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يلوغنملا بعشلا  دارفأ  ةدعاسم  نود  باتكلا  اذه  فيلأت  ًانكمم  نكي   

، تقولا نم  ةرتفل  مهنيب  شيعلاب  اوحمس يل  نيذلا 

بارشلاو معطلا  عذاللا  ياشلا  ءاستحا  ءانثأ  مهخيرات  ومّلع  نيذلاو 

.عيبرلا ىلإ  ءاتشلا  نم  لوحتي  سقطلا  ناك  يف 

نوتغورب غاليشو  ليخلاب ، اهتربخل  ستنميلك  يرامل  صاخ  ركش 

.باتكلا اذه  عضو  عئارلا يف  هثحب  دافأ  يذلا 

 
 

ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

 
دمحأ يحمرلا  ةبتكم 
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اقشأ ىلإ 

لاهو ديفيد ، نوج ،
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ًاديج ًائيش  سيل  ماكحلا  دّدعت 

.دحاو كلم  دحاو ، مكاح  كانه  نكيل 

ةذايلإلا سوموه ،
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ةمدقم

ةقرف لوغملا  ماهسلا  ةامر  قّوط  امدنع  راصبألا ، يمعي  جلثلا  ضايب  ناك 

،[1] باكِرلا ىلع  فقيو  هيتبكرب ، هسرف  هِّجوي  لجر  لك  ناكو  ةيراتتلا ، وزغلا 

ىوس ًاعومسم  نكي  و  ًاما ، تماص  اوناك  .ةلتاق  ةقدب  رخآ  رثإ  ًهس  يمل 

.ةفصاعلا  حيرلا  ىحرجلا يف  نأو  تاخرصب  طلتخي  يذلا  مهدايج  ليهص 

ةكرعملا يحانج  نم ب  قثبنا  يذلا  دكؤملا  توملا  نم  بورهلا  راتتلا  عطتسي 

نم ةعمال  ليست  ءامدلاو  اهبكر ، ىلع  نئت  مهدايج  تطقس  دقل  .ملظملا 

.اهفونأ

، ةرفصم ةيدامر  ةزراب  ةرخص  ىلع  نم  ةكرعملا  بقاري  يجوساي  ناك 

عسلتو لوهسلا ، يف  فصعت  حايرلا  تناكو  هفطعم ، ءارف  لخاد  ًاعقوقتم 

دق ناكو  هجاعزنا ، يجوساي  رهظي  .هتيحل   اهيطغت  يتلا ال  نكامألا  هدلج يف 

رعشي لازي  ناك ال  اذإ  ام  ًادكأتم  دعي  هنأ   ىتح  ةليوط  تاونسل  كلذ  لّمحت 

نيذلا براحملا  دوجو  لثم  هتايح ، ةقيقح يف  درجم  كلت  تناك  .حايرلا  كلتب 

.مهلتقي نيذلا  ءادعألا  وأ  هرماوأب ، نورأي 

ناك يتلا  ءايشألا  نم  ةدحاو  يهو  ةعاجشلل ، نورقتفي  راتتلا  نكي   

هتاخرص عمسو  باش ، براحم  لوح  نوفتلي  يجوساي  مهآر  .اهلجأل  مههركي 

هدسح لسالسلا  نم  ًاعونصم  ًاعرد  عضي  يراتتلا  ناك  .حايرلا  اهتلمح  يتلا 

ردصي ناكو  .ةكرعملا  ءاهتنا  دعب  هيلع  لوصحلل  فهلتو  يجوساي ، هيلع 

نأ يجوساي  رّرقو  تتشتلا ، نم  ةازغلا  عنو  ةبضتقم ، تلكب  هرماوأ 

، قفارم ةعست  نم  ةنّوكملا  هتبصع  كلذب  تملعو  .موجهلل  ةبسانم  ةظحللا 

عوردلا اوقحتسا  نيذلا  همدخو ، مدلاب  هتوخإو  هتليبق ، يف  لضفألا  مه 

عفاي بئذ  لكش  هيلع  شوقنملا  غوبدملا  دلجلاو  اهنودتري ، يتلا  ةنيمثلا 

.بثولل زفحتي 

.هوحن نوتفتلي  مهب  رعشو  وخإ "؟ اي  نودعتسم  متنأ  له  : " لاق
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توصب كوليإ  براحملا  دئاق  كحضو  جايه ، توص  دايجلا  دحأ  نع  ردص 

.تفاخ

.اهينذأ ّكحو  ةغصلا ." اهتيأ  ِكلجأ  نم  مهلتقنس  : " كوليإ لاق 

ةكرعملا ةحاس  وحن  دهج  نود  اوقلطناو  هيبعكب ، هسرف  يجوساي  لكر 

ةحاس قوف  عفترملا  مهناكم  نمو  نألاو ، خارصلاب  ةئيلملاو  جلثلاب ، ةاطغملا 

ًاشهدنم يجوساي  مت  .حيرلا  راثآ  ةيؤر  ًاعيمج  نوعيطتسي  اوناك  لاتقلا ،

براحملا نم  ًائيشف  ًائيش  برتقت  ءسلا  بأ  ةحلسأ  دهاشي  ناك  يف 

.جلثلاب ةلقثم  ةبك ، ءاضيب  ةحشوأ  نوعضي  نيذلا  ءافعضلا 

ناكو كفت ، نودو  ليكشتلا  يف  يغت  نود  مهدايج  ةوهص  ىلع  اوقلطنا 

اوناكو دوقع ، ذنم  كلذ  لعفي  هنأ  ول  ك  هلوح  تافاسملا  رّدقي  لجر  لك 

مهكرتو مهجورس  قوف  نم  ءادعألا  برضل  لبسلا  لضفأ  يف  طقف  نورّكفي 

.لوهسلا وم يف 

دئاقلا ىلإ  اهقيرط  تّقشو  لتاقملا ، طسو  ىلإ  يجوساي  ةقرف  تعفدنا 

ارف ةايحلا ، ديق  ىلع  يقب  اذإ  .ةخألا  ةليلقلا  تاظحللا  يف  زرب  يذلا 

هل كاكتحا  لوأ  دنع  يجوساي  مستباو  .هتليبق  لك  اهب  يدتهت  ةلعش  حبصيس 

.ودعلاب

ةهجاومل رادتسا  امدنع  ىتح  يراتتلا  براحملا  رهظ  ةمدصلا  ثأت  مطح 

لمعأو هيدي ، ىدحإب  هسرف  قنع  رعش  يجوساي  كسمأو  ديدجلا ، ديدهتلا 

ناك .راجشألا  قاروأ  لثم  ىلتقلا  طقاست  اهنع  جتن  ةديحو  تابرضب  هفيس 

ناك كلذ ، نم  ًالدبو  .هدلاو  فيس  هدقفي  دق  كلذ  نأل  تبرض  هيجوت  ضفري 

يدنج ةقرطمك  فيسلا  ضبقم  لمعتسيو  لاجرلا ، ىلع  سودتل  سرفلا  عفدي 

وقفارم ناك  .ةيراتتلا  ةمواقملا  بلق  ىلإ  لصوو  كئلوأ  زواجت  مث  .لوهجم 

ذنم اومسقأ  ناخلل ك  ةيحلا  نورفويو  هعم ، نولازي  ام  ةعستلا  يجوساي 

ناكو مهيلإ ، رظني  نأ  نود  هرهظ  نومحي  هلوح  مهنأ  فرعي  ناك  .مهتدالو 
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رظني يراتتلا  دئاقلا  ناك  يتلا  ةقيرطلا  ةبقارم  لالخ  نم  نيدوجوم  مهاري 

ةضيرعلا مههوجو  يف  هيلإ  ًامداق  توملا  ىري  ناك  دقلف  .هيبناج  ىلإ  اهب 

مت دقل  .ماهسلاب  ةئيلملا  هلوح ، ةدوجوملا  داسجألا  لك  هتقلقأ  ارو  .ةبيئكلا 

.ةراغلا قحس 

فيسب هيلإ  راشأو  هجرس ، نع  يراتتلا  ضهن  امدنع  ًاديعس  يجوساي  ناك 

بضغ درجم  اإو  هينيع ، يف  فوخ  كانه  نكي  و  .ءامدلاب  جرضم  ليوط 

ىلع ةربعلا  عيضتسو  .مويلا  كلذ  ءيش يف  قيقحت  عطتسي  هنأل   لمأ  ةبيخو 

مهف ئطخت  نل  راتتلا  لئابق  نأ  فرعي  ناك  يجوساي  نكل  دمجتملا ، تيملا 

اوزغي ّالأ  نوملعتيسو  عيبرلا ، لطي  امدنع  ماظعلا  اهدارفأ  دجيسو  .ةلالدلا 

ً.اددجم هتليبق 

امدنع هيبجاح  يراتتلا  براحملا  بّطقو  تفاخ ، توصب  يجوساي  كحض 

ءانثأ ًاعوج  نوروضتي  دق  راتتلا  نأل  اوملعتي  نل  ال ، .ضعبلا  هضعبب  اقّدح 

قيسو ًاددجم ، مهئاقلل  جرخيسو  نودوعيس ، .مهتاهمأ  رودص  نم  ةعاضرلا 

.لتحالا كلذ  هدعسأ  دقو  .ةعيضولا  مهئامد  نم  ديزملا 

يذلا نبالا  يف  يجوساي  رّكفو  ً.اعفاي  ناك  هادحت  يذلا  يراتتلا  نأ  ظحال 

ًابراحم ًاضيأ  وه  هجاويس  ناك  اذإ  ام  لءاستو  قرشلا ، ىلإ  لالتلا  قوف  هل  دلوي 

.ام ًاموي  فويس  ةزرابم  هنم يف  ربكأ  ًاسرمتم 

"؟ كمسا ام  : " يجوساي لاق 

، كاذنآ ثثجلا  ب  نوسي  هوبراحمو  هلوح ، تهتنا  دق  ةكرعملا  تناك 

لاؤسلا نكل  فصعت ، لازت  ام  حيرلا  تناكو  .ةدئاف  هل  ام  لك  ىلع  نولوتسيو 

ً.اسوبع بطقتي  باشلا  هودع  هجو  يجوساي  دهاشو  عمُس ،

"؟ لفغملا روثلا  اهيأ  كمسا ، ام  "

، هملؤي أدب  دق  ناك  فوشكملا  هدلج  نكل  تفاخ ، توصب  يجوساي  كحض 

و هضرأ ، ربع  ًابيرقت  موي  لاوط  وزغلا  ةقرف  اوقحال  دقلف  ً.ابعتم  ناكو 
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ناكو .موي  لك  بيلحلا  نم  ةغص  ةيمك  ىلع  اوشاعو  مونلا ، معط  اوقوذي 

.لصنلا عفرو  ىرخأ ، ةايح  قهزل  ًادعتسم  هفيس 

". يلإ لاعت  .ىتفلا  اهيأ  مهم  اذه غ  "

.مهس نم  ًاذافن  كأ  ناك  هينيع  ًائيش يف  ىأر  دق  يراتتلا  براحملا  نأ  دب  ال 

.عجارتو هسأرب ، أموأ 

". ةيقار ةلئاع  نبا  انأ  .ومل  نورخآلا  رأثيس  .جوي  نجوميت -  يمسا  : " لاق

ناخلا يف فيس  كرحتو  .يجوساي  وحن  تعفدناف  ةّيطم  ىلع  هيبعكب  برض 

سرفلا تقلطناو  هيمدق ، دنع  دسجلا  طقسو  .ةنقتم  ةدحاو  ةبرضب  ءاوهلا 

.ةكرعملا ةحاس  ربع 

نيذلا لاجرلا  لك  لاح  وه  ك  ىتفلا ، اهيأ  ةفيج  تنأ  : " يجوساي لاق 

". اعطق نم  اوقرس 

اوكرت دق  مهنم  نوعبرأو  ةعبس  ناكو  .عمتجملا  هيبراحم  ىلإ  هلوح  رظن 

راتتلا ةراغ  مهناوخإ يف  نم  ةعبرأ  اورسخ  دق  اوناكو  .هئادنل  ةباجتسا  مهمايخ 

ن ناك  دقل  .هلزنم  ىلإ  دوعي  نل  نيرشعلا  راتتلا  نم  ًايأ  ّنكل  هذه ، ةيذؤملا 

.ءيش لك  دودحلا يف  ىصقأ  ىلإ  لاجرلاب  عفد  ءاتشلا  نكل  ًاعفترم ، مهتراغ 

ًادج رخأتم  تقولا  .ةعرسب  داسجألا  ةيرعتب  اوموق  : " هرمأ يجوساي  ردصأ 

". روخصلا أجلم  ميخنس يف  .ةليبقلا  ىلإ  ةدوعلل 

لادبتسال وأ  ةراجتلل  ًادج  ةني  ماهسلا  وأ  ةيندعملا  تاودألا  تناك 

تناك لسالسلا ، نم  عونصملا  عردلا  ادع  يفو  .اهب  ةروسكملا  ةحلسألا 

ىوس ةطاسبب  نكت  كلت   نأب  يجوساي  ةركف  دكأ  م  ةليزه ، مئانغلا 

تابثإو ةشوان  مايقلل  اوجرخ  نيذلا  نابشلا  براحملا  نم  ةعومجم 

لثم ةيساق  ضرأ  ىلع  توملا  ىتح  لاتقلل  اوططخ  دق  اونوكي  و  .مهسفنأ 

قوف ءامدلاب  خطلملا  لسالسلا  نم  عونصملا  عردلا  يجوساي  قّلع  .رجحلا 

عنم عيطتسيو  ةديج  ةيعون  نم  ناكو  هيلإ ، هب  اوقلأ  امدنع  جرسلا  سوبرق 
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كلت ىتح  باشلا  براحملا  ةيوه  نع  لءاستو  .لقألا  ىلع  رجنخ ، ةنعط 

نأل ًافافختسا  هيفتك  ّزهو  .هنهذ  يف  همسا  بّلقو  سيفنلا ، ءيشلا  كلذ  لثم 

ىلع لوصحلا  لباقم  مهدايج  نم  هتصح  ضياقيس  ناكو  ًهم ، دعي  رمألا  

يذلا دربلا  مغرو  .ةضياقملاب  مايقلل  لئابقلا  يقتلت  امدنع  ءارفو  يوق  بارش 

ً.اعئار ًاموي  ناك  هنأ  ّالإ  هماظع ، رخني  ناك 

نكت ميخملا ،  ىلإ  هلاجرو  يجوساي  داع  امدنع  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 

ةبهأ ىلع  ةقاشرب  كرحتت  طقف  بكرلا  ةعيلط  تناكو  تأده ، دق  ةفصاعلا 

لقثم مهءارف  نوفحتلي  ةيقبلا  ناكو  .ئجافم  موجه  يأل  دادعتسالا 

.جلثلا اهوسكيو  ةدمجتم ، هبش  تحبصأو  اهلكش ، تدقف  يتلا  مئانغلاب 

تناك يف  يرخص ، لت  ىلع  ةيانعب  اهعقوم  تراتخا  دق  تالئاعلا  تناك 

ءوضلا ناكو  .جلثلا  يف  رهظت  داكت  ال  مايخلاو  ةّنشألا ، تابنب  بعالتت  حيرلا 

ةيتفلا دحأ  دهاش  كلذ  مغرو  .ةدبلملا  مويغلا  فلخ  نم  ًاتفاخ  أي  ديحولا 

دقل .نيدئاعلا  براحملا  موجه  يأل  ًابسحت  نوبقاري  نيذلا  رظنلا  يبقاثلا 

.هبكوم بارتقا  نع  نلعت  مازملا  تاوصأ  هعس  دنع  يجوساي  ىشتنا 

.ةلوهسب اهلافطأو  ةليبقلا  ءاسن  طاشنلا يف  ّثب  نك  هنأب ال  يجوساي  رّكف 

لثم يف  ةيديدحلا  لعاشملا  اولمحيل  مهمون  نم  مهسفنأ  اوبحس  دق  اوناكو 

، تنثا وأ  ةعاس  دعب  حي  مونلا  نم  ضوهنلا  تقو  ناكو  .درابلا  وجلا  كلذ 

ناصغأو دابللا  نم  ةعونصملا  ةبكلا  مايخلا  نع  ديلجلا  بوذي  امدنع 

.فاصفصلا

ناخدلا لثم  عفترت  ةخرص  يجوساي  عمس  برتقت ، دايجلا  تناك  يف 

ً.ابسحت عراستت  هبلق  تاقدب  رعشو  نلوه ، ةميخ  نم  جرخي  يذلا  يدامرلا 

ناخلاو ًااد ، راغصلاب  صبرتي  ناك  توملا  نكل  ًادولوم ، رظتني  ناك  دقلف 

قزل عرضتي  سمهو  .مهباعيتسا  همايخ  عيطتست  ام  ردقب  ةثرو  ىلإ  جاتحي 

.لوألل ًاقيقش  نوكي  رخآ ، ىتفب 
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نع لزني  ناك  امدنع  ةميخلا  لخاد  ًاقيمع  هرقص  توص  ىدص  عمس 

يذلا مداخلا  ظحال  داكلابو  .ةوطخ  لك  عم  قطقطي  يدلجلا  هعردو  جرسلا ،

يبشخلا بابلا  يجوساي  عفد  .هئارف  كارح يف  نود  فقي  وهو  ماجللا ، لوانت 

ىلع ةغص  كرب  عّمجتو يف  روفلا ، ىلع  هعرد  نع  جلثلا  باذف  هلزنم ، لخدو 

.ضرألا

ناقعليو حرف ، ًايلاع  نازفقي  هابلك  ناك  يف  كحضو  ادعتبا ." هاي ! : " لاق

اذه نأب  رّكف  هنأ  مغر  ًابحرم ، هرقص  قسقسو  .هلوح  نونجب  نابثيو  هدسج ،

ًايراع يف رتكب  ركبلا  هنبا  عقوقتو  .ديصلل  قالطنالاب  ةبغرلا  ىلإ  برقأ  توصلا 

كلت لك  يجوساي  ظحالو  .ةراجحلا  لثم  ةيساق  ج  عطقب  بعلي  ةيوازلا ،

ةرضن دروتت  نلوه  تناك  .ءارفلا  ىلع  ةأرملا  نع  هانيع  عفترت  نأ  نود  ءايشألا 

ناكو .يبهذلا  حابصملا  ءوض  تعمال يف  اتناك  اهينيع  ّنكل  دقوملا ، ةرارح  نم 

ثيح اهنيبج  ىلع  ءامد  راثآ  دهاشو  قرعلا ، نم  عملي  يوقلا  يفاصلا  اههجو 

، ةسبلألا نم  ةمزح  عم  ةبلج  ردصت  ةلباقلا  تناكو  .اهدي  رهاظب  هتحسم 

.ٍناث يبصب  قزُر  هنأ  نلوه  ةماستبا  نم  فرعو 

". هايإ ينيطعأ  : " مامألل اطخ  نأ  دعب  يجوساي  اهرمأ 

.بضغلا نم  تنضغتملا  اهيتفش  ّمزت  يهو  فلخلل ، ةلباقلا  تعجارت 

، ًاقحال هلمح  عيطتست  .همأ  بيلح  عضري  هعد  .تبكلا  كيديب  هيذؤتس  "

". ًايوق حبصي  امدنع 

امدنع غصلا  يبصلا  ىلع  ةرظن  ءاقلإب  ةبغرلا  ةمواقم  يجوساي  عطتسي   

.شقلا نم  ةعطقب  ةغصلا  هفارطأ  حس  تذخأو  ًاضرأ ، ةلباقلا  هتعضو 

، هاري لفطلا  نأ  ادبو  ءارفلا ، طسو  ٍقلتسم  وهو  هقوف  يجوساي  ىنحناف 

.يلاعلا خارصلا  نم  ةبون  قلطأو 

". ينفرعي هنإ  : " رخفب يجوساي  لاق 

". ةياغلل غص  هنإ  : " ةلئاق تمتو  ةلباقلا ، تفّفأت 
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قباس نود  مث  هجولا ، رمحألا  عيضرلل  مستباو  .يجوساي  اهل  ثرتكي   

نم زوجعلا  ةلباقلاب  كسمأو  ةعرسب ، مامألل  هدي  ّدمو  هجازم  غت  راذنإ ،

.اهرصخ

"؟ هدي دجوي يف  اذام  : " تفاخ توصب  اهلأس 

ةرظن ىلع  ءانب  نكل  عباصألا ، فيظنت  نم  ءاهتنالا  كشو  ىلع  ةلباقلا  تناك 

مدلا نم  ةخ  نع  تفشكو  فطلب ، عيضرلا  دي  تحتف  ةيوقلا ، يجوساي 

.تيزلا لثم  عملتو  ءادوس  تناكو  ةكرح ، لقأ  عم  شعترت  تناك  علا  مجحب 

يجوساي هابتنا  ىعرتسا  ام  ىرتل  ضوهنلا  ىلع  اهسفن  تربجأ  دق  نلوه  تناك 

لمحي : " ةلئاق تحان  ةنكادلا ، ةلتكلا  تدهاش  امدنعو  .ديدجلا  اهدولوم  يف 

". هتايح لاوط  توملا  عم  يشميس  .ىنميلا  هدي  ًامد يف 

روهتلا نم  ناك  دقل  .ملكتت  اهنأ  ول  ًاينمتم  ًاقيمع ، ًاسفن  يجوساي  بحس 

.تقولا ضعبل  تمصب  ًاركفم  هدي  لمأتو  .يبصلل  ريرش  ردقب  عقوتلا 

ةخلاو ةيبصعب ، هسابلإو  يبصلا  فيظنت  ةيلمع  يف  ةلباقلا  ترمتساو 

تناكو اهب ، كسمأو  اهوحن  هدي  يجوساي  ّدمو  .ةيطغألا  ىلع  شعترت  ةيومدلا 

.ألألتت

نبا هنإ  .هل  بسانم  اذه  .نلوه  اي  ىنميلا  هدي  يف  توملا  عم  دلو  دقل  "

ةلباقلا تطعأ  بقارو ح  ًيظع ." ًابراحم  نوكيس  .هقفارم  توملاو  ناخلا 

.هل هتمّدق  امدنع  اهردص  نم  ةوقب  عضرف  ةدهجملا ، همأ  ىلإ  عيضرلا  لفطلا 

.اهتفش تضع  مث  همأ ، تعزفف 

.ةلباقلا وحن  رادتسا  امدنع  ةقلق  لازت  ام  يجوساي  هجو  باعت  تناك 

ءامدلا نم  ةخلا  هذه  تناك  اذإ  ىل  .زوجعلا  مألا  اهتيأ  ماظعلا  يقلأ  "

ةجاحب نكي  و  تبيئك ، هانيع  تناك  بائذلل ." رشلا  وأ  خلا  ىلع  لدت 

نارظني ةليبقلاو  ناخلا  ناك  دقل  .ةجيتنلا  ىلع  دمتعت  يبصلا  ةايح  نإ  لوقلل 

يدافتل اهلمعتسا  يتلا  تلكلا  قّدصي  نأ  دارأو  .ةوقلا  زمر  هنأ  ىلع  هيلإ 
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ً.ايقيقح نلوه  عقوت  نوكي  نأ  يشخ  هنكل  ءسلا ، بأ  دسح 

قفار دق  ًابيرغو  ًافيخم  ًائيش  نأ  كردت  تناكو  اهنيبج ، ةلباقلا  تبّطق 

، دقوملا ىلع  نم  فارخلا  لحاك  ماظع  نم  ةبيقح  تلوانتو  .ةدالولا  سوقط 

ىلع ًادتعاو  .رضخألاو  رمحألاب  اهوغبص  دق  ةليبقلا  لافطأ  ناك  يتلاو 

وأ مانغألاو  راقبألاو ، لويخلا ، ىلع  ءسألا  نوقلطي  اوناك  اهطوقس ، ةقيرط 

مهنأ نوفرعي  رابكلا  ناك  .اهب  اهنوسرا  ةبعل  فلأ  كانه  ناكو  ناثلا ،

تبحس .بسانملا  ناكملاو  نامزلا  اهلعتسا يف  دنع  ديزملا  فشك  نوعيطتسي 

، ًاددجم اهعنم  يجوساي  نكل  ماظعلا ، يمرتل  فلخلا  وحن  اهدي  ةلباقلا 

.ةئجافملا هتضبق  اهتعزفأو 

.يمد نم  غصلا  براحملا  اذه  : " اهنم ماظع  ةعبرأ  ذخأي  وهو  لاق 

ىلع ىتح  تمصلا  مّيخو  .درابلا  هبعت  اهأجافو  مواقت ، يل ."  يحمسا 

.رقصلاو بلكلا 

.ترقتسا امدنع  ةلباقلا  انيع  تظحجو  ماظعلا ، يجوساي  ىقلأ 

ققحيس .ًيظع  ًاسراف  نوكيس  ً.ادج  ظوظحم  هنأ  ينعت  لويخ  ةعبرأ  .هاي  "

". هداوج ةوهص  ىلع  نم  تاراصتنالا 

كلذ لعفيس  ناكو  ةليبقلل ، هنبا  ميدقت  دارأو  ً.اقفاوم  هسأرب  يجوساي  أموأ 

ىلع اهب  لصحي  ةقيرط  نع  ثحبو  ةميخلا ، برضت  ةفصاعلا  نكت  نإ  

نسلا رابك  نكي  .ةيوق و  لئابقلا  لعجي  هنأ  ّالإ  ًاودع ، دربلا  ناك  دقل  .ءفدلا 

ةينبلا ءافعض  لافطألا  ناكو  .يساقلا  ءاتشلا  كلذ  لثم  يف  ًاليوط  نوناعي 

.كئلوأ نم  ًادحاو  نوكي  نل  هنباو  ةعرسب ، نوتو 

تناك .معانلا  همأ  ردص  نم  عضري  لفطل  ليئضلا  دسجلا  يجوساي  بقار 

نيوارفصلا بئذلا  ينيع  ناهبشتو  هينيع ، لثم  بهذلا  نولب  يبصلا  انيع 

هؤايربك لمعو  اهسأرب ، تأموأو  بألا  ىلإ  نلوه  ترظن  .هناعمل  يف  ًابيرقت 

ماظعلا نكل  ءوس ، ريذن  ةخلا  نأ  ةقثاو  تناكو  .اهفواخم  ةئدهت  ىلع 
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.ًاليلق اهتئدهت  تمهاس يف 

"؟ هل مسا  كيدل  له  : " نلوه ةلباقلا  تلأس 

لثم نوكيس  .نجوميت  ينبا  مسا  : " لاقو ددرت ، نود  يجوساي  باجأ 

.اهئاهتنا برق  ىلع  ةراشإ  نود  طشنت  ةفصاعلا  تناك  جراخلا  يفو  ديدحلا ."

 
 
 

ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

 
دمحأ يحمرلا  ةبتكم 

 
Telegram @read4lead
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لوألا مسقلا 
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لوألا لصفلا 

هتوخإ عم  رمعلا  نم  ةرشع  ةيناثلا  نبا  نجوميت  قباست  يعيبر ، موي  يف 

، ركبلا ناكو  .خادلوب  نويلد -  مساب  فورعم  لبج  لظ  لهسلا يف  ربع  ةعبرألا 

رظتنيو هتاوطخ ، عبتي  نجوميتو  زيكرتو ، ةراه  ةيدامر  ًاسرف  يطت  رتكب ،

برتقي ناك  يف  ًايلاع  خرصو  هفلخ ، راساخ  ءاجو  .هيلع  مدقتلل  ةصرف 

قيقرو ةليبقلا ، لضفملا يف  تاونس ؛ رشع  رمعلا  نم  غلابلا  راساخ  ناك  .هنم 

رمحألا نوللاب  بضخملا  هلحف  ناك  .هجولا  سباع  بيئكلا  رتكب  لثم  بلقلا 

نويشك ءاجو  .كحضي  غصلا  ىتفلا  لعج  م  رتكب ، سرف  فلخ  لهصي 

ىظحي نكي  هنأ   ّالإ  بيترتلا ، يف  ًايلات  تاونس  ا  رمعلا  نم  غلابلا 

ةيّدج كألا  ودبي  نويشك  ناك  .راساخ  نوبحي  سانلا  لعجت  يتلا  ةحسلاب 

ضغب تشي ، نكي  هنأ   ًاردان ك  ىوس  ملكتي  نكي  .هتوخإ و  ًتكتو ب 

ليخلا ال عم  لماعتلا  ةراه يف  عتمتي  نويشك  ناك  .هب  رتكب  هلعفي  رظنلا ع 

عفري امدنع  ةعرسب  اهب  عافدنالا  عيطتسي  ناكو  نوثكلا ، اهيف  هيراجي 

نويشك عضو  يذلا  عقوملا  ىلإ  هفتك  قوف  نم  نجوميت  رظنو  .ةيارلا  نورخآلا 

هنأ ّالإ  ًاسعاقتم ، ودبي  ناك  هنأ  مغرو  ً.ازاتمم  هنزاوت  ناكو  هيف ، هسفن 

ً.اعيمج مهشهدأ 

مهرغصأو مهفعضأ  عس  نك  ناك  هئاقشأ ، فلخ  ةلوقعم  ةفاسم  ىلع 

تايولحلا بحي  ىتف  جوميت  ناك  نيزح ، توصب  هراظتنا  مهنم  بلطي 

ابجاح بطقتو  .هسرفل  هئاطتمإ  هقيرط  يف  ًارهاظ  كلذ  ناكو  ًادج ، ًالوسكو 

.ربكأ ةعرسب  سيل  هيعارذب  قفخي  مسجلا  ئلتمملا  ىتفلا  ةيؤرل  نجوميت 

مهتاقابس يف  مهرغصأ  كارشإ  ةبغم  نم  مهترذح  دق  مهتدلاو  تناكو 

بحتني ناك  هنكل  جرسلاب ، هطبر  ىلع  ًاليلق  ربك  دق  جوميت  ناكو  .ةيسحلا 

.هرطاخ بييطتل  ةملك  دجي  نأ  رتكب  ىلع  ناكو  .مهفلخ  هوكرت  اذإ 

مهدايج تناكو  .لهسلا  يف  عيبرلا  باشعأ  ربع  ةيلاعلا  مهتاوصأ  تلقتنا 
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ناك .رئاطلاك  هداوج  رهظ  ىلع  مثج  دق  مهنم  دحاو  لك  ناكو  ةعرسم ، ودعت 

ناكو .مهتاراهم  ىلإ  رخفب  رظني  ناكو  هفاصع ، ةرم  مهاعد  دق  يجوساي 

هربجأ م  ًاروفصع ، نوكيل  مزاللا  نم  كأ  نيدب  هنإ  رتكبل  لاق  دق  نجوميت 

.ةليلل جازملا  ئيسلا  ركبلا  نبالا  راظنأ  نع  يراوتلا  ىلع 

راطمأ تناكو  .دّيج  جازم  يف  اهرسأب  ةليبقلا  تناك  مويلا ، كلذ  لثم  يف 

ناك ثيح  لوهسلا  ربع  ترجو  ًاددجم ، تقفدت  راهنألاو  تلطه ، دق  عيبرلا 

برشلل ًائفاد  ًابيلح  مدقت  ناعطقلا  تناكو  .طقف  مايأ  لبق  ًافاج  طلا 

ىلع ةيداب  ىلوألا  عيبرلا  تاسمل  تناكو  .درابلا  للاو  جلا  ةعانصو 

موي كلذ  ناك  .ةئفادلا  مايألاو  فيصلا  رئاشب  اهعم  تءاجو  لالتلا ، سيراضت 

ميقتل مالسب  ًاعم  عمتجت  لئابقلا  تناك  يلاتلا ، ءاتشلا  ءيجم  لبقو  عمجتلا ،

تالئاع موقت  نأب  يجوساي  رمأو  .اهنيب  يف  عئاضبلا  ضياقتو  تاقباسملا ،

.اهناعطق يعرل  ليم  فلأ  نم  كأ  اهيف  عطقت  ةلحرب  ماعلا  كلذ  بائذلا يف 

، فرصتلا اونسحي  ىتح  ةيتفلا  عفدل  ًايفاك  ماهسلا  ةامر  ةيؤر  لتحا  ناكو 

نوطت امدنع  مهتالايخ  بعادتو  ةلغشنم  مهناهذأ  يقبت  تاقابسلا  تناكو 

ىلع نلوه  مهتدلاو  اوأر  دق  ًاعيمج  ةيبصلا  ناك  رتكب ، ءانثتسابو  .مهدايج 

كارتشالا ديري  مهنم  لك  ناكو  .يجوساي  ىلإ  ثدحتت  نأ  اهنم  اوبلطو  دارفنا ،

ةاق ىلع  مهئسأ  ليجستل  ةعرسلا  قابس  وأ  ةليوطلا  تافاسملا  قابس  يف 

.فرشلا

سراف لثم  بقلب  همايخ  براضم  ىلإ  دوعي  يذلا  ىتفلا  نأ  ًافورعم  ناك 

نع دعاقتي  امدنع  هدلاو  عقوم  ام  ًاموي  لتحي  ار  ليخلا  ديس  وأ  دجملا 

نأ ىوس  نيرخآلا  عسوب  نكي  نيدبلا ،  جوميت  ادع  يفو  .هموق  ةمدخ 

ك صخشلا ، كلذ  نوكيس  هنأ  ضرتفي  رتكب  ّنأل  جعزني  نجوميت  ناك  .اوملحي 

رتكب داع  ذنم  هتقالع  ترتوتو  ً.اقرف  نالكشت  رمعلا  نم  تنثا  وأ  ةنس  نأ  ول 

ركبلا ىتفلا  ناكو  .ةليبقلا  نع  ًاديعب  ةنس  اهيف  ىضق  يتلا  هتبوطخ  ةلحر  نم 
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ب لوطألا  لازي  ام  ناك  نجوميت  نأ  مغر  ةددحم  غ  ةقيرطب  ربك  دق 

.جازملا ءىيس  ديدجلا  رتكب  نأ  نجوميت  فشتكاو  هئاقشأ ،

جضنلاب رهاظتي  رتكب  نأو  نجوميتل ، ةبسنلاب  ًادوصقم  رمألا  ادب  ةيادبلا ، يف 

ةلمج يف لك  نزي  هنأ  ادبو  كفت ، نود  ملكتي  سباعلا  ىتفلا  دعي  .طقف و 

نم رخس  دق  نجوميت  ناك  .هيتفش  نم ب  جورخلاب  اهل  حمسي  نأ  لبق  هنهذ 

ىلع ةراشإ  يأ  نود  تلحرو  تءاج  دق  تناك  ءاتشلا  روهش  نكل  هتيّدج ،

هقيقش جازم  نجوميت  اهيف  دجي  تاظحل  كانه  تناكو  رومألا ، ءوده 

ثري نأ  هقح يف  نود  رتكب  عابط  مارتحا  عيطتسي  ناك  هنكل  ًايلسم ، فلكتملا 

.هدلاو فويسو  ميخ 

مدع ىلع  صرحيو  هيسرفل ، هئاطتما  ءانثأ  رتكب  بقاري  نجوميت  ناك 

ءرملا قلقي  نأ  نم  عورأ  مويلا  كلذ  ناكو  .ربكت  نأب  هنيب  ةوجفلل  حسلا 

ةعبرألا هئاقشأ  لوح  نجوميت  ةظقي  ملح  ناكو  .ديعبلا  لبقتسملا  لوح  هيف 

فرشلا يف زكارم  اوحستكي  نأ  ىتح -  رتكب ، عم  مهعيمج  ةسمخلا  ًاعيمج - 

ًادحاو نلوه  مهنضتحتسو  ًارورغ ، خفتنيس  يجوساي  ناك  .ةيلبقلا  تاعمجتلا 

جوميت ىتح  .راغصلا  اهناسرفو  راغصلا ، اهيبراحم  مهوعدتو  رخآلا  رثإ 

.ةبك هطوقس  رطاخم  نأ  مغر  تاونس  تسلا  رمعب  كلذ  قيقحت  عيطتسي 

دقفتي وهو  هفتك ، قوف  نم  ةرظن  رتكب  ىقلأ  امدنع  نجوميت  بج  بّطقت 

حنم دق  نكي  يجوساي   نأ  ّالإ  ةركاملا ، هتاروانم  مغرو  .ةرادصلا  هعقوم يف 

.عيبرلا لحي  امدنع  تاقابسلا  كارتشالل يف  هنم  يأل  دعب  نذإلا 

لمحلا ناكو  ً.ابيرق  اهتدالو  دعوم  حيسو  ًاددجم ، ًالماح  نلوه  تناك 

أيقتت يهو  يهتنيو  أدبي  موي  لك  ناكو  .هقبس  ًاما ع  ًافلتخمو  اهيلع  ًايساق 

يف اهئانبأ  كولس  ناكو  .دلجلا  تحت  مد  عقبب  اههجو  ئلت  ىتح  ولد  يف 

نم هجورخ  دعب  يجوساي  فواخم  فخت  نأ  نورظتني  اوناك  يف  لاح ، لضفأ 

، قبطملا مهتمصو  مهتارظن  نم  بعت  دق  ناخلا  ناك  ةياهنلا ، يف  .ةميخلا 
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هب كسمأف  هترثرث ، نجوميت  عباتو  .ءاتشلا  ليخلا يف  اوطتميل  ًاديعب  مهلسرأو 

رادتسا .ةفطاخ  ةكرحب  سرف  ىلع  هب  ىقلأو  ةيوق ، ةدحاو  ديب  يجوساي 

ةكرح ةعرسب يف  ودعت  تذخأ  يتلا  سرفلا  رهظ  ىلع  لزنو  ءاوهلا ، نجوميت يف 

فرعي ناك  هدلاو  نكل  ًاعيرس ، ًاريرش  ًاشحو  ءاضيبلا  مدقلا  تناكو  .ةدحاو 

.هنبا ىدل  ةلضفملا  اهنأ 

ههجو ىلع  ءايربك  ةمالع  نود  مهدايج  نوطت  نيرخآلا  يجوساي  دهاش 

ًاصوصخ هفطاوع ، رهظي  ًالجر  نكي  هلبق ،  هدلاو  لثمو  .نكادلا  ضيرعلا 

هباهي نأ  دلاولا  ةيلوؤسم  نم  ًاءزج  ناك  .ءافعض  مهلعجي  ال  ىتح  هئانبأل 

ًايلاع يف مهيمرو  ةيبصلا  ناضتحاب  اهيف  بغري  هيلع  تاقوأ  رورم  مغر  ءانبألا ،

اذإو مههاجت ، هفطاوع  رهظت  مهيدل  ةلضفملا  لويخلا  ةفرعم  تناك  .ءاوهلا 

م كأ  نوكي  نل  كلذ  نإف  هينيع ، نم  ةضمو  وأ  ةرظن  نم  هرعاشم  اوفرع 

لاز امو  اهتردنل ، تايركذلا  كلت  رّدقي  ناكو  .تضم  تاونس  لبق  هدلاو  هلعف 

لابحلا دقع  ىلع  ةقفاوملا  ًاخأ  هدلاو  هيف  هحنم  يذلا  تقولا  ركذت  عيطتسي 

ركذتي ناك  يجوساي  نكل  ركذي ، ًائيش  كلذ  نكي  .ةليقثلا و  لحألا  تيبثتل 

دهاشي ناكو  .تالابلا  ىلإ  دنتست  هتبكرو  ةوقب ، ًالبح  ّدش  لك  زوجعلا  لجرلا 

، هتيؤر مهتعاطتساب  دعي  امدنعو   عطاسلا ، قورشلا  وحن  نوقلطني  هدالوأ 

، ةيساق ضرأ  ةاسقلا يف  لاجرلل  ةجاحلا  فرعي  هدلاو  ناك  .هريراسأ  تجرفنا 

اذإ عوجلاو  شطعلاو ، كراعملا ، نم  ةاجنلا  مهيلع  نأ  فرعي  يجوساي  ناكو 

امأ ةليبقلا ، ناخ  حبصيس  طقف  مهنم  دحاوو  .ًالاجر  اوحبصي  نأ  اودارأ 

ّزه .زعاملاو  مانغألا  نم  ةيده  عم  نورداغيس  وأ  هل  نوعضخيسف  نورخآلا 

رفاوح نم  دعاصتملا  رابغلاب  قّدحو  ةركفلا ، هل  ترطخ  امدنع  هسأر  يجوساي 

ىوس اودهاش  دق  اونوكي  و  مهراظتناب ، لبقتسملا  ناك  دقل  .هئانبأ  دايج 

.ءارضخلا لالتلاو  عيبرلا 

خرصو .هسرف  يطت  ناك  يف  نجوميت  هجو  يف  ةعطاس  سمشلا  تناك 
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يتلا حيرلاو  هتحت ، ةبعتملا  ةعيرسلا  سرفلا  نم  هسفن  يف  تلمتعا  ةوشنب 

ةوبك نم  اهنزاوت  ديعتست  ةيدامرلا  رتكب  سرف  همامأ  دهاشو  .ههجو  عسلت 

، اهسأر بناج  ىلع  ةيساق  ةبرضب  هقيقش  لعف  ةدر  تّلثو  .ةراجحلا  قوف 

كشو ىلع  هنأ  ول  ك  نجوميت  فته  اذل  ةفاسملا ، قرف  ادقف  هنكل 

نوكي يف نأ  بحي  هنأ  مغر  وهف  ةبسانملا ، ةظحللا  كلت  نكت  و  هزواجت ،

.خألا جعزي  ناك  كلذ  نأل  رتكب  ىلع  طغضلاب  ًاضيأ  عتمتسي  هنأ  ّالإ  ةرادصلا ،

اذ تالضعلا ، لوتفم  بكنملا ، ضيرع  ًالجر  بيرق  ع  حبصيس  رتكب  ناك 

دق تونوخلوأ  ةليبق  يف  هتبوطخ  ةنس  تناكو  .لمحتلا  ىلع  ةبك  ةردق 

مدقت ام  لك  ً.اقالطإ  اهلالغتسا  لشفي يف  ةايحلاب   ةفرعملا  نم  ةعرجب  هتدوز 

نم هؤاقشأ  كأ  امدنع  ًاصوصخ  هدلج ، زخت  ةكوش  لثم  نجوميت  بضغ  راثأ 

بغري نجوميت  ناكو  .مهتاداعو  مهتدلاو  موق  لوح  رتكب  ىلع  ةلئسألا  ءاقلإ 

امدنع هسفنب  كلذ  فشتكي  ىتح  راظتنالا  ررق  هنكل  ًاضيأ ، كلذ  فرعي  نأب 

.مهيلإ يجوساي  هذخأي 

.ىلوألا ةرملل  ًالجر  ربتعي  ناك  هتجوز ، ةليبق  نم  باش  براحم  دوعي  امدنع 

راهظإل فرش  سرح  عم  هفلخ  اهلاسرإ  متي  ناك  ةاتفلا ، ضيحت  امدنعو 

اهباب دنع  باشلا  اهجوز  رظتنيو  اهل ، ةميخ  زيهجت  متي  ناكو  .اهتناكم 

.لخادلا ىلإ  اهذخأيل 

نأ لبق  ناخلا  عابتأ  يدحتب  باشلا  موقي  نأ  ًاديلقت  ناك  بائذلل ، ةبسنلاب 

هنأ نجوميت  ركذتيو  كلذل ، ًافهلتم  رتكب  ناكو  .براحمك  ًايئاهن  هلوبق  متي 

رتكب أموأ  حو  .يجوساي  ةميخ  نم  برقلاب  عابتألا  ران  ىلإ  يش  هدهاش 

دق تونوخلوأ  عم  تقولا  كلذ  ءاضق  ناك  اذإ  اول  لاجر  ةثالث  فقو  مهل ،

.هبناج ىلإ  تمصب  افقو  نيذللا  نويشكو  راساخ  عم  نجوميت  هبقارو  .هفعضأ 

تابرض ىقلتو  رخآلا ، رثإ  ًادحاو  ةثالثلا ، عابتألا  عم  لازن  يف  رتكب  لخد 

كوليإ ناكو  كوليإ ، تابرضلا  هيلإ  هجو  نم  رخآ  ناكو  .ىوكش  نود  ةعجوم 
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رتكبب ىقلأف  .تيوقلا  هيعارذب  ةلوتفملا  تالضعلا  نم  رادج  وهف  ناصحلاك ،

شهدأ ام  نكل  هينذأ ، ىدحإ  نم  تلاس  ءامدلا  نأ  ىتح  ةبك  ةوقب  ًاضرأ 

نم ًابوك  هل  ّرضحو  ضوهنلا ، ىلع  رتكب  دعاس  كوليإ  نأ  اهدعب ، نجوميت 

جزتما يذلا  رملا  لئاسلا  نم  قنتخي  رتكب  داكو  هبرشيل ، ةنخاسلا  باشعألا 

.اوففأتيل اوناك  ام  براحملا  ّنكل  همدب ،

يعولا دقف  ىتح  تابرضلا  ىقلتي  ربكألا  هقيقش  ةيؤرب  نجوميت  عتمتسا 

.ليللا رانلا يف  لوح  هنم  نورخسي  اودوعي  لاجرلا   نأ  ظحال  هنكل  ًابيرقت ،

، كلذل ةجيتنو  .مهم  هنكل  سوملم  ًائيش غ  هتبسكأ  دق  رتكب  ةعاجش  تناكو 

.نجوميت قيرط  ةرخص يف  حبصأ 

نكي عيبرلا ،  سمش  تحت  لهسلا  ربع  نوقباستي  ءاقشألا  ناك  امدنع 

ةيلبقلا تاعمجتلا  يف  ًادوجوم  نوكيس  يذلا  كلذ  لثم  ةياهن  طخ  كانه 

ءاتشلا لصف  دعب  ًادج  ًاركبم  تقولا  ناك  طخ ، كانه  ناك  اذإ  ىتحو  .ةبكلا 

داهجإ مدع  لضفألا  نم  هنأ  نوفرعي  ًاعيمج  اوناك  .هوحن  مهدايج  اوعفديل 

ءارضخلا باشعألا  نم  ديفتستو  فيصلا ، لالخ  اهنازوأ  ديزت  نأ  لبق  دايجلا 

تابجاولا نع  ًاديعب  قابس ، درجم  كلذ  ناكو  .اهنوطب  يف  ةجزاطلا 

قحتسا وأ  شغ ، نم  لوح  لادجلا  ىوس  ءيشب  مهعفني  نلو  تايلوؤسملاو ،

.زوفلا

تعت امدنع  ساسحإلا  ميدع  ادب  هنأ  ىتح  ميقتسم  لكشب  رتكب  راس 

رتكب ادي  تناك  .عادخ  درجم  كلذ  نأ  فرعي  نجوميت  ناكو  .هتحت  سرفلا 

، ةيوقو ةطيشن  ةيدامرلا  هسرف  تناكو  ةراه ، نادوقت  ماجللا  ناكس  ناتللا 

هسرف يطت  نجوميت  ناكو  .تابرضلا  ضعب  لمحت  ىلع  ًارداق  وه  ناك  يف 

قنع ىلع  ًاعباق  ودبي  ناكو  جرسلاب ، ًاقصتلم  ًاما -  راساخ  لعفي  ك  - 

نالضفي باشلا  الك  ناكو  ربكأ ، ةوقب  عسلت  حايرلا  نأ  ول  ك  ادبو  .سرفلا 

.ةيعضولا كلت 
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مدقلاب عفدو  .ىنميلا  هفتك  ةهج  نم  برتقي  ًائيش  نأب  نجوميت  رعش 

تناك يف  بضغلا  هبشي  ءيشب  سرفلا  تلهصو  اهتعرس ، ىصقأ  ىلإ  ءاضيبلا 

رّكفو يف هنيع ، فرط  نم  راساخ  سرف  ةيؤر  عيطتسي  نجوميت  ناكو  ودعت ،

رعش راساخ  نأ  ادبو  .ةفدص  ثدح  كلذ  نأ  ول  ك  ًاليلق ، ههاجتا  يغت 

هنأب ًانايحأ  ركفي  ناك  .مستبي  نجوميت  لعج  هنع م  دعتبي  هكرتف  هاياونب ،

سلتخي رتكب  ةيؤر  عيطتسي  ناكو  .قابسلا  يف  ًاديج  ًاضعب  هضعب  نافرعي 

ّرشكو هيبجاح  نجوميت  عفرو  .ةيناثل  هنيعأ  تقتلاف  فلخلا ، وحن  رظنلا 

.هنانسأ نع 

!" يفاقيإ لواح  مداق ، انأ  : " خرص

رتكب مهبحصي  نأ  ًاردان  ًائيش  ناكو  قيضب ، فّفأتو  هل ، هرهظ  رتكب  رادأ 

ىلع ممصم  هنأ  نجوميت  ظحال  دقف  كانه ، ناك  هنأ  ا  نكل  ليخلا ، بوكرل 

لمحتيل نكي  و  ً.اسرف  يطت  نأ  براحمل  نك  فيك  لافطألا  ميلعت 

.همزهيل بصعو  ةلضع  لك  زّفحي  نجوميت  ناك  اذهلو  ةلوهسب ، ةراسخلا 

قيرطلا قالغإل  نجوميت  كرحتي  نأ  لبقو  هنم ، برتقا  دق  راساخ  ناك 

، ًاضعب هضعبل  ناباشلا  مستباو  ً.ابيرقت  هبناج  ىلإ  لصو  دق  ناك  هيلع ،

ليوطلا ءاتشلا  ناك  دقل  .ةعرسلاو  مويلا  ةجهب  نارطاشتي  هنأ  نيدكؤم 

ناعيطتسي هنأ  ّالإ  ةعرسب ، ًاددجم  لحيس  هنأ  مغرو  هفلخ ، ملظملا 

لضفأ ةقيرط  كانه  نكي  و  .هب  عاتمتسالاو  تقولا  اذه  نم  ةدافتسالا 

نم ديزملا  ناعطقلا  دلتسو  نأضلا ، محل  لكأتس  ةليبقلا  تناكو  .شيعلل 

قصل تايسمألا يف  ءاضق  متيسو  .لاملاو  ماعطلا  نمؤتس  يتلا  زعاملاو  فارخلا 

وأ ءانغلا  يفو  لئادج ، لكش  ىلع  ليخلا  لويذ  فل  وأ  ماهسلا  ىلع  شيرلا 

باش يراتت  يأ  هجاويس  يجوساي  ناك  .لئابقلا  خيراتو  صصق  ىلإ  عتسالا 

رهن نم  لوهسلا ، ربع  ًاديور  ًاديور  كرحتتس  ةليبقلا  تناكو  مهناعطق ، وزغي 

هيف ا  ةليوط  مايألا  نوكت  فيصلا  يف  نكل  لمع ، كانه  نوكيسو  .رخآ  ىلإ 
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اوعتمتسي نل  مهنأ  ودبي  ةيهافر  يهو  غارف ، تاعاس  عضب  مهل  حاتُيل  ةيافكلا 

دق ىتم  ةفرعمل  ًاديعب  لاوجتلا  ةدئاف  يه  ام  .ةدرابلا  روهشلا  يف  ًادبأ  اهب 

امدنع نجوميتل  ثدح  دق  كلذ  ناكو  ليللا ؟ يف  كضعيو  يرب  بلك  كدجي 

.تقولا كلذ  ذنم  همزالي  فوخلا  يقبو  نويشك  نم  ًاليلق  رغصأ  ناك 

ررق لاح  يف  ًابسحت  فلخلا  ىلإ  رظنو  طقس ، دق  جوميت  نأ  راساخ  ظحال 

ىوقألا يف هرظن  نأ  يعّدي  راساخ  ناك  .باشعألا  ىلع  ًاعيرس  عافدنالا  نويشك 

.ةظحل لالخ  ًارارق  ذختاو  كرحتت ، نكت  ةديعبلا   ةعقبلا  نأ  دهاشو  ةليبقلا ،

هنأب هل  ةراشإ  كلت  تناكو  نجوميتو ، رتكبل  ةفيعض  ةيوق -  تارفص  قلطأو 

عبقي ثيح  ىلإ  رظنلا  انعمأ  مث  فلخلا ، ىلإ  باشلا  الك  رظنو  .بحسني 

نكي و  ةح ، ةظحل  ربكألا  هقيقشو  نجوميت  تباصأو  كارح ، الب  جوميت 

ثارتكا مدعب  هيفتك  رتكب  ّزهو  .رخآلل  قابسلا  نع  يلختلاب  بغري  هدحأ 

يتلا قيرطلا  نم  ًادئاع  ةعساو  ةرئاد  هسرف يف  داقو  همهي ، رمألا ال  نأ  ول  ك 

، نيرخآلا فلخ  انثك  اعرسأو  اهتاذ  ةقيرطلاب  نجوميت  هاراجو  .اهنم  ءاج 

نأ مغر  كاذنآ ، ةدايقلا  نويشك  ّىلوتو  .فلخلا  يف  ًاردصتم  ناك  نم  حبصأو 

ةنماثلا نبا  نويشك  ناك  .ىتح  كلذب  ركفي  ىتفلا  نأ  دقتعي  نكي  نجوميت  

ءسأ هملعي  ةليوط  ةديدع  تايسمأ  ىضقو  جوميت ، نم  رمعلا  يف  ًابيرق 

ناك كلذل  ةجيتن  ارو  .يدايتعا  ةقرو غ  ربصب  هلماعيو  مايخلا ، ءايشألا يف 

نكي هنأ   مغر  هرمع ، لثم  نيثك يف  ةيتف  نم  لضفأ  لكشب  ملكتي  جوميت 

ناك .لابحلا  دقع  هميلعت  لواحت  ةقيشرلا  نويشك  لمانأ  تناك  امدنع  ًاعفان 

نّمخيل مهنم  يأل  لاؤس  هيجوت  مت  اذإو  ةكرحلا ، ليقث  يجوساي  ءانبأ  رغصأ 

ددرتي نأ  نود  جوميت  لوقيسف  هداوج ، ةوهص  نع  عقو  يذلا  سرافلا  ةيوه 

.ةظحل

ىلع نويشك  ناكو  .نيرخآلا  ىلإ  لصو  امدنع  هجرس  نع  نجوميت  زفق 

سلجيل هرهظ  ىلع  يقلتسملا  جوميت  ناعفري  راساخ ، عم  اهنيح  ضرألا 
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.لادتعاب

هعفص .هيلع  ةرهاظ  تامدكلا  تدبو  ًادج ، ًابحاش  غصلا  ىتفلا  هجو  ناك 

.جوميت سأر  ىخارت  امدنع  عزفلاب  بيصأو  قفرب ، نويشك 

كانه نكت  نكل   غصلا ." باشلا  اهيأ  ظقيتسا  : " هقيقشل نويشك  لاق 

.ةرشابم همامأ  نويشك  عجارتو  هيلع ، نجوميت  لظ  عقوو  .ةباجتسا 

.ءيش دعاستس يف  تناك  هتيؤر  نأ  ول  ك  طقسي ." هَرأ   : " لاق

ماظع نع  ًاثحب  جوميت  ناترهاملا  هادي  تسمل  هسأرب ، نجوميت  أموأ 

، هسأر بناج  ىلع  خافتنا  كانه  ناك  .حرج  دوجو  ىلع  تامالع  وأ  ةروسكم 

.هسّسحت نجوميت  عاطتسا  دقو  دوسألا ، رعشلا  هيفخي 

". ءاملا ضعب  وطعأ  .رسكب  رعشأ  يننكل ال  تطقس ، دقل  "

عضوو .هنانسأب  ةدادسلا  حتفو  هجرس ، نم  ةبرق  بحسو  هدي ، راساخ  ّدم 

.حوتفملا جوميت  مف  ئفادلا يف  لئاسلا  نجوميت 

ول ك  ًادوجوم ، لازي  ال  هنأب  مهايإ  ًاركذم  هقنخت ." ال  : " ًاحصان رتكب  لاق 

.نيرخآلا ىلع  فرشي  هنأ 

مهتدلاو هلوقتس  ًابعر م  ئلت  ناكو  .هيلع  درلاب  هسفن  نجوميت  جعزي   

يف اهل  ءابنألا  كلت  لثم  لقن  نوعيطتسي  اونوكي  .جوميت و  تام  اذإ  نلوه 

نأ نجوميت  دقتعاو  ضرملا ، نم  ةفيعض  تناك  .رخآ  ًالفط  لمحي  اهنطب 

؟ رمألا ءافخإ  نوعيطتسي  فيك  كلذ  مغرو  .اهنالتقي  ار  نزحلاو  ةمدصلا 

اهتداع ىلإ  هدسج  ءالتما  ببسلا يف  نم  ءزج  دوعيو  جوميتب ، ةفوغش  تناك 

.ولحلا للا  هماعطإ  يف 

هيتفش نم  ًاتوص  رتكب  ردصأو  .ءاملا  قصبو  جوميت  ّصغ  راذنإ ، قباس  نود 

مهضعبل نورخآلا  مستباو  .لافطألا  باعلأ  نم  ًابعتم  هبضغ ، نع  ًابعت 

.ضعبلا

". رسنلاب تملح  : " جوميت لاق 
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ملعتت نأ  يغبني  نكل  ديج ، ملح  اذه  : " لاقو هل ، هسأرب  نجوميت  أموأ 

اذإ هعابتأ  مامأ  راعلاب  اندلاو  رعشيس  .غصلا  باشلا  اهيأ  ليخلا  ءاطتما 

اذإ  " ً.اسوبع هنيبج  بطقتو  ىرخأ ، ةركف  هل  ترطخو  تعقو ." كنأ  عمس 

راساخ ىتح  تاعمجتلا ." يف  قابسلاب  انل  حمسي  نل  ار  ًالعف ، كلذ  عمس 

نع تماص  بعت  يف  هيتفش  نويشك  ّمزو  كلذ ، هعس  ىدل  هتماستبا  دقف 

نجوميت هل  مدقف  ءاملا ، نم  ديزملل  ًابلط  هيتفشب  جوميت  ظملتو  .قلقلا 

.ةبرقلا

تبرض كنأو  بعلن  انك  اننإ  هل  لقف  خافتنالا ، كلذ  لوح  دحأ  كلأس  اذإ  "

". نوطقسي يجوساي ال  ءانبأ  .ّرس  اذه  جوميت ؟ اي  موهفم  كسأر ،

أموأف .هفيخي  يذلا  رتكب ، ىتح  هتباجإ ، نوبقرتي  ًاعيمج  مهنأ  جوميت  دهاش 

.ألا نم  ًاعزفو  ًاقفاوم  هسأرب 

". رمحألا لتلا  نم  رسنلا  تيأرو  يسأر ، تبرض  : " راودلا هباصأ  دقو  لاق 

خاخفألا بصنأ  تنك  .رمحألا  لتلا  يف  روسن  دجوت  ال  : " راساخ باجأ 

ام ةلالد  ىرأس  تنك  كانه ، تناك  ول  .طقف  مايأ  ةرشع  ذنم  كانه  ريرغلل 

". اهدوجو ىلع 

.هيلإ ةبسنلاب  يدايتعا  ًارمأ غ  ناك  اذهو  ةالابم ، نود  هيفتك  جوميت  ّزه 

توصلا نأ  ول  هتهجاوم ك  دنع  خرصي  ناكو  ًابذاك ، غصلا  ىتفلا  ناك  دقلف 

ًاديعب هسرف  هيجوت  كشو  ىلع  رتكب  ناكو  هقيدصت ، ىلع  مهربجيس  يلاعلا 

.غصلا ىتفلا  ىلإ  ناعمإب  رظن  امدنع  مهنع 

"؟ رسنلا تيأر  ىتم  : " رتكب لاق 

يملح يفو  .رمحألا  لتلا  قوف  موحي  سمأ ، هتيأر  : " لاقو هيفتك  جوميت  ّزه 

". ...لثم ةبك  هبلاخم  تناكو  .يداعلا  رسنلا  نم  ربكأ  ناك 

، هيلإ لصو  دق  ناكو  ًايقيقح "؟ ًارسن  تيأر  له  : " ًالئاق نجوميت  هعطاق 

له مسوملا ؟ نم  ركبملا  تقولا  اذه  يف  يقيقح  رئاط   " .هعارذ نم  هكسمأو 
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.ةفيخسلا جوميت  صصق  نم  ةدحاو  تسيل  اهنأ  دكأتي  نأ  دارأ  ًادحاو "؟ تيأر 

يعّدي يلايللا  ىدحإ  يف  ةميخلا  ىلإ  اهيف  ءاج  يتلا  ةرملا  نوركذتي  عيمجلاف 

ثدحتتو ةيفلخلا  اهاوق  ىلع  فقت  ريرغ  تاناويح  لبق  نم  ًادراطم  ناك  هنأ 

.هيلإ

باصم هنإ  : " لاقو اهسفن ، ةثداحلا  ركذتي  هنأ  ىلع  لدت  رتكب  باعت  تناك 

". طوقسلا ةجيتن  راودلاب 

ىلع نجوميت  ضهنو  .ةوقب  ماجللا  كسمأ  دق  رتكب  نأ  فيك  نجوميت  ظحال 

ثيح ىلإ  ةرظن  ءاقلإب  رطاخو  يرب ، بد  نم  برتقي  هنأ  ول  ءطبب ك  هيمدق 

ىلع ًانيزح  لازي  ال  ناكو  تام ، دق  هدلاو  رسن  ناك  .بشعلا  هسرف  ىعرت 

ملحي يجوساي  نأ  فرعي  نجوميت  ناكو  بلقلا ، بيطلا  رئاطلا  نادقف 

ىلع ةداع  ةدوجوم  هشاشعأو  ةردان  تناك  هتيؤر  نكل  رسن ، عم  ديصلاب 

ىأر ً.ارارصإ  قلستملا  كأ  مزهتل  يفكي  ا  ةيلاعلاو  ةقهاشلا  تاردحنملا 

نكمملا نم  ناكو  .ليحرلل  دعتسيو  هسرف  ىلإ  لصو  دق  نويشك  نأ  نجوميت 

.شعلا كلذ  يف  هيلع  لوصحلل  مهدلاو  ىعسي  يذلا  رسنلا  خرف  نوكي  نأ 

يجوساي نأ  نوفرعي  نيرخآلا  نكل  هسفنل ، ًادحاو  ديري  رتكب  ناك  ارو 

مكحت روقصلاف  .رويطلا  ناخ  هل  بلجي  يذلا  نبالا  هاجت  نانتمالاب  رعشيس 

لثم ينعتسو  .ناسنإلا  رمع  ردقب  شيعتو  ضرألا ، لئابقلا  مكحت  ءاوجألا ك 

، ةنسلا كلت  تاقابسلا  يف  كارتشالا  ًاعيمج  نوعيطتسي  مهنأ  ةيدهلا  كلت 

، خ ةراشب  كلذ  نورخآلا  ىس  مهدلاول  ًارسن  اورضحأ  اذإو  .ديكأتلاب 

.تالئاعلا هعقوم ب  كلذ  يوقيسو 

يتلا مدلا  ةعقب  سسحتو  هسأر ، سملو  هيمدق ، ىلع  فقو  دق  جوميت  ناك 

ناك ام  اوقّدص  مهنكل  ًالعف ، راودلاب  ًاباصم  ودبي  ناكو  .هعباصأ  ىلع  ترهظ 

نوكيس ءيشلا  اذه  نكل  ًالعف ، حرملاب  ًائيلم  حابصلا  قابس  ناكو  .هلوقي 

ً.ايقيقح
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ىلع بثوو  .طاشنب  قلطني  بلك  لثم  ًاعيرس  كرحت ، نم  لوأ  نجوميت  ناك 

عازفإب ببست  م  اهيلع ، رقتسا  امدنع  وشت " : " خرصو ءاضيبلا  مدقلا  رهظ 

ىلع نويشك  هعبتو  .لهصتو  ودعت  تذخأ  يتلا  جازملا  ةئيسلا  ءاضيبلا  مدقلا 

، ةرشابم هفلخ  راساخ  ناكو  هتاكرح ، لك  عبطت  نزاوتو  ةقدب  هداوج  ةوهص 

.ةراثإب ًايلاع  كحضي 

يف ىطخلا  عرست  هسرفو  مامألا ، ىلإ  عفدني  رتكب  ناك  ءانثألا ، كلت  يف 

يف ًاديحو  فقي  جوميت  ناك  طقف ، تاظحل  نوضغ  يفو  .هيمدقب  اهلكري 

ّزهو .هئاقشأ  دايج  اهتراثأ  يتلا  رابغلا  ةباحس  ىلإ  كابتراب  قّدحي  لهسلا ،

بيلحلا نم  راطفإ  ؤيقت  ةظحل يف  قرغتساو  ةشوشملا ، هتيؤر  حيحصتل  هسأر 

عفدو ةبوعصب ، هجرس  قلستو  فيفط ، نسحتب  رعش  كلذ ، دعب  .بشعلا  ىلع 

، باشعألا نع  ًاديعب  ةعفد  رخآ  عمو  .يعرلا  ناكم  نع  ًاديعب  هسرف  سأر 

.هئاقشأ دايج  فلخ  بثتو  زفقت  ًاضيأ  تقلطناو  سرفلا ، تلهص 
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اثلا لصفلا 

.رمحألا لتلا  ىلإ  ةيتفلا  لصي  نأ  لبق  ءسلا  دبك  ىلإ  سمشلا  تلصو 

تناك يتلا  ةلورهلا  ىلع  مهتعرس  ترقتسا  ةيادبلا ، ةعرسب يف  مهقالطنا  دعبو 

ًاعم يف نجوميتو  رتكب  راس  .لاوط  تاعاسل  اهلمحت  عيطتست  ةيوقلا  مهدايج 

اوناكو نويشكو ، راساخ  هفلخ  راسو  ةلدابتم ، ةنده  يف  بكرلا  ةمدقم 

يتلا ةميظعلا  لئابقلا  ةرخص  هيف  اودهاش  يذلا  تقولا  يف  بعتم  ًاعيمج 

تناكو مادقألا ، تائم  اهعافترا  غلبي  مخض  دوملج  يهو  رمحألا ، لتلا  ىعدت 

.اهئارج عم  مألا  ةبئذلا  لثم  ًجح ، رغصألا  ىرخألا  روخصلا  تارشعب  ةطاحم 

، يضاملا فيصلا  يف  ةرخصلا  نوقلستي  ةليوط  تاعاس  اوضق  دق  ةيتفلا  ناك 

ً.اديج ةقطنملا  نوفرعي  مهف  يلاتلابو 

ناسرف دوجو  ىلع  لدي  ّع  ًاثحب  قلقب  قفألا  ىلإ  نجوميتو  رتكب  رظن 

نع ةديعبلا  ضرألا  هذه  يف  ديص  قوقح  يأ  بائذلا  ىدل  نكي  و  .نيرخآ 

ءاملا حبصي  لوهسلا ، يف  ىرخألا  ءايشألا  نم  ثكلا  لاح  وه  كو  .مهمايخ 

ةردقلا كلت  نم  بيصن  نم  ءيش  لكو  محللاو ، ءارفلاو ، بيلحلاو ، قفدتملا ،

نكي .هب   ظافتحالا  ىلع  ةوقلا  كلت  نم  لضفأ  لكشب  وأ  هذخأ ، ىلع 

ربكألا باشلا  ّنكل  رسنلا ، خرف  داجيإ  ةعتم  ىوس يف  ناركفي  نويشكو  راساخ 

نالمحي اناك  هالكو  .برهلا  وأ  هيسفن  نع  عافدلل  نيدعتسم  اناك  ًانس 

هرهظ ىلع  ًاقلعم  ًاغص  ًاسوقو  ماهس  ةبعج  كلت  رتكب  ناكو  كاكسلا ،

نع عافدلا  ناعيطتسي  هنأ  نجوميت  رّكف  .ةعرسب  هلعتسا  عيطتسي 

اذإ مهاد  رطخل  ناضرعتيسو  .ىرخأ  ةليبق  نم  ةيتف  دض  ًاديج  هيسفن 

.هدلاو مسا  هعفني  نلو  ءاّدشأ ، براحم  اهجاو 

مغر هقيرط  ّدجيو يف  نيرخآلا ، ةعبرألا  فلخ  ًاددجم  ًارخأتم  جوميت  ناك 

، تسئابلا هينيع  يفو  ً.ايهش  هدجو  هنأ  ودبي  يذلا  جعزملا  بابذلاو  قرعلا 

مهتنراقم ىدل  ةفلتخم  ةلالس  لثم  ةقينألا  مهتايئانث  نودبي يف  هؤاقشأ  ناك 
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، هوبحي نأ  مهديري  ناكو  بلكلا ، ىلإ  بائذلا  وأ  ةربنقلا ، ىلإ  روقصلا  لثم  هب ،

يف ودبي  ناكو  .نأش  باحصأو  ًاثك  ةماقلا  لاوط  ًاعيمج  اوناك  مهنكل 

ملكتلا عيطتسي  هنأ  ودبي  نكي  و  ًاديحو ، ودبي  ام  كأ  قرخألاك  مهروضح 

نوكس ًاصوصخ يف  نويشك ، عم  نايحألا  ضعب  ادع  ام  اهديري ، يتلا  ةقيرطلاب 

.يلايللا

ًاردانو ةراهملل  هراقتفاب  رعشت  تناك  هسرف  نكل  ةوقب ، هيبقع  جوميت  عفد 

دق نويشك  ناك  .عيرسلا  يرجلا  نع  كيهان  ةلورهلا ، ىلإ  اهتعرس  تلصو  ام 

سرفلا برض  لواح  جوميت  نكل  مزاللا ، نم  كأ  بلقلا  بيط  هنإ  هل  لاق 

عم ًاعفن  كلذ  ِدجُي  و  هئاقشأ ، راظنأ  نع  ًاديعب  ناك  امدنع  ةمحر  نود 

.لوسكلا ناويحلا 

ذنم هناكم  يف  يقبو  عاض ، دق  ناكل  هئاقشأ ، ةهجو  فرعي  نكي  ول  

مهنكل ًادبأ ، هوكرتي  ال  نأ  مهنم  تبلط  دق  مهتدلاو  تناك  .ىلوألا  ةعاسلا 

تاعفص هفلكتس  اهل  ىوكشلا  نأ  فرعي  ناكو  لاح ، يأب  كلذ  نولعفي  اوناك 

ىمرم رمحألا يف  لتلا  هيف  حبصأ  يذلا  تقولا  يفو  ً.اعيمج  مهنم  نذألا  لوح 

ةفاسم نم  ىتح  .هسفن  ىلع  ديدشلا  فسألاب  رعشي  جوميت  ناك  رظنلا ،

كّرحو جوميت ، دهنت  .نالداجتي  نجوميتو  رتكب  عس  عيطتسي  ناك  ةديعب ،

، ىولحلا عطق  نم  ديزملا  نع  ًاثحب  هبيج  لخاد  هدي  ّدمو  .هاملآ  هنأل  هيفدر 

ةغصلا ءاضيبلا  ةعطقلا  عضو  نورخآلا ، هاري  نأ  لبقو  .ةدحاو  فرط  دجوف 

.ةبقاثلا مهراصبأ  نع  ةعتملاب  بكلا  هروعش  ىفخأو  همف ، لخاد 

يف جوميتب  نوقّدحي  مهدايج ، بناج  ىلإ  نوفقي  ةعبرألا  ءاقشألا  ناك 

ً.اديور ًاديور  برتقي  ناك 

". كلذ نم  عرسأ  يشملاو  اهلمح  عيطتسأ  : " نجوميت لاق 

اولصوو خألا ، ليملا  قابس يف  ىلإ  لوحت  دق  رمحألا  لتلا  وحن  سلا  ناك 

يف .رابغلا  اهفلخ  ثتو  بثت  يهو  اهتعرس ، ىصقأب  ودعت  دايجلاو  كانه  ىلإ 
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اوناكو .دايجلا  عم  راظتنالا  مهدحأ  ىلع  بجي  هنأ  ىلإ  اوهبتنا  حلا ، كلذ 

اوناك ةيتفلا  نكل  اهاوق ، لوح  ماجللا  دشو  ماكحإب  اهدييقت  نوعيطتسي 

ةراغإلل نيدعتسم  صوصللا  ناك  اذإ  ام  فرعي  دحأ  الو  مهتليبق  نع  نيديعب 

راظتنالا يف نويشك  نم  بلط  دق  رتكب  ناكو  مهنم ؟ اهيلع  ءاليتسالاو  مهيلع 

.ضفرف قابلا ، ةثالثلا  نم  لضفأ  لكشب  قلستي  ناك  ىتفلا  نكل  لفسألا ،

ضعبلا مهضعب  ىلإ  نوشي  ًاعيمج  اوناك  لادجلا ، نم  ةليلق  قئاقد  دعبو 

ىلع راساخ  سلجو  تابرضلا ، نالدابتي  نويشكو  راساخ  داكو  ةمهملا ، يلوتل 

نع رتكب  هقّرفف  .تماص  بضغب  عراصي  ناك  يف  رغصألا  هقيقش  سأر 

اوجرألا ىلإ  لوحتي  نويشك  نول  دهاش  امدنع  ةنعل  قلطأو  هضعب ،

.لوقعملا يف ديحولا  لحلا  وه  كانه  ىلإ  جوميت  لوصو  راظتنا  ناك  .نكادلا 

رمحألا لتلا  ةهجاو  ىلع  ةصحفتم  ةرظن  مهنم  دحاو  لك  ىقلأ  ةقيقحلا ،

ناك ارو  .هتمق  ىلإ  هئاقشأ  عم  قباستلا  لوح  راكفألا  هتدوارو  ةبكلا ،

.فوشكملا  رخصلا  نم  كأ  قلقلا  ثي  رسنلا  دوجو  ىلع  رثأ  يأ  ءافتخا 

هشع لوح  موحي  طلا  ةيؤر  ىتح  وأ  هتافلخم ، ةيؤر  عقوت  ًانكمم  نكي 

اولءاستي نأ  ىوس  اوعيطتسي  ليلد ،  يأ  بايغ  يف  .ديصيل  وأ  هتيحل 

.مهباجعإ ةراثإل  ةبيرغ  ةصق  جسني  وأ  بذكي ، جوميت  ناك  اذإ  ام  ًاددجم 

، روطفلا ماعط  لوانت  دق  نكي  .هملؤت و  تأدب  هتدعم  نأب  نجوميت  رعش 

.نهولاب باصي  نأب  رطاخي  نأ  ديري  نكي  همامأ ،  بعص  قلست  دوجو  عمو 

بارتلا نم  ةنفحب  كسمأ  برتقي ، جوميت  نودهاشي  نورخآلا  ناك  يفو 

نم هب  ءاج  يذلا  ءاملا  نم  ليلقلا  عم  ةنيجع  ىلإ  هلَّوحو  ةرمحلا  ىلإ  براضلا 

مواقت اهنكل   تلهصو ، اهنانسأ  نع  ءاضيبلا  مدقلا  تفشكو  .جرسلا  ةبرق 

.هنيكس بحسيو  ةّمجأ  ىلإ  ماجللا  دشي  نجوميت  ناك  يف 

، سرفلا فتك  ديرو يف  حتف  عاطتسا  ىتح  ةظحل  ىوس  هنم  رمألا  ذخأي   

هل ديعي  هنأب  نجوميت  رعشف  ًاقيقرو ، ًاراح  مدلا  ناك  .هيلع  همفب  قبطأو 
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تس همف  ءلم  بحسو  .بارش  لضفأ  لثم  ةغرافلا  هتدعم  ئفديو  هتقاط ،

تدعاس .حرجلا  ىلع  مدلاب  ًائيلم  ًاعبصإ  طغضيو  هيتفش  دعبي  نأ  لبق  تارم 

حرق اهبيصيس  ةقطنملا  نأ  فرعي  ناكو  حرجلا ، قالغإ  ءاملاو يف  بارتلا  ةنيجع 

ةحضاو هنانسأ  اهلالخ  نم  تدب  ةضيرع  ةماستبا  مستباو  .هتدوع  ىدل  طيسب 

كاذنآ دوعت  هتوقب  روعشلا  عيطتسي  ناك  .هدي  رهاظب  همف  حسمو  هئاقشأل ،

، ءاضيبلا مدقلا  فتك  ىلع  ختي  ذخأ  مدلا  نأ  دكأت  .تألتما  دق  هتدعم  نأو 

سرفلا نأ  ُدبي  و  .اهتاق  ىلإ  ًالوصو  ءطبب  ليسي  مدلا  نم  ًاطيخ  دهاشو 

رثأ نع  ةبابذ  نجوميت  دعبأ  .عيبرلا  باشعأ  يعر  ترمتساو يف  كلذب  رعشت 

.سرفلا قنع  ىلع  تبرو  ءامدلا ،

، هسفن يذغي  نجوميت  هتيؤر  ىدلو  ً.اضيأ  هسرف  نع  لجرت  دق  رتكب  ناك 

عرض نم  همف  ىلإ  ئفادلا  بيلحلا  نم  ًاقيقر  ًالئاس  هّجوو  ركبلا ، ىتفلا  اثج 

نأ مغر  ضرعلا ، نجوميت  لهاجت  .عومسم  توصب  هيتفشب  ظملتو  هسرف ،

ابلط اذإ  هنأ  هتربخ  نم  نافرعي  اناك  .لمأب  نارظني  اناك  نويشكو  راساخ 

رتكب مركتي  ار  هشطع ، الهاجت  اذإ  نكل  ضفسف ، هيقسي  نأ  هنم 

.بيلحلا نم  همف  ءل  ىتف  لكل  حسلاب 

". راساخ اي  برشا  : " ةعرسب هسأر  عفر  نأ  دعب  رتكب  لاق 

ثيح لفغم  لثم  هسأر  رشحو  ةيناث ، ةرم  هنم  بلطي  ىتح  راساخ  رظتني   

نم عشجب  راساخ  عضرو  ً.ابيلح  ئلتمملا  نكادلا ، عرضلا  كس  رتكب  ناك 

ىتحو ّصغي ، نأ  لبق  قمعب  سفنتو  .هيديو  ههجو  هضعب  باصأ  يذلا  ذاذرلا 

.ناح دق  هرود  نأب  نويشك  ىلإ  شي  نأ  لبق  مستبا  رتكب 

ىتفلا انيع  تقاضو  .هتفقو  ةبالص  دهاشو  نجوميت ، ىلإ  نويشك  رظن 

ةرظن يقليل  عرضلا  كرتو  ًافافختسا ، هيفتك  رتكب  ّزهو  .هسأر  ّزه  مث  غصلا ،

هئاقشأ رغصأ  دهاشيو  ًاددجم ، هب  كس  نأ  لبق  نجوميت  ىلع  ةفطاخ 

.هسرف نع  لّجرتي 
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ىوس دهشي  ىتفل   ةبسنلاب  ةفاسملا  تناكو  دوهعملا ، هرذحب  جوميت  لّجرت 

اوناك ةليبقلا  نيرخآ يف  ًالافطأ  نأ  مغر  ضرألا ، ىلإ  ةليوط  فيص  لوصف  ةتس 

جوميت عطتسي  ً.انس   ربكألا  مهتوخإ  ةعاجش  لكب  جرسلا  نع  نوزفقيس 

ءانثأ حنرت  امدنع  هئاقشأ  لك  عزفلا  باصأو  طيسبلا ، ءيشلا  كلذ  لث  مايقلا 

ًااق جوميت  هجو  حبصأو  هناسل ، نم  ةقطقط  توص  رتكب  ردصأو  هلوزن ،

.هيلإ رظنلا  اونعمأ  امدنع 

"؟ ناكملا وه  اذه  له  : " نجوميت لأس 

ًارسن تدهاش  : " ىلعألا ىلإ  شي  وهو  لاقو  ًاقفاوم ، هسأرب  جوميت  أموأ 

". ةمقلا برق  ام  ناكم  شعلا يف  .انه  موحي 

". ًارقص ناك  ار  : " جوميت راشأ  ثيح  ىلإ  رظني  وهو  متو  رتكب ، ّرشك 

نأ قبس  رقص  يأ  نم  ربكأو  نكاد  ينب  وهو  ًارسن ! ناك  : " ًالجخ جوميت  دّروت 

". لبق نم  شاع 

نم ةغضم  قصبيل  ةظحللا  لغتساو  هتروث ، نم  ًافافختسا  هيفتك  رتكب  ّزه 

.ضرألا ىلع  بيلحلاو  مغلبلا 

". شعلا دجأ  امدنع  فرعأس  .ار  "

، هراجش نم  ًابعت  ناك  نويشك  نكل  يدحتلا ، لبقيس  نجوميت  ناك  ار 

علخو .هتكرح  قيعت  ال  ىتح  هرصخ  ىتح  هبايث  بحسو  ًاعيمج ، مهاطختو 

كرتي ءادر  نع  ًافشاك  روخصلا ، ىلع  ىلوألا  هتوطخ  وطخي  ناك  يف  هفطعم 

عونصملا هئاذحب  لاقتنالا  ناك  .ناّتكلا  نم  قاسلل  ءاطغو  تيراع ، هيعارذ 

مهسبالم نم  نورخآلا  دّرجت  .مدقلا  يراع  يشملا  هبشي  يرطلا  دلجلا  نم 

.ضرألا ىلع  ةليقثلا  مهبايث  كرت  ةرورضب  اورعشو  لعف ، ك 

رخآ ًاناكم  دهاشي  نأ  لبق  ةدعاقلا  لوح  ةوطخ  نيرشع  نجوميت  راس 

ىمرو ًايشتنم ، راساخ  مستبا  .ةوقب  هكرفو  هيدي ، ىلع  قصبو  هنم ، قلطني 

ًاناكم رتكب  دجوو  غصلا ، ىتفلا  عازفإب  ببست  م  جوميت  ىلإ  هسرف  ماجلب 
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عم ىلعألل  هسفن  عفرو  ةيرخصلا ، خورشلا  تيوقلا يف  هيدي  لمعأو  هب ، ًاصاخ 

.همف نم  ردصي  نهاو  توص 

هتملآو ًاسئاي  ناك  ةيادبلا ، يف  .تاظحل  لالخ  ًاددجم  ًاديحو  جوميت  حبصأ 

نورهظي اوحبصأ  امدنعو  .قلستملا  ىلع  ىلعألا  وحن  قيدحتلا  نم  هتبقر 

هئاقشأ ىلع  ةخأ  ةرظن  ىقلأ  نأ  دعبو  .ىولتت  هتدع  رعش  بكانعلا ، مجحب 

فشتكاو .هتدعم  ءلم  بيلحلا  اهنم  برشيل  رتكب  سرف  وحن  هجتا  طيشنلا ،

.خألا ءرملا  نوكي  نأ  دئاوفلا يف  ضعب  كانه  نأ 

هتو ببستيل  ٍفاك  عافترا  ىلع  حبصأ  هنأ  نجوميت  فرع  مدق ، ةئم  دعب 

كانه نكي  نكل   هئاقشأ ، ىلإ  ةثهاللا  هسافنأ  فلخ  نم  ىغصأو  .طقس  اذإ 

فارطأب ثبشتو  .هاجتا  يأ  يف  مهتيؤر  عطتسي  ك   مهيلع  لدي  توص 

ناك .ىلعألا  ىلإ  دوقي  ًاكلسم  ىل  عيطتسي  ام  ردق  ىنحناو  هئاذحبو ، هلمانأ 

دسفت ةميغ  اهيف  سيلو  هسأر ، قوف  ًاما  ةيفاص  ءسلاو  دربأ ، ودبي  ءاوهلا 

ثبشتت يتلا  هعباصأ  نم  يلاحسلا  ضعب  تبره  .ىلعألا  وحن  قلستلا  ةلحر 

امدنع .هدي  تحت  ةيولتم  اهادحإ ، تقلع  امدنع  هنزاوت  دقفي  داكو  روخصلاب ،

عتمتست تناك  ثيح  ةفاحلا  نع  روسكملا  اهدسجب  عفد  هبلق ، ناقفخ  أده 

.اهطوقس ءانثأ  ءاوهلا  رودت يف  اهدهاشو  سمشلاب ،

ناكو رتكب ، سرف  عرض  بحسي  جوميت  نجوميت  دهاش  لفسألا ، يف  ًاديعب 

رتكب ناك  دقلف  .بيلحلا  ضعب  كرتيل  فهرم  ساسحإب  عتمتي  نأب  لمأي 

غصلا ىتفلا  ناك  ارو  دفن ، دق  بيلحلا  نأ  دجو  اذإ  ةوسقب  هبرضيس 

.كلذ قحتسي  عشجلا 

قرعلا نم  طيخب  نجوميت  رعشو  هقنع ، ةرخؤم  ىلع  ةبهال  سمشلا  تناك 

يف طقف  هيديب  قلعتو  هسأر ، ّزه  .نافرطت  هينيع  لعجف  هبادهأ ، سملي 

ببستيس جوميت  ناك  .هيلع  نارقتست  ديدج  ناكم  نع  ناثحبت  هامدق  تناك 

، كوكشلا ىلع  تاف  دق  ناك  تقولا  نكل  روسنلا ، نع  هصصقب  مهدحأ  لتق 

٣٤



كلت ىلع  لفسألا  ىلإ  لوزنلا  عيطتسي  هنأ  ىتح  ًاقثاو  نجوميت  نكي  و 

ناكم داجيإ  هيلع  ناك  عافترالا ، كلذ  لثم  ىلعو  .رادحنالا  ةديدشلا  روخصلا 

.لفسألا وحن  طقسيسف  ّالإو  ةحارلل 

هلعجو اهايإ ، هحن  يتلا  ةوقلاب  هرّكذو  هتكرح ، ءانثأ  هتدعم  مدلا يف  رقرق 

هسفن دشي  ناك  يف  هنانسأ  نع  نجوميت  فشك  .ةعذاللا  هتحئار  أشجتي 

فاخي نل  ً.ابضاغ  كلذ  هلعجو  هتدعم ، يف  فوخلاب  رعشي  أدب  دقو  ىلعألل ،

نلو فاخي  نلو  موي ، تاذ  ًاناخ  حبصيسو  .بئذ  يجوساي ؛ نبا  هنأل  ًادبأ 

، قلستي ناك  يف  ًاراركتو  ًارارم  هسفنل ، تلكلا  كلت  متمتي  أدب  .طقسي 

هدعاسو .هبرضت  يتلا  حايرلا  ةوق  دادتشال  ًارظن  ةرخصلا  نم  ًابيرق  يقبو 

.ًالوأ ةمقلا  ىلإ  نجوميت  لصو  اذإ  رتكب  بضغ  ليخت  ىلع  ًاضيأ  كلذ 

هب يقلتو  هعزتنتس  اهنأب  ئجافم  روعش  هباتناو  ةفصاعلا ، حايرلا  هتفاخأ 

نأ فشتكا  .جوميت  بناجب  ضرألا  ىلع  مطحتيس  هنأو  ةيلاعلا ، ةرخصلا  نع 

.فعضلا تاراشإ  ىلوأ  يهو  ةديدج ، ةضبق  لك  عم  شعترت  تناك  هعباصأ 

ً.امدق عباتو  هبضغ ، نم  ةوقلا  دمتسا 

دايجلاو جوميت  نكل  هيلإ ، لصو  يذلا  عافترالا  ديدحت  بعصلا  نم  ناك 

.هيمدقو هيعارذ  بعتلا  كهنأ  دقو  لفسألا ، ةغص يف  عقب  لثم  ناودبي  اناك 

طاقتلاو حايرلا  نم  هب  ءتحالا  عاطتسا  يرخص  قش  ىلإ  نجوميت  لصو 

قيرط ةيؤر  عيطتسي  نكي  ةيادبلا ،  يف  .هطاشن  ةداعتساو  كانه ، هسافنأ 

قلعي نل  وهف  .روخصلا  نم  ةعومجم  لوح  هدسج  ّدمف  ىلعألا ، ىلإ  قلستلل 

هدحو ىلعألا ؟ ىلإ  دوعصلل  لهسأ  كلاسم  نورخآلا  دجيس  يف  كانه  ديكأتلاب 

ةحارإ هيلع  نأ  فرعي  نجوميت  ناكو  هنم ، لضفأ  لكشب  قلستي  ناك  نويشك 

، ئفادلا ءاوهلا  نم  ًاقيمع  ًاسفن  بحس  .تقولا  ضعبل  ةدهجملا  هتالضع 

قيرطلا لك  ةيؤر  عيطتسي  هنأ  رعش  .هلوح  لايمأ  دعب  ىلع  رظنملاب  عتمتساو 

ةّدع نأ  كش  ال  .تدلو  دق  نلوه  تناك  نإ  لءاستو  مهتليبق ، مايخ  ىلإ 
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؟ رمحألا لتلا  ىلإ  مهلوصو  ىلع  تضم  دق  تاعاس 

"؟ قلاع تنأ  له  : " لوقي هقوف  ًاتوص  عمس 

هيلع لطي  نويشك  هجو  دهاش  امدنع  ٍلاع  توصب  مئاتش  نجوميت  قلطأ 

، هانيع اهببسب  تنضغت  ةماستباب  هترظن  ىتفلا  لباق  .روخصلا  قوف  نم 

نأب لمأي  ناك  .تباث  مدق  ئطوم  دجو  ىتح  روخصلا  لوح  نجوميت  كرحتو 

طبض هيلإ ، رظني  نويشك  دوجوبو  .ىلعألا  يف  رخآ  ئطوم  ىلإ  كلذ  هدوقي 

ىلإ لصيل  ىلعألا  ىلإ  زفقي  نأ  هيلع  ناك  .يساقلا  براحملا  هجو  رهظأو  هسافنأ ،

هيلع رطيس  ةظحللو ، هيلع ، هتضبق  ماكحإ  عيطتسي  يذلا  يلاتلا  ناكملا 

ناك ام  ضرألا  ىلع  نكلو  .ركذي  ًائيش  كلذ  نكي  ضرألا ،  ىلع  .فوخلا 

روخصلا ، ىلعأ  حايرلا  ةعرس  دادتشا  عمو  .ةغص  ةفاسم  ىوس  طقسيل 

.هفلخ ةيواهلاب  كفتلا  ىلع  نجوميت  ؤرجي 

.تبك ةقاطو  ةوقب  ىلعألل  هسفن  عفد  نأ  دعب  هامدقو  هاعارذ  تبعت 

ىلعأب نجوميت  خرصو  طوقسلاب ، ءدبلا  ينعي  ةكرحلا  نع  فقوتلا  ناكو 

.ءودهب همدقت  بقاري  ًايثاج  نويشك  ناك  ثيح  ىلإ  لصو  امدنع  هتوص 

". روخصلا قلعي ب  لبجلا ال  ناخ  هاي ! : " جاهتباب نويشكل  لاق 

.تمصب كلذ  هقيقش  بعوتسا 

". ةمقلا ىلإ  ونجلا  رمملا  رتكب  كلس  دقل  .ةرشابم  انقوف  لتلا  مسقني  : " لاق

يش نويشك  ناك  يف  هبقاري  ذخأو  .هقيقش  ءودهب  ًابجعم  نجوميت  ناك 

ةيافكلا هيف  ا  برتقاو  بعرب ، هقلستيس  يذلا  رمحألا  دوملجلا  ةفاح  ىلع 

.جومتملا هرعش  تبعاد  حايرلا  نأ  ىتح 

ةدوجوم تناك  اذإ  روسنلا ، دوجو  ناكم  رتكب  فرعي  ال  : " نجوميت هل  لاق 

". ًالصأ انه 

نأ دقتعأ  ال  .لهسألا  ليبسلا  كلس   " ً.اددجم ًافافختسا  هيفتك  نويشك  ّزه 

". ةلوهسب هيلإ  لوصولا  نك  ناكم  ًاشع يف  ينبيس  رسن  يأ 
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ىلع دعص  ملكتي ، ناك  يفو  ًاذإ "؟ ىرخأ  قيرط  دجوي  : " نجوميت لأس 

كانه تناك  .لضفأ  لكشب  رمحألا  لتلا  ممق  ةيؤر  عيطتسيل  ةغص  ةرخص 

ىلع راساخو  رتكب  ةيؤر  عيطتسي  نجوميت  ناكو  نويشك ، لاق  ك  ناتّمق ،

ناعيطتسي باشلا  الك  ناك  ةديعب ، ةفاسم  نم  ىتحو  .بونجلا  ىلإ  ةمقلا 

ةمقلا تناكو  .تابثب  نكل  ءطبب  كرحتي  يوقلا  ربكألا  هقيقش  لكش  ديدحت 

يذلا يرجحلا  رسملا  لثم  ودبت  نويشكو  نجوميت  ىلع  لطت  يتلا  ةيلشلا 

.تقولا كلذ  ىتح  هاقلست  يذلا  قهاشلا  حفسلا  نم  كأ  ممهلا  طبثي 

.هيقاسو هيعارذ  لقثلاب يف  رعشو  ةوقب ، هيتضبق  ىلع  نجوميت  ّدش 

.يلشلا حفسلا  وحن  هسأرب  أموأف  دعتسم "؟ تنأ  له  : " نويشك هلأس 

نيزرلا غصلا  هقيقش  سأر  ةرخؤم  ىلع  هدي  عضوو  نجوميت ، هيلإ  لصو 

ناكو .ىنميلا  هدي  نم  ًارفظ  دقف  دق  نويشك  نأ  دهاشو  .ةعيرس  ةكرحب 

نكل  رتولا ، تالضع  ىلإ  هدعاس  لوط  ىلع  ليسي  مدلا  نم  طيخ  كانه 

.هجاعزنا ىلع  ةمالع  يأ  ىتفلا  ىلع  رهظت 

"؟ ينترظتنا اذامل  .دعتسم  انأ  : " نجوميت لاق 

.روخصلا ىلع  هدي  ةضبق  لقنو  ًاليلق ، نويشك  أشجت 

". ام ًاموي  ًاناخ  رتكب  نوكيس  تطقس ، اذإ  "

، كلذ يف  ًاقداص  نكي  ًاديج ."  ًاناخ  حبصي  ار  : " ظفحتب نجوميت  لاق 

يف ءايشأ  كانه  ناكو  .هدلاو  عابتأ  عم  لازن  يف  رتكب  لخد  فيك  ركذت  هنكل 

عتمتي ناك  رتكب  نكل  دعب ، ًاما  اهباعيتسا  ىلع  ًارداق  نكي  نيدشارلا   اع 

.لقألا ىلع  براحم  ةفصب 

نم .نجوميت  اي  ةرخص  لثم  سرفلا  يطت  هنإ   " .كلذ نم  نويشك  ففأت 

"؟ ةقيرطلا كلتب  سرفلا  بكري  لجرب  قاحللا  عيطتسي 

.نويشك عم  قلستي  أدبو  نجوميت ، مستبا 

ةرم نم  كأ  هتوق  نجوميت  لمعتساو  ً.اعم  نالمعي  امدنع  لهسأ  رمألا  ناك 
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توبكنع لثم  ةيرخصلا  ةهجاولا  قلستي  ىتفلا  ناك  يف  نويشك  مدق  دانسإل 

تناك نكل  سرفلا ، اهب  يطت  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  قلستي  ناك  .عيرس 

حبصأ هنول  نأ  نجوميت  دهاشو  عفايلا ، هدسج  ىلع  قاهرإلا  تامالع  رهظت 

تدبو ًاقهرم ، باشلا  الك  ناكو  .ىرخأ  مدق  ةئم  اقلست  نأ  دعب  ًابحاش 

.ةكرحلا ىلع  ًادج  ةليقث  هفارطأ 

اهرادحنا ةلحر  تأدبو  ءسلا ، ةطقن يف  ىلعأ  تزواجت  دق  سمشلا  تناك 

حاتري ناكم  داجيإ  عاطتسا  لك  اهعقوم  بقاري  نجوميت  ناك  .برغلا  وحن 

لولح ىتح  لتلا  ىلع  ءاقبلا  ناعيطتسي  انوكي  و  .داهجإلا  نم  ةظحلل  هيف 

ىلع عمجتت  مويغلا  نم  ةعومجم  ةيؤر  تناكو  ناطقسيسف ، ّالإو  مالظلا ،

مهب يمرتس  ةيفيص  ةفصاع  تناك  دقلف  قلقلل ، ًاثم  ًارمأ  ةديعب  ةفاسم 

، نويشك قلزنا  امدنع  هئاقشأ ، ىلع  فوخلا  هباصأ  .رمحألا  لتلا  نع  ًاعيمج 

.هتايحب يدوي  داكو 

تناك رخآ ." مدق  ئطوم  داجيإ  لواح  .كب  تكسمأ  : " نجوميت خرص 

ءايعإلا نأ  ركذتي  نأ  عطتسي  و  حوتفملا ، همف  نم  رانلا  لثم  جرخت  هسافنأ 

عاطتسا .لانملا  ةديعب  ودبت  لازت  ام  ةمقلا  تناك  يف  ةجردلا  هذهل  هباصأ 

ىلع ةظحلل  فلخلا  ىلإ  رظنو  هلقث ، نم  نجوميت  عارذ  حيري  نأ  نويشك 

قحالو .يراعلا  نجوميت  دلج  ىلع  هؤاذح  اهكرت  يتلا  فيزنلا  تامالع 

.مويغلا دهاش  امدنع  هتفقو  نم  ّدشو  لوهسلا ، قوف  هقيقش  ةرظن  نويشك 

لوح فصعت  تناك  اهنأل  حايرلا ، هاجتا  ىلع  مكحلا  بعصلا  نم  ناك 

.ةرشابم هوحن  ةمداق  اهنأب  روعش  هرماخ  باشلا  الك  نكل  روخصلا ،

". وم انعيمج  نوكنس  رمهنت ، راطمألا  تأدب  اذإ  .قلستلا  عبات  انب ، ايه  "

قلغأ هنأ  مغر  هسأرب ، نويشك  أموأ  .ىلعألا  وحن  هقيقشب  عفدو  نجوميت ، لاق 

عفاي يف وه  مك  نايسن  لهسلا  نم  ناك  .راودلاب  ًاباصم  ادبو  ةظحلل ، هينيع 

ىتفلا ةيح  هيلوتل  سفنلاب  ديدش  دادتعاب  نجوميت  رعشو  تقولا ، كلذ 
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.طقسي هعدي  نل  هنأب  ًادهع  هسفن  ىلع  عطقو  غصلا ،

دوجو مدع  مغر  هقلست ، ءانثأ  ةيبونجلا  ةمقلا  نادهاشي  نالازي  ام  اناك 

ىلإ الصو  دق  اناك  اذإ  ام  نجوميت  لءاست  .راساخ  وأ  رتكب  ناكم  ىلع  ةراشإ 

حبصيس .نامأب  رسنلا  خرف  عم  لفسألل  ةدوعلا  قيرط  اناك يف  اذإ  امو  ةمقلا ،

، مهدلاو براضم  ىلإ  ةعئارلا  رويطلا  دحأ  هعم  بلج  اذإ  قاطُي  ال  رتكب 

.ةيفاضإلا ةقاطلا  نم  ليلقلاب  ةبعتملا  هتالضع  دوزتل  ةيفاك  ةركفلا  تناكو 

يتلا ةداحلا  تاوصألا  هينعت  ام  ةيادبلا  يف  باشلا  نم  يأ  مهفي   

تناكو ةغصلا ، روسنلا  تاقسقس  لبق  نم  اعمس  دق  انوكي  و  .اهاعمس 

دق مويغلا  تناك  .روخصلا  قوف  صاخلا  اهتوصب  هبرد  ةقيفر  حايرلا 

نائجتلي ناكم  داجيإب  كأ  ًتهم  نجوميت  ناكو  ءسلا ، يطغتل  ترشتنا 

راطمألا ببسب  قلز  مدق  ئطوم  لك  عم  طوقسلا  ةركف  تناك  دقلف  هيلإ ،

مايقلا عيطتسي  نكي  نويشك   نأ  ًاقثاو  ناكو  ةوقب ، قفخي  هبلق  لعجت 

.طوقسلا رطخل  ًاضرعم  لقألا  ىلع  هدحأ  ناك  دقل  ً.اضيأ  كلذب 

يف ًاما  باشلا  هابتنا  تيتشت  ىلع  ًارداق  ةنكادلا  مويغلا  رطخ  نكي   

ناك .شيرلاو  ناصغألاب  ءيلم  يرخص  عدص  وحن  هيسفن  ناعفدي  اناك 

ىلإ هرظن  عفر  عيطتسي  نأ  لبق  نفعتملا  محللا  ةحئار  مش  عيطتسي  نجوميت 

نيرسن نم  أت  تناك  ةداحلا  تاوصألا  نأ  كردأ  ًاخأ ، .شعلا  ىوتسم 

.غلاب متهاب  قلستملا  نابقاري  نيغص 

انوكي خرفلا   نأل  ًاركاب  ايقتلا  دق  نيبكلا  نيرسنلا  نأ  ًاحضاو  ناك 

روهظ عم  بغزلاب ، نيّوسكم  نالازي  ام  نارسنلا  ناك  .فيعض  وأ  ليزه 

ناطي هلعجي  نأ  نك  يذلاو  هدلج ، ىلع  بّهذملا  ينبلا  شيرلا  ضعب 

مغر رظنملا ، ةعشبو  ةصق  هتحنجأ  تناك  .ةسيرف  نع  ًاثحب  لابجلا  قوف 

تدب .لبق  نم  لجلا  اذهب  ًائيش  ادهاشي  هنأ   نادقتعي  اناك  باشلا  نأ 

يهتنت ةبك  ءارفص  اهعباصأو  ةغص ، رويطل  ةبسنلاب  ًادج  ةبك  بلاخملا 
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.تقو يأ  محللا يف  قيز  ىلع  ةرداق  ودبت  نوللا  ةنكاد  ةببدم  ماس 

ربتعاو .هلمانأ  فارطأ  نم  قلعتو  روخصلا ، ىلع  نوشيك  ةشهدلا  تدّمج 

يف هيحانج  رشنو  هوحن ، برتقاف  يدحتلا  نم  ًاعون  هنوكس  نيرئاطلا  دحأ 

.ةغلاب ةداعسب  مستبي  نويشك  لعج  ةعاجش  ضارعتسا 

". ناغص ناناخ  هنإ  : " ناضموت هانيعو  لاق 

كاذنآ لءاستي  ناك  .مالكلا  ىلع  رداق  غو  ًاقفاوم ، هسأرب  نجوميت  أموأ 

ىلإ رظن  .ةفصاعلا  بارتقا  عم  يح  لفسألل  نيرئاطلا  الك  لازنإ  ةيفيك  لوح 

نيرسنلا ةدوع  لتحاب  قلقلا  ىلع  ثعبت  ةركف  هل  ترطخ  امدنع  قفألا 

عافترالا كلذ  لثم  ىلع  .ةفصاعلا  رذن  دادتشا  لبق  هشع  ىلإ  نيبكلا 

خرف لازنإ  نالواحي  باشل  دن  نم  كأ  مجاهملا  رسنلا  نوكي  قهاشلا ،

.ضرألا ىلإ  نيغص 

ًالفاغ شعلا ، فرط  ىلع  مثجيل  ىلعألل  هسفن  عفدي  نويشك  نجوميت  دهاش 

قلطأ نجوميت  نكل  هدي ، نويشك  ّدم  .برطضملا  فقوملا  نع  ودبي  ك 

هكرتا يف .نآلا  لوزنلا  عيطتسن  نلو  انم ، ًادج  ةبيرق  مويغلا  : " لاقو ًاريذحت ،

". حابصلا هذخأ يف  عيطتسنو  شعلا ،

.ردصملا وحن  باشلا  الك  رظنو  لوهسلا ، ربع  دعرلا  رده  ملكتي ، ناك  يف 

رطملا ةيؤر  ناعيطتسي  اناك  نكل  هقوف ، ةعطاس  لازت  ام  سمشلا  تناكو 

، عافترالا كلذ  ىلع  .رمحألا  لتلا  وحن  عرسي  لظلاو  ديعب ، نم  ًاريزغ  رمهني 

ً.اضيأ فوخلا  ىلإ  ةفاضإ  ةشهدلا  هكلمتت  نأ  ًايقطنم  ناك 

روخصلا ىلإ  شعلا  ةفاح  نع  لزنو  هسأرب ، نويشك  أموأو  تارظنلا ، الدابت 

.هلفسأ

ءامدلا ةرشق  صمو  همف  ةحرقتملا يف  هعبصإ  عضوو  ًاعوج ." تومنس  : " لاق

.ةفاجلا

داك دقل  .طوقسلا  نم  لضفأ  اذه  : " لاقو ًاقفاوم ، هسأرب  نجوميت  أموأ 

٤٠



نأ نود  هيف  مونلا  عيطتسأ  ناكم  نع  ثحبلا  ديرأو  انه ، ىلإ  لصي  رطملا 

". ةبيصع ةليل  نوكتس  .لفسألل  طقسأ 

". رسن ينيع  ترظن يف  دقل  .يل  ةبسنلاب  سيل  : " ءودهب نويشك  لاق 

ىلإ روخصلا  زايتجا  هدعاسو يف  ّبح ، لكب  غصلا  ىتفلا  نجوميت  نضتحا 

، يرخص نيردحنم  ب  عدص  ىلإ  راشأو  ىلعألل ، قلستلا  ناعيطتسي  ثيح 

.احارتسا ًاخأو  نك ، ام  كأ  هلخاد  هيسفن  رشح  اعاطتساو 

". رتكب بضغيس  : " ةركفلاب ًاعتمتسم  نويشك  لاق 

يف ًاقيمع  هسفن  رشحي  هدهاشو  عدصلا ، لوخد  ىلع  نجوميت  هدعاس 

، ةفاحلا ىلإ  اهادحإ  تبره  .ةغصلا  يلاحسلا  نم  ًاجوز  جعزيو  لخادلا ،

ناك .ةليوط  ةفاسم  تطقسو  ناتدودمم ، اهاتاقو  هنم  ًابعر  تزفقو 

ناك .حايرلا  نع  نيديعب  اناك  لقألا  ىلع  نكل  باشلل ، عستي  داكلاب  ناكملا 

هنأ فرعي  نجوميت  ناكو  مالظلا ، لولح  دعب  ًافيخمو  ًاجعزم  حبصيس  وجلا 

.مونلا نم  ًاطسق  ذخأ  اذإ  ًاظوظحم  نوكيس 

ديب كسمأو  ىلعألا ." ىلإ  دوعصلل  لهسلا  قيرطلا  رتكب  راتخا  : " لاق

.عدصلا لخاد  هسفن  عفدو  نويشك ،
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ثلاثلا لصفلا 

ّالإ أدهت  و  مالظلا ، تاعاس  لاوط  ةدشب  رمحألا  لتلا  ةفصاعلا  تبرض 

، ةيفاص ءسلا  تراصف  ىرخأ  ةرم  ةوقب  سمشلا  تقرشأو  رجفلا ، غوزب  دنع 

.ةيرخصلا قوقشلا  يف  مهئباخم  نم  اورهظ  امدنع  يجوساي  ءانبأ  تفّفجو 

دق اوناكو  لوزنلا ، ىلع  اوؤرجي  و  ٍلاع ، عافترا  ىلع  قلاع  ةعبرألا  ناك 

ىلع ةأجف  اوقافأ  مث  ساعنلا ، مهفلي  ءاملاب ، للبم  ديدش  سؤب  ليللا يف  اوضق 

، رمحألا لتلا  يتمق  ىلع  رجفلا  ةعشأ  تعطس  امدنع  .لفسألل  طوقسلا  مالحأ 

لوح ةنكاد  رئاود  ترهظ  دقو  مهنكامأ ، يف  نيرمستم  نوبءاثتي  اوناك 

.مهنويع

ام ببسب  نيرخآلا  نثالا  نم  لقأ  نويشكو  نجوميت  ةاناعم  تناك 

ًاجراخ فحزي  نجوميت  أدب  ةيؤرلل ، ٍفاك  ءوض  كانه  حبصأ  املاحو  .هادجو 

دقفي داكو  .نيغصلا  نيرسنلا  لوأ  ىلع  هدي  عضيل  يرخصلا  عدصلا  نم 

ودبي ًابك  ًارسن  كلذ  ناكو  برغلا ، نم  نكاد  حبش  هيلع  ضقنا  امدنع  هنزاوت 

.همجح لثم  يف 

ناكو هْيغص ، نم  ردقلا  اذهب  بيرق  ليخد  ةيؤرل  ًاديعس  رئاطلا  نكي   

نأ دب  رسنلا ال  اذه  نأ  ضرتفاو  روكذلا ، نم  ربكأ  ثانإلا  نأ  فرعي  نجوميت 

نارئاطلا لصحي  .هنم   ةبضاغ  اهنأكو  قسقست  تناك  اهنأل  مألا ، نوكي 

، حايرلا طسو  قلحو  ًاددجم ، راط  بكلا  رسنلا  نأل  ماعطلا  ىلع  ناغصلا 

ًالهذمو ًافيخم  ناك  .باشلا  يوأي  ناك  يذلا  يرخصلا  عدصلا  ىلإ  رظنو 

نيوادوس نيع  يف  قيدحتلاو  قهاشلا ، عافترالا  اذه  لثم  ىلع  دجاوتلا 

ك ةيبصعب ، اهقلغيو  هبلاخم  حتفي  ناك  .نيدودمملا  هيحانجب  قّلحي  رئاطل 

نأ دقتعاو  رظنملا ، نم  ًافوخ  نويشك  شعترا  .همحل  اهزرغ يف  ليختي  هنأ  ول 

لعفي دق  هناكم ك  نم  هعزتنيو  ةأجف ، هيلع  ضقنيس  مخضلا  رئاطلا 

ةسئابلا ةغصلا  نجوميت  كس  ىوس  هيدل  نكي  .هرحج   يف  ريرغ  عم 
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ةدحاو ةبرضب  بلك  رهظ  مصق  عيطتسي  دايص  دض  هيسفن  نع  عافدلل 

.ةيوق

ّنظو .قلقب  فلخلاو  مامألل  ريدتسي  بّهذملا  ينبلا  سأرلا  نجوميت  دهاش 

نوكي نأ  ةركف  هبجعت  و  مويلا ، لاوط  كانه  ءاقبلا  عيطتسي  رئاطلا  نأ 

رسنلا بلخم  نم  ةدحاو  ةبرض  تناك  .شعلا  تحت  روخصلا  ىلع  ًافوشكم 

رويطلا لوح  هعمس  نأ  قبس  ءيش  يأ  ركذتي  نأ  لواح  .ناك  ربخ  حبصيسو يف 

نكي هنكل   كلذ ، يف  رّكف  دعتبت ؟ اهلعجيو  مألا  فيخيل  خرصي  له  .ةيربلا 

خرفلا عضي  نأ  لبق  سيل  ةروجهملا ، ةمقلا  ىلإ  راساخو  رتكب  روضحب  بغري 

.هردص ىلإ  هطبريو  سبالم ، ةعطق  يف 

.رمحألا لتلا  عدص  لخاد  ءيشب  كسمأو  نويشك ، ىنحنا  هفتك ، فلخ 

.هدي هنزي يف  هنأو  ًابك  ًارجح  لوانت  هنأ  نجوميت  ظحالو 

"؟ هتباصإ عيطتست  له  : " نجوميت هلأس 

ينفلاحي نأ  يغبني  .ار  : " لاقو ةالابم ، نود  طقف  هيفتك  نويشك  ّزه 

". هتدجو يذلا  ديحولا  رجحلا  وه  اذهو  هطاقسإل ، ظحلا 

ضعبل ىفتخا  دق  ناك  بكلا  رسنلا  نأل  هرس  يف  مئاتشلا  نجوميت  قلطأ 

جورخلل ًادعتسم  نكي  و  ةبك  ديص  تاراه  عتمتت  رويطلا  نكل  تقولا ،

هرظتنيو ًاعوج ، روضتي  ناكو  طابحإب ، همف  نم  ءاوهلا  رفز  .نمآلا  هذالم  نم 

ييلاخ ةدوعلا  نم  لضفأ  وه  ام  ناقحتسي  نويشك  عم  ناكو  بعص ، لوزن 

.ضافولا

هنأل  هسفن  نعلو  دايجلاو ، جوميت  عم  لفسألا  ديعبلا يف  رتكب  سوق  ركذت 

حالسلا ىلع  هدي  عضي  هعديل  ناك  ام  رتكب  نأ  مغر  هعم ، هراضحإب  ركفي 

يلحب وه  رختفي  ك  حالسلا  كلذب  رختفي  ربكألا  هقيقش  ناكو  .سّوقملا 

.براحملا

عيطتست تءاج ، اذإو  شعلا ، ىلإ  دعصأسو  رجحلا ، ذخ  : " نويشك لاق 
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". اهداعبإو اهبرض 

قلستي يف  ًارهام ، ًايمار  ناكو  .ةلوقعم  ةطخ  تناك  دقف  نجوميت  سبع 

نوكيس نويشك  نأ  ةديحولا  ةلكشملا  تناك  .هنم  لضفأ  لكشب  نويشك 

ناعمإ بلطتي  ًائيش  كلذ  ناك  .وه  سيلو  خرفلا ، ذخأي  يذلا  صخشلا 

.هلبق هل  هنأ  دحأ  يعّدي  نأب  بغري  هنكل   ار ، هيف  كفتلا 

". خرفلا رضحأسو  رجحلاب ، ظفتحا  : " باجأ

.هراكفأ أرقي  هنأ  ادبو  هنم ، ربكألا  هقيقش  ىلإ  تنكادلا  هينيع  نويشك  رادأ 

"؟ هراضحإل سبالم  كيدل  له  ً.انسح  : " لاقو ًافافختسا ، هيفتك  ّزه 

، ًايلاب بوثلا  ناكو  .هئادر  فرط  نم  عطق  عزنل  هنيكس  نجوميت  لمعتسا 

ةعطق ّفل  .ةراسخلا  كلت  ناقحتسيو  ثكب  ربكأ  ةزئاج  اناك  نيرئاطلا  ّنكل 

هقنع ّدم  مث  هدي ، لوانتم  يف  انوكتل  هيفك  يتحار  نم  ّلك  ىلع  شقلا  نم 

دق رئاطلا  ناك  .هقوف  موحي  مسج  وأ  كرحتم ، لظ  نع  ًاثحب  عدصلا  جراخ 

ًءاكذ دهاش  دقل  .ديكأت  لكب  هب ، مايقلا  لواحي  ناك  ام  فرعو  هينيع ، رظن يف 

.كأ ارو  رقص ، وأ  بلك  يأ  لثم  كانه 

ناكو سمشلا ، ءوض  ىلإ  جورخلا  ءانثأ  ةكهنملا  هتالضع  ألاب يف  رعشي  ناك 

ةسام ةجاحب  ناخرفلا  ناكو  شعلا ، نم  داح  خارص  عس  ىرخأ  ةرم  عيطتسي 

ًاضيأ ةاناعملل  اضرعت  دق  نانوكي  ارو  هدرف ، ةليل  هئاضق  دعب  ماعطلل 

نجوميت بيصأ  .ةفصاعلا  نم  هتيحل  ئفادلا  همأ  دسج  دوجو  نود 

دق رخآلا  نوكي  ارو  دحاو  رئاط  توص  ىوس  عمسي  نكي  هنأل   قلقلاب 

قدل ًادادعتسا  هقوف  موحي  بكلا  رسنلا  نوكي  نأل  ًابسحت  هفلخ  رظن  .كله 

، ةرخصلا ىلعأ  ىلإ  هسفن  بحس  .ءيش  كانه  نكي  ملف  روخصلا ، ىلع  هقنع 

ةيسمألا يف  نويشك  لعف  ك  شعلا  فرط  ىلع  مثج  ىتح  هيمدق  ّرجو 

.ةقباسلا

اذهلو  رادحنالا ، ةديدش  اهبناوج  ةعساو ، ةرفح  يف  ًاقيمع  شعلا  ناك 
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هو اهنم ، جورخلا  ىلع  نيرداق  ناطيشنلا  ناغصلا  ناطلا  نكي 

الك عفدنا  ههجو ، ادهاش  املاحو  .ناطلا  نم  انكمتي  نأ  لبق  ناطقسيس 

نم ةيلاخلا  هتحنجأب  افرفرو  هنع ، ًاديعب  ليزهلا  نيغصلا  نيرسنلا 

، ءاقرزلا ءسلا  ىلإ  رظن  ىرخأ ، ةرم  .ةدعاسملل  ًابلط  اقسقسو  بعرب ، شيرلا 

هتبكر تناك  .ءطبب  مامألل  مدقتو  ءوس ، لك  نم  هظفحيل  ءسلا  بأل  عرضتو 

ماظعلا ضعب  تمطحتو  .ميدقلا  شيرلاو  بطرلا  شقلا  ىلع  طغضت  ىنميلا 

.ةنفعتم ةسيرف  نم  ةعشب  ةفيج  ةحئار  ّمشو  هلقث ، تحت  ةغصلا 

رخآلا نكل  هوحن ، ةدتمملا  هعباصأ  نم  ًاعجارتم  نيرئاطلا  دحأ  شمكنا 

ملف ةياغلل ، ةغص  تناك  يتلا  هبلاخ  هدي  شدخو  هراقن ، هضع  لواح 

ىلإ رئاطلا  عفري  ناك  امدنع  رمألا  لهاجت  اذل  هدلج ، ىلع  ركذي  ًارثأ  كرتت 

.هسفن ىلع  يوطني  هدهاشيو  ههجو  ىوتسم 

نم شق  ةعطق  ررحو  كعم ." ةنس  نيرشع  يدلاو  ديصيس  : " ًالئاق مت 

جورخلا يف  حجني  اثلا  داكو  .هتاقو  هحانج  نم  رئاطلا  دّيقو  هيدي  ىدحإ 

دحأ نم  فلخلل  هبحس  ىلع  ًاربجم  نجوميت  ناك  اذلو  ًافئاخ ، شعلا  نم 

ىلع دهاشو  تالفإلا ، ًالواحم  ضفتنيو  قسقسي ، هلعج  م  ءارفصلا ، هبلاخم 

.يبهذلا نوللا  طسو  ءارمح  ةعقب  ديدجلا  شيرلا 

لخاد نيرئاطلا  الك  عفدو  تنك يل ." اذإ  رمحألا ، رئاطلا  كوعدأس  : " هل لاق 

عيطتسي ناك  هنأ  مغر  هدلج ، اسمال  امدنع  ًاءوده  كأ  نارئاطلا  ادب  .هئادر 

عقو هنأ  ول  ودبيس ك  هردص  نأ  رّكفو  هيف ، هبلاخم  نابشني  هب  روعشلا 

.لفسألا ىلإ  هيف  لصي  يذلا  تقولا  كاوشأ يف  لغد  يف 

ناكو هسأر ، قوف  ةنكاد  ةباحس  لثم  ًامداق  بكلا  رسنلا  نجوميت  دهاش 

عفرل ىوس  تقو  هيدل  نكي  و  نكمم ، هنأ  دقتعي  عرسأ م  لكشب  كرحتي 

ناك يذلا  ديحولا  رجحلاو  خرصي  نويشك  عمسي  نأ  لبق  هيدي  ىدحإ 

رئاطلا قعز  .هتبرضب  مايقلا  نع  هدصيو  رئاطلا ، بناجب  مدطصي  هتزوحب 
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دايص هنأب  نجوميت  رّكذو  ناويح ، نم  هعمس  نأ  هل  قبسي  يقيقح   بضغب 

عفديو مخضلا ، هيحانج  بلق  لواحي  رئاطلا  دهاشو  ديصلا ، ةزيرغب  عتمتي 

نكي .هنزاوت   ىلع  ظفاحيل  هنم  ةلواحم  يف  روخصلا  نع  ًاديعب  هسفن 

، روصحملا ناكملا  كلذ  يف  وثجلا  ىوس  ءيش  يأ  لعف  عيطتسي  نجوميت 

رئاطلا عمسو  .هيلإ  ةعفدنملا  بلاخملا  نم  هقنعو  ههجو  ةيح  ةلواحمو 

لفسألا وحن  هجتي  نأ  لبق  هنابرضي  هيحانجب  رعشو  هنذأ ، ًاخراص يف  قسقسي 

لفسألل دعتبي  رسنلا  باشلا  الك  دهاش  .قيرطلا  لاوط  بضغب  خرصي  وهو 

، ًيلس ودبي  حانجلا  دحأ  ناك  .هرادحنا  مكحتي يف  داكلابو  وزلح  لكشب 

نأب رعشو  ءادعصلا ، نجوميت  سفنت  .ءاوهلا  يف  فرفري  ًايوتلم  رخآلا  يف 

هل حمسيس  ارو  هدلاول ، رئاطلا  ىلع  لصح  دقل  .أطابتي  أدب  هبلق  ناقفخ 

.هسفنب رمحألا  رئاطلا  بيردتب 

هيف أدب  يذلا  تقولا  دايجلا يف  عم  جوميت  ىلإ  ضنا  دق  راساخو  رتكب  ناك 

، هعم يقب  دق  نويشك  ناك  .لفسألا  ىلإ  ةئيطبلا  هلوزن  ةلحر  نجوميت 

، مدق ئطوم  نع  ثحبلا  نجوميت  ىلع  نوكي  ثيحب ال  ناكمإلا  ردق  هدعاسي 

ضرأ ىلع  ًاخأ  فقو  امدنع  كلذ ، نم  مغرلاب  .ةنيمثلا  هتلومحب  ةرطاخملا  وأ 

لكشب ًادج  ةديعب  ودبت  ةمقلا  تناك  ناك ، ثيح  ىلعألل  رظنو  ةطسبنم ،

دق نيرخآ  ًانايتف  نأ  ول  ك  ًاما ، ةبيرغو  اهيلإ ، لوصولا  هعم  ليحتسي 

.اهوقلست

.هئايربك هباوج يف  دهاشي  ناكو  شعلا "؟ ادجو  له  : " راساخ لأس 

انلصحو مألا ، انلتاق  دقل  .هلخاد  نيغص  نيرسن  عم  : " هسأرب نويشك  أموأ 

". هيلع

نل نيرخآلا  نأ  فرعي  ناكو  ةصقلا ، يوري  رغصألا  هقيقش  نجوميت  كرت 

قوف قفخي  توملاو  هيمدق  تحت  اعلاو  ءرملا  وثجي  نأ  هينعي  ام  اومهفي 

دقل .ناضفتني  اناك  هدسجو  هبلق  نأ  مغر  فشتكا ، ك  ًافئاخ ، نكي  .هيفتك  
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تقولا يف  اهنع ، ثيدحلا  ًاثك  هجعزيسو  رمحألا  لتلا  ىلع  روبح  ةظحل  ربتخا 

ناخلا جازم  نوكي  امدنع  يجوسايل  اهركذيس  ارو  .لقألا  ىلع  نهارلا 

ً.ابسانم

عم ءابتخالا  ىلع  ًارداق  ناك  هنأ  مغر  ًاضيأ ، ةقاش  ةليل  ىضق  دق  جوميت  ناك 

ئفادلا بيلحلا  نم  تايمك  ىلع  رخآلاو  حلا  لوصحلا ب  عاطتساو  دايجلا ،

.رسنلا  هتيؤرل  هوركشي  نأ  نيرخآلا  ةعبرألا  لابب  رطخي  و  .هعوج  ّدسل 

ناك هئاقشأ  نم  هيلع  لصح  ام  لكو  مهعم ، لتلا  قلست  دق  جوميت  نكي 

.ليللا لالخ  سرفلا  عرض  غرفأ  دق  هنأ  فشتكا  امدنع  رتكب  نم  ةيساق  ةمطل 

اوفطاعتي نيرخآلا   نكل  مهتلحر ، يف  اوعرش  امدنع  غصلا  يبصلا  خرص 

نوكي يذلا  راساخ  ىتحو  ًاعوج ، نوروضتيو  كهنم  ًاعيمج  اوناك  دقل  .هعم 

يف مهفلخ  هوكرت  ام  ناعرسو  .هعشجل  ههجو  سبع يف  ةداع  هجولا  قرشم 

.رضخألا لهسلا  ربع  ًاعم  مهدايج  تلوره 

تقوب ةليبقلا  براضم  ىلإ  مهلوصو  لبق  مهدلاو  عابتأ  ةيتفلا  دهاش 

تاخفن تلمح  مهتيؤر ، تو  رمحألا ، لتلا  لالظ  نم  اوجرخ  املاحو  .ليوط 

.ةديعب ةفاسم  نم  مهمودق  ربخ  ةداحلا  قوبلا 

ناك مهبايغ  نأ  ينعي  ناك  ةلايخلا  دوجو  نأ  مغر  مهتيبصع ، اورهظي   

نأ اوكردأ  امدنع  مهضعب ، نم  ًاعيمج  اوبرتقا  يدارإال ، لكشبو  ً.اظوحلم 

.مهب ًابيحرت  مستبي  هنأ   اودهاشو  مهنم ، برتقي  كوليإ 

". مكداجيإل مكدلاو  انلسرأ  : " رتكب ىلإ  تلكلا  ًاهجوم  كوليإ  لاق 

". لبق نم  جراخلا  يلايل يف  انيضق  : " باجأو ًايلآ  نجوميت  ضفتنا 

ّزه .هنقذ  قوف  ًادي  ررمو  هيلإ ، نيوادوسلا  تغصلا  هينيع  كوليإ  رادأ 

سيل يف راذنإ ، قباس  نود  سيل  : " ًالفط فّنعي  هنأ  ول  ةدحب ك  لاقو  هسأر ،

". ةدالولا كشو  ىلع  كتدلاو  نوكت  امدنع  سيلو  ةفصاعلا ،

دقل  " .هيلع رطيست  رعاشملا  عدي  و  ًالجخ ، رمحي  رتكب  نأ  نجوميت  دهاش 
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". اننيبو هنيب  كلذف  ًابضاغ ، اندلاو  ناك  اذإ  ً.اذإ  انتدجو 

و .هينيع  يف  ةيهاركلا  ضيمو  نجوميت  دهاشو  ًاددجم ، هسأر  كوليإ  ّزه 

ناك .ببسلا  ديدحت  عطتسي  هنأ   مغر  لبق ، نم  هيبأ  عبات  بحأ  دق  نكي 

.مالكلا عبات  امدنع  كوليإ  توص  ركم يف  كانه 

". مكيلع اهقلق  ببسب  لفطلا  دقفت  مكتدلاو  تداك  : " لاق

كلذ نم  ًالدب  نكل  هتارظن ، ضفخي  نأ  نجوميت  نم  نابلطت  هانيع  تناك 

نيرسنلا عم  ةدوعلا  هتحنم  دقل  .هلخاد  يف  بضغلا  يمانتب  ىتفلا  رعش 

املاح مهنع  حفصيس  هدلاو  نأ  فرعي  ناك  .ةعاجشلا  هردصب  قصتلملا 

كسمأ رتكب  نأ  ىتح  نيرخآلا  فاقيإل  ًادي  نجوميت  عفر  .نيرسنلا  دهاشي 

.بسحو قيرطلا  ةعباتم  ىلع  ًارداق  نكي  و  هل ، ةباجتسا  هسرف  ماجلب 

براحملا دهاشو  دُع ." .كوليإ  اي  انعم  قيرطلا  لمكت  نل  : " نجوميت لاق 

عم انقيرط  عباتن  مويلا ، : " نجوميت لاق  .هسأر  ّزهيو  هناكم ، يف  رّمستي 

.ةيلخادلا هتعتم  نم  ءيش  نع  حصفي  ههجو  نكي  و  طقف ." نيرسنلا 

كوليإ اعم  بعتأ  يذلا  سوبعلاو  رسلاب  عتمتسم  هلوح ، هؤاقشأ  عّمجت 

هترظن دهاشو  ءاوهلا ، يف  قّدحي  هدهاشو  رتكب  ىلإ  لجرلا  رظنو  .ةيساقلا 

.قفألا ىلع  ةتباث 

مكدولج مكدلاو  عسويس  : " لاقو هفنأ ، نم  ًايوق  ًافز  جرخأ  اهدنع 

ً.ابضغ نولتي  ههجو  ناكو  ًابرض ." ةكيمسلا 

ً.اما ةئداه  تناك  هسرف  ىتحو  لجرلا ، ىلإ  ءودهب  نجوميت  رظن 

دعو كلذب  رّكف  .كوليإ  اي  ام  ًاموي  ًاناخ  نوكيس  اندحأ  .لعفي  نل  .ال  "

". اندحو أنس  .كل  تلق  ك  كجاردأ ،

". بهذا : " هئاقشأ نم  ًاقمع  كأ  توصب  ةأجف  رتكب  لاق 

سرفلا رادأ  امدنع  تقلغم  هانيع  تناكو  قعُص ، دق  هنأ  ول  كوليإ ك  رظن 

هسأرب أموأ  لقألا  ىلع  هنكل  ةيناث ، ملكتي  .طقف   هيتبكرب  اههجوي  ناك  يتلا 
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ناك .رتوتلاب  روعش  مهباتني  مهدحو  مهكرتو  ًادعتبم ، قلطناو  ةّدحب ،

هيف ا  قمحأ  كوليإ  نكي  .رطخلل   ضرعم  مهنأ غ  قثاو  هبش  نجوميت 

نك ناك  تالاحلا ، أوسأ  يفو  .يجوساي  ءانبأ  هجو  فيسلا يف  عفل  ةيافكلا 

اوحبر دق  مهنأب  اورعش  مهنكل  ةوقلاب ، هعم  نيدئاع  سلل  مهعفدي  نأ 

موقو رهنلا  وحن  قيرطلا  لاوط  هقفارت  رتكب  ةرظنب  نجوميت  ّسحأو  ةكرعم ،

.هدلاو

دعب .مايخلا  اودهاشي  نأ  لبق  حايرلا  يف  ةذاّفنلا  لوبلا  ةحئار  اوّمش 

نم ةبك  تاحاسم  تعبشت  خادالوب ، نوليد -  لالظ  يف  ءاتشلا  مهئاضق 

سلا يف ىلع  ؤرجي  دحاو  لجر  دجوي  نكي  .ةحئارلاب   تالئاعلا  لوح  ةبرتلا 

.مهبراضم نطوم  ناك  كلذ  نأ  ّالإ  مالظلا 

حضاولا نمو  مهدلاو ، ةميخ  نم  برقلاب  هسرف  نع  لجرت  دق  كوليإ  ناك 

متهاب عتمتسي  نجوميت  ناك  .باقعلل  نوضرعتي  مهتيؤر  رظتني  ناك  هنأ 

تتفلو نويشكو ، راساخ  هيلع  مدقت  ً.اخماش  هسأر  ىقبأو  مهب ، يفخلا  لجرلا 

.داتعملاك هنيبج  بيطقت  رتكب  دواع  يف  جوميت  هابتنا  وهطملا  نأضلا  ةحئار 

ىرخألا يف دايجلل  لهصت  يهو  مهدايج  توص  عمس  امدنع  يجوساي  جرخ 

ىلإ لصي  يبهذلاو  قرزألا  هؤادرو  هكرو ، ىلع  هفيس  عضي  ناكو  .عيطقلا 

.ةداع هيلع  وه  لوطأ م  ادبو  عمال ، فيظن  هلاطنبو  هؤاذح  ناك  .هيتبكر 

يفخي هنأ  نوفرعي  اوناك  مهنكل  ههجو ، ىلع  ةرهاظ  بضغلا  تامالع  نكت   

رمألا نكي  يجوسايل ،  ةبسنلاب  .براحملا  لك  هلمعتسي  عانق  فلخ  كلذ 

ظحال .هنم  نوبرتقي  اوناك  يف  هئانبأ  ةلاح  مييقت  ةادلا يف  هتداع  نم  كأ 

مهعيمج اهب  نورعشي  يتلا  ةراثإلاو  هردص ، ًائيش يف  يمحي  نجوميت  نأ  فيك 

أدبو ةداعسلا ، راهظإ  مدع  لواحي  ناك  رتكب  ىتح  .اهلاقع  نم  تلفنت  داكتو 

.مهعم هؤانبأ  هبلج  ّع  لءاستي  يجوساي 

.هسرف فيظنتب  رهاظتيو  ناكملا ، نم  برقلاب  موحي  كوليإ  نأ  ًاضيأ  دهاش 
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ةيتفلا ىلع  زكرم  ردكلا  هجازم  نأب  رعشيل  ًاديج  كوليإ  فرعي  يجوساي  ناك 

ةيعضو ذختي  نكي  نإ   ًافافختسا  هيفتك  زهيس  ناك  .هب  موقي  ام  ىلع  سيلو 

.هكفت نم  كوليإ  هب  موقي  ام  حازأ  اذكهو ، .تماصلا  براحملا 

يجوساي بقار  .ةظحلل  نجوميت  تبجح  ةقيرطب  نويشكو  راساخ  لّجرت 

هبلق أدب  .كرحتي  ناك  نجوميت  ءادر  نأ  ةأجف  دهاشو  بثك ، نع  يرجي  ام 

ً.اثك مهيلع  رمألا  لّهسي  نل  كلذ ، مغرو  .هاس  ام  راظتنا  ةعرسب يف  قفخي 

تفزن دقل  .مكبايغب  بعصأ  تناك  ةدالولا  نأ  مغر  ةقيقش ، مكيدل  حبصأ  "

". مكيلع اهفوخ  ببسب  ءامدلا  نم  ثكلا  مكتدلاو 

ًالك دلجي  نأ  دارأو  هنيبج ، بّطقتو  .كلذ  اوعمس  امدنع  مهراصبأ  اوضفخ 

.مهتينانأل طوسلاب  مهنم 

دهاش دقل  .رمحألا  لتلا  ىلع  انك  : " هدلاو ةرظن  نم  ًافئاخ  نويشك  مت 

". شعلا ىتح  انقلستو  كانه ، ًارسن  جوميت 

ىولتي طقف  دحاو  ءيش  كانه  نوكيس  .ربخلا  نم  ًاحرف  يجوساي  بلق  راط 

كلذ ثودحب  لمألا  عدي  نأ  ىلع  ؤرجيل  نكي  هنكل   نجوميت ، ردص  يف 

و كأ ، وأ  لايجأ  ةثالث  ذنم  رسنب  كسمأ  دق  ةليبقلا  دحأ يف  نكي  .هباتني  

ةميق كأ  رويطلا  تناك  .ديعبلا  برغلا  نم  بائذلا  ءاج  ذنم  كلذ  ثدحي 

.ديصلا نم  هبلج  عيطتست  يذلا  محللا  ببسب  هلقأ  ةيوق ، دايج  ةرشع  نم 

"؟ كعم رئاطلا  له  : " مامألل ةوطخ  اطخ  نأ  دعب  نجوميتل  يجوساي  لاق 

، ةضيرع ةماستبا  نع  فشكو  لوطأ ، ةدمل  هتداعس  ءافخإ  ىتفلا  عطتسي   

.هئادر لخاد  هدي  ّد  ناك  يف  رخفب  فقوو 

". نثا نويشكو  تدجو  : " لاق

ضايبلا ةعصانلا  هنانسأ  ترهظو  كلذ ، هعس  ىدل  هدلاو  ريراسأ  تللهت 

.ةغصلا هتيحلو  تنكادلا  هيتفش  ب 

ذخأو هدلاو ، دي  يف  هعضوو  ءادرلا ، نم  قفرب  نيرئاطلا  نجوميت  جرخأ 
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هترارح ءافتخاب  نجوميت  رعش  .ءوضلل  اضرعت  امدنع  ناقسقسي  نارسنلا 

لك بقاري  يذلا  كلاملا  عب  رمحألا  رئاطلا  ىلإ  رظنو  اجرخ ، املاح  هدلج  نع 

.ةكرح

برتقا دق  كوليإ  نأ  ظحالو  .ةبسانملا  تلكلا  داجيإ  يجوساي  عطتسي   

ىلإ رادتسا  مث  ًامتها ، ءيضي  ههجو  ناك  يف  هب  كسمأو  خرفلا ، ةيؤرل 

.هئانبأ

اوبحرو اهتفاخإل ، مكراذتعا  اومدق  .مكعيمج  مكتدلاو ، اودهاشو  اولخدا  "

". ةديدجلا مكتقيقشب 

اوعمسو همالك ، هدلاو  يهني  نأ  لبق  ةميخلا  باب  ربع  دق  جوميت  ناك 

، راساخو نويشك  هعبتو  .رغصألا  اهنبا  ةيؤرل  نلوه  ةداعس  ةخرص  ًاعيمج 

.اناك ثيح  ايقب  رتكبو  نجوميت  نكل 

ناكو رخآلا ." نم  رغصأ  هدحأ  : " نيرئاطلا ىلإ  شي  وهو  نجوميت  لاق 

، هشير ىلع  رمحألا  نوللا  نم  رثأ  كانه   " .ناكملا رداغي  نأ ال  ًادهاج  لواحي 

". رمحألا رئاطلا  هتوعد  دقو 

". ديج مسا  هنإ  : " يجوساي دكأ 

ظافتحالا عيطتسأ  نأ  لمآ  تنك  : " ةأجف ًايبصع  حبصأو  نجوميت ، حنحنت 

". نثا دوجول  ًارظن  رمحألا  رئاطلاب 

". كعارذ ّدم  : " لاقو هنبا  ىلإ  لاعفنا  نود  يجوساي  رظن 

خرفلاب يجوساي  كسمأو  ً.اراتحم  هفتك ، ىوتسم  ىلإ  هعارذ  نجوميت  عفر 

ىلع هربجأو  نجوميت ، دي  ىلع  طغضلل  ىرخألا  لمعتساو  هيدي ، ىدحإب 

.هعارذ ضفخ 

ىلع بلك  لمح  عيطتست  له  .ناربكي  امدنع  بلك  نزوب  ناحبصيس  "

سيل رمحألا  رئاطلا  نكل  .اهيلع  مكركشأو  ةعئار  ةيده  اهنإ  .ال  كمصعم ؟

". ينبا ناك  نإو  ىتح  ىتفل ، ًابسانم 
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يف هتدوار  يتلا  مالحألا  تناك  يف  هينيع  زخت  عومدلاب  نجوميت  رعش 

ىعدتسا امدنع  هسأيو  هبضغ  نع  ًالفاغ  ودبي  هدلاو  ناكو  .ىشالتت  حابصلا 

.كوليإ هيلإ 

مضنا امدنع  ةضيغبو  ةركام  نجوميت  ينيع  يف  كوليإ  ةماستبا  تدب 

.مهبناج ىلإ  فوقولل 

". كل رمحألا  رئاطلا  .لوألا  راحم  تنك  املاطل  : " لجرلل يجوساي  لاق 

لاقو ةيتفلا ، ًايسانتم  راقوب  رئاطلا  ذخأو  .ةشهدلا  نم  كوليإ  انيع  تعستا 

". ينتفّرش دقل  : " هسأر نم  ةءانحنا  عم 

ًاعم ديصلل  بهذنس  .ينتفّرش  كتمدخ  : " باجأو ًايلاع ، يجوساي  كحض 

رادتساو بائذلا ." ىلإ  نيرسنلا  مودق  ةبسان  ةليللا  ةلفح  ميقنسو  .هتقفرب 

ءانثأ ثدح  ام  لك  زوجعلا  اغاشت  ربخت  نأ  كيلع  نوكيس  : " نجوميت ىلإ 

". ةميظع ةينغأ  تلك  ةباتك  عيطتسي  ىتح  قلستلا 

كس وهو  كوليإ  ةبقارمو  فوقولا  ىلع  رداق  ناكو غ  نجوميت ، بجي   

ةميخلل ةضفخنملا  ةباوبلا  ربع  رتكب  عم  عفدناو  كلذ ، نم  كأ  رمحألا  رئاطلا 

ةيتفلا ناك  .هؤاقشأ  هب  طاحأ  تللا  ةديدجلا ، هتقيقشو  نلوه  ةيؤرل 

هرضحأ ام  اول  لاجرلا  ىلع  خرصي  جراخلا  يف  مهدلاو  عس  نوعيطتسي 

ُدبت كلذ   مغر  نكلو  ةيسمألا ، كلت  يف  ةميلو  ماقتس  تناكو  هل ، هؤانبأ 

ينعت مهدلاو  ةداعس  تناك  .مهتارظن  تقتلا  امدنع  ةحارلا  تامالع  مهيلع 

.نجوميتل ناك  رمحألا  رئاطلا  نكل  ًاعيمج ، مهل  ثكلا 

يشب تماقو  فاجلا ، زعاملاو  مانغألا  ثور  ةليبقلا  تلعشأ  ةيسمألا ، كلت  يف 

داجيإ لوح  ةينغأ  اغاشت  رعاشلا  ىنغ  .ةبك  رودق  هوهطو يف  نأضلا  محل 

ةيلاعلا تغنلا  نم  ًابيرغ  ًاجيزم  هتوص  ناكو  رمحأ ، لت  ىلع  نيرسن 

ناكو ةينغألا ، تلكب  ًاجاهتبا  ةليبقلا  تاباشو  بابش  للهو  .ةضفخنملاو 

لاحب ناقسقسي  اناك  يف  ًاراركتو  ًارارم  نيرئاطلا  ضرعل  ًارطضم  يجوساي 
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.هشعل ًانينح  اهل  ري 

بارش نم  رخآ  رثإ  ًاسأك  رمحألا  لتلا  اوقلست  دق  اوناك  نيذلا  ةيتفلا  لبق 

نول حبصأ  .ةملظلا  يف  رانلا  لوح  نوسلجي  اوناك  يف  دوسألا  باشعألا 

جرخأ ثلاثلا ، دعبو  اثلا ، سأكلا  دعب  مالكلا  نع  تمصو  ًابحاش  راساخ 

قّدح .باشعألا  ىلع  هسأك  عقوو  ءطبب ، فلخلل  عجارتو  ًافيعض  ًافز  نويشك 

و برتقي ، هدلاو  عمسي  و  غوزي ، هرصب  لعج  بهللا م  ةنسلأب  نجوميت 

ةيويحو طاشنب  رعشي  هلعج  دق  باشعألا  بارش  ناك  .عمس  اذإ  متهيل  نكي 

.هقورع يرجي يف  هب  ّسحأو  هدسج ، يف 

، هضعب قوف  تيوقلا  هيمدق  عضوو  هئانبأ ، بناج  ىلإ  يجوساي  سلج 

ًايراع ناك  هردص  نكل  ليللا ، درب  نم  هيمحيل  ورفلاب  ىطغم  ًابوث  يدتري  ناكو 

هنأ يعّدي  ناك  املاطلو  ةيفاك ، ةرارح  دوسألا  باشعألا  بارش  هحنمو  .هتحت 

.دربلا نم  ناخلا  ةعان  عتمتي 

كلماعي نأ  قحتست  كنأ  تبثأ  دقل  .نجوميت  اي  ًاثك  برشت  ال  : " لاق

ىلإ كبحطصاو  ًادغ ، كهاجت  دلاولا  بجاوب  موقأس  .لجرك  نورخآلا 

ىزغم ًاما  لهاجتو  هرصب ، عفري  نجوميت  دهاش  كتدلاو ." ةليبق  تونوخلوأ ،

كريرس ئفدت  ةدحاو  دجنو  مهتانب ، لمجأ  ىس   " .ةبحاشلا ةيبهذلا  ةرظنلا 

.نجوميت فتك  ىلع  تبرو  ثمطلا ." اهيتأي  امدنع 

كوليإ بردي  يف  مهعم  ىقبأس  : " درابو ضفخنم  توصب  نجوميت  باجأ 

.هابجاح بطقتو  لمثلا ، يجوساي  ايانث  ربع  توصلا  للستو  رمحألا ." رئاطلا 

بناج ىلع  ةوقب  نجوميت  برضو  كدلاو ." كل  هلوقي  ام  لعفتس  : " لاق

هتسلج لدتعا يف  مث  مامألل ، نجوميت  عفدنا  .دصقي  ناك  ار م  ىوقأ  هسأر ،

همتها دقف  دق  يجوساي  ناك  .هدلاو  يف  ًاددجم  قّدحو  ىرخأ ، ةرم 

هماظع كرحي  ناك  يف  اغاشت  ىلإ  ًاديعب  رظني  ذخأو  كاذنآ ، عوضوملاب 

رورم دعبو  .رسن  يحانج  لثم  ءاوهلا  هاعارذ يف  اهيف  قفخت  ةصقر  ةدقلا يف 
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.هيلإ رظني  لاز  ام  نجوميت  نأ  يجوساي  ظحال  تقولا ، ضعب 

: بضغلا عومد  حبك  ًالواحم  هتارظن ، تقتلا  امدنع  نجوميت  لاق 

". تاقابسلاو ةليبقلا ، تاعمجت  دقتفأس  "

مظنتس : " سفتلل ةلباق  غ  ههجو  باعتو  ناعمإب ، يجوساي  هيلإ  رظن 

ارو .كعم  ءاضيبلا  مدقلا  نوكتس  ً.اما  لعفن  ك  تاعمجت  تونوخلوأ 

". كئاقشأ دض  تاقابس  اهئاطتماب يف  كل  نوحمسي 

". انه ءاقبلا  لّضفأ  : " ىرخأ ةبرضل  ًادعتسم  نجوميت  لاق 

.رتكب لعف  ك  مهعم ، ةنس  شيعتس  : " لاقو هعمس ، دق  يجوساي  نأ  ُدبي   

.ةليمجلا تايركذلا  نم  ثكلا  كانه  نوكيس  نكل  كيلع ، ًابعص  رمألا  نوكيس 

". مهدادعأو مهتحلسأو ، مهتوق ، طاقن  ىلع  فرعتتس  كنإ  لوقلل  ةجاح   الو 

". تونوخلوأ عم  عازن  انسل يف  : " نجوميت لاق 

". ليوط ءاتشلا  : " باجأو هيفتك ، هدلاو  ّزه 
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عبارلا لصفلا 

كوليإو هدلاو  ناك  يف  ةنهاولا  رجفلا  ةعشأ  تحت  نجوميت  سأر  عفترا 

اهتنباو جراخلا ، كرحتت يف  نلوه  تناك  .دايجلا  ىلع  ةيطغألاو  ماعطلا  ناعضي 

توصب يجوسايو  ملكتت  تناكو  .اهفطعم  لخاد  اهردص  نم  عضرت  ةغصلا 

.اهقنع ىلع  ههجو  عضوو  اهيلإ  ىنحنا  تقولا ، ضعب  رورم  دعبو  ضفخنم ،

جازم نم  فيفختلا  يف  ثأت  يأ  اهل  نكي  ةردان   ةّدوم  ةظحل  كلت  تناك 

يتلا ةوقلا  لكب  حابصلا  كلذ  يف  يجوساي  هركي  ناك  دقف  .ردكلا  نجوميت 

.هرمع نم  ةرشع  ةيناثلا  ىتف يف  اهعيطتسي 

ةدقعو طابر  لك  دقفتو  هسرف ، ماجل  ّدش  مهجتم ، تمصب  نجوميت ، عبات 

، راغصلا هئاقشأ  مامأ  هداقتنال  ًارذع  هدلاو  حنميل  نكي  .جرسلاو   نسرلا  يف 

ًاما ةئداه  ةميخلا  تناك  .ناكم  يأ  يف  مهتيؤر  عيطتسي  نكي  هنأ   مغر 

يبهذلا رسنلا  خرف  عس  نك  ناكو  .ةقباسلا  ةليللا  يف  بارشلا  دعب 

ةعطق هماعطإل  بابلا  ربع  راظنألا  نع  نلوه  تراوتو  ماعطلل ، ًابلط  قسقسي 

، ًاديعب يجوساي  نوكي  امدنع  اهتمهم  كلت  تناك  دقف  .جزاطلا  محللا  نم 

ام لك  هيدل  نوكي  نأو  اهجوز  يضري  اههابتنا ع  تتشيل  نكي  كلذ   نكل 

.ةلحرلل هجاتحي 

ناكو .رخآ  موي  مودقب  بحرت  يهو  اهضعب ، ىلع  تلهصو  دايجلا ، ترفز 

رغصأ نع  ثحبيو  ًاردكو  ًاجعزنم  طسولا  فقي يف  نجوميتو  ًائداه  دهشملا 

ناك ةرقبلا ، هبشت  ةجوز  هسفنل  دجي  نأ  ديري  نكي  و  .ةلحرلا  ءاغلإل  رذع 

باهمو ًافورعم  نوكي  نأو  رمحألا ، رئاطلا  عم  جورخلاو  دايجلا  ةيبرت  ديري 

ناك رتكب  نأ  فرعي  هنأ  مغر  هل ، ٌباقع  ًاديعب  هلاسرإ  نأب  رعشي  ناك  .بناجلا 

نوكت دق  نجوميت ، هيف  دوعيس  يذلا  تقولا  يف  .داعو  لبق  نم  بهذ  دق 

عأ يف  ًالجر  هقيقش  نوكيسو  ديدجلا ، اهجوز  عم  ةميخ  يف  رتكب  ةجوز 

.براحملا
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تحبصأ دقلف  .نجوميت  وفص  ترّكع  يتلا  ةلكشملا  نم  ًاءزج  رتكب  ناك 

حبصي هنأ   كلذ  لالخ  نم  ىري  نأو  ركبلا ، نبالا  ءايربك  ربتخي  نأ  هيدل  ةداع 

نأ فرعي  نجوميت  ناك  هبايغ ، يف  .دعب  مهدلاو  ىدل  لضفملا  حوضو  لكب 

هقح يف حبصي  ار  ةنس ، ءاضقنا  دعبو  .ثيرولا  هتفصب  رتكب  لماعيس  عيمجلا 

.نايسنلا يط  ثاملا 

ءانبألاب يجوساي  رظن  ةهجو  فرعي  ناك  هلعف ؟ عيطتسي  يذلا  ام  نكل 

يف رمتسا  اذإو  ديكأت ، لكب  برضلل  ضرعتيس  رفسلا ، ضفر  اذإف  .قاعلا 

كلذ لث  يجوساي  دده  املاطل  .ةليبقلا  نم  ًادورطم  هسفن  دجي  ار  هدانع ،

ديدش فنعب  نولتاقتي  وأ  ةيلاع  ءاضوضب  نوببستي  هؤاقشأ  ناك  امدنع  ءيشلا 

و هتاديدهت ، قلطي  ناك  امدنع  لبق  نم  ّطق  مستبي  .ضعبلا   مهضعب  عم 

نم ًافوخ  نجوميت  شعترا  .مهعدخي  هنأ  نودقتعي  مهلعجي  ببس  كانه  نكي 

كانه نكي  ملف  ً.ايساق  مسا  نود  ههجو  ىلع  مئاهلا  صم  ناك  دقل  .ةركفلا 

هنأ قثاو  هبش  ناك  .ةلت  قلست  هدعاسي يف  وأ  همون ، ءانثأ  عيطقلا  بقاري  دحأ 

اهب موقي  ةراغ  يف  هفتح  ىقليس  حجرألا  ىلع  هنأ  وأ  هدحول ، ًاعوج  روضتيس 

.نؤملل ًابلط  ةليبق  ىلع 

هئاقشأ يف عم  راجشلاو  عفادتلا  نع  ةركبملا  مايألا  تايركذ  هنهذ  تراد يف 

ىلع ةلومحلا  عضي  هدلاو  دهاشي  ناك  يف  ًاليلق  هسأر  نجوميت  ّزهو  .مايخلا 

ههجو ودبي  نأو  بعت  يأ  راهظإ  مدع  هيلع  نأ  ًاديج  فرعي  ناك  .دايجلا 

نالدابتي يجوسايو  كوليإ  ناك  يف  عمسلا  ىغصأ  .لاعفنا  يأ  نم  ًايلاخ 

نكت و  .ناعيطتسي  ام  ردق  ماكحإب  لابحلا  ناّدشيو  ثيدحلا ، فارطأ 

.طقف هل  ةصصخم  اهنأل  ةليقث  ةلومح 

دقفتو كوليإ ، زواجت  مث  هلمع ، نالجرلا  ىهنأ  ىتح  بقاري  نجوميت  يقب 

، هناكم يف  رّمست  دق  هدلاو  عبات  نأ  ادبو  ةخأ ، ةرم  هسرف  ىلع  ةدقع  لك 

هل لاق  دق  يجوساي  ناك  .ةحورجملا  هرعاش  متهيل  نكي  نجوميت   نكل 
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.ةبترم هنم  دألا  لاجرلا  تاراهم  ىلع  دمتعي  ال  نأ  يغبني  لجرلا  نإ  ًارارم 

نكي و  يجوساي ، دقُع  دقفتب  ًتهم  نجوميت  نكي  كلذ ،  نم  مغرلاب 

فرصتلا اذه  يف  دجيس  يجوساي  ناك  ار  ً.اضيأ  بيط  جازم  يف  ودبي  هدلاو 

.هتحاقول هنبا  برضيس  ناك  وأ  ًاعتمم ، ًارمأ 

هدلاو دوجو  عم  هرظتنت ، يتلا  ةلحرلا  ةركف  نم  نجوميت  ابجاح  بطقت 

ناكو .ٍلابم  هيفتك غ  ّزه  .تمصلا  رسكل  هئاقشأ  نم  يأ  نود  هتبحصب  طقف 

ناك له  .حيرم  رخآ غ  ءيش  يأ  لمحتيس  هنأ  فشتكا  لثم  رمألا  لمحتيس 

.ءسلا بأو  يجوساي  نم  فصاوعلا  راظتناب  ناكو  رخآ ؟ رابتخا  درجم  كلذ 

ةرم تاذ  هسفن  ضع  هنأ  ةجردل  عوجلاو  شطعلا  اع  دق  يجوساي  ناك 

اهيف تدمجت  يتلا  ءاتشلا  لوصف  نم  اجن  دق  ناكو  همد ، معط  قوذتيل 

تاحرقت روهظ  ةجردل  دلجلا  قرحأ  فيص  لصف  نمو  توملا ، ىتح  ناعطقلا 

ىلع ةمالع  وأ  ىوكش  نود  ءايشألا  كلت  نم  اع  دق  هدلاو  ناك  .هيلع  ءارفص 

كئلوأ باجعإ  طحم  تناك  لّمحتلا  ىلع  ةدودحم  ال  ةردق  رهظأو  فعضلا ،

روضحب غتت  تناك  ةضيغبلا  كوليإ  هجو  باعت  ىتحو  .هب  طيحملا 

.يجوساي

تتبر امدنع  الوتبلا ، بشخ  اصع  لثم  ًابحاشو  ًارمستم  فقي  نجوميت  ناك 

ةغصلا ةلفطلاب  ساسحإلا  عاطتسا  .اهنبا  تقناعو  سرفلا ، قنع  ىلع  نلوه 

ةاتفلا تأدب  هتكرت ، امدنعو  .بيلحلا  ةحئار  ّمشو  اهردص ، ىلع  ىولتت 

غ ةعطاقملا  نم  رمحأ  اههجو  حبصأو  قعزت ، مجحلا  ةليئضلا  ةغصلا 

يذلا مفلا  قوف  بكلا  اهردصب  عفدت  نلوه  نجوميت  دهاشو  .اهيف  بوغرملا 

ةرظن يه  تقلأو  هتدلاو ، ينيع  ىلإ  رظنلا  عيطتسي  نكي  و  .هنع  ثحبي 

يف تمصو  رخفب  راوجلا  يف  يجوساي  هيف  فقي  يذلا  ناكملا  ىلع  ةفطاخ 

.تدهنتو ًاديعب ، قّدحي  ناك 

". يجوساي اي  كلذ  نع  فقوت  : " عفترم توصب  تلاق 
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ام : " لوقلا أدبو  .هيتنجو  دّروت  رهظيل  هسأر  رادأو  اهجوز ، شعترا 

"؟ ...يذلا

سلا عقوتتو  ىتفلل ، ةفيطل  ةملك  لقت  ً.اما   هينعأ  ام  فرعت  : " هتعطاق

"؟ تمصب ةلبقملا  ةثالثلا  مايألا  يف 

.هنم تهتنا  دق  نكت  نلوه   نكل  يجوساي ، ابجاح  بطقت 

نأ هنم  عقوتت  له  .كاذ  عشبلا  كعباتل  هتيطعأو  ىتفلا ، رئاط  تذخأ  دقل  "

"؟ كلذ ىلع  كركشيو  كحضي 

هلعف ةّدر  ركفي يف  وهو  هنباو ، كوليإ  ةبحاشلا ب  يجوساي  ةرظن  تلقتنا 

.مالكلا ىلع 

". ةياغلل عفاي  هنإ  : " مت

باش هنإ  .جاوزلا  كشو  ىلع  ىتف  هنإ   " .دقوم ىلع  ردق  لثم  نلوه  تّسه 

كنأ ال ةجردل  ًاثك  كهبشي  هنإ  ً.اما  دينعلا  هدلاو  لثم  هسفنب ، ًادج  روخفو 

". كلذ ةيؤر  عيطتست 

ترظن امدنع  هلوقي  ام  فرعي  نجوميت  نكي  و  كلذ ، يجوساي  لهاجت 

.هيلإ هتدلاو 

كهبشي هنإ  .نجوميت  اي  كلذ  فالخب  رهاظتي  هنأ  مغر  يغصي  هنإ  : " تمت

نم قلقت  ال   " .ةيوقلا اهعباصأب  هتنجو  كسمتل  هيلإ  تلصوو  كلذ ." يف 

كيرظان ضفخت  نأ  كيلع  يغبني  هنأ  مغر  بلقلا ، وبيط  مهنإ  .يموق  تالئاع 

". فاخت نأ ال  يغبني  نكل  كنوربتخيس ، .بابشلا  دوجوب 

.ناوارفصلا نجوميت  انيع  تضمو 

، هيدحت ةرابع  تلدبتو  مالكلا ، ةعباتم  هنم  ترظتنا  ًافئاخ ." تسل  : " لاق

". ًاضيأ يغصأ  انأ  ًانسح ، : " لاقو

اهتعضوو بيلحلا ، ىولح  نم  ةعطق  اهبيج  نم  تلوانتو  اهسأرب ، تأموأ 

.هدي يف 
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.دربلا كيقتل  جرسلا  بيج  يف  دوسألا  باشعألا  بارش  نم  ةروراق  كانه  "

اهنوراتخي يتلا  ةاتفلا  عم  ًافيطل  نكو  ربكت ، امدنع  ًايوق  نوكتس  .ةلحرلل  اهنإ 

". كل

هنأ هدلاو  هربخأ  ذنم  ىلوألا  ةرملل  رعشو  ًافيطل "؟ : " نجوميت باجأ 

هتجوز حبصتس  ام  ناكم  يف  ةبيرغ  كانه  تناك  .هتدعم  يف  زخوب  رداغيس 

لثم نم  هديري  ام  ىتح  وأ  اهلكش ، ليختي  نأ  عطتسي  و  .هلافطأ  لمحتو 

.ةأرملا كلت 

". كلثم نوكت  نأ  لمآ  : " كفتلا ًاقرغتسم يف  لاق 

ٍتوصب خرصت  ةغصلا  هتقيقش  تلعج  ةوقب  هتقناعو  نلوه ، تمستبا 

". اهل ًاعئار  ًاجوز  نوكتس  .نجوميت  اي  بيط  ىتف  تنأ  : " تلاقو .ٍلاع 

ةشعرب رعشي  ناك  يف  هتكرفو  اهينيع ، ألألتت يف  ًاعومد  دهاش  هتشهدل ،

هرعاشم راهظإ  نم  هتيشخ  تأرو  ىعادتت ، هتاعافد  تناك  .هباتنت  ةئجافم 

ال فافزلل  مهقيرط  يف  نونوكي  نيذلا  لاجرلا  نكلو  كوليإو ، يجوساي  مامأ 

.مهتاهمأ عم  نوكبي 

تلدابتو ةدعتبم ، ترادتسا  مث  ًاليلق ، هقنع  نم  اهنبا  نلوه  تكسمأ 

أموأو رهاظ ، لكشب  بائذلا  ناخ  دهنتف  اهجوز ، عم  ًاسمه  تلكلا  ضعب 

.هجرس ىلإ  ةقاشرب  نجوميت  زفقو  .هسرف  ىطتما  امدنع  ًاقفاوم  هسأرب 

ةفيطل ةطغضب  ءاضيبلا  مدقلا  هسرف  رادأو  مستباف  همسا ، نجوميت  عمس 

فقو .هعيدوتل  اوجرخو  ًاخأ  اوقافتسا  دق  نوانلا  هؤاقشأ  ناك  .ماجللا  ىلع 

انيع تفرطو  .هيهجو  ىلع  ٍداب  باجعإلاو  هسرف ، لوح  راساخو  جوميت 

اوناك .بعتملا  سرفلا  رفاح  دقفتيل  ةظحل  رمألا  هقرغتساو  ءوضلا  نويشك يف 

يف لقثلا  نأب  نجوميت  رعشو  ةايحلاب ، ةمعفم  ةبخاص  ةعومجم  نولكشي 

.فخي أدب  هردص 

، نجوميت هيلإ  رظن  .باعتلا  نم  ًايلاخ  ههجو  ناكو  ةميخلا ، نم  رتكب  جرخ 
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هتايح نأب  ًاضيأ  رّكف  دق  رتكب  ناك  .ةغرافلا  هترظن  راصتنا يف  ةرارش  دهاشو 

.كانه نجوميت  دوجو  نود  ثكب  لهسأ  نوكتس 

ىلع ءاضيبلا  مدقلا  ّثحو  هتدلاول ، ةخأ  ةيعادو  ةراشإ  يف  هدي  عفر 

ىلإ رظنلا  عيطتسي  هنأ  دقتعي  نكي  و  هدلاو ، سرف  بناجب  يشمتل  ةلورهلا 

ةليبقلا دارفأ  تاوصأ  ةعرسب  تشالت  ام  ناعرسو  .كلذ  لعفي  اذهلو   ءارولا ،

صق  تقو  دعبو  مهدايج ، ليهصو  مونلا  نم  نوظقيتسي  اوذخأ  نيذلا 

ناكو هتّدع ، ةبلجو  هدلوو  يجوساي  يسرف  رفاوح  عقو  ىوس  كانه  نكي 

.مهفلخ نيديعب  موقلا 

نلوه موق  ناكو  .همامأ  عفترت  سمشلا  تناك  يف  تمصب  يجوساي  راس 

ىوس هنم  ةلحرلا  قرغتست  نلو  تاونس ، ثالث  لبق  هيلع  اوناك  م  برقأ 

تاردقب عتمتي  ىتفلا  ناك  اذإ  ام  فرعيس  اهتياهن ، يف  .هنبا  عم  مايأ  ةعضب 

درج رتكب  ّصخي  يف  كلذ  فرع  دق  ناك  .ةليبقلا  مكح  عيطتسي  هلعجت 

نكل ةدقتم ، ةلعش  ركبلا  هنبا  نكي  ةقيقحلا ،  يف  .لوألا  مويلا  ءاضقنا 

ً.اعئار ًالجر  حبصيل  هقيرط  رتكب يف  ناكو  ةتباث ، ًادي  جاتحت  ةليبقلا 

ىلع هرظنب  لاجو  .هسرف  ًايطتمم  سي  ناك  يف  يجوساي  بج  بطقت 

ًادبأ قيرطلا  لضي  نأ  ًانكمم  نكي  .ناويح   وأ  ودع  نع  ًاثحب  هلوح  ضرألا 

لئابقلا عقاوم  هل  ددحت  ةروتبم  زعام  نذأ  لكو  هنهذ ، روفحم يف  لت  لك  يف 

.ةيلحملا

، كلذ راهظإ  مدع  قاشم  لمحت  هنأ  مغر  رتكب ، عم  ةلحرلاب  عتمتسا  دق  ناك 

ناك يجوساي  نكل  لاجرلل ، ًادئاق  ىتف  حبصي  فيك  ةفرعم  بعصلا  نم  ناكو 

، ءسلا بأ  ىلإ  هرصب  عفر  ً.انّيل  هلعج  وأ  هليلدت  ربع  متي  ال  كلذ  نأ  ًاقثاو 

نكي غصلا   ىتفلا  نأ  ول  .ةليبقلا  مايخ  جوميت يف  ةروص  هنهذ  تلاجو يف 

، هتدلاو ثأت  نع  هدعبأ  دق  يجوساي  ناكل  ءايوقألا ، ءاقشألا  نم  ثكلا  هيدل 

.هتدوع دنع  هدعبيس  ار  .ىرخأ  ةليبق  نم  جوزتي  هلعج  ارو 
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كفتلا كلذ  رارمتسالا يف  ىلع  رداق  غ  جرسلا ، ىلع  هتسلج  يجوساي  ّغ 
ىلإ رظني  ىتفلا  نأ  ةياغلل  ًاحضاو  ناك  .هبناج  ىلإ  سي  نجوميت  يف  داتعملا 

ًاقيفر رتكب  ناك  دقل  .ديدج  رظنم  لك  عم  كرحتي  هسأر  نأو  ةيانعب ، هلوح  ام 

.هدلاو راثأ  نجوميت  تمص  ًائيش يف  ّنكل  ًاملاسم ،

، رمحألا لتلا  برق  ناّر  هلعج  تونوخلوأ  ىلإ  هقيرط  نأ  هعفني   

يغص راضحإ  يف  هنبا  رود  يف  كفتلا  ىلع  ًاربجم  يجوساي  ناك  اذكهو 

تاردحنملا ىلإ  رظني  ناك  يف  هب  ناقدحت  نجوميت  ينيعب  رعشو  رسنلا ،

.هعم ثيدحلا  ةصرف  هحنميل  نكي  دينعلا   ىتفلا  نكل  ةقهاشلا ،

مويلا اذه  لثم  هجازم يف  ردكت  ببس  نم  قثاو  غ  طخسب ، يجوساي  رخن 

.يفاصلا ليمجلا 

". عافترالا كلذ  ىلع  شعلا  ىلإ  لوصولل  ظوظحم  متنك  : " لاق

". كلذب ةقالع  ظحلل  نكي   : " نجوميت باجأ 

نم ٍلغد  لثم  ًاداح  ىتفلا  ناك  دقف  هرس ، يف  تانعللا  يجوساي  قلطأ 

.كاوشألا

نويشك دوجو  عم  ىتح  ىتفلا ، اهيأ  طقست ، كنأل   ًاظوظحم  تنك  دقل  "

". كتدعاسمل

اغأ ىلإ  ءاغصإلل  ةياغلل  ًال  ودبي  هدلاو  ناك  دقف  نجوميت ، انيع  تقاض 

اذهل  دري ، فيك  ًاقثاو  نجوميت  نكي  و  نويشك ؟ عم  ملكت  له  .اغاشت 

.ةفش تنبب  سبني 

رّكفو يف هسأر ، ّزه  تقولا ، ضعب  ءاضقنا  دعبو  بثك ، نع  يجوساي  هبقار 

ً.ادبأ ةصقلا  ةياهن  عمسي  نل  ار  وأ  اهلجأ ، نم  ًاددجم  لواحيس  .نلوه 

نع طقست  تدك  كنإ  نويشك  لاق  .تعمس  ام  بسح  ًاعئار  قلستلا  ناك  "

". شعلا ىلإ  ًادئاع  ناك  يذلا  رسنلا  ببسب  روخصلا 

ًاديعس ناك  دقل  .ةالابم  نود  هيفتك  ّزهو  ًاليلق ، نجوميت  ريراسأ  تجرفنا 
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كلذ يفخي  ناك  بعت  يأ  نم  يلاخلا  ههجو  نأ  مغر  ًامتها ، رهظأ  هدلاو  نأل 

.هلك

نويشك ناك  رجح ." لعتساب  هدعبأ  دقل  : " ةيانعب هرهظي  رخفب  باجأ 

امو بحي  ام  ءافخإ  ملعت  دق  ناك  هنكل  تقولا ، كلذ  ىتح  لضفملا  هقيقش 

هتنس ةياهن  عم  هيف  ةنماكلا  ةفصلا  ةباث  كلت  تحبصأو  نيرخآلا ، نع  هركي 

.ةرشع ةيناثلا 

نع هراكفأ  يف  بّقن  نجوميت  نكل  ًاددجم ، يجوساي  ىلع  تمصلا  قبطأ 

ً.ايئاهن خسرتيو  رقتسي  نأ  لبق  تمصلا  رسكل  ءيش 

"؟ تونوخلوأ ىلإ  كدلاو  كبحطصا  له  : " لاق

.هدلوب قّدحو  يجوساي ، رفز 

كتدلاو تدجو  ال ، .نآلا  ةصقلا  عمستل  ةيافكلا  هيف  ا  بك  كنأ  دقتعأ  "

". ةيوقو ةليمج  اهنأ  تيأرو  .ةلحر  يف  تنك  امدنع  اهئاقشأ  نم  نثا  عم 

.ديعبلا يضاملاب  ًاكفت  هانيع  تعستاو  هيتفشب ، ظّملتو  دهنت ،

تناكو .رجفلا  دنع  ةفصاعلا  رطم  نولب  ةرهم ، لمجأ  يطت  تناك  "

". تينبو تيراع  اهاقاس 

.كأ هدلاو  نم  برتقاف  لبق ، نم  ةصقلا  عمس  دق  نجوميت  نكي   

، هئجافيل نكي  كلذ   نأ  فرعي  ناك  تونوخلوأ "؟ نم  اهتيبس  له  : " لاق

ركذتي امدنع  ناضموت  هانيع  تناكو  لاتقلاو ، ديصلا  بحي  هدلاو  نأو 

براحملا لسري  ناك  ًاثك ، ماعطلاو  ًائفاد  لصفلا  ناك  اذإو  .هكراعم 

نم مهدولج  ىلع  ءارمح  راثآ  عم  مادقألا ، ىلع  ًاس  مهتالئاع  ىلإ  موزهملا 

صم توملا  ناك  ًاليلق ، ماعطلا  نوكي  امدنع  ءاتشلا ، يفو  .طايسلا  عفص 

روهش يف  ًيحر  ءرملا  نوكي  ىتح  ةياغلل  ةيساق  ةايحلا  تناك  دقل  .ءالؤه 

.مالظلا

نكأ و  .غصلا  زعاملا  نم  ٍجوز  لثم  اهيقيقش  تدراط  : " يجوساي لاق 
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، يسأر قوف  يفيسب  تحّول  يننكل  يدحو ، جرخأل  ةيافكلا  هيف  ا  ًابك 

". هيلع تخرصو 

ةيلاع ةحيص  قلطأو  فلخلل ، هسأر  عجرأو  ىركذلا ، هيلع  تذوحتسا 

.ةكحضب تهتنا 

يننكل يتمجاهم ، هدحأ  لواح  دقل  .هيهجو  دهاشت  نأ  يغبني  ناك  "

هتفاخإ نك  غص  بلك  درجم  تسلو  نجوميت ، اي  ناخلا  نبا  تنك 

". ًابره يرجي  هتلعجو  هكرو  ىلع  ًهس  تقلطأ  دقل  .هداعبإو 

.هسفن ىلع  ّرسحت 

، يماظع دربلاب يف  ًادبأ  رعشأ  نل  يننأ  دقتعأ  تنك  .ةبيط  ًامايأ  كلت  تناك  "

لك ىطختأس  يننأو  ايح ، هورك يف  باصأ  نل  يننأ  ةركف  َّيدل  ناك  .اهدنع 

يذلا فسألا  ىلع  لدي  ههجو  بعت  ناكو  هنبا ، ىلإ  رظنو  وقو ." اكذب  ٍءيش 

عيطتسأ تنك  ىتفلا  اهيأ  تقوب  تررم   " .هببس مخت  عيطتسي  نجوميت  ناك 

". يسفنب رمحأ  رئاط  ىلع  لوصحلل  قلستلا  هيف 

: لجرلا قتاع  ىلع  ىقلملا  بكلا  ءبعلا  كلذ  مهف  ًالواحم  نجوميت ، لاق 

". كتربخأو يجاردأ  تدعل  فرعأ ، تنك  يننأ  ول  "

ًاليقث تحبصأ  دقل  نآلا ! سيل   " .تفاخ توصب  كحضو  هسأر ، يجوساي  ّزه 

، نآلا كلذب  مايقلا  تلواح  اذإو  .ةليئض  قوقشو  روخص  ىلع  حجرأتلل  ةياغلل 

نم فدهلا  ام  .ءسلا  نم  طقسي  مجن  لثم  ضرألا  ىلع  عقأس  يننأ  دقتعأ 

ةقيقح كلت  مهتعاجش ؟ اوربتخيو  ءايوقأ  اوحبصيل  اوربكي  اذإ   ءانبألا  دجاوت 

يغبني .سيك  يف  ماظعلا  لثم  ةعاجشلا  كرت  نك  ال  .يدلاو  نم  اهركذتأ 

.ةرم لك  يف  ىوقأ  حبصت  اذكهو  ًاراركتو ، ًارارم  ءوضلل  اهضيرعتو  اهجارخإ 

اهنإ ً.ائطخم  نوكتسف  هب ، اهجاتحت  يذلا  تقولل  ىقبت  اهنأ  دقتعت  تنك  اذإو 

امدنع ًاغراف  سيكلا  نوكيس  اهتلهاجت ، اذإ  .كتوق  نم  رخآ  ءزج  يأ  لثم 

حنم ًاقحم يف  انأ  تنكو  شعلا ، ىلإ  قلستلا  ًاقحم يف  تنك  دقل  .اهجاتحت ال ،
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". كوليإ ىلإ  رمحألا  رئاطلا 

ردصأو .نجوميت  تافرصت  يف  رهظ  يذلا  ئجافملا  ددشتلا  ًايفخ  نكي   

.ريدهلا لثم  ادب  هترجنح  نم  ًاقيمع  ًاتوص  طابحإلا ، ةجيتن  يجوساي ،

.كلذ قدصت  نأ  يغبنيو  ىتفلا ، اهيأ  سأبلا  ديدشلاو  لوألا ، راحم  هنإ  "

وأ ةليبقلا ؛ لاجر  نم  ةسمخ  نع  ًالدب  يبناج  ىلإ  كوليإ  نوكي  نأ  لّضفأو 

ًايضام هفيس  نوكي  نلو  بائذلا ، هدالوأ  مكحي  نلو  .تونوخلوأ  نم  ةرشع 

ام .طقف  كرمع  نم  ةرشع  ةيناثلا  يف  تنأ  ال ، كلذ ؟ مهفت  له  يفيس ، لثم 

"؟ كل هلوقأ  همهف م  عيطتست  يذلا 

"؟ هينعت ام  اذه  له  ً.ائيش  هحنم  كيلع  ناك  : " ةعذال تلكب  نجوميت  لاق 

رمحألا رئاطلا  ىلع  لوصحلا  فرش  هتحنم  دقل  .نيدلل  ًاّدر  كلذ  نكي  .ال   "

نأ ّطق  ِكتشي  و  ًاعم ، لفط  انك  ذنم  يقيدص  ناك  هنألو  لوألا ، راحم  هنأل 

". بائذلا يتلئاع ب  نم  لقأ  هتلئاع 

كوليإ يدي  ب  خطلتيس  رمحألا  رئاطلا  ناك  .دل  همف  نجوميت  حتف 

ةبسن ةياغلل  ًاقيقر  رئاطلا  ناك  دقل  .كيمسلا  رفصألا  هدلجب  ترذقلا ،

يذلا طابضنالا  ىلع  ظفاح  كلذ  نم  ًالدبو  ملكتي ، هنأ   ّالإ  .عشب  عباتل 

ديحولا يقيقحلا  هعافد  كلذ  ناك  دقل  ً.ائيش  اعلل  رهظي  ًادراب ال  ًاهجو  هحنم 

.ةصحفتملا هدلاو  ةرظن  دض 

.هفنأ نم  ًايوق  ًافز  جرخأو  رمألاب ، كفتلا  يجوساي  نعمأ 

نجوميت ماق  غص ، لودج  برق  ةليللا  كلت  يف  هركسعم  اماقأ  امدنع 

.يلاتلا مويلا  يف  ةايحلا  بابسأب  هدمتس  يتلا  ةداتعملا  لعألا  زاجنإب 

، ةبك ةلتك  نم  يساقلا  جلا  نم  ةغص  ًاعطق  عطتقا  هنيكس ، لعتسابو 

جيزملا ناكو  .اهفصتنم  ىتح  ءاملاب  ةئيلم  ةيدلج  سايكأ  يف  عطقلا  عضوو 

ةرارحللو سرفلا  ةكرح  نم  ضخلل  ضرعتيو  هيجرس ، تحت  ىقبيس  بطرلا 

نم ئفاد  بارشب  هدلاوو  ىظحيس  راهنلا ، فصتنم  لولحبو  .هدلج  نم 
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.معطلا عذاللا  شعنملا  رثاخلا  للا 

املاحو مانغألا ، ثور  نع  ثحبي  نجوميت  أدب  ةمهملا ، كلت  تهتنا  املاح 

قرتحتل ةيافكلا  هيف  ا  ةفاج  اهنأ  دكأتيل  هعباصأ  ب  اهبّلقي  أدب  اهدجو 

رجح رّرمو  تافلخملا ، كلت  لضفأ  نم  ةموك  عمج  ً.ارثأ  فّلخت  نأ  نود  ًاديج 

يجوساي عطق  .رانلا  لاعشإو  اهيلع  ررشلا  ثادحإل  ةدق  كس  ىلع  ناوص 

، منغلا نهدب  عوقنملا  يربلا  لصبلا  ضعب  جرخأو  ددقملا ، نأضلا  محل  ضعب 

ًازبخ هتطعأ  دق  نلوه  تناك  .ليسي  هباعل  ةيهشلا  ةحئارلا  تلعجو 

يف اهعقنو  زبخلا  ةفغرأ  ةئزجت  ىلع  المع  اذهل  ًايساق ، حبصيس  ام  ناعرس 

.ماعطلا

ب هعباصأ  نم  محللا  قرم  ناسحلي  ماعطلا ، لوانتل  لباقتم  اسلج 

يتلا ةبرقلا  ىلع  عقت  هدلاو  ةرظن  نأ  نجوميت  ظحال  .ىرخألاو  ةمقللا 

ناخلا ناك  يف  ربصب  رظتناو  .هل  اهبلجف  دوسألا  باشعألا  بارش  يوتحت 

.ةبك ةعرج  فشتري 

". تونوخلوأ نع  ربخأ  : " نجوميت لاق 

.ةيروعش ةيرخس ال  هيتفش يف  هدلاو  ّمز 

يننأ ًانايحأ  دقتعأ  .لمنلا  لثم  بكلا ، مهددع  مغر  ءايوقأ ، اوسيل  مهنإ  "

". يتباصإ اوعيطتسي  نأ  لبق  مهنم  نيثكلا  لتقو  مهيلع  ةراغإلا  عيطتسأ 

قفليل هدلاو  نكي  و  نوبراحم "؟ مهيدل  سيلأ  : " ًاككشتم نجوميت  لاق 

ً.اداج ادب  هنكل  ةبيرغ ، ةصق  همامأ 

، فيسلا نم  ًالدب  سوقلا  نولمعتسي  مهنإ  .كلذ  ىرتس  .كوليإ  لثم  سيل  "

اونوكي ام   ًادبأ  هنم  نوبرتقي  الو  مهودع ، نع  ًادج  ًاديعب  نوفقيو 

مهنأ مغر  عوردلا ، اودترا  اذإ  ةيرخس  عضوم  نونوكيسو  .كلذل  نيرطضم 

تلصو اذإ  نكل  بابدلا ، لثم  نوعسلي  مهنإ  .ربكأ  ةلوهسب  دايجلا  نولتقيس 

دقل .ةقيرطلا  كلتب  كتدلاو  تذخأ  دقل  .لافطألا  لثم  نوعبتي  مهطسو ، ىلإ 
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". مهيلع تبثو  مث  مهنيب ، تللست 

"؟ ًاذإ فيسلا  لعتسا  ملعتأس  فيك  : " نجوميت لأس 

عطتسي و  اهب ، ثدحت  يتلا  كلتك  ةربن  هاجت  هدلاو  لعف  ةدر  يسن  دق  ناك 

نأ ول  ك  يجوساي  عباتو  .عضاوتلا  ضعب  همّلعتل  تدتما  يتلا  ديلا  يدافت 

.ثدحي ًائيش  

، كلذب مايقلا  رتكب  ىلع  ناك  .ىتفلا  اهيأ  كدرف  بردتت  نأ  كيلع  يغبني  "

وأ مهساوقأ  دحأ  سملب  هل  اوحمسي  مهنإ   : " ًالئاق عباتو  كلذ ." فرعأ 

، كلذ مغرو  .ءانبج  ًاعيمج  مهنإ  .مهرداغ  ىتحو  لوألا  مويلا  ذنم  مهنيكاكس 

". ًادج تاليمج  مهؤاسن 

نوجوزيو كعم ، نولماعتي  اذامل  : " ىرخأ ةعفص  نم  ًاقلق  نجوميت  لأس 

باشعألا ىلع  هعضوو  مونلل ، هجرس  بتري  يجوساي  ناك  كئانبأل "؟ مهتانب 

.مانغألا اهتعر  يتلا 

.همايخ ءاضوض يف  نثدحي  تاجوزتم  تانب غ  دجاوتب  دلاو  يأ  بغري  "ال 

اذه ىرخألاو ؟ ةنيفلا  انبأ ب  دحأ  عم  ِتآ  اذإ   نهعم  هنولعفيس  يذلا  ام 

ةقيرطلا كلتب  عيطتستو  .لئابقلا  يقتلت  امدنع  ًاصوصخ  ًابرغتسم ، سيل 

". ىرخألا لئابقلا  نم  روذبب  اهئامد  ةيوقت 

"؟ ىوقأ كلذ  انلعجي  له  : " نجوميت لأس 

.هينيع حتفي  نأ  نود  خشلا  لثم  ًاتوص  هدلاو  قلطأ 

". ًالصأ ةيوق  بائذلا  "
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سماخلا لصفلا 

ةظحللا يف  تونوخلوأ  عالطتسا  قرف  ناتبقاثلا  يجوساي  انيع  تطقتلا 

مايخلا وحن  ةداحلا  مهقاوبأ  تاوصأ  تعفتراو  .اهب  هتدهاش  يتلا  ًاما  اهسفن 

.مهئاسنو مهناعطق  نع  عافدلا  ىلع  براحملا  ّثحت 

ًادراب كهجو  نكيل  .كعم  اوملكتي  ام   ملكتت  نل  : " هنبا يجوساي  رّذح 

"؟ موهفم .ثدحي  ّع  رظنلا  ضغب  باعتلا ، نم  ًايلاخو 

يلايللاو مايألا  تناك  دقل  .ةيبصعب  هقير  علتبا  هنأ  مغر  نجوميت ، بجي   

لصح هنأ  ركذتي  هتايح ،  لاوطو  .هل  ةبسنلاب  ةبيرغ  هدلاو  عم  اهاضق  يتلا 

لاجم يف  هئاقشأ  رورم  نود  ةليوطلا  ةرتفلا  كلت  لك  يجوساي  متها  ىلع 

نوكيس عضولا  نأ  نجوميت  رّكف  ةيادبلا ، .ههابتنا يف  مهتيتشتو  ناخلا  ةيؤر 

نأ نك  الو  قيدص ، انوكي  هف   ً.اعم  ةلحرلاب  ناموقي  امدنع  ًاسئاب 

.هدلاو ينيع  ًاضيمو يف  اهيف  دهاش  تاظحل  كانه  تناك  نكل  كلذك ، احبصي 

.ًءايربك هربتعيس  نجوميت  ناك  رخآ ، صخش  يأ  ينيع  هدهاش يف  لاح  يفو 

نأ دعب  ةديعب  ةفاسم  نم  ةفاجلا  ضرألا  نع  عفتري  رابغلا  نجوميت  دهاش 

حبصأو .ةحلسألل  ًابلط  نوخرصي  مهدايج ، ةوهص  ىلع  بابشلا  نوبراحملا  زفق 

هرهظ ناكو  هجرس ، ىلع  لادتعاب  سلجو  ًايساق ، ًاعيفر  ًاطخ  يجوساي  مف 

ةباحس دهاشو  عيطتسي ، ام  لضفأب  نجوميت  هدّلقو  ً.ادودشمو  ًيقتسم 

انثلا وحن  ةبك  دادعأب  نوعفدني  براحملا  تارشع  ناك  يف  ربكت  رابغلا 

.ديحولا

قحلتسو نوبعلي ، ةيتف  مهنإ  .نجوميت  اي  ردتست  ال  : " ةعرسب يجوساي  لاق 

". فرشلا كلذ  مهتحنم  اذإ  راعلا   

كنأ نوبسحيس  ةرخص ، لثم  تسلج  اذإ  نكل  .كلذ  مهفأ  : " نجوميت باجأ 

"؟ كحضت نأو  َّيلإ ، ثدحتت  نأ  لضفألا  نم  سيلأ  .مهباهت 

تناك دقل  .هلخاد  يف  فوخ  ةظحل  ربتخاو  هيلإ ، رظن  يجوساي  نأب  رعش 
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.بابشلا لئابقلا  دارفأ  ضعب  درجم  نم  كأ  نايرت  ناتيبهذلا  نانيعلا  كلت 

دودرو هتالضع  ىلع  هزئارغ  ترطيسو  ءادعألل ، هسفن  زهجي  يجوساي  ناك 

، هرمأ مزحي  هدهاش  هدلاو ، ىلإ  رظنيل  نجوميت  رادتسا  امدنعو  .هلاعفأ 

دق هوحن  نوعفدنملا  تونوخلوأ  ناسرف  نكي  و  .ظوحلم  لكشب  حاتريو 

.ام ًاعون  ًاعوطس  كأ  حبصأ  دق  راهنلا  ءوض  ناكو  دعب ، هنم  ًاثك  اوبرتقا 

". ةقزمم ءالشأ  سرفلا  نع  انب  اوقلأ  اذإ  ًالفغم  ودبأس  : " يجوساي لاق 

.ةثج ىلع  ةياغلل  ةيعيبط  ودبتس  تناك  هيتفش  ىلع  ةيساق  ةماستبا  مسرو 

لواح ألا ؟ نم  اعت  له   " .ةبك ةعت  هب  موقي  م  نجوميت  كحض 

". كلذب موقت  يف  فلخلل  كسأر  ءاقلإ 

تقولا ةسئاب يف  ةكحض  هنم  تقلطناو  نجوميت ، هحرتقا  ام  هدلاو  لعف 

نيذلا ةلايخلا  ةعرس  تأطابت  .هيلإ  تونوخلوأ  ةلاّيخ  هيف  لصو  يذلا 

قيرط دست  مهدايج  اولعجو  ًاما ، اوفقوت  ىتح  تاحيصلا  نوقلطي 

تزواجتو مهعم ، حايرلا  اهعفدت  يتلا  رابغلا  ةباحس  تلصوو  .بيرغلا 

ً.اعيمج مهنويع  نوقلغي  مهتلعجو  نافقي ، ثيح  ىلإ  ةعومجملا 

رابغلا ناضفني  يجوسايو  نجوميت  ناك  يف  براحملا  ةعومجم  تتمص 

يقب .ىلوألا  ةرملل  تونوخلوأ  نادهاشي  هنأب  نارهاظتيو  هيسفن  نع 

ءافخإ عطتسي  هنأ   مغر  ناكمإلا ، ردق  بعت  يأ  نم  ًايلاخ  نجوميت  هجو 

تناك .هيلع  داتعا  ّع  ًاما  ًافلتخم  ودبي  ءيش  لك  ناكو  .ةلوهسب  هلوضف 

ةفيفخ ًاناصمق  نودتري  مهسفنأ  نوبراحملا  ناكو  ةزاتمم ، مهدايج  ةلالس 

فظنأ اوناكو  .ةنكاد  ةينب  ليوارس  قوف  ةيبهذ  تامالع  عم  نوللا  ةيدامر 

، هسفن لمتعي يف  ضاعتمالاب  نجوميت  رعشو  هموق ، نم  ام  ًاعون  ةقانأ  كأو 

نورخآلا ةلاّيخلا  ناك  .مهدئاق  ديكأت  لكب  ناك  نم  ىلع  هرصب  عقوو 

يقلت راظتنا  هيلإ يف  نورظنيو  مهوحن ، مدقتي  ناك  يف  هل  ًامارتحا  نوعجارتي 

.هنم رماوألا 
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، ًاما نويشك  لعفي  هسرف ك  يطت  باشلا  براحملا  نأ  نجوميت  ظحال 

عارذ نع  فشكي  ًافيفخ  ءادر  يدتريو  ًابيرقت ، ًاجضان  ًالجر  ناك  هنكل 

نجوميت عطتسي  .ةداح و  سأفو  هجرسب ، ناقلعم  ناسوق  هيدل  ناك  .تينب 

ًاضيأ نولمحي  اوناك  مهنكل  نيرخآلا ، ةلاّيخلا  نم  يأ  عم  ًافويس  دهاشي  نأ 

هرماخو .حلسم  لاجر  دض  اهلعتسا  ةيفيك  نع  لءاستو  ةغص ، ًاسوؤف 

وأ ةبرض  يف  رانلل  بطح  ىلإ  مهسوؤف  ليوحت  هنك  ًايضام  ًافيس  نأب  ّكش 

.اهب اوقلي  ام   تنثا ،

بارتقالل هسرف  لاجرلا  دحأ  عفدو  .لثملاب  لباقي  تونوخلوأل  هصّحفت  ناك 

.هسبالم ىلع  هعبصإ  عضيل  ةخستملا  هدي  ّدمو  يجوساي ، نم 

دق تناك  لجرلا  دي  ةحار  نكل  كرحتي ، ال  داكي  هدلاو  نأ  نجوميت  ظحال 

تاينتقم ىلع  هعبصإ  عضو  عيطتسي  نأ  لبق  رمحألا  نوللاب  تبضخت 

ىلإ ةرشابم  هملأ  لوحتو  فلخلل ، بحسناو  تونوخلوأ  لاّيخ  خرصف  يجوساي ،

.بضغ

يف ًاثك  ترطاخ  دقل  : " ةأجف فيفخلا  بوثلا  يدتري  يذلا  باشلا  لاق 

كئانبأ دحأ  انل  ترضحأ  له  .بائذلا  ناخ  اي  كعابتأ  نود  انه  ىلإ  مودقلا 

"؟ ةلوجرلا تونوخلوأ  همّلعتل  نيرخآلا 

هينيع يف  بيرغلا  ضيمولا  كلذ  رهظو  نجوميت ، ىلإ  يجوساي  رادتسا 

ً.اددجم

هدلاو تبصأ  دقل  .وك  كلاخ  نبا  اذه  نجوميت ، اي  .نجوميت  ينبا  اذه  "

"؟ كتدلاو تيقتلا  موي  هكرو  يف 

". هتيشم جرعي يف  لازامو  : " مستبي نأ  نود  لاقو  وك ، قفاو 

فتك ىلع  تبل  ًاثك  برتقاو  هنم ، ةراشإ  نود  كرحتت  هسرف  نأ  ادب 

ناك هئوده  يف  ءيش  دوجو  مغر  كلذب ، هل  زوجعلا  لجرلا  حمسف  .يجوساي 

امدنع نيرخآلا  براحملا  ريراسأ  تحاتراو  .كلذب  حمسي  نل  هنأ  ىلع  لدي 
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دق يجوساي  ناكو  ناخلا ، نم  ًافئاخ  سيل  هنأ  رهظأ  دق  ناكو  .وك  دعتبا 

.اهمايخ تونوخلوأ  بصنت  ثيح  هل  ةطلس  نأ ال  لبق 

ةنيمسلا عيبرلا  ريرغ  تاناويح  نودايصلا  رضحأ  دقل  .ناعئاج  كنأ  دب  "ال 

"؟ انعم نالكأت  له  .حابصلا  اذه 

". لكأنس : " هيلك نع  يجوساي  باجأ 

ريراسأ تجرفناو  فويضلا ، قوقحب  ناعتمتي  اناك  ةظحللا ، كلت  ذنم 

ىفتخا دق  هرجنخ  ناكو  .هفيس  رهشيس  هنأب  يحوت  تناك  يتلا  يجوساي 

.ضبقنت هتدعم  نأب  نجوميت  رعش  لباقملابو ، .ورفلاب  وسكملا  هئادر  لخاد 

، ءابرغلاب طاحم  وهو  هباتنيس  يذلا  ةدحولا  روعشب  ًاما  ًابجعم  نكي  ملف 

نع هدلاو  بقاري  ناك  ةيجراخلا ، تونوخلوأ  مايخ  ىلإ  اولصي  نأ  لبق  ىتحو 

.هءارو هنبا  ًافّلخم  هسرف  ىلع  اهيف  دعتبيس  يتلا  ةظحللا  نم  ًافئاخ  بثك ،

لكشلا ةفلتخم  يدامرلا  نوللا  ىلإ  ةلئاملا  ءاضيبلا  تونوخلوأ  مايخ  تناك 

تاعمجت جراخ  ةبك  رئاظح  نمض  مهدايج  تناكو  .نجوميت  هفرعي  ع 

مانغألاو زعاملاو ، راقبألا ، دوجوبو  .اهتكل  اهددع  ةفرعم  عطتسي  و  مايخلا ،

نأ ظحالي  نأ  عاطتسا  بيرق ، لت  لك  ىلع  باشعألا  رارتجاب  ةلوغشملا 

.ةبك مهدادعأ  نأو  يجوساي ، لاق  ك  ةبك ، ةحوبحبب  نوعتمتي  تونوخلوأ 

ءاحنأ لك  يف  نوقباستي  هئاقشأ  رمع  لث  ًاراغص  ةيتف  نجوميت  دهاشو 

ضرألا ىلإ  بّوصي  هنأ  ودبيو  ًاغص  ًاسوق  لمحي  مهنم  لك  ناكو  ميخملا ،

نأ ول  ىّنو  ًادج ، ًابيرغ  كلذ  لك  ناكو  .كلذ  رركي  مث  ودعيو  خرصي  ةرشابم ،

.هعم انه  اناك  راساخو  نويشك 

ةغص ةأرما  ىلإ  ماجللا  ىطعأو  هداوج ، ةوهص  نع  وك  هلاخ  نبا  زفق 

تقولا يف  يجوسايو  نجوميت  لجرتو  .ةقرو  لثم  نضغتم  اههجو  مجحلا 

ةلاّيخلا عبتو  .فلعلاو  ءاملا  ىلع  الصحتل  ًاديعب  هيسرف  ذخأ  متو  هسفن ،

لدابتل تاعومجم  يف  اوعمجت  وأ  مهمايخ  ىلإ  اوداعو  ميخملا ، ربع  نورخآلا 
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نجوميت رعشو  ةليبقلا ، يف  ءابرغلا  دوجو  ًافولأم  نكي  .ثيدحلا   فارطأ 

تاوطخب هموق  طسو  بئذلا  دوقي  وك  ناك  يف  هيلإ  رظنت  عألا  تائ 

.مامألا ىلإ  ةعساو 

ناكو .باشلا  فلخ  يشملا  ىلع  ًاربجم  ناك  هنأل  ًابضغ  يجوساي  طاشتسا 

ةنيزلا دقُع  لعأ  صّحفتل  فقوتو  كلذل ، ةجيتن  ديدش  ءطبب  يش  ناخلا 

وأ ًاسباع ، هيفيض  راظتنال  ًارطضم  وك  ناكو  .ةعضاوتم  ةلئاع  ةميخ  ىلع 

ةقيرطلا نجوميت  بحأ  ارو  .هنودب  هدصقم  ىلإ  لوصولا  ىلع  ًاربجم 

نم ًالدبو  .هحلاصل  ةغصلا  عقاوملا  ةبعل  هدلاو  اهيف  بلق  يتلا  ةركاملا 

يجوساي ملكتو  .تونوخلوأ  مايخ  ىلع  ةلوجب  اماق  باشلا ، فلخ  ةلورهلا 

ناعيطتسي ال  ًائيش  هلأسي  هنكل   موقلا ، نم  نثا  وأ  لجر  عم  ىتح 

.طقف ةطيسب  ةظحالم  وأ  حيدملا  ىوس  هل  هِّجوي  و  ًادبأ ، هنع  ةباجإلا 

عتمتسي هدلاو  نأ  نجوميت  رعشتساو  بئذلاب ، تونوخلوأ  دارفأ  قّدحو 

.ةكرعملا بحي  ام  ردقب  تارتوتلاب 

دق وك  ناك  عمال ، قرزأ  باب  تاذ  ةميخ  جراخ  هيف  افقو  يذلا  تقولا  يف 

.ةقدب ببسلا  ديدحت  عطتسي  هنأ   مغر  هنم ، ًابضغ  طاشتسا 

"؟ خب كدلاو  له  : " يجوساي لاق 

ىلإ لوخدلا  كشو  ىلع  ناك  امدنع  فقوتلا  ىلع  ًاربجم  باشلا  براحملا  ناك 

". ًااد ناك  يوق ك  هنإ  : " وك باجأو  ةميخلا ،

يأ نم  ةيلاخ  ةرظن  ىقلأو  انه ." يننأ  هربخأ  : " لاقو هسأرب ، يجوساي  أموأ 

.هبيسن ىلع  ىنعم 

نويع دوجو  مغرو  .ةمتعلا  لخاد  يفتخي  نأ  لبق  ًاليلق  وك  هجو  نّولت 

.هدحو اناك  يجوسايو  نجوميت  نأ  ّالإ  هلوح ، ناكم  لك  ناذآو يف 

تالئاعلا تسيل  اهنإ  .لخدن  امدنع  ةلماجملا  بادآب  دّيقت  : " يجوساي مت 

". اهب نوحرفيو  ةوفه  لك  نوظحاليسو  .اهفرعت  يتلا 
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يلاخ نبا  رمع  مك  .كلذ  مهفأ  : " ناكرحتت داكلاب  هاتفشو  نجوميت  باجأ 

"؟ وك

". ةنس ةرشع  عبرأ  وأ  ثالث  : " يجوساي باجأ 

كنأل طقف  ةايحلا  ديق  ىلع  وه  ًاذإ  : " لاقو متهاب ، هرصب  نجوميت  عفر 

"؟ هبلق سيلو  هكرو  هدلاو يف  تبصأ 

نكل لتقأل ، دّدسأ  .كرولا  ىلع  ددسأ  نكأ    " ً.ايلابم هيفتك ال  يجوساي  ّزه 

رخآلا كتدلاو  قيقش  يمري  نأ  لبق  يمهس  قالطإل  ةظحل  ىوس  َّيدل  نكي   

". ّيلع ًاسأف 

"؟ ًاضيأ انه  وه  له  : " هلوح تفلتي  وهو  نجوميت  لأس 

ىلإ هسأر  ةداعإ  عاطتسا  اذإ  ّالإ  ال ،  " .تفاخ توصب  يجوساي  كحض 

". هدسج

دارفأ ىدل  نكي  و  .كلذب  رّكفي  ناك  يف  نجوميت  ىلع  تمصلا  قبطأ 

مغرو هوهركيل ، ةثك  بابسأ  مهيدل  ناكو  هدلاو ، اوبحيل  ببس  تونوخلوأ 

يتلا ةدكؤملا  قئاقحلا  تناكو  .مهل  تاجوز  نع  ًاثحب  مهيلإ  هءانبأ  لسري  كلذ 

مزعلا نجوميت  دقعو  .فوخلاو  عايضلاب  رعشو  ىشالتت ، هموق  ءانبأ  اهفرع ب 

دق رتكب  ناكو  .بعت  يأ  نم  ةيلاخ  تحبصأ  ىتح  ههجو  اع  مكحتو  دهجب ،

ًاقثاو ناكو  هولتقي ، نلو  .ءيش  لك  مغر  ةليبقلا ، عم  هتنس  ةيض  عاطتسا 

.رخآ ءيش  يأ  لتحا  عيطتسي  هنأ  ًابيرقت 

"؟ جرخي اذامل   : " هدلاول مت 

اوللا تونوخلوأ  تاباش  ضعبب  قيدحتلا  نع  فقوتو  يجوساي ، مهمه 

.زعاملا لحي  نك 

امدنع رظتنأ  ينلعج  دقل  .يننيهي  كلذ  نأ  دقتعي  هنأل  رظتنن  انلعجي  هنإ  "

عم آ  امدنع  رظتنأ  ينلعجيس  هنأ  كش  الو  .تنس  لبق  رتكب  عم  تئج 

". بئذ ىلع  حبنت  بالكلا  لك  نكل  لفغم ، لجرلا  .راساخ 
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"؟ ًاذإ ًالوأ ، هروزت  اذامل  : " كأ ضفخنم  توصب  نجوميت  لاق 

، مهجعزي مهنيب  يدوجو  نأ  مغرو  .مهنيب  ةمالسلا  نمضت يل  مدلا  ةقالع  "

يدالوأ ىظحيو  يرود ، بعلأ  .كتدلاوب  جاوزلا  فرش  وحنم  مهنكل 

". تاجوزب

"؟ مهناخ ىرتس  له  : " نجوميت لأس 

ميدقت ىلع  ًغرم  نوكيس  راسناس ، آر  اذإ  : " لاقو هسأر ، يجوساي  ّزه 

لعفأس لثم  ديص ، ةلحر  يف  بهذيسو  .انه  تيقب  املاط  يل  هئاسنو  همايخ 

". بائذلا ىلإ  ءاج  اذإ 

"؟ هبحت له  : " بثك نع  هدلاو  هجو  بقاري  وهو  نجوميت ، لاق 

نوكي ال  امدنع  قيدص  هنأب  رهاظتلا  نم  هعن  فرشب  لجرلا  عتمتي  "

ظافتحالاب هل  حمسأس  هناعطق ، ىلع  ءاليتسالا  تررق  اذإو  .همرتحأ  .كلذك 

". دربلا هيقت  ةديج  ةءابعو  ًاسوق  ىتح  ارو  تنثا ، وأ  ةأرماو  مانغألا  ضعبب 

لوتي اوللا  تايتفلاب  قّدحو  ةركفلا ، هل  ترطخ  امدنع  يجوساي  مستبا 

دق بئذلا  نأ  نفرعي  ّنك  اذإ  ام  نجوميت  لءاستو  .ةيشاملا  ناعطق  ةياعر 

.كاذنآ نهنيب  ىحضأ 

.قرعلاو نأضلا  ةحئار  اهنم  حوفتو  ةمتعم ، لخادلا  نم  ةميخلا  تناك 

هل رطخ  ايلعلا ، بابلا  ةبتع  تحت  نم  ربعيل  هسأر  نجوميت  ىنحأ  املاحو 

.ىرخأ ةلئاع  لزنم  لخدي  امدنع  صح  غ  ءرملا  نوكي  مك  ىلوألا  ةرملل 

لخادلا ةياقو  بناج  ىلإ  اهيدؤت  ىرخأ  ةفيظو  ةغصلا  باوبألل  ناك  ارو 

.ءاتشلا نم 

دقوم عم  شوقنملا ، بشخلا  نم  ٍساركو  ةّرسأ  ةميخلا  لخاد  دجوي  ناك 

لخاد يداعلا  رظنملا  نم  ةبك  لمأ  ةبيخب  نجوميت  رعشو  .طسولا  غص يف 

، ديعبلا بناجلا  ىلع  ًاليمج  ًاسوق  اتظحال  تبقاثلا  هينيع  نأ  مغر  ةميخلا ،

ىلع بّردتلا  ةصرف  هل  حنستس  تناك  اذإ  ام  لءاستو  .رتوو  قوب  هبناجبو 
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دقفي ار  ةليوط ، ةرتف  ةحلسألا  هنع  اوعنم  اذإو  .تونوخلوأ  عم  ماهسلا  يمر 

.اهباستكال ًادهاج  لمع  يتلا  هتاراهم 

لخد امدنع  ضهن  رخآ  ًالجر  ّنكل  ًامارتحا ، هسأر  ينحي  وهو  وك  فقو 

ناخ يفتك  ىوتسم  ىلإ  ىوس  لصي  فقو   امدنعو  هتيحتل ، يجوساي 

.بائذلا

ءاقدصأ تونوخلوأ  نإ  .كنإ  اي  رخآ  ًانبا  كل  ترضحأ  : " ةيّدجب يجوساي  لاق 

". انل تايوق  تاجوز  ميدقتب  ًيظع  ًافرش  اننوحنو  بائذلا 

عرعرتت يف هتدلاوب  ركفي  نأ  ًابيرغ  ناكو  .لوهذب  هلاخ  ىلإ  نجوميت  رظن 

ً.انايحأ لافطألا  لعفي  ك  ًافوراخ ، يطت  ارو  اهسفن ، ةميخلا  كلت 

اذهلو هماظعب ، هدلج  قصتليو  حمر ، لثم  ماوقلا  قوشمم  ًالجر  كنإ  ناك 

ةميخلا لخاد  ىتحو  .ةلوهسب  ةقيلحلا  هتمجمج  طوطخ  ةيؤر  نك 

ةدحاو ةلصخ  ىوس  كانه  نكت  و  نهدلا ، نم  عملي  هدلج  ناك  ةمتعملا ،

ةرظنلا نكت  .هينيع و  ب  هسأر  ةورف  نم  ىلدتت  بيشألا  رعشلا  نم  ةفيثك 

يجوساي دي  ىلع  ّدش  هنأ  مغر  هب ، بيحرتلا  ىلع  لدت  نجوميت  اهب  قمر  يتلا 

.هتيويح اددجيل  معطلا  عذاللا  ياشلا  ضحتب  هتجوز  تماقو  ةوقب ،

"؟ خب يتقيقش  له  : " مهفلي تمصلا  ناك  يف  كنإ  لأس 

تونوخلوأ يل ءانبأ  دحأ  لسرت  ارو  .ةنبا  تبجنأ يل  دقل  : " يجوساي باجأ 

". موي تاذ 

.هل قورت  ةركفلا ال  نأ  ًاحضاو  ناك  هنأ  مغر  هسأرب ، كنإ  أموأ 

ةرتف ركبلا  ينبال  اهتدجو  يتلا  ةاتفلا  تلخد  له  : " يجوساي لأس 

"؟ ضيحلا

اهنإ اهتدلاو  لوقت  : " باجأو ياشلا ، بوك  قوف  نم  هنانسأ  نع  كنإ  فشك 

، ًاددجم ملكتي  نأ  كشو  ىلع  ادبو  ةزهاج ." نوكت  امدنع  أتس  .دعب  ضحت   

.هيتفش لوح  ديعاجتلا  تنضغتو  ماكحإب ، همف  قلغأ  مث 

٧٤



ام ركذتو  .ةعئارلا  ةيطغألا  ةيعون  ظحالو  ريرسلا ، ةفاح  ىلع  نجوميت  مثج 

يف ىنميلا ، ديلاب  هل  هدقت  مت  يذلا  ياشلا  بوك  لوانتف  هدلاو ، هلاق 

دقتنيل دحأ  نكي  .يديلقت و  بولسأب  نألا  هقفرم  مضت  ىرسيلا  هدي  تناك 

.تونوخلوأ مامأ  هبادآ 

.يخرتسي نجوميت  أدبو  .تمصب  لئاسلا  ابرشو  هيتسلج ، الدتعا يف 

"؟ ّيلع ةيحتلا  كنبا  ِقلي  اذامل   : " رك يجوساي  كنإ  لأس 

ياشلا بوك  عضوو  .هدلاو  بج  بطقت  امدنع  هناكم  نجوميت يف  رّمست 

فاشتكال ًاديعس  نجوميت  ناكو  هعم ، كنإ  فقوو  .ىرخأ  ةرم  ضهنو  ًابناج ،

.ًالوط لجرلا  لداعي  هنأ 

.بائذلا ناخل  اثلا  نبالا  نجوميت ، انأ  .يلاخ  اي  كئاقلب  تفرشت  : " لاق

"؟ خب تنأ  له  .اهتايحت  دلاو  كل  لسرت 

ةلماجم بادآ  ملعتتل  ةجاحب  كنأ  ىرأ  .ىتفلا  اهيأ  خب  انأ  : " كنإ باجأ 

". انموق

.هنم جرخي  نأ  كشوي  ناك  ام  ىلع  همف  كنإ  قلغأو  ًاليلق ، يجوساي  حنحنت 

.زوجعلا لجرلا  ينيع  يف  بضغلا  ضيمو  ةظحالم  يف  نجوميت  ئطخي  و 

يتلا ةظحللا  فاخي  ىرخأ  ةرم  أدبو  ركاملا ، نيدشارلا  اع  يف  صوغي  ناكو 

.هفلخ هدلاو  اهيف  هكرتيس 

"؟ ككرو فيك  : " يجوساي مت 

هيف ركفأ  ال  : " باجأو هنع ، ًغر  مستبا  امدنع  قيقرلا  كنإ  مف  قاض 

". ًاقالطإ

ةرم هيسرك  ىلع  سلجي  ناك  امدنع  ةبالصب  كرحتي  هنأ  نجوميت  ظحال 

.ءابرغلا سانلا  ءالؤه  بحي  نأ  هيلع  نكي  و  .ةصاخ  ةداعسب  رعشو  ىرخأ 

هءانبأ يجوساي  عضخُي  رخآ  ءيش  لك  لثم  ًاضيأ ، ًارابتخا  ناك  كلذ  نأ  مهفو 

.لّمحتيسو هل ،
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"؟ موقلا مايخ  يف  هل ، ةجوز  دجوت  له  : " يجوساي لأس 

بساورلا جرخأو  همف ، يف  ياشلا  بوك  نم  ىقبت  ام  غرفأو  كنإ ، ّرشك 

ً.اددجم اهلعتسا  ةداعإل 

اهلعجل ءادعس  نونوكيسو  .اهتنبال  دن  داجيإ  عطتست  ةلئاع   كانه  "

". رخآ صخش  بيلحو  محل  لوانتت 

نوكت نأ  يغبني  .مكرداغأ  نأ  لبق  اهدلاو  ىرأس   " .هسأرب يجوساي  أموأ 

ةليبقلا مأ  نوكت  ار  فرعي ، نم  .بائذلل  لافطألا  لمح  ىلع  ةرداقو  ةيوق 

". ام ًاموي 

.قيمع كفت  صاغو يف  معطلا ، عذاللا  لئاسلا  فشتراو  هسأرب ، كنإ  أموأ 

ةضيغبلا لجرلا  ةحئار  نع  داعتبالا  نم  كأ  ًائيش  ديري  نجوميت  نكي   

ةملك لك  ىلإ  عمتساو  ًانكاس ، ءاقبلا  ىلع  هسفن  مغرأ  هنكل  ةمتعملا ، هتميخو 

.ءيش لك  مغر  ةظحللا ، كلتب  ًاقلعم  هلبقتسم  ناك  دقل  .اهلوقي 

ً.اضرتعم هسأر  ّزه  يجوساي  نكل  كل ." اهبلجأس  : " كنإ لاق 

نأ لبق  اهيدلاو  ىرأس  .كنإ  اي  بيطلا  لصألا  نم  أت  ةقيثولا  مدلا  ةقالع  "

". رداغأ

لك ىلع  لوبتأ  نأ  يغبني  ً.انسح  : " لاقو ضضم ، ىلع  هسأرب  كنإ  أموأ 

". لاح

عاطتساو .بابلا  نم  جرخي  هلاخ  ناك  يف  فلخلل  عجارتو  نجوميت ، ضهن 

هنكل  ًادج ، تفاخ  توصب  يجوساي  كحض  .ةرشابم  هلوب  ذاذر  توص  عس 

كسمأو هدي  يجوساي  ّدم  تماص ، لصاوت  يفو  .نذألا  هفلأت  ًاتوص  نكي 

.عطاسلا سمشلا  ءوض  ىلإ  اجرخ  مث  هقنع ، ةرخؤم  نم  نجوميتب 

املاحو .هيرئاز  لوح  ًهن  ًالوضف  نولمحي  تونوخلوأ  ةليبق  دارفأ  نأ  ادب 

لوح نوعمجتي  مهنم  تارشعلا  دهاش  ءوضلا ، عم  نجوميت  انيع  تملقأت 

دعبأو دوشحلا ، ربع  كنإ  ىشمو  .هنم  ةرظنب  يجوساي  مهقمرو  كنإ ، ةميخ 

٧٦



ىنيوهلا يجوساي  ىشمو  .اهلمحي  يتلا  اصعلاب  هقيرط  نع  نيرفصأ  بلك 

أموأ ىتح  دوربب  ةرظنلا  نجوميت  لباقو  .ةظحلل  هنبا  ينيع  رظنو يف  هفلخ ،

.ام ةقيرطب  هنئمطي  هسأرب ، يجوساي 

ةوطخ لك  تفشكو  هفلخ ، ايشم  امدنع  ًاحوضو  كأ  كنإ  ةلاح  تناك 

ناك يف  ًالجخ  ههجو  دّروت  هنابقاري ، هنأب  هروعش  ىدلو  .ةدقلا  هتباصإ 

دارفأ مهعبتو  .ميخملا  فارطأ  وحن  ةفاثكب  ةرشتنملا  مايخلا  ربع  هدوقي 

.فيضلاب مهمتها  مهراهظإب  لابم  نورثي غ  مهو  تونوخلوأ 

ىلإ رظنلل  نجوميت  فهلتو  ةغصلا ، مهتعومجم  فلخ  رفاوح  عقو  اوعمس 

هفيس يف رهشيس  ناخلا  نأ  فرعي  ناكو  رظنلا ، سلتخي  هدلاو  دهاش  .ءارولا 

يجوساي نأ  ّالإ  فيسلا ، ضبقم  ىلع  تدقعنا  هعباصأ  نأ  مغرو  .رطخلا  لاح 

ىتح كأو  كأ  برتقي  رفاوحلا  عقو  ىلإ  نجوميت  ىغصأو  .بسحو  مستبا 

.مهمادقأ تحت  ضرألا  تزتها 

نأ نود  عفدناو  ةعرسب ، يجوساي  كرحت  ةنكمملا ، ةخألا  ةظحللا  يف 

.جرس وأ  ماجل  نود  ًاديعب ، سرفلا  ترجو  .سرافلاب  كسميل  دحأ  هظحلي 

تضفخو تأده ، مث  ترم ، اهيتاقب  تلكر  اهلمح ، نم  تررحت  نأ  دعبو 

.ةفاجلا باشعألا  مضقت  اهسأر 

مخضلا لجرلا  دهاشو  هدلاو ، كرحت  امدنع  هسفن  لوح  نجوميت  رادتسا 

.نزولا ميدع  هنأ  ول  ضرألا ك  ىلإ  ًالفط  لزنُي 

رعشلا ناكو  .كلذ  نم  دكأتلا  لهسلا  نم  نكي  نكل   ةاتف ، نوكت  ار 

امدنع يجوساي  يدي  ب  تمواقو  .خاسوألا  نم  ًابيرقت  دوسأ  هجولاو  ًاصق 

عفر دقو  كنإ  ىلإ  رادتساو  خألا ، كحضف  لولوتو ، قصبت  ًاضرأ ، اهعضو 

.هيبجاح

". تاشحوتم نهنولعجي  تونوخلوأ  نأ  ىرأ  : " يجوساي لاق 

ةغصلا ةاتفلا  بقارو  ً.ايلسم  ًافقوم  نوكي  نأ  ضرتفي  كنإ م  هجو  نّولت 
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". اهدلاو ىلإ  انقيرط  عباتنل  : " لاقو ً.ارعذ  خرصت  يهو  ًاديعب  برهت  ةخستملا 

.مدقتي نأ  لبق  نجوميت  ىلع  ةرظن  ىقلأو 

.لضفأ ةرظن  ىقلأ  هنأ  ول  ًاينمتم  براهلا ، لكشلاب  نجوميت  قّدح 

.هبجي ًادحأ   ّنكل  يه "؟ هذه  له  : " ٍلاع توصب  لاق 

عفدتو لهصت  ةليبقلا ، ميخم  ةفاح  دنع  جراخلا  تونوخلوأ يف  دايج  تناك 

نم ةعطق  ىلع  عقت  مايخلا  رخآ  تناكو  .ةراثإب  عيبرلا  باشعأ  يف  اهسوؤرب 

ناك بابلا  ىتحو  .فراخز  يأ  نم  ةيلاخ  رئاظحلا ، برق  رابغلاب  ةئيلملا  ضرألا 

باحصأ ىدل  سيل  هنأ  ىلإ  شي  م  ءالطلا ، ىلإ  رقتفي  يذلا  بشخلا  نم 

نم نجوميت  دهنت  .ةليبقلا  يف  مهتناكمو  مهتايح  ىوس  هنوكلت  ام  ةميخلا 

نأب لقألا  ىلع  لمأي  ناكو  .ةقفلا  ةلئاعلا  كلت  لثم  عم  هتنس  ءاضق  ةركف 

ةلئاع ةلاح  نأ  ودبي  ناك  ةميخلا ، رظنم  نمو  .ديصلل  سوق  ىلع  لصحي 

.هماعطإ ىتح  نوعيطتسي  دق ال  مهنأو  اهل ، ري  هتجوز 

هديلقت ًادهاج  نجوميت  لواحو  باعتلا ، نم  ًايلاخ  يجوساي  هجو  ناك 

يذلا  ليحنلا  لاخلا  بحي  نل  هنأ  ىلع  اهنيح  مزعلا  دقاع  ناك  .كنإ  مامأ 

ً.ابعص كلذ  نكي  .ةرارحب و  هب  بحري 

ءادوس هسبالم  تناكو  .سأرلا  ينحنمو  ًستبم  مهئاقلل ، ةاتفلا  دلاو  جرخ 

ىلع ًادلج  حبصيس  هنأ  نجوميت  دقتعاو  ةقبط ، قوف  ةقبط  خاسوألا ، اهولعت 

، مستبا امدنع  نانسألا  نم  ًايلاخ  همف  ناكو  .مسوملا  نع  رظنلا  ضغب  مظع 

تايليفطلا ضعب  دعبيو  هرعش ، ةنكاد يف  ةعقب  كحي  ناك  يف  نجوميت  هبقار 

لك ىضق  نأ  دعب  نجوميت  روثي  ال  نأ  ًابعص  ناكو  .هعباصأب  ةفورعملا  غ 

ةحئار تناكو  ً.ااد  اهتفاظن  ىلع  هتدلاو  تظفاح  يتلا  ةميخلا  يف  هتايح 

.راوجلا ًاضاحرم يف  دهاشي  نأ  نجوميت  عطتسي  و  ءاوهلا ، ةذافن يف  لوبلا 

بوك لوانتل  ةميخلا  لخدو  هل ، اهّدم  امدنع  ةنكادلا  لجرلا  ديب  كسمأ 

تعجارتو .كنإو  هدلاو  دعب  ًاراسي  هجتاو  معطلا ، عذاللا  ياشلا  نم  رخآ 
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كانه ناكو  .ءالطلل  اهراقتفاو  ةمطحملا  بشخلا  ةّرسأ  ةيؤرل  كأ  هتايونعم 

.تاحيلصتلا ةك  هيلع  ادبو  ًاني  نكي  هنكل   رادجلا ، ىلع  ميدق  سوق 

.دقوملا ىلع  ءاملا  يلغتل  اهلسرأو  ةيساق ، ةعفصب  هتجوز  زوجعلا  لجرلا  ظقيأ 

هسفنل متمتي  هنأو  ءابرغلا ، روضحب  جازملا  يبصع  حبصي  هنأ  ًاحضاو  ناك 

.رارمتساب

فوشكملا دابللا  دهاش  امدنع  مستباو  .حرملا  هجازم  ءافخإ  كنإ  عطتسي   

.حالصإلا ةك  نم  اهل  ري  لاح  ةيبشخلا يف  ةنازخلاو 

عذاللا ياشلا  مهل  بكست  نأ  لبق  ًاليلق  اهنيبج  تبطق  يتلا  ةأرملل  لاق 

جازم حبصأو  ايرش ." اي  كلزنم  لوخدب  انفرشت  : " قمعلا ةليلق  ةيعوأ  معطلا يف 

اي كتنبا  رضحأ  : " اهجوز ىلإ  ثيدحلاب  هّجوت  امدنع  ًاحوضو  كأ  حرملا  كنإ 

". اهتيؤر ىتفلا  دلاو  ديري  .يولوش 

جرخو ًاددجم ، نانسألا  نم  ةيلاخلا  هتثل  بيرغلا  فيعضلا  لجرلا  رهظأ 

.توطخ لك  دعب  مازح  هل  دجوي  يذلا ال  هلاورس  بحسي  وهو  ةميخلا  نم 

هنكل بضتقملا ، زوجعلا  لجرلا  درو  خرصي ، ًايلاع  ًاتوص  نجوميت  عمسو 

هتناثم نأب  رعشو  ياشلا  بوك  عرجتب  هرعذ  ىفخأو  هعمسي ، هنأب   رهاظت 

.اهّلك ئلت 

تحتو .قيرطلا  لك  مواقت  يهو  لخادلا ، ىلإ  ةخستملا  ةاتفلا  يولوش  داعأ 

تألألتو .قاسلاو  هجولا  ىلع  ةعرسب ، تارم  ثالث  اهبرض  يجوساي ، يرظان 

هب تمواق  يذلا  هتاذ  ميمصتلاب  اهتمواق  اهنأ  مغر  اهينيع ، يف  عومدلا 

.اهدلاو

ةيفوو ةديج  ةجوز  نوكتس  اهنأ  قثاو  انأ  .تروب  هذه  : " رك كنإ  لاق 

". كنبال

". ءيشلا ضعب  ةبك  ودبت  : " ًاككشتم يجوساي  لاق 

نم رخآلا  فرطلا  يف  سلجتل  تبهذو  اهيبأ ، ةضبق  نم  ةاتفلا  تتلفأ 
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.اهيلإ لوصولا  تعاطتسا  ةطقن  دعبأ  ةميخلا يف 

ار .دعب  ضحت  اهنكل   ةرشع ، ةعبارلا  اهنإ يف   " .ٍلابم هيفتك غ  كنإ  ّزه 

ةاتف نوديري  مهنكل  عبطلاب ، اهدي ، نوبلطي  نورخآ  كانه  .ةليحن  اهنأل 

". بائذلل ةعئار  ًامأ  نوكتس  .ةيويح  لعتشت  ةاتف  نم  ًالدب  ةئداه 

هيف ا  ًابيرق  نجوميت  ناكو  .كنإ  ىلع  هتمرو  ءاذح  ةينعملا  ةاتفلا  تطقتلا 

.ةطخاس هب  تقّدحف  ءاوهلا ، هطقتليل يف  ةيافكلا 

ناك دقو  .ءودهلل  اهعفد  ًائيش  تروب  هيف  تأرو  ةميخلا ، ربع  يجوساي  ىشم 

داسجألا يوذ  تونوخلوأل ، ةبسنلاب  ةماخض  كأو  هموقل  ةبسنلاب  ًخض 

.اهسأر عفرو  اهنقذ ، تحت  ةقرب  اهسملو  هدي ، ّدمو  .ةقيقرلا 

اهنأ دقتعأ  .ةيوق  ةأرما  ىلإ  ينبا  جاتحيس  : " اهينيع يف  رظني  وهو  لاق 

". ربكت امدنع  ةليمج  نوكتس 

ىلع هعفص  تلواحو  يعيبطلا ، غ  اهتمص  زجاح  ةغصلا  ةاتفلا  ترسك 

.هسأرب أموأو  يجوساي ، مستبا  ً.اثك  اهنم  عرسأ  ناك  هنأ  ّالإ  هدي ،

". ةبوطخلا لبقأ  .اهتببحأ  دقل  "

.ةتهاب ةماستبا  فلخ  هضاعتما  كنإ  ىفخأ 

". كنبا بسانت  ةجوز  تدجو  كنأل  ديعس  انأ  : " لاق

ً.اعيمج مهيلع  مّيخ  يذلا  هدسج  ّدمو  يجوساي ، فقو 

ًاموي هنأ  رّكذت  نكل  طابضنالا ، همّلع  .كنإ  اي  ةنس  دعب  هباحطصال  دوعأس  "

". تونوخلوأ عم  هنويد  ةيوستل  دوعي  دقو  ًالجر  حبصيس  ام 

نأ نم  ًالدب  هّكفب  لوألا  كسمأو  ديدهتلا ، نع  لفاغ  يولوشو  كنإ  نكي   

.هنزاوت ديعتسي  نأ  لبق  بيجي ،

ةجوز ىلإ  ةفاضإلاب  ًابراحم  كل  ديعنس  .تونوخلوأ  مايخ  ةبعص يف  ةايحلا  "

". هل

". كلذ كشأ يف  ال  : " يجوساي باجأ 
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يفو نجوميت ، كردأو  غصلا ، بابلا  ربع  رورملا  عيطتسي  ىتح  ًاثك  ىنحنا 

قرغتسيس زوجعلا  لجرلا  نأ  ادبو  .ناكملا  رداغي  هدلاو  نأ  ئجافم ، بعر 

ترداغ ىتح  طقف  سولجلا  ىلع  هسفن  مغرأ  هنكل  هب ، قحليل  ًاليوط  ًاتقو 

هيف فقو  يذلا  تقولا  يفو  .اهدعب  ةرداغملا  عاطتساو  ةليحنلا ، ةجوزلا 

، قالطنالل ةزهاج  هدلاو  سرف  تناك  سمشلا ، ءوض  نم  هانيع  فرطت  ًاجراخ 

ةتباثلا هترظن  تدجوو  ً.اعيمج  مهيلإ  رظنو  ةلوهسب ، يجوساي  اهاطتماف 

يبناج ىلع  ةظحل  دعب  هيبعكب  عفدو  ًائيش ، لقي  هنكل   ًاخأ ، نجوميت 

ً.ادعتبم قلطناو  سرفلا 

، هئاقشأ ىلإ  ًادئاع  ًادعتبم ، قلطني  ناك  يف  هدلاوب  نجوميت  قّدح 

ّالإ كلذ ، ىلع  مدقُي  نل  هدلاو  نأب  هتفرعم  مغرو  .بحي  ناك  ام  لكو  هتدلاوو ،

نع بيغي  نأ  لبق  فلخلا  ىلإ  ةرظن  يجوساي  يقلي  نأب  لمأي  ناك  هنأ 

ناكو اهعنمل ، ًاقيمع  ًاسفن  بحسف  هينيع ، قرقرتت يف  عومدلاب  رعشو  راظنألا ،

.هفعض ةيؤرل  ًاديعس  نوكيس  كنإ  نأ  فرعي 

خفنو هعبصإب ، هيرخنم  دحأ  قلغأ  مث  يجوساي ، ةرداغم  هلاخ  بقار 

.رابغلاب ةئيلملا  ضرألا  ىلع  رخآلا  تايوتحم 

". بائذلا لك  لثم  صخشلا ، كلذ  فرجعتم ، لفغم  هنإ  : " لاق

.كنإ هجو  ضعتماف  هتأجاف ، ةقيرطب  ًاعيرس  نجوميت  رادتسا 

اهسفن ةوقلاب  هءارج  برضي  يولوش  نإ  ًانسح ، .مهدلاو  نم  أوسأ  هؤارجو  "

.ىتفلا اهيأ  مهتناكم ، نوفرعي  ًاعيمج  مهنإ  .هتجوزو  هتانب  اهب  برضي  يتلا 

". انه تنأ  يف  كتناكم  فرعتسو 

ةضبقب نجوميت  عارذب  مجحلا  غصلا  لجرلا  كسمأو  يولوش ، ىلإ  راشأ 

.ىتفلا هجو  بعت  نم  كنإ  مستباو  .ةتغابم  ةيوق 

، ثيرت دعبو  .هتفاخإ  نولواحي  مهنأ  فرعي  ناكو  ًاتماص ، نجوميت  يقب 

نجوميت دهاش  .ههجو  ىلع  ًارهاظ  بضغلا  ناكو  ًاديعب ، ىشمو  كنإ  رادتسا 
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يفو .هتيؤرل  ًادوجوم  يجوساي  نوكي  ال  امدنع  أوسأ  لكشب  جرعي  هلاخ  نأ 

مهنأ فرعي  ناك  .ةحارلا  ضعب  ةركفلا  كلت  هتحنم  هتدحوو ، هفواخم  طسو 

، كاذنآ عضولل  ًارظنو  .ةيافكلا  هيف  ا  ًايوق  حبصي  نل  ار  فطلب ، هولماع  اذإ 

مد معط  لثم  ةريرم  هلخاد  يف  اهب  رعشي  يتلا  ةمراعلا  ةيهاركلا  تناك 

.هتدعم هعّرجت يف  يذلا  سرفلا 

ناكو .تونوخلوأ  ةلاّيخ  رخآ  ىطختي  ناك  امدنع  فلخلل  يجوساي  رظني   

ىتح نكل  يولوشو ، كنإ  لثم  ءافعض  يديأ  يلاغلا يف  هنبا  هكرتل  هملؤي  هبلق 

نيذلا كئلوأل  ًاراصتنا  دعيس  ناك  هدلو  ىلإ  ةبيطلا  تلكلا  ضعب  هيجوت 

ميخملاو لهسلا ، ربع  ًاديحو  يش  ناك  امدنع  .ءايشألا  كلت  لثم  نورظتني 

نجوميت ناك  دقل  .هيتفش  ولعت  نأب  ةردان  ةماستبال  حمس  هفلخ ، دعتبي 

.نورخآلا هؤاقشأ  هب  عتمتي  ربكأ م  ارو  نيرخآلا ، نم  ىوقأ  ةبالصب  عتمتي 

نجوميت نأب  رّكفو  هسفن ، ىلع  ءاوطنالل  دتري  رتكب  نأ  فرعي  يجوساي  ناك 

ناخلا نبا  بيذعت  نوعيطتسي  مهنأ  نودقتعي  نيذلا  كئلوأ  ئجافي  ار 

بائذلا نوكيسو  ةنسلا  كلت  ةايحلا  ديق  ىلع  ىقبيس  لاح ، لك  ىلع  .ةلوهسب 

يجوساي ركذت  .رايدلا  ىلإ  اهبحصيس  يتلا  ةجوزلاو  هبراجت  ةجيتن  ىوقأ 

دجو دق  نكي  و  هتجوز ، ةليبق  مايخ  لوح  لوجتت  يتلا  ةبكلا  ناعطقلا 

يذلا مويلا  أي  ار  ًايساق ، ءاتشلا  ناك  اذإ  نكل  مهتاعافد ، ًايقيقح يف  ًافعض 

نم هريراسأ  تللهتو  .هبناج  ىلإ  نوبراحملاو  ىرخأ ، ةرم  مهنيب  هيف  قلطني 

تارظنو تاماستبا  كانه  نوكت  نلو  .هعابتأ  مامأ  نم  برهي  كنإ  ةيؤر  ةركف 

هسرف يبناج  ىلع  هيبعكب  عفدو  .اهدنع  قيقرلا  ليحنلا  لجرلا  نم  ةركام 

.خارصلاو رانلا  نع  ةراس  راكفأب  هلايخ  ألتماو  يلاخلا ، لهسلا  ربع  عرستل 
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سداسلا لصفلا 

شقلا شرفم  نع  فنعب  نادي  هتّدش  امدنع  ًاعزف  همون  نم  نجوميت  ضهن 

ةيؤر نم  هعنم  سماد  مالظ  يف  قرغت  ةميخلا  تناك  .ةيبشخلا  ضرألا  وحن 

عس عيطتسي  ناك  .هل  ةبسنلاب  فولأم  غ  ءيش  لك  ناكو  هفارطأ ، ىتح 

.هظقيأ دق  زوجعلا  لجرلا  نأ  ضرتفاو  راوجلا ، هكرحت يف  ءانثأ  متمتي  يولوش 

هفارطأ ىلع  فحزو  تروب ، دلاو  وحن  ةيهاركلاب  رماغ  روعش  نجوميت  كّل 

غزب دق  رجفلا  نكي  .ةروظنم   غ  ةبقعب  ّعت  امدنع  أ  ةخرص  مظك  مث 

عفدي نأ  ديري  نكي  و  .تونوخلوأ  ميخم  ىلع  ًاقبطم  تمصلا  ناكو  دعب ،

ك هنع ، ًاديعب  ساعنلا  عفديس  درابلا  ءاوهلا  نم  ليلقلا  ناك  .حابنلل  بالكلا 

يف ًاولد  هيف  دهاش  هنأ  ركذت  يذلا  ناكملا  ىلإ  لصوو  .بءاثتي  وهو  دقتعا ،

.ءيشب اكس  هيدي   ّنكل  ةقباسلا ، ةليللا 

"؟ دعب ظقيتست   : " بيرق ام  ناكم  نم  يولوش  لاق 

كانه ناك  .مالظلا  يف  هيتضبق  ىلع  ّدشو  توصلا ، وحن  نجوميت  رادتسا 

ةيسمألا يف  زوجعلا  لجرلا  هبرض  ثيح  ههجو  بناج  لوط  ىلع  ةمدك 

، هينيع نم  ةلجخم  عومد  جورخب  تببست  دق  ةعفصلا  كلت  تناك  .ةقباسلا 

ناك .سئابلا  لزنملا  كلذ  يف  ةايحلا  نع  ةقيقحلا  لاق  دق  كنإ  نأب  رّكفو 

نع ًابلك  دعبي  ناك  ءاوس  هرماوأ ، قيبطتل  تليزهلا  هيدي  لمعتسي  يولوش 

ةجوزلا نأ  ادبو  .تابجاولا  ضعب  ذيفنتل  هتجوز  وأ  هتنباب  عفدي  وأ  هقيرط ،

دق تناك  تروب  نكل  بجلا ، ةبطقم  تمصلاب  ذولت  نأ  تملعت  دق  ةطيلسلا 

اهبارتقا درجمل  اهسفن  ةيسمألا  كلت  يف  تارم  ةّدع  اهدلاو  تاضبق  تربتخا 

اهدسج نأب  نجوميت  رّكف  .ةميخلا  لخاد  هلغشي  يذلا  ناكملا  نم  ًاثك 

يولوش نم  رمألا  بلطتو  .ةخستملا  ةدقلا  سبالملا  تحت  تامدكلاب  ىطغم 

هبقارت اهنأب  رعشي  ناك  ً.اضيأ  هسأر  ضفخي  نأ  لبق  هل  تيوق  تعفص  هيجوت 

لتقي هلعف ؟ عيطتسي  يذلا  ام  نكل  ءاردزاب ، هيلإ  رظنتو  كاذنآ ، اهينيعب 
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ىلوأ يولوش  قلطي  نأ  دعب  ًاليوط  شيعيس  هنأ  دقتعي  نكي  زوجعلا ؟  لجرلا 

مهنأب رّكفو  .ةليبقلا  ةيقبب  طاحم  هنأ  ًاصوصخو  ةدعاسملل ، ًابلط  هتاخرص 

ةركف رخآ  تناك  .كلذل  ًاببس  مهحنم  اذإ  هعيطقت  ًادج يف  ءادعس  نونوكيس 

نع ةليمج  ةروص  لوح  رودت  ةقباسلا  ةليللا  يف  ماني  نأ  لبق  هل  ترطخ 

مهو ىوس  نكي  كلذ   نكل  هسرف ، فلخ  ءامدلاب  ثولملا  يولوش  بحس 

دهنتو ةنسلا ، كلت  زواجت  رتكب  نأب  هسفن  رّكذو  .لالذإلاب  هروعش  ةجيتن 

.هباصعأ طبض  بكلا  روثلا  عاطتسا  فيك  ًالئاستم 

حمس يذلا  غصلا  بابلا  يولوش  حتف  امدنع  تالصفملا  ريرص  عمس 

يدسج نع  فرطلا  ضغو  دقوملا ، نجوميت  دهاش  موجنلا ، ءوض  لوخدب 

نضت ناتميخ  كانه  ناك  بيرق ، ام  ناكم  يفو  .تانلا  اهتدلاوو  تروب 

زوجعلا لجرلا  اوكرت  دق  اوناكو  .خستملا  مهلافطأو  مهتاجوزو  يولوش  ءانبأ 

نأ ّالإ  ةيساقلا ، هبيلاسأ  مغرو  .طقف  تروب  ىوس  هيدل  َقبي  و  تاونس ، لبق 

ىوس ءيش  لعف  عيطتسي  نجوميت  نكي  و  هلزنم ، يف  ًاناخ  ناك  يولوش 

.تاعفصلاو تكللا  نم  نكمم  ددع  ربكأ  بنجتو  هسأر  ضفخ 

هئادر قوف  هيعارذ  كبشو  ةميخلا ، نم  جرخ  امدنع  هدسج  شعترا 

، ًاددجم هتناثم  غرفي  يولوش  ناك  .هسفن  نضحي  نمك  ىحضأ  ىتح  كيمسلا 

كأ ظقيتسا  دق  نجوميت  ناك  .ليللا  اهوحن يف  وأ  ةعاس  لك  لعفي  ناك  ك 

هذه ةيطغألا  تحت  نم  هبحس  اذامل  لءاستو  يولوش ، هاطخت  امدنع  ةرم  نم 

هب أدبي  نخاس  ءيشب  لمأي  ناكو  عوجلا  نم  هتدعم  ديدش يف  أب  رعشو  .ةرملا 

نع نافقوتتس  هيدي  نأ  ًاقثاو  ناك  ئفادلا ، ياشلا  نم  ليلقلا  عمو  .هموي 

كلذ بلط  اذإ  هنم  رخسيو  كحضيس  يولوش  نأ  فرعي  ناك  هنكل  شاعترالا ،

.دقوملا لاعشإ  متي  نأ  لبق 

غرفي نجوميت  ناك  يف  موجنلا ، ءوض  تحت  ةنكاد  ًالاكشأ  ناعطقلا  تناك 

ةدراب لازت  ام  يلايللا  تناك  .هنم  ثعبنملا  راخبلا  بقاريو  بارتلا ، ىلع  هتناثم 
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لطي بابلا  نأ  او  .ضرألا  ىلع  ديلجلا  نم  ةرشق  دوجو  ظحالو  عيبرلا ، يف 

ىلع لدت  ةراشإ  نع  ثحبو  قرشلا ، داجيإ  ةلكشم يف  دجي  بونجلا ،  ىلع 

ةداع نم  نوكت  ّالأ  لمأي  ناكو  كلذ ، ىلع  ةراشإ  كانه  نكت  و  رجفلا ، غوزب 

لجرلا نوكي  ارو  .موي  لك  ةركبملا  ةعاسلا  كلت  لثم  يف  ضهني  نأ  يولوش 

نجوميت ىدل  ناكو  ةدق ، اصع  لثم  ًايوقو  ًاقوشمم  ناك  هنكل  نانسأ ، نود 

ً.ايساقو ًاليوط  نوكيس  مويلا  نأب  فد  روعش 

، هعارذ ىلع  يولوش  ةضبقب  رعش  هلعفي ، ناك  م  نجوميت  ىهتنا  املاحو 

، نجوميت هذخأ  املاحو  ًايبشخ ، ًاولد  لمحي  زوجعلا  لجرلا  ناك  .هيلع  طغضت 

.ةيلاخلا ىتفلا  دي  هب يف  عفدو  رخآ  ًاولد  يولوش  طقتلا 

". ىتفلا اهيأ  ةعرسب  دعو  هألما ، : " لاق

ىنمتي ناك  .بيرقلا  رهنلا  هايم  ريرخ  وحن  رادتساو  هسأرب ، نجوميت  أموأ 

لّيخت ًابعص  نكي  و  كاذنآ ، هدقتفي  ناكو  .هعم  نويشكو  راساخ  دوجو 

ةميخلا نوظقيتسي يف  اوناك  امدنع  هتايح  لاوط  هفرع  يذلا  ئداهلا  دهشملا 

، هب داع  امدنع  ليقث  ناولدلا  ناك  .ةيمويلا  اهتابجاو  أدبتل  مهّزهت  نلوهو 

اذإ ًاعوج  روضتي  هلعجيس  يولوش  نأب  كشي  نكي  و  لكأي  نأ  دارأ  هنكل 

.ةصرفلا هحنم 

تحت نم  تفتخا  دق  تروب  تناكو  داع ، امدنع  ًالعتشم  دقوملا  ناك 

لوح ةبلج  ثت  ةمهجتملا ، ةليحنلا  يولوش  ةجوز  ايرش ، تناكو  .اهتيطغأ 

هعم تملكت  دق  نكت  .ةوقب   بابلا  قلغت  نأ  لبق  رانلا  كرحتو  دقوملا ،

يولوش نكل  ياشلا ، ردق  ىلإ  ًاشطعتم  نجوميت  رظن  .هلوصو  ذنم  ًاقالطإ 

هكسمأو ًاضرأ ، نيولدلا  هيف  عضو  يذلا  هتاذ  تقولا  يف  ةميخلا  لخد 

.سمادلا مالظلا  ثيح  جراخلا  ىلإ  هداقو  هعارذ  ىلعأ  نم  عبصإب 

"؟ فوصلا زج  فرعت  له  .سمشلا  قرشت  امدنع  ًاقحال ، ماعطلا  لوانتتس  "

". ...نأ قبسي يل  ال ،  : " لوقلا نجوميت  أدب 
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عيطتسأ كلذ ؟ فرعت  له  ىتفلا ، اهيأ  يعم  عفني  ال  اذه  : " يولوش ّرشك 

ثور تعمج  دق  نوكت  نأ  يغبني  رجفلا ، جلبني  امدنعو  .يسفنب  ءالدلا  لمح 

"؟ ةيشاملا يعر  فرعت  له  .دقوملل  مانغألا 

هسرف ىلع  لصحي  نأب  لمأي  ناكو  كلذ ." تنقتأ  : " ةعرسب نجوميت  باجأ 

هتلئاع نع  هدعبيس  لقألا  ىلع  كلذ  ناك  .تونوخلوأ  ةيشامو  مانغأ  ىعل 

يلاخلا همف  رّوكتو  هفهلت ، يولوش  دهاش  .موي  لك  تقولا  نم  ةرتفل  ةديدجلا 

.ةخستم ةبطر  ةضبق  لثم  نانسألا  نم 

مايقلا فاخت  له  كلذك ؟ سيلأ  ىتفلا ، اهيأ  كتدلاو  ىلإ  ةدوعلا  ديرت  "

"؟ ةدهجملا لعألا  نم  ليلقلاب 

عنصل لابحلا  لدجو  دولجلا ، غبد  عيطتسأ  : " لاقو هسأر ، نجوميت  ّزه 

دجوو ماظعلاو ." رفاوحلاو ، بشخلا ، تحن  عيطتسأو  جورسلاو ، ماجللا 

يف كلذ  ةيؤر  عيطتسي  يولوش  نأب  كشي  ناك  هنأ  مغر  ًابضغ ، دّروتي  هسفن 

.هطخس نع  ًابعت  زوجعلا  لجرلا  نم  ًايلاع  ًافز  عمسو  مالظلا ،

ريرحلا ىلع  دلوي  انضعب   كلذك ؟ سيلأ  هكلمأ ، ناصحل ال  ًاجرس  ديرأ  "ال 

". ءارفلاو

.رودي  هسأر  لعجتو  هعفصتل  دت  زوجعلا  لجرلا  دي  نجوميت  دهاش 

ثيح ضرألا  نم  ةنكاد  ةعطق  ىلع  عقو  ىتح  هبرضو  ًالفغم ، يولوش  نكي 

يولوش برض  فوقولل ، حفاكي  ناك  يفو  .ديلجلا  لازأ  دق  لوبلا  ناك 

ةأجف قثاو  ليتي غ  فقوو  ةعرسب  زفقو  هباصعأ ، نجوميت  دقفو  هعالضأ ،

ةملك لك  يف  هلالذإ  ىلع  ًمصم  ودبي  زوجعلا  لجرلا  ناك  .هلعفيس  م 

.هديري ام  مهفي  نأ  عطتسي  و  اهلوقي ،

ةيساقلا هعباصأ  عضوو  قصب ، مث  هبضغ  نع  ًابعت  ًافص  يولوش  قلطأ 

بسانتي لعف  درب  مايقلا  نع  ًاما  ًازجاع  فلخلل  عجارت  يذلا  نجوميت  ىلع 

تكرت اهضعب  ّنكل  تابرضلا ، نم  ةلسلس  نم  هسفن  ىمحو  رّوكت  .هباذعو 
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ناك اذإ  ام  ًاقثاو  نكي  هنكل   درلا ، هنم  بلطت  هزئارغ  لك  تناك  ً.اراثآ 

حبصأو ربك  دق  زوجعلا  لجرلا  نأ  ول  ك  ادبو  .هتابرضب  رعشيس  يولوش 

ةوقب هبرض  عيطتسي  فيك  ليختي  نأ  نجوميت  عطتسي  و  مالظلا ، ًافيخم يف 

.موجهلا فاقيإل  يفكت 

". تابرضلا نم  ديزم  ال  ىفك ، : " ًالئاق خرص 

هتضبقب نجوميت  ءادر  فرطب  كسمأو  تفاخ ، توصب  يولوش  كحض 

.ةهظلا رح  ًاليم يف  ىرج  دق  هنأ  ول  ثهلي ك  وهو  ةيوقلا 

ةيونعم حورب  عتمتتو  ىتفلا ، اهيأ  كنم  لضفأ  تدب  ًادايج  تبرض  دقل  "

". دقتعأ تنك  لضفأ م  تسل  ً.اضيأ  لضفأ 

ةيؤر عيطتسي  هنأ  نجوميت  كردأو  هتوص ، يف  ءاردزا  ةمغن  كانه  تناك 

، قرشلا نم  تغزب  دق  سمشلا  ةعشأ  ىلوأ  تناك  .زوجعلا  لجرلا  حمالم 

تقولا يف  هبقاري  نم  دوجوب  هالك  رعش  ً.اخأ  ظقيتست  ةليبقلا  تأدبو 

.قّدحت كانه ، تروب  تناك  ارادتسا ، امدنعو  هسفن ،

.اهاقلت يتلا  ةيقيقحلا  تابرضلا  نم  ًاملأ  دشأ  ًالجخ  نجوميت  رارمحا  ناك 

نأ ادبو  هل ، تماصلا  تروب  صحفت  نم  ًاثأت  لقأ  يولوش  يدي  نأب  رعشو 

، ًابناج نجوميتب  عفد  ىرخأ ، ةملك  يأ  نودو  .ام  ًاعون  ٌكبترم  زوجعلا  لجرلا 

.ةحئارلا ةهيركلا  ةميخلا  ةملظ  لخاد  ىفتخاو 

اهحسمف ايلعلا ، هتفش  ىلإ  هفنأ  نم  لزنت  مدلا  نم  ةرطقب  نجوميت  رعش 

ةنبا تعزفأ  ةكرحلا  نأ  ادب  .ءيش  لك  نم  ًاجعزنم  هدي ، نم  ةبضاغ  ةكرحب 

عضبل ًاديحو  نجوميت  يقب  ً.اديعب  تبرهو  اهرهظ ، هل  ترادأ  يتلا  يولوش 

هدهاش م  ةديدجلا ، هتلئاع  نكت  .سؤبلاو   عايضلاب  رعشو  ةني ، تاظحل 

مويلا ةيادب  كلت  تناكو  ليلقب ، ّالإ  تاناويحلا  نم  لضفأ  تقولا ، كلذ  ىتح 

.طقف لوألا 

اهيلع حبن  بلك  نم  تبرهو  قئاوعلا ، ىدافتت  مايخلا  ب  تروب  ترج 
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حبنيل بلكلا  اهكرت  ةعيرس ، ةدراطم  تالوج  ةّدع  دعبو  .اهدراطي  ناك  يف 

هنأ ول  ك  يرجت ، امدنع  ةيويح  ضبنت  تروب  تناك  .رهاظ  بضغب  رجمزيو 

، كارح الب  ةنكاس  فقت  تناك  امدنعو  .اهسمل  عيطتسي  اعلا  ءيش يف  دجوي  ال 

اهتدلاو اصع  نم  ةبرض  لانت  وأ  هيديب ، اهيلإ  لوصولا  عيطتسي  اهدلاو  ناك 

يذلا فينعلا  برضلا  راثآ  لمحت  لازت  ام  تناك  .اهرهظ  ىلع  ةيضفلا 

.موي لبق  درابلا  للا  نم  ًاولد  تقارأ  اهنأل  هل  تضرعت 

يف ةتباث  سمشلا  ىقبت  نأ  تنو  ةبوعصب ، اهسافنأ  طقتلت  تروب  تناك 

ضعب دجت  نأ  نك  ةان ، ةليبقلا  تيقب  اذإو  .ديعبلا  قفألا  يف  اهناكم 

تناكو اهنع ، هنولوقي  ام  فرعت  تناك  .مهتارظن  نع  ًاديعب  ةداعسلاو  ءودهلا 

اهنأ ىتح  ةليبقلا ، تايتفلا يف  يقاب  لثم  نوكت  نأ  اهيف  تن  تاقوأ  كانه 

نم بعتتل  ًايفاك  ًادحاو  ًاموي  ناكو  .ةرم  اهمأ  اهتدان  امدنع  كلذ  تبرج 

ةعتملا نيأ  .براحملل  دوسألا  بارشلا  مخت  ةيفيك  ملعتو  وهطلاو  ةطايخلا 

اهلكشب تايرخألا ، تايتفلا  نع  ًافلتخم  ودبي  ناك  اهرهظ  نأ  ىتح  كلذ ؟ يف 

لكشي يذلا  عالضألا  حول  نادسفي  نيغص  نيدهن  ىوس  ءيش  الو  ليحنلا 

تروب نكل  ومنتل ، يفكي  ام  لكأت  ال  اهنأ  نم  تشت  اهمأ  تناك  .اهردص 

ةرقب عرض  لثم  ًابك  ًاردص  ديرت  نكت  .ةفلتخم و  ةلاسر  تعمس  دق  تناك 

تناكو .هنم  بيلحلا  ىلع  لوصحلا  لجر  عيطتسي  ىتح  لفسألل  ىلدتي  بك 

.يرب بلك  لثم  ةليحنو  يبظلا  لثم  ةعيرس  نوكت  نأ  ديرت 

ساسحإلا نم  رماغ  حرف  اهكلمتيو  اهيرج ، ءانثأ  ةيوق  تارفز  قلطت  تناك 

.ددرت دأ  نود  بئذلا  ورجل  اهحنم  دق  اهدلاو  ناك  .اهيتنجو  حفلي  ءاوهلاب 

نكي و  ال ! وأ  هديرت  تناك  اذإ  ام  اهلأسيل  ًادج  ًايبغ  زوجعلا  لجرلا  ناكو 

، ًادج ًايساق  نوكي  نأ  عيطتسي  اهدلاو  نأ  فرعت  تناكو  .لاح  يأب  متهيل 

نم تارملا  فالآ  تلعف  ك  هنم ، ءابتخالاو  برهلا  وه  هلعف  عيطتست  ام  لُجو 

نهمايخ ةليللا يف  ءاضقب  اهل  نحمسي  تونوخلوأ  ءاسن يف  كانه  تناك  .لبق 
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ناك اذإ  ةبيصع  ًاتاقوأ  كلت  تناكو  ً.ادج  ًابضاغ  زوجعلا  يولوش  ناك  اذإ 

باجعإلاو قلمتلا  تلك  ىلإ  ًااد  عمتست  تروب  تناك  .مايخلا  يف  نهلاجر 

فقوم اهسفن يف  تدجوو  .مالظلا  لولح  دعب  اهيلإ  نوتأيس  مهنأ  ينعت  يتلا 

اهنيكس لمحت  تماد  ام  ًاددجم ، هثودحب  حمست  نلو  ةرم ، تاذ  لثم 

.لقألا ىلع  ةغصلا ،

ىلإ لوصولا  تررقو  ةخألا ، ةليبقلا  مايخ  تزاتجا  ىتح  يرجلا  تعبات 

يذلا دوسألا  ءاملا  حطس  رجفلا  ءوض  فشكو  .لعفت  ام  يعت  نأ  نود  رهنلا 

تناك ارو  .عارسإلا  عيطتست  لازت  ال  اهنأب  ترعشو  ىعفألا ، لثم  ىولتي 

امدنع نيزحلا  كلام  لثم  هيف ، عقت  نأ  نود  رهنلا  زايتجاو  زفقلا  عيطتست 

اهيمدقب عفدلاو  ةليقثلا ، رويطلا  كلت  لثم  يرجلا  ةركف  نم  تكحض  .طي 

.تزفقو اهسفنل  نانعلا  تقلطأو  رهنلا ، ةفض  ىلإ  تلصو  .ءاوهلا  اهتحنجأو يف 

ةقرشملا سمشلا  ىلإ  اهرصب  تعفر  يهابت ، ةظحل  لالخو  ءاوهلا ، تعفتراو يف 

ةفضل ةديعبلا  ةفاحلا  ىلع  اهامدق  تلزنو  .لفسألل  طقست  نل  اهنأ  تدقتعاو 

، عيقصلا نم  ةيساق  لازت  ام  تناك  يتلا  باشعألا  ىلع  تعقوو  رهنلا ،

رويطلا دسحت  تناكو  .ةيلايخلا  اهتالحر  عقو  ىلع  ةبوعصب  اهسافنأ  تطقتلا 

اهنأ مك  ترّكفو  .اهتحت  ضرألا  نع  ًاديعب  ًايلاع  قيلحتلا  عيطتست  يتلا 

يتلا ةنكادلا  رويطلا  لاكشأ  نع  ًاثحب  ءسلا  ىلإ  ترظنو  ةيرحلاب ، ةديعس 

نم ةداعس  كأ  اهلعجي  نأ  نك  ءيش  كانه  نكي  .رجفلا   ءوض  وحن  طت 

تعشب تعقب  لثم  اهفلخ  اهدلاوو  اهتدلاو  كرتو  اهيحانج  درف  ىلع  ةردقلا 

.تارشحلا لثم  اهتحت ، نيغص  نانوكيس  هنأ  ةقثاو  تناك  .ضرألا  ىلع 

عفري ىتح  ءسلا ، بأ  اهب  بحسو  سمشلا ، ىلإ  ةفاسملا  لك  طتس  تناك 

ةقثاو تروب  نكت  ً.اددجم   طت  نأ  اهيلع  نوكيسو  اهدض ، هدي  ًاضيأ  وه 

نوهبشي مهعيمج  لاجرلا  ناك  اهتبرجت ، لالخ  نم  .ءسلا  بأ  نأشب 

ةنصحألا هذه  نوكتو  .تونوخلوأ  سارفأ  يلتعت  اهتدهاش  يتلا  ةنصحألا 
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دعبو .اهتحت  حجرأتت  ةليوطلا  اهتدمعأ  عم  لعفلا ، لالخو  لبق  ةقاّوت 

.كلذ ةقر يف  ىرت  نكت  ثدحي ،  ًائيش   نأ  ول  ك  بشعلا  ّرتجت  ءاهتنالا ،

.اهتايح لاوط  اهيدلاو  عم  اهسفن  ةميخلا  يف  شيعلا  دعب  ًارس  كلذ  نكي  و 

.ليللا لالخ  هيلإ  ايرش  بحس  ررق  اذإ  هتنبا  دوجوب  يلابي  اهدلاو  نكي  و 

اذإو .ةدرابلا  ضرألا  ىلع  ةيقلتسم  يهو  اهمف  نم  ءاوهلا  رفزت  تروب  تناك 

رتبتس اهنإف  اهسفن ، ةقيرطلاب  اهيلتعيس  بئذلا  ورج  نأب  نوركفي  اوناك 

هنأو ءارمح ، ةدود  لثم  اهعم  ًاديعب  هلمحت  اهنأ  تليختو  .هتلوجر  نمكم 

، ةيلسم ةروصلا  تناك  .هتداعتساب  ةبلاطملاو  اهتقحالمل  ًارطضم  نوكيس 

، ظقيتست ةليبقلا  تناك  ً.اخأ  أدهت  اهسافنأ  تناك  يف  اهسفنل  تهقهقو 

نأب دقتعت  تناكو  .ةيشاملا  عمو  مايخلا  لوح  هزاجنإ  يغبني  لمع  كانه  ناكو 

ىقبت نأ  اهيلع  يغبني  نكل  ناخلا ، نبا  عم  ةوقب  هتاضبق  لمعتسيس  اهدلاو 

.فوصلا ضحت  وأ  دولجلا  غبد  ىلع  لمعلا  اهنم  ديري  ناك  لاح  يف  ةبيرق 

ينعيس مهنع  اهبايغو  فارخلا ، لك  ّزج  متي  ىتح  ًالوغشم  عيمجلا  نوكيسو 

.راهنلا لالخ  لمعت  اذإ   اصعلاب  برضلا  نم  ىرخأ  ةلوج 

ٍتوصب اهتلاق  .نجوميت  .هغضمتل  ًاقيوس  تلوانتو  بشعلا ، ىلع  تسلج 

لجر  " ينعي مسالا  ناكو  .اهمف  اهب  كرحتي  يتلا  ةقيرطلا  ترعشتساو  ٍلاع ،

ناكو .اهدلاو  دي  نم  عزفي  هتأر  دق  نكت  نإ   ديج  مسا  وهو  ديدحلا ،"

اذه له  هجوزتتس ؟ يذلا  صخشلا  وه  اذه  له  ام ، ًاعون  ًانابجو  اهنم  رغصأ 

؟ اهلثم يرجلا  نوعيطتسي  ءايوقأ  ًانايبصو  ًاتانب  اهحنميس  يذلا  ىتفلا  وه 

، ةأجفو .قفدتملا  ءاملا  ىلإ  رظنت  يهو  ٍلاع  توصب  كلذ  تلاق  ًادبأ ." "

نأ ترّكفو  .ةشوشملا  اههجو  ةروصب  تقّدحو  ءاملا ، حطس  قوف  تنحنا 

يأ لثم  خاسوألا  هولعتو  سوملاب  هرعش  صقي  صخش  يأ  نوكي  دق  اهجوز 

عيطتست تناك  اذإ  نكل  ةقيقح ، كلت  تناك  دقف  ةليمج ، نكت  .يعار  

.لاح يأب  اهب  كاسمإلا  مهدحأ  عيطتسي  نل  ةيفاك ، ةعرسب  يرجلا 
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هتدعم تناكو  هينيع ، نع  قرعلا  نجوميت  حسم  ةهظلا ، سمش  تحت 

ناتبقاث اهانيعو  اهجوز ، لثم  ةهيركو  ةضيغب  تروب  ةدلاو  تناكو  .رقرقت 

ىلع .ةمهجتمو  ةعشب  ةجوز  ىلع  لوصحلا  ةركف  هتعزفأ  ً.اضيأ  هينيع  لثم 

ج ةعطقو  معطلا  عذاللا  ياشلا  نم  ًابوك  هتطعأ  دق  ايرش  تناك  راطفإلا ،

لولح عمو  اهصميل ، همف  لخاد  اهعضو  مظعلا  لثم  ةيساق  هماهبإ  لوطب 

زبخ ةفغرأ  ةثالث  ىلع  يولوش  لصح  .بوذت  تأدب  دق  تناك  داكلاب  رهظلا 

.حابصلا درب  اهنع  عنميل  هيدي  ب  ًاباهذو  ةئيج  اهلقني  ناكو  نأضلا ، محلو 

هتدعم تصرق  دق  تناك  ايرش  نكل  ليسي ، نجوميت  باعل  ةحئارلا  تلعجو 

، هل ةناهإ  كلت  تناكو  .تابجولا  ضعب  نع  يضاغتلا  عيطتسي  هنأ  هتربخأو 

؟ هلعف عيطتسي  يذلا  ام  نكل 

ناك تونوخلوأ ، لويخ  لك  رفاوح  دقفتيو  دولجلا ، حس  يولوش  ناك  يف 

ةليبقلا ءاسن  تناك  ثيح  ىلإ  فوصلا  نم  ةبك  ًاماوكأ  لمحي  نجوميت 

ءيش يأ  نم  لقثأ  ةدحاو  لك  تناكو  .ةثرلا  سبالملا  نم  رئاصح  ىلع  اهنعضي 

، ميخملا ربع  اهب  ًاحنرتم  يش  نأ  عاطتسا  هنكل  لبق ، نم  هتايح  يف  هلمح 

هيقاس ةرارحلاب يف  سحي  أدب  .راغصلا  لافطألا  ثيداحأو  راظنأ  هيلإ  بذجو 

دنعو .فقوتلا  هل  ًاحومسم  نكي  نكل   ةيناثلا ، ةلوجلا  ءاهتنا  لبق  هرهظو 

، همدقت ىدم  ةبقارمل  دولجلا  نهد  نع  يولوش  فقوت  ةرشاعلا ، ةلومحلا 

مهضعبل تاناهرلاب  نومتمتيو  نومستبي  لاجرلا  ضعب  نجوميت  دهاشو 

هنكل  ءيش ، يأ  ىلع  نونهارتي  تونوخلأ  ةليبق  دارفأ  نأ  ودبي  ناك  .ضعبلا 

.هتحت  هامدق  تعادت  نأ  دعب  ًاخأ ، طقس  امدنع  يرجي  ا  ًتهم  نكي 

لثم سأيو  ةساعتب  رعشي  نل  هنأب  رّكفو  ضوهنلا ، ىلع  هتدعاسمل  دحأ  ِتأي 

هنوبقاري تونوخلوأ  دارفأ  اهيف  ناك  يتلا  تمصلا  ةظحل  هب يف  رعش  نيذللا 

، ةيساقلا مههوجو  نم  يأ  ىلع  فطاعت  وأ  ةقفش  ةيأ  َري  و  .ضهني  وهو 

ً.ايلاع هسأر  عفرو  هطاشن ، يّذغت  مهتيهارك  نأب  رعش  ًاخأ ، فقو  امدنعو 
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ّالإ ههجو ، حفلي  ثهال  سفن  لك  نأ  ادبو  هينيع ، ىلع  لاس  قرعلا  نأ  مغرو 

، مهيلإ رظن  امدنع  ًاديعب  مهنم  ضعبلا  رادتسا  هتداعسلو ، .مهل  مستبا  هنأ 

.هب قّدح  مهمظعم  نأ  مغر 

باعت غت  ةقيرط  نم  كلذ  ادب  دقل  برتقي ، ًاصخش  ة  نأ  فرعي  ناك 

اتلك عفر  دقو  هفتك ، ىلع  ةلومحلا  نزاوي  نجوميت  فقو  .نيرخآلا  هوجو 

ىل رادتسا  امدنع  لانملا  لهس  هنأب  هروعشل  ًاحاترم  نكي  .اهتيبثتل   هيعارذ 

وك نأ  ظحال  هلاخ ، نبا  ىلإ  فرعت  املاحو  .ةليبقلا  دارفأ  راظنأ  تفل  نم 

نم ناك  نكل  هيبناج ، ىلإ  هادي  تناك  .ةظحللا  كلت  هاري يف  ا  عتمتسي  ناك 

.ةيحلل رقتفت  يتلا  هتدعم  نابرضت  هليختي  نأ  نجوميت  ىلع  لهسلا 

ةلومحلا تناكو  .ديدشلا  قاهرإلاب  رعشو  هنطب ، دشي  نأ  نجوميت  لواح 

باعت يأ  رهظت  .بيرغ   لكشب  تفيعض  هامدق  تناكو  هيلع ، اهلقثب  يقلت 

ىلع ىتفلا  كبل  هدهج  ىراصق  لذبو  هنم ، برتقي  وك  ناك  يف  ههجو  ىلع 

.هضرأ

رمعلا نم  نورخآ  ةيتف  كانه  ناك  نكل  ًالوأ ، وك  مدقت  ً.اعفن  كلذ  ِدجي   

دهاش هنيع ، فرط  نم  .نيطخ  نودبيو  ًاررش  مهنيعأ  دقتت  هفلخ ، هسفن 

نأ ول  ىّنو  هسفن ، ىلع  رسحت  .نوكحضيو  نوزماغتي  نيدشارلا  نجوميت 

ةقيرطلا ؟ هذهب  رتكب  اع  له  .مههوجو  نم  ةسرطغلا  علتقيل  ًانيكس  هيدل 

ً.اقالطإ كلذ  ركذ  دق  نكي 

". ىتفلا اهيأ  ةلومحلا  كلت  عفرا  : " ًاّرشكم وك ، لاق 

داكو ةلومحلا ، دقفي  هتلعج  ةعفدب  رعش  هبيجيل ، همف  نجوميت  حتف  املاح 

دق ناك  .هنع  ًاديعب  هعفد  يذلا  وك  وحن  هتيشم  حنرت يف  ً.اضرأ  اهعم  عقي 

ماقو كلذ ، لوصحب  حمسي  نلو  هئاقشأ  عم  تارجاشملا  نم  ديدعلا  كراش يف 

اناك تاظحل ، لالخ  .وك  سأر  ةرخؤم  ىلع  ترقتسا  ةرشابم  ةمكل  ديدستب 

ةيتفلا خرصي  و  ً.اما  ةلومحلا  ايسن  دقو  ةيبارتلا ، ةيضرألا  ىلع  ناكراعتي 
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ىولتي هلعجو  هتدعم ، ىلع  نجوميت  لكرو  عفدنا  مهدحأ  ّنكلو  نورخآلا ،

ناك يف  هرهظ  ىلع  هلكر  رخآ  ىتف  ّنكل  بضغلا ، نم  نجوميت  خرص  ً.املأ 

مغر هفنأ ، نم  فزني  وك  ناك  .ضوهنلا  لواحيو  وك  نع  داعتبالل  حفاكي 

نأ لبقو  ً.اروف  دعاصتملا  رابغلا  يف  تختو  ًاثك ، ليست  نكت  ءامدلا   نأ 

ضرألا وحن  هسأرب  عفدو  ًاددجم ، وك  هب  كسمأ  هيمدق ، ىلع  نجوميت  ضهني 

ًابعتم نجوميت  ناك  .هنزوب  هاتبثو  هيقاسو ، هردص  ىلع  نارخآ  سلج  يف 

حفاك .ةليوط  ةرتفل  فوصلا  ماوكأ  لمح  نأ  دعب  هداعبإ  عطتسي  و  ًادج ،

لواحي حبصأو  قانتخالاب  رعش  ام  ناعرسو  هسافنأ  ألم  رابغلا  نكل  نونجب ،

هبرضي وكو  هقنع ، نم  هب  كس  رخآ  ىتف  كانه  ناك  .مهيف  هرافظأ  بشن 

ً.ائيشف ًائيش  دعتبت  ءاضوضلا  تذخأو  ًاليلق ، هيعو  دقف  كلذ ، دعب  .هسأر  ىلع 

احص ك هنكل  ًاضيأ ، مني  هنأ   ك  ةملكلل ، قيقدلا  ىنعملاب  ظقيتسي   

نجوميت طقتلا  .هسأر  قوف  ءام  ولد  غارفإ  مت  امدنع  ملح  نم  قيفي  هنأ  ول 

خاسوألاو ءامدلا  عم  هنم  ليسي  درابلا  ءاملا  ناك  يف  ةبوعصب  هسافنأ 

زوجعلا لجرلا  نأ  نجوميت  دهاشو  ضوهنلا ، ىلع  يولوش  هدعاس  .ةلحوملا 

نوكحضيو نورخسي  نولازي  ام  اوناك  نيذلاو  لقألا ، ىلع  هنع  ةيتفلا  دعبأ  دق 

يف بضغلا  ىوس  هيف  َري  يولوش و  ينيع  نجوميت يف  رظن  .مهتيحض  نم 

.ههابتنا تفليل  ههجو  مامأ  هعباصأ  قطقطي  زوجعلا  لجرلا  ناك 

نم ديزملا  بلجت  نأ  يغبني  : " ًادج ًاديعب  ادب  توصب  لوقي  يولوش  عمس 

فوص فيظنت  دعاستس يف  كلذ ، دعب  .ولدلا  اذه  تغرفأ  نأ  دعب  نآلا  ءاملا 

ىلع لصحتس  ًادهاج ، تلمع  اذإو  .ماعطلا  لوانت  تقو  حي  ىتح  فارخلا 

ام هنأ  دقتعأ   " .ةظحلل ًازئمشم  ادب  ةوقلا ." كناحنميل  نخاسلا  زبخلاو  محللا 

.هقيقش لثم  ىتفلا ، اذه  ىوقأ ، هسأر  نوكي  نأ  يغبني  .راودلاب  ًاباصم  لازي 

". روثلا لثم  سأر  ىتفلا  كلذل  ناك 

". كتعمس : " هفعض تامالع  رخآ  نم  صلختي  وهو  قزنب  نجوميت  لاق 
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وأ وك  ةيؤر  عطتسي  .هبضغ   ءافخإب  هسفن  جعزي  نأ  نود  ولدلا ، عزتناو 

لعأ لّمحت  دق  ناكو  .هوأدب  يذلا  لاتقلا  ءاهنإ  ىلع  مسقأ  هنكل  نيرخآلا ،

ناك .هتقاط  قوف  ناك  ةينالع  برضلل  هضرعت  نكل  تونوخلوأ ، ةيرخسو 

هيف ناكو  رخآلا ، ىتفلا  ىلع  رشابم  لكشب  موجهلا  عيطتسي  ال  هنأ  فرعي 

اهنأ دب  ال  يتلا  ةبسانملا  ةظحللا  حتي  براحمو  كلذب ، مايقلا  بغري  لفط 

.أتس

ناسرف تالايخ  دهاش  عساش ، رضخأ  ٍداو  هسرف يف  دوقي  يجوساي  ناك  يف 

ةفاسملا كلت  نمو  ً.اضاعتما  هيتفش  ّمزو  ةديعب ، ةفاسم  ىلع  نوكرحتي 

تلسرأ دق  تونوخلوأ  تناك  اذإ  ام  زي  نأ  عيطتسي  نكي  ةديعبلا ، 

ىلع ةديدج  ةليبق  نم  وزغ  ةقرف  اهنأ  مأ  همايخ ، ىلإ  هتقفارمل  براحم 

ىلع هلوح  رظن  امدنع  ًانايعر  اونوكي  نأب  هلمأ  مطحت  ام  ناعرسو  .ةقطنملا 

ناكو هنم ، برقلاب  ةعئاض  مانغأ  كانه  نكي  و  .ةفوشكملا  لالتلا  حوفس 

.هتدراطم ةعومجملا  تررق  اذإ  لانملا  لهس  نوكيس  هنأ  ةفرعملا  قح  فرعي 

ناكو .مهنم  هفوخ  رهظُي  نأ ال  ىلع  ًاصيرح  هنيع ، فرط  نم  مهتكرح  بقار 

نم ًايوق  ًافز  قلطأ  هنكل  دحاو ، سراف  ةقحال  مهسفنأ  اوبعتي  نأب ال  لمأي 

امدنع مهفلخ  رابغلا  عافترا  ظحالو  نوريدتسي ، مهدهاش  امدنع  هفنأ 

ةسم ًاديعب  لازي  ام  هبائذ  ناسرف  برقأ  ناك  .مهدايجل  نانعلا  اوقلطأ 

.ةفوشكملا ضرألا  كلت  لثم  ةلاّيخلا يف  ءالؤه  ليلضت  ىلع  ًغرم  ناكو  موي ،

ارو ً.اما  ةحاترمو  ةيوق  تناك  اهنأل  ًاديعس  ناكو  ةعرسب ، ودعتل  هسرف  زخن 

.هب قاحللا  ىلع  ةرداق  نوكت  نل  اذهلو  ةبعتم ، هيدراطم  دايج  تناك 

سلا ىلع  هسرف  ثحي  ناك  امدنع  هفتك  قوف  نم  يجوساي  رظني   

وأ ةسمخ  ىتح  ةيؤرلا  عيطتسي  ناك  عساشلا ، يداولا  كلذ  لثم  .ةعرسب يف 

ةدراطملا نأ  فرعي  ناك  .ةفاسملا  كلت  نم  هتيؤر  نك  لباقملابو  لايمأ ، ةتس 

اذإ وأ  ًابك  هظح  نكي  اذإ   هب  كاسمإلا  نوعيطتسي  مهنكل  ةليوط ، نوكتس 
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، لالتلا لوط  ىلع  مومحم  لكشب  هانيع  تلاجو  .أبخم  داجيإ  عطتسي   

نع هيفخت  نل  اهنأ  رّكفو  .ةديعب  بادهأ  لثم  اهالعأ  يف  راجشألا  دهاشو 

، راجشألا ةفيثك  ةباغلا  نوكت  ثيح  هيمحي  ٍداو  ىلإ  جاتحي  ناكو  .نويعلا 

دجوي ناك  .ةيدامرلا  ربونصلا  قاروأو  ةطقاستملا  تاتابنلا  قاروأ  اهيطغتو 

وهو سلا ، عبات  .اهنم  يأ  نع  ًاديعب  هدصر  مت  نكل  نكامألا ، كلت  نم  ثكلا 

دق ةلاّيخلا  ناك  فلخلا ، ىلإ  رظن  امدنعو  .هلخاد  قيمعلا يف  بضغلاب  رعشي 

نوّدجي يف مهنأ  فرعي  ناكو  .ةسمخ  هيدراطم  ددع  نأ  ظحالو  هنم ، اوبرتقا 

لبق عيضت  تناك  مهتاوصأ  نأ  مغر  نوخرصيو  ةراثإلاب  نورعشي  مهنأو  هبلط ،

اوفرع اذإ  .هقيرط  عباتي  ناك  يف  حايرلل  هنانسأ  نع  فشكو  .هيلإ  لوصولا 

ناك ثيح  هفيس  ضبقم  هديب  سملو  ً.ادبأ  نيروهتم  اونوكي  نل  هنودراطي ، نم 

ًاكلم ليوطلا  فيسلا  ناكو  .اهدسج  ىلع  ليتي  سرفلا ، بناج  ىلع  ًاقلعم 

هسوق ناك  .هلاحرت  ءانثأ  هظفحيل  دلجلا  نم  بارق  يف  هعضي  ناكو  هدلاول ،

تحتو .ةظحل  لالخ  هبحس  عيطتسي  ناك  هنكل  هجرس ، ىلإ  ماكحإب  ًاطوبرم 

تاراغلا ىدحإ  هب يف  رفظ  يذلا  ميدقلا  يديدحلا  عردلا  صيمق  ناك  هئادر ،

حبذيس هنإف  هورصاح ، اذإ  مهنإ  هرس  لاقو يف  .هل  ةبسنلاب  ًاحيرم  ًالقث  لكشي 

الو بائذلا ، ناخ  ناك  دقل  .هدسج  يرست يف  ةراثإلاب  رعشو  مهنم ، نيثكلا 

ً.ايلاغ هذه  مهتلعف  ن  نوعفديسو  ًادحأ ، ىشخي 
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عباسلا لصفلا 

.ةئملا ةرملل  ءارمحلا  هعباصأ  ماخلا  فوصلا  ىذآ  امدنع  نجوميت  شمكنا 

ةيتفلل ةداع  كرتُي  ناك  لمعلا  نكل  بائذلا ، ميخم  يف  كلذ  دهاش  دق  ناك 

هيدل سيل  نأ  كردأو  تونوخلوأ ، عم  ًافلتخم  رمألا  ناك  .تاباشلاو  ًانس  ربكألا 

ةقبط لك  ىلع  هشل  ءاملاب  ةئيلم  ءالد  لمحي  لافطألا  رغصأ  ناكو  .رخآ  رايخ 

نورخآلا ةيتفلاو  وك  ناكو  .اهتبوطر  ىلع  ةظفاحملل  فوصلا ، تاّزج  نم 

ةلوقصم ةليوط  يصعب  اهنوبرضيو  ةيبشخ  لكايه  ىلع  تاّزجلا  نوطبري 

، لمعلا كلذب  موقي  نجوميت  ناكو  ً.اما  اهنم  ءاملا  جرخي  ىتح  تاعاسل 

ً.ابك اصعلاب  شوشبلا  وك  هجو  برض  ءارغإ  ناكو 

ءاسنلا تناك  ًاسملم ، معنأ  اهلعجل  يصعلاب  فوصلا  تاّزج  برض  دعب 

.شابطلاب ةّزجلا  نمّلعيو  ةعطقلا ، سايقل  ةدتمملا  نهعرذأ  لوط  نلمعتسي 

مث دابللا ، نم  سبالم  ىلع  عطقلا  نرشني  بولطملا ، ضرعلا  نددحي  امدنعو 

ةصحب ةهيبش  حبصت  ىتح  فايلألا  نففخيو  فوصلا  نطشو  نمّعني 

، يساقلا دابللا  تاقبط  لقص  ءاملا يف  نم  ديزملا  شر  دعاسيو  .ءاضيب  ةدحاو 

نجوميت دهاش  .ةبولطملا  ةكسلا  قيقحت  يف  ةيقيقح  ةراهم  كانه  نكل 

وك يف  نيرخآلا  عم  لمعلا  راهنلا يف  ءاضقنا  دعب  ناحرقتتو  ناّرمحت  هيدي 

سيل كلذ  نأ  نجوميت  فشتكا  .هبعت  نم  نهقهقي  ءاسنلا  لعجيو  هنم  رخسي 

لّمحت عيطتسي  هنأ  فشتكاو  ةبسانملا ، ةظحللا  ّحت  كاذنآ  ررقو  ًهم ،

نأ ةفرعم  يف  ةيفخ  ةداعس  كانه  ناك  ةقيقحلا ، يف  .ةيرخسلاو  تاناهإلا 

وك اهدنع  حنميس  هنأو  راوجلا  دحأ يف  كانه  نوكي  امدنع ال  حيس  تقولا 

عمو .هقحتسي  م  ليلقب  كأ  هحن  ار  هنأ  رّكف  .هقحتسي  م  ًاضعب 

ةروص كانه  تناك  هيقفرم ، ىتح  دتما  يذلاو  هيدي  ديدشلا يف  ألاب  هروعش 

.هنهذ ةليمج يف 

سرف ىلع  اهليمحت  متي  ناك  ةيوتسمو ، ةمعان  رئاصحلا  حبصت  امدنع 
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حبصت يتلاو  ةليوط ، ةناوطسأ  ىلع  ءاضيبلا  فوصلا  ةفل  طبرو  تونوخلوأ 

صخشلا كلذ  نوكي  نأب  ًادج  ًتهم  نجوميت  ناكو  .ريودتلا  ةوقب  ًادج  ةمعان 

ىلإ تبهذ  ةمهملا  نكلو  موقلا ، ءالؤه  نع  ًاديعب  لايمأل  سرفلا  دوقي  يذلا 

لعجي هنأل  ار  ةليبقلا ، ًابوبحم يف  ناك  هنأب  نجوميت  كردأو  كحاضلا ، وك 

ءيش لعف  عيطتسي  نجوميت  نكي  .ةكحضملا و  هتاكرح  ىلع  نمستبي  ءاسنلا 

سرفلا بيلح  ىلع  لوصحلل  ةيلاتلا  ةحارتسالا  راظتناو  هسأر  ضفخ  ىوس 

ًاصخش نأ  ول  هناملؤي ك  هرهظو  هاعارذ  تناكو  .منغلا  محلو  راضخلا  ضعبو 

عم فقوو  لّمحت ، هنكل  اهب ، موقي  ةكرح  لك  عم  اهريديو  هيف  ًانيكس  زرغ 

.دابللا ىلع  ةفيظنلا  فوصلا  تازج  نم  ةيلاتلا  ةلومحلا  اوعضيل  نيرخآلا 

ىلع فرشي  يولوش  نأ  ادبو  .اعي  يذلا  ديحولا  نكي  هنأ   ظحال 

امدنع .هسفنل  ًامانغأ  كلت  هنأ  دقتعي  نكي  نجوميت   نأ  مغر  ةيلمعلا ،

هب كسمأ  ماخلا ، فوصلا  تاّزج  ىلع  رابغلا  راثأو  ًاثك  غص  يبص  برتقا 

دعي ىتح   هتاخرص  ًالهاجتم  اصعب ، ةمحر  نود  هبرضو  هعارذ ، نم  يولوش 

ّالإو فوصلا  تاّزج  ةفاظن  ىلع  ةظفاحملا  يغبني  ناك  .نألا  ىوس  هنع  ردصي 

ناك .هسفن  أطخلا  فرتقي  الأ  ىلع  نجوميت  صرحو  ًافيعض ، دابللا  حبصيس 

دسفي نأب  رابغلل  وأ  ةغص  ىصحل  حمسي  الو  صحلا  ةفاح  فرط  ىلع  وثجي 

.هتعقر

لغتساو رهظلا ، دعب  تارتف  ىدحإ  لالخ  هلباقم  لمعت  تروب  تناك 

.هل هدلاو  اهلبق  يتلا  ةاتفلا  ىلع  ةصحفتم  ةرظن  يقليل  ةصرفلا  نجوميت 

نم ةلصخ  عم  ماظعلا ، نم  ةعومجم  هبشت  اهنأ  ىتح  ًاثك  ةليحن  تناك 

نأ فشتكا  .اهفنأ  تحت  طاخملا  ضعبو  اهينيع  قوف  ىلدتت  دوسألا  رعشلا 

، اهب قدحي  هنأ  تظحال  امدنعو  بعص ، رمأ  ةيبذاج  لقأ  ةاتف  ليخت 

ةفيظنلا فوصلا  تاّزج  ركذتت  نأ  لبق  قصبت  نأ  كشو  ىلع  تناكو  تحنحنت 

بجعأ نوكي  دق  ع  ًالئاستم  اهنم ، ًالوهذم  هسأر  ّزه  .اهمف  يف  ام  علبتو 
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ام لوبق  ىلع  همغرأ  دق  يجوساي  ءايربك  نأ  لمتحملا  نم  ناك  .اهيف  هدلاو 

ناك .يولوشو  كنإ  لثم  راغص  لاجرب  راعلا  قاحلإ  هنك  اذكهو  هل ، حن 

بجنتو هتميخ  هكراشتس  يتلا  ةاتفلا  نأب  ةقيقحلا  هجاوي  نأ  نجوميت  ىلع 

ًابسانم ودبي  كلذ  نأ  ةساعتب  رّكف  .ةيرب  ةطق  لثم  ةشحوتم  لافطألا  هل 

اذإو .ءامرك  موقلا  ءالؤه  نكي  .تقولا   كلذ  ىتح  تونوخلوأ  عم  هتبرجتل 

نوديري ةدحاو  نوكت  نأ  دب  ال  مهتايتف ، ىدحإ  جيوزتب  نوبغري  اوناك 

.ىرخأ ةليبقل  ةلكشم  ةراثإ  اهنك  ثيح  اهنم ، صلختلا 

تكحض عبطلاب ، ً.املأ  خرصي  هلعج  م  اهاصعب ، هعارذ  ايرش  تبرض 

نهنم تنثا  وأ  ةدحاو  نأ  ىتح  تفاخ ، توصب  نهعيمج  تايرخألا  ءاسنلا 

ً.ابضغ طاشتسا  اذهلو  هخارص ، توص  ندّلق 

ملحلا نع  فقوت  : " لبق نم  تارملا  تارشع  تلعف  ك  تروب ، ةدلاو  تلاق 

". نجوميت اي 

وأ نهضعب  عم  نرثي  امإ  ءاسنلا  تناكو  راركتلاب ، ًالفاحو  ًالمم  لمعلا  ناك 

ناك .ديدجلا  دفاولل  هب  حومسم  ًافرت غ  ناك  كلذ  نكل  بك ، ءودهب  نلمعي 

ىتح .هل  ةياهن  ال  سمشلاو  ةرارحلا  نأ  ادبو  باقعلاب ، لباقُي  لهإ  لقأ 

ًاجاّجأو ًانخاس  ناك  لعلا  ىلإ  ًايرود  هراضحإ  متي  ناك  يذلا  برشلا  ءام 

لمقلا عزني  نمك  وأ  ًانتن ، ًافوص  هاصعب  برضي  هنأ  ودبي  ناك  .أيقتي  هلعجو 

هموي هنأ  قيدصت  يف  ةبوعص  دجي  ناك  .هتايح  لاوط  هلمحي  وأ  هسأر  نم 

.بسحو لوألا 

نجوميت ناكو  .لزنملا  ىلإ  هسرف  دوقي  هدلاو  ناك  بونجلا ، ىلإ  ام  ناكم  يف 

ديصلا نيرسنلا  ميلعت  ةداعسو  هلوح  نابثي  هيبلك  ليختي  نأ  عيطتسي 

نم ًاءزج  نونوكيس  هءاقشأ  نأ  ًاقثاو  ناك  .همصعم  ىلع  افقيل  هتدوعو 

مهعباصأب ًايلاع  محللا  نم  عطق  لمح  مهل  ًاحومسم  نوكيس  هنأو  بيردتلا ،

رمحألا رئاطلا  ذخأيس  امدنع  عزفي  نل  نويشك  نأ  ًاقثاو  ناك  .ةشعترملا 
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.هنوضقيس يذلا  فيصلا  ىلع  مهدسحي  ناكو  معُطلا ،

، اهيدي نم  اصعلا  عزتنيل  ةبك  ةعرسب  ضهنف  ًاددجم ، ايرش  هتبرض 

اهب كس  نأ  لبق  ةظحلل  هب  تقّدح  .هبناجب  ضرألا  ىلع  قفرب  اهعضوو 

هبلق ناك  يف  راودلاب  رعشو  هسأر ، ّزهو  اهيلع ، هتبكر  عضو  هنكل  ًاددجم ،

هنم برقلاب  فقي  ناك  يذلا  يولوشل ، نافرطت  اهينيع  دهاش  .ةوقب  قفخي 

.ضرألا ىلع  اهعضو  ءانثأ  ةبطرلا  فوصلا  تاّزج  نم  ةديدجلا  عطقلا  بقاري 

، ةيلابم غ  اهيفتك  تّزه  اهنيح ، هتشهدل  نكل  خرصت ، نأ  نجوميت  عقوت 

، اهل اهداعأو  هرمأ  مسح  هنكل  ددرت ، ةظحل  ربتخا  .اصعلا  نع  اهدي  تبحسو 

اهنأ  ًاحضاو  ناكو  ةظحلل ، اهيدي  ب  اهتنزاو  .دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  وهو 

.هنع ةدعتبم  تشمو  ةطاسبب ، اهرهظ  ترادأ  مث  دعب ، هلعفتس  ام  ررقت 

ىلع اهلمع  رشابت  هعباصأ  تناك  يف  تقولا  ضعب  هتيؤر  لاجم  يف  اهعضو 

ةرم لمعلاب  لغشنا  تقولا ، نم  ةرتف  دعبو  دعت ، اهنكل   فوصلا ، تاّزج 

.ىرخأ

اوهتني ىتح  ةوقلا  مهحنميل  رثاخلا  بيلحلاب  ةئيلم  ًاردق  هلاخ ، كنإ ، رضحأ 

ىلع مهنم  لك  لصح  برغلا ، لالتلا يف  سمشلا  تسمال  املاحو  .مهلمع  نم 

هنكل ءاملا ، لثم  ودبي  يذلاو  دوسألا ، بارشلاب  فورعملا  لئاسلا  نم  ةصح 

ناكو مايخلا ، يف  هلوانت  يذلا  بيلحلاب  ياشلا  نم  ةنوخس  كأ  ناك  .يلغي 

باصأ امدنع  ًاملأ  ثهل  مث  همف ، حسم  .لعسيو  هبارشب  صغي  نجوميت 

فوصلا تاّزج  رشني  وك  ناك  .رانلا  لثم  هعسلو  بعتملا  هدلج  بارشلا 

هنأ نجوميت  دقتعا  ىتح  كحضو  هجاعزنا  دهاش  يولوش  نكل  هسرف ، فلخ 

نكل كلذ ، ثودحب  لمأي  ناك  .همامأ  ةرشابم  توو  ةيضرم  ةبونب  باصيس 

ىلإ ًادئاع  هقيرط  قشو  عومدلا ، هانيع  تفرذ  ىتح  كحض  زوجعلا  لجرلا 

ًانيعم ًائيش  لعفي  صخش   ضعت  نأ ال  ًابعص  ناك  .رخآ  ًابوك  فرغيل  ردقلا ،

متو ءطبب ، ءوضلا  ىشالتو  كلذب ، متهيل  نكي  ًادحأ   ّنكل  اثلا ، بوكلا  نم 
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.ىرخأ سرف  فلخ  اهطبرو  ةناوطسأ ، ىلع  فوص  ةزج  رخآ  جاردإ 

يذلا يولوش  أجاف  لكشب  جرسلا  ىلع  تروب  تبثو  دحأ ، ضرتعي  نأ  لبق 

زوجعلا لجرلا  مف  ّنكل  ةملك ، يأ  الدابتي  و  .ماجللاب  ًاكسمم  فقي  ناك 

.اهعالتبا عيطتسي  فورضغ ال  نم  ةعطق  ضعي  نمك  ناك  نانسألا  نم  يلاخلا 

هتوقو هلكش  دابللا  حنمتل  اهقلطأو  سرفلا ، فدر  ىلع  برض  ددرت ، ةظحل  دعب 

هنم عنصُيو  مايخلا ، نع  ءاتشلا  درب  دعبيس  دابللا  كلذ  ناكو  .يئاهنلا 

لافطألل ةصصخم  يهف  ةغصلا  عطقلا  امأ  دايجلا ، ةيطغأو  ةليقثلا  طسبلا 

سلج .اهيف  عوقولا  ةفاخم  ضيحارملا  لعتسا  نوعيطتسي  نيذلا ال  راغصلا 

ىنميلا هدي  تناك  .ألا  نم  هينيع  قلغأو  هرهظ ، ددمو  هيبقع  ىلع  نجوميت 

يف ءامدلا  عفديو  هان  كّلديل  ىرسيلا  هدي  لمعتساو  .هقلقأ  م  ةردخ ،

نم عومدلا  فرذب  قفارملا  ألا  ببست  كلذ ، لصح  امدنع  نكلو  .هعباصأ 

كلذ ناك  اذإ  لءاستو  لبق ، نم  قاشلا  لكشلا  اذهب  لمع  دق  نكي  .هينيع  

.ىوقأ هلعجيس 

نجوميت أدبو  هيمدق ، ىلع  فوقولل  هسفن  عفدي  ناك  يف  يولوش  ءاج 

نكل هتيبصع ، هركي  ناك  .زوجعلا  لجرلا  دوجو  ظحال  امدنع  كرحتي 

بيلحلا بارش  ناك  .اهيدافت  عيطتسي  نأ  نم  كأ  تناك  ةئجافملا  تاعفصلا 

ةضبقب هدوقي  يولوش  ناك  يف  ًاضماح  ًعط  أشجتي  هلعج  دق  رثاخلا 

.ةميخلا وحن  اهيلع  داتعي  أدب  يتلا  عبصإلا 

". ءاتشلل ًادادعتسا  بشخلا  عطقتس  ًادغ  .منو  نآلا  كماعط  لوانت  "

، ديدش قاهرإ  ةلاح  هعبتف يف  درلا ، عطتسي  و  ةياغلل ، ًابعتم  نجوميت  ناك 

.هفارطأ لقثب يف  رعشي  ناكو 

دق ناكو  .هيف  ميخيل  ةيافكلا  هيف  ا  ًانمآ  ادب  ًاناكم  دجو  دق  يجوساي  ناك 

ةرشابم هسرف  داق  ةلاّيخلا ، ةعومجم  هيف  دهاش  يذلا  يداولا  ةياهن  نم  برتقا 

هودراطم عيطتسي  ال  ىوأم  داجيإب  لمأي  ناكو  .لالتلا  ب  صق  رمم  ربع 
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نوكي نل  ةيبارتلا  ضرألا  ىلع  هراثآ  ءافتقا  نأ  فرعيو  هيف ، هيلع  روثعلا 

ىدحإ رسكب  ةرطاخملاو  ليللا  لاوط  ًامدق  يضملا  عيطتسي  ال  هنكل  ًابعص ،

ةغصلا سرفلا  عفد  كلذ ، نم  ًالدب  .ريرغ  رحُج  تساد يف  اذإ  سرفلا  مئاوق 

لجرتو ةرثانتم ، راجشأ  ةعومجم  وحن  قهاش  ردحنم  ىلع  دوعصلل  ةعاجشلا 

ًابعص قلستلا  ناك  .رارمتسالا  ىلع  اهعجشيو  اهماجل ، نم  اهدوقيل  اهنع 

اياقب ىلع  اهرفاوح  تقلزنا  امدنع  فوخلاب  سرفلا  انيع  تألتماو  ًاطخو ،

، ةرجش عذج  لوح  ماجللا  ّدشو  ةعرسب ، يجوساي  كرحت  .ةجزللا  تاتابنلا 

تالضع هتملآ  .اهسفن  لوح  رودت  سرفلا  تناك  يف  ًاديحو  قلستلا  عباتو 

سرفلا تناك  يف  ةمقلا ، ىلإ  هيف  لصو  يذلا  تقولا  ًاثك يف  هردصو  هفتك 

مهنأ دقتعي  نكي  .ليم   دعب  ىلع  نم  هعس  نك  ٍلاع  توصب  لهصت 

وه هلعف  هيلع  ناك  ام  لك  .مالظلا  مّيخ  نأ  دعب  راجشألا  ىلإ  هب  نوقحليس 

رثأ نع  لئاط  نود  ثحبلا  ةلايخلا  ءالؤهل  نكو  راظنألا ، نع  ًاديعب  ءاقبلا 

هنأ ةركف  نم  تفاخ  توصب  كحضيس  ناك  .ةيربإلا  ربونصلا  قاروأ  ىفتخا يف 

نولازي يف ام  هيدراطم  نأب  هئبني  هسدح  ناك  .لعفي  هنكل   مهتيؤر ، عيطتسي 

ناك .هناكم  نع  ليلد  نع  ًاثحب  عمسلا  نوغصيو  نوثحبي  بيرق ، ام  ناكم 

ةبعت تناك  هسرف  نكل  هناكم ، ىلع  مهلدتف  ليهصلاب  هسرف  مايق  نم  ًاقلق 

، ران نود  ةليلو  ظحلا ، نم  ليلقلا  عم  .قاشلا  سملاو  قلستلا  دعب  ًادج 

نأ ًهم  نكي  .يلاتلا   حابصلا  مهقيرط يف  نوعباتيو  مهثحب ، نع  نولختيس 

.كلذ لك  دعب  ًاموي ، ًارخأتم  بائذلا  مايخ  ىلإ  لصي 

بقارو ماجللا ، هب  طبرو  ةرجش  ينصغ  بحس  لتلا ، ةمق  ىلع  ًايلاع 

عيطتست اهنأ ال  تدجوف  اهيتبكر ، ىلع  وثجلا  لواحت  سرفلا  تناك  يف  ةعت 

لاح اهرهظ يف  ىلع  جرسلا  كرت  .دودشملا  ماجللا  ببسب  اهبناج  ىلع  ددمتلا 

تلهص .ًاليلق  نطبلاب  هطبري  يذلا  لبحلا  ررحو  ةعرسب ، كرحتلل  رطضا 

اهآر تقولا ، نم  ةرتف  دعب  .ناكمإلا  ردق  تحاتراو  متهالا ، كلذ  نم  سرفلا 
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.ةيوق ءارفص  نانسأ  نع  فشكتل  اهكف  تحتفو  مانتو ، اهينيع  قلغت 

اوملستسي هيدراطم   نأب  ديفت  ةراشإ  يأ  ىلإ  عمسلا  يجوساي  ىغصأ 

كلت لثم  ىلع  مهل  هبتني  نأ  نود  ًاثك  هنم  اوبرتقي  نأ  مهيلع  ًابعص  ناك  .دعب 

ةكرحب هبحس  مث  هبارق  يف  فيسلا  يقبي  يذلا  يدلجلا  سلا  ّدشو  .ضرألا 

ّدحب ًايفاكو  ديج  ذالوف  نم  ًاعونصم  ناك  .لصنلا  صحفتو  ةدحاو ، ةقيشر 

لاجرلا ىدحت  دق  ناكل  هعم ، ناك  كوليإ  نأ  ول  .صوصلل  ًافده  حبصيل  هتاذ 

اونوكي ام   هدحو ، لتاقي  نأ  عيطتسي  كأ م  اوناك  ةسمخ  نكل  لهسلا ، يف 

ةعيرسلا تاكرحلا  ضعبو  ةخرصب  مهبولق  بعرلا يف  ثب  نك  ءافعض  ةيتف 

و .هتحلصمل  كلذ  ناكو  ًااد ، ناك  ك  ًاداح  هدلاو  فيس  ناك  .هفيس  نم 

عضب لوانت  كلذ ، نم  ًالدب  .ةيسمألا  كلت  هذحشي  هوعمسي  نأب  رطاخيل  نكي 

.اهنزو ةفخ  نم  مستباو  هعم ، تناك  يتلا  ةيدلجلا  ءاملا  ةبرق  نم  تاعرج 

دق ةبيرقلا  لوادجلا  تناك  اذإو  .ركابلا  حابصلا  شطعلاب يف  سرفلا  رعشتس 

هيفتك ّزهو  .ال  وأ  ةلاّيخلا  هدهاش  ءاوس  ًابيصع ، ًاموي  هجاويس  تفج ،

.بعصأ تاقوأب  ّرم  دقف  كلذب ، كفتلا  نم  ًافافختسا 

بحسي ناك  يف  ةانلا  سرفلا  ةيؤرل  مستباو  بءاثتو ، يجوساي  دد 

ناك .تاراهبلاب  لّبتملا  معطلاب  ًاديعس  هغضو  جرُخلا  نم  ددقملا  محللا 

.ةظحللا كلت  هنولعفي يف  اوناك  لءاستو ع  دالوألاو ، نلوهل  ًاقاتشم 

، مونلل ًادادعتسا  هئادر  لخاد  هيدي  عضيو  هرهظ ، ىلع  يقلتسي  ناك  يف 

ناك .نلوه  موق  لمحتي  هلعجت  يتلا  ةيويحلاب  نجوميت  عتمتي  نأب  لمأي  ذخأ 

.ركبملا  رمعلا  كلذ  لثم  ةوقلاب يف  عتمتي  ىتفلا  ناك  اذإ  ام  ةفرعم  ًابعص 

مغر مهنع ، ًاديعب  بره  دق  نجوميت  نأ  فشتكا  اذإ  أجافتيل  يجوساي  نكي 

، ضيضحلا يف  شيعلا  هيلع  ًاراع  نوكيسو  .كلذ  لعفي  ال  نأب  لمأي  ناك  هنأ 

ًءاعد يجوساي  التو  .دحاو  لصف  نم  لقأ  يف  لئابقلا  ب  ةصقلا  رشتنتسو 

ركبلا ىتفلا  ناكو  اع ، دق  رتكب  نأ  فرعي  ناك  .هنبا  دعاسي  هلع  ًاتماص 
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كلت تناك  .راوجلا  نلوه يف  نوكت  امدنع ال  تونوخلوأ  نع  ةيهاركب  ملكتي 

ركشو هسفنل ، يجوساي  مهمه  .عبطلاب  مهنع ، ثيدحلل  ةديحولا  ةقيرطلا 

ناك يف  هيتفش  ةماستبا  تلع  .عئارلا  دالوألا  ءالؤه  هحنم  ىلع  ءسلا  بأ 

ةأرماو ةيوق  ةيرذب  كروب  دقل  .ةنبا  نآلاو  ءانبأ  هيدل  ناك  .مونلا  يف  طغي 

نم ةسئاب  ةعطق  ندقفي  نك  تايرخأ  تاجوز  فرعي  ناك  .اهلمحتل  ةحلاص 

اوشاع نلوه  لافطأ  نكل  نهتدالو ، دعوم  اهب  حي  ةرم  لك  رمحألا يف  محللا 

ةلكشم يهو  جوميت  وهو  الأ  ًانيدب  مهدحأ  حبصأو  .ءايوقأ  اوربكو  ًاعيمج 

ً.اتباثو ًائيطب  هسفنت  حبصأو  ساعنلا ، هبلغ  ًاخأ ، .اهتهجاوم  هيلع  عتي 

عم قرشلا ، نم  عشي  لوألا  رجفلا  ءوض  ناك  ةعرسب ، هينيع  حتف  امدنع 

، ضرألا كلت  بحي  ناك  .ةديعبلا  لالتلا  ىلع  يبهذلا  نوللا  نم  طيرش 

، هنم نوبرتقي  ًالاجر  عمس  مث  .رخآ  ًاموي  ىل  شاع  هنأل  ًاركاش  ناك  ةظحللو ،

بحسو ةدمجتملا ، ضرألا  نع  هسفن  دعبأ  .هترجنح  يف  سافنألا  تنكسو 

نم هدّرج  يذلا  هفيس  عم  مان  دق  ناك  .ديلجلا  ًاقلاع يف  ناك  ثيح  نم  هرعش 

تّفتلاو ضبقملا  ىلإ  اهقيرط  هعباصأ  تسّملت  .هئادر  تحت  هعضوو  هدمغ ،

ال يف  هوئجافي  نأ  اوعيطتسي  ال  ىتح  ضوهنلا  هيلع  نأ  فرعي  ناك  .هيلع 

لاجو .هودهاش  دق  اوناك  اذإ  دعب  فرعي  نكي  هنكل   هناكم ، ًارمستم يف  لازي 

كانه ناك  .توصلا  ردصم  نع  ًاثحب  هسيساحأ  دهجأو  ًاراسيو ، ًاني  هرصبب 

نأب فرعي  ناك  هنكل  ةلاض ، ةازعم  نع  ثحبي  ٍعار  درجم  نوكي  نأب  لتحا 

هسرف تظقيتسا  مث  بيرق ، ناكم  لهصت يف  ًاسرف  عمسو  .كلذك  سيل  رمألا 

ًاسرف يطت  هيدراطم  دحأ  ناك  .هاشخي  ناك  ام  اذهو  لهصت ، تأدبو  اهسفن 

ليهصلا هسرف  تعمس  حو  هني  ىلإ  ةوطخ  سمخ  نم  كأ  دعبي  نكي  و 

هيتبكر يف  ألا  ًالهاجتم  ةعرسب ، يجوساي  ضهن  .لثم  ليهصب  تباجأ 

ًهس بحسو  هرتو ، بعادو  جرسلا  نم  هسوقب  كسمأ  ددرت ، نودو  .هرهظو 

ىلإ مهسلا  قالطإ  عيطتسي  دحأ  نكي  .رتولا   ىلع  هّدشو  هتبعج  نم  ًاليوط 
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اوناك اذإو  .هرصب  ةوقب  كشي  نكي  و  كوليإ ، ىوس  هنم  دعبأ  ةفاسم 

ىدم يف  اوحبصي  نأ  لبق  مهنم  نثا  وأ  دحاو  طاقسإ  عيطتسي  نيداعم ،

تابرضلا كلت  هيجوتل  ةداقلا  نع  ثحبلا  هيلع  نأ  فرعي  ناكو  .هفيس 

ةسيرف اوعقيل  ةيافكلا  هيف  ا  ءافعضلا  لاجرلا  كرتو  مهيلع ، ىلوألا  ةعيرسلا 

.هفيس

نم مداق  توص  كانه  دعي  كاذنآ ،  هعقوم  نوفرعي  اوحبصأ  نأ  دعب 

دعبو هفلخ ، سمشلاو  فقوو  .مهسفنأ  اورهظي  نأ  ربصب  رظتناو  ضرألا ،

امدنع ًاثك  ًافئاخ  ناكو  .بولقملاب  هادتراو  هئادر  رارزأ  ّكف  كفت ، ةظحل 

ناصغأ بسانتس  ةنكادلا  بوثلا  ةناطب  نول  ّنكل  ًاضرأ ، هسوقو  هفيس  عضو 

.ًالهس ًافده  هلعجيس  ناك  يذلا  قرزألا  نوللا  نم  لضفأ  لكشب  راجشألا 

.هلوح نم  ةّمجألاو  راجشألا  لثم  ًانكاس  فقوو  ىرخأ ، ةرم  هتحلسأب  كسمأ 

، ىركذ ىوس  مونلا  نكي  ً.اروف   هتكسأو  هسافنأ ، نع  ردصي  ًاتوص  ظحالو 

عتمتسي هنأ  فشتكا  ديدهتلا ، مغرو  .هنييارش  يف  مدلا  عفدنا  ام  ناعرسو 

.رتوتلاب

". سرافلا اهيأ  ًابحرم  : " هراسي ىلإ  ديعب  ناكم  نم  توص  ىدان 

.هب نوطيحي  مهنأ  فرعي  ناكو  هسفن ، بو  هنيب  تانعللا  يجوساي  قلطأ 

ًايأو .توصلا  وحن  ًاهجتم  راجشألا  كرحتو ب  سرفلا ، كرت  كفت ، دأ  نودو 

نولكشي دق ال  مهنأ  هلابب  رطخ  .ةلوهسب  هولتقي  نل  مهنأ  مسقأ  ءالؤه ، ناك 

، هسرفو هتايحب ، فزاجيل  قمحأ  نوكي  نأ  يغبني  ءرملا  نكل  هل ، ًاديدهت 

يوقلا لجرلا  ىتح  عيطتسي  ال  لوهسلا ، يف  .فئاز  لمأ  ىلع  هدلاو  فيسو 

ناك ءاوس  وزغلا ، ةقرفل  ديص   هنأ  فرعي  ناكو  سرتحي ، اذإ   ةاجنلا 

.ال مأ  كلذ  نوكردي  اهدارفأ 

رخآ توص  ءاجو  .رظتني  ناك  يف  هسأر  ةورف  ىلع  قرعلا  نم  طيخ  لاس 

". هتيؤر عيطتسأ  ال  : " طقف تاوطخ  ةّدع  دعب  ىلع  نم 
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.ريرص توص  هنع  ردص  يذلا  سوقلا  بحسو  هناكم ، يجوساي يف  مثج 

ًاعيمج اودب  انه ." هسرف  : " نيرخآلا نم  قمعأ  هتوص  ناكو  ثلاث ، لجر  لاق 

عضوم تناك  بقعتلا  يف  مهتاراهم  نأ  مغر  يجوساي ، نذأل  ةبسنلاب  عفاي 

عيطتسي نكي  ردقلا ،  كلذب  هنم  بيرق  اوحبصأ  امدنع  ىتحو  .هلؤاست 

.نوكرحتي مهعس 

ًالجر لغدلا  ربع  ىري  نأ  عاطتساو  هفلخ ، رظنيل  هسأر  رادأ  ديدش ، صرحب 

تمصب يجوساي  ّرشك  .سرفلا  ماجل  يف  اهمكحأ  دق  ناك  يتلا  ةدقعلا  كفي 

.كانه هكرتو  هسرف  ةقرسب  مهل  حسلا  عيطتسي  نكي  .بضاغ و 

بيرغلا عازفإب  ببست  هتماق م  لماكب  فقيل  ضهنو  ًاقيمع ، ًاسفن  ذخأ 

ظحال هنكل  كس ، نع  ًاثحب  لجرلا  دي  تزفق  .سرفلا  بناجب  فقي  ناك  يذلا 

.هناكم دمجتو يف  هيلإ  هجوملا  سوقلا  اهدنع 

". زوجعلا لجرلا  اهيأ  لاتقلاب  بغرن  ال  : " ٍلاع توصب  بيرغلا  لاق 

ببسب ةيلاع  ةعرسب  هبلق  قفخ  دقل  هقافر ، رّذحي  هنأ  فرعي  يجوساي  ناك 

.هني ىلإ  قاروألا  فيفح 

، ًاذإ مكتيؤر  عيطتسأ  ثيح  ىلإ  اوجرخا  : " حضاو ناّنر  توصب  يجوساي  لاق 

". يلوح نم  للستلا  نع  اوفقوتو 

تحت باصعأ  ءودهب  فقو  يذلا  باشلا  أموأو  قاروألا ، فيفح  فقوت 

.هسأرب همهس  ديدهت 

اذه روطفلا  لوانتأ  نأ  نود  ًاقلاع  ىقبأ  نأ  ديرأ  .مكل ال  هلوقي  ام  اولعفا  "

". حابصلا

رثإ ًادحاو  نوتومتس  وأ  اوكرحتت ، نأ  لبق  اوخرصا  : " يجوساي فاضأ 

". رخآلا

.باشلا دهنتو  ةليوط  ةرتفل  تمصلا  قبطأ 

ءوده دقفي  هنأ  ًاحضاو  ناكو  مكعيمج ." كانه ، نم  اوجرخا  : " ةعرسب لاق 
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ً.ادبأ زتهت  مهسلاب   كس  يتلا  هدي  نأو  هباصعأ 

نورخآلا ةعبرألا  لاجرلا  لك  ناك  يف  ترذح  نيعب  يجوساي  بقار 

عم ًاساوقأ  نالمحي  مهنم  نانثا  ناكو  .باشعألا  ب  نم  بخصب  نورهظي 

، ةنّطبم ًابايث  نودتريو  ًاعيمج  حلسم  اوناكو  .قالطإلل  ةزهاجو  ةداح  ماهس 

يجوساي فرع  ً.اقيمع  ذافنلا  نم  مهس  فاقيإل  صصخملا  عونلا  نم  اهشق 

، لباقملاب نوفرعيس ، اوناك  اذإ  ام  لءاستو  مهسبالم ، ىلع  ةزيمملا  تامالعلا 

اهنأ دب  ال  سرفلا ، بناجب  ناك  يذلا  لجرلا  فرصت  ةقيرط  نمو  .نوكي  نم 

، مهاري امدنع  ءاّدشألا  لاجرلا  فرعي  يجوساي  ناك  ةيراتت ، وزغ  ةقرف  تناك 

.نوعيطتسي ام  ةقرسل  نوجرخي  نيذلاو 

ىلإ ًالوأ  ثدحت  يذلا  لجرلا  أموأ  رظنلا ، ىمرم  ًاعيمج يف  اوحبصأ  امدنع 

.يجوساي

يف فيضلا  قوقح  انحن  له  .زوجعلا  لجرلا  اهيأ  ةقرفلا  تعمج  دقل  "

"؟ لكأن

نونوكي يف امدنع ال  هديفتس  ةلماجملا  دعاوق  تناك  اذإ  ام  يجوساي  لءاست 

أموأ اهنولمحي ، يتلا  ساوقألل  هنم  نثا  ضفخ  عم  نكل  هماهس ، ىمرم 

، ظوحلم لكشب  ءادعصلا  بابشلا  سفنتو  .هسوق  رتو  دش  نم  ففخو  هسأرب 

.هتحارإل هيفتك  مهدئاق  كرحو 

ام  بائذلا ، نم  تنأ  .راتتلا  نم  ناغلوي  يمسا  : " ةماستباب باشلا  لاق 

". فيسلاو عردلا  كلذ  تقرس  دق  نكت 

لوانتل مكب  بحرأ  : " ًالئاق هسأرب  أموأ  مث  مهنم ." انأ  : " يجوساي باجأ 

". يميخم بيلحلاو يف  ماعطلا 

"؟ كمساو : " هيبجاح عفر  دقو  ناغلوي  لاق 

عيطتسأ رانلا ، لاعشإ  عيطتست  تنك  اذإ  .كوليإ  : " ددرت نود  يجوساي  لاق 

". كمد ئفديس  يذلا  دوسألا  باشعألا  بارش  نم  بوك  ضحت 
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ىلع صيرح  ةبجولا ، ضحتل  اوقلطنا  امدنع  ءطبب  لاجرلا  لك  كرحت 

ًاتقو مهنم  رمألا  قرغتساو  .ةئجافم  ةكرح  يأب  ضعبلا  مهضعب  عازفإ  مدع 

ىلع ناوصلا  رجح  كيرحتب  رانلا  لاعشإو  روخصلا  عمجل  داتعملا  نم  لوطأ 

نم مهتبجو  نولوانتي  اوناك  سمشلا ، تقرشأ  امدنع  نكل  ةيذالوف ، ةعطق 

هجرخأ يذلا  ردانلا  لسعلا  نم  ًاضعبو  يجوساي  جرُخ  نم  ددقملا  محللا 

، يجوسايل ةبسنلاب  ًاعئار  ولحلا  معطلا  ناك  .هئادر  لخاد  بيج  نم  ناغلوي 

ثالث لبق  ةيرب  ةيلخ  ةليبقلا  تدجو  ذنم  لسعلا  قوذت  دق  نكي  يذلا  

، يبهذلا لئاسلا  نم  ةخألا  ةرطقلا  ىلع  لصحيل  هعباصأ  قعل  .تاونس 

مهسلا يقبو  هفيس  نع  ًادبأ  دعتبت  هدي   نأ  ّالإ  ةيعمشلا ، داوملاب  ينغلا 

يف ناغلوي  ةرظن  يف  حيرم  غ  ءيش  كانه  ناك  .همامأ  ضرألا  ىلع  ًازهاج 

يأ ملكتي  .هيلإ   يجوساي  رظن  لك  مستبي  ناك  هنأ  مغر  لكأي ، هبقاري  ناك 

ًادئاس رتوتلا  يقبو  روطفلا ، ماعط  نولوانتي  اوناك  امدنع  نيرخآلا  لاجرلا  نم 

.ةكرح لك  عم 

"؟ تيهتنا له  : " تقولا ضعب  ءاضقنا  دعب  ناغلوي  لأس 

بناجلا ىلإ  لاجرلا  دحأ  كرحتو  ًائيش ، هل  نورك  مهنأب  يجوساي  رعش 

يجوساي حملو  هسفن ، رتس  لواحي  و  ضرألا ، ىلع  طوغتيل  هلاورس  كفو 

.كلذ ءانثأ  كرحتي  هتلوجر  نمكم 

". ماعطلا نع  ًاديعب  طوغتن  بائذلا ، يف  : " يجوساي مت 

نوكي ىتح ال  هعم  يجوساي  ضهنو  فقو  مث  ًايلابم ، هيفتك ال  ناغلوي  ّزه 

رخآلا لجرلا  ناك  ثيح  ىلإ  ناغلوي  ىشم  فيك  ةشهدب  بقارو  .هتمحر  تحت 

.هفيس بحسو  طوغتي 

ةضرُع نكي  هنكل   لعفي ، ام  كردي  نأ  لبق  هدي  يف  يجوساي  فيس  ناك 

ىتح هيركلا  زاربلا  ىلع  هفيس  رر  ناغلوي  دهاش  كلذ ، نم  ًالدبو  .موجهلل 

.هلصن لماك  ىطغ 
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يف ًاببس  هدوهج  تناك  يذلا  لجرلا  ىلإ  هسأر  عفرو  ناغلوي  فنأ  نضغت 

.زاربلا نم  ةموكلا  كلت 

"؟ كلذب كربخأ  أ  ناسان ، اي  كئاعمأ  ةلع يف  دجوت  "

ناغلوي هب  موقي  ناك  ام  رركو  ينتربخأ ." : " كحضي نأ  نود  ناسان  باجأ 

ضح نكي  لوهسلا   يف  ءاقللا  اذه  نأ  اهدنع  يجوساي  كردأو  .هفيسب 

.ةفدصلا

"؟ ينتفرع ىتم  : " فطلب لأس 

.تدراب اتناك  هينيع  نأ  مغر  ناغلوي ، مستبا 

دقل .كل  نبا  عم  مهتئج  كنأ  تونوخلوأ  دارفأ  دحأ  انربخأ  امدنع  انفرع  "

نكي هعانقإ   نكل  غصلا ، انميخم  ىلإ  ًاسراف  لسل  ًاديج  مهناخل  انعفد 

تاقوأ كانه  تناكو  ً.ابوبحم  ًالجر  تسل   " .هرس يف  ناغلوي  كحض  ًابعص ."

يفي ًالجر  ناك  زوجعلا  راسناس  نكل  ًادبأ ، أت  نل  كنأ  اهيف  تدقتعا 

". هتملكب

يفو .نجوميت  ىلع  فاخو  كلذ ، عمس  امدنع  ةوقب  يجوساي  بلق  قفخ 

فرعي ناك  .ثيدحلا  ةعباتمل  هودع  عفد  لواح  هتاجن ، صرف  يف  لمأتي  ناك 

لجر عم  ثيدحلا  يف  ةدئاف  كانه  نكت  و  .قمحأ  لجر  ناغلوي  نأ  كاذنآ 

.هيلع هترطيس  ضرفب  ًاعتمتسم  ودبي  ناك  باشلا  براحملا  نكل  هلتقتس ،

"؟ اهل ًابلط  جرخت  نأ  ايح  قحتست  اذامل  : " يجوساي لأس 

نبا تلتق  .بئذلا  اهيأ  أطخلا  باشلا  تلتق  دقل  : " لاقو ناغلوي ، مستبا 

". ةلوهسب حفصي  هدلاوو ال  .كناعطق  نم  قرسو  قمحأ  ناك  هنأل  ناخ 

ةثالثلا نأ  ظحالو  .هابتناب  عمتسي  هنأ  ول  ك  هسأرب ، يجوساي  أموأ 

زفق راذنإ ، قباس  نودو  اهسفن ، ةراذقلاب  مهفويس  ميمستب  نوموقي  نيرخآلا 

يراتتلا طقسو  .مههجاويل  رادتساو  ةوقب ، ناسان  قنع  برضو  مامألا  ىلإ 

يجوساي ردص  ىلإ  هفيسب  عفدو  ًابضغ ، ناغلوي  رأزو  توملا ، ةخرص  خرصي 
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، ءادرلا تحت  عردلا  قرتخي  فيسلا   نكل  ًاعيرس ، يراتتلا  ناكو  .ةرشابم 

.يجوساي سبالم  نم  ًاءزج  عطتقاو 

فويسلا تّنرو  .ةحناسلا  ةظحللا  نم  ديفتسيل  ةعرسب  يجوساي  مجاه 

ناكو .هيفتك  ةوقلاب يف  رعشو  هب ، نوطيحي  نورخآلا  ةثالثلا  ناك  يف  ترم 

.بائذلا ناخ  نوكي  نأ  هينعي  ام  مهيس 

ام عرسأب  فلخلا  ىلإ  داع  مث  هفيسب ، مامألا  ىلإ  عافدنالاب  يجوساي  رهاظت 

.هيلع قانخلا  قبطت  نأ  لبق  ةقلحلا  جراخ  ىلإ  هتداق  تاوطخ  ثالث  عيطتسي 

هردص يف  يجوساي  هنعطو  هفيسب ، هبرضيل  ةثالثلا  لاجرلا  دحأ  رادتساو 

عيظف يف أب  رعشو  .طقسي  ناك  امدنع  هنم  هدلاو  فيس  عزتناو  هفتك ، تحت 

يف تببست  ىرخأ  ةبرضو  هنع ، هتدعبأ  ىرخأ  ةوطخ  نكل  اهدنع ، هرهظ 

.روتبم هّكف  فصنو  ةعومجملا  نم  رخآ  لجر  طوقس 

يف هئاقشأ  نم  ةثالث  تومل  مهجتم  ههجوو  مامألا ، ىلإ  ناغلوي  عفدنا 

.ةكرعملا

.ناخ ىلع  ءاضقلل  ديزملا  راضحإ  كيلع  يغبني  ناك  : " ًالئاق يجوساي  هّزفتسا 

ةبرض ىدافتيل  ةدحاو  ةبكر  ىلع  ةأجف  اثجو  يل ." ةناهإ  مكنم  ةسمخ 

قاس يف  هفيس  لصن  عفد  يجوساي  عاطتسا  ةفينع ، ةبرض  يفو  .ناغلوي 

دقفو ناغلوي ، ءاذح  تقرغأ  ءامدلا  نكل  ًالتاق ، ًاحرج  كلذ  نكي  .باشلا  

.ةأجف هسفنب  هتقث  يراتتلا  براحملا 

، ميلا تاذ  مث  راسيلا  تاذ  كرحت  هيمدق ، ىلع  ضهني  يجوساي  ناك  يف 

نأ فرعيو  هعابتأو ، كوليإ  عم  موي  لك  بردتي  ناك  .هنزاوت  هسفانم  دقفأ  م 

فيس كيرحت  لجر  يأ  عيطتسيو  .فويسلاب  لتقلا  حاتفم  يه  ةكرحلا  كلت 

.بخلا نع  يواهلا  لصفت  يتلا  يه  مدقلاب  ةكرحلا  نكل  هسأر ، لوح 

.هنم برتقي  نأ  هيلإ  شيو  ًاحنرتم ، يش  ناغلوي  ناك  يف  يجوساي  مستباو 

يجوساي هبقارو  ةايحلا ، ديق  ىلع  يقبتملا  ديحولا  براحملا  ىلإ  يراتتلا  أموأ 
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و ًاديج ، ناغلوي  تيقوت  ناك  .هيلع  ءاضقلل  بناجلا  ىلإ  كرحتي  ناك  يف 

لجرلا كلذ  ردص  هفيس يف  ِعْفَدو  ًاديعب ، عافدنالل  ةحاسم  يجوساي  ىدل  نكي 

ناغلوي برضو  .هعالضأب  مدطصا  لصنلا  ّنكل  همسا ، فرعي  نكي  يذلا  

تتلفأو .يجوساي  ةدعم  ىلإ  عردلا  ربع  هلصن  فرط  عفدو  هتوق ، لكب  هفيس 

ىلع هبلق  رصتعت  ةعولب  رعشو  ًاديعب ، طقس  يذلا  فيسلا  يجوساي  ةضبق 

ىنميلا هدي  لمعتسا  هنكل  هب ، رعشي  يذلا  ألا  نم  أوسأ  تناك  هدالوأ 

.همازح نم  ًارجنخ  بحس  ىرسيلا ، هديبو  .ماكحإب  ناغلويب  كاسمإلل 

تناك يجوساي  ةضبق  نكل  هسفن ، صيلختل  حفاكو  ةكرحلا ، ناغلوي  دهاش 

.ههجو قصبو يف  باشلا  يراتتلا  ىلإ  رظنو  .ديدحلا  لثم 

، مكمايخ قارحإ  متيس  .يراتتلا  اهيأ  اذه  لجأل  ضرألا  ىلع  كموق  درشتيس  "

". مكناعطق بلسو 

ناك امدنعو  ً.اديعب  طقسي  هكرتو  باشلا  قنع  عطق  ةعيرس ، ةبرضب 

، ألا نم  خرص  يذلا  يجوساي  حرج  نم  يراتتلا  فيس  جرخ  ًادعتبم ، فحزي 

رجنخلا لمعتساو  هيذخف ، ىلع  ليسي  همدب  رعشي  ناك  .هيتبكر  ىلع  طقسو 

حربملا ألا  نعلي  وهو  هحرج  ىلع  اهّدشو  هئادر ، نم  ةبك  ةعطق  قيزمتل 

تّدشو .كانه  ًادحأ  ىري  دعي  هنأل   هينيع  قالغإ  عاطتساو  هب ، رعشي  يذلا 

ةحئارو رظنم  نم  ةفئاخ  تناك  .ىسأب  تلهصو  ةيبصعب ، ماجللا  هسرف 

اذإ هنأ  فرعي  ناكو  .ءودهب  اهيلإ  ملكتلا  ىلع  هسفن  يجوساي  مغرأو  ءامدلا ،

.هموق ىلإ  ةدوعلا  عيطتسي  نل  ةدعتبم ، تقلطناو  سرفلا  تررحت 

عقو امدنع  نيركذتت  له  .يلتق  اوعيطتسي  .ةغصلا   اهتيأ  خب  ءيش  لك  "

كلذ مغر  شاع  دقل  هرهظ ؟ تسرغنا يف  يتلا  ةمطحملا  تاجشلا  ىلع  كوليإ 

". هحرج ىلع  يلغملا  بارشلا  نم  يفكي  ام  بكس  نأ  دعب 

ئداهلا كوليإ  ناك  فيك  ركذتو  ةركفلا ، كلت  هل  ترطخ  امدنع  مستبا 

نع تفقوت  أدهت ، سرفلا  لعجي  هتوص  نأ  ادبو  .غص  لفط  لثم  خرصي  ةداع 
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.هسفن ىلإ  ةحارلا  لخدأ  ماجللا م  ّدش 

". رايدلا ىلإ  ينيلمحاو  يقبا  .ةغصلا  اهتيأ  اذكه  "

اهتّدشو هرصخ  لوح  سبالملاب  تكسمأ  هعباصأ  نكل  هبلغي ، راودلا  داك 

لصن نم  يرشبلا  زاربلا  ةحئار  نم  عزفو  هّمشو ، هيدي  عفرو  .ماكحإو  ةوقب 

نم توملا  نوقحتسي  اوناك  دقل  ً.اريرش  ًالمع  ناك  كلذ  نأب  رّكفو  .ناغلوي 

.هدحو كلذ  لجأ 

هدلاو فيس  ناكو  ً.ادودشم  هرهظ  ءاقبإو  هيتبكر  ىلع  وثجلا  ديري  ناك 

كلا عيطتسي  هنأب  رعشو  .درابلا  ندعملا  سململ  حاتراو  هدي ، نم  ًابيرق 

هنأ فرعي  هنم  ءزج  ناك  .قرشت  سمشلا  ةدهاشمو  ةليوط  ةرتفل  كانه  هسفن 

هيلع ناك  .ةايحلا  ديق  ىلع  ىقبي  نأ  نجوميتل  ديري  ناك  اذإ  كلذ ، عيطتسي  ال 

دقف دوعي ، نأ  هيلع  ناكو  .ىتفلل  ًابلط  براحملا  لاسرإو  بائذلا  ىلإ  لوصولا 

.ىرخأ ةرم  هاوق  عمجتسا  هنكل  هيلع ، ًائبعو  ًاليقث  هدسج  ناك 

سرفلا ىلإ  لصو  ىتح  هتيشم  حنرتو يف  ىسأ ، ةخرص  عم  هيمدق  ىلع  ضهن 

، سرفلا ةرصاخ  ىلع  هنيبج  حارأ  .ناتظحاج  اهانيعو  هبقارت  تناك  يتلا 

تناك .ةملؤم  ةقيمع  ًاسافنأ  قشنتساو  جرسلا ، بارق  يف  فيسلا  عضوو 

.جرسلا ءاطتما  ام  ةقيرطب  عاطتسا  هنكل  ماجللا ، كف  امدنع  ةليقث  هعباصأ 

نكل رادحنالا ، ديدشلا  حفسلا  نع  لوزنلا  عيطتسي  ال  هنأ  فرعي  ناكو 

هترظنو سرفلا ، يبناج  ىلع  هيبقعب  عفدو  لهسأ  ناك  لتلا  نم  رخآلا  بناجلا 

.هتلئاعو هرايد  دجوت  ثيح  ىلإ  ًاديعب  ةتباث 
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نماثلا لصفلا 

ةلت ىلع  سلج  يف  بشعلا  ىعرت  هسرف  رتكب  كرت  ءاسملا ، لح  امدنع 

موي ءاضق  دعب  قاهرإلا  نم  هملؤي  هرهظ  ناك  .هدلاو  ةدوع  بقرتي  ةغص ،

ًاسيت ذقنأ  دق  ناكو  .لقألا  ىلع  ًالمم  رمألا  نكي  .عيطقلا   عم  جرسلا  ىلع 

، هرصخ ىلإ  ًاطوبرم  ًالبح  لمعتسا  ح  رهنلا ، نم  برقلاب  عقنتسم  طقس يف 

حفاك دقل  .قرغي  نأ  لبق  فئاخلا  ناويحلا  راضحإل  دوسألا  لحولا  ضاخو يف 

، ةفاجلا رهنلا  ةفض  ىلع  هعضوو  هنذأ ، نم  هبحس  رتكب  نكل  ةوقب ، سيتلا 

هرصبب رتكب  لاج  اهدنعو  .هتنحم  ببسلا يف  هنأ  ول  ك  ناويحلا  هيلإ  رظنف 

.هدلج ىلع  دوسألا  لحولا  نم  ةعقب  هرافظأب  ّكحو  ءطبب ، لوهسلا  ىلع 

هدلاو ناك  امدنعو  .مايخلا  ءاضوضو  ةرثرث  نع  ًاديعب  هنوكب  ًاعتمتسم  ناك 

ًاصوصخو هل ، نيرخآلا  لاجرلا  ةلماعم  ةقيرط  يف  حضاو  قرفب  رعش  ًابئاغ ،

هل يدؤيو  يجوساي  دوجوب  ةيافكلا  هيف  ا  ًاعضاوتم  لجرلا  ناك  .كوليإ 

يتلا عباتلا  ةسرطغب  رعشي  رتكب  ناك  هدحو ، نانوكي  امدنع  نكلو  ةعاطلا ،

رذحب لماعتي  ذخأ  هنكل  هدلاول ، هلوق  عيطتسي  ًائيش  كلذ  نكي  .هحيرت   ال 

نع ةطاسبب  تناك  لبسلا  لضفأ  نأ  دجوو  .هسفن  هرس يف  متكيو  كوليإ  عم 

ناك .لاتقلا  ىلع  بردتلاو  لمعلا  براحملا يف  ةاراجمو  ًاتماص  ءاقبلا  قيرط 

دوجو مدع  ًاديفم  ناكو  .هتاراهم  راهظإ  لقألا ، ىلع  كلذ ، لالخ  نم  عيطتسي 

ةحارلاب ىوس  رعشي  .هسوق   لمعتسي  يف  هقنع  ةرخؤم  ىلإ  رظني  نجوميت 

اضرلاب روعش  هرمغي  ناك  ةقيقحلا ، .تونوخلوأ يف  ىلإ  نجوميت  رداغ  امدنع 

هنم ربكألل  مارتحالا  ضعب  رهظي  نأو  كانه ، ًائيش  هقيقش  ملعتي  نأ  لمأ  ىلع 

ً.انس

نكي .كانه و  لوألا  هموي  هبرض يف  وك  لواح  فيك  ةداعسب  رتكب  ركذت 

نع باغ  ىتح  هبرضو  ًاضرأ  هطقسأ  يذلا  رتكب  ةسارش  وأ  ةوقل  ًادن  باشلا 

نأ ول  ك  فنعلا ، كلذ  نم  اولهذ  دق  تونوخلوأ  دارفأ  نأ  ادب  .يعولا 
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ةهيبشلا مههوجو  ركذت  امدنع  رتكب  قصب  .مهتليبق  نوكراعتي يف  ال  نايتفلا 

هنم ةيرخسلاب  وك  رطاخي  .ءوسلا   نظ  هب  نظت  تناك  يتلا  فارخلاب 

.كانه رتكب  دوجو  نم  ركبم  تقو  ًاديج يف  ًاسرد  كلذ  ناكو  ً.اددجم 

لّمحت رتكب  نكل  دابللا ، ةعانص  يصع  ىدحإب  عبطلاب ، هبرض ، دق  كنإ  ناك 

ءايعإلاب كنإ  بيصأ  نأ  دعب  .توص  دأ  هنع  ردصي  نأ  نود  تابرضلا 

، كلذ دعب  .هتوق  ًارهظم  هيدي ، نم ب  اصعلا  بحسو  هدي  رتكب  ّدم  بعتلاو ،

ناك .لمعلا  هسفن يف  دهجي  هلعج  ىلع  ؤرجي  كنإ  دعي  و  هنأشو ، موقلا  هكرت 

نك مهءاسن  نأ  مغر  لبق ، نم  يجوساي  لاق  ك  ءافعض  تونوخلوأ  دارفأ 

.هبرقب ش  امدنع  همتها  نيو  ءاضيبلا ، ةدبزلا  لثم  تاقيقر 

تونوخلوأ  نأ  مغر  نآلا ، تضاح  دق  نوكت  نأ  دب  ال  هتبيطخ  نأ  رّكف 

ةفض ىلع  ًاضرأ  اهحرطو  اهعم  لوهسلا  ىلإ  جورخلا  ركذت  .دعب  اهولسري 

يفو ً.اعراب  نكي  هلعفي ،  ام  تكردأ  امدنع  ًاليلق  تضراع  ةيادبلا ، .لودج يف 

هسفنل لاق  .كلذ  لعفب  قحلا  لماك  هيدل  نأ  مغر  اهرابجإ ، هيلع  ناك  ةياهنلا ،

امدنع مستباو  ءيش ، ثودح  ديرت  نكت  اذإ   ةميخلا  هسملتل يف  نكت  اهنإ  

ضيمولا نأ  دقتعي  ناك  هنأ  ّالإ  كلذ ، دعب  ًاليلق  تكب  اهنأ  مغرو  .كلذ  ركذت 

، اهيرع ركذت  امدنع  ىوقأ  حبصأ  هنأب  رعشو  .كاذنآ  فلتخا  اهينيع  يف 

تونوخلوأ نكل  هبحي ، اهدلاو  نكي  .هيلإ   اهنولسس  ىتم  ًاددجم  لءاستو 

نأ ن دعب  رخآ  لجرل  اهوحن  نل  مهنأ  رّكف  .يجوساي  ضفر  ىلع  اوؤرجي  نل 

نكمم كلذ  نأ  دقتعي  نكي  ً.اضيأ   ًالماح  نوكت  ار  اهنأو  اهيف ، هروذب  رتكب 

لكشب اهمهف  عيطتسي  ةضماغ ال  ءايشأ  كانه  نأ  فرعي  هنكل  ضيحت ، نأ  لبق 

.لماك

ناكو ماهوألاب ، هسفن  لغشي  نأ  عطتسي  و  ةليللا ، كلت  ًاسراق  دربلا  ناك 

نأ ًابيرقت  ًاقثاو  ناكو  .ةبقارملا  ىلع  ههابتنا  زيكرت  هيلع  نأ  ًاما  فرعي 

تناك يجوساي  بايغب  اهنأ  مغر  ام ، ًاموي  اهدوقي  نأب  لبقتس  بائذلا  تالئاع 
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نكل ةسارحلاو ، عالطتسالا  قرف  مظني  ناك  يذلا  كوليإ  نم  رماوألا  ىقلتت 

كلذ ىتح  .ىلوألا  هتيحض  لتقيو  رتكب  جوزتي  ىتح  طقف  ًالوبقم  نوكيس  كلذ 

ةبسنلاب هؤاقشأ  مه  لثم  ءاّدشألا ، براحملا  نويع  ىتف يف  ىقبيس  تقولا ،

.هل

لهسلا يف  كرحتت  ةنكاد  ةعقب  ًاسماد  حبصي  ذخأ  يذلا  مالظلا  يف  دهاش 

جرخأ نأ  دعب  هقوب  بحسو  ةرشابم ، هيمدق  ىلع  رتكب  ضهن  .هعقوم  تحت 

نع هانيع  تثحبو  هيتفش ، ىلإ  هعفر  امدنع  دّدرتو  .هئادر  لخاد  نم  هيدي 

ةفاسمل ىري  هلعجي  هراتخا  يذلا  عافترالا  ناك  .دحاو  سراف  نم  أي  ديدهت ال 

بج بطقت  ً.اديحو  هتفص ، نكت  هم  لجرلا ، كلذ  ادبو  يعارملا ، ةديعب يف 

غلبي نأ  نود  جرخ  يذلا  ىقمحلا  هئاقشأ  دحأ  نوكي  نأب ال  لمأي  ناكو  رتكب ،

مهلوانت ءانثأ  براحملا  ىعدتسا  اذإ  ًاديج  ةليبقلا  هعضو يف  نوكي  نلو  ً.ادحأ 

.هيجو ببس  نود  ماعطلا 

سرافلا  نأ  ًاحضاو  ناكو  .هنم  برتقي  صخشلا  بقارو  راظتنالا ، راتخا 

غ ىلع  ست  سرفلا  نأ  ظحالي  نأ  رتكب  عاطتساو  .هرمأ  نم  ةلجع  يف  نكي 

لصي ددحم  فده  نود  لوجتي  اهرهظ  ىلع  لجرلا  نأ  ول  ك  ًابيرقت ، ىده 

.هيلإ

ال مهنأ  نوعّدي  لاجر  كانه  ناك  دقف  ةركفلا ، نم  ًاسوبع  هنيبج  بطقت 

نولمعيو لوهسلا ، تالئاع  نولقتني ب  اوناكو  .ةنيعم  ةليبق  يأ  ىلإ  نومتني 

.ةراجتلل  عئاضب  ًانايحأ  مهعم  نوبلجي  وأ  ماعط  ةبجو  لباقم  مويلا  لاوط 

ام لك  ةقرسب  مهمايق  رطخ  ًااد  كانه  ناكو  بيحرت ، عضوم  ءالؤه  نكي 

هنأ فرعي  رتكب  ناك  .رثأ  نود  مهئافتخا  مث  هيلع ، مهيديأ  عضو  نوعيطتسي 

ناك اذإ  ام  لءاستو  .ةليبق  ةيأ  ىلإ  نومتني  ال  لاجرب  قوثولا  ًانكمم  سيل 

.ءالؤه دحأ  سرافلا 

كردأو .ةعرسب  ىشالتي  ءوضلاو  لالتلا  فلخ  تفتخا  دق  سمشلا  تناك 
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، هيتفش ىلإ  هعفر  .مالظلا  بيرغلا يف  عيضي  نأ  لبق  هقوبب  خفنلا  هيلع  نأ  رتكب 

نأ نك  ال  .فقوتي  هلعج  ديعبلا  صخشلا  يف  ءيش  ههابتنا  راثأو  .دّدرتو 

ً.ادبأ ةقيرطلا  كلتب  هسرف  دوقي  نل  هدلاو  ديكأتلاب ؟ يجوساي ، نوكي 

توصلا ناك  .ريذحتلا  فن  ًاخأ  قلطأ  امدنع  ًاليوط  ًاتقو  رظتنا  دق  ناك 

بقارم نم  ىرخأ  قاوبأ  هتباجأ  .لالتلا  ربع  هادص  دّدرت  امدنع  ًانيزحو  ًاليوط 

قلطأ نأ  دعب  .هلعف  ع  ًايضار  هئادر ، لخاد  ىلإ  هقوب  داعأو  ميخملا ، لوح 

كلذ ىلع  فرعتلا  هنك  ثيح  ىلإ  لوزنلا  عيطتسي  ناك  ريذحتلا ، كلذ 

يفو .هدي  لوانتم  اناك يف  نيذللا  هسوقو  هنيكس  دقفتو  هسرف ، ىطتما  .سرافلا 

ءانثأ دايجلا  توصو  ةباجتسالا  ءادن  عس  عيطتسي  ناك  ءاسملا ، نوكس 

هسرف يبناج  ىلع  هيبقعب  رتكب  عفد  .ةعرسب  مايخلا  نم  براحملا  جورخ 

لاجرلاو كوليإ  لبق  كانه  ىلإ  لوصولا  ديري  ناك  لتلا ، لفسأ  ىلإ  اهداقو 

.هآر نم  لوأ  ناك  دقل  .ديحولا  سرافلا  وحن  كلمتلاب  روعش  هباتناو  .نيرخآلا 

نع راكفألا  تفتخا  ةلورهلل ، هسرف  عفدو  ةطسبنملا  ضرألا  ىلإ  لصو  امدنعو 

ءاسملا حير  تناك  .ةعرسب  قفخي  هبلق  أدبو  هنهذ  نم  هتبوطخو  تونوخلوأ 

.مهتدايق عيطتسي  هنأ  نيرخآلا  لاجرلل  تبثيل  ًاشطعتم  ناكو  ةدراب ،

رخآ يفو  .مهسأر  ىلع  كوليإو  مهميخم ، نم  جورخلا  يف  بائذلا  عرسأ 

نأ نود  هفلخ ، اوقلطناو  عارسإلل  هسرفب  عفدي  رتكب  اودهاش  ءوضلا ، تاظحل 

.ريذحتلا قالطإل  هعفد  يذلا  ببسلا  اودهاش  دق  اونوكي 

ىشخي ناكو  ميخملا ، قيوطتل  ًاراسيو  ًاني  براحم  ةرشع  كوليإ  لسرأ 

يف عافد  نود  مايخلا  اوكرتي  نأ  حصي  الف  .رخآ  هاجتا  نم  موجه  عوقو 

مهؤادعأ ناك  .مههابتنا  تيتشتل  ةلواحم  وأ  بذاك  موجه  فلخ  نوقلطني 

تناكو مهيلع ، موجهلا  مث  ًاديعب ، بقارملا  بحسل  ةيافكلا  هيف  ا  نيركام 

ةبارغلاب كوليإ  رعش  .مهنيب  ىضوفلا  ثادحإل  ةيلاثم  قسغلا  تاظحل  رخآ 

عتمتسي هنأ  دجو  هنكل  هراسي ، ىلإ  يجوساي  دوجو  نود  هسرف  دوقي  ناك  هنأل 
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رماوألا كوليإ  ردصأ  .مهل  هتدايقل  نورخآلا  لاجرلا  اهب  رظني  يتلا  ةقيرطلاب 

.رتكب فلخ  فدهلا  وحن  مهقالطنا  ءانثأ  هلوح  نوبراحملا  عمجتو  ةعرسب ،

نأ ًالواحم  هرصب  كوليإ  زّكرو  ىرخأ ، ةرم  ةمدقملا  يف  قوبلا  توص  رركت 

سرفلا ثح  ناكو يف  ةملظلا  ًابيرقت يف  ءيش  ةيؤر  عطتسي  .يرجي و  ام  ىري 

ناكو روهتب ، هسرف  يبناج  برض  هنكل  هتايح ، ىلعو  اهيلع  رطخ  عارسإلا  ىلع 

عزتنا ً.ايقيقح  موجهلا  نكي  نإ   ًاددجم  هقوب  خفني يف  نل  رتكب  نأ  فرعي 

فالآ لعف  دق  ناك  ك  يزيرغ ، لكشب  رتولا  ىلع  ًهس  عضوو  هسوق ، كوليإ 

أرجت يذلا  نكي  همو  .هسفن  ءيشلا  هلوح  لاجرلا  لعفو  .لبق  نم  تارملا 

برتقي نأ  لبق  ةداحلا  ماهسلا  نم  ةفصاع  ىقليس  بائذلا ، ةمجاهم  ىلع 

اونزاوتو جورسلا ، نع  مهتاماق  اوعفرو  مات ، تمصب  لاجرلا  قلطناو  .كأ 

، حايرلا يف  هيتفش  كوليإ  ّمز  .مهدايج  ضافخناو  عافترا  عم  زاتمم  لكشب 

رفاوحلا عقو  نوعمسيس  ءادعألا  نأ  هركف  لاجو يف  .موجهلا  رطخ  ًارعشتسم 

.مهب لزنيس  يذلا  باقعلا  نوفاخيسو  مهوحن ، هجتت 

هدحو نافقت  سرفب  نومدطصي  نوقلطنملا  نوبراحملا  داك  ةملظلا ، يف 

، ًايلاع خرصي  رتكب  عمس  هنكل  همهس ، دقفي  كوليإ  داكو  .ةفوشكملا  ضرألا  يف 

لازت ام  ءامدلا  تناك  .هرتو  دش  ةوق  نم  فّفخو  جرسلا  ىلع  ءانعب  سلجو 

دق يجوساي  نبا  نوكي  نأ  نم  ئجافم  بضغب  رعشو  هلخاد ، يلغت 

ىنحناو جرسلا ، سوبرق  قوف  هسوقب  كوليإ  ىقلأ  .رربم  نود  مهاعدتسا 

ثدحي ام  فرعي  نكي  و  مهفلي ، مالظلا  ناكو  .هفيس  بحسو  مامألا  ىلإ  ًاليلق 

.اهنيح

". هب دعاس  كوليإ ! : " بعتمو ٍلاع  توصب  رتكب ، لاق 

هبلقب رعشو  ضرألا ، ىلع  بعتملا  يجوساي  دسج  كس  ىتفلا  كوليإ  دجو 

.همامأ طقسو  هاوق  رخآ  تشالت  امدنع  ًاملأ  ضبني 

عيطتسي نكي  و  حيرج "؟ وه  له  : " هناخ ىلإ  لصو  نأ  دعب  كوليإ  لاق 
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ةدعم نأ  مغرو  .هتحئار  مشو  ًاعم  هماهبإو  هعباصأ  كرف  هنكل  ءيش ، ةيؤر 

.ءامدلاب ةئيلم  تناك  هسبالم  نأ  ّالإ  ماكحإب ، ةطوبرم  تناك  يجوساي 

ّيعارذ ، ب  طقس  .كوليإ  اي  طقس  دقل  : " ًابيرقت ًاروعذم  رتكب ، لاق 

". هلمح عطتسأ 

ناسرفلل رفصيو  فقي  نأ  لبق  هرزأ  نم  دشيل  ىتفلا  ىلع  ًادي  كوليإ  عضو 

تعاض نيذلا  ناسرفلا  دحأ  سرف  ماجلب  كسمأو  .بارتقالل  مهوعدي  نيرخآلا 

.مالظلا مهحمالم يف 

". رمألا ةقيقح  فشتكاو  تونوخلوأ  ىلإ  بهذا  ناساب ، "

"؟ ًاذإ برحلا  يه  له  : " لجرلا باجأ 

كفلخ قلطننس  ًاملاس ، ةرداغملاب  كل  اوحمسي  اذإ   مهنإ  مهل  لق  .ار  "

". ًادامر حبصت  ىتح  مهمايخ  قرحن  نأ  ىلع  صرحنو 

هسرف رفاوح  عقو  ىفتخا  ام  ناعرسو  ًادعتبم ، قلطناو  هسأرب  لجرلا  أموأ 

.مالظلا يف 

كرحتت يتلا  لالظلا  نم  ئجافم  رعذب  رعشو  هينيع ، حتفو  يجوساي  هّوأت 

.هلوح

"؟ كوليإ : " سمه

". اخ اي  انه  انأ  : " لاقو هبناج ، ىلإ  كوليإ  مثج 

هجو ضبقناو  ًاددجم ، يعولا  دقف  يجوساي  نكل  هنم ، ىرخأ  ةملك  اورظتنا 

.كوليإ

ءيش كانه  دعي  ىتفلا ،  اهيأ  دعتبا  .هحرجب  ةيانعلل  هديعن  نأ  يغبني  "

". انه هلعف  عيطتست 

الو هل  لوح  دّدمم ال  هدلاو  نأ  باعيتسا  ىلع  رداق  غ  ًالوهذم ، رتكب  فقو 

.هيمدق دنع  ةوق 

"؟ رضتحي له  .عقو  دقل  : " هباصأ ًاراود  نأ  ول  ك  ًاددجم ، لاق 
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عاطتسا ام  ىصقأبو  هتايح ، لاوط  هعبت  يذلا  راهنملا  لجرلا  ىلإ  كوليإ  رظن 

ناكو .هفتك  ىلع  هعفرو  هيطبإ  تحت  نم  يجوسايب  كسمأ  فطللا ، نم 

كوليإ نكل  ًانزو ، لقثأ  لسالسلا  نم  عونصملا  عردلا  هلعجو  ًايوق ، ًالجر  ناخلا 

.هحايترا مدع  ىلع  ةمالع  يأ  رهظت  ًايوق و  ناك 

ىلإ هلصون  نأ  يغبنيو  دعب ، ت  .رتكب   اي  سرفلا  ءاطتما  ىلع  دعاس  "

عضو امدنع  ةركف  هل  ترطخو  هيلع ." يضقيس  انه  ةليل  ءاضق  نإ  .ءفدلا 

ىلإ نالصت  ناتيخارتملا  ناتليوطلا  هاعارذ  تداكو  هجرس ، قوف  يجوساي 

"؟ هتيؤر عيطتست  له  هفيس ؟ نيأ  : " لأسو ضرألا ،

". هسرف نع  عقو  امدنع  طقس  هنأ  دب  ال  "ال ،

ناك ا  كفتلل  ةصرف  هيدل  نكت  .هسرف و  يطت  ناك  يف  كوليإ  دهنت 

ىلإ ىنحنا  امدنع  هردص  ىلع  يجوساي  دسج  ةرارحب  رعشي  ناكو  .ثدحي 

.نبالا عم  ملكتيل  مامألا 

يف ًاددجم  هداجيإ  عيطتست  ثيحب  ام ، ةقيرطب  عقوملا  ىلع  ةمالع  عض  "

". هدلاو فيس  نادقفل  كركشي  نل  .ءوضلا 

فقي ناك  يذلاو  نيرخآلا ، هدلاو  ناسرف  دحأ  ىلإ  كفت  نود  رتكب  رادتسا 

.هدهاشي ًامودصم م  ًابيرق 

يف ثحبا  .يدلاو  عم  رايدلا  ىلإ  دوعأ  نأ  يغبني  .نجنوي  اي  انه  ىقبتس  "

". هدجت امدنع  فيسلا  رضحأو يل  كلوح ، ام  ةيؤر  عيطتست  املاح  رئاود 

". ينم هبلطت  ام  لعفأس  : " مالظلا نجنوي يف  باجأ 

ناك .ىرج  ام  ىلع  كوليإ  هجو  بعت  َري  و  اهيطتميل ، هسرف  ىلإ  رتكب  كرحت 

يأل راهنلا  هلمحيس  ام  فرعي  كوليإ  نكي  و  تاظحللا ، كلت  غتي يف  اعلا 

.هنم

لاجر ءاجو  .اهجوز  عابتأ  تقتلا  امدنع  اهينيع  نع  عومدلا  نلوه  تحسم 

ةباصإ أبن  رشتنا  املاح  تامولعملا  ىلع  لوصحلل  شطعتم  بائذلا ، ءاسنو 
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نكل اهب ، مهربخت  كأ  تامولعم  اهيدل  نوكت  نأ  ىنمتت  تناك  .يجوساي 

تحت ةميخلا  لخاد  دّدمتيو  دعب ، هتبوبيغ  نم  قافأ  دق  نكي  يجوساي  

نم مهنم  دحأ  حزحزتي  و  .ىّمحلا  نم  لعتشي  هدلجو  ةدرابلا ، لالظلا 

.مهسوؤر قوف  ًايلاع  سمشلا  تعفتراو  راهنلا  لح  امدنع  هناكم 

". دعب هيعو  دعتسي  نكل   هحرج ، تفظن  دقل  ً.ايح  لاز  ام  : " تلاق

نوبراحملا رظن  فيك  ظحالت  نأ  ىوس  عطتست  و  هسأرب ، كوليإ  أموأ 

مودصم نوفقي  راساخ ، عم  كانه  جوميتو  نويشك  ناكو  .هيلإ  نورخآلا 

رغصأ ودبي  يجوساي  ناك  .اهل  ري  ةلاح  يف  مهدلاو  ةيؤر  دعب  بحاشو 

نم هوفرع  ءيش  يأ  نم  كأ  هدالوأ  هفعض  فاخأ  دقو  ةيطغألا ، تحت  ًجح 

ً.اديعب هيفاعت  مدع  لتحا  نكي  و  مهتايح ، يف  ةبك  ةوق  ناك  دقل  .لبق 

دوجو نود  .ةينالع  كلذ  ركذت  اهنأ   مغر  ًاعيمج ، مهيلع  فاخت  نلوه  تناك 

كوليإ ناكو  نيرخآلا ، لاجرلا  نويع  ًاعشج يف  ىرت  تناك  مهتيحل ، يجوساي 

تناك هتلك  نأ  مغر  اهيلإ  ملكتي  امدنع  ةماستبا  يفخي  صوصخلا  هجو  ىلع 

ً.امومع ةفيطل 

تارظن نع  ًاديعب  اهتميخ  تلخدو  قافأ ." اذإ  مكربخأس  : " براحملل تلاق 

ادبو .اهسفن  تللب  اهنأل  بت  دهملا  نلوميت يف  اهتنبا  تناك  .درابلا  مهمتها 

و .هحبك  داكلاب  تعاطتسا  يذلاو  اهلخاد  يف  خارصلل  قباطم  توصلا  نأ 

.اهيلإ نوجاتحي  اهدالوأ  يف  سيل  هقالطإ ، عيطتست  نكت 

هتمض .ىسأ  شعتري  غصلا  همف  ناكو  ةميخلا ، ىلإ  اهعم  جوميت  لخد 

.ةوقب عومدلا  اتفرذ  اهينيع  نأ  مغر  هعومد ، تحسمو  اهيعارذ  ب  نلوه 

.هعس عيطتسي  ناخلا ال  نأ  فرعت  تناك  .يجوساي  بناج  ىلإ  ًاعم  ايكبو 

"؟ شعي اذإ   ثدحيس  اذام  : " جوميت لأس 

ترعشو .هنم  كوليإ  لخدو  ةوقب  حتفنا  بابلا  نكل  هبيجتس ، تناك  ار 

اهينيع نع  اهعومد  تحسمو  لاحلا ، كلت  ىلع  اهآر  هنأل  مراع  بضغب  نلوه 
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.ةعرسب

داعبإو مويلا ، اذه  ناعطقلا  ةياعرل  نيرخآلا  كءانبأ  تلسرأ  : " كوليإ لاق 

". مهدلاول ثدح  مهناهذأ ع 

حايترا ضيمو  تأر  اهنأ  ًاددجم  تدقتعا  اهنكل  كلذ ، تليخت  دق  نوكت  ار 

.ىفتخا ام  ناعرس  يذلاو  كارح ، الب  دقري  يذلا  يجوساي  ىلإ  رظن  امدنع 

كركشيس .كوليإ  اي  كلذل  ةليبقلا  تجاتحا  امدنع  ًايوق  تنك  : " تلاق

". هيعو درتسي  امدنع  هسفنب  يجوز 

ىلإ ةميخلا  ىشمو يف  ةبوعصب ، ليق  ام  عمس  هنأ  ول  هسأرب ك  كوليإ  أموأ 

ًافص قلطأو  ناخلا ، بج  ىلع  هدي  عضيل  ىنحناو  .يجوساي  يقلتسي  ثيح 

مش عيطتسي  هنأ  فرعت  تناكو  حرجلا ، مش  .هترارحب  رعش  امدنع  ًاتفاخ 

.محللا باصأ  يذلا  نفعتلا 

نم فيفختلل  باشعأ  َّيدل  .حرجلا  ىلع  ًايلغم  ًالئاس  تبكس  : " نلوه تلاق 

نأ ادبو  .بسحو  تمصلا  رسكتل  ملكتت  نأ  اهيلع  نأب  ترعشو  ىّمحلا ."

عم ًالاتخم  كرحتي  ناك  .يجوساي  داعأ  نأ  ذنم  ًاركم  كأ  حبصأو  غت  كوليإ 

ركذل ةجاحلاب  رعشت  تناك  .تملكت  لك  اهنايدحتت  هانيعو  لاجرلا ،

ناك .اعلا  يف  هيقبي  همسا  نأ  ول  ك  اهيف ، ناثدحتي  ةرم  لك  يف  يجوساي 

يف ثدحيس  ام  عقوت  ىلع  ؤرجت  نكت  و  ًابعرم ، ليدبلا  رايخلاب  كفتلا 

.ةايحلا ديق  ىلع  يجوساي  ىقبي  نأ  يغبني  .لبقتسملا 

تنك دقل  .ةدالولا  ذنم  هتلئاعب  يتلئاع  تطبترا  : " فطلب كوليإ  لاق 

". ًااد ًاصلخم 

كنأ فرعيو  نآلا  كعس  عيطتسي  هنأ  ةقثاو  انأ  .كوليإ  اي  كلذ  فرعي  هنإ  "

". هلاجر لوألا ب 

يهتنت تام ، اذإ  : " اهوحن رادتساو  تام ." اذإ  ّالإ  : " فطلب كوليإ  لاق 

". يدوهع
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، اهمف نم  جرخت  تلكلا   نأ  مغرو  .ديدش  زازئمشاب  هيلإ  نلوه  ترظن 

نأ فاخت  تناك  .اهبعر  ءافخإ  تعاطتساو  نارودلا  يف  رمتسا  اعلا  نأ  ّالإ 

.هلوق ىلع  ؤرجي  دق  ًاددجم ع  ملكتي 

لوزتس .كوليإ  اي  اذه  نم  وجنيس  : " هتربن اهتناخ  شعترم  توصب  تلاق 

". ًاءوس هتالاح  دشأ  هل يف  ًاصلخم  تيقب  كنأ  فرعيسو  ىّمحلا ،

صرحلا ىفتخا  دقو  هسأر  كوليإ  ّزهو  اهجوز ، عابتأ  يرسي ب  ًائيش  نأ  ادب 

.هينيع نم 

يجوساي ردصو  هجو  ىلإ  رظنو  ًاركبم ." تقولا  لاز  ام  .معن  : " لاق

تثولتو اهسمل  نوللا ، ةنكادلا  ءامدلاب  ةللبم  تادضلا  تناك  .بحاشلا 

َّيدل كلذ ، مغرو  : " هسفن ثدحي  هنأ  ول  ك  لاقو  .ءارمح  ةخطلب  هعباصأ 

". ةمداقلا مايألاو  بائذلا  ركفأ يف  نأو  ةيوق ، ىقبت  نأ  يغبني  .تالئاعلل  ءالو 

مطحتت اهتايح  قئاقح  تناك  يف  ةغلاب  ةبوعصب  اهسافنأ  نلوه  تبحس 

هجو ىلع  رهظ  يذلا  بعتلا  سفت  عطتست  و  اهئانبأ ، يف  تركفو  .اهمامأ 

.نيّرمألا نوناعيسو  ءايربأ ، مهنإ  .كوليإ 

دعت ةلماجملا   بادآ  نأ  ول  ك  ىرخأ ، ةملكب  قطني  نأ  نود  كوليإ  رداغ 

كالتمال ةمراع  ةبغر  ههجو  تأر يف  دق  تناك  كلذك ، رمألا  ناك  ارو  .هينعت 

يجوساي زفق  اذإ  ىتحو  ً.اقالطإ  اهءافخإ  لواحي  نكي  يتلاو   ةطلسلا ،

قباسلا يف  تناك  ك  دوعت  نل  رومألا  نأ  دقتعت  تناك  هريرس ، نع  ىفاعم 

.هبلق تانونكم  نع  كوليإ  حصفأ  نأ  دعب  ًاددجم 

امدنع تحارتساو  ىرخأ ، ةرم  هل  اهيعارذ  تحتفو  جشني  جوميت  تعمس 

.دهملا اهمأ يف  ةياعرل  ترقتفا  يتلا  اهتنبا  تكبو  .ةوقب  هتقناع 

"؟ انل ثدحيس  اذام  : " جشني وهو  غصلا  ىتفلا  اهلأس 

.فرعت نكت  اهنأل   هنضتحت  تناك  يف  اهسأر  نلوه  تّزه 

يش لجرلا  ناك  .هدلاو  فيس  نع  ثحبلل  هكرت  يذلا  براحملا  رتكب  دهاش 
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ال هنأ  ول  ك  ادب  نكل  رتكب ، هاّيحو  .ركفي  هسأر  ًاقرطم  مايخلا  ب  ةعرسب 

نم هب  كسمأو  هفلخ ، ىرجو  رتكب  بج  بطقتو  .ىطخلا  عرسأو  هعمسي 

.هقفرم

دهاشو يدلاو "؟ فيس  تدجو  له  نجنوي ؟ اي  َّيلإ  ِتأت  اذامل   : " هلأس

، كانه كوليإ  ناك  رادتسا ، امدنعو  هفتك ، قوف  نم  نافرطت  نجنوي  ينيع 

.هبقاري

.هب قّدح  امدنع  كوليإ  ينيع  رظنلا يف  نجنوي  عطتسي   

.هقيرط عباتو  هبوث  ندر  بحسو  فسآ ." انأ  .هدجأ  ال ،  ال ، : " نجنوي لاق 
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عساتلا لصفلا 

.ضيبألا و رمقلا  ءوض  تحت  ةليوطلا  باشعألا  لالخ  نم  نجوميت  قّدح 

حوفت يف لازت  ام  هلوب  ةحئار  تناك  ًابعص ، يولوش  ةميخ  نع  داعتبالا  نكي 

لجرلا جرخ  امدنع  قيمع  مون  ناطغت يف  هتنباو  يولوش  ةجوز  تناكو  .ءاوهلا 

ناك .طقف  صق  تقو  لبق  هتناثم  حيل  هتيشم  حنرتي يف  هتميخ  نم  زوجعلا 

نكي هنكل   هبايغ ، اوظحالي  نأ  لبق  ليوط  تقو  ر  نل  هنأ  فرعي  نجوميت 

، مهدايج نوسرحي  تونوخلوأ  ناك  .دايجلا  رئاظح  نم  بارتقالا  ىلع  ؤرجي 

مالظلا يف  ءاضيبلا  مدقلا  هسرف  داجيإ  ناك  كلذك ، رمألا  نكي  اذإ   ىتحو 

نأل ًهم ، رمألا  نكي  و  ً.ابيرقت  ًاليحتسم  ًارمأ  ىرخألا  دايجلا  لك  نمض 

.مادقألا ىلع  ًاس  يش  تناك  هتسيرف 

ًاصيرح باشعألا ، ءودهب ب  نجوميت  كرحت  امدنع  ًايضف  لوهسلا  نول  ناك 

.همامأ  ًانس  ربكألا  ىتفلا  هابتنا  تفلي  ار  رجحب  همدق  مطترت  ال  نأ  ىلع 

كرحتي ًالكش  دهاش  امدنعو  .متهي  نكي  .وك و  هجتي  نيأ  ىلإ  فرعي  نكي 

ءاضق دعبو  ً.اما  ًاتماص  هناكم  يف  يقبو  بثك ، نع  هبقار  باشعألا ، ب 

يفو ً.اديج  ةلاتخملا  وك  ةيشم  فرعي  حبصأ  تونوخلوأ ، عم  مايأ  ةعبس 

.ةدراطملل زّفحت  دقو  تمصب  هعبت  هيلع ، نجوميت  اهب  فرعت  يتلا  ةظحللا 

كلت لثم  تِّوفيل  نكي  هنكل   ةليللا ، كلت  هرأثب يف  ذخألل  ططخ  دق  نكي  و 

كانه نكي  بحاشلا ،  رمقلا  ءوض  يفو  ًاان ، اعلا  ناك  .ةعئارلا  ةصرفلا 

.باشعألا رحب  ناكرحتي يف  صخش  ىوس 

، هعباصأ فارطأ  ىلع  ىشمو  .ديدش  زيكرتب  ًانس  ربكألا  ىتفلا  نجوميت  بقار 

هنأ ةظحلل  ليخت  رمقلا ، ءوض  .وك يف  هب  سحأ  اذإ  هناكم  وثجلل يف  ًادعتسم 

ناك .هنم  هتايح  ةريرشلا  حاورألا  قرستس  ثيح  ىلإ  هجردتسي  ًاحبش  عبتي 

، توملا ىتح  نيدمجتم  ناسرف  ىلع  روثعلا  نع  ًاصصق  ىور  دق  هدلاو 

فقوأو ءاتشلا  مهيلع  رطيس  دقو  ديعب ، بعرم  ءيش  ىلع  ةصخاش  مهنويعو 
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هنكل ةدراب ، ةليللا  تناك  .كلذ  ركذت  امدنع  نجوميت  دسج  شعترا  .مهبولق 

ةبعصلا مايألا  لالخ  هاّبرو  هاعر  دق  ناك  يذلا  هبضغ ، نم  ءفدلا  دمتسي  ناك 

نمك هعباصأ  ىلع  ضبق  .اهاقلت  يتلا  تابرضلاو  تاناهإلا  نمو  ةليبقلا ، عم 

هيديب وك  برضيل  ةيافكلا  هيف  ا  يوق  هنأب  رّكف  هنكل  ًانيكس ، لمحي 

ً.اعم فوخلاو  شاعتنالاب  رعش  هنأ  ّالإ  ةوقب ، قفخ  هبلق  نأ  مغرو  .تيراعلا 

هنأو ةيويحلا ، هيف  ثعبي  رمألا  اذه  نإ  وك  عبتي  ناك  يف  هسفن  لاقو يف 

.دايصلا هنوك  نم  ةوق  دمتسي 

ىدحإ لظ  يف  لخدي  نجوميت  هدهاشو  .ىده  غ  ىلع  وك  لوجتي   

مهنأ دب  الف  تونوخلوأ ، سارح  هظحاليس  يذلا  ناك  همو  .لالتلا 

مالظلا كلذ  يف  يتفلا  نم  ًايأ  اودهاشي  نل  .مهل  ودع  هنأ  نودقتعيس 

نجوميت لورهو  .هتسيرف  رثأل  هنادقف  نم  قلقلا  نجوميت  باصأو  سمادلا ،

سافنأ تعراست  .راظنألا  نع  ىفتخاو  دوسألا  طخلا  وك  ربع  امدنع 

يأ هنع  ردصي  و  ملعت ، ك  صرحب  كرحت  هنكل  هردص ، يف  ًاليلق  نجوميت 

، لالظلا ىلإ  لصافلا  دحلا  ربعي  نأ  لبقو  .يرطلا  هئاذح  عقو  ىوس  توص 

ةيراكذتلا بصنلا  نم  ًاعون  تناك  يتلاو  هقيرط ، ةراجحلا يف  نم  ةموك  دهاش 

يف هنزاوو  هتضبق ، مجحب  ًارجح  طقتلاو  فقوت  كفت ، دأ  نودو  .حاورألل 

.ةغلاب ةداعسب  هدي 

، سمادلا مالظلا  اهللكي  يتلا  ةقطنملا  ىلإ  ىشم  امدنع  نجوميت  انيع  تفرط 

ةعومج أوسألا ، وأ  هب ، عتي  نأ  ًابسانم  نوكي  نلو  .وكل  رثأ  نع  ثحبي 

كألا ناك  .قورسملا  دوسألا  باشعألا  بارش  نوعرجتي  تونوخلوأ  نايتف  نم 

برضلا نم  ىرخأ  ةلوج  ىقلتيل  ًادمع  هجردتسي  وك  نوكي  نأ  ًاضيأ  ًاجاعزإ 

هقيرط تناك  دقل  .هنم  راكفألا  كلت  درطل  هسأر  نجوميت  ّزه  .حّربملا 

.نآلا هجاردأ  دوعي  نلو  ةموسرم ،

ىل مالظلا  يف  قّدحو  هناكم ، يف  دمجتو  همامأ  ةضفخنم  ًاتاوصأ  عمس 
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لاسو ًابيرقت ، ىمعأ  ناك  رمقلا ، ءايض  بجحي  يذلا  لتلا  دوجوبو  .ردصملا 

ناك .توصلا  نم  ًابرق  كأ  هلعجت  تناك  ةوطخ  لك  عم  هدلج  ىلع  قرعلا 

.ةقر كأ  اهدعب ، رخآ  توص  اهعبتي  ةضفخنملا  وك  ةكحض  عس  عيطتسي 

ةدعتسم ةاتف  هسفنل  وك  دجو  دقل  .هسفن  ةرارق  يف  نجوميت  مستباو 

عيطتسيو هيسفنب  لغشنم  نانوكي  ارو  .اهيدلاو  بضغ  ةراثإب  ةرطاخملل 

ههاجتاب وطخي  نأب  ةبغرلا  هتراثتساو  .نالفاغ  هو  هتأجافم 

.ميخملا ىلإ  ًادئاع  هقيرط  وك  قشي  ىتح  راظتنالا  ررق  هنكل  همجاهيو ،

.ةوقلاو  ةعرسلاب  وأ  ةعدخلاب  امإ  نكمم  كراعملاب  زوفلا  نأ  فرعي  ناك 

هيف ا  هنم  بيرق  اناك  هنكل  ديدحتلاب ، هناكم  ديدحت  عيطتسي  نكي 

نجوميت مستباو  .لصاوتم  لكشب  ةمهمهلا  أدبي  وك  عمسيل  هنم  ةيافكلا 

كرحتلا ربصب  رظتناو  ةرخص  ىلع  فلخلا  ىلإ  ىقلتساو  توصلا ، هعس  ىدل 

.موجهلا وحن 

ةعقبلا ءاضأو  عارذ ، ضرع  رمقلا  ءايض  كرحتو  .ًاليوط  رمألا  قرغتسي   

اهعبت ىرخأ ، ةرم  ملكتت  ًاتاوصأ  نجوميت  عمسو  لتلا ، لفسأ  دنع  ةملظملا 

دجوو مالظلا ، يف  تجرخ  يتلا  ةباشلا  نع  لءاستو  .ةتفاخلا  ةاتفلا  ةكحض 

تاّزج فيظنتب  همايق  لالخ  نهفرع  اوللا  كئلوأ  هوجو  ليختي  هسفن 

تقرحأ دقو  ةهيدبلا ، ةعيرس  نهنم  ناتنثا -  وأ  ةدحاو -  تناك  .فوصلا 

، هيلإ نرظني  امدنع  بيرغ  لكشب  تاثم  نهدجي  ناك  .نهدولج  سمشلا 

ناك .ةليمج  ةأرما  وحن  لاجرلا  لك  هب  رعشي  ام  كلذ  نأ  ضرتفا  هنأ  مغر 

ًااد ةبضاغ  ودبت  تناك  يتلا  تروب ، وحن  هسفن  ءيشلاب  رعشي  نأ ال  ًالجخم 

دق ناك  ارل  ةقيشرو ، لوطلا  ةعراف  تناك  لاح  يف  ً.ادوجوم  نوكي  امدنع 

.هدلاو رايخ  ةداعسلا يف  ضعب  دجو 

ىلع مداق  صخش  كانه  ناك  .هسافنأ  سبحو  مادقأ  عقو  نجوميت  عمس 

ال نأ  ًاينمتم  اهيلع ، يقلتسي  ناك  يتلا  ةرخصلا  ىلع  هسفن  عفدو  قيرطلا ،
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يفخي نأ  هيلع  يغبني  ناك  هنأ  ناوألا  تاوف  دعب  فرعو  .هدوجوب  ارعشي 

ًاعم هتمجاهم  هيلع  نوكيس  ًاعم ، اءاج  اذإو  .ةليوطلا  باشعألا  ب  هسفن 

لثم هضبنب  رعشي  ناكو  ةوقب ، ناكرحتت  هاتئر  تأدب  .رورملاب  هل  حسلا  وأ 

خرصي هدسج  ناك  يف  هلخاد  ددمتت  سافنألا  نأ  ادبو  .هينذأ  بك يف  لبط 

.هنم برتقي  ضماغلا  لكشلاو  ءاوهلل  ًابلط 

هبش ناكو  .هنم  تاوطخ  دعب  ىلع  ر  ًاصخش  ؤم  جاعزناب  نجوميت  بقار 

سيل لايخلا  نأب  رعشو  ةياغلل  ةقيقر  تاوطخلا  تناكو  .وك  سيل  هنأ  قثاو 

، ةاتفلا ترم  امدنع  ةوقب  هبلق  قفخو  .هودعل  نوكيل  ةيافكلا  هيف  ا  ًابك 

، داهجإلا عم  قفارتملا  راودلاب  رعش  ةظحللو ، .ءطبب  هسافنأ  قالطإ  عاطتساو 

قيرطلا ىلإ  ىشمو  اهنم ، أيس  وك  نأ  فرعي  ناك  يتلا  ةهجلا  ىلإ  رادتسا  مث 

.هرظتنيل

، ملكتي نأ  لبق  بارتقالاب  بكلا  ىتفلل  حمسو  ىرخأ  تاوطخ  عمس 

.هتوص اهببسيس  يتلا  ةمدصلا  ًاغيستسم 

!" وك : " نجوميت سمه 

ً.ابعر كرحتملا  لايخلا  زفق 

"؟ اذه نم  : " بنذلاب ًاروعشو  ًابعر  ئلت  توصب  وك  سمه 

يذلا رجحلاب  هتضبق  قلطأو  فقوملا ، كرادتي  نأب  نجوميت  هل  حمسي   

رعشو .حنرتي  وك  تلعج  اهنكل  مالظلا ، يف  ةفيعض  ةبرض  تناكو  .هلمحي 

، مراع بضغب  تكللا  قلطأ  هنكل  هتدعم ، قفرم يف  ار  ام ، ءيشب  نجوميت 

هحنم مالظلا  نكل  هودع ، ةيؤر  عيطتسي  نكي  و  ً.اخأ  هلاقع  نم  تلفنا 

طقس ىتح  جايهب  ًاراركتو  ًارارم  نابرضت  هامدقو  هاتضبق  تناك  يف  ةوق 

.هردص ىلع  نجوميت  اثجو  وك ،

كس ناك  يف  هلوح  هنع  ثحبو  تماصلا ، عارصلا  رجحلا يف  دقف  دق  ناك 

هبرض نجوميت  نكل  ةدعاسملا ، بلط  وك  لواح  .هتحت  ملظملا  لكشلاب 
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تَّفتلاو هعباصأ ، هتدجو  يذلا  رجحلا  نع  هثحب  عبات  مث  ههجو ، ىلع  ترم 

قهزل ًادعتسم  حبصأو  هعفري ، ناك  امدنع  دادزي  هبضغ  نأب  رعشو  .هلوح 

.هبذعم ةايح 

!" نجوميت : " لوقي مالظلا  نم  توص  هءاج 

فرصتو .مسالا  هعس  ىدل  هوأت  وك  نأ  مغر  باشلا ، الك  دمجت 

ديدهتلا ىلع  هسفنب  مجهو  هرغ  نع  ضهنف  يزيرغ ، لكشب  نجوميت 

ةخرص قلطأ  نأ  دعب  ًاضرأ  مطتري  هلعجو  غص  دسجب  مطتراو  .ديدجلا 

ةراجحلاو رابدألا ، يلويو  هيمدق  ىلع  هفلخ  ضهني  وك  عمسو  .اهيلع  فرعت 

.قيرطلا ىلع  هتاوطخ  عقو  نم  رياطتت 

قلطأو .ناتليحن  مك ه  فرعو  ديدجلا ، دسجلا  يعارذب  نجوميت  كسمأ 

.هسفن ةرارق  تانعللا يف 

"؟ انه هنيلعفت  يذلا  ام  تروب ؟ : " باوجلا فرعي  ناك  هنأ  مغر  سمه 

". كب تقحل  : " تلاق

ًاعاعش ناسكعتس  هنأو  ناضموت ، اهينيع  ةيؤر  عيطتسي  هنأ  دقتعي  ناك 

لءاستو ًاداهجإ ، وأ  ًافوخ  ثهلت  تناك  .هبجحي  نأ  لتلا  عيطتسي  نل  ًاتهاب 

.اهدوجو ظحلي  نأ  نود  هفلخ  يشملا  تعاطتسا  فيك 

ًابضاغ اهيلع ، طغضي  يقب  ةظحللو ، ًاديعب ." برهي  هتكرت  : " نجوميت لاق 

، ىرج ع  تونوخلوأ  دارفأ  ةيقب  وك  ربخي  امدنعو  .هنم  هتذخأ  دق  م 

غت دقل  .راعلاب  ًالمحم  هرايد  ىلإ  هتداعإ  ىتح  متتس  وأ  برضلل  ضرعتيس 

سلجت اهعمسو  هنم  تالفإلاب  اهل  حمس  ةنعل ، عمو  .ةدحاو  ةملكب  هلبقتسم 

ىمر كلذل ، ةجيتنو  هب ، ناقدحت  اهينيع  نأب  رعشي  ناك  .اهيعارذ  كرفتو 

.ديعب ام  ناكم  هماطترا يف  توص  ىلإ  عمتساو  عيطتسي  ام  دعبأ  ىلإ  رجحلاب 

ملكتت اهعس  ديري  ناكو  تقحل  "؟ اذامل  : " كأ يعيبط  توصب  لاق 

امدنع ةبوذع  كأو  ًاتفاخو ، ًائفاد  ناك  اهتوص  نأ  ظحال  مالظلا ، يفو  ً.اددجم 
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.راظنألا ناتفلت  تللا  تئلألتملا  اهينيعو  اهلازه  ىري  ال 

". برهت كنأ  تدقتعا  : " تباجأ

نكي هنأ   مغر  اهنم ، هبرق  نم  ةدافتسالا  ًالواحم  اهعم ، ضهنو  تفقو ،

.كلذ ببس  ةفرعم  عيطتسي 

". برهأ يتيؤرل  ةرورسم  نوكتس  كنأ  دقتعأ  تنك  : " لاق

اذامل .ةلئاعلا  ىلإ  تئج  ذنم  ةبيط  ةملك  يل  لقت  .فرعأ   ال  انأ  ...انأ  "

"؟ كئاقبب بغرأ 

هضعب عم  اثدحت  دق  اناك  ًادج  صق  تقو  لالخو  .نجوميت  انيع  تفرط 

.يهتني نأ  كلذل  ديري  نكي  .ةقباسلا و  مايألا  هالعف يف  ام  كأ  ضعبلا 

نافشتكي امدنعو  .كدلاوو  كنإ  ىلإ  ًادئاع  وك  برهيس  ينتفقوأ ؟ اذامل  "

". انيلع ناعي  امدنع  ًابيصع  ًاتقو  هجاونسو  .انع  ثحبلل  ناجرخيس  انبايغ ،

". ًاريرش ًالمع  نوكيس  هلتق  نكل  .لفغم  ىتفلا  كلذ  "

ةسمللا تثعبو  .اهعارذب  كسمأو  ًائيش ، ىري  نأ  نود  مالظلا  يف  هدي  ّدم 

.اهتح يفختل  ًاددجم  تملكتو  هيلك ، ةحارلا يف 

هبرضو هب  كسمأ  دقل  .نجوميت  اي  ًابيرقت  هلتقي  داك  ىتح  كقيقش  هبرض  "

نم نوكيس  .كهركي  اذهلو  كنم ، فئاخ  هنإ  .غص  لفط  لثم  خرص  ىتح 

غرفي نأ  دعب  بلك  برض  لثم  رمألا  نوكيس  ً.اددجم  هب  ىذألا  قاحلإ  أطخلا 

". ًافلس ةمطحم  ةيونعملا  هحور  نإ  .هتناثم 

". فرعأ نكأ   : " لاق .هنم  شعتري  جرخو  ءطبب ، ءاوهلا  نجوميت  قشنتسا 

قطقطت ماظع  لثم  هيدل ، اهؤادصأ  اهل  ناك  اهتلك  نم  ثكلا  عقو  نأ  مغر 

نأ ركذت  رمألاب ، نجوميت  رّكف  امدنع  نكل  ًاريرش ، وك  ناك  دقل  .هتركاذ  يف 

متهي نكي  ةدحاو ،  ةظحللو  .فوخلاب  ةئيلم  تناك  املاطل  ىتفلا  كلذ  ةرظن 

، كاذنآ هنم  تبرتقا  تروب  نكل  ههجو ، ىلع  رجحلا  لزنأ  هنأ  ول  ىنو  كلذب 

.هتنجو ىلع  اهدي  تعضوو 
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هنع ةدعتبم  تشم  بيجي ، نأ  لبقو  نجوميت ." اي  بيرغ  ...تنأ  : " تلاق

.مالظلا يف 

". ًاعم دوعن  نأ  عيطتسن  يرظتنا ! : " ًالئاق اهادان 

ىلع دوعأ  نل  ار  .كلذ  نم  ًالدب  برهأس  ار  .اننوبرضيس  : " تلاق

". قالطإلا

هلوقيس لءاستو ع  يولوش ، اهبرضي  نأ  ةركف  قيطي  دعي  هنأ   فشتكا 

.بائذلا مايخ  ىلإ  ناوألا  لبق  هعم  اهبحطصا  اذإ  هدلاو 

". رايدلل بهذنو  يسرف  يطتمنس  .يعم  يلاعت  ًاذإ ، "

.ِتأي هنكل   اهباوجل ، ًاراظتنا  عمسلا  قرطأ 

!" تروب : " ىدان

قفخي هبلقو  ناكملا  يطغي  رمقلا  ءايض  ثيح  ىلإ  داعو  يرجي  قلطنا 

يرجي حبصأ  ىتح  هتاوطخ  عسوو  هنع ، ًاديعب  قوشمملا  اهلكش  ىأرو  .ةوقب 

يرجلا ىلع  ًغرم  نوكيس  هنأ  ةركف  هل  ترطخ  .باشعألا  ىلع  هتعرس  ىصقأب 

ةياهنلا يف  هقصبي  نأ  هيلع  نأو  ليسي ، هباعلو  لالتلا  ىلع  ًاطوبهو  ًادوعص 

دهج نود  ةلوهسب  يرجي  ناكو  .ةبسانم  ةقيرطب  همف  نم  سفنتي  هنأ  رهظيل 

هنكل هلعف ، هيلع  ام  فرعي  نكي  .أيس و  يذلا  مويلاب  قلعم  هنهذو  ركذي ،

حمسي نل  هنأ  فرعي  ناك  ثدح ، همو  .ليللا  يف  ًاني  ًائيش  دجو  دق  ناك 

مهقاوبأ يف  نوخفني  سارحلا  عمس  يرجي ، ناك  يف  ً.اددجم  اهئاذيإب  دحأل 

.مايخلا براحملل يف  راذنإلا  نوقلطيو  اهلك ، ةطيحملا  لالتلا  ىلع 

حمالم تناكو  .هيلإ  نجوميت  لصو  امدنع  ميخملا  ّمعت  ىضوفلا  تناك 

نم رشنتو  ةءاضم ، تناك  لعاشملا  نكل  روهظلاب ، تأدب  دق  ىلوألا  رجفلا 

هقيرط ضرتعاو  .كانهو  انه  يرجت  يتلا  لاكشألا  فشكي  رفصأ  ًاءوض  اهتيز 

نوبراحملا ناك  .ماهسلا  قالطإل  ةزهاج  ًاساوقأ  نولمحي  نورتوتم  لاجر  ترم 

.كابترالاو رابغلا  نيثم  هاجتا ، لك  يف  نوقلطنيو  كاذنآ  مهدايج  نوطت 
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يفو .مهنيب  ةيزكرم  ةطلس  دوجولو  زيكرتلل  نورقتفي  اوناك  نجوميت ، ينيع  يفو 

، دهشملا ىلع  نميهيس  هدلاو  نأ  فرعي  ناك  بائذلا ، صخي  رمألا  ناك  لاح 

ناك ام  ىلوألا  ةرملل  دهاش  .مجاهملا  نم  مايخلا  ةيحل  براحملا  لسريو 

صانقلاو ماهسلا  ةامر  نم  ثكلا  دجوي  ناك  دقف  لبق ، نم  هآر  دق  يجوساي 

.برح ضوخل  مظنم  اونوكي  مهنكل   تونوخلوأ ، عرابلا يف 

توص عمو  .هعارذ  نم  هب  كسمأو  مايخلا ، جرعي ب  كنإ  نجوميت  دهاش 

.هرودب نجوميتب  كسمأو  هسفن ، كنإ  رّرح  بضاغ ،

!" انه هنإ  : " كنإ خرص 

.هتضبق نم  صلختيل  هلاخب  عفدو  ًايئاقلت ، ةمدصلاب  نجوميت  بيصأ 

عيطتسي نأ  لبقو  هوحن ، كرحتت  براحملا  نم  ةعومجم  كانه  تناكو 

ىشمو .ةفوشكملا  ضرألا  ربع  هاتلمحو  ناتيوق  نادي  هب  تكسمأ  بورهلا ،

ةهرب ةضبقلا  كلت  فخت  نأب  لمأي  ناك  راودلاب ، باصم  هنأ  ول  ك  ًاحنرتم ،

نأ عطتسي  هنكل   ًافئاز ، ًالمأ  كلذ  ناكو  .اهنم  ررحتلاب  هل  حمستو  نمزلا  نم 

ىلإ لوصولا  عاطتسا  اذإ  .ءابرغ  هنولمحي  نيذلا  لاجرلا  ناك  ثدحي ، ام  مهفي 

عيمجلا ىشمو  .هرظتني  يذلا  باقعلا  نم  بورهلل  ةصرفب  ىظحيس  هسرف ،

امدنع ةبوعصب  هقير  نجوميت  علتباو  لعاشملا ، ءوض  اهفشكي  ةحسف  ربع 

نودتريو مهجتم  اوناكو  ناخلا ، عابتأ  مه  هنودوقي  نيذلا  كئلوأ  نأ  دهاش 

.نوللا ةنكاد  ةيدلج  ًاعورد 

مايألا يف  ديعب  نم  ىوس  نجوميت  هدهاشي  ًالجر   راسناس  مهدئاق  ناك 

دحأ ّنكل  مهتضبق  نم  هسفن  ريرحتل  حفاكو  .تالئاعلا  ب  اهاضق  يتلا 

نود ًاضرأ  هوقلأ  .هينيع  نم  رياطتي  ررشلا  لعج  ههجو م  ىلع  همطل  عابتألا 

هشّتف اهيلإ ، لوخدلا  عيطتسي  نأ  لبقو  .ناخلا  ةميخ  باب  دنع  راذنإ  قباس 

نم ضرأ  ىلع  طقسيل  حوتفملا  بابلا  ربع  هب  عفد  مث  ةبك ، ةقدب  مهدحأ 

.لعاشملا ءوض  بهذلا يف  نولب  جهوتي  يذلا  لوقصملا  رفصألا  بشخلا 
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ضهن نجوميت  نكل  براحملا ، تاخرصو  دايجلا  ليهص  رمتسا  جراخلا ، يف 

كانه ناك  هسفن ، ناخلا  ىلإ  ةفاضإو  .رتوتلا  غلاب  دهشم  ىلع  هيتبكر  ىلع 

نجوميت رظن  .اهدغأ  جراخ  مهفويسو  ًاسارح  نوفقي  هعابتأ  نم  ةثالث 

نم ليلقلا  هتشهدلو ، بضغلا ، اهيف  دهاشو  ءابرغلا ، هوجو  ىلإ  هلوح 

هفرعي لجر  ىلع  عقو  هرصب  نكل  ًاتماص ، ىقبيس  ناك  ارو  ً.اضيأ  فوخلا 

.ةشهدلا نم  خرصو 

عبات دوجو  لسرأو  ثدح "؟ اذام  ناساب ! : " هيمدق ىلع  ضهني  وهو  لاق 

.هتدعم ىلإ  فوخ  ةراشإ  هدلاو 

هسفن نجوميت  ركذتو  .ًالجخ  ًاديعب  هرظنب  ناساب  حاشأو  دحأ ، دري   

.تونوخلوأ ناخل  هسأر  ضفخأو  ًءايح ، دّروتو 

". ناخلا يالوم  : " ضفخنم توصب  لاق 

فقوو .يجوساي  وأ  كوليإ  مجحب  ةنراقم  دسجلا ، ليحن  ًالجر  راسناس  ناك 

، ًائداه ههجو  بعت  ناكو  .هفدر  ىلع  هفيسو  هرهظ ، فلخ  هيعارذ  دقع  دقو 

توصب ًاخأ ، راسناس  ملكتو  .هنوصحفتي  مهب  سحأ  امدنع  نجوميت  قرعتو 

.ٍساقو حضاو 

كسفن طبضا  .ةقيرطلا  هذهب  ملكتت  كآر  اذإ  راعلاب  كدلاو  رعشيس  : " لاق

". ىتفلا اهيأ 

ىتح ّدعو  .هرهظ  دشو  هسفنتب  مكحتو  هنم ، بلط  ام  نجوميت  لعف 

.ىرخأ ةرم  هينيع  عفر  مث  هنهذ ، ةرشعلا يف 

". يالوم اي  دعتسم  انأ  "

.هناصحفتت هانيعو  هسأرب  راسناس  أموأ 

". تو ارو  ىتفلا ، اهيأ  طخ  حرجب  كدلاو  بيصأ  "

نأ عاطتساو  .بعت  يأ  نم  ًايلاخ  يقب  هنكل  ًاليلق ، نجوميت  هجو  بحش 

راهظإ مدع  ىلع  ةأجف  مزعلا  دقعو  تونوخلوأ ، ناخ  هجو  ىلع  دقحلا  ىري 
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امدنعو .ام  لعف  درب  لمأي  ناك  ارو  ًائيش ، راسناس  لقي  .همامأ   فعض  يأ 

ً.اددجم ملكت  ِتأي ،  

نع ًاثحب  لوهسلا  فوطي  نم  لسرأس  .مكتنحم  يف  مكيساوت  تونوخلوأ  "

". ًاثك نوناعيس  .ناخ  ةمجاهم  ىلع  اوأرجت  نيذلا 

نجوميت حمسو  .ةيقادصملا  ضعب  ةبذكلا  ةطيشنلا  هتوص  ةربن  تحنم 

ةلئسأ حرطي  نأ  ديريو  ًالوغشم  ناك  هنهذ  نأ  مغر  ةغص ، ةءاإب  هسفنل 

.هتنحم نم  هتداعس  ءافخإ  داكلاب  عاطتسا  يذلا  زوجعلا  ىعفألا  ىلع 

يذلا ناساب  ىلإ  رظنو  .بضغلل  ًاثم  نجوميت  تمص  دجي  راسناس  نأ  ادب 

.هني ىلإ  لاث  لثم  سلجي  ناك 

، طخ تقو  اذه  .ىتفلا  اهيأ  انموق  عم  كتنس  لمكت  نل  كنأ  ودبي  "

نأ باوصلا  كلذ ، مغرو  .اهل  يدصتلا  لضفألا  نم  رطاخملا ، رذن  حولت  امدنعو 

". كدلاو ىلع  نزحتل  دوعت 

.كلذ دعب  ًاتماص  ءاقبلا  عيطتسي  نكي  .هتضبقب و  هكف  ىلع  نجوميت  ّدش 

"؟ ًاذإ رضتحي ، له  : " لأس

.هدلاو عبات  ىلإ  رظنيل  رادتساو  هلهاجت ، نجوميت  نكل  راسناس ، ّسه 

". ناساب اي  لأسأ  امدنع  ينبيجتس  : " لاق

ناخ ةميخ  يفو  ً.ارهاظ  رتوتلا  ناكو  ًاليلق ، هسأر  عفر  مث  عباتلا  هيلإ  رظن 

هعس دعب  ىتح  ديلاقتلا ، هقرخل  هيلك  ةايحب  رطاخي  نجوميت  ناك  رخآ ،

ًابئذ ناك  هنكل  رطخلا ، فرعي  هنأ  ناساب  ينيع  نم  رهظو  .أبنلا  كلذ  لثم 

ً.اضيأ

، ًااد ناك  ك  يوق  هنإ  .غلاب  حرجب  بيصأ  : " تباث توصب  ناساب  باجأ 

". فرعأ .مايأ ال  ةثالث  تضم  ...نكل  ًايح ، تالئاعلا  ىلإ  ةدوعلا  عاطتساو 

تونوخلوأ ناخ  ىلع  هرصب  تبثو  غزبي ." نأ  رجفلا  داكي  : " نجوميت باجأ 

ةدايقل دوعأ  نأ  يغبني  .يالوم  اي  تلق  ك  رمألا   " .ىرخأ ةرم  هسأر  ىنحأو 
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". يموق

.هانيع تعملو  كلذ ، عمس  امدنع  ًاليلق  راسناس  كرحت 

". انه ءافلحلا  ىوس  كيدل  سيل  .نجوميت  اي  يتكرب  عم  بهذا  "

فرصنأس كنذإ ، دعب  .تونوخلوأ  ييحأ  .كلذ  مهفأ  : " نجوميت باجأ 

". ةليوط قيرط  يمامأ  .يسرف  نع  ثحبأو 

.هعزفأ لكشب  نجوميت  قناعو  ناخلا  فقو 

". كتاوطخ دشرت  نأ  حاورألا  لأسأ  : " لاق

.ناساب هعبتو  ةملظلا ، ىلإ  جرخو  ةخألا  ةرملل  هسأر  نجوميت  ىنحأ 

برضو قوثوملا ، هعابتأ  وحن  تونوخلوأ  ناخ  رادتسا  ادعتبا ، امدنع 

.ىرخألاب هيدي  ىدحإ  ةضبق 

ماظعلا كلذ ، نم  ًالدب  ًالهس ! رمألا  نوكي  نأ  يغبني  ناك  : " ةّدحب لاق 

بوك نم  دوسأ  بارش  نم  ةفشر  لوانتو  عقتس ." نيأ  فرعن  الو  رياطتت 

همف حسمو  هقلح ، ةرخؤم  ىلإ  لئاسلا  نم  ًاعيفر  ًاطيخ  بكسو  هلمحي ،

.بضغب

نود دحاو  لجر  ىتح  لتق  نوعيطتسي  راتتلا ال  نأ  فرعأ  نأ  يغبني  ناك  "

ىفتخا هنأ  ول  ًايح ؟ هوكرت  فيك  .مهل  هتملس  دقل  .ةمراع  ىضوف  اوثي  نأ 

لءاستيس شاع ، اذإ  .رمألا  يف  انطروت  ىلع  ليلد  كانه  نوكي  نل  ةطاسبب ،

اوشأ .ءاتشلا  لولح  لبق  ءامدلا  كفُست  نل  .هداجيإ  راتتلا  عاطتسا  فيك 

!" هلعف يغبني  ا  ّيلع 

قلقلاب بيصأو  بعت ، يأ  نم  ةيلاخ  هعم  نيدجاوتملا  لاجرلا  هوجو  تناك 

سيل .ميخملا  فواخم  ددبو  جرخا  : " ًارخاس راسناس  لاق  .مهيلإ  رظن  امدنع 

بائذلا ناخ  نوكي  ىتح  لهتبا  .مهانوعد  نيذلا  كئلوأ  ادع  انه  ءادعأ  كانه 

". نآلا ًاتيم 

ناك هفرع  امو  .ةنيكسلا  نع  ثحبي  ىده  نود  مايخلا  ب  نجوميت  ىشم 
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بائذلا نم  نالجر  عيطتسي  الو  ةرطفلاب ، ًابراحم  هدلاو  ناك  دقل  .ًاليحتسم 

، ليصافتلا نع  ناساب  لاؤس  هيلع  نأ  فرعي  ناكو  .فيسلاب  هيلع  ءاضقلا 

.أطخ وأ  ةبذك  أبنلا  نوكي  ار  ًاتماص ، يقب  املاطو  .اهعس  ىلع  ؤرجي  هنكل  

نكي .هب   مدطصي  ناساب  لعج  ةأجف م  فقوت  مث  هئاقشأو ، هتدلاوب  رّكفو 

ً.احيحص أبنلا  ناك  اذإ  رتكب ، يدحتل  ًازهاج 

"؟ كسرف نيأ  : " هدلاو عبات  لأس 

فسآ .ميخملا  نم  يلشلا  فرطلا  يف  دتو  ىلإ  ةطوبرم  : " ناساب باجأ 

". ...ءابنألا كلت  لثم  تلمح  يننأل 

و يرماوأ ." عبتا  .رداغأ  نأ  لبق  هب  موقأ  ءيش  َّيدل  .ًالوأ  يعم  لاعت  "

هسأرب لجرلا  أموأ  ببسلا  كلذل  ارو  ناساب ، فرصتي  فيك  ىل  رظني 

.عفايلا يجوساي  نبا  عاطأو 

نوقلطني ةليبقلا  دارفأ  ناك  يف  تونوخلوأ  مايخ  ب  نجوميت  ىشم 

دق راذنإلا  قاوبأ  تناك  .ةمدصلا  نم  اوقافأ  دقو  هاجتا  لك  يف  عرسم 

ًالئاستم نجوميت  ففأتو  .عزفب  اوفرصت  مهنكل  ناساب ، بارتقا  ىدل  تقلطنا 

، رجفلا غزب  ًاخأ ، .اهسفن  مايخلا  هذه  وزغل  ةقرف  ام  ًاموي  دوقيس  ناك  اذإ  ام 

هباب دنع  فقي  زيمملا  يولوش  لكش  دهاش  مايخلا ، ةياهن  ىلإ  لصو  امدنعو 

نك ثيح  ىلإ  ىشمو  نجوميت ، ددرتي  .هيدي و  بطح ب  سأف  لمحي  وهو 

.هحالسب هبيصي  نأ  زوجعلا  لجرلل 

"؟ انه تروب  له  : " لأس

هببس ناك  يذلاو  ىتفلا ، مالك  بولسأ  غتلا يف  نم  يولوش  بج  بطقت 

هسأر يولوش  عفرو  .هبناج  ىلإ  ةياغلل  ًهجتم  فقي  يذلا  براحملا  كش  نود 

.دانعب

كقيقش لواح  .كعم  نوكت  ار  اهنأ  تدقتعا  .ىتفلا  اهيأ  دعب  سيل  "

". هل اهوحنم  يتلا  ةاتفلا  عم  هسفن  ءيشلا 
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.هعافدنا مخز  دقف  دقو  نجوميت ، ددرت 

"؟ اذام "

دق تنك  اذإ  كلذ ؟ لقي  أ  .زعاملا  نم  جوز  لثم  ًاركاب ، هتاتف  ذخأ  "

نم فاخأ  يننأ  دقتعت  الو  ىتفلا ، اهيأ  كيدي  عطقأس  هسفن ، ءيشلا  تلعف 

.هدحو تيراعلا  ّيديب  ًاسأب  هنم  دشأ  ًالاجر  تلتق  دقل  ً.اضيأ  كدلاو  عبات 

". كب سأفلا  لفكتتس 

نكل هدمغ ، نم  هفيس  ناساب  بحس  امدنع  ذالوفلا  توص  نجوميت  عمس 

هفقوأو براحملا ، عارذ  ىلع  ًادي  نجوميت  عضو  فقوملا ، رجفني  نأ  لبق 

.ةدحاو ةسملب 

". ءيش لك  اذه  .وك  لاتق  نع  ينتعنم  دقل  .اهِذؤأ   "

.يولوش بج  بطقت 

". مهي ام  اذه  .ىتفلا  اهيأ  ةميخلا  رداغت  نأ ال  اهنم  تبلط  "

.زوجعلا لجرلا  نم  ةوطخ  نجوميت  برتقا 

انأ ةقيقحلا ، نكت  همو  .هتفرع  بغرأ  تنك  م  كأ  ةليللا  تفرع  "

نوكتل اهذخآس  .ضيحت  امدنع  كتنبا  لجأ  نم  دوعأس  .يقيقش  لثم  تسل 

كودع ينلعجتس  ً.اددجم  اهيلع  كدي  عضت  نل  تقولا ، كلذ  ىتحو  .يل  ةجوز 

.كودع نوكأ  نأ  ديرت  الو  .زوجعلا  لجرلا  اهيأ  دحاو  شدخب  اهتبصأ  اذإ 

". تونوخلوأ اعتس  ًاببس ، ينتحنم  اذإو 

نجوميت رظتناو  .يغري  همفو  ههجو ، ىلع  ٍداب  مهجتلاو  يولوش  ىغصأ 

.هلاق يف  كفتلل  ًالاجم  هل  كرتي  ىتح  ربصب 

". اهيلع رطيسيل  ىتفلا ، اهيأ  يوق  لجر  ىلإ  جاتحت  اهنإ  "

". كلذ ركذت  : " نجوميت لاق 

فيسلا رظنم  ناكو  ًاديعب ، نايش  بئذلا  بقارو  هسأرب ، يولوش  أموأ 

ىلإ سأفلا  يولوش  عفرو  .همامأ  تونوخلوأ  ةيتف  عبي  ناساب  هرهشي  يذلا 
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ً.اقيمع ًاسفن  ذخأو  هيقاس ، نع  دلجلا  ءاطغ  عفرو  هفتك ،

نم للستت  ةاتفلا ، اهتيأ  انه  كنأ  فرعأ  : " هلوح رظني  نأ  نود  لاق 

، هسفنل مستباو  ًافلكتم  حبصأ  تمصلا  نكل  ةباجإ ، كانه  نكت  و  يلوح ."

يقب اذإ  ًابسانم ، ًاجوز  كسفنل  تدجو  كنأ  دقتعأ  : " ءادوس ةثل  نع  ًافشاك 

". بيرغلا نيذه  ىلع  نهارأ  نل  كناكم ، تنك  ول  ً.ايح 
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رشاعلا لصفلا 

، مهراظنأ ىمرم  يف  ناسابو  حبصأ  املاح  بائذلا  قاوبأ  نجوميت  عمس 

مظتنم ليكشتب  مهدايج  براحم  ةرشع  داقو  .هفلخ  برغت  سمشلا  تناك 

عيطتست يتلا  ءاّدشألا  براحملا  نم  ةمدقتم  ةوق  كلت  تناكو  هضارتعال ،

رشابملا لعفلا  در  ةنراقم  نم  هسفن  عنم  عطتسي  .وزغ و  ةقرف  يأل  يدصتلا 

ًابعص ناك  .هفلخ  مهكرت  نيذلا  تونوخلوأ  راحم  باصأ  يذلا  علهلاب  كلذ 

ىقلي نأب  رطاخي  نم  طقف  قمحألا  نكل  اهتعرس ، ففخت  هسرف  لعجي  نأ 

.نورخآلا هيلع  فرعتي  نأ  لبق  هفتح 

يذلا داهجإلا  ىلع  وغطيو  هيلع ، رهظي  ًاديدج  ًارتوت  ىأرو  ناساب ، ىلإ  رظن 

.طقف موي  يف  رايدلا  ىلإ  ةفاسملا  عطقل  نجوميت  هعفد  نأ  دعب  هب  بيصأ 

للا ضعبو  ءاملا  ىلع  اشاعو  اماني ، نأ  نود  لصاوتم  لكشب  هالك  ىشمو 

ضرأ احبصأ يف  املاحو  قيدص ، ًاعم  هايضق  يذلا  تقولا  هلعجي  .رثاخلا  

عباتلا ناكو  .هنيب  دادزت  ةفاسملا  نأب  نجوميت  رعش  هل ، ةبسنلاب  ةفولأم 

براحملا نأ  هل  رطخو  ً.اثك  نجوميت  قلقأ  هكولس  نأ  ك  مالكلا ، ددرتي يف 

نم دكأتلا  عيطتسي  نكي  و  .ءادعأ  نآلا  نونوكي  ار  هنم  نوبرتقي  نيذلا 

ك جرسلا ، ىلع  ًيقتسم  سولجلا  وه  هلعف  عيطتسي  ناك  ام  لكو  كلذ ،

.هنم نوبرتقي  ءالؤه  ناك  يف  هنم ، هدلاو  بغس 

، ىنميلا هعارذ  ناساب  عفر  ةيحتلا ، ةفاسم  نمض  نوبراحملا  حبصأ  امدنع 

ًاروف دهاشو  مهنيب  كوليإ  ىلإ  نجوميت  فرعتو  ً.افيس  لمحي  ال  هنأ  ًانيبم 

داكو فقوتلا ، ةراشإ  ىطعأ  نم  وه  ناك  .هدلاو  عبات  نورخآلا  عيطي  فيك 

ىلإ داع  دقل  .لذلا  عومد  فرذي  نجوميت  لعجي  هسفنب  هتقث  لوح  ءيش 

هينيع ّنكل  ًاعيمج ، مهمامأ  بي  نأ  ضفري  ناك  .غت  ءيش  لك  نكل  رايدلا ،

.ناعملت اتناك 

، هلوح نورخآلا  فتلاو  .نجوميت  سرف  ماجلب  كسمأو  هدي ، كوليإ  ّدم 
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ةقيرطلاب نجوميت  سرف  تشمو  اهضعب ، عم  ًاببخ  يش  دايجلا  تأدبو 

مراع بضغب  رعش  نجوميت  نكل  ًاغص ، ًائيش  كلذ  ناك  .هنم  رمأ  نود  اهسفن 

ةليبق ىلإ  دحأ  هدوقي  نأ  ديري  نكي  و  .ةقيرطلا  كلتب  هسرف  ماجل  دشل 

.هتناخ دق  هتفاصح  نأ  ودبي  نكل  غص ، لفط  لثم  هدلاو 

ىّمحلا نم  يذهي  وهو  نفعتم ، هحرج  نإ  ً.ايح  كدلاو  لاز  ام  : " كوليإ لاق 

". مايأ ذنم 

"؟ ًاذإ ظقيتسم  هنإ  : " ًاثك لمأي  نأ  نود  نجوميت  لاق 

دحأ مهاري  ًءادعأ ال  لتاقيو  خرصي  هنإ  ًانايحأ ،  " ً.ايلابم هيفتك ال  كوليإ  ّزه 

.عمشلا لثم  هلضع  باذ  دقو  ماعطلا  لوانتي  هنكل ال  يوق ، لجر  هنإ  .هاوس 

". كلذ نم  لوطأ  شيعيس  هنأ  دقتعأ  ً.ادعتسم ال  نوكت  نأ  يغبني 

هرظنب كوليإ  حاشأو  .هرمأ  ىلع  ًابولغم  هردص ، ىلإ  هسأر  نجوميت  ىنحأ 

نجوميت ّدم  راذنإ ، قباس  نود  .هفعض  ةظحل  راعلاب يف  هللكي  ىتح ال  ًاديعب 

.كوليإ ةضبق  نم  هسرف  ماجل  بحسو  هدي ،

"؟ هّس له  لوؤسملا ؟ نم  "

". اهيلع فرعتي  هنإ ال  .قافأ  لك  هلأست  كتدلاو  نأ  مغر  دعب ، سيل  "

.لجرلا ىلع  سكعني  هداهجإ  نجوميت  دهاشو  هسفن ، ةرارق  كوليإ يف  دهنت 

فراش دقو  يذهي  يجوساي  نأل  فوخلاو  ةمدصلاب  نوباصم  بائذلا  نأ  دب  ال 

.يوق دئاق  نع  نوثحبي  مهنأ  دب  الو  .توملا  ىلع 

"؟ رتكب يقيقش  نع  اذام  : " نجوميت لاق 

.نجوميت راكفأ  دوقت  نيأ  ىلإ  نّمخ  ارو  كوليإ ، بج  بطقت 

هنأ ول  ك  اهدنع ، ددرتو  لوهسلا ." يف  ثحبلل  ناسرفلا  عم  جرخ  دقل  "

دب الو  .نآلا  كدلاو  ءادعأ  داجيإب  لمأت  نأ ال  يغبني   " .ىتفلل هلوقيس  ا  ركفي 

انورظتني نل  .مايأ  لبق  ضرألا  عاقصأ  يف  اوعبت  دق  اوجن  نيذلا  كئلوأ  نأ 

". مهدجن ىتح 
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ارو  .هلخاد  لمتعي يف  بضغب  رعش  نجوميت  نكل  ًادماج ، ههجو  ناك 

ىلع ثحبلاب  مايقلا  نم  دب  ناك ال  .براحملا  ىلع  رتكب  ثأت  ةركف  بحي  نكي 

تاءالو روهظب  بغري  نكي  كوليإ   نكل  ًاحضاو  ًارايخ  رتكب  ناكو  لقألا ،

هدلاو عبات  ةءارق  عيطتسي  هنأ  دقتعي  نجوميت  ناك  .هنع  ًاديعب  ةديدج 

اذإ  قمحأ  لجرلا  نوكيسو  .هسفن  رودي يف  ام  ءافخإ  هتالواحم  مغر  ًاديج ،

ىلع رتكبو  ًادج ، ًاعفاي  ديكأتلاب  نجوميت  ناك  .تقولا  كلذ  ةفالخلاب يف  ركفي 

، ةليبقلا ةدايق  هنم  يأ  عيطتسي  كوليإ ، معد  عمو  .ةلوجرلا  لتكا  فراشم 

امدنع ماستبالا  ىلع  هسفن  نجوميت  ربجأو  ً.اطخو  ًاحضاو  ناك  ليدبلا  نكل 

.تونوخلوأ هلكشت  يذلا  كلذ  نم  ربكأ  ًاديدهت  لكشي  يذلا  لجرلا  هجاو 

اذإ بائذلل  هب  بغس  يذلا  ام  .كوليإ  اي  ًاما ، يلثم  يدلاو ، تببحأ  دقل  "

"؟ مهدوقت نأ  تنأ  كديري  له  تام ؟

طقني ههجوو  تفتلاو  ةمدصب ، بيصأ  هنأ  ول  ك  هناكم  كوليإ يف  رّمست 

نم نجوميت  عزفي  و  .هبناج  ىلإ  هسرف  يطت  ناك  يذلا  ىتفلا  وحن  ًس 

الو .كوليإ  هلتق  اذإ  متهي  نكي  ةظحللا ،  كلت  يفو  راودب ، رعش  هنكلو  كلذ ،

عم تارظنلا  لدابت  عيطتسي  هنأ  فشتكا  دقف  لبقتسملا ، هلمحي  امل  ةيمهأ 

.لجو نود  كوليإ 

.تهتنا دق  كدلاو  مايأ  ّنكل  ايح ، لاوط  ًاصلخم  تنك  : " كوليإ لاق 

يف راتتلا  أيسو  .ربخلا  رشتني  امدنع  انفعض  لالغتسال  انؤادعأ  انبقاس 

طقف تيك ، وأ  تونوخلوأ ، ىتح  ارو  انناعطق ، ىلع  اوغيل  ءاتشلا 

ماجل ىلع  هتضبق  ّدشو  انل ." وه  ّع  عافدلا  انتعاطتساب  لاز  ام  هنأ  اودكأتيل 

نيعلا ىلإ  رظنلا  ىلع  رداق  غ  نجوميت ، نع  ًاديعب  ههجوب  حاشأو  هسرف ،

.هنابقارت تللا  تبحاشلا  نيوارفصلا 

". هلعف كيلع  يغبني  ام  فرعت  .كوليإ  اي  ثدحي  نأب  بغري  ناك  ام  فرعت  "

كنإ نآلا  كل  لوقأسو  هيف ، ركفت  ام  فرعأ  .ىتفلا  اهيأ  فرعأ  ال  ال ، .ال  "
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". تالئاعلا دوقتل  ًادج  عفاي 

.ةغلاب ةبوعصب  هءايربكو  هترارم  نجوميت  علتبا 

.هتايح لاوط  قيقش  لثم  كلماع  دقل  .كوليإ  اي  اندلاو  نخت  ً.اذإ ال  رتكب  "

". هنبا ةدعاس  نآلا  همركأ 

نوكيل اهداقو  سرفلا  يبناج  ىلع  هيبقع  كوليإ  عفد  نجوميت ، ةشهدل 

ىلإ رظنلا  ىلع  نجوميت  ؤرجي  و  ً.ابضغ  ههجو  دّروت  دقو  ةعومجملا  مامأ 

.ىعادتي هملاع  نأ  فرعو  مههوجو ، باعت  ةيؤر  ديري  نكي  .هلوح و  لاجرلا 

.مهفسأ الو  مهنيب ، يف  اهولدابت  يتلا  كشلا  تارظن  َري  و 

برقلاب هسرف  نع  نجوميت  لجرت  امدنع  ًائداهو  ًانكاس  بائذلا  ميخم  ناك 

.تاونس يف ذنم  ًابئاغ  ناك  هنأب  رعشو  ً.اقيمع  ًاسفن  ذخأو  هدلاو ، ةميخ  نم 

لازي ام  هدلاو  ناك  ضرألا ، نم  ةعقبلا  كلت  اهيف يف  فقو  يتلا  ةخألا  ةرملا 

و ً.اعيمج  مهتايح  يف  ةدكؤم  ةقيقح  لازي  ال  ناكو  ًايوقو ، ةايحلاب  ضبني 

ً.ادبأ هتداعتسا  نك  الو  ىفتخا  دق  اعلا  كلذ  نأ  ركفي  نأ  ًانكمم  نكي 

عيطتسي ناكو  .تالئاعلا  مايخ  ىلإ  رظني  ءالخلا ، هناكم يف  ًارمستم يف  فقو 

.مهباب ميمصت  ىلع  ةرظن  ءاقلإ  درج  لفطو  ةأرماو ، لجر ، لك  مسا  ةفرعم 

ًاروعش ددرتلا  ناكو  .مهنيب  هتناكم  فرعي  ناك  املاطلو  هموق ، ءالؤه  ناك 

هيلع نأ  فشتكاو  .هردص  ًابك يف  ًابقث  كانه  نأ  ول  ك  هل ، ةبسنلاب  ًاديدج 

ةدم هناكم  يف  فقيس  ناك  .ةميخلا  لخديل  طقف  هتعاجش  لك  عمجتسي  نأ 

ىشالتت سمشلا  ةعشأ  تناك  يف  نوعمجتي  اوأدب  دق  سانلا  َري  ول   لوطأ 

، هيتفش ىلع  ةشكت  عمو  مهتقفش ، لمحتي  نأ  عيطتسي  نكي  و  ً.ايجيردت 

.هب قدحت  يتلا  مههوجو  مامأ  هقلغأو  ضفخنملا ، بابلا  ربع  لخد 

وجلا نكل  هسأر ، قوف  ناخدلا  بقث  ىلع  ليللا  ءاطغ  عضو  مت  دق  نكي   

.أيقتي نأ  كشو  ىلع  هتلعج  يتلا  ةحئارلاو  ةرارحلا  نم  ًاقناخ  ناك  ةفرغلا  يف 

هرعاشم تقلطناو  هوحن ، ترادتسا  امدنع  هتدلاو  هجو  بوحش  دهاشو 
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نود عومدلا  تعفدناو  .اهيعارذب  هتنضتحاو  اهيلإ  عفدنا  امدنع  ةشايج 

.لباذلا هدلاو  دسج  ىلإ  رظني  ناك  يف  تمصب  هتّزهو  هنم ، مكحت 

تناكو .بابذلا  نم  ضفتني  ناصح  لثم  شعتري  يجوساي  دسج  ناك 

نجوميت دهاشو  .بصقلا  لثم  ةيساق  تاتابن  تادضب  ةطوبرم  هتدعم 

رعش ناك  .ةيطغألا  ىلإ  دلجلا  ربع  ةدود  لثم  كرحتي  مدلاو  حيقلا  نم  ًاطخ 

بيشلا هازغ  دقو  ًافيفخ  ودبي  ناك  هنكل  تيزلاب ، ًانوهدمو  ًاطشمم  هدلاو 

عالضألا نجوميت  دهاشو  .هيتنجو  ىلإ  لصو  هنأ  ىتح  ركذتي  م  كأ  ةوقب 

.فيواجتلا نكادو  ًاليزه  هجولا  ناك  .حضاو  لكشب  ةزراب 

هسأر عفر  امدنعو  نجوميت ." اي  هيلإ  ملكتت  نأ  يغبني  : " هتدلاو تلاق 

يداني ناك  دقل   " .هينيع لثم  نيوارمح  اتناك  اهينيع  نأ  دهاش  اهبيجيل ،

". بسانملا تقولا  لصتس يف  تنك  اذإ  ام  فرعأ  نكأ  كمساب و 

يف هبوث  ندرب  هفنأ  نم  لاس  يذلا  طاخملا  نم  ًارثأ  حسمو  هسأرب ، أموأ 

ىّمحلا تناك  .دبألا  ىلإ  شيعيس  هنأ  دقتعي  ناك  يذلا  لجرلا  ىلإ  رظني  ناك 

هنأ قدصي  نأ  عيطتسي  نجوميت  نكي  و  هماظع ، نع  هتالضع  تباذأ  دق 

قّدح .تونوخلوأ  ميخم  ىلإ  ةقث  لكب  هسرف  داق  يذلا  هسفن  يوقلا  براحملا 

ةعطق تللب  يتلا  هتدلاول  هبتني  و  .مالكلا  ىلع  رداق  غ  ليوط ، تقول  هب 

هعباصأب تكسمأو  .هدي  ىلإ  اهب  تعفدو  درابلا  ءاملا  نم  ولد  سبالملا يف  نم 

نجوميت ناك  .تفشلاو  نيعلا  ًاعم  احسمو  هدلاو ، هجو  ىلع  اهتررمو 

محللا ةحئار  تناكو  .هسافنأ  بحسل  دهاجيو  ةغلاب ، ةبوعصب  سفنتي 

.اهلجأل ًايوق  نوكي  نأ  لواحو  روفن  يأ  رهظت  هتدلاو   نكل  ةززقم ، نفعتملا 

.ةرشابم هيلإ  رظني  هينيع ، حتفو  ةسمللا  نم  يجوساي  زتها 

". ًاملاس رايدلا  ىلإ  داع  دقو  يجوز ، اي  نجوميت  هنإ  : " فطلب نلوه  تلاق 

هينيع نأب  نجوميت  رعشو  لاعفنا ، يأ  نود  تغراف  نانيعلا  تيقب 

.ديدج نم  عومدلا  نافرذتس 
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فرعأ ال  تو ، نأ  كديرأ  ال  : " يدارإال لكشب  جشني  أدب  دقو  هدلاول  لاق 

". هلعف يغبني  ام 

لثم ودبتل  تعفترا  هعالضأ  نأ  ىتح  ًاقيمع  ًاسفن  بائذلا  ناخ  بحس 

دلجلا ناك  .هدلاو  سأر  ىلع  هسأر  عضوو  هقوف  نجوميت  ىنحناو  .صفق 

هسأر بّرقو  كرحتي  هدلاو  مف  دهاشو  .عجارتي  هنكل   ًادج ، ًافاجو  ًانخاس 

.هلوقي ام  عمسيل 

تحبصأ ىتح  ةيافكلا  هيف  ا  ةضبقلا  تدتشاو  يدلاو ." اي  تدع  : " لاق

هنيعأ تقتلاو  هدلاو ، عباصأ  عفل  ىرخألا  هدي  نجوميت  كرحو  .ةعجوم 

.هيلإ فرعت  هدلاو  نأ  نجوميت  دقتعاو  ةظحلل 

، ةغلاب ةبوعصب  تلكلا  هترجنح  تقلطأو  راتتلا ." : " يجوساي سمه 

نجوميت رظتنا  .ةفاج  ةقطقطب  تهتنا  ةبك  ةديهنتب  توبكملا  ءاوهلا  جرخو 

.ةوخر تحضأ  دق  اهلمحي  يتلا  ديلا  نأ  كردأ  ِتأي ، امدنعو   يلاتلا ، سفنلا 

.رخآ سفن  توص  عمسي  نأ  لمأ  ىلع  سأي  ةظحل  ربكأ يف  ةوقب  اهكسمأو 

جاردأ بهذت  هتلك  نأ  فرعي  ناك  هنكل  انه ." انكرتت  ال  : " ًالئاق عرضت 

رئاغلا هجولا  نع  داعتبالا  عطتسي  هنكل   هفلخ ، نم  نلوه  تّصغو  .حايرلا 

فوخ هباصأو  تلكلا ، ركذتي  نكي  هربخأ ؟  له  .بحي  يذلا  لجرلل 

هينعي ناك  ام  فرعي  نأ  نود  حاورألا  ىلإ  بهذيس  هدلاو  نأ  نم  ئجافم 

.هئانبأل

"؟ ينعمست له  .رخآ  ءيش  الو  كنبا  انأ  .كنم  ءاج  هيلع  انأ  ام  لك  : " سمه

.هدي ىلع  هتدلاو  ديب  رعش 

رظني نأ  عطتسي  هنكل   نآلا ." بهذ  دقل  .نجوميت  اي  كرظتنا  : " تلاق

.اهيلإ

"؟ هتببحأ مك  فرعي  ناك  هنأ  نيدقتعت  له  : " لاق

.اهبابش تناك يف  لثم  ةليمج  ةظحلل  تدبو  اهعومد ، لالخ  نم  تمستبا 
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.كب ًاحرف  طيس  هبلق  نأ  دقتعي  ناكو  كب ، ًادج  ًاروخف  ناك  .فرعي  ناك  "

.مهتلداج وأ  كئاقشأ ، عم  تعراصت  وأ  كسرف ، تيطتما  لك  ّيلإ  رظني  ناكو 

نكل كداسفإ ، ديري  نكي  .هتماستبا و  كلذ يف  ةيؤر  اهدنع  عيطتسأ  تنكو 

.هبلق ةجهمو  هرخف ، عضوم  تنكو  مهدارأ  نيذلا  ءانبألا  هحنم  ءسلا  بأ 

". فرعي ناك 

.لجخ نود  بو  كلذ ، عس  لتحا  نجوميت  عطتسي   

". ًاخأ تام  هنأ  تالئاعلا  ربخن  نأ  يغبني  : " نلوه تلاق 

ةدايقل كوليإ  ينمعدي  نل  نآلا ؟ اذام  : " هعومد حس  وهو  نجوميت  باجأ 

ضعب نع  ًاثحب  اههجو  صحفتو  ناخلا "؟ رتكب  نوكيس  له  .بائذلا 

.اهينيع للكيل  داع  يذلا  ىسألاو  قاهرإلا  ىوس  دجي  هنكل   ةنينطلا ،

، ىرخأ تاونس  عضب  شاع  كدلاو  نأ  ول  .نجوميت  اي  ثدحيس  ام  فرعأ  "ال 

نكل بسانملا ، غ  تقولا  يف  تام  دقل  نآلا ؟ نكل  ةلكشم ، كلت  تناك  امل 

". ...هذه

ليختي نكي  .هفتك   ىلع  اهسأر  عضي  هسفن  نجوميت  دجوو  ءاكبلاب ، تأدب 

ًاعون ىوقأ  كلذ  هلعجو  ًايئاقلت ، ثدح  رمألا  نأ  ودبي  نكل  اهحيس ، كلذ  نأ 

دوجو عم  نكل  هفعض ، ةطقن  لث  هنس  رغص  نأب  رعش  .أيس  ام  ةهجاومل  ام 

هجاويل ةعاجشلا  عمجتسي  نأ  هيلع  نأ  فرعي  ناك  هنم ، برقلاب  هدلاو  حور 

.ةميخلا ءاجرأ  هانيع يف  تفاطو  .تالئاعلا 

"؟ هل هترضحأ  يذلا  رسنلا  نيأ  "

ةلئاع ىلإ  كوليإ  هذخأ  .هب  ءانتعالا  عطتسأ   : " تلاقو اهسأر ، هتدلاو  تّزه 

". ىرخأ

لك هب يف  قثي  هدلاو  ناك  يذلا  لجرلا  هاجت  ةمراع  ةيهاركب  نجوميت  رعش 

دسج ىلإ  لفسألل  ترظنو  نلوه  تضهن  يف  هتدلاو ، نع  دعتباو  .ءيش 

هتلّبقو اهجوز  قوف  تنحنا  يرجي ، ام  بقاري  نجوميت  ناك  يفو  .يجوساي 
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زتهاو ةكرحلا ، كلت  نم  تشعترا  اهنأ  ادبو  .حوتفملا  همف  ىلع  فطلب 

ءاطغ تلوانت  مث  هينيع ، تقلغأ  ًافوخ ، دعترت  عباصأبو  .هلك  اهدسج 

ّنكل توملا ، ةحئارب  ًائلتممو  ًاقناخ  ءاوهلا  ناك  .هحرج  قوف  هتعضوو 

هيتئر ألمو  قمعب ، سفنتو  .كاذنآ  هجعزي  دعي  كلذ   نأ  فشتكا  نجوميت 

شرو .هيمدق  ىلع  رخآلا  وه  ضهني  ناك  يف  هدلاو  نم  ةثعبنملا  ةحئارلاب 

.فيظنلا شقلا  نم  ةعطقب  هففج  مث  ههجو ، ىلع  ولدلا  نم  ءاملا 

". مهربخأو جرخأس  : " لاق

امدنع ءيش ، ىلإ ال  نارظنت  نالازت  ام  اهانيع  تناكو  اهسأرب ، هتدلاو  تأموأ 

.شعنملا ليللا  ءاوه  ىلإ  هنم  جرخو  غصلا ، بابلا  ىلإ  ىشم 

نأ فرعي  ىتح  ءسلا  بأ  ىلإ  ليوعلاب  تالئاعلا  ءاسن  تاوصأ  تعفترا 

ةرظن اوقليل  يجوساي  ءانبأ  عمجت  .هبحن  ىضق  دق  لوهسلا  نم  ًيظع  ًالجر 

ضيبأ شقب  هنوفليس  رجفلا ، غزبي  امدنعو  .مهدلاو  ىلع  ةخألا  عادولا 

روسنلاو روقصلا  هشهنتل  يراعلا  همحل  نوكرتيو  ةيلاع ، ةلت  ىلإ  هنوذخأيو 

، سوقلا لعتسا  مهاتملع  ناتللا  ناعارذلا  لوحتتسو  .حاورألا  ىلع  ةزيزعلا 

بأ يرظان  تحت  رويطلا  اهعزتنت  ةغص  عطق  ىلإ  هيف  ام  لكو  يوقلا ، هجولاو 

.مهلاح يه  كلذ ك  دعب  ضرألاب  ةقالع  ىلع  نوكي  نلو  .ءسلا 

ةميخ نم  اوكرحتو  تاعومجم ، نوبراحملا يف  ىقتلا  برتقي ، ليللا  ناك  يف 

مغر ةيلمعلا ، نجوميت يف  كراشي  .تالئاعلا و  لك  تملكت  ىتح  ىرخأ  ىلإ 

نكي هنأ   مغرو  .نفدلا  رئاعشو  سوقط  ىل  رتكب  دوجو  ىنمتي  ناك  هنأ 

صصقلا عس  مدعل  أتيس  رتكب  نأ  فرعي  ناك  هنأ  ّالإ  هقيقش ، بحي 

.يجوساي ةايح  نع  ىورت  يتلا  تاياكحلاو 

يف ةميظع  ران  لاعشإ  مت  ءسلا ، يف  رمقلا  عفترا  امدنعو  .دحأ  مني   

ةليبقلا دارفأ  ناك  يف  زوجعلا  صاقلا  اغاشت  رظتناو  ميخملا ، طسو 

مهيقتل دوسألا  باشعألا  بارش  نم  باوكأ  ميدقت  متو  هلوح ، نوعمجتي 
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، لجر لك  ءاجو  .لالتلا  ىلع  تيقب  ةسارحلاو  عالطتسالا  قرف  اهدحو  .دربلا 

نأ نوفرعي  ًاعيمج  اوناك  .يجوساي  ىركذ  اومّركيو  ًانلع ، اوكبيل  لفطو  ةأرماو 

يورتس راهنأ  نم  ًاءزج  ام  ًاموي  نوكتس  ضرألا  ىلع  فرذت  يتلا  عومدلا 

ىلع ءاكبلا  يف  لجخ  كانه  نكي  و  .لئابقلا  لك  تالئاعو  ناعطقلا  شطع 

ةوق يف بائذلا  لعجو  ةيساقلا  ءاتشلا  لوصف  لالخ  مهتمالس  ىلع  ظفاح  ناخ 

.لوهسلا

ىلع اوتبل  اوءاج  نيثكلا  نأ  مغر  ًاديحو ، نجوميت  سلج  ةيادبلا ، يف 

هنكل ءاكبلا ، نم  رمحأ  جوميت  هجو  ناك  .ةاساوم  تلك  عضب  اولوقيو  هفتك 

اوسبني نأ  نود  ىسألا  نورطاشتي  هقيقش ، بناجب  اسلجو  نويشك  عم  ءاج 

امدنع ًاتهابو  ًابحاش  ناكو  اغاشت ، عمسيل  ًاضيأ  راساخ  ءاجو  .ةفش  تنبب 

ةانلا يف نلوميت  اهتنبا  عم  لصو ، نم  رخآ  نلوه  تناك  .نجوميت  هيلإ  مض 

ةنسلأب تقّدح  مث  رخآلا ، دعب  ًادحاو  اهءانبأ  تقناعو  .اهئادر  لخاد  ةّفل 

.ةعئاض اهنأ  ول  بهللا ك 

ةبهتلملا رانلا  ىلع  قصبو  اغاشت ، حنحنت  ةليبقلا ، دارفأ  لك  عمتجا  امدنع 

.هفلخ

مالحأ ىوس  هتنباو  هؤانبأ  نكي  و  ًاغص ، ًالفط  ناك  امدنع  بئذلا  تفرع  "

، ًايتف ناك  امدنع  ً.ااد  تالئاعلا  داق  يذلا  لجرلا  نكي  و  ءسلا ، بأ  ىدل 

ةعطق نفدو  شق ، ةعطقب  هفل  لسع  صرق  قرسو  يدلاو  ةميخ  ىلإ  للست 

رفصأ ديص  بلك  مايألا ، كلت  بلك يف  هيدل  ناك  نكل  بارتلا ، كلت يف  شقلا 

دوجو ةفرعم  هراكنإ  مغر  هل  اهرضحأو  شقلا  ةعطق  ناويحلا  شبن  .دوسأو 

اغاشت فقوت  كلذ "! دعب  مايأ  لاوط  انعم  سلجي  .ناكملا   كلذ  لسعلا يف 

، طقف ًافيص  رشع  ينثا  دعب  برحلا  قرف  داق  لجرك ،  " .نوبراحملا مستبا  يف 

دارأ امدنعو  .مانغألاو  لويخلا  ىلع  لوصحلل  ًاراركتو  ًارارم  راتتلا  ىلع  راغأو 

، ةاتفلا دلاول  اهحنمو  دايجلا  ىلع  راغأ  نم  يجوساي  ناك  جوزتي ، نأ  كوليإ 
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ءامد تلاسو  .ةدحاو  ةليل  يف  ماعنأ  رشعو  ءارمح  سارفأ  ثالث  هعم  بلجو 

عيطتسي دحأ  كانه  نكي  اهدنع   ىتح  نكل  هفيس ، ىلع  ةقارب  لجر 

حبصأ امدنعو  ةليبقلا ، كلت  عم  ًايساق  ناك  دقو  .سوقلا  وأ  فيسلاب  هتاراجم 

". مهدوقي نيذلا  لاجرلاو  يجوساي  اوفاخي  نأ  اوملعت  ًاناخ ،

.هيتفشب ظملتو  دوسألا ، بارشلا  نم  ةبك  ةعرج  اغاشت  عرجت 

مهداقو براحملا  لك  يجوساي  عمج  هدلاو ، نفد  مسارم  ترج  امدنع  "

داكلاب يفكي  امو  ماعطلا  نم  ليلقلا  ىلع  نوشيعي  مهلعجو  ةديدع ، ًامايأ 

اوداع ةلحرلا  كلت  يف  اوبهذ  نيذلا  كئلوأ  لك  .مههاوفأ  ليلبتل  ءاملا  نم 

حبصأو ءايربكلا ، مهحنمو  .مهبولق  هل يف  ءالولاب  نونيديو  ةسح  نولعتشي 

". بيلحلاو محللا  نوكلت  ءايوقأ  بائذلا 

تناكو .هدلاو  تاراصتنا  درسي  زوجعلا  لجرلا  ناك  يف  نجوميت  ىغصأ 

نيذلا ددعو  ليق  ام  ركذتيل  ةيافكلا  هيف  ا  ةداح  لازت  ام  اغاشت  ةركاذ 

.هيف ًاغلابم  ددعلا  ناك  اذإ  ام  فرعي  نكي  .هدلاو   سوق  وأ  فيسب  اوطقس 

يفو تايركذلا ، اوعمس  امدنع  اومستباو  مهسوؤرب  رابكلا  نوبراحملا  أموأو 

ناك يف  ًاباجعإ  نوللهي  اوأدب  باشعألا ، بارش  باوكأ  نوغرفي  اوناك 

.ىرخأ ةرم  مهل  كراعملا  فصي  اغاشت 

نم عباصأ  ةثالث  زوجعلا  ي  دقف  امدنع  كلذ  ناك  : " لوقلا اغاشت  عبات 

ام دهاش ي  .هل  اهرضحأو  جلثلا  اهدجو يف  نم  يجوساي  ناكو  .ىنميلا  هدي 

لضفألا نم  نإ  يجوساي  هل  لاق  .بالكلل  اهيمر  يغبني  هنإ  لاقو  هلمحي  ناك 

". هسفن كحيل  اهلعتسا  عيطتسي ي  ثيحب  اصع ، ىلإ  اهطبر 

.هئاقشأ عم  ةملك  لك  عم  لياو  كلذ ، نم  تفاخ  توصب  راساخ  كحض 

مه ام  مهنم  اوعنص  نيذلا  ءاسنلاو  لاجرلا  صصقو  مهتليبق ، خيرات  كلذ  ناك 

.هيلع

.همف نع  ىرخأ  ةرم  بارشلا  بوك  حازأ  امدنع  اغاشت  ريراسأ  تغت 
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نجوميت وأ  رتكب  دوقي  نأب  بغسو  هاطخ ، اوعبتيل  ءايوقأ  ءانبأ  كرت  "

، دوعولاو تاشقانملا  تعمسو  .تالئاعلا  تاسمهلا يف  تعمس  دقو  .بائذلا 

يغبني بائذلا ، فرش يف  كانه  ناك  اذإو  مهقورع ، يرجت يف  ناخلا  ءامد  نكل 

". نآلا انبقاري  هنإ  .هتوم  دعب  مهناخل  راعلا  اوبلجي  نأ ال 

براحملا ضعب  عمس  نجوميت  نأ  مغر  ميخملا ، ىلع  تمصلا  قبطأ 

ةنسلأ لوح  ةملظلا  يف  هيلإ  رظنت  ع  ةئم  نأب  رعشو  .ةقفاوملاب  نومتمتي 

قاوبأ ةديعب  ةفاسم  نم  ًاعيمج  اوعمس  مهنكل  ضوهنلاب ، عرشو  .بهللا 

اوضهنو بارشلا ، ةوشن  نم  نوبراحملا  قافأو  لالتلا ، قوف  حدصت  سارحلا 

ةفاح ىلع  كوليإ  رهظو  .دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  اوحبصأو  مهمادقأ  ىلع  ةعرسب 

لهس ودبي  صاقلا  نأ  نجوميت  ظحالو  .اغاشت  ىلإ  طخسب  رظني  ءوضلا 

هرعش ءاوه  ةمسن  تكّرح  .ناك  دعي ك  هذوفن   نأو  كاذنآ ، ًابعتمو  لانملا 

ام بقاري  نجوميت  ناك  يفو  .لجو  نود  كوليإ  هجاو  امدنع  فلخلاو  مامألل 

راضحإ ّمتو  .ًالعف  ذختا  دق  ًارارق  نأ  ول  ك  ةّدحب  هسأر  كوليإ  كّرح  يرجي ،

نود مالظلا  وحن  اهداقو  ةعيرس ، ةدحاو  ةكرحب  اهاطتماو  هيلإ ، عباتلا  سرف 

.هفلخ رظني  نأ 

عالطتسالا ةقرف  اهنأ  سارحلا  كردأ  امدنع  صق  تقو  دعب  قاوبألا  تفقوت 

ّمت ثيح  ىلإ  هّجوتو  براحم ، ةرشع  سأر  ىلع  رتكب  لخد  .رايدلا  ىلإ  دوعت 

ةحلسأو ًاعورد  نولمحي  مهنأ  نجوميت  ىأرو  .هسرف  نع  لجرتيل  رانلا  لاعشإ 

ةقلعم ةنفعتم  ًاسوؤر  دهاش  ةميظعلا ، رانلا  ءوض  يفو  .هفرعي  ع  ةفلتخم 

هاوفألا ةيؤر  نم  ةأجف  نجوميت  شعترا  .رتكب  سرف  جرسب  اهرعش  نم 

دوسأ ناك  دلجلا  نأ  مغرو  .خرصت  لازت  ام  اهنأ  ول  ك  كرحتت  ةحوتفملا 

اولتق نيذلا  كئلوأ  هوجو  ىلإ  رظني  هنأ  فرعي  ناك  هنأ  ّالإ  بابذلا ، هوسكي 

.هدلاو

يف هودع  مساب  سمهي  يجوساي  تعمس  ًاضيأ ، هل  ةفاضإ  هتدلاو ، اهدحو 
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ًاحيرم ناك  .تامولعملا  كلتب  ًادحأ  نجوميت  وأ  يه  ءاوس  ربخت  و  ةميخلا ،

اوناك .نيدئاعلا  براحملا  ةنسلأ  ىلع  ًاددجم  ددرتي  راتتلا  مسا  عس  ام  ًاعون 

مهلوح تالئاعلا  تعمتجاو  ةفاجلا ، ءامدلاب  ةثولم  ًاعوردو  ًاساوقأ  نولمحي 

وملا هوجو  اوسمليل  مهيدايأ  ةليبقلا  نم  دارفأ  ّدمو  بعرم ، لوهذب  رظنت 

.ةنفعلا

ناكو ً.افلس  ررقم  رمأ  ةليبقلا  ةدايق  نأ  ول  رانلا ك  ءوض  وحن  رتكب  ىشم 

رعش هتدوار ، يتلا  فواخملا  دعب  نكل  نجوميت ، ةليخم  يف  ًاريرم  دهشملا 

! ةليبقلا هقيقش  ذخأيل  .ةغلاب  ةداعسب 

ىدل تاخرصلا  تلاعتو  ٍلاع  توصب  رودت  ثيداحألا  تناك  ةيادبلا ، يف 

اومجاه ثيح  ةاقلم  ةنفع  داسجأ  ةسمخ  كانه  ناك  دقل  .هودجو  ام  فصو 

.ةشهد ئلت  يجوساي  ءانبأ  ىلع  تعقو  يتلا  تارظنلا  تناك  .بائذلا  ناخ 

هجرس نع  ءطبب  لجرتو  كوليإ ، برتقا  امدنع  عيمجلا  تمص  كلذ ، مغرو 

، رتكب يفتك  ىلإ  لصيل  نجوميت  فقو  ةقداص ، ةزعبو  .ءاقشألا  هجاويل 

ارو .ملكتي  نأ  اورظتناو  كوليإ  اوهجاوو  .نويشكو  راساخ  هعم  فقوو 

نودبي اوناك  هب ، ةنراقمو  ًايوق ، ًابراحم  ناك  كوليإ  نأل  مهتطلغ ، كلت  تناك 

ً.اراغص ةيتف 

اهنكل ًالهس ، ًاليحر  نكي  .رتكب   اي  ًاخأ  كدلاو  لحر  دقل  : " كوليإ لاق 

". ةياهنلا

نيذللا رطخلاو  يدحتلا  يعي  ناكو  هدلاو ، عبات  ىلإ  هنيع  فرطب  رتكب  رظن 

وه م  ىوقأ  فقوم  نوكي يف  نل  هنأب  رعشو  ملكتو ، هسأر  عفر  .هلكشي 

.ةظحللا كلت  هيلع يف 

". برحلا ىلإ  بائذلا  ةدايقب  ًاروخف  نوكأس  : " حوضوب لاق 

هسفنب هتقث  تعزفأو  ءطبب ، هسأر  ّزه  كوليإ  نكل  براحملا ، ضعب  هايح 

هسفن نجوميت  دجوو  ًاددجم ، تمصلا  قبطأو  .دييأتلا  ترهظأ  يتلا  ةلقلا 
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.ةبوعصب هسافنأ  طقتلي 

". رارقلا ذختا  .ناخلا  نوكأس  : " كوليإ لاق 

نجوميت ناكو  .ةداعسلا  نم  كوليإ  انيع  تعملو  هفيس ، ىلإ  هدي  رتكب  ّدم 

ً.اضيأ ةعرسب  اهب  كسمأ  نويشك  نأ  مغر  ًالوأ ، هقيقش  عارذب  كسمأ  نم 

". كلتقيس : " هسفن صيلخت  لواحي  رتكب  ناك  يف  نجوميت  لاق 

". دغولا كلذ  دهعلا  هضقنل  هلتقأس  وأ  : " ةعرسب رتكب  باجأ 

تقو مهنيب ، يف  عفادتلاب  مهلاغشنا  ةجيتن  مهنم ، دحأ  ىدل  نكي   

اهب برض  ةقرطمك  ضبقملا  لمعتساو  هفيس  كوليإ  بحس  امدنع  فرصتيل 

ىمرو ًاعم ، هفارطأ  تكباشتو  نجوميت  هعم  عقوو  ً.اضرأ  هعقوأو  رتكب 

نع هفاقيإ  ًالواحم  حالسلا ، نم  لزعأ  مهدلاو  عبات  ىلع  هسفن  نويشك 

نأ ادبو  مهفلخ  ًافوخ  نلوه  تخرصو  .هيقيقش  لتقل  لصنلا  لعتسا 

ةبرضب هنع  نويشك  حازأو  ًاليلق  مدقت  نأ  دعب  فقوتي  كوليإ  لعج  توصلا 

.هدمغ ىلإ  هفيس  داعأ  مث  ًاعيمج  مهيلإ  لجرلا  رظنو  .هعارذ  نم 

عفرو ةليللا ." ءامدلا  قيرأ  نل  مكدلاول ، ًاماركإ  : " ًابضغ روثي  ههجوو  لاق ،

ثيح ىقبأ  نل  انه ! نم  بائذلا  لقتنيس   " ً.اعومسم هتوص  لعجيل  هسأر 

سمشلا لصت  امدنعو  .مكدايجو  مكناعطق  اوعمجا  .ضرألا  اخ  ءامد  تور 

". ًابونج لحس  ءسلا ، دبك  ىلإ 

.اهئانبأو نلوه  نم  ةوطخ  برتقا 

نوقبتس .مكنيكاكس  نم  ًاسارتحا  يرهظ  بقارأ  نل  .مكعم  سيل  نكل  : " لاق

". لالتلا ىلإ  مكدلاو  دسج  نوذخأتو  انه 

: ًاضعتممو ًابحاش  اههجو  ناكو  فقوملا ، جرفنا  امدنع  ًاليلق  نلوه  تليا 

"؟ تومنل انكرتتس  "

نم اونوكت  نل  نوشيعت ، وأ  نوتو  : " لاقو ًايلابم ، ال  هيفتك  كوليإ  ّزه 

". رمألا ىهتنا  .بائذلا 
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كس زوجعلا  لجرلا  نجوميت  دهاشو  اهدنع ، كوليإ  فلخ  اغاشت  رهظ 

لصنلا لهاجت  اغاشت  نكل  لعف ، درب  هفيس  كوليإ  عفرو  .هعارذ  نم  هب 

.ههجو نم  ًادج  ًابيرق  ناك  يذلا  داحلا 

ميظع ، لجر  ىركذ  هت  كنإ  ريرش ! لمع  اذه  : " بضغب اغاشت  لاق 

كرت عيطتست  ال  هحور ؟ حاترتس  فيك  .هلتق  نمم  رأثلاب  ذخأيل  دحأ  هل  َقبي 

". كسفنب مهلتقت  كنأكو  اذه  نإ  .لوهسلا  هدالوأ يف 

قيرأ نل  .ةبعص  تارارق  ذختي  نأ  ناخلا  ىلع  .زوجعلا  لجرلا  اهيأ  دعتبا  "

". تفيظن يادي  نوكتس  ًاعوج ، اوتام  اذإ  نكل  ءاسنلا ، وأ  دالوألا  ءامد 

.ةوقب هبرضي  كوليإ ، عردب  كسمأو  تماص ، بضغب  اغاشت  هجو  مهجت 

كوليإ عفدو  ً.ارشابم  لعفلا  ّدر  ناك  كوليإ ، قنع  محل  هرافظأ  تشدخو 

نم ءامدلا  تلاسو  .هرهظ  نم  جرخيل  ةوقب  زوجعلا  لجرلا  ردص  يف  هفيسب 

ناك يف  بحتنتو  بت  اهيتبكر ، ىلع  نلوه  تثجو  حوتفملا ، اغاشت  مف 

ءاجو ةرجلا ، ىلع  ىرخأ  تاخرص  كانه  تناكو  .لوهذم  نوفقي  اهؤانبأ 

ىلع ةزهاج  مهيدايأو  يجوساي ، ةلئاعو  كوليإ  ب  اوفقيل  براحملا  ضعب 

ىلع ليسي  همد  ناك  يف  اغاشت  ىلع  قصبو  هسأر  كوليإ  ّزه  .مهفويس 

.ةفاجلا ةبرتلا 

ّالأ كب  ىدجألا  ناك  : " ًادعتبم يشو  هدمغ  ىلإ  فيسلا  ديعي  وهو  لاق 

!" زوجعلا لفغملا  اهيأ  لخدتت 

اهتدعاسمل يف ءاسنلا  تءاجو  اهيمدق ، ىلع  فقتل  نلوه  نوبراحملا  دعاس 

ةبسنلاب نوكبي ، نيذلا  لافطألا  نع  مههوجوب  اوحاشأو  .اهتميخ  ىلإ  ةدوعلا 

مهترجه دقل  .ةليللا  كلت  ثدح  رخآ  ءيش  يأ  لثم  ًائيس  كلذ  ناك  نجوميتل 

.ءيش لك  اودقفو  تالئاعلا ،

رهظو اهكيكفت ، دعب  ةبلصلا  ضرألا  ىلع  ءادوس  رئاود  بائذلا  مايخ  تكرت 

.روسكملا فزخلاو  ةقوقشملا  دولجلاو  ةدقلا  ماظعلا  نم  عطق  اهناكم 
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مهتدلاو عم  اوفقوو  ءابرغ ، مهنأك  يرجي  ام  يجوساي  ءانبأ  دهاشو 

نلوه نم  رمألا  بلطتو  ًايساق ، كوليإ  ناك  .ةقفشلا  ثي  لكشب  مهتقيقشو 

ليمحتب عباتلا  رمأ  امدنع  رتكبب  كاسمإلل  نيرخآلا  اهئانبأ  لكب  عتست  نأ 

كلت نم  ةوسنلا  ضعب  تخرصو  .مايخلا  يقاب  عم  اهيف  ام  لكو  مهتميخ 

تناك دقل  ً.اعيمج  كوليإ  مهلهاجتو  تماص  اوقب  نيثكلا  ّنكل  ةوسقلا ،

ً.انوناق ناخلا  ةملك 

تابرعلا ليمحت  متي  ناك  يف  يرجي  امل  قدصم  غ  هسأر  نجوميت  ّزه 

يجوساي فيس  عضي  كوليإ  نأ  ظحال  .تابرضلاو  يصعلاب  ناعطقلا  قوسو 

امدنع هضاعتما  رتكب  رهظأو  .ميخملا  لوح  يش  ناك  امدنع  هرصخ  ىلع 

امدنع هسفنل  كوليإ  مستباو  .نايعلل  ًاحضاو  هبضغ  ناكو  فيسلا ، دهاش 

عاطتسا فيك  نجوميت  لءاستو  .ةنهاولا  مهتارظنب  ًاعتمتسم  مهزواجت ،

رمألاب رعش  دق  ناك  .ةديدع  تاونسل  هلخاد  حومطلا  كلذ  لثم  ءافخإ  كوليإ 

نأ قدصيل  نكي  اهدنع   ىتح  نكل  رمحألا ، رئاطلا  يجوساي  هحنم  امدنع 

يخرف عمس  امدنع  هسأر  ّزهو  ًاما ، مهنوخيس  كوليإ  نأو  نكمم ، كلذ 

نكي .ةلحرلل   ًادادعتسا  ماكحإب  هتحنجأ  طبر  دنع  ناقسقسي  نيرسنلا 

ضرألا ىلع  دمملا  اغاشت  دسج  رظنم  ناك  .رمألاب  هسفن  لغشي  نأ  عيطتسي 

نوكرتيس اوناكو  .ةقباسلا  ةليللاب  هرّكذيو  ًاراركتو ، ًارارم  هينيع  مامأ  ىءارتي 

ةرج ودبي  هتاذ  دحب  كلذ  ناكو  هيف ، طقس  يذلا  ناكملا  زوجعلا يف  صاقلا 

.ةيتفلل ةبسنلاب  ىرخألا  مئارجلا  لثم 

ناك اهسفن  نلوه  هجو  نأ  ّالإ  سأيلا ، مهّفليو  بحاش  اوناك  ءانبألا  نأ  مغر 

.اهينيع يف  رظنيل  ةيافك  قمحأ  صخش  يأ  ىلع  هلالظب  يقليو  ًابضغ  عشي 

رظنلا وه  ىتح  عطتسي  ناخلا ،  ةميخ  كيكفتب  رمأيل  كوليإ  ءاج  امدنعو 

تاقبطلا كيكفت  متو  .همامأ  يراجلا  لمعلا  ىلإ  كلذ  نم  ًالدب  قدحو  اهيلإ ،

متو ةغص ، ماسقأ  ىلإ  يبشخلا  راطإلا  راهناو  اهفلو ، ليقثلا  دابّلل  ةبكلا 
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ساوقأ نم  لخادلا ، ناك يف  ام  لك  ذخأ  مت  .ةعيرس  تابرضب  طبرلا  دقع  عطق 

تانعللا رتكب  قلطأو  .ورفلا  نم  اهتناطب  عم  ءاتشلا  ةسبلأ  ىلإ  يجوساي 

ةطاسبب اهسأر  تزه  نلوه  نكل  ءيش ، مهل  َقبي  هنأ   دهاش  امدنع  خرصو 

عيضت نأ  نم  نأو  ةعنصلا  ةديج  ةسبلألا  تناك  .ةداتعملا  كوليإ  ةوسق  نم 

ةايحلا نم  ءاتشلا  مهفطتخيسو  ةايحلا ، ديق  ىلع  اوقبي  نل  نيذلا  كئلوأ  ىلع 

تهجاو كلذ ، مغر  .ةرم  لوأ  جلثلا  لطهي  امدنع  مهس  ةعرسب  ديكأتلاب 

.عومدلا نم  ٍلاخ  اههجوو  عوفرم ، اهسأرو  ةماركب ، تالئاعلا 

، ةلوهسب هلقن  متيل  ًمصم  ءيش  لك  ناكو  .ًاليوط  ًاتقو  رمألا  قرغتسي   

رئاودلا تناك  ءسلا ، دبك  ىلإ  سمشلا  هيف  تلصو  يذلا  تقولا  يفو 

ءيش لك  طبرل  لابحلا  نوّدشي  لاجرلاو  ةلّمحم ، تابرعلاو  ةيلاخ  ءادوسلا 

.ماكحإب

ىوأم كانه  نكي  و  .ربكأ  ةوقب  حايرلا  تبه  امدنع  نلوه  تشعترا 

تناكو .ةردخو  ةفوشكم  اهنأب  ترعشو  مايخلا ، كيكفت  مت  نأ  دعب  كاذنآ 

هنأ ول  سوؤر  ةرشع  هب  برضيو  هدلاو  فيس  رهشيس  ناك  يجوساي  نأ  فرعت 

ًافوفلم بارتلا ، ىلع  ىجسم  هدسج  ناك  .ثدحي  ام  ىأرو  ًادوجوم  ناك 

لوح ناتكلا  نم  ةدق  ةعطق  تالئاعلا  نم  صخش  ّفل  ليللا ، يفو  .سبالملاب 

، تيم بنج  ىلإ  ًابنج  نايقلتسي  اناكو  .هحرج  ًايفخم  ليزهلا ، اغاشت  دسج 

.هنم يأ  ىلإ  رظنت  نأ  نلوه  عطتست  و 

ةماق نم  لوطأ  ًايصع  اولمعتساو  هقوب ، كوليإ يف  خفن  امدنع  ةاعرلا  خرص 

تردصأ امدنع  ءاضوضلا  تدادزا  .ةكرحلا  ىلع  تاناويحلا  ثحل  لجرلا 

ةليبقلا تأدبو  ةعساللا ، ةسمللا  يدافتل  تضكرو  ءاغث  زعاملاو  مانغألا 

مهتبقارو عوطقم  ةرجش  عذج  لثم  اهدالوأ  عم  نلوه  تفقو  .كرحتلاب 

ًابسحت يف هديب  نويشك  كسمأو  هسفنل ، تمصب  جشني  جوميت  ناكو  .نولحري 

.ةليبقلا ءارو  يرجلا  ىتفلا  لواح  لاح 
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.مهناعطق تاوصأو  ةاعرلا  تاخرص  ةعساولا  ضرألا  تعلتبا  ام  ناعرس 

ًاخأ تقلطأو  اهنع ، ةديعب  ةفاسم  ىلع  اوحبصأ  ىتح  نلوه  مهتبقارو 

مهنع ثحبلل  لجر  لاسرإ  عيطتسي  كوليإ  نأ  فرعت  تناك  .حايترا  ةديهنت 

مهلصفت يتلا  ةفاسملا  تحبصأ  املاحو  .ةديحولا  ةلئاعلل  ةيومد  ةياهن  عضوو 

اهدالوأ ىلإ  ترادتسا  اهربع ، مهتيؤر  دحأ  عيطتسي  نأ  نم  ربكأ  ةليبقلا  نع 

.اهلوح مهتعمجو 

اذه نع  دعتبن  نأ  يغبني  ءيش ، لك  لبق  نكل  ماعطلاو ، ىوأملا  ىلإ  جاتحن  "

يش اهلك  نوكت  نل  .نانلا  دامر  يف  ثحبتل  ًابيرق  تاناويح  أتس  .ناكملا 

ناك يف  هلوهذ  نم  اهنبا  ةداحلا  اهتربن  تجرخأ  رتكب "! .مئاوق  عبرأ  ىلع 

". كئاقشأب ينتعتل  نآلا  كيلإ  جاتحأ   " .ديعبلا دشحلا  قدحي يف 

". تاومأ انعيمج   " .لهسلا بقال  رادتساو  ةدئافلا "؟ ام  : " باجأ

.هينيع نم  ررشلا  رياطتو  هناكم  لياو يف  ههجو ، ىلع  ةوقب  نلوه  هتمطل 

.ةقباسلا ةليللا  كوليإ يف  هيف  هبرض  يذلا  ناكملا  نم  ةديدج  ءامد  تلاسو 

ديري ك  تمصب ، مهفتح  اوقلي  نل  يجوساي  ءانبأ  .رتكب  اي  ماعطو  ىوأم ، "

"؟ مهفت له  رتكب ، اي  كتوق  ىلإ  جاتحأ  ً.اضيأ  هتجوز  الو  .كوليإ 

"؟ هب ...لعفنس  اذام  : " هدلاو دسج  ىلإ  رظني  وهو  نجوميت  لاق 

تّدشو .هيلإ  رظني  ام  ىلع  اهانيع  تعقو  امدنع  ةظحلل  نلوه  تحنرت 

.بضغب اهتّزهو  اهتضبق  ىلع 

ىءارتو ةدحاو "؟ ًاسرف  انل  كرتي  نأ  ًاثك  ناك  له  : " ضفخنم توصب  تلاق 

دسج نع  شقلا  بحسب  ةنيعم  ةليبق  ىلإ  نومتني  ال  لاجر  مايق  اهل 

دسج درجم  هنإ   " .رايخ كانه  نكي  نكل   هيلع ، كحضلاو  يراعلا  يجوساي 

نوكيسو ايحن ، اناري  هلعجنل  .انه  نم  كدلاو  حور  تبهذ  دقل  .نجوميت  اي 

". ًايضار

"؟ ًاذإ ةيربلا  بالكلل  هكرتنس  : " ًاروعذم نجوميت  لأس 
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يه ام  .مهي  ال  رويط ، وأ  بالك  .نوربجم  نحن   " .هسأرب أموأ  نم  رتكب  ناك 

فصتنم هنإ  نجوميت ؟ اي  اهيف  هلمحن  نأ  تنأو  انأ  عيطتسن  يتلا  ةفاسملا 

". راجشألا دجوت  ثيح  ىلإ  لصن  نأ  يغبنيو  راهنلا ،

". كانه ىوأم  دجوي  .رمحألا  لتلا  : " ةأجف نويشك  لاق 

لبق هيلإ  لوصولا  اننك  الو  ًادج  ديعب  ناكملا  : " تلاقو اهسأر ، نلوه  تّزه 

ةباغ دجوي  .دغلا  ىتح  ضرغلاب  يفتس  ةراغم  دجوت  قرشلا  ىلإ  .مالظلا  لولح 

رشع دعب  كوليإ  ىلع  قصبأس  ةباغلا ، يف  نكل  لوهسلا ، يف  تومنس  .كانه 

". نآلا نم  تاونس 

". عئاج انأ  : " ابتي وهو  جوميت  لاق 

تّدمو .ةئلألتملا  عومدلاب  ناتئيلم  اهانيعو  اهئانبأ  رغصأ  ىلإ  نلوه  ترظن 

جلا عطق  ىلع  يوتحت  ةيشق  ةبيقح  هنم  تجرخأو  اهئادر  لخاد  ىلإ  اهدي 

ول ك  راقوب  تنثا  وأ  ةعطق  مهنم  دحاو  لك  لوانتو  .هلضفي  يذلا  ولحلا 

ً.ادهع نوعطقي  مهنأ 

حبصي امدنعو  ًالاجر ، اوحبصت  ىتح  شيعنس  .انبأ  اي  اذه  نم  وجننس  "

عقو اهيف  عمسي  ةرم  لك  هيلإ يف  مداق  متنك  اذإ  ام  لءاستيس  ًازوجع ، كوليإ 

". مالظلا رفاوحلا يف 

ةيوق تناكو  .ةيوق  ةزع  ىوس  اودهاشي  و  ةشهدب ، اههجو  ىلإ  اورظن 

.اهنم ةوقلا  مهعيمج  اودمتساو  مهسأي ، نم  ًاضعب  ددبتل  ةيافكلا  هيف  ا 

". ماعطلا مث  ىوأملا ، نآلا ! اوكرحت  : " مهب تخرص 
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رشع يداحلا  لصفلا 

ىلإ ناسلجي  نجوميتو  رتكب  ناك  يف  رطملا  نم  ةفيفخ  تاخز  تلطه 

دق اوناك  مالظلا ، لولح  لبقو  .مظعلا  ىتح  للبم  ًاضعب ، هضعب  بناج 

غص لودج  ناك  ثيح  راجشألا  هب  طيحت  لالتلا  يرخص يف  قش  ىلإ  اولصو 

ًائيلم ضرألا  يف  قيضلا  جفلا  ناكو  .ءاملاب  ةعبشملا  ةخبسلا  ضرألا  ربعي 

توص ناكو  .ماظعلا  لثم  ةبحاشلا  ةيضفلا  الوتبلاو  ءادوسلا  ربونصلا  راجشأب 

ةكباشتم روذج  قوف  نوشعتري  ةيتفلا  ناك  يف  ًافيخمو  ًابيرغ  ءاملا  ذاذر 

.نوللا ةنكاد 

ناصغألا اوعمجيل  مهتلسرأ  دق  نلوه  تناك  ءوضلا ، ىشالتي  نأ  لبق 

اهوعضيل طلاو  قاروألا  ربع  ةنفعتملا  بشخلا  عطق  اوبحسيو  ةطقاستملا ،

، مهعرذأو مهرودص  يف  بك  أب  اورعشو  .عافترالا  ةليلق  ةرجش  عذج  ىلع 

نم هيعارذ  ءلم  لمح  جوميت  ىتحو  .ةحارلل  ًالاجم  مهل  كرتت  نلوه   نكل 

ًارارم هتيشم  يف  حنرتو  ةغص ، ناصغأ  قوف  اهاقلأو  ةيربإلا  ربونصلا  قاروأ 

نكي و  .ادبلا  ىوأملا  ءانب  ىهتنا  ىتح  اهنم  ديزملا  بلجي  وهو  ًاراركتو 

هالك تلّبق  نلوه  نكل  نجوميتو ، رتكب  عستيل  ةيافكلا  هيف  ا  ًابك 

روكتو ةلفطلا ، عم  ةيلخادلا  ةحسفلا  ىلإ  تفحز  امدنع  رخفب  افقوو  ًانانتما ،

، هدعب لخادلا  ىلإ  جوميت  فحزو  اهيمدق  ب  شعتري  بلك  لثم  راساخ 

نم ةهرب  ًانس  ربكألا  هيقيقش  عم  نويشك  فقوو  .تفاخ  توصب  جشني  وهو 

فلخ هب  عفدو  هعارذ  نم  نجوميت  هكسمأو  .داهجإلا  نم  ًاليلق  حنرتي  نمزلا ،

.هل ىتح  عستم  كانه  نكي  .نيرخآلا  

دعتباو .عضرت  ةلفطلا  تناك  يف  اهردص  وحن  ءطبب  مهتدلاو  سأر  أفكنا 

هيهجو يقي  ءيش  يأ  نع  اثحبو  هتعاطتسا ، ردق  ءودهب  رتكبو  نجوميت 

.مونلا اعيطتسي  ىتح  رطملا  نم 

ىلع ءاقلتسالا  نم  ًاثك  لضفأ  تسيل  روذجلا  ةلتك  نأ  ادبو  ً.ائيش  ادجي   
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فيك ناملأتي  راظنألا  نع  ةيفخلا  لتكلاو  تاءوتنلا  هتلعجو  ةبطرلا ، ضرألا 

برضت جلثملا  ءاملا  نم  ةشر  تناك  هيلع ، بلغي  ساعنلا  ناك  امدنعو  .ابّلقت 

نادجاوتي يذلا  ناكملا  نع  نالءاستي  كهنم  ظاقيتسالل  هعفدتو  هيهجو 

ً.ادبأ يهتني  نل  ليللا  نأ  ادبو  .هيف 

مويلاب ركفي  ذخأ  تجنشتملا ، هيقاس  كرحو  ًاددجم  نجوميت  قافأ  امدنع 

اورظن دق  اوناك  .هدلاو  دسج  نع  دعتبي  نأ  ًابيرغ  ناكو  .مهيلع  علطيس  يذلا 

ًائيش اهنع  نودعتبي  مهو  اهيف  هوكرت  يتلا  ةعقبلا  ةيؤرل  فلخلا  ىلإ  ًاعيمج 

.مهنم تقياضتو  ةبيئكلا  تارظنلا  تظحال  دق  نلوه  تناكو  ً.ائيشف 

نم ءابتخالا  مكيلع  نكي  .مكلوح   تالئاعلا  تناك  املاطل  : " تلاق

دحاو عكستم  ىتح  .نآلا  ئبتخن  نأ  يغبني  .لبق  نم  عكستملاو  صوصللا 

". ةلادع كانه  نوكت  نلو  ًاعيمج ، انلتق  عيطتسي 

اهلعج لثم  ةبهر  رعشقت  مهنادبأ  ةيساقلا  ةديدجلا  ةقيقحلا  تلعج 

انيع تفرط  .كأف  كأ  مهتايونعم  طّبثو  ًادرب ، شعترت  لطهي  أدب  يذلا  رطملا 

هنأ ًاقثاو  نكي  و  .ىلعألا  يف  ام  ناكم  نم  تلاس  ءام  تارطق  نم  نجوميت 

هملؤتو ةيلاخ  هتدعم  تناك  .ىضقنا  دق  تقولا  نأب  رعش  هنأ  مغر  ًالصأ ، مان 

ًاسوق مهل  كرت  كوليإ  نأ  ولو  .ماعطلا  ىلع  لوصحلل  هنولعفيس  ّع  لءاستو 

ريرغلا تاناويح  ًاعيمج  مهماعطإ  عيطتسي  نجوميت  ناك  طقف ، ًادحاو 

رظنو طقف ، مايأ  ةعضب  نوضغ  يف  ًاعوج  نوتو  دق  سوق ، نودو  .ةنيدبلا 

ىلع عطست  نأب  موجنلل  كلذ  حمسو  تعشقنا ، دق  مويغلا  نأ  دهاشو  ىلعألل 

نوكي نأب  لمأي  ناك  هنكل  ًءام ، رطقت  لازت  ام  راجشألا  تناكو  .اهتحت  ضرألا 

طلاب ةوسكم  هسبالمو  ءاملاب  ًاعبشم  هيف  ءيش  لك  ناكو  ً.ائفد  كأ  حابصلا 

رّكفو هتضبق  ىلع  دش  امدنع  هعباصأ  ىلع  جزللا  لحولاب  رعشو  .قاروألاو 

نعلو اهلهاجت ، هنكل  هفك ، ةحار  يف  ةكوش  وأ  ربونص  ةربإ  تزرغنا  .كوليإب 

هدسج لك  زتها  ىتح  ًادمع  هتضبق  دشو  .هتلئاع  ناخ  يذلا  لجرلا  تمصب 
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.هينفج تحت  رضخأ  ًاضيمو  ىري  نأ  عاطتساو 

نم ًايح ، هِقبأ  .ىفاعم  ًايوق  هِقبأ  ً.ايح  ينِقبأ  : " ءسلا بأل  ًاعرضتم  لاق 

". هلتقأل يلجأ 

ىلع ًاملأتم  ًاددجم  هينيع  قلغأ  يذلا  نجوميت  بناجب  همون  رتكب يف  مهمه 

يذلا هسفن  ءيشلا  ديري  ناكو  .رجفلا  غزبي  ىتح  تاعاسلا  يضقنت  نأ  لمأ 

نم ًالدب  .هلكاشم  لك  لحتو  اهيعارذب  هتدلاو  هقّوطت  نأ  مهرغصأ : هديري 

ناك .هئاقشأ  لجأو  اهلجأ  نم  ًايوق ، نوكي  نأ  هيلع  نأ  فرعي  ناك  كلذ ،

هيف دجيس  يذلا  مويلا  ىلإ  نوشيعيس  مهنأ  وه  طقف  دحاو  ءيش  نم  ًادكأتم 

ةركفلا تيقبو  .تو  نأ  دعب  هدي  نم  يجوساي  فيس  ذخأيو  هلتقيو ، كوليإ 

.ساعنلا هبلغ  ىتح  هدوارت 

ًاضعب مهضعب  هوجو  اول  ءوضلا  نم  يفكي  ام  رشتنا  املاح  ًاعيمج  اوضهن 

، داهجإلا ةجيتن  ةمدكل  اتضرعت  هنأك  تخفتنم  نلوه  انيع  تناك  .ةخسّتم 

نم فوطت  ةديحولا  ءاملا  ةبرق  دهاشت  يهو  اهلوح ، اهلافطأ  تعمج  اهنكل 

نم طئاغلاب  اهسفن  تثول  دقو  خرصت ، ةغصلا  اهتنبا  تناكو  .ىرخأ  ىلإ  دي 

خارصلا نم  ةبون  ةعيضرلا  تأدبو  ةيفاضإ ، سبالم  كانه  نكت  و  .ديدج 

ىوس نلوه  رودق  نكي  ً.ادبأ و  فقوتت  نل  اهنأ  ادبو  رمحي  اههجو  تلعج 

ًارارم اهردص  نم  ةعاضرلا  ةلفطلا  تضفر  نأ  دعب  تاخرصلا  لهاجتت  نأ 

يف ىلدتي  يراعلا  اهردص  تكرتو  مهتدلاو  ربص  دفن  ةياهنلا ، يف  ً.اراركتو 

.خرصتو اهيتضبق  دشت  ةغصلا  ةلفطلا  تناك 

موقنو ًائفاد  ًاناكم  زهجن  نأ  يغبني  شيعن ، نأ  ديرن  انك  اذإ  : " مهل تلاق 

رمألا ربدتن  نأ  عيطتسن  ىتح  مكيدل  ام  ورأ  .تاناويحلاو  كمسلا  ديصب 

اي ًائيش  يفخت  ال  : " ةلئاق هوحن  ترادتساو  ددرت ، رتكب  نأ  تظحالو  ًاعيمج ."

لصحنو ديصلاب  مقن  اذإ   رمقلل  ةدحاو  ةرود  لالخ  انعيمج  تو  دق  رتكب ،

". ءفدلا ىلع 
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ةعبشملا سيلو  ةبطرلا  قاروألاب  شورفم  ناكم  داجيإ  ناك  رجفلا ، دنع 

موقت تناك  يف  اهدسج  شعتراو  اهءادر ، نلوه  تعلخ  .ةلوهس  كأ  ءاملاب 

ثيح اهسبالم  ىلع  ةنكادلا  ةعقبلا  اودهاشي  نأ  ًاعيمج  اوعاطتساو  .كلذب 

، ًاعيمج مهيلع  ةحئارلا  تبهو  .ليللا  ءانثأ  اهيلع  اهءاعمأ  مهتقيقش  تغرفأ 

اهيتفش تّمز  يتلا  نلوه  هتلهاجتو  .ههجو  ىلع  هدي  عضيل  راساخ  عفد  م 

ةبوعصب اهباصعأ  طبضت  اهنأب  رعشي  نأ  نجوميت  عاطتساو  .جاعزنالا  نم 

، سبالملا ىلع  اهتنبا  تعضو  قفربو ، .ضرألا  ىلع  اهءادر  تشرف  امدنع 

ىلع اهلوح  قيدحتلل  مجحلا  ةليئضلا  ةغصلا  ةاتفلا  ةكرحلا  كلت  تعفدو 

.شعترت اهتيؤر  ًاملؤم  ناكو  .عومدلا  هؤل  نيعب  اهئاقشأ 

نلوه تربتخاو  ً.اضرأ  اهعضوو  همازح ، نم  ًانيكس  بحسو  رتكب ، ّرشك 

ًاليقث ًالبح  كفتل  اهرصخ  ىلإ  اهدي  تّدمو  .اهسأرب  تأموأو  اهماهبإب  لصنلا 

ءانثأ ةقباسلا  ةليللا  اهئادر يف  تحت  هتأبخ  يذلاو  لودجملا  سرفلا  رعش  نم 

اهنكل ةغص  تافافللا  تناكو  .مهتنحم  مهدعاسي يف  ار  ءيش  يأ  نع  اهثحب 

.ةدحاو ةموك  ًاضرأ يف  اهوعضو  امدنع  ءاقشألا  كاكس  ىلإ  تمضناو  ةيوق 

ةعطق ناك  هعضو  نجوميت  عاطتسا  ام  لك  ةغصلا ، هنيكس  بناج  ىلإ 

و ً.اديج  ةجوسنمو  ةليوط  تناك  يتلاو  هيلع ، هءادر  دشت  يتلا  شقلا 

.ام ةقيرطب  اهنم  ديفتست  فوس  نلوه  نأب  كشي  نكي 

نم ةغص  ةبلع  جرخت  نلوه  تناك  يف  باجعإب  ًاعيمج  نوبقاري  اوذخأ 

ةغص ةعطق  ىلع  يوتحت  تناكو  .ةيلخادلا  اهبايث  بويج  ىدحإ  نم  مظعلا 

.راقوب ًابناج  اهتعضو  يتلا  ناوصلا  ةراجح  نم  هب  سأبال  ًاددعو  ذالوفلا  نم 

اهقوف اهماهبإ  تررمو  عنصلا ، ةليمج  ةنكادلا  ءارفصلا  ةبلعلا  تناكو 

.يرجي ام  نودهاشي  اهدالوأ  ناك  يف  اهتايركذ  ديعتست 

، ًارجح تكسمأ  مث  انجوزت ." امدنع  ةبلعلا  هذه  مكدلاو  ادهأ  : " تلاق

اهتزرفو ًادج ، ةداح  مظعلا  نم  ةرسك  لك  تناكو  .ءازجأ  ىلإ  ةبلعلا  تمطحو 
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.اهيدي اهتلمحو ب  اهنيب  لضفألا  تقتناو  ةيانع ، لكب 

ذخأتس راساخ ؟ .ماهسلا  سوؤرل  ناتاهو  كمسلا ، ةرانصل  ةعطقلا  هذه  "

ًانيكس لمعتسا  .ةرانصلا  ذحشل  ديج  رجح  نع  ثحبتو  لودجملا  سرفلا  رعش 

". مويلا كظح  ىلإ  جاتحن  .ناديدلا  نع  ًاثحب  ضرألا  رفحل 

مهفأ : " لاقو ةداتعملا ، هتقارشإل  رثأ  نود  مظعلا  ةرسكب  راساخ  كسمأ 

.هتضبق لوح  سرفلا  رعش  فلو  كلذ ."

ءاشحأ ىلإ  جاتحن  .خف  عنصل  يفكي  ام  كرتا يل  : " فقي ناك  يف  هل  تلاق 

". سوق ةعانصل  راتوأو 

لكل ةداحلا  ماظعلا  نم  ةيظش  تطعأو  نجوميتو ، رتكب  ىلإ  ترادتسا 

.هنم

تيأر دقل  .الوتب  ةرجش  نم  ًاسوق  يل  اعنصاو  ًانيكس  كنم  لك  ذخأيل  "

". لبق نم  ةديدع  تارم  كلذب  مايقلا  ةيفيك 

نأ ول  : " لوقلاب عرشو  .اهربتخي  هفك ، ةحار  يف  ةيظشلا  ةفاحب  رتكب  عفد 

". ...رتولا ةعانصل  ناصح  دلج  وأ  ًانرق ، انيدل 

دحاو خف   " .هيلإ ترظن  امدنع  تمصو  ًاما ، نلوه  ةكرح  تنكس 

كدلاو لعجي  ًاسوق  ديرأ  يننإ  لقأ  .ءايحأ   انيقبي  نل  ريرغلا  تاناويحل 

نأ يغبني  ار  وأ  .بسحو  هب  لتقت  نأ  عيطتست  ًائيش  عطقا  .كب  ًاروخف 

"؟ انيلع ايضقي  ىتح  عوجلاو  دربلا  رظتننو  قاروألا  يقلتسن ب 

رظني نأ  نودو  .نيرخآلا  مامأ  هل  اهداقتنا  نم  جعزناو  رتكب ، بج  بطقت 

ماكحإب يف ماظعلا  ةيظشب  كس  ًادعتبم  ىشمو  هنيكس ، طقتلا  نجوميت ، ىلإ 

.هتضبق

ديصل ار  حمر ، عنصو  اصع  ىلإ  كس  طبر  عيطتسأ  : " نويشك لاق 

". كمسلا

كس رغصأ  تطقتلاو  ً.اقيمع  ًاقيهش  تبحسو  نانتماب ، نلوه  هيلإ  ترظن 
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.هيدي اهتعضوو ب 

مكدلاو مكملع  دقل   " .ههجو سملتل  اهدي  تّدمو  بيط ." ىتف  : " تلاق

، ّدحلا اذه  ىلإ  ًهم  نوكيس  رمألا  نأ  ليختي  ناك  هنأ  دقتعأ  ً.اعيمج ال  ديصلا 

". هيلإ ةجاحب  نحن  هومتملعت ، يذلا  ناك  هم  نكل 

.تدهنتو شقلا  ىلع  ةيقبتملا  ءايشألا  نم  ليلقلا  ددعلا  ىلإ  ترظن 

". ءيش يأ  .قرتحي  ًافاج  ًائيش  تدجو يل  اذإ  ران  لاعشإ  عيطتسأ  جوميت ؟ "

دعب دوعت  دق  نكي  و  .شعتري  همف  ناكو  نيدبلا ، غصلا  ىتفلا  ضهن 

ةيتفلا عاطتساو  .اهنم  سوؤيملا  مهتلاح  الو  ديدجلا ، مهعضو  ءوس  ىلع 

لازي ام  ناك  جوميت  نكل  رايهنالا ، ةفاح  ىلع  نلوه  نأ  اوظحالي  نأ  نورخآلا 

ةظحل ب ءاضقب  هل  تحمسو  .هقناعتل  اهنم  مدقتو  ةرخص  لثم  ةبلص  اهاري 

.اهنع ًاديعب  هعفدت  نأ  لبق  اهيعارذ 

نود ىرخأ  ةليل  لتحا  كتقيقش  عيطتست  ال  .جوميت  اي  كنك  ام  دج  "

". ران

نأ نلوه  تضفر  امدنعو  جشني ، غصلا  ىتفلا  راهنا  امدنع  نجوميت  عزف 

.ةقسابلا راجشألا  تحت  ًادعتبم  ىرج  هيلإ ، رظنت 

كسمأو .ةحارلا  ضعب  هتدلاو  حنمل  ةلواحم  يف  ءطبب  هدي  نجوميت  ّدم 

.نمزلا نم  ةهربل  هدي  اههجو  سمال  ىتح  اهسأر  تلامأ  هتداعسلو ، اهفتكب ،

.نجوميت اي  ًالتاق  ًاسوق  عنصا يل  : " هيلإ رظنتل  اهينيع  تعفر  نأ  دعب  تلاق ،

". هدعاسو رتكب  نع  ثحبا 

تاخرص ىدص  ناكو  ةلفطلا ، عم  كانه  اهكرتو  هعوج  نم  أب  هقير  علتبا 

.ةبطرلا راجشألا  ددرتي ب  اهئاكب 

.الوتب ةرجش  ًانصغ يف  ّزحت  هنيكس  توصل  هعس  دنع  رتكب  نجوميت  دجو 

يأ ىدافتيو  هنم  برتقي  هنأ  ربكألا  هقيقش  فرعي  ىتح  ًاتفاخ  ًافص  قلطأو 

ةرجشلا عذج  نجوميت  تّبث  ةفش ، تنبب  سبني  نأ  نود  .عقت  دق  ةلكشم 
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نم ةنيتم  ةعطق  كسلا  تناكو  .هقيقش  كس  لصن  هيف  لمعيل  عيفرلا 

ماج ّبصي  رتكب  نأ  ادبو  .ةرجشلا  نصغ  يف  ًاقيمع  عطقتو  يساقلا  ذالوفلا 

تبثي ىتح  ةبك  ةعاجش  نجوميت  نم  رمألا  بلطتو  بشخلا ، ىلع  هبضغ 

.هعباصأ نم  برقلاب  ىرخأ  رثإ  ةبرض  هراثآ  كرتي  لصنلا  ناك  يف  هيدي 

نصغلا ىلع  طغضلا  نجوميت  عيطتسي  نأ  لبق  ًاليوط  رمألا  قرغتسي   

سوقلا نأ  ًابئتكم  رّكفو  .يرطلا  بشخلل  تهابلا  جيسنلا  رسكيو  لفسألل 

ةليمجلا يف ةحلسألا  يف  ركفي  ّالأ  ًابعص  ناكو  ً.ابيرقت  ةدئافلا  ميدع  نوكيس 

ةيلغم ةليوط  عطقب  الوتبلا  بشخ  ةاون  قصل  متي  ناكو  .بائذلا  مايخ  لك 

متعم ناكم  ةلماك يف  ةنسل  اهكرت  مث  ةنيتم  راتوأ  ضحتو  فارخلا  نورق  نم 

ىلع ًارداقو  عادبإلل ، ًالاثم  اهنم  لك  ناكو  .اهضعبب  اهلصو  ّمتي  نأ  لبق  فاج 

.ةوطخ يتئم  نع  ديزت  ةفاسم  نم  لتقلا 

لافطأ ةبعل  نم  ليلقب  لضفأ  هعنصل  هقيقشو  حدك  يذلا  سوقلا  نوكيس 

نجوميت ففأت  .هيلع  مهتايح  دمتعتس  يذلا  وهو  ساوقألا ، كلتب  ةنراقم 

ناك يذلا  ةرجشلا  نصغ  ًاخأ  عزتناو  هينيع  ىدحإ  رتكب  قلغأ  امدنع  ةرار 

بقارو كلذ ، ءانثأ  كرحتي  رتكب  كف  دهاشو  .قاروألاو  ءاحللاب  ىطغم  لازي  ام 

ةرجش عذج  ىلع  هرسكيو  ةدشب  نصغلا  بحسي  هقيقش  ناك  يف  ةشهدب 

.قاروألا ىلع  ءازجألاب  يمريو  ىرخأ ،

". تقولل ةعيضم  هذه  : " ًابضاغ رتكب  لاق 

نم ًاقلق  ةأجف  حبصأو  اهلمحي ، ناك  يتلا  كسلا  ىلإ  نجوميت  رظن 

.هدحو هدوجو 

.دحاو موي  يف  اهعطق  نوعيطتسي  يتلا  ةفاسملا  يه  ام  : " رتكب لأس 

للستلا عيطتسأ  .انناوخإ  كلذكو  سارحلا  فرعن  .رثألا  يّفقت  عيطتست 

". مهنيب

ناعملت رتكب  انيع  دهاشو  كوليإ "؟ لتقت  لعفتس ؟ اذام  : " نجوميت هلأس 
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.هسأر ّزه  مث  هرطاخ ، ةركفلا يف  تلاج  امدنع  ةظحلل 

طقف ًادحاو  ًاسوق  ًاسوق ! قرسن  نأ  عيطتسن  اننكل  ًادبأ ، هيلإ  لصن  نل  .ال  "

"؟ ًاعئاج تسلأ  .لكأن  نأ  عيطتسن  اذكهو  ماهسلا ، ضعبو 

ربتخا دق  ناكو  .هتدعم  رصتعي  يذلا  ألا  يف  ركفي  ال  نأ  نجوميت  لواح 

، انهو .ةياهنلا  هرظتنت يف  ةنخاس  ةبجو  ًااد  كانه  ناك  نكل  لبق ، نم  عوجلا 

نأب لمأي  ناك  .اهسمل  درجمل  أتيو  هجعزت  هنطب  تناكو  أوسأ  ودبي  رمألا  ناك 

.هلتقيس فعض  يأ  ناكملا ، اذه  لثم  .لاهسإلا يف  تامالع  ىلوأ  كلت  نوكت  ال 

ب لصافلا  عيفرلا  طخلا  ىلع  نوشميس  مهنأ  هتدلاو ، لثم  فرعي ، ناكو 

.ءاتشلا لحي  امدنع  ماظعلا  نم  ةموك  ىلإ  لوحتلاو  ةاجنلا 

.راذنإلا قلطني  نأ  نود  ةميخ  ةيأ  ىلإ  لخدن  نل  اننكل  ًاعوج ، روضتأ  : " لاق

.ةيناث ةرم  وجنن  كوليإ  انعدي  نلو  انه ، ىلإ  اننوبقعتيس  كلذ ، انلعف  اذإ  ىتحو 

". كل ام  لك  يه  ةروسكملا  اصعلا  كلت 

حّولو مراع ، بضغب  رتكب  هطقتلاو  روسكملا ، نصغلا  ىلإ  باشلا  الك  رظن 

.ضرألا ىلع  اهامر  مث  ةبلصلا  بشخلا  ةعطقب 

انيدل سيلو  رتو ، انيدل  سيل  هنأ  مغر  ً.اددجم  أدبنل  ًانسح ، : " ًهجتم لاق 

ةراجحلا ءاقلإب  ناويح  دايطصال  ةبك  ةصرف  انيدل  .ءارغ  انيدل  سيلو  ماهس ،

!" هيلع

، هئاقشأ لك  لثمو  .رتكب  بضغ  ةبون  نم  ًالوهذم  ءيشب ، نجوميت  هوفتي   

ىلع اوداتعا  دق  اوناك  ارو  .لعفي  ام  فرعي  صخش  دوجو  ىلع  ًاداتعم  ناك 

كانه تناك  .عئاض  وهو  هدي  سملت  هدلاو  ديب  رعش  ذنم  .ةقيقحلا  كلت 

ناك هنكل  هردص ، مرطضت يف  تأدب  اهجاتحي  يتلا  ةوقلا  نأب  اهيف  رعش  تاقوأ 

.ةدقلا هتايح  ديعتسيو  كلذ  لك  يهتني  نأ  عقوتي 

.مهس قالطإل  دمصتس  اهنأ  دقتعأ  .رتو  عنصل  سبالملا  نم  ًاعطق  قزمنس  "

". لصن ىوس  انيدل  سيلو 
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.هماهبإ ضرعبو  رخآ ل  نصغ  ىلإ  هدي  ّدمو  رتكب ، مهمه 

ًاسوق عنصأس  يقيقش ، اي  ًاديج  اذه  تّبث  : " ليقثلا لصنلا  عفري  وهو  لاق 

". باشعألا لكأنس  كلذ ، لشف  اذإو  .لتاق  مهس  قالطإل  يفكي 

لكش ناكو  .لالتلا  ب  يرخصلا  عدصلا  ىلعأ  يف  راساخب  نويشك  قحل 

قلستي ناك  امدنع  هدقفي  داك  هنأ  ىتح  ةياغلل  ًانكاس  ًانس  ربكألا  هقيقش 

دهاشو ةكرب  يف  لودجلا  بصي  ثيح  ىلإ  تلوحت  هترظن  نكل  روخصلا ،

نصغ نم  ةطيسب  اصع  هسفنل  عنص  دق  راساخ  ناك  .ةفاحلا  ىلع  هقيقش 

برتقاو كانه  دوجوم  هنأ  هقيقش  هِّبنيل  ًافص  نويشك  قلطأو  .ليوط  ةرجش 

.يفاصلا ءاملاب  قّدحو  عاطتسملا ، ردق  تمصب 

ودبي .نآلا  ىتح  عبصإ  نم  ربكأ  ءيش  ال  .اهتيؤر  عيطتسأ  : " راساخ سمه 

". ناديدلا بحت  اهنأ ال 

دعب ىلع  ءاملا  يف  حبست  يتلا  محللا  نم  ةغصلا  عطقلاب  هالك  قّدح 

.ركفي وهو  نويشك  مهجتو  .ةفضلا  نم  عارذ 

انعيمج لكأن  نأ  اندرأ  اذإ  تنثا  وأ  ةدحاو  نم  كأ  ىلإ  جاتحنس  : " لاق

". ةليللا

ً.اذإ ال اهلق  ةركف ، كيدل  تناك  اذإ  : " لاقو كلذ ، عمس  امدنع  راساخ  فّفأت 

". ةرانصلا قلعت يف  اهلعج  عيطتسأ 

ناعتمتسيس يتفلا  الك  ناكو  نمزلا ، نم  ةليوط  ةرتفل  ًاتماص  نويشك  يقب 

ّلحب أدبو  نويشك ، فقو  ًاخأ ، .هيتدعم  صرقي  عوجلا  نكي  نإ   ءودهلاب 

ةثالث لوطب  دتو  تاماق ، ثالث  لوطب  ناك  .هئادر  نم  يلاقتربلا  رصخلا  شق 

ول هلعتساب  ركفيل  نكي  ارو   .مهمادقأ  ىلإ  مهسوؤر  نم  قلتسم  لاجر 

، راساخ هيلإ  رظنو  .نلوه  ةموك  ىلع  هرصخ  طابرب  ِقلي  نجوميت   نأ 

.همف ولعت  ةماستباو 

"؟ حبستس له  : " لاق
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عيطتسن .ةرانصلا  نم  لضفأ  نوكتس  ةكبشلا  : " لاقو هسأر  نويشك  ّزه 

ةعطقب لودجلا  هايم  زجحب  ركفأ  تنك  .اهدنع  كمسلا  لك  ىلع  لوصحلا 

". هذه شقلا 

ىلع ةنيمثلا  ةرانصلا  عضوو  هايملا ، نم  ةخستملا  ةدودلا  راساخ  بحس 

.ضرألا

قيرط يف  اصعب  ءاملا  برضأو  رايتلا ، سكع  يشمأس  .اذه  حجني  دق  : " لاق

عيطتست ار  سبالملا ، ةعطقب  لودجلا  قالغإ  تعطتسا  اذإ  .انه  ىلإ  دوع 

". ةفضلا ىلإ  اهنم  ضعب  عفد 

فلو هسفنل ، نويشك  دهنتو  .ةدمجتملا  هايملا  ىلإ  ددرتب  يتفلا  الك  رظن 

.هيعارذ لوح  سبالملا  ةعطق 

ىلإ لخد  امدنع  هدسج  شعتراو  راظتنالا ." نم  لضفأ  اذه  ًانسح ، : " لاق

.ةكربلا

ةعطق طبرل  ةعرسب  المع  يتفلا  الك  نكل  ناعزفيو ، ناثهلي  دربلا  هلعج 

ةيلاثم تيبثت  ةطقن  راجشألا  ىدحإ  رذج  ناكو  .لودجلا  ىرجم  ربع  شقلا 

ثيح نم  داعو  رخآلا ، فرطلا  ىلع  ةرخص  نويشك  عضوو  بناجلا ، دحأ  دنع 

.هسفن ىلع  تقبط  ًايوطم  شقلا  حبصأ  ثيحب  شقلا  كسمم  وهو  ءاج 

نمزلا نم  ةرتفل  اهب  رعشي  يتلا  ةريرعشقلا  يسنو  يفكي ، كأ م  كانه  ناك 

.فلخلا ىلإ  دترتو  يلاقتربلا  لصافلا  سملت  ةغص  ًاكسأ  دهاش  امدنع 

ًاحمر عنصيل  اصعب  ًانيكس  تبثيو  سبالملا  نم  ًاطيرش  عطقي  راساخ  دهاشو 

ً.اصق

.ةبكلا كسألا  ضعب  انل  لسل  ءسلا  بأ  ىلإ  عرضت  : " راساخ لاق 

". كسألا كلت  ديصن  نأ  يغبني 

هقيقش ىشم  يف  شعتري  ىتح ال  ةبك  ةوقب  حفاكي  ءاملا  نويشك يف  يقب 

ا دحأ  هربخي  نأل  ةجاحب  نكي  و  .راظنألا  نع  باغ  ىتح  هنع  ًادعتبم 
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.هلعفي

هلصافم ىلع  رتكب  هبرضف  هقيقش ، يدي  نم  سوقلا  ذخأ  نجوميت  لواح 

.هنيكس ضبق 

". هنإ يل : " بضغب رتكب  لاق 

عم قفاوتيل  نصغلا  ينحي  ًانس  ربكألا  ىتفلا  ناك  يف  نجوميت  بقار 

كلت نوكتو  نصغلا  رسكني  نأ  ًاعقوتم  عزف  .رخآلا  فرطلا  ىلع  رتولا  ةدقع 

رتكب ةقيرط  نم  ضعتما  دق  ناك  ةيادبلا ، ذنم  .ةثلاثلا  هتلواحم  ةياهن 

نأ يغبني  نيودع  اناك  رتولاو  بشخلا  نأ  ول  ك  حالسلا ، عنص  ةيبصعلا يف 

رتكب ناك  ةدعاسملا ، دي  ميدقت  نجوميت  لواح  لك  .ةعاطلا  ضورف  ايدؤي 

نأب هقيقشل  حمس  ةلشافلا ، هتالواحم  ترركت  امدنع  طقفو  ةنوشخب ، هدصي 

و اثلا ، سوقلا  قطقط  ً.اعم  اهينثب  ناموقي  يف  ةيبشخلا  ةعطقلا  كس 

نم ًاضيأ  اتلفأو  سوقلا ، ىلإ  هدش  دعب  ًاليلق  ىوس  نيرتو  لوأ  دمصي 

رركت امدنع  هبضغ  دادزاو  هيسأر  قوف  حبصتل  سمشلا  تلقتناو  .هناكم 

.رخآلا رثإ  لشفلا 

نم اهعطق  مت  ةعيفر  شق  طئارش  ةثالث  نم  ًافلؤم  ديدجلا  رتولا  ناك 

لكشب زتهي  ذخأو  فيخس ، لكشب  ًخضو  ًاكيمس  ناك  .نجوميت  رصخ  مازح 

.ثدحي دق  م  ًاعزف  سوقلا ، ةءانحنا  نم  رتكب  ففخ  امدنع  نايعلل  حضاو 

ىلع هماهبإ  رتكب  ررمو  .حايترا  ةديهنت  يتفلا  الك  قلطأو  سوقلا ، رسكني  و 

.قيمع نر  توص  هنع  ردصف  دودشملا  رتولا 

"؟ مهسلا نم  تيهتنا  له  : " نجوميتل لاق 

رجش نم  ًيقتسم  ًابيضق  هيلع  ضرعو  طقف ." دحاو  : " نجوميت باجأ 

هنم رمألا  قرغتساو  .بشخلا  يف  ةوقب  ةتبثم  ماظعلا  نم  ةيظش  عم  الوتبلا 

ثادحإ عيطتسيو  اهديري ، يتلا  ةقيرطلاب  مهسلا  لكشي  ىتح  ًاليوط  ًاتقو 

هسافنأ سبح  دق  ناك  .بشخلا  يقش  ماظعلا ب  ةيظش  هيف  عضي  عيفر  قش 
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عيطتسي نل  لصنلا ، دقف  اذإ  هنأ  فرعي  هنأل  ةيلمعلا  كلت  نم  ءزج  لالخ 

.هل ليدب  داجيإ 

". ًاذإ هايإ  ينِطعأ  : " هيلإ هدي  د  وهو  رتكب  لاق 

كمهس عنصا  : " هدي لوانتم  نع  هدعبأ  نأ  دعب  باجأو  هسأر ، نجوميت  ّزه 

". اذه يل .كسفنب 

لمعتسي ار  ًانس  ربكألا  ىتفلا  نأب  رّكف  مث  رتكب ، ينيع  يف  بضغلا  ىأر 

هعنم دق  هعنص  هايضق يف  يذلا  تقولا  ناك  ارو  .هب  هبرضيل  ديدجلا  سوقلا 

ً.اخأ هسأرب  أموأ  رتكب  نكل  كلذب ، مايقلا  نم 

". كنم كلذ ، عقوتأ  نأ  يغبني  ناك  "

، نجوميت دي  لوانتم  نع  ًاديعب  سوقلا  نايعلل  ةرهاظ  ةكرحب  رتكب  عضو 

، يرجي ام  بقاري  ةبالصب  نجوميت  فقوو  .هلصن  ذحشيل  ًارجح  دجوو 

.لفغم عم  نواعتلل  هرارطضا  نم  هكلمتي  بضغلاو 

"؟ كلذ فرعت  له  رتكب ، اي  ىنسحلاب  كنع  نوملكتي  تونوخلوأ ال  : " لاق

.ماظعلا ةيظش  ذحش  ىلع  لمعلا  عباتو  رجحلا  ىلع  قصبو  رتكب ، ففأت 

، ناخلا تحبصأ  يننأ  ول  .يقيقش  اي  هنونظي   امل  متهأ  ال  : " ًهجتم باجأ 

". مهئايربك ن  نوعفدي  مهلعجأسو  ءاتش ، لوأ  مهيلع يف  غأس  تنك 

ةرورسم نوكتس  .دوعن  امدنع  كتدلاول ، كلذ  لوق  نم  دكأت  : " نجوميت لاق 

". هل ططخت  تنك  ام  عسل 

.تدقاح تنكاد  تغص  نيعب  هيلإ  رظنو  نجوميت ، ىلإ  هرصب  رتكب  عفر 

بائذلا دوقت  نأ  كل  نك  .لفط ال  درجم  كنإ  : " نمزلا نم  ةهرب  دعب  لاق 

". ًادبأ

ً.ائيش رهظُي  هنأ   مغر  هلخاد ، لعتشت  بضغلا  رانب  نجوميت  رعش 

"؟ كلذك سيلأ  نآلا ، فرعن  نل  : " لاق

.مهسلل ًابسانم  اهلكش  حبصيل  مظعلا  ةعطق  ذحش  عباتو  رتكب ، هلهاجت 
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داجيإ لثم  ًاديفم  ًائيش  لعفت  ال  اذامل  بسحو ، كانه  فوقولا  نم  ًالدب  "

"؟ ريرغ رحج 

ىشمو هقيقشل ، هرهظ  رادأو  هيلع ، ةباجإلاب  هسفن  نجوميت  جعزي   

ً.ادعتبم

تلعشأ دق  نلوه  تناكو  .هل  ري  لكشب  ةليزه  ةليللا  كلت  ةبجولا  تناك 

ىرخأ ةليل  ءاضق  ناك  ارو  .ةبطرلا  قاروألا  نم  دعاصت  ناخدلا  نأ  ّالإ  ًاران ،

عدصلا ناكو  .ءوضلا  دحأ  ىري  نأ  ةفئاخ  تناك  اهنكل  مهلتقب ، ًاليفك  دربلا  يف 

لوح نوعمتجي  مهتلعج  كلذ  مغر  اهنكل  مهعقوم ، يفخي  لالتلا  يرخصلا يف 

مهقهرأ دق  عوجلا  ناكو  .مهداسجأب  راشتنالا  نم  اهءوض  نوعنو  ةلعشلا ،

ةيرب ًاباشعأ  علتبا  نأ  دعب  ءارضخ  جوميت  مف  لوح  ةقطنملاو  ًاعيمج ،

.اهأيقتو

ظحلل هب  كاسمإلا  لضفلا يف  دوعيو  مهلمع ، موي  داصح  ناتكمس  تناك 

عباصأ رظنم  نأ  ّالإ  تغص ، اتناك  هنأ  مغرو  .رهنلا  نم  ديصلا  ةراهمل  سيلو 

.ةيتفلا راظنأ  ىلع  ذوحتسا  ةيوشملا  ءادوسلا  محللا 

ةطبحم ةهظ  دعب  ضعبلا  هضعب  نم  بضاغ  رتكبو  نجوميت  ناك 

، سوقلا هملسي  نأ  رتكب  ضفر  ريرغ ، رحج  نجوميت  دجو  نأ  دعبو  .لامآلل 

دحأ رسكناو  .ةبطرلا  ضرألا  ىلع  ًاعم  اكراعتو  بضغب ، نجوميت  همجاهو 

نكل رخآلاب ، كاسمإلا  رتكب  لواح  .هلاتق  توصلا  فقوأو  هتحت ، مهسلا 

عنصيو نويشك  كس  عتسي  نأ  ررق  دق  ناكو  .هنم  عرسأ  ناك  نجوميت 

.يلاتلا مويلا  هب يف  ًاصاخ  ًاسوق 

، رانلا ىلع  بيضقلا  كس  تناك  يف  فعضلاب  ترعشو  نلوه ، تشعترا 

نأ ناقحتسي  راساخو  نويشك  ناكو  .اهئانبأ  ًاعوج ب  روضتيس  نم  تلءاستو 

ام مهأ  اهتوق  نأ  فرعت  تناك  اهنكل  لقألا ، ىلع  محللا  معط  اقوذتي 

.نورخآلا ىنفيس  تتام ، ىتح  وأ  عوجلا ، نم  فعضت  تأدب  اذإو  .هنوكلت 
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ناكو ً.انس  ربكألا  يتفلا  ىلع  اهانيع  تعقو  امدنع  اههجو  ىلع  بضغلا  رهظ 

اصعلاب هبرضت  نأ  ديرت  تناكو  ةديدج ، تامدك  تامالع  لمحي  هالك 

اومعني نل  مهنأ  وأ  مهتدجنل ، دحأ  بهي  نل  هنأ  هف  دق  انوكي  .هئابغل  

، رانلا ىلع  تغص  تكمسب  ةقلعم  مهتايح  تناكو  .نآلا  دعب  ةحار  ةرتفب 

.ةدحاو ةمقلل  داكلاب  نايفكت 

ملستست ّالأ  ةلواحم  اهرفظإب ، نيوادوسلا  تكمسلا  نلوه  تسسحت 

تناك يف  اهعبصإ  ىلع  تكمسلا  ىدحإ  نم  ٍفاص  لئاس  لزنو  .سأيلل 

ةجهبلا هبشي  ءيشو  اهينيع  تقلغأو  اهمف ، يف  ةراصعلا  تعضوو  اهرصعت ،

، مسق ىلإ  ةكمسلا  تعطقو  اهملؤت  يتلا  اهتدعم  تلهاجتو  .اهكلمتي 

.راساخل رخآلاو  نويشكل  هادحإ  تطعأو 

.اهينيع نم  ضيفت  عومدلا  لعج  م  ًالوأ ." تنأ  : " لاقو هسأر ، نويشك  ّزه 

مشي ناكو  .همف  ىلإ  كمسلا  ةعطق  عفري  ناك  يف  فقوتو  راساخ  هعمس 

هيتفش لعجيو  ليسي  هباعل  نأ  نلوه  تدهاشو  يوشملا ، محللا  ةحئار 

.تبطر

". ًادغ لكآس  .نويشك  اي  كنم  كأ  لتحالا  عيطتسأ  : " تلاق

ّصمو كمسلا  ةعطق  ىلع  همفب  قبطأ  يذلا  راساخل  ًايفاك  كلذ  ناك 

هنكل هعوج ، نم  ًاملأ  نارصتعت  نويشك  انيع  تناكو  عومسم ، توصب  كسحلا 

.هسأر ّزه 

.قفرب هنم  نلوه  هتذخأف  ةكمسلا  سأر  اهل  مّدقو  ًالوأ ." ِتنأ  : " ًاددجم لاق 

"؟ زيزعلا ينبا  اي  نويشك ؟ اي  كنم  ماعطلا  ذخأ  عيطتسأ  يننأ  دقتعت  له  "

". رانلا اهيمرأس يف  ّالإو  اهلوانت ، : " تلاق امدنع  ًايساق  اهتوص  ىحضأو 

عس نوعيطتسي  ًاعيمج  اوناكو  ً.اروف  اهنم  اهذخأو  ةركفلا  نم  عزف 

ةرطق رخآب  عتمتسي  وهو  همف  يف  ةنيجع  ىلإ  هقحس  امدنع  رسكتي  كسحلا 

.ءاذغلا نم 
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يوني ةيناثلا ، ةكمسلا  وحن  هدي  ّدمو  نآلا ." كرود  : " هتدلاول نجوميت  لاق 

هيلع مجهي  نجوميت  داكو  اهدعبيل ، هعارذ  ىلع  رتكب  هبرضو  .اهل  اهرر  نأ 

.ئجافم بضغب  ًاددجم 

الو .ةليللا  ماعطلل  ةجاحب  تسل  : " هبضغ ىلع  رطيس  نأ  دعب  نجوميت  لاق 

". جوميت عم  ةخألا  ةكمسلا  يمستقا  ً.اضيأ  رتكب 

ًالضفم ةأجف  فقوو  رانلا ، لوح  ةعئاجلا  نويعلا  لتحا  عيطتسي  نكي   

دم رتكب  نكل  نهولاب ، هروعش  ةجيتن  ًاليلق  حنرتو  .ثدحي  ام  دهاشي  ال  نأ 

همف يف  ربكألا  ةعطقلا  عضوو  .فصن  ىلإ  اهمسقو  ةكمسلا ، ذخأو  هدي 

.اهينيع ىلإ  رظنلا  عيطتسي  نأ  نود  هتدلاول ، يقابلا  ىطعأو 

.عوجلا ببسب  اهتلئاع  ةلاح  نم  ةجعزنم  تناكو  اهبضغ ، نلوه  تفخأ 

.ءايوقأ ءاقبلا  مهيلع  ًابعص  ناكو  بيرق ، توملا  نأب  نورعشي  ًاعيمج  اوناك 

، جوميت ىلإ  تبهذ  كمسلا  نم  ةخألا  ةعطقلا  نكلو  رتكب ، نع  تحفص 

ىلع نجوميت  قصب  .ديزملل  ًابلط  هلوح  رظني  وهو  اهلوانتب  لغشنا  يذلا 

ربكألا هقيقش  نكمتي  نأ  لبقو  .مغلبلاب  رتكب  ءادر  فرط  ًادمع  باصأو  ضرألا ،

ءاوهلا حبصأ  ام  ناعرسو  .مالظلا  نجوميت يف  ىفتخا  هيمدق ، ىلع  ضوهنلا  نم 

ةديدش ىرخأ  ةليل  ءاضقل  مهسفنأ  اوزهجو  سمشلا ، بايغ  دعب  ًادراب  بطرلا 

.ةدوربلا
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رشع اثلا  لصفلا 

مغرو .مهسلا  هعبتيس  يذلا  راسملا  ىلإ  رظني  ناك  يف  ًاتباث  نجوميت  فقو 

نلو ةيبغ  تاقولخم  اهنأ  ّالإ  هلوصو ، ىدل  تبره  ريرغلا  تاناويح  لك  نأ 

ًاقثاو ناك  شير ، عم  ماهسو  ديج  سوق  عمو  .دوعت  نأ  لبق  ليوط  تقو  يض 

.هتلئاع ماعطإل  لزنملا  ىلإ  ًانيمس  ًاناويح  ذخأيس  هنأ 

لكشب ةفوشكم  لالتلا  يف  يرخصلا  عدصلا  ىلإ  ديص  ةقطنم  برقأ  تناك 

نكل اهلخاد ، ئبتخي  ةغص  ةكيأ  يف  سولجلا  لضفي  نجوميت  ناكو  .طخ 

تاناويحلا رطاخت  نأ  راظتناو  مات  نوكسب  سولجلا  هيلع  ناك  كلذ  نم  ًالدب 

رهظ لاح  يف  هسفن ، تقولا  هلوح يف  لالتلا  بقاري  يقبو  .ةدوعلاب  ةنابجلا 

ىتح اهتاريذحتب  مهتدوز  دق  نلوه  تناكو  .اهادحإ  ةمق  ىلع  عكستم 

.يرخصلا عدصلا  ىوأم  اورداغ  لك  قفألا  نوبقاريو  لالظلا  نوفاخي  اوحبصأ 

، هتسيرف رذنتل  هتحئار  نكت  اذهلو   نجوميت  هجو  ىلع  ّبهت  حيرلا  تناك 

تناك ةكرح  لقأ  نأل  دودشم  فصن  سوقلا  ىلع  ءاقبإلا  هيلع  ناك  نكل 

.ضرألا ربع  ةينب  طوطخ  لثم  اهروحج  ىلإ  ةدوعلل  تاناويحلا  كلتب  عفدتس 

هسأر تفاخ يف  توص  ًااد  كانه  ناكو  قاهرإلا  نم  نافجترت  هاعارذ  تناك 

مايأ ةعبرأ  دعب  .هءوده  هيلع  ًادسفم  ةرملا ، هذه  ناويح  لتق  هيلع  نأ  هربخي 

ءانبأ ناك  يربلا ، لصبلا  نم  ليلقلاو  ةغصلا  كمسلا  عباصأ  ىلع  شيعلا  نم 

تدقف دق  نلوه  تناك  .توملا  ىتح  ًاعوج  نوروضتي  يجوساي  ةجوزو 

اهدحو .خرصتو  اهيديب  برضت  اهتنبا  يف  ةمهلا  ةرتاف  سلجتو  اهتيويح 

نكل ىلوألا ، ةثالثلا  مايألا  لالخ  ديج  ماعط  ىلع  تلصح  دق  تناك  ةلفطلا 

.ءانبألا ةقفش  ثي  اهجيشن  ناكو  كلذ  دعب  فجي  أدب  نلوه  بيلح 

يأ نع  ًاثحب  ضرألا  اعلطتساو  عدصلا ، ىلعأ  ىلإ  راساخو  نويشك  قلست 

نويشك عنص  .ةيربلا  يف  عاضو  هعيطق  نع  ًاديعب  لض  نوكي  ار  ناويح 

ناك هنكل  قيفوتلا ، نجوميت  هل  ىنو  .ماهس  ةثالثو  ًاغص  ًاسوق  هسفنل 
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ةبرض هيجوت  عاطتسا  اذإ  طقف  مهذاقنإل ، لضفأ  ةصرفب  ىظحي  هنأ  فرعي 

امدنع نخاسلا  ريرغلا  محل  قوذتي  نأ  ًابيرقت  عيطتسي  هنأ  رعشو  .ةديج 

اهقيقحت لفط  عيطتسي  ةيمر  كلت  تناك  .هنم  ةوطخ  نيرشع  دعب  ىلع  رهظ 

راظتنالا ىلع  ةلاحلا  كلت  ًغرم يف  نجوميت  ناكو  .ةديج  ماهسلا  تناك  اذإ 

نكل يف ٍلاع ، توصب  مالكلا  ىلع  ؤرجي  نكي  .هيعارذ و  رصتعي  ألا  ناك  يف 

، نامألا ةقطنم  نع  ًاليلق  دعتبت  نأل  ةقلقلا  تاقولخملا  وعدي  ناك  هنهذ ،

.كأ هنم  برتقتو 

هلوح رظني  ريرغلا  ناك  يف  قرعلا  هعسل  نأ  دعب  هانيع  تفرط 

ناويحلا بقاري  نجوميت  يقب  .بيرق  ناكم  يف  سرتفم  دوجوب  ًارعشتسم 

رعش اذإ  هءافتخا  ينعت  ةيلاتلا  ةكرحلا  نأ  فرعي  ناكو  هناكم ، دمجت يف  ىتح 

.هتلاض دقفي  هتيؤر  ةيناكمإ  نم  ًاجعزنم  مهسلا ، تلفأو  ًافز  قلطأ  .رطخلاب 

مهسلا يقبو  ًادج ، ةيوق  ةبرضلا  نكت  و  هقنع ، يف  ريرغلا  مهسلا  برض 

، سوقلا نجوميت  ىقلأ  .هبلاخ  هبرضو  نونجب  طّبخت  يذلا  ناويحلاب  ًاقلعم 

تحت يفتختو  اهسفن  كرادتت  نأ  لبق  هتسيرف  وحن  ىرجو  هيمدق ، ىلع  زفقو 

لكشب يرجي  ناك  امدنع  قاسلا  زازتهاو  معانلا  نطبلا  ءارف  دهاشو  .ضرألا 

.هتصرف نم  ةدافتسالل  ةجاحلا  دشأب  وهو  ناويحلا  وحن  ونج 

، هيدي نم ب  ناويحلا  صّلو  .ديدش  جايهب  هب  كسمأو  ريرغلا ، ىلع  عقو 

طقس .هتضبق  نم  تلفي  نأ  لواح  امدنع  هدقفي  نأ  ةفيعضلا  هتلاح  داكو يف 

ةحارلا عومد  نجوميت  فرذ  .ةفاجلا  ضرألا  ىلع  مدلا  رشتناو  ًاديعب ، مهسلا 

هيتاقب لكري  لازي  ام  ريرغلا  ناك  .هلتفو  قنعلا  بحس  امدنع  هينيع  نم 

رظتناو .نولكأيس  مهنكل  بعتلا ، نم  ثهلي  نجوميت  فقو  امدنع  شعتريو 

ًانيمس ناك  .هداطصا  يذلا  ناويحلا  لقثب  رعشو  هب ، رعشي  يذلا  راودلا  لاوز 

نخاسلا محللا  ضعب  ىلع  لصحتس  هتدلاو  نأ  فرعي  ناكو  ةحصلا  روفومو 

ءارغب اهقصلو  ضرألا  ىلع  راتوألا  عضو  متيس  ناك  .ةليللا  كلت  يف  مدلاو 
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ديصلاو لوطأ ، ةيلاتلا  هتيمر  ىدم  نوكيسو  .ىوقأ  حبصيل  هسوق  ىلإ  كمسلا 

.هريراسأ اهل  تجرفنا  ةتفاخ  ةكحض  قلطأو  هيتبكر  ىلع  هيدي  عضو  ً.ادكؤم 

ً.امدق يضملا  هيلع  ًابعص  ناكو  ثكلا ، ينعي  هنكل  ًاغص ، ًائيش  كلذ  ناك  دقل 

.هرهظ فلخ  هفرعي  ًاتوص  عمس 

"؟ هيلع تلصح  يذلا  ام  : " هقيقش وحن  باشعألا  يش ب  وهو  رتكب  لاق 

.نيرخآلا لثم  ًاعئاجو  ًابعتم  ودبي  نكي  و  هفتك ، ىلع  هسوق  لمحي  ناكو 

.ةلئاعلا ىلإ  هداطصي  ام  بلجي  نكي  رتكب   نأب  كش  نم  لوأ  نويشك  ناك 

ةعبرألا مايألا  لالخ  نكل  رطاخ ، بيط  نع  ماعطلا  نم  هتصح  لبقي  ناكو 

فقو .رانلا  ىلإ  هيدي  حدك  نم  ًائيش  بلجي  ناكملا ،  كلذ  اهوضق يف  يتلا 

ةديرطلا ىلإ  رتكب  انيع  اهب  رظنت  يتلا  ةقيرطلل  حاترم  غ  ةرشابم ، نجوميت 

.اهداطصا يتلا 

". ريرغ : " ىلعألا ىلإ  ناويحلا  عفري  وهو  لاق 

، فلخلا ىلإ  نجوميت  زفق  .هفاطتخا  لواح  مث  هال  مامألا  ىلإ  رتكب  ىنحنا 

ابرضو الكرو  يتفلا ، الك  هب  كسمأو  .ضرألا  ىلع  وخرلا  ناويحلا  طقسو 

لعفي نأ  عطتسي  و  ةياغلل ، ًافيعض  نجوميت  ناك  .فنعب  ًاضعب  هضعب 

ىلإ رظني  هتكرت  ةيساق  ةبرض  ىقلتي  نأ  لبق  فلخلل  رتكب  عفدي  نأ  ىوس  ًائيش 

.ثهلي هردصو  ءاقرزلا ، ءسلا 

ناويحلا اذه  ذخآس  : " ًستبم نجوميت  ىلإ  لفسألا  ىلإ  رظني  وهو  رتكب  لاق 

". كدحو هلكأتو  هقرستس  تنك  .دلاو  ىلإ 

نأ نجوميت  لواحو  هوحن ، تلوحت  دق  نويشك  ةهبش  دجي  نأ  ًاجعزم  ناك 

ادبو هلاتق ، نجوميت  عطتسي  .همدقب و  ضرألا  ىلع  هتبث  رتكب  نكل  حفاكي ،

.تشالت دق  هتوق  نأ 

". كلذ لعفت  نأ  لبق  دعت  .نجوميت ال  اي  كسفنل  رخآ  ناويحب  كسمأ  "

ثيح لتلا  حفس  ىلإ  ىطخلا  عرسأو  وخرلا ، ريرغلا  فطتخاو  رتكب ، كحض 
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ىتح ًادج  ًابضاغ  ناكو  يض ، نجوميت  هدهاشو  .ةكباشتمو  ةنكاد  تاتابنلا 

دق عوجلا  ناك  اذإ  ام  بعرب  لءاستو  هردص  جلتخا  .رجفنيس  هبلق  نأب  دقتعا 

رتكب يف  وأ  بائذلا ، مكحي  كوليإ  يف  تو  نأ  عيطتسي  نكي  .هفعضأ  

.باقعلا نم  تلفي 

تناكو .هيف  ضهن  يذلا  تقولا  ىرخأ يف  ةرم  هسفن  مامز  داعتسا  دق  ناك 

تعبت اهنأ  مغر  كانه ، هئاقلتسا  ءانثأ  تداع  دق  ءاقمحلا  ريرغلا  تاناويح 

رتولا ىلع  هعضوو  همهس  طقتلاو  ًهجتم ، فقوو  .ضهن  امدنع  ءاجرألا  يف 

هاقاس تداكو  هتالضع ، هتملآ  .دايص  لثم  ًانكاس  ًاددجم  سلجو  ينحنملا ،

.ةوقب قفخي  ناك  هبلق  نكل  قاهرإلا ، نم  ناجنشتت 

تداعتساو .ةليللا  كلت  ةلئاعلا  ماعطإل  دحاو  ريرغ  ناويح  كانه  ناك 

نأ مغرو  .هوهطتل  ةبك  ًاران  تلعشأو  اهل ، رتكب  هبلج  امدنع  اهتيويح  نلوه 

ءاضعألاو ءاشحألا  تجرخأو  ناقتإب  نطبلا  تقش  اهنأ  ّالإ  اتشعترا ، اهيدي 

ًافوفلم اهءادر  تقبأو  .جضني  هلعجل  يفكي  ا  ةنخاسلا  ىصحلاب  هتألمو  هنم ،

محللا جضن  .اهعباصأ  ةرارحلا  تعسل  امدنع  ترم  تعزف  اهنكل  اهيدي ، لوح 

.ةذيذل هتحئار  تحضأ  ىتح  قرتحاو  رمجلا ، ىلع  دلجلا  رّوكت  مث  لخادلا  نم 

.ءيش رده  متي  نل  ً.اما  جضن  ىتح  دامرلا  ًاضيأ يف  بلقلا  متو يش 

تقناعو نلوه ، يتنجو  ىلإ  نوللا  ضعب  تداعأ  دق  اهدحو  ةحئارلا  نأ  ادب 

لقي و  .ودبي  ام  ىلع  اهب  رعشت  نكت  عومد   ىلإ  اهحايترا  لوحتو  رتكب ،

نم نوكيسو  ًاعم ، لمعلا  مهنم  ديرت  تناك  .ثدح  ّع  ًائيش  نجوميت 

.ةياغلل ةفيعض  يه  يف  مستبملا  هقيقش  ماهتا  ةوسقلا 

تارتف يف  ّالإ  نجوميت  ىلإ  رظني  و  متهالا ، زكرم  هنوكب  رتكب  عتمتسا 

رظنت هتدلاو  نوكت  امدنع ال  هقيقشب  ًهجتم  قدحي  نجوميت  ناك  .ةدعابتم 

.هقفر هقيقش  زخوو  ميخي ، مالظلا  ناك  امدنع  كلذ  نويشك  ظحالو  .هيلإ 

"؟ بطخلا ام  : " ماعطلا لوانتل  اوسلج  امدنع  غصلا  ىتفلا  سمه 
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نكي .ةنيغضلا   هرطاشي  نأب  ًابغار  نكي  هنأل   هسأر  نجوميت  ّزه 

، هيدي ىلإ  رتكب  اهعفد  يتلا  ةددقملا  محللا  عطق  ىوس  ءيشب  كفتلا  عيطتسي 

هنأ نجوميت  دهاش  .هلاجر  معطي  ناخ  لثم  صصحلا  راتخي  ناك  يذلاو 

.هسفنل ةعطق ، لضفأ  طبإلاب ، ظفتحا 

ةلئاعلا تحبصأ  .محللا  كلذ  لثم  ًايهش  ًائيش  قوذت  دق  مهدحأ  نكي   

نم ةدحاو  ةيمر  تناك  .نخاسلا  محللا  تلوانت  نأ  دعب  ًالؤافتو  ةداعس  كأ 

ثالث فاضأ  دق  ناك  نويشك  نأ  مغر  تايغتلا ، كلت  لك  ببس  سوقلا 

تملآ ةميلو  كلت  تناك  .رانلا  ىلإ  صارصلا  ضعبو  تايرخأ  تاغص  تاكمس 

ىلإ ةبك  ةعرسب  ماعطلا  اوعفد  راغصلا  ةيتفلا  نأل  مهنوطب  تقرحأو 

نجوميت ناك  ارو  .ةرارحلا  نم  فيفختلل  ءاملا  برش  مهيلع  ناكو  مههاوفأ ،

، رتكبل حيدملا  تارابع  هيجوت  اوغلابي يف  هءاقشأ   نأ  ول  ةقرسلا  نع  حفصيس 

ةداعسب ناتغصلا  هانيع  تضموو  هل ، بستكم  قح  اهنأك  اهلبق  يتلاو 

.اهمهفي نجوميت  ىوس  نكي  ةيلخاد  

يذلا اثلا  ادبلا  ىوأملا  يف  ةيتفلا  مانو  ةليللا ، كلت  راطمألا  لطهت   

، مهملؤي ًادوجوم ، لازي  ام  ناكو  مهعوج ، نم  غص  ءزج  ىفتخاو  هودّيش ،

دعب مهجاعزنا  اولهاجتي  نأو  ىرخأ  ةرم  هولمحتي  نأ  مهرودق  حبصأ  نكل 

.اهيلع ةرطيسلا  نك  يتلا ال  ةيواهلا  فش  نع  اودعتبا  نأ 

ىلإ رظني  مالظلا ، يف  ىشمو  هيمدق ، ىلع  تمصب  ضهنو  نجوميت ، مني   

ناكو .ًاليوط  مودي  نل  فيصلا  نأ  كردأ  يش  ناك  يفو  .فجتري  وهو  رمقلا 

تاناويح تناك  .ردصلا  كس يف  لثم  ديكأتلاب  ًاعيمج  مهلتقيسو  ًايتآ  ءاتشلا 

، ضرألا تحت  ًاديعب  ةدرابلا ، ءاتشلا  روهش  لالخ  اهروحج  يف  مانت  ريرغلا 

بصن نك  الو  ًابونج  لحرت  رويطلا  تناكو  .اهيلإ  لوصولا  نك  ال  ثيح 

يتلاو ةئفادلا ، مايخلا  يف  تالئاعلا  ىلع  ًاثك  ًايساق  ءاتشلا  ناك  .اهل  خاخفأ 

.يجوساي ةلئاعل  ًالتاق  نوكيسو  .دايجلاو  ةيشاملا  اهب  طيحت 
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تونوخلوأ ىلع  هكفت  بصنا  ضرألا ، ىلع  هتناثم  غرفأو  فقو  نأ  دعب 

هلعفي ءيش  الو  اهدنع ، ًالفط  ناك  دقل  .وك  فلخ  اهب  للست  يتلا  ةليللاو 

كلت يف  ةءاربلا  ركذت  امدنع  أتو  .نيرخآلا  ةيتفلا  عم  لاتقلا  نم  لضفأ 

ناكو ةركفلا ، كلت  نم  ففأت  .همعدتل  هعم  تناك  تروب  نأ  ول  ىنو  ةليللا ،

ً.اعوج تو  داكي  يف  ًاديج  ًاماعط  لوانتتو  ئفاد  ناكم  تروب يف  نأ  فرعي 

هناكم يف  مثجو  هيبقع ، ىلع  رادتساو  هفلخ  دحأ  دوجوب  نجوميت  رعش 

.رارفلا وأ  موجهلل  ًادعتسم 

لثم انأ  .يقيقش  اي  فهرم  كعمس  نأب  كش  ال  : " نويشك توص  هءاج 

". ليللا ةتماص يف  ةمسن 

"؟ ظقيتسم تنأ  اذامل  : " هريراسأ تجرفناو  هقيقشل ، نجوميت  مستبا 

نع تفقوت  دق  تنك  .عوجلا  : " لاقو ةالابم ، نود  هيفتك  نويشك  ّزه 

، ريرغلا محل  نم  ليلقلا  رتكب  بلج  مث  سمأ ، راهن  لوط  هب  روعشلا 

". ًاددجم دعم  تظقيتساو 

وه ناكو  هتلتق ، انأ  .يتصاخ  ريرغلا  : " لاقو ضرألا ، ىلع  نجوميت  قصب 

". بسحو ينم  هذخأ  يذلا  صخشلا 

نأ عاطتسا  نجوميت  نكل  رمقلا ، ءوض  نويشك يف  هجو  سفت  ًابعص  ناك 

.هضاعتما دهاشي 

". اوظحال نيرخآلا  نأ  دقتعأ  .كلذ ال  تنّمخ  "

كانه نأ  نجوميت  دهاشو  .مالظلا  ههجو يف  مهجتو  هيلع ، تمصلا  قبطأ 

.هعبصإب هزخوو  هقيقش  ءادر  ًازورب يف 

"؟ اذه ام  : " ًابرغتسم نجوميت  هلأس 

نم ًائيش  بحسي  نأ  لبق  قلقب  ميخملا  وحن  فلخلا  ىلإ  نويشك  تّفلت 

سسحتو رخآ ، ريرغ  لكيه  ناك  .نجوميت  هاري  ىتح  هب  كسو  هئادر ، لخاد 

ًاعئاج ًالجر  نأ  ىلع  لدت  ةقيرطب  ًاروسكم  ناك  ً.ابضاغ  هديب ، ماظعلا  نجوميت 
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، ران لاعشإب  رتكب  رطاخي  .محللا   عطق  لضفأ  ىلع  لصحيل  كلذب  ماق 

.دحاو موي  نم  كأ  اهيلع  ِض  ةجزاط   ماظعلا  تناكو 

". هيف داطصي  رتكب  ناك  يذلا  ناكملا  اهتدجو يف  : " جاعزناب نويشك  لاق 

ىلع هعباصأ  ررمو  هيدي ، ب  ةشهلا  ةغصلا  ماظعلا  نجوميت  بلق 

.اتفتخا دق  اتناك  نيعلا  نأ  مغر  هيلع  دلجلا  كرت  دق  رتكب  ناكو  .ةمجمجلا 

.مهنم يأ  هلكأيل  ميخملا  رخآ يف  ءيش  كانه  نكي  موي   هداطصا يف  دق  ناك 

تناك .محللا  نم  ةغص  عطق  يأ  نع  ثحبو  هيتبكر ، ىلع  نجوميت  مثج 

.دحاو موي  يف  ًاما  دسفتل  نكت  اهنكل   ماظعلا ، يف  نفعت  ةحئار  كانه 

.اهيقن بحس  لواحم  ًاددجم ، ةروسكم  ةمظع  لك  اّصمو  هعم  نويشك  مثجو 

.ًاليوط ًاتقو  رمألا  قرغتسي  و 

"؟ لعفتس اذام  : " ايهتنا نأ  دعب  نويشك  لأس 

.فسأ يأب  رعشي  نكي  و  هرارق ، ذختا  دق  نجوميت  ناك 

"؟ نويشك اي  ناصح  ىلع  ةدارق  تدهاش  نأ  قبس  له  "

ةنيدبلا تايليفطلا  دهاش  دق  هالك  ناكو  عبطلاب ." : " هقيقش باجأ 

كرتت تناك  اهعزن ، متي  ناك  امدنعو  .هيماهبإ  خألا يف  لصفملا  لثم  ةبكلا 

.ختي ىتح  ًاليوط  ًاتقو  قرغتسي  ءامدلا  نم  ًارثأ 

ً.افيعض ناصحلا  نوكي  امدنع  ةطخ  ةرشح  ةدارقلا  : " فطلب نجوميت  لاق 

"؟ ةدحاو دجت  امدنع  هلعف  كيلع  يغبني  ام  فرعت  له 

". اهلتقا : " نويشك سمه 

نجوميت للست  يلاتلا ، مويلا  رجفلا يف  غوزب  دنع  ميخملا  رتكب  رداغ  امدنع 

هاكرتو هيف ، دايطصالا  لضفي  يذلا  ناكملا  نافرعي  اناكو  .هءارو  نويشكو 

.بقارم هنأب  رعشي  ىتح ال  هنع ، ةبك  ةفاسم  دعتبي 

.راجشألا ناللستي ب  اناك  امدنع  نجوميت  ىلع  قلق  تارظن  نويشك  ىقلأ 

عوجلا ناك  .هتاذ  ءيشلاب  وه  رعشي  هنأ ال  برغتساو  هفوخ  نجوميت  ظحالو 
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، هتدعم نم  رضخأ  ًالئاس  أيقتو  ترم  فقوتو  هئاشحأ ، ًارمتسم يف  ًاملأ  ببسي 

دق ناك  عوجلا  نكل  فعضلاو ، راودلاب  رعشو  .ةبطر  قاروأب  همف  حسمو 

هنكل ةفيفخ ، ىّمحب  باصم  هنأ  ّنظ  .هب  رعشي  ار  ةقفشلاب  روعش  يأ  قرحأ 

كردأو ً.افيعض  شعتريو  قفخي  ناك  هبلق  نأ  مغر  ةعباتملا ، ىلع  هسفن  مغرأ 

ةبرض درجم  اإو  فسأ ، وأ  فوخ  ال  ً.ابئذ  نوكيل  رمألا  هبلطتي  ام  كلذ  نأ 

.ودع نم  مهسفنأ  اوصلخيل  ةدحاو 

، هراثآ ءافخإ  لواحي  وهف   .ةينيطلا  ضرألا  ىلع  رتكب  بّقعت  ًابعص  نكي   

.هتسيرف راظتنا  ًانكاس يف  مثجي  نأ  دعب  هب  اوعتي  نأ  ديحولا  رطخلا  ناكو 

امدنع .ةدودشم  هباصعأ  تناكو  هفلخ ، تمصب  نويشكو  نجوميت  راس 

هقيقش عارذ  نويشك  سمل  همامأ ، ةرجش  ىلع  ةربقلا  رويط  نم  ًاجوز  ادهاش 

.ناخرصي نيرئاطلا  العجي  ىتح ال  ناكملا  لوح  ارادو  هل ، ًاريذحت  فطلب 

اهب ودبت  يتلا  ةقيرطلا  نم  عزفو  هيلإ ، نجوميت  رادتساو  نويشك ، فقوت 

اهتيؤر ًاملؤم  ناك  .بحاشلا  دلجلا  تحت  حضاو  لكشب  ةيئرم  هقيقش  ةمجمج 

ناك هينيع ، قلغأ  اذإو  .رخآلا  وه  توملا  نم  ًابيرق  ودبي  هنأ  نجوميت  ضرتفاو 

.هب رعشي  يذلا  راودلا  مواقو  حنرت  اذهلو  هنزاوت ، هدقفيس  كلذ  نأ  ودبي 

لعجيو ًائيطب  ًاليوط  ًاقيهش  بحسيل  بك  دهج  لذب  رمألا  هنم  بلطتو 

.أطبأ هبلق  تاقفخ 

، شي ثيح  ىلإ  نجوميت  قّدحو  ام ، ءيش  ىلع  لديل  ًاعارذ  نويشك  عفر 

، همامأ ةوطخ  ةئم  دعب  ىلع  ًاعقوم  ذختا  دق  رتكب  دهاش  امدنع  دمجتو 

لاث لثم  مثجي  يذلا  لكشلا  نم  افاخي  نأ ال  ًابعص  ناكو  .لودجلا  ىلع  لطي 

يف مهيلع  هلقثو  رتكب  تاضبق  ةوق  اوربتخا  دق  ًاعيمج  اوناك  .تاجشلا  ب 

هنم بارتقالا  ةيفيك  لوح  ًالئاستم  رتكب ، نجوميت  بقار  .ةيلوفطلا  مهباعلأ 

هرصب نأ  ادبو  .هنهذ  كش يف  كانه  نكي  .ةدكؤم و  ةباصإ  قيقحتل  يفكي  ا 

نكل ءطبب ، هنهذ  ىلع  دراوتتو  ةيساق  هراكفأو  هيلع ، ةواشغ  دوجو  مغر  يوق 
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ً.اددحم ناك  هراسم 

.ئبتخي ثيح  نم  ءاملا  ىلإ  ًهس  رتكب  قلطأ  امدنع  نجوميتو  نويشك  زتها 

ًاتوصو ةحنجأ  قفخ  اعمسو  هاري ، ال  ىتح  ءارولا  ىلإ  نايتفلا  عجارتو 

ً.ادج ةرخأتم  تاريذحت  قلطتو  ةعرسب ، طت  تاطب  ثالث  ادهاشو  ًاروعذم 

فلخ اهدنع  راظنألا  نع  عاضو  .لودجلا  ضاخو يف  هناكم  نم  رتكب  زفق 

ةطبل ًايخارتم  ًادسج  لمحي  هنأ  ادهاش  ةفضلا ، ىلإ  داع  امدنع  نكل  ةرجش ،

.ءارمح

.انه رظتننس  : " ًالئاق متو  كاوشألاو ، ناصغألا  ربع  رظنلا  نجوميت  قرتسا 

قيرط يف  هنم  لاننس  .قيرطلا  نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  ةعقب  نع  شتف 

". هتدوع

.هقلق  راهظإ  مدع  ًالواحم  هدواري ، ناك  فعضلاب  ًاروعش  نويشك  علتبا 

هيلع ضرع  هنأل  مدنو  نجوميت ، يف  اهآر  يتلا  ةديدجلا  ةوسقلا  بحي  نكي 

نم نازتهت  هادي  تذخأ  راهنلا ، ءوض  يفو  .ةقباسلا  ةليللا  يف  ريرغلا  ماظع 

ىلع ؤرجي  هيلإ ،  نجوميت  رظن  امدنع  نكل  هب ، مايقلا  نايوني  ا  كفتلا 

ىلع عفدنيل  هرهظ  رتكب  رادأ  ىتح  ًانس  رغصألا  ىتفلا  رظتناو  .هب  قيدحتلا 

.هسوق زّهج  دقو  بردلا ،

ىلإ ةطبلاب  عفديو  مهسلا  ديعتسي  رتكب  دهاش  امدنع  هرصب  نجوميت  زّكر 

ًادعتبم يف ىشمو  رتكب  ىّط  امدنع  لمأ  ةبيخبو  ةّصغب  رعشو  .هئادر  لخاد 

هفك ةحار  نجوميت  عفر  .يرخصلا  عدصلا  ىلعأ  ىلإ  ًادوعص  أطخلا ، هاجتالا 

.هتيؤر عيطتسي  نكي  هنأ   مغر  ئبتخي ، نويشك  ناك  ثيح  ىلإ  ةطوسبم 

نأ دارأو  هب ، صاخ  ام  ناكم  يف  ةنيمسلا  ةطبلا  مهتلي  وهو  رتكب  يف  رّكفو 

يف محللاو  بيلحلا  نم  يفكي  ام  كانهو  ًايوق ، ناك  هنأ  ولو  .اهدنع  هلتقي 

نكي اهيلع ،  ناك  يتلا  فعضلا  ةلاح  يف  نكل  هب ، قحليس  ناك  ار  هنطب ،

.اجنشتت نأ  لبق  هيقاس  نجوميت  حارأ  .حاجنلا  ةصرف  تغابملا  موجهلل  ىوس 
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تلاز ىتح  هسفن  ىلع  روكتيو  هينيع  قلغي  هلعج  ًاملأ م  هؤاعمأ  تصلقتو 

فنأ ّمشي  نأل  ًابسحت  هراظتنا ، ءانثأ  هلاورس  لازنإ  ىلع  ؤرجي  نكي  .ةبونلا  

اونوكي نأ  ىلع  ًاعيمج  مهاّبر  دق  يجوساي  ناك  .ةحئارلا  ساسحلا  رتكب 

هجاعزنا ىلع  لماحت  .هتيلضفأ  دقفي  نأ  ديري  نجوميت  نكي  و  نيرذح ،

.رظتني هناكم  سلجو يف 

نع ةديعب  تسيل  ةرجش  ىلع  فقتل  ةما  تءاج  امدنع  ةظحل  أوسأ  تناك 

اهبقار .اهتحت  بطر  ناكم  يف  نائبتخملا  نايتفلا  هيف  ضبري  يذلا  عقوملا 

دعب ىلع  ةلوهسب  مهسلاب  اهتباصإ  عيطتسي  هنأ  فرعي  ناكو  ةصغب ، نجوميت 

عوجلا لعجو  هبرق ، هدوجو  كردي  ال  رئاطلا  نأ  ادبو  .هنم  تاوطخ  ةّدع 

نم فرعي ، ناك  .هلهاجت  لواحي  ناك  يف  ًاراركتو  ًارارم  جنشتت  هتدعم 

طيس هنم  برقلاب  رئاط  لك  نأو  كاذنآ ، ةدوعلا  قيرط  رتكب يف  نأ  هتربخ ،

مغر .ةميلا  ىلع  ًهس  نجوميت  قلطأ  اذإ  هناكم  فشكيو  راجشألا  نع 

ىتح هرصبب  اهعبات  تراط ، امدنعو  ًاديعب ، رظنلا  عيطتسي  نكي  كلذ  

.اهباهذ نم  ليوط  تقو  دعب  اهيحانج  قفخ  عمسي  لظو  هرظن  نع  تفتخا 

لالظلاو يرخصلا  عدصلا  قوف  سمشلا  تحبصأ  نأ  دعب  رتكب  داع 

داك ساعن  نم  ظاقيتسالل  هسفن  عفدو  هيمدق  عقو  نجوميت  عمسو  .ةلواطتم 

اذإ لءاستو ع  ليوطلا ، تقولا  كلذ  ءاضقنا  فشتكا  امدنع  أجافت  .هاشغي 

ئفطي نأ  لودجلا  ءام  عيطتسي  نلو  ًافيعض  هدسج  ناكو  .ًالعف  مان  دق  ناك 

.هتدعم حربملا يف  ألا 

راودلا هنع  دعبيل  هسأر  ّزهو  رظتناو ، سوقلا  ىلع  همهس  نجوميت  ّدش 

أطخأ اذإ  هلتقيس  رتكب  نإ  هسفنل  لوقي  نأ  لواح  .حضوأ  هتيؤر  لعجيو 

كرفو ًابعص ، كلذ  ناك  .ًاليلق  هفعسيو  بهأتلل  هدسج  عفدي  ىتح  ةيمرلا ،

مث برتقي ، رتكب  عس  عيطتسي  ناكو  .ةدح  كأ  هرصب  لعجيل  بضغب  هينيع 

.ةمساحلا ةظحللا  تناح 
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بحسو .رتكب  نم  طقف  ةليلق  تاوطخ  دعب  ىلع  قيرطلا  ىلع  ىشم 

رتكب اهيف  ثحب  ةظحل  كانه  تناك  .ةشهد  همف  رتكب  رغفو  سوقلا  نجوميت 

نم عونصملا  لصنلا  دهاشو  مهسلا ، نجوميت  قلطأ  مث  همازح ، كس يف  نع 

نم مهسلا  نويشك  قلطأ  اهسفن ، ةظحللا  يفو  .هقيقش  ردص  زرغني يف  ماظعلا 

.ةيناثلا ةباصإلا  هيقلت  دنع  مامألا  ىلإ  رتكب  عفدناو  فلخلا ،

ىلإ ةوطخ  مدقتو  هنيكس  بحسو  ً.ابضغ  خرصو  هتيشم  يف  رتكب  ليا 

.قاروألا ب  ههجو  ىلع  عقيو  هاقاس  راهنت  نأ  لبق  ىرخأ  ةدحاو  مث  مامألا ،

سيسه عمسي  نأ  نجوميت  عاطتساو  ًالتقم ، هنم  اباصأ  دق  مهسلا  الك  ناك 

ىلإ مدقتو  راودب ، نجوميت  بيصأ  .هيلع  ةقفش  كانه  نكت  .ةبوقثملا و  ةئرلا 

.هعباصأ نم ب  رتكب  كس  ذخأيو  سوقلا  يمري  نأ  لبق  ةوطخ  مامألا 

لصنلاب يف عفدو  هتبكر  ىلع  مثجو  ّرشك ، مث  روعذملا ، نويشك  هجو  ىلإ  رظن 

.هتايحو همد  ًاررحم  رتكب  قنع 

هب ناقدحت  تللا  نيعلا  ىلإ  لفسألل  رظنو  رمألا ." ىهتنا  : " نجوميت لاق 

ءادر شتف  امدنع  هدسج  لقثب يف  رعشي  نكي  .ئفطني   هضيمو  ناك  يف 

ىشمو ةثجلا ، نجوميت  لكر  كانه ، ةدوجوم  نكت  و  .ةطبلا  نع  ًاثحب  رتكب 

عضوو .هيلع  ًايشغم  عقيس  هنأ  دقتعا  ىتح  ديدش  راودب  ًاباصم  اهنع  ًادعتبم 

.هبلق ناقفخو  هضبن  أدهي  ىتح  رظتناو  ةدرابو  ةبطر  الوتب  ةرجش  ىلع  هنيبج 

نع دعتبا  امدنع  قاروألا  ىلع  ةقيقر  هتاوطخ  تناكو  برتقي ، نويشك  عمس 

.هينيع نجوميت  حتفو  .هقيقش  ةثج 

بجي امدنعو   هلكأنل ." ًائيش  رضحأ  دق  راساخ  نوكي  نأ  لمأنل  : " لاق

.هفتك لوح  يلابلا  سوقلا  عضوو  رتكب ، ةحلسأ  نجوميت  ذخأ  نويشك ،

ام نوفرعيس  رتكب ، كس  نورخآلا  دهاش  اذإ  : " سئاب توصب  نويشك  لاق 

". ىرج

ناكو .هقيقش  لثم  ًاتباث  فوقولا  لواحي  هقنعب ، كسمأو  هدي  نجوميت  ّدم 
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.هسفن لخاد  هل  ىدص  لوأب  رعشو  نويشك ، توص  رعذلا يف  عس  عيطتسي 

ذخألا رتكب  عيطتسي  نل  .هودع  توم  دعب  ثدحيس  ا  ركف  دق  نكي  و 

نفعتيسو .هناعطقو  مهدلا  مايخ  ةداعتسال  ةصرفب  ىظحي  نأ  الو  رأثلاب ،

نجوميت ال ناكو  هسفن ، لمتعت يف  تأدب  دق  تناك  ةقيقحلا  كلت  .وه  ثيح 

نأ لبق  ةبيرغلا  ةيسفنلا  ةلاحلا  تناك  ً.اقح  كلذ  لعف  هنأ  قدصي  داكي 

.عوجلاو فعضلا  ىوس  اهناكم  دجوي  نكي  و  تلاز ، دق  مهسلا  قلطي 

ىرخأ ةرم  رتكب  ةثج  ىلإ  هجتي  هرصب  نأب  رعشو  مهربخأس ." : " نجوميت لاق 

انلعجي ناك  هنأب  مهربخأس   " .كانه ىلإ  هبحسي  رم  ًالقث غ  كانه  نأ  ول  ك 

". كلذب مهربخأس  .ةمحرلل  انه  ناكم  .انعيمج ال  ًاعوج  روضتن 

ةحارلا دمتسي  هنم  لكو  ىرخأ ، ةرم  يرخصلا  عدصلا  ىلإ  نيدئاع  اراس 

.رخآلا دوجو  نم 
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رشع ثلاثلا  لصفلا 

اهيف تدهاش  يتلا  ةظحللا  يف  ماري  ام  ىلع  سيل  ًائيش  نأب  نلوه  ترعش 

ةغصلا يف  اهعم  ناسلجي  جوميتو  راساخ  ناكو  .ميخملا  ىلإ  نادوعي  يتفلا 

ءفدلا ّثبت  يتلا  رانلا  برق  سبالملا  نم  ةعطق  ىلع  ةيقلتسم  نلوميت 

ناك يفو  .عيفرلا  اههجو  ىلع  فوخلا  رهظ  دقو  ءطبب ، نلوه  تضهن  .اهلوح 

ةفهلتم اهناكم ، ترمستو يف  رتكب ، سوق  لمحي  هنأ  تظحال  وندي ، نجوميت 

ناكو اهينيع ، رظنلا يف  نويشك  وأ  نجوميت  ءاوس  عطتسي  .ليصافتلا   عسل 

ً.اخأ تملكت  امدنع  ًاتفاخ  اهتوص 

"؟ كقيقش نيأ  : " تلاق

ىلإ ةوطخ  تشمو  .ةباجإلا  عيطتسي  نكي  و  ضرألا ، يف  نويشك  قّدح 

.ةبوعصب هقير  علتباو  هسأر  نجوميت  عفر  امدنع  مامألا 

". ...هسفنل هب  ظفتحيو  ماعطلا ، ذخأي  ناك  : " لوقي عرش 

ريدتل ةيفاك  تناك  ةوقب  هتمطلو  ةديدش  بضغ  ةخرص  نلوه  تقلطأ 

.رخآلا بناجلا  ىلإ  هسأر 

"؟ يدلو نيأ  كقيقش ؟ نيأ  : " بقاث داح  توصب  هتلأس 

هسفن دجو  هنأ  ىتح  همف ، قوف  ليست  ءامدلاو  فزني  نجوميت  فنأ  ناك 

.هتلعف هملأو م  هتدلاول ، ءارمح  نانسأ  نع  فشكو  .قصبي  نأ  ىلع  ًغرم 

نلوه هتمطل  مالكلا ، ةعباتم  عيطتسي  نأ  لبقو  تام ." دقل  : " ةدحب لاق 

هسفن ىلع  روكتلا  ىوس  عيطتسي  دعي  ىتح   ًاراركتو ، ًارارم  ًاددجم ،

ال سؤبب  رعشت  يهو  هب  تقحلو  .هتيشم  يف  ًاحنرتم  فلخلل  عجارتلاو 

.هلتحا عيطتست 

"؟ تنأ سانلا  نم  فنص  يأ  هلتق ؟ نم  تنأ  : " ةلئاق تبحتنا 

، هل ةبسنلاب  ًادج  ةيوق  تناك  اهنكل  اهيديب ، كس  نأ  نجوميت  لواح 

لوصولا تعاطتسا  ناكم  لك  يفو  هيفتكو ، ههجو  ىلع  ًاعابت  تابرضلا  تلاتتو 

١٨٢



.هيلإ

نكت نلوه   نكل  كلضف "! نم  هبرض  نع  يفقوت  : " ًالئاق جوميت  خرص 

ددهيو اهلخاد  لعتشي  بضغو  اهينذأ ، ريده يف  كانه  ناك  .هعس  عيطتست 

ّزهت هيفتك ، نم  هب  تكسمأو  ةرجش  ىلإ  نجوميت  تدنسأ  ً.ابرإ  اهقز  نأب 

.ًاليلق هسأر  اهل  ّزتها  ةبك  ةوقب  ليحنلا  هدسج 

"؟ ًاضيأ هنيلتقتس  له  : " هنع اهدعبي  نأ  لواحي  وهو  نويشك  خرص 

هتمغرأ ىتح  ىلعألل  هسأر  تعفرو  ليوطلا ، هرعش  نم  نجوميت  تكسمأ 

.اهينيع رظنلا يف  ىلع 

كنإ كدلاول  تلق  .توملا  عم  كدي ، يف  ءامدلا  نم  ةخ  عم  تدلو  دقل  "

، اهعومد لالخ  نم  ةيؤرلا  عيطتست  نكت  ىمعأ ."  ناك  هنكل  انيلع ، ةنعل 

.هسأر ةورفب  بلاخم  لثم  نابشنت  اهيديب  ترعشو 

ً.اعوج روضتن  انكرتيو  ًاعيمج ، انع  ماعطلا  يفخي  ناك  : " نجوميت خرص 

رعشو لصاوتملا ، موجهلا  ةجيتن  بحتني  أدبو  ًاعوج "! نيروضتت  تنأ  ككرتي 

.ءوبوم هنأ  ول  هيلإ ك  نلوه  ترظنو  .ىضم  تقو  يأ  نم  كأ  ديحو  هنأب 

، هيلع اهرظن  تزكر  امدنع  انأ ." يدلو  ينبا ، ينم  تقرس  دقل  : " تباجأ

تناك .هينيع  قوف  زتهت  ةروسكملا  اهرافظأ  دهاشو  هسأر  قوف  ًادي  تعفر 

نأ اهنم  رظتني  بعرب ، قدحي  ناك  يف  ًاليوط  ًاتقو  تقرغتسا  ةظحل  كلت 

ً.ابرإ هقز 

ةروكتم تراهناو  اهب  ترهظ  يتلا  اهسفن  ةعرسلاب  اهيعارذ  ةوقلا يف  تشالت 

شعتري ًاديحو  فقي  هسفن  نجوميت  دجوو  .يعولا  تدقف  دقو  اهسفن ، ىلع 

لئاس ىوس  اهيف  دجوي  نكي  هنأ   ّالإ  أيقتي ، داكو  هتدعم ، تجنشتو  ً.افوخ 

.ضماح رفصأ 

خرصو هب  نوقدحي  هءاقشأ  نأ  ظحال  هتدلاو ، نع  ًادعتبم  وطخي  ناك  يف 

! ًاعوج روضتن  يف  ةنيمسلا  ريرغلا  تاناويح  لكأي  ناك  : " ٍلاع توصب  مهب 
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انتصح ذخأي  وهو  شيعنس  انك  اننأ  نودقتعت  ىتم  ىلإ  ً.ابئاص  ًالمع  هلتق  ناك 

ال، ةوقلا ؟ انحنمتل  انه  يه  له  نكل  مويلا ، ةطب  داطصي  هتيأر  هديصي ؟ م 

". هنطب اهنإ يف 

رخآ موجه  نم  ًافئاخ  نجوميت  زفقو  هفلخ ، ضرألا  ىلع  نلوه  تكرحت 

اهبحي يتلا  هتدلاو  ىلإ  رظن  امدنع  عومدلاب  تئيلم  هانيع  تناك  .هيلع  هّنشت 

لوؤتس رومألا  نأ  فرع  ول  ىرج  ام  اهنع  يفخي  نأ  عيطتسي  ناك  .ًّج  ًابح 

ضفري ناك  هنكل  .هتومو  رتكب  طوقس  نع  ةصق  قّفل  ارو  هيلإ ، تلآ  ام  ىلإ 

، ةيفخم ةدارق  رتكب  ناك  دقل  .أطخ  نكي  كلذ   نأل  هسفن ، ةرارق  يف  كلذ 

.هلوح نم  تو  يف  لباقملاب  ًائيش  يطعي  الو  هتصح  نم  كأ  ذخأيو 

.بسانملا تقولا  كلذ يف  نلوه  فرعتس 

توصب ىسأ  حونت  اهيتبكر  ىلع  تسلجو  تنقتحملا ، اهينيع  هتدلاو  تحتف 

جوميت ىلع  ناك  ًاددجم ، اهيمدق  ىلع  فقتل  ةوقلا  اهيدل  نكت  .تفاخ  

هدلج ىلع  ءامدلا  نم  ةخطل  نجوميت  كرف  .ضوهنلل  اهادعاسي  نأ  راساخو 

هيلإ رظنت  نأ  ىلع  ًاديعب  بورهلا  لضفي  ناكو  .بجلا  بطقم  اههجاوو 

.فوقولا ىلع  هسفن  مغرأ  هنكل  ًاددجم ،

". انلتقيس ناك  : " لاق

.اهنم شعترا  ةغراف  ةرظن  هيلع  نلوه  تقلأ 

". ركبلا يدلو  مسا  لق  .همسا  لق  : " تلاق

نخاس ءامدلاب  ثولملا  هفنأ  نأب  رعشو  .ةأجف  راودلا  هكّلو  نجوميت ، عزف 

ناك ام  لكو  .هينيع  مامأ  ةنكاد  تاضمو  ةيؤر  عيطتسي  ناكو  ههجو ، بكو يف 

.هتدلاو قدحي يف  كانه  يقب  هنكل  مانيو ، راهني  نأ  وه  هديري 

". همسا لق  : " اهينيع روتفلا يف  ناكم  بضغلا  لح  دقو  ًاددجم  تلاق 

روضتن انك  نيب  انماعط  قرس  رتكب  : " ةملكلا قصبي  وهو  نجوميت  باجأ 

". ًاعوج

١٨٤



نأ يغبني  ناك  : " اهبضغ نم  كأ  بعرلا  ثي  تفاخ  توصب  نلوه  تلاق 

ام اهدنع  فرعأ  نأ  يغبني  ناك  .كدي  حتفت  ةلباقلا  تدهاش  امدنع  كلتقأ 

". هيلع تنأ 

قاحلإ نع  اهفاقيإ  عطتسي  و  لخادلا ، نم  قزمتي  هنأب  نجوميت  رعش 

، دربلا نم  هيمحتو  اهيعارذب  هنضتحتل  اهوحن  عافدنالا  ديري  ناك  .هب  ىذألا 

.هب ببست  يذلا  عينشلا  سؤبلا  ىري  ىتح ال  ءيش  يأ  لعفي  نأو 

، ًاان كتيأر  اذإ  .ىتفلا  اهيأ  ينع  دعتبا  : " تفاخ توصب  هتدلاو  تلاق 

تزرب امدنع  هب  ىنتعا  نم  نكت  .ينم   هتبلس  امل  كادي ، هتفرتقا  امل  كلتقأس 

.هتالاح أوسأ  هّزهتو يف  باشعألاب  هنع  ىّمحلا  ئفطتل  كانه  نكت  .هنانسأ  

عفاي انك  امدنع  .غصلا  ىتفلا  يجوسايو  تببحأ  امدنع  ًادوجوم  نكت   

". انيدل ام  لك  ناكو 

هتدلاو نكت  ار   .ةمدصلا  نم  سيساحألا  دبكم  عمسلا ، نجوميت  ىغصأ 

هتبعاد يذلا  لفطلا  ىحضأ  دقل  .رتكب  هيلع  حبصأ  يذلا  لجرلا  تمهف  دق 

امدنع ىتح  .كلذب  اهربخيل  تلكلا  داجيإ  نجوميت  عطتسي  و  ًايساق ، ًاصل 

ةدع اهنأ  فرعي  ناك  هنأل  هنانسأب ، اهيلع  ضع  هناسل ، فرط  ىلع  تحبصأ 

.هسأر ّزهو  .هتمجاهمل  ًاددجم  اهثتس  اهنإ  أوسأ ، وأ  ىودجلا ،

يذلا ألا  ىلع  فسآ  هنأ  فرعي  ناك  اهب  قطن  امدنعو  فسآ ." انأ  : " لاق

.لتقلا ىلع  سيلو  هب  ببست 

رظنلا لتحا  عيطتسأ  ال  .نجوميت  اي  انه  نم  دعتبا  : " نلوه تسمه 

". كيلإ

نم ًاشجأ  جرخي  سفن  لك  ناكو  هءاقشأ ، زواجتيل  رادتساو  دهنت  اهدنع 

.همف ءامدلا يف  معطب  رعشي  وهو  هترجنح 

نأ ّالإ  هقيقش ، نع  ثحب  نويشك  نأ  مغرو  .مايأ  ةسمخ  كلذ  دعب  هوري   

ةفاح ىلع  هكرتو  هرضحأ  يذلا  ديصلا  ناك  هدوجو  ىلع  ديحولا  ليلدلا 
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تئفاد نالازت  ام  اتناكو  لوألا ، مويلا  ناتما يف  كانه  ناك  .غصلا  مهميخم 

ملكتت اهنأ   مغر  ةيدهلا ، نلوه  ضفرت  و  .هيراقنم  نم  ليست  ءامدلاو 

نويشك لدابتو  سئاب ، تمصب  محللا  اولوانتو  .مهنم  يأ  عم  ثدح  ّع 
.هدحو نلوه  هتكرت  لك  بحتنيو  جشني  جوميت  ناك  يف  تارظنلا  راساخو 

اوناك امدنع  ثدح  هنأ  ول  راغصلا  ةيتفلل  ةحار  ردصم  رتكب  توم  ناك  ارو 

نودمتسيو هدسج  نوجسيو  هيلع  نوحونيس  اوناك  .بائذلا  مايخ  نامأب يف 

لالتلا ، ب  يرخصلا  عدصلا  يف  نكل  .كلذل  ةقفارملا  رئاعشلا  نم  ةحارلا 

ةرماغم ثدحي  ام  ناكو  .مهعم  سي  توملا  نأب  رخآ  كذت  ىوس  كلذ  نكي 

.مهماظع قوف  ددمتت  مهدولج  عوجلا  لعج  ىتح  ةيادبلا  تقولا يف  ضعبل 

اوقلقي ّالأ  نولواحيو  ةيربلا ، تاناويحلا  لثم  نوشيعي  اوناك  لاحلا ، كلت  يفو 

.مداقلا ءاتشلا  نأشب 

ينتعي أدبو  لالتلا ، يرخصلا ب  عدصلا  هتكحض يف  عاضأ  دق  راساخ  ناك 

مهتدلاو هجاعزإل  جوميت  عفص  نم  وه  ناكو  نجوميت ، دعتبا  نأ  دعب  مهب 

نم راساخ  ناك  ةديدج ، راودأ  نع  ًاعيمج  نوثحبي  اوناك  رتكب ، بايغبو  ً.اثك 

ةكرب ادجو  دق  اناكو  .مهجتم  ههجوو  نويشك ، عم  حابص  لك  ديصلا  دوقي 

يتلا ةعقبلا  زايتجا  هيلع  ناك  هنأ  مغر  يرخصلا ، عدصلا  نع  ةديعب  لضفأ 

ناكملا فشتكاو  ةقطنملا  نويشك  شتف  .اهيلإ  لوصولل  هعرصم  رتكب  اهيف  يقل 

مهقيقش محل  ناكو  .ناصغألاب  اهاطغو  هيلإ  ةثجلا  نجوميت  بحس  يذلا 

ميخملا ةفاح  ىلع  ًاتيم  ًاليزه  ًابلك  نويشك  دجو  امدنعو  تاناويحلا ، بذتجي 

ىوس عطتسي  .هقير   عالتبا  ىلع  هسفن  ماغرإ  هيلع  ناك  ةيناثلا ، ةيسمألا  يف 

ناك نويشك  نكل  رتكب ، ةحئار  هتبذج  يذلا  ناويحلا  لتقي  نجوميت  ليختي  نأ 

كلذ ىلإ  مهئيجم  ذنم  اهودجو  ةبجو  لضفأ  بلكلا  ناكو  ماعطلل ، ةجاحب 

.ناكملا

نم هتلئاع  تدمجتو  .سماخلا  مويلا  ةيسمأ  يف  ميخملا  ىلإ  نجوميت  داع 
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، أي هتبقار  .اهلعف  درل  ًابسحت  نلوه  نوبقاري  راغصلا  ذخأو  هتاوطخ ، عقو 

ودبي اهنبا  ناك  ً.ايح  لازي  ام  ناكو  هيعارذ ، ًاغص ب  ًاسيت  لمحي  هتدهاشو 

ىلع اهاضق  يتلا  مايألا  لالخ  ًانكاد  هدلج  نول  حبصأ  دقو  تكردأ ، ك  ىوقأ ،

ترعش دقلف  .هب  رعشت  ام  ًاحم  ناك  .سمشلاو  حايرلل  ًاضرعم  لالتلا 

هنع حفصلا  عطتست  بضغلاب و  ترعشو  خب ، هنأل  اهندب  يرست يف  ةحارلاب 

.تلبذ دق  هلعف  امل  ةيهاركلا  نأ  نم  مغرلاب  اهلخادب 

.هتلئاع ةرئاد  لخاد  ىلإ  هعفدو  هنذأ ، نم  سيتلا  كس  نجوميت  ناك 

هنإ .انه  نم  برغلا  ىلإ  لايمأ  ةّدع  دعب  ىلع  نايعار  كانه  : " لاق

". هدحو

"؟ كادهاش له  : " ًاعيمج مهشهدأ  لكشب  ةأجف  نلوه  تلاق 

.ةقثاو ةتباثلا غ  هترظن  تحبصأو  اهيلإ ، نجوميت  رظن 

.فرعأ ال  هادقف ، ار  .ةلت  فلخ  ابهذ  امدنع  ناويحلا  اذه  تذخأ  .ال  "

هيمدق ىدحإ  نم  هلقث  زكرم  لقنو  اهلهاجت ." عطتسأ  ةديج   ةصرف  تناك 

ام فرعي  نكي  و  .رخآ  ًائيش  لوقتل  هتدلاو  رظتني  ناك  يف  ىرخألا  ىلإ 

ً.اددجم هتدعبأ  اذإ  هلعفيس 

ىلإ هترضحأ  دق  نوكت  ار  .كراثآ  نادجيو  هنع  ناثحبيس  : " نلوه تلاق 

". كفلخ انه 

عيطتست نأ  لبقو  .رخآ  لادج  ضوخل  ةوق  هيدل  نكت  و  نجوميت ، دهنت 

.هنيكس بحسو  رانلا  بناجب  قاس  ىلع  ًاقاس  ًاعضاو  سلج  جاجتحالا ، هتدلاو 

". هلتقنس انادجو ، اذإ  .شيعنل  لكأن  نأ  يغبني  "

بهتس يتلا  ةفصاعلا  رظتناو  ًاددجم ، ًايساق  حبصي  هتدلاو  هجو  دهاش 

ليحنلا هدسج  يف  ةلضع  لكو  مويلا ، كلذ  لايمأل  ىرج  دق  ناك  .كش  نود 

كلذ ناك  ارو  هدحو ، ىرخأ  ةليل  ءاضق  لتحا  عيطتسي  نكي  و  .هملؤت 

.ههجو ىلع  ًايداب  فوخلا 
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.بيهرلا رتوتلا  رسكيل  نويشك  ملكت 

". هئيجمل ًابسحت  ةليللا  ميخملا  ةسارحب  اندحأ  موقي  نأ  يغبني  : " لاق

.هتدلاو ىلع  ًازكرم  هرصب  ناكو  هيلإ ، رظني  نأ  نود  هسأرب  نجوميت  أموأ 

غتي نل  يقيقش ، لتقب  ًائطخم  تنك  اذإ  ً.اضعب  انضعب  ىلإ  جاتحن  : " لاق

". كلذ

تّدمو .جوميتو  نلوه  ب  ةحسفلا  يف  هسفن  عفد  لواحو  سيتلا ، اغث 

اهنأ رانلا  ءوض  يف  نجوميت  دهاشو  هقنع ، نم  هب  تكسمأو  اهدي  نلوه 

.بت تناك 

، ًائفاد سيتلا  ناكو  نجوميت "؟ اي  كل  لوقأ  نأ  يغبني  اذام  : " تمت

ارو يبلق ، تقزم  دقل   " .بحتنتو بت  تناك  يف  هئارف  اههجو يف  تنفدو 

". رخآ ءيش  يأب  ةمتهم  دعأ   

نم وجننل  كيلإ  جاتحن  .كلذ  مغر  نيرخآلاب  متهت  كنإ  : " نجوميت لاق 

تدبو ملكتي  ناك  امدنع  هتماق  نم  ّدشو  ًاعيمج ." يهتننس  ّالإو  ءاتشلا ،

.بهللا ةنسلأ  ءوض  ناعملت يف  ناوارفصلا  هانيع 

بعادت تناك  يف  اهتلوفط  نم  ةينغأ  تندندو  اهسفنل ، نلوه  تأموأ 

ءابو نم  ناتو  اهئاقشأ  نم  نثا  تدهاش  دق  تناك  .غصلا  سيتلا  ذأ 

دق تناك  .لوهسلا  يف  اهدلاو  ةليبق  هترجهو  نيدوسأو ، مروتم  هلعج 

تابون تناكو  اهنم ، ءاربلا  نك  ال  حارج  نم  نوخرصي  براحم  تعمس 

بلطي مهنم  ضعبلا  ناك  ً.اخأ  مهنم  ةايحلا  جرخت  ىتح  ًامايأ  رمتست  مهملأ 

توملا عم  تشم  دق  تناكو  .مهل  اهحنم  متيو  مهرجانح ، قشي  فيس  ةمحر 

.بائذلل مأك  رمألا ، عم  شياعتلاو  نبا  نادقف  عيطتست  ارو  اهتايح ، لاوط 

اهنأ مغر  هلتق ، يذلا  لجرلا  بحت  نأ  عيطتست  تناك  اذإ  فرعت  نكت   

تجرخأ اإو  كلذ ، لعفت  .هتنحم   هيساوتو يف  هنضتحتل  ًاملأ  رصتعت  تناك 

.اهنيكس
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بايغ ءانثأ  ميخملل  الوتبلا  راجشأ  ءاحل  نم  ةيعوأ  تعنص  دق  تناك 

ذخأيل مامألل  جوميت  فحزو  .نويشكو  راساخل  دحاوب  تمرو  ديصلل ، اهدالوأ 

نيعب نلوه  ترظنو  يئادب ، ئاعو  ىوس  اهدنع  َقبي  و  رخآ ، ءاعو 

.خألا اهنبا  ىلإ  تنيزح 

". ةوقلا مدلا  كحنميس  .نجوميت  اي  ًءاعو  ذخ  : " نمزلا نم  ةهرب  دعب  تلاق 

هل ًاحومسم  نوكيس  هنأ  فرعو  تلكلا ، كلت  هعس  ىدل  هسأر  ضفخأ 

.نيرخآلا عم  هب  كسمأو  ءاعولا  ذخأ  امدنع  ناشعترت  هيدي  نأ  دجوو  .ءاقبلا 

عطقتو لصنلا  عفدت  نأ  لبق  ةيوق  ةضبقب  سيتلا  تكسمأو  نلوه ، تدهنت 

لوصحلل مهنيب  يف  ةيتفلا  عفادتو  اهيدي ، ىلع  ءامدلا  تلاسو  .هقنع  يارش 

نوبرشيو ةيعوألا  نوؤل  اوناك  يف  عزاني  سيتلا  يقبو  .قارُي  نأ  لبق  هيلع 

، مهماظع ىلإ  لصي  هب  نورعشيو  مههافشب  نوظملتيو  راحلا ، لئاسلا 

.مهملأ نم  ففخيو 

ىدحإب برطضملا  ناويحلاب  نلوه  تكسمأ  ًاليلق ، لئاسلا  حبصأ  امدنع 

ام سيتلا  ناك  .اهرودب  برشت  نأ  لبق  هرخآ  ىتح  اهءاعو  ربصب  تألمو  اهيدي 

تناكو ًالصأ ، قفن  دق  وأ  رضتحي  ناك  هنكل  ءاوهلا ، يف  هاوقب  برضي  لازي 

.تنكادو تبك  هانيع 

بلجت نل  رانلا  نأ  دكأتأ  امدنع  دغلا ، ةليل  محللا  وهطنس  : " مهل تلاق 

افشكيل ارداغي  ّالأ  يغبني  انه ، ىلإ  اءاج  اذإ  .دوقفملا  سيتلا  نع  ًاثحب  يعارلا 

"؟ نومهفت له  .اندجاوت  ناكم 

.راقوب مهسوؤر  نوّزهي  اوناك  يف  ءامدلاب  ةئيلملا  مهاوفأ  ةيتفلا  قعل 

ثيح اهلخاد  قيمع  ناكم  يف  اهنزح  قحس  ًاقيمع  ًاقيهش  نلوه  تبحسو 

هزاجتحا يغبني  ناك  .مهنم  عاض  ام  لكو  يجوساي  ىلع  حونت  لازت  ال  تناك 

.رارمتساب بت  تناك  ام ، ناكم  نكل يف  اهمدت ، هنك  ثيح ال  ًاديعب 

له : " قورسملا سيتلا  ىلإ  قلقب  رظني  وهو  عفترملا  هتوصب  جوميت  لأس 
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"؟ انلتقل نايتأيس 

ضعب هنم  دمتستو  ةنينطلا  هحنمتل  اهيلإ  هتبحسو  اهسأر ، نلوه  تّزه 

.ةحارلا

تناك تملكت ، امدنعو  ةلوهسب ." تو  الو  غصلا ، اهيأ  بائذ  نحن  "

.ةدرابلا اهتوسق  نم  شعترا  يذلا  نجوميت  ىلع  اهانيع 

.ةدمجتملا ءاضيبلا  باشعألا  روشحم ب  ههجوو  يعارلاب  نجوميت  قّدح 

هعرذأو كيمس ، ئادرب  هيسفن  نايطغي  هيرهظ ، ىلع  ان  اناكو 

، هبناج ىلإ  مهنوطب  ىلع  نوقلتسي  هؤاقشأ  ناكو  .نادرألا  ىتح  ةفوشكم 

تاناويحلا تناك  ً.اما  ةئداه  ةليللا  تناك  .مهماظع  ىلإ  للستي  عيقصلاو 

.مهنم لينلل  نوشطعتيو  مهنوبقاري  نيذلا  كئلوأ  نع  لفاغ  نالجرلاو  ةان 

ًاساوقأ نولمحي  ةثالثلا  ةيتفلا  لك  ناكو  .ةملظلا  يف  هرصب  نجوميت  زكر 

نوبقاري اوناك  يف  مههوجو  باعت  يف  قارشإ  كانه  نكي  و  كاكسو ،

، ًارعذ ءاغثلا  ىلإ  زعاملا  عفدتس  ةكرح  يأ  تناك  .مهحاجن  صرف  نورّدقيو 

.ةدحاو ةظحل  لالخ  هبنتم  نالجرلا  زفقيسو 

". كأ بارتقالا  عيطتسن  ال  : " راساخ سمه 

لهاجتي نأ  لواحو  ةلكشملا ، كلتب  رّكفي  ناك  امدنع  نجوميت  بج  بطقت 

لجر نايعارلا  نوكيس  .ةدمجتم  ضرأ  ىلع  ءاقلتسالا  نم  هدسج  يف  ألا 

ىلع ناداتعم  هنأ  دب  الو  ديلا ، لوانتم  يف  ًاساوقأ  هيدل  نأ  دب  الو  بلص 

ةسيرفلا تناك  اذإ  ًاقرف  لكشي  نلو  .لمح  ةقرس  لواحي  بئذ  لتقو  بثولا 

.ليللا ًاصوصخ يف  ةيتف ، ةثالث 

ناك ار  .ئداهلا  دهشملاب  قّدحو  ةغلاب ، ةبوعصب  هقير  نجوميت  علتبا 

نكي ول   لالتلا  يرخصلا يف  عدصلا  ىلإ  ًادئاع  عجارتيو  هقيقش  عم  قفاويس 

ماني ناك  .هنم  برقلاب  نالجرلا  هدّيق  يذلا  ليزهلا  ناصحلا  فلخ  ىعسي 

بهذيل يف هيلع ، لوصحلل  نجوميت  قاتو  .ضرألا  سملي  داكي  هسأرو  ًافقاو ،
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، لبق نم  دعبأ  قطانم  ديصلا يف  عيطتسيس  هنأ  ينعي  كلذ  ناك  ً.اددجم  ةلوج 

، ًابيلح مهحن  ار  ًاسرف ، تناك  اذإو  .هفلخ  ربكأ  ةسيرف  ىتح  بحسيو 

نم ًاددع  نالمحي  لجرلا  نأ  دب  الو  .هتركاذ  يف  قاذملا  هناسل  رعشتساو 

ضغب ةطاسبب ، هنأشو  هعدي  نأ  لمتحي  نكي  و  هل ، ةديفملا  ءايشألا 

وجلا يف  هب  رعشي  نأ  عاطتساو  ًامداق ، ءاتشلا  ناكو  .رطخلا  نع  رظنلا 

منغلا فوص  نودو  .فوشكملا  هدلج  ربإلا  لثم  زخي  يذلا  عيقصلاو 

؟ نودمصيس ىتم  ىلإ  مهيمحيل ،

نأ دب  ال  .دحأ  بجي  بالكلا "؟  ةيؤر  نوعيطتست  له  : " نجوميت مت 

ناك دربلا ، نم  ءاقتا  اهب  ةقصتلم  اهلويذو  ةيقلتسم  نوكتس  تاناويحلا 

نكل  مالظلا ، هيلع يف  زفقت  نأ  ةركف  هركي  ناكو  .اهناكم  ديدحت  ًاليحتسم 

.هتلئاع شيعت  ىتح  اتو  نأ  يعارلا  ىلع  ناكو  .رايخ  كانه  نكي 

ً.ايوقو ًافاج  هسوق  رتو  ناك  اذإ  ام  صحفتو  ًاقيمع ، ًاقيهش  بحس 

.ًالوأ ضهني  يذلا  لجرلا  لتقأو  هوحن ، يشمأس  .سوق  لضفأ  َّيدل  "

ءوض يف  موهفم "؟ .يوحن  قلطنت  امدنع  بلكلا  نالتقتو  يفلخ ، نايتأتسو 

نوكي ىتح  نجوميت  لاقو  .هيقيقش  قلق  ىدم  ةيؤر  عيطتسي  ناك  رمقلا ،

تمصب ضهن  هيسأر ، اّزه  امدنعو  ًافقاو ." كرتأ  نم  مث  ًالوأ ، نابلكلا  : " ًاقثاو

حايرلا هنم  ّبهت  يذلا  هاجتالاب  انلا  لجرلا  وحن  ىشمو  هيمدق ، ىلع 

.عيطقلا هتحئار  هبنت  ىتح ال 

كأف كأ  نجوميت  برتقاو  .غصلا  ميخملا  ينكاس  رّدخ  دق  دربلا  نأ  ادب 

ذخأ امدنع  ًازهاج  هسوق  ىقبأ  .هينذأ  ةنشخ يف  هسافنأ  تاوصأ  عمسو  هنم ،

، لورهي ناصح  ىلع  نم  ماهسلا  قالطإ  ىلع  بردت  صخشل  ةبسنلابو  .يرجي 

.لمأي ناك  اذكه  وأ  ًابعص ، رمألا  نوكي  نل 

، انلا لجرلا  نم  برقلاب  ام  ءيش  كرحت  ةوطخ ، ثالث  عطق  نأ  دعب 

، هوحن رخآ  بلك  عفدنا  رخآلا ، فرطلا  ىلعو  .يوعيو  زفقي  ًانكاد  ًالكش  ناكو 
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ىلع زيكرتلا  ًاسئاي  لواحو  ًافوخ ، نجوميت  خرص  .هنم  برتقي  يف  يوعي  وهو 

.يعارلا

ناك يف  ةعرسب  همادقأ  ىلع  اضهنو  ناطبختي ، هو  مونلا  نم  اقافأ 

ىلع ؤرجي  نكي  مالظلا ،  يف  .لوألا  همهس  قلطيو  رتولا  بحسي  نجوميت 

هلعجو هردص ، لجرلا يف  باصأو  ءادرلا  ربع  همهس  عفدناو  ىرخأ ، ةرم  يمرلا 

هقيفرل ألا  نم  خرصي  نجوميت  هعمس  .ةدحاو  ةبكر  ىلع  فلخلل  طقسي 

مانغألا تغثو  .هدي  يف  سوق  عم  ضهني  مث  ًادعتبم ، جرحدتي  اثلا  دهاشو 

نجوميت زواجت  اهضعب  نأ  ىتح  مالظلا ، وحن  نونجب  تبرهو  بعرب ، زعاملاو 

.اهنيب يراوضلا  تدهاش  امدنع  اههاجتا  تغو  هءاقشأو ،

هرصخ طابر  اثلا يف  همهس  ناكو  .يمرلا  يعارلا يف  قبسيل  نجوميت  عرسأ 

ىلع همهس  يعارلا  عضوو  .لصنلا  قلع  امدنع  تانعللا  قلطأو  ةوقب ، هّدشف 

، همهس ريرحت  عطتسي  .سأي و  ةظحل  نجوميت  ربتخاو  براحم ، ةقثب  هسوق 

بالكلا دحأ  ناك  يف  رادتسا  .بعرلاب  هراسي  ىلإ  ةرجمزلا  توص  هباصأو 

.هسأر قوف  نطي  يعارلا  مهس  ناك  يف  فلخلل  طقسو  هترجنح ، وحن  زفقي 

قرتخا مث  هعارذ ، ىلع  بلكلا  باينأ  تقبطأ  امدنع  ًابعر  نجوميت  خرصو 

.ةشحوتملا ةرجمزلا  تفقوتو  ناويحلا  قنع  راساخ  مهس 

ًاديدج ًهس  ءودهب  عضي  يعارلا  نأ  دهاشو  هسوق ، ىقلأ  دق  نجوميت  ناك 

ىلع ًاددجم  فقي  ناك  حيرجلا  لجرلا  نأ  كلذ  نم  أوسألاو  .هسوق  رتو  ىلع 

فرعي ناك  .برهلا  نجوميت يف  ركفو  ًاسوق ، رخآلا  وه  دجو  دق  ناكو  .هيمدق 

ًادحاو مهنم  نالانيسو  نالجرلا  مهب  قحليس  ّالإو  انه  رمألا  ءاهنإ  يغبني  هنأ 

ىلع هعضوو  .هدي  جرخ يف  يذلا  همهس  عزتناو  .رمقلا  ءوض  تحت  رخآلا  دعب 

؟ رخآلا بلكلا  وه  نيأ  .تشعترم  نيديب  رتولا 

عم كانه  فقو  ةظحللو ، .هنقذ  تحت  فقاولا  يعارلا  نويشك  مهس  باصأ 

نع عمس  دق  ناكو  .تو  نأ  لبق  مهسلا  قلطيس  هنأ  نجوميت  دقتعاو  هسوق 
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نأ دعب  ىتح  اهدغأ  ىلإ  مهفويس  ةداعإ  نوعيطتسي  ةياغلل  ءادشأ  براحم 

.يعارلا راهنا  يرجي ، ام  بقاري  ناك  يف  نكل  مهفتح ، اوقلي 

، هسوقب كاسمإلا  يف  ًادهاج  لواحي  نجوميت  هحرج  يذلا  يعارلا  ناك 

قزم دق  نجوميت  مهس  ناكو  رتولا ، بحس  لواحي  يف  ألا  نم  خرصيو 

.مهسلا يمرل  يفكي  ا  حالسلا  بحس  عيطتسي  نكي  و  هردص ، تالضع 

راساخ هنم  برتقا  .ةكرعملاب  اوزاف  مهنأ  فرعو  أدهي ، هبلقب  نجوميت  رعش 

ًارارم سوقلا  ىلع  قلزنت  هعباصأ  تناك  يف  لجرلا  مهتثالث  بقارو  نويشكو ،

ً.اراركتو

". اثلا بلكلا  : " نجوميت مت 

، رضتحي يذلا  لجرلا  نع  ًاديعب  هرظنب  حيشي  نأ  عيطتسي  نويشك  نكي   

.هيمجاهم هجاوي  ناك  يف  هسفنل  عرضت  يذلاو 

". هتلتق دقل  "

ً.انانتما هقيقش  رهظ  ىلع  نجوميت  تبر 

". اذه يهنن  انوعد  ًاذإ  "

نيرخآلا نثالا  دحأ  نم  ًهس  ذخأي  مجاهملا  لوطأ  يعارلا  دهاش 

بحسو هدي ، نم  عقي  سوقلا  كرتو  اهدنع  ملستساو  .سوقلا  بحسيو 

هباصأو هتوص  تمصو  .رمقلاو  موجنلا  ىلإ  ىلعألل  رظنو  هئادر  نم  ًانيكس 

نأ لبق  حنرتي ، ةظحلل ، فقو  اهدنع ، ىتحو  .هترجنح  طسو  نجوميت يف  مهس 

.ضرألا ىلإ  طقسي 

ىلع ةراشإ  يأ  نوبقاري  نيدسجلا ، وحن  صرحب  ةثالثلا  ءاقشألا  كرحت 

برهلا عاطتسا  يذلا  ناصحلا ، فلخ  راساخ  نجوميت  لسرأو  .هيف  ةايحلا 

، نويشك هوحن  رادتسا  .هيتاق  لوح  طوبرملا  ماجللا  مغر  مدلا  ةحئار  نم 

.هانيبج سمالت  ىتح  مامألل  هبحسو  هقنع ، ةرخؤم  نم  هب  كسمأو 

". ءاتشلا نم  وجننس  : " ًستبم نجوميت  لاق 
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لوهسلا قوف  رصن  ةخرص  ًاعم  اقلطأو  هجازم ، بيطب  نويشك  رعش 

مغر عفاي  نالازي  ال  اناك  هنأ  ّالإ  قمحأ ، ًالمع  كلذ  ناك  ار  .ةغرافلا 

.لتقلاب همايق 

١٩٤



رشع عبارلا  لصفلا 

تاونسلا لالخ  .يضاملا  يف  رّكفيو  بهللا ، ةنسلأب  قدحي  كوليإ  سلج 

لتلا لوح  يضارألاو  خادلوب  نويليد -  لالظ  رداغ  ذنم  تضقنا  يتلا  عبرألا 

ةليبقلا لازي يف  ام  ناكو  .ةورثو  ًاددع  اودادزاو  ءاخرلاب ، بائذلا  عت  رمحألا ،

كانه نكي  نكل   يجوساي ، ءانبأ  نع  ّىلخت  هنأل  هنوهركي  نيذلا  كئلوأ 

ةيلاتلا ةنسلا  ىلوألا يف  عيبرلا  رئاشب  تدهش  .ةعشب  ةياهن  ىلإ  هلآم  ىلع  ليلد 

مايخلا عّضر  ةرشع  ألمو  ركذتي ، نأ  صخش  يأ  عيطتسي  كأ م  نالمح  ةدالو 

ثحابلا كئلوأل  اضر  ردصم  كلذ  ناك  ةدالولا ، ءانثأ  دحأ  ت  .مهخارصب و 

.زومرلا نع 

، هتيؤر اهب  تفعض  يتلا  ةقيرطلاب  ًاعتمتسم  هسفنل ، كوليإ  مهمه 

دقو .دوسألا  باشعألا  بارش  نم  اثلا  بوكلا  دعب  ةحضاو  غ  تحضأو 

ميخملا لوح  نوضكري  لافطأ  ةثالثب  قزرو  ةديج  نسلا  كلت  تناك 

ناك كلذ  نأ  مغر  هنزو  دادزا  دق  ناك  .فيسلاو  سوقلا  لعتسا  نوملعتيو 

، ةيوق لازت  ام  هانيعو  هنانسأ  تناك  ً.ادئاز  ًانهد  سيلو  مسجلا  يف  ةظلغ 

ً.اعناق نوكي  نأ  هيلع  نأ  فرعي  ناكو  .لئابقلا  فوخلا ب  ثبي  همساو 

ضرأ ىلإ  اولصو  ىتح  نسلا ، كلت  يف  ًابونج  اولقتنا  دق  بائذلا  ناك 

دقو راهنلا ، لاوط  نوقرعتي  اوناك  ثيح  بطرلا ، ءاوهلاو  بابذلاب  ةءوبوم 

ةفاجلا ةئفادلا  حايرلا  ىلإ  قات  دق  كوليإ  ناك  .حفطلا  نم  مهدولج  تحرقت 

قيرطلا ىلع  ةدوعلل  بائذلا  داق  امدنع  ىتح  نكلو  ةيلشلا ، لالتلا  دنع 

ىنمتي لاز  ام  هنم  ءزج  ناك  .يجوساي  ةلئاعب  لح  ّع  لءاستي  ناك  ميدقلا ،

هروعش نم  ًاعبان  كلذ  نكي  رمألا ،  كلذل  ةياهن  عضيل  ًاعبات  لسرأ  هنأ  ول 

بجوتي ناك  ام  ِهني  هنأب   لصاوتملا  جاعزإلاب  هساسحإ  نم  نكلو  بنذلاب ،

.هلعف هيلع 

ًابوك بلط  ةلقاثتم ، ةراشإبو  ً.ايلاخ  هدجيل  همف  ىلإ  بوكلا  ّدرو  ففأت ،
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ةأطأطم همامأ  تنحنا  امدنع  ناعمإب  اهيلإ  كوليإ  رظن  .ةباش  هل  هتمدق  رخآ 

ةليحن تناك  اهنكل  هل ، ءارج  نم  اهمسا  ركذتي  نأ  عطتسي  و  سأرلا ،

سمليل هدي  ّدمو  هيف ، روثت  ةبغرلاب  رعش  .عيبرلا  رهم  لثم  قاسلا ، ةليوطو 

ىلع اهررمو  اهديب  كسمأ  ديدش ، ٍنأتبو  .هيلإ  رظنت  ىتح  هعفرو  اههجو ،

هل ِنعي  كلذ   نكل  ةقلق ، ودبت  ةباشلا  تناك  .هتبغرب  رعشت  اهلعجو  هتفش ،

ةدولوملا سارفألا  ىدحإب  اهدلاول  عفديسو  .ناخلا  ضفر  نك  الف  ًادبأ ، ًائيش 

ً.اديعس هتلعج  اذإ  ًاثيدح 

تلسنا امدنع  اهبقارو  ينيرظتناو ." يتميخ  ىلإ  يبهذا  : " لقاثتب لاق 

ام ناعرسو  .اهب  قاحللا  رّكفو يف  ناتليمج ، اهيقاس  نأ  ظحالو  .هنع  ةدعتبم 

.بهللا ةنسلأب  قيدحتلل  داعو  زفاحلا  ىشالت 

امدنع هب  قيدحتلا  ىلع  يجوساي  ءانبأ  أرجت  فيك  ركذتي  لازي  ام  ناك 

.فصن ىلإ  هسفنب  مهرطش  ناكل  مويلا ، كلذ  اولعف  مهنأ  ول  .هفلخ  مهكرت 

نكي و  ةليبقلا ، ةدايق  ىلع  هيدي  عضو  دق  داكلاب  ناك  تاونس ، عبرأ  لبق 

كلت لثم  يف  فرصتلا  ةيفيك  ملعت  دق  ناك  .هنودحتيس  ّدح  يأ  ىلإ  فرعي 

نيذلا كئلوأ  نم  ثكلا  لمحتت  لئابقلا  تناك  .يجوساي  نم  فقاوملا 

مدع يغبني  طخو  اهل ، ثارتكالا  يغبني  ةطقن  ًااد  دجوي  نكل  اهنودوقي ،

.هزواجت

ًارمأ ناك  مهتدلاوو ؟ ليزهلا  لافطألا  كئلوأ  ىلع  ًاقح  ءاتشلا  ىضق  له 

كلت ميخملا  ناك  .تايركذلا  كلت  لك  اهيف  ةقطنم  ىلإ  بائذلا  دوعت  نأ  ًابيرغ 

نوضغ يف  .ةيرطلا  باشعألا  ًاددجم  دايجلا  هيف  ىعرت  ًاناكمو  ًاتقؤم ، ةليللا 

عمس دق  كوليإ  ناك  .رمحألا  لتلا  لوح  ضرألا  ىلإ  نودوعيس  هوحن ، وأ  رهش 

عم ًالش  بائذلا  داق  دق  ناكو  ةقطنملا ، ىلإ  ًاضيأ  تداع  دق  تونوخلوأ  نأ 

ةرارحلا يف بارشلا  ّثب  .دعب  لمتكت  يتلا   تاحوتفلا  مالحأ  درجم  نم  كأ 

.لاتقلل فهلتي  هلعجو  هتميخ -  رظتنت يف  يتلا  ةأرملا  ار  وأ  همد - 
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هتوهش تناك  .ةدوربلا  ديدشلا  ءاوهلا  هشعنأو  ًاقيمع ، ًاقيهش  كوليإ  بحس 

رمحأ هدلج  حبصأ  امدنع  ةبطرلا ، بونجلا  يلايل  دربلا يف  لولح  دعب  تراث  دق 

.كس فرطب  اهتلازإ  يغبني  ناك  يتلا  ةبيرغلا  تايليفطلاو  غدللا  نم  نوللا 

نم كاذنآ  رسحني  لاعسلا  ضرم  أدب  يف  فظنأ ، ودبي  لشلا  ءاوهلا يف  ناك 

لالتلا ىلع  ةليبقلا  مهتكرتو  اوتام  دق  نالفطو  زوجع  لجر  ناك  .ةليبقلا 

يتلا ضرألا  ىلإ  نيدئاع  مهلاحرت  ءانثأ  بخاص  اوناك  بائذلا  نكل  روقصلل ،

.اهنوفرعي اوناك 

.دعب هنهذ  يف  ترولبت  دق  نكت  ةركفلا   نأ  مغر  يلوت ." : " كوليإ ىدان 

لصيل فقوو  هضبرم  نم  هعبات  ضهن  ثيح  هبناج ، ىلإ  ةفطاخ  ةرظن  ىقلأو 

اضرلاب رعشو  هسأر ، ينحي  ناك  يف  مخضلا  صخشلا  كوليإ  بقار  .هفتك  ىلإ 

اولبأ دق  بائذلا  ناك  .ةبكلا  مهناعطق  ىلإ  رظني  امدنع  هباتني  ناك  يذلا 

ةصقلا تاقابسلا  نم  نثاب  اوزافو  لئابقلل ، بك  عمجت  رخآ  يف  ًانسح 

نم نانثا  قشو  هيدل ، ماهسلا  ةامر  ميركت  متو  .عارذ  قرافب  اهلوطأ  اورسخو 

ىلإ يلوت  لصوو  .ةعراصملا  ةقباسم  نم  ةيئاهنلا  تالوجلا  ىلإ  هقيرط  هعابتأ 

.زنمين لاجر  دحأ  همزهي  نأ  لبق  زابلا ، بقل  ىلع  لصحو  سماخلا  رودلا 

وأ ةنس  نوضغ  يف  هتوق  دادزت  نأ  دعبو  ةأفاكمك ، هل  ًاعبات  كوليإ  هلعجو 

ًايفو يوقلا  باشلا  ناك  .نيرخآلا  لك  مزهيس  يلوت  نأب  كوليإ  نهاس  تنثا ،

.هيدي ىلع  عرعرت  ًاصخش  كوليإ  يداني  نأ  ةفداصم  نكت  و  ةدشب ،

أموأ لشلا ." نم  ةرم  رخآ  انلقتنا  امدنع  لفط  درجم  تنك  : " كوليإ لاق 

موي كانه  تنك   " .تنكادلا هينيع  يف  ةمالع  يأ  رهظت  نأ  نود  هسأرب ، يلوت 

". هتجوزو ميدقلا  ناخلا  لافطأ  انكرت 

عستم كانه  نكي  نكل   كلذ ، تيأر  : " قثاوو قيمع  توصب  يلوت ، باجأ 

". مهل

كأ انحبصأ  دقل  .مهل  عستم  كانه  نكي  .ثدح   ام  اذه   " .كوليإ مستبا 
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". ًاعيمج ءسلا  بأ  انكراب  دقل  ً.ابونج  انلحترا  ذنم  ًىنغ 

بغري ا  رّكفي  ناك  يف  قبطي  تمصلا  كوليإ  كرتو  يلوت ، بجي   

ملحي لازي  ام  ناك  هنكل  ةدق ، حارجو  حابشأ  نم  كأ  رمألا  نكي  .هلعفب  

مث هتحت ، ةيراع  ىولتت  ًانايحأ  تناك  ً.اقرع  ببصتي  وهو  ظقيتسيو  نلوهب ،

لوح ضرألا  نكل  ركذي ، ًائيش  كلذ  نكي  .اهمحل   نم  زربت  اهماظع  ىري 

.دامرلا نم  يضاملا  تايركذ  تثعب  ميدقلا  لبجلا 

". هب قثت  لجر  ذخ  : " كوليإ لاق 

.هداعسإل ًافهلتم  هناخ  قوف  نم  لطأو  هتماق ، يلوت  ّدش 

بارشلاب همف  أل  كوليإ  ناك  يف  ًاباوج  رظتناو  انلسرتس "؟ نيأ  : " لاق

.هعلتبيو

لازي مهنم ال  يأ  ناك  نإ  فشتكاو  ةدقلا ، ديصلا  ضرأ  ىلإ  دع  : " ًاخأ لاق 

". ةايحلا ديق  ىلع 

"؟ مهلتقأ له  : " يلوت لأس 

هنطب كرفي  كوليإ  ذخأو  هتوص ، طيسب يف  لوضف  ىوس  ءيش  كانه  نكي   

تاذ يجوساي  كلم  ناك  يذلا  فيسلا  هبناج  ىلإ  ناك  .ركفي  ناك  يف  خفتنملا 

.هلصن نم  ةعيرس  تابرض  عضبب  ةلأسملا  كلت  ءاهنإل  ًابسانم  نوكيسو  .ةرم 

هديرت ام  لعفا  .تاناويحلا  لثم  نونوكيس  ديق ، ىلع  نولازي  اوناك ال  اذإ  "

نجوميتو رتكب  در  ركذتي  وهو  نمزلا ، نم  ةهربل  مالكلا  نع  فقوت  مهب ."

، انه ىلإ  هبحسا  نيبكلا ، يتفلا  تدجو  اذإ   " .بهللا ةنسلأ  دهاشي  يف 

لبق يوق  ناخ  ةطلس  تحت  بائذلا  هيلع  حبصأ  ام  نادهاشي  هلعجأس  .َّيلإ 

". حاورألاو رويطلل  هحن  نأ 

ًادعتبم ريدتسي  نأ  لبق  ءاشت ." ك  : " متو ليقثلا  هسأر  يلوت  ىنحأ 

فيك دهاشو  رانلا ، ءوض  بهذي يف  كوليإ  هبقار  .ةلحرلا  هيقفارم يف  يدانيل 

ناكو يجوساي ، ءانبأ  تيسن  دق  ةليبقلا  تناك  .ةقثاو  ةتباث  تاوطخب  يش 
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.مهركذتي يذلا  ديحولا  هنأ  ًانايحأ  دقتعي 

نم نابرتقي  هيقفارم  الك  ناكو  .نجنويو  ناساب  عم  ميخملا  نم  يلوت  قلطنا 

يلوت ناك  .هلثم  ةدايقلا  ايلوتيل  نيدولوم  انوكي  هنكل   رمعلا ، نم  ثالثلا 

ناك ًءاتش ، رشع  ةينا  ىوس  دهش  دق  نكي  هنأ   مغر  ةبك ، ةوقب  عتمتي 

يفخي داكلاب  ناك  يوقلا ، باشلا  عباتلل  ةبسنلاب  .هبضغ  نافاخي  هنأ  فرعي 

ناكو ً.انس  ربكألا  نالجرلا  اهب  هقمري  يتلا  قلقلا  تارظنب  عتمتسيو  كلذ ،

ناك .هرماوأل  ناعضخيو  ةدرابلا  روهشلا  يف  صرحب  ناكرحتي  فيك  دهاشي 

، لاتقلا وأ  لمعلل  ًادعتسم  بثي  وهو  مونلا  نم  ظاقيتسالا  عيطتسي  يلوت 

.هبابشب ًاروخف 

يلوت يف هادحت  امدنعو  ًادبأ ، ددرت  تامالع  يأ  هيلع  رهظت  كوليإ   هدحو 

يلوت ناك  .هيف  علضو  عبصإ  رسكب  تببست  ةوقب  ناخلا  هامر  ةعراصملا ،

نكي و  ةوق ، هيهاضي  يذلا  ديحولا  لجرلل  ًاعبات  نوكي  نأب  ًادج  ًاروخف 

.بائذلا هنم ب  ءالو  كأ  دحأ  كانه 

.ىلوألا ةثالثلا  مايألا  لالخ  اوملكتي  نأ  نود  مهدايج  ةوهص  ىلع  اوقلطنا 

لضفملا عباتلا  نع  ًاديعب  ةنيعم  ةفاسم  ىلع  ًانس  ربكألا  نابراحملا  ظفاحو 

ضرألا اوعلطتسا  .هجازم  اهب  لدبتي  دق  يتلا  ةعرسلا  نافرعي  اناك  كوليإ ، ىدل 

ناعطقلا اهاعرتل  ةبطرو  ةفيثك  باشعألا  نأ  اوظحالو  رمحألا ، لتلا  ىلإ  ًالوصو 

و ةديج ، ًاضرأ  تناك  .ةليبقلا  لوصو  دنع  كانه  ىلإ  كوليإ  اهدوقيس  يتلا 

ةاعرلا ضعب  دجوي  ناكو  .مسوملا  كلذ  اهب يف  لزنت  ىرخأ  ةليبق  كانه  نكت 

.ةعساشلا لوهسلا  مهتدحو يف  دهشم  نودسفي  نيذلا  نيديعبلا 

مهدايج اوعفدو  رهن ، بناجب  ةدرفنم  ةميخ  اودهاش  رشع ، اثلا  مويلا  يف 

نولوجتملا ةاعرلا  كسميل  روخ " يوخون   " يلوت حاصو  .اهوحن  عارسإلل 

بابلا وحن  راسو  عيبرلا ، باشعأ  ىلع  هداوج  ةوهص  نع  زفق  مث  مهبالكب ،

نأ لبق  تارظنلا  نجنويو  ناساب  لدابت  .لخادلا  ىلإ  هسفن  عفدو  ضفخنملا 
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نافرعي لجرلا  الك  ناك  .باعتلا  نم  يلاخو  يساق  هاهجو  ناكو  هاعبتي ،

ناك .بائذلا  يجوساي  مكحي  نأ  ىتح  لبق  لفط ، اناك  ذنم  ضعبلا  هضعب 

ةصرفب ناثبشتي  اناك  هنكل  يلوت ، لثم  سرطغتم  باش  هدوقي  نأ  هجعزي 

.مهفلخ مهوكرت  نيذلا  كئلوأل  ثدح  دق  ام  ةيؤر 

هيديب هب  كسمأو  معطلا ، عذاللا  بيلحلاب  ياشلا  ءاعو  يلوت  لبق 

مضنا .ميدق  ريرس  ىلع  سلجي  ناك  يف  عومسم  توصب  هبرشو  تمخضلا ،

اناك نيذللا  هتجوزو ، يعارلل  هيسأر  اينحأ  نأ  دعب  نارخآلا  نالجرلا  هيلإ 

.هتميخل رخآلا  بناجلا  نم  حضاو  بعرب  ءابرغلا  ىلإ  نارظني 

هقمرو فوخلل ." يعاد  ال  : " ياشلا نم  هبوك  لوانت  امدنع  هل  ناساب  لاق 

كئلوأل ةتبلا  ثرتكي  باشلا  عباتلا  نكي  .كلذ   هلوقل  ءاردزا  ةرظنب  يلوت 

.بائذلا نم  اونوكي  نيذلا  

قيمعلا هتوص  ناكو  ةنباو ." ءانبأ  ةسمخو  ةأرما  نع  ثحبن  : " يلوت لاق 

رعشو قلقب ، اهرظن  يعارلا  ةجوز  تعفر  .ةغصلا  ةميخلا  ةياغلل يف  ًاحضاو 

.ةأجف عراستي  هضبن  نأب  نجنويو  ناساب 

.اهلعف ّدر  ًاضيأ  ظحال  دق  يلوت  ناك 

"؟ مهنافرعت له  : " مامألل ينحني  وهو  لاق ،

براحملا اذه  مجح  نم  فئاخ  هنأ  ًاحضاو  ناكو  فلخلا ، ىلإ  يعارلا  عجارت 

.هسأر ّزهو  .بيرغلا 

". مهناكم فرعن  اننكل ال  مهب ، انعمس  : " لاق

ًاليلق همف  حتفو  ً.اما  ًانكاس  ناك  هدسج  نكل  لجرلا ، ةرظن  يلوت  ظحال 

ًاعيمج اوناكو  ًارتوتم ، ةميخلا  وج  حبصأو  .ءاضيب  نانسأ  نع  فشكيل 

.كلذب نورعشي 

، بابلا ربع  ضكري  عفاي  ىتف  لخد  ىرخأ ، ةملكب  دحأ  قطني  نأ  لبق 

.هيدلاو ةميخ  ءابرغلا يف  دهاش  امدنع  ةأجف  فقوتو 
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". دايجلا تيأر  : " ناكملا تنكادلا يف  تعساولا  هينيعب  لوجي  وهو  لاق 

كسمأو هدي  ّدم  كرحتلا ، دحأ  عيطتسي  نأ  لبقو  هرس ، يف  يلوت  كحض 

تاذو ميلا  تاذ  هزهي  ذخأو  بقع ، ىلع  ًاسأر  هبلقو  هتبكر  نم  ىتفلاب 

يعارلا رّمستو  ًايساق  ناك  يلوت  هجو  نكل  غصلا ، ىتفلا  هقهقو  .لشلا 

ً.ابعر هيناكم  هتجوزو يف 

هلمحي ناك  مهدجن ." نأ  يغبني  : " ىتفلا ةكحض  نم  ىلعأ  توصب  يلوت  لاق 

ىلع ًابصتنم  فقو  ىتح  لفطلا  بلقو  ناتدودمم ، هاعارذو  ركذي  دهج  نود 

.يلوت يتبكر 

!" ىرخأ ةرم  : " ةبوعصب سفنتي  وهو  ىتفلا  لاق 

.اهعارذب كسمأ  اهجوز  نكل  ضهنت ، تأدب  ةجوزلا  نأ  يلوت  ظحال 

بلق ىرخأ ، ةرم  رداغنسو ." اناربخأ  .مهنافرعت  تنأ  : " ةقث لكب  يلوت  لاق 

دهاشيل هسأر  يلوت  لامأو  .ةحرملا  تاخرصلا  ًالهاجتم  بقع  ىلع  ًاسأر  هنبا 

ً.انضغتم مألا  هجو  ناكو  هلعف ، ّدر 

ميخم لشلا يف  ىلإ  موي  ةسم  دعب  ىلع  ةيتف  عم  ةأرما  دجوي  : " تسمه

". نوملاسم موق  مهنإ  .طقف  دايجلا  ضعبو  ناتميخ  .غص 

توصب كحضي  اهنبا  ناك  يف  اهيلع  هثأتب  ًاعتمتسم  هسأرب ، يلوت  أموأ 

لمحت نوعيطتسي  اودوعي  امدنعو   .يرجي  ّع  ًالفاغ  هيعارذ  ب  تفاخ 

مألا تنضتحا  .هيدلاو  وحن  هعفدو  ضرألا  ىلع  ىتفلا  عضو  لوطأ ، ًاتقو  رمألا 

.هب تكسمأ  امدنع  اهينيع  تقلغأو  اهنبا ،

هينيع يف  ًاحضاو  رطخلا  ناك  دوعأس ." نابذكت ، تنك  اذإ  : " يلوت لاق 

رظني .ةغلاب   ةلوهسب  هنبا  رسك  ناعيطتست  اتناك  تللا  نيديلاو  تنكادلا 

.هاقيفرو يلوت  رداغ  ىتح  هيمدق  قّدحو يف  هيلإ ، يعارلا 

ًالقاثتم يش  ًانيدب  ًابلك  يلوت  ظحال  جراخلا ، مهدايج يف  نوطت  اوناك  يف 

ءابرغلاب قّدحو  ديصلا ، ىلع  ةياغلل  ًازوجع  ناويحلا  ناكو  .ةميخلا  فلخ 
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يلوت فشك  ً.ابيرقت  ىمعأ  هنأب  نايحوت  تللاو  ضايبلا  هيلع  بلغي  نيعب 

.هترجنح نم  قيمعو  تفاخ  حابن  قالطإب  ّدر  يذلا  بلكلا  مامأ  هنانسأ  نع 

ناك .ةقثاوو  ةعيرس  تاكرحب  هسوق  رتو  دشو  تفاخ ، توصب  كحض  اهدنع 

ةرجنح نم  ذفن  ًهس  يلوت  لسرأ  امدنع  بجلا  بطقم  وهو  بقاري  ناساب 

بناوج ىلع  مهباقعأب  نوعفدي  اوناك  يف  لعسو  ناويحلا ، جنشت  .بلكلا 

.نيدعتبم نوقلطنيو  مهدايج 

محل ناكو  .ةليللا  كلت  مهتبجو يف  اوهط  امدنع  بيط  جازم  يلوت يف  نأ  ادب 

ىلع ًاذيذل  قاذملا  ناكو  دعب ، دسفي  جلاو   ًاجزاط  لازي  ام  ددقملا  نأضلا 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم  .هوعلتباو   هوغضم  امدنع  ناسللا 

"؟ مهدجن امدنع  ناخلا  رماوأ  يه  ام  : " ناساب لأس 

نأ ول  هابجاح ك  بطقتو  ةفطاخ ، ةرظنب  هنم  ًانس  ربكألا  لجرلا  يلوت  قمر 

، هتارظنب نيرخآلا  براحملا  ةفاخإب  عتمتسي  ناك  .هلحم  غ  يف  لاؤسلا 

حاشأ ىتح  بجي  .ةدحاو   ةبرضب  سرف  عاضخإ  عيطتست  ةوقب  ًااد  ًاموعدم 

.ىرخأ ةغص  ةكرع  زاف  هنأ  فرعو  هنع  ًاديعب  هرظنب  ناساب 

رجن نأ  انديري  ناخلا  نأ  ّالإ  ناساب ، اي  هراتخأ  ام  : " ةركفلاب ًاعتمتسم  لاق 

هلعجأو اندايج  لويذ  ىلإ  هطابر  قثوأس  .رايدلا  ىلإ  نيبكلا  يتفلا 

". ناضكري

مهيدل .مهنع  ثحبن  نم  اوسيل  ار  : " ًالئاق باشلا  براحملا  نجنوي  رّكذ 

". ءيش لك  اذهو  دايجو ، مايخ 

دايجلا ذخأنس  مه ، اوناك  اذإ  .ىس  : " ةركفلا نم  مستبي  وهو  يلوت  لاق 

لداجيل دحأ  نكي  نكلو   مئانغ ، دوجو  ليختي  كوليإ  نكي  ًاضيأ ."  انعم ،

ذنم ًافورعم  مهصم  ناك  .يجوساي  ةلئاع  تاينتقم  كالتما  يلوت يف  قح  يف 

اوناكو مهيلع ، قبطنت  ةفايضلا  ناوق  نكت  .ةليبقلا   هيف  مهتكرت  يذلا  مويلا 

لخاد هيدي  عضي  ناك  يف  يلوت  أشجت  .مهيمحي  ناخ  نود  لوجتم  درجم 
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كأ بلطي  نأ  ءرملا  عيطتسي  الو  ًابيط ، ًاموي  ناك  دقل  .مونلل  ًادادعتسا  هئادر 

.كلذ نم 

بشخلا نم  تعطق  رخآ  طبري  ناك  يف  هينيع  نع  قرعلا  نجوميت  حسم 

ةدالولا مهزعامو  مهمانغأ  عيطتست  ةغص  ةظح  ينبيل  ضعبلا  هضعب  عم 

يتلا هاوفألا  نم  ليلق  ددع  دوجوب  ًاددع ، دادزا  دق  غصلا  عيطقلا  ناك  .اهيف 

ةضياقمل لوجتملاب  اوطلتخا  دق  ءاقشألا  ناك  تنس ، لبقو  اهماعطإ ، يغبني 

تميخ عنصل  يفكي  ام  ىلع  لوصحلا  اوعاطتساو  .دابللاب  محللاو  فوصلا 

ً.ادبأ ةيونعملا  نجوميت  حور  عفر  هتيؤر يف  لشفت  تللاو   تغص 

ةئيرد عم  بيرق ، ناكم  ماهسلا يف  يمر  ىلع  نابردتي  نويشكو  راساخ  ناك 

، نجوميت فقو  .سبالملاب  ىّطغملا  دابللا  نم  ةكيمس  تاقبط  نم  ةعونصم 

ىلوألا رهشألاب  ركفيو  هبقاري  جايسلا  ىلإ  دنتساو  ةجنشتملا ، هتالضع  حارأو 

مهيلع ًابعص  تقولا  كلذ  ناك  .ةوطخ  لك  ناقفاري  ءاتشلاو  توملا  ناك  امدنع 

ب ت  رتكب ، نود  .اوشاع  دقو  ًاحيحص ، ناك  مهتدلاو  دعو  نكل  ًاعيمج ،

كلذ ناك  .راهنلا  تاعاس  لاوط  نولمعي  اوناك  امدنع  ةوقو  ةقث  ةورع  ءاقشألا 

نوزهجي وأ  عيطقلا  عم  نولمعي  اونوكي  امدنعو   ًاعيمج ، ىسقأ  مهلعج  دق 

لعتساب مهتاراهم  نوذحشي  ةظحل  لك  نوضقي  اوناك  ةراجتلل ، عئاضبلا 

.ةحلسألا

عطقل يفكي  ا  ةداح  ًااد  تناك  يتلاو  همازح ، كسلا يف  نجوميت  سمل 

حالس وهو  لبق ، نم  هدلاو  هكلتما  ًائيش  لثا  سوق  هتميخ  ناكو يف  .دولجلا 

رمألا ناك  .ةعمال  ةينرق  ةدام  نم  ةعونصم  ةينحنم  ةيلخاد  ةعطق  عم  ليمج 

نجوميت ناكو  فلخلا ، ىلإ  رتولا  بحسل  عباصألا  كس يف  لصن  عفدب  ًاهيبش 

كلذ نكي  و  .نزولا  لتحا  ىلع  ناداتعت  هيدي  لعج  يف  ًاروهش  ىضمأ  دق 

ًاذفانو ًارشابم  ًهس  قلطيس  هنأ  فرعي  ناك  هنكل  دعب ، ًالجر  لتق  دق  سوقلا 

.هيلإ جاتحا  اذإ 
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ةقيرطلاب عتمتساو  هينيع ، قلغأو  ءارضخلا  لوهسلا  ربع  ةئفاد  ةمسن  تبه 

جوميت عم  ةميخلا  يف  هتدلاو  عس  عيطتسي  ناك  .هقرع  اهب  تففج  يتلا 

، توصلا عسل  مستبا  .نيغصلا  اهيلفط  الكل  ينغت  ةغصلا ، نلوميتو 

ىلع ىتح  ًابلاغ ، ةنيكَسلا  دجي  نكي  .ةايحلل و  مهحافك  تقولا  ضعبل  يسنو 

نيدرفنم ةاعر  عم  ةراجتلا  نوطاعتي  اوناك  مهنأ  مغرو  .ةدعابتم  تارتف 

ضرألا ربع  رشتنم  ةبكلا  لئابقلا  نود  رخآ  عمتجم  دوجو  نأ  ّالإ  مهتالئاعو ،

دلوو .قبش  وأ  فنع  مئارج  مهباكترال  ًايفنم  مهضعب  ناكو  .مهل  ًائجافم  ناك 

مهعم لماعتي  و  نيرذح ، ًاصاخشأ  اوناكو  .ناخ  ةيح  نود  نورخآ 

، ناخ ةميخ  دلو يف  صخشل  ةبسنلاب  .ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلل  ىوس  نجوميت 

نكي و  .مهل  نأش  الو  لئابق ، نود  ًءاسنو  ًالاجر  نولازي  ام  ءالؤه  ناك 

.هسفن طابحإلا  هؤاقشأ  هكراشو  مهنم ، ًادحاو  نوكي  نأب  عتمتسي  نجوميت 

اوركفي نأ  ىوس  اوعيطتسي  ًالاجر ،  اوحبصأو  مهدوع  دتشا  امدنعو 

مهبلس دق  دحاو  موي  ناك  .مهتايح  اهيلع  ست  نأ  يغبني  ناك  يتلا  ةقيرطلاب 

شيعلا فظشب  رّكفي  ذخأ  امدنع  سأيلاب  نجوميت  بيصأو  مهلبقتسم ، لك 

كوليإ هبلس  ام  ناك  ً.افيعضو  ًازوجع  حبصي  ىتح  مانغألاو  زعاملا  ضعب  عم 

يتلا ةبكلا  ةلئاعلاو  ةليبقلا ، اإو  بسحو ، يعيبطلا  مهقح  سيل  مهنم ،

نجوميت عطتسي  و  .ةنكمم  ةايحلا  لعجتو  ًاضعب  مهضعب  اهدارفأ  يمحي 

.ةيساقلا نسلا  كلت  نع  حفصي  نأ 

ةرئاد فصتنم  يف  ًهس  ىل  هينيع  حتفف  ًاحرف ، خرصي  نويشك  عمس 

هرصبب حسمو  هيقيقش ، وحن  ءودهب  ىشمو  هتماق ، نجوميت  ّدش  .فدهلا 

نأ نك  ال  .لبق  نم  تارملا  فالآ  لعف  ك  اقلت  لكشب  هلوح  ضرألا 

مهيلع غي  كوليإ  اودهاشي  نأب  فوخلا  عم  اوشاع  دقو  ًادبأ ، نامأب  اونوكي 

.ةظحل يأ  سرشلا يف  لاجرلا  نم  ةرشع  عم 

.تقولا رور  تعجارت  هتّدح  نأ  مغر  مهتايح ، ًاتباث يف  سجاهلا  كلذ  ناك 
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لئابقلا مهظحالت  نأ  نود  شيعلا  نكمملا  نم  هنأ  ظحال  دق  نجوميت  ناك 

جرخت ةدحاو  وزغ  ةقرف  نأ  ّالإ  .ىرخألا  لوجتملا  تالئاع  لعفت  ةبكلا ك 

قيزمتب موقتو  تاناويح ، لثم  مهداطصتو  كلذ ، لك  مهبلست  دق  ةيلستلل 

.اهتقرس وأ  مهمايخ 

"؟ نجوميت اي  ةيمرلا  تيأر  له  : " نويشك لاق 

سوق هنكل  يقيقش ، اي  ىرخألا  ةيحانلا  ىلإ  رظنأ  تنك  : " هسأر نجوميت  ّزه 

كلذ فيفجت  مت  دق  ناك  هتميخ ، يف  دوجوملاب  ًاهيبش  ًاسوق  ناك  ليمج ."

راطإلا ىلع  فارخلا  نورق  نم  ةيلغم  عطق  قصل  متي  نأ  لبق  ةنسل  سوقلا 

لاوط مايخلا  يف  ةقلاع  ةهيركلا  كمسلا  غمص  ةحئار  تيقب  .اهب  هتيطغتل 

ةديدجلا هتقبطب  ديدحلا  لثم  ًابلص  حبصأ  بشخلا  نكل  كلذ ، دعب  عيباسأ 

.هوعنص ا  نيروخف  اوناكو 

". ةيمر برج  : " هقيقشل سوقلا  مدقي  وهو  نويشك  لاق 

عرافلا لوطلاو  هافتك  هيلع  تحبصأ  ام  ًاددجم  ظحالو  نجوميت ، هل  مستبا 

نجوميت نأ  ّالإ  ةماقلا ، لاوط  ًاعيمج  يجوساي  ءانبأ  ناك  .هيلإ  لصو  يذلا 

.ةرشع ةعباسلا  هتنس  هدلاو يف  لوط  لث  ناكو  نيرخآلا ، نم  لوطأ  ناك 

هبحسو ماظعلا ، نم  سأر  هل  ًهس  عضوو  ةيوق ، ةضبقب  سوقلا  كسمأ 

ىلع ناك  يتلا  ةظحللا  يفو  هسَفَن ، سبحو  .ةيوقلا  هعباصأ  لصاف  فلخلل 

.نويشك مهس  بناجب  برضي  هدهاشو  مهسلا  قلطأ  اهب ، سفنتي  نأ  كشو 

ةداملا نم  عونصملا  ضبقملا  لوط  ىلع  هدي  رّرمو  عئار ." سوق  هنإ  : " لاق

كلذ ظحال  نم  لوأ  ناكو  ههجاو ، امدنع  ًابيئك  ههجو  ناك  .ءارفصلا  ةينرقلا 

.هقيقش راكفأل  ًااد  ساسحلا  نويشك 

"؟ رمألا ام  : " نويشك لأس 

نأ زوجعلا  زغروه  نم  تعمس  : " قفألا ىلإ  رظني  وهو  نجوميت  لاق 

". لشلا ىلإ  اوداع  دق  تونوخلوأ 
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ةصاخ ةورع  ت  دق  تناك  .ةرشابم  هينعي  ام  مهفو  هسأرب ، نويشك  أموأ 

تحفاك ةيادبلا ، يف  .رتكب  هيف  التق  يذلا  مويلا  ذنم  نجوميت  بو  هنيب 

ءاتشلا يف  نكل  ًاضيأ ، هالت  يذلاو  ءاتشلا  كلذ  يف  ةطاسبب  شيعتل  ةلئاعلا 

ضياق دق  نجوميت  ناكو  مايخلا ، ءانبل  دابللا  نم  يفكي  ام  مهيدل  ناك  ثلاثلا 

اولوتسا يتلا  ةبعتملا  زوجعلا  سرفلا  لحم  لحتل  ىرخأ  سرفب  ًافوصو  ًاسوق 

عيبر لح  امدنع  ًاعيمج  قلقلا  مهباصأ  .ىلوألا  مايألا  يف  يعارلا  نم  اهيلع 

ةحلسأ مهيدل  ناكو  .صاخ  لكشب  نجوميت  ىلع  ّرثأ  هنأ  مغر  ةعبارلا ، ةنسلا 

ال ةوق  نم  اوئبتخيل  ةباغلا  نم  يفكي  ا  بيرق  ناكم  يف  نوميخيو  محلو 

اهنأ مغرو  تلاز ، دق  مهتدلاو  تمزال  يتلا  ةبآكلا  تناكو  .اهدص  نوعيطتسي 

لبقتسملا يف نم  ًائيش  ظقيأ  عيبرلا  نأ  ّالإ  يضاملاو ، رتكبب  ملحت  لازت  ام  تناك 

.اهئانبأ

تونوخلوأ نأ  مغر  ةصاخلا ، همالحأ  تروبب يف  رّكفي  لازي  ام  نجوميت  ناك 

اوناك مهداجيإ ، عاطتسا  اذإ  ىتح  .اهيلع  لدي  رثأ  نود  لوهسلا ، نم  تفتخا 

هب ضياقي  نأ  نك  ءيش  وأ  فيس ، هيدل  نكي  .ثعشأ   ًالوجتم  نورقتحيس 

ىلإ اوثدحتو  غصلا ، مهميخم  لوح  ًالايمأ  اوراس  ةيتفلا  نكل  ًادحاو ،

مايأ يف  تدهوش  دق  تونوخلوأ  تناك  .ءابنألا  ىلإ  اوعمتساو  لوجتملا ،

.تقولا كلذ  ذنم  ةحارلا  نجوميت  فرعي  و  ىلوألا ، عيبرلا 

اذه ىلإ  تروب  بلجتس  له  : " ميخملا ىلع  هرصبب  لوجي  وهو  نويشك ، لأس 

"؟ ناكملا

يتلا مهمانغأو  ةثرلا  مهمايخل  هتيؤر  ةرارم  علتباو  هترظن ، نجوميت  عبات 

غ دعوب  ًابوحصم  كلذ  ناك  ةرم ، رخآ  تروب  دهاش  امدنع  .اهءاغث  قلطت 

.اهدنع هتناكم  فرعي  ناكو  .ناخ  ةجوز  حبصتو  هيلإ  فزتس  اهنأب  قوطنم 

نوكيس مك  .نآلا  رخآ  نم  تجوزت  دق  نوكت  ار  : " مهجتب نجوميت  لاق 

". ةدملا كلت  لك  رظتنت  اهكرتيل  اهدلاو  نكي  رشع ؟  ةينا  اهرمع ؟
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نأ كنك  رخآ ، نم  تجوزت  اذإ  .كل  ةبوطخم  تناك  : " لاقو راساخ ، ففأت 

". هادحتت

ىلإ راقتفالا  ًاددجم  دهاشو  هقيقش ، ىلع  ةفطاخ  ةرظن  نجوميت  ىقلأ 

نكي ً.ادبأ   بائذلا  مكح  عيطتسي  ال  لقألا  ىلع  هنأ  ينعي  يذلا  مهفلا 

نم عيطتسي  يذلاو  نويشك ، هب  عتمتي  يذلا  يلخادلا  ماهلإلاب  عتمتي  راساخ 

نجوميت ركذت  كلذ  مغرو  .ةرشابم  تايجيتارتسالاو  ططخلا  طقتلي  نأ  هلالخ 

كانه ناك  .هبناج  ىلإ  راساخ  لتاق  فيكو  يعارلا ، اهيف  اولتق  يتلا  ةليللا 

ناك يتلا  ءاكذلا  ةدحب  عتمتي  نكي  هنأ   مغر  ةلصحملاب ، هيف  هدلاو  نم  ءيش 

ىلإ راساخ  ذخأيس  ناك  شاع ، دق  مهدلاو  ناك  لاح  يف  .يجوساي  اهب  زيمتي 

ةنايخ ةجيتن  ًاضيأ  غت  دق  هتايح  ىرجم  نأ  ّالإ  .ةيلاتلا  ةنسلا  تونوخلوأ يف 

.كوليإ

باهذلا يننكمأل  ديدج ، ءادر  َّيدل  ناك  ول  : " لاقو ددرتب ، نجوميت  أموأ 

". دكأتأس تنك  لقألا  ىلع  .اهب  لح  ام  ةيؤرو  مهيلإ 

، يسفنب ةبغرلاب  رعشأ  انأ  .ءاسن  ىلإ  ًاعيمج  جاتحنس  : " ًاجهتبم راساخ  قفاو 

". نهادحإ رشاعأ  نأ  نود  تومأ  نأ  ديرأ  الو 

". كبحل زعاملا  دقتفتس  : " نويشك لاق 

.ةبرضلا نع  ًادعتبم  لام  هقيقش  نكل  هعفصي ، نأ  راساخ  لواح 

: هيمدق صمخأ  ىلإ  هسأر  ىلعأ  نم  هيلإ  رظني  وهو  راساخل ، نجوميت  لاق 

ةلئاعلا هذه  ناخ  تسلأ  .يسفنب  تونوخلوأ  ىلإ  كباحطصا  عيطتسأ  ار  "

". ءيش لك  مغر  ةلطلا ، ليمج  مالغ  كنإ  نآلا ؟

ومني راساخ  ناك  .ةباعدلا  ليبس  ىلع  هلاق  هنأ  مغر  ًاحيحص ، كلذ  ناك 

رعشلا نم  ءاطغ  هسأر  للكيو  ًاليحنو ، ةرشبلا  نكاد  ناكو  ًايوق ، حبصيل 

، مهرعش ةقالح  نأشب  نومتهي  اونوكي  .هيفتك   ىلإ  لصي  يذلا  لدسنملا 

طقف اوصلختيل  كلذ  ناك  هيلع ، كس  عضوب  مهسفنأ  نوجعزي  اوناك  امدنعو 
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.ديصلا ءانثأ  مهتيؤر  هوشي  دق  يذلا  دئازلا  رعشلا  نم 

عيطتسن نالمحلاب ، انظفتحا  اذإو  .لماوح  جاعنلا  نم  رشع  : " نجوميت لاق 

ارو ةديدج ، سبالم  ىلع  لوصحلا  اننكو  .نثا  وأ  ًاشبكو  زعاملا  ضعب  عيب 

.هيلإ تثدحت  امدنع  ةقفص  دقعب  ًتهم  زوجعلا  زغروه  ناك  .لضفأ  ًاماجل 

". ضرعب مدقتلا  ينم  ديري  هنأ  دقتعأ 

ىفتخا دق  ناك  يساقلا  براحملا  هجو  نكل  همتها ، ءافخإ  راساخ  لواح 

يتلا ةقيرطلاب  مهسفنأ  ةيحل  ةجاح  كانه  نكت  .ليوط و  نمز  ذنم  مهنيب 

ناك كلت ، ةقفلا  مهتلاح  .اهيلع يف  اوبردتي  يتلاو   يجوساي  اهايإ  مهملع 

يف هقحب  ليوط  تقو  ذنم  ءاقشألا  لبق  دقو  هدحو  نجوميتل  دوعي  رارقلا 

دايجلا ضعبو  تميخ  ىلع  ًاناخ  نوكي  نأ  هتايونعم  نم  عفري  ناكو  .مهتدايق 

.ةليزهلا

، ًاعم بهذنس  .ةقفص  هعم  دقعأو  زوجعلا  لجرلا  ىرأس  : " نجوميت لاق 

لعتسا يف  كتراهم  ىلإ  جاتحن  .راساخ  اي  كانه  ككرت  عيطتسأ  ال  يننكل 

". كلجأ نم  مهعم  ملكتأس  تضاح ، دق  ةاتف  كانه  ناك  اذإو  ً.اثك  سوقلا 

ً.افطاعت هعارذ  ىلع  نويشك  تبرو  راساخ  هجو  اعم  تغت 

". ًائيش كل  اننأ ال  نوفرعيس  هدقت ؟ عيطتسن  يذلا  ام  "

.ضرألا ىلع  قصبو  رسحنت  هتداعسب  نجوميت  رعش 

، مهيضارأ ىلإ  انبهذ  اذإو  .راتتلا  ىلع  موجهلا  اننك  : " ةأجف نويشك  لاق 

". هدجن ام  لك  ذخأ  عيطتسن 

ينيع يف  عمل  يذلا  ءوضلا  ظحال  دق  نوكي  نأ  نود  قزنب  راساخ  باجأ 

". اننودراطي مهلعجنو  : " نجوميت

يمري ام  نويشك  فرعو  اندلاو ." توم  ةيضق  ةيوست  متت   : " نجوميت لاق 

، يفكي ا  ءايوقأ  نحن   " .مالكلا نجوميت  عبات  امدنع  هتضبق  ىلع  ّدشو  هيلإ ،

انب بحرتس  ال ؟ َِمل  .كانه  اننأ  اوفرعي  نأ  لبق  ىتح  برضن  نأ  اننكو 
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ةمالع لمحت  تناك  اذإ  دحأ  متهي  نلو  دايجو  ةيشام  عم  انئج  اذإ  تونوخلوأ 

". راتتلا

.هيلع هيتضبق  ّدشو  هيفتك ، نم  هيقيقشب  كسمأ 

ام لك  لجأ  نم  .هب  انل  نونيدي  م  ليلقلا  ةداعتسا  انتثالث  عيطتسن  "

عيطتسي ناكو  ةركفلاب ، ناعنتقي  نويشكو  راساخ  أدبو  مهببسب ." هاندقف 

.ةأجف بّطقت  نويشك  بج  نكل  كلذ ، ةيؤر 

". راغصلا عم  ةيح  نود  انتدلاو  كرت  عيطتسن  ال  : " لاق

ةجوز هيدل  .هتلئاعو  زوجعلا  زغروه  ىلإ  اهذخأنس  : " ةعرسب نجوميت  رّكف 

ام سمُخب  هدعأس  .رخآ  ناكم  يأ  لثم  كانه  نامأب  نوكتس  .نوعفاي  ةيتفو 

". لعفيس هنأ  فرعأ  كلذ ، لعفيسو  انعم  هراضحإ  عيطتسن 

نجوميت يف رّمستو  .قفألا  ىلإ  رظني  نويشك  نأ  ظحال  ملكتي ، ناك  امدنع 

.هقيقش هابتنا  تفل  ام  دهاش  امدنع  هناكم 

!" ناسرف : " مهتدلاول نويشك  فته 

.مهيلإ برقألا  ةميخلا  باب  دنع  ترهظ  امدنع  ًاعيمج  اورادتسا 

، نيديعبلا ءابرغلا  ةيؤر  تلواحو  مهوحن  تشمو  مهددع "؟ مك  : " تلاق

.اهئانبأ نويع  لثم  تبقاث  انوكت  اهينيع   ّنكل 

"؟ برهن له  .مهدحول  ةثالث  : " ًاقثاو نويشك  لاق 

". كل رارقلا  .نجوميت  اي  اذهل  نودعتسم  متنأ  : " فطلب نلوه  تلاق 

نع هرصبب  حشي  هنأ   مغر  ًاعيمج ، هيلإ  نورظني  مهنأب  نجوميت  رعش 

عم اهلدابت  يتلا  تلكلاب  ركفي  لازي  ام  ناكو  .لوهسلا  ىلع  ةنكادلا  عقبلا 

ةلئاع فاخت  نل  .ددجلا  نيدفاولا  ىدحتيو  ءاوهلا  قصبي يف  نأ  دارأو  هيقيقش 

كرتو ًاقيمع  ًاسفن  بحسو  .دحلا  اذه  ىلإ  اولصو  نأ  دعب  سيل  يجوساي ،

ناسرف ةثالث  وأ  ك ، نيرخآل  ةمدقتم  ةقرف  لاجرلا  نوكي  دق  .أدهت  هراكفأ 

رارقلا ذختا  هنكل  هيتضبق ، ىلع  دشو  .اولتقيو  اوبلسيو ، اوقرحيل ، اوءاج 
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.اهدنع

ام لكو  ساوقألا  اوذخ  .مكعيمج  ةباغلا ، ىلإ  اوبهذا  : " بضغب لاق 

مسقأ مهنم ، لاننس  انم ، اوقرسيل  اوءاج  دق  اوناك  اذإ  .هلمح  نوعيطتست 

". كلذب

نلوميت عم  رهظتل  ةميخلا  لخاد  نلوه  تفتخاو  ةعرسب ، هتلئاع  تكرحت 

هتنادب يف دقف  دق  غصلا  اهنبا  ناكو  .اهبناج  ىلإ  لورهي  جوميتو  اهفدر  ىلع 

مهقيرط نوقشي  اوناك  يف  بعرب  هفلخ  رظني  يقب  هنكل  فاجعلا ، تاونسلا 

.هتدلاو بناجب  عتيو  ةباغلا  ىلإ 

، هساوقأو هماهسب  اكسمأ  امدنع  نويشكو  راساخ  ىلإ  نجوميت  مضنا 

اوناكو .راجشألا  فص  ىلإ  اوضكرو  مهفاتكأ  ىلع  مهبئاقح  اوعضوو 

، نوبرهي مهودهاش  امدنع  مهفلخ  نوخرصي  ناسرفلا  عس  نوعيطتسي 

لخد ب امدنع  هترجنح  ةرارملا يف  نجوميت  علتباو  .نامأب  نونوكيس  مهنكل 

مههرك دقف  ءالؤه ، ناك  ًايأو  .فلخلل  رظنيو  ثهلي ، كانه ، فقوتو  راجشألا 

ً.اددجم كلذل  هعفديس  دحأ  نأ ال  مسقأ  هنأ  يف ح  ضكري ، هولعج  مهنأل 
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رشع سماخلا  لصفلا 

نأ اوظحالو  غصلا ، ميخملا  وحن  رذحب  مهدايج  ةثالثلا  نوبراحملا  داق 

اوناكو تميخلا ، ىدحإ  نم  ثعبني  لاز  ام  ناخدلا  نم  ًاعيفر  ًاطيخ 

ًائداه حابصلا  ناك  كلذ  ادع  ام  نكل  مانغألاو ، زعاملا  ءاغث  عس  نوعيطتسي 

نع ةيراوتم  نويع  ةأطوب  اورعشي  نأ  ًاعيمج  اوعاطتساو  بيرغ  لكشب 

.راظنألا

لت لفسأ  لودج يف  بناجب  ةيعادتملا  ةظحلاو  ناتغصلا  ناتميخلا  تناك 

ناكو راجشألا  ب  يفتخت  ةبراهلا  لاكشألا  دهاش  دق  يلوت  ناك  .يجرح 

تغابم موجه  نع  اهدسج  هبجحي  ثيحب  هسرف  نع  لجرتي  نأ  ىلع  ًاصيرح 

لثم ًايدلج  ًاعرد  هسبالم  تحت  نايدتري  نجنويو  ناساب  ناكو  .هئات  مهس  وأ 

دض ىتح  ةيلضفأ  مهحنو  مهرودص  يمحتس  ةقبط  لكشي  يذلاو  هعرد ،

.رشابم موجه 

ناك .نيرخآلل  راشأ  امدنع  هسرف  قنع  فلخ  تضفخنم  هيدي  يلوت  ىقبأ 

يقلتب اورطاخي  وأ  ًامدق ، اوض  نأ  لبق  تميخلا  دقفتي  نأ  هدحأ  ىلع 

ىدحإ لظ  ىلإ  هسرف  داقو  هسأرب ، أموأ  نم  ناساب  ناكو  فلخلا ، نم  مهس 

هسفن عفدي  ناك  يف  راظنألا  نع  هسفن  بجحيل  اهلمعتساو  تميخلا 

بوجت هنويعو  لخادلا ، شتفي يف  ناك  يف  نجنويو  يلوت  رظتنا  .لخادلل 

ناصغألا نم  ةبك  ًاماوكأ  ادهاشي  نأ  لجرلا  الك  عاطتسا  .راجشألا  فص 

يأ مغرت  يتلاو  راجشألا ، عوذج  ىلإ  بنق  طويخب  ةطوبرملا  كاوشألا  ةفيثك 

صخش لبق  نم  ةّدعم  ضرألا  تناك  .مادقألا  ىلع  ًايشم  بارتقالا  ىلع  دراطم 

ىلع نوكيس  راجشألا ، ىلإ  لوصوللو  .ةيانعب  ةاقتنم  ناصغألاو  ةراغ ، عقوتي  ام 

يجوساي ءانبأ  ناك  اذإو  ةفوشكملا ، ضرألا  يف  ةوطخ  ثالث  عطق  عباتلا 

ً.ايمادو ًاقاش  ًالمع  كلذ  نوكيس  ساوقأ ، عم  راظتنالاب 

كاذنآ كش  هيدل  نكي  و  .مهعضوب  رّكفي  ناك  يف  يلوت  ابجاح  بّطقت 
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نكت ذإ   .مهفلخ  مهوكرت  نيذلا  ءانبألا  ءالؤهل  تناك  ةبراهلا  لاكشألا  نأب 

لعف ك  ةكرعمل  دعتستس  لوهسلا  بوجت  يتلا  ةليلقلا  لوجتملا  تالئاع 

ابنلا ءاطغلا  نع  هيرظان  عفري  نأ  نود  ًايروعش  ال  هسوق  رتو  ّدشو  .ءالؤه 

هجاردأ ةدوعلا  عيطتسي  هنأ  فرعي  ناك  ً.اشيج  يفخي  دق  يذلا  نكادلا 

ماوكأ دهاشي  كوليإ   نكل  مهتدراطمل ، لاجرلا  نم  يفكي  ام  عم  عوجرلاو 

، هب نظلا  ءيسي  ناخلا  كرتي  نل  .هباصعأ  دقف  دق  يلوت  نأ  دقتعيسو  كاوشألا 

ةئيطبو ةليوط  قيهش  تاكرح  نم  هسافنأ  تغت  .لاتقلل  هسفن  زّهجي  أدبو 

ناساب ناك  يف  ةوقلاب ، هتدمأو  هبلق  ناقفخ  نم  تداز  ةعيرس  ىرخأ  ىلإ 

.هسأر ّزهيو  اهنم  جرخي  ةيناثلا  ةميخلا  لخد  يذلا 

نجنويو ناساب  أموأو  .ةداح  ةراشإب  عباصأ  ةثالث  دم  مث  هتضبق  يلوت  ّدش 

رعش .ًالوأ  قلطني  نأ  ارظتناو  هيسوق  ازّهج  دق  اناك  .هف  دق  هنأب  اشيل 

ًادج يوق  مهسل  ىوس  حمسي  نل  يدلجلا  هعرد  نأ  فرعي  ناكو  ةوقلاب ، يلوت 

نع اودعتباو  ًاعم ، نوضكري  ةثالثلا  لاجرلا  عفدناو  هتضبق  عفرو  .هيذؤي  نأب 

.ةفوشكملا ضرألا  ىلإ  اولصو  امدنع  مهضعب 

دحأ نمو  .ةكرح  ةيأ  روهظ  بقاريو  ضكري  ناك  يف  ثهلي  يلوت  ذخأ 

، عراصم لثم  ضرألا  ىلع  هسفن  ىمرو  ءاوهلا  قرتخي  ًائيش  عمس  بناوجلا ،

نارخآلا نالجرلا  غوار  .هسأر  قوف  ءيش  ّنط  نأ  دعب  ةعرسب  ضهنو 

هنأ ال اهدنع  دهاش  دق  ناك  يلوت  ّنكل  هنم ، نابرتقي  اناك  امدنع  هيدسجب 

نم ةبك  ةفافلب  ةقلغم  ةوجف  لك  تناك  .لوألا  راجشألا  فص  روبعل  ليبس 

ةخألا ةوجفلا  اوقلغأ  دق  يجوساي  ءانبأ  نأ  دب  الو  .ةكباشتملا  كاوشألا 

عقوم هنأل يف  ةوقب  قفخي  هبلق  ناك  يف  ًاددرتم  هسفن  يلوت  دجوو  مهفلخ ،

ً.اما فوشكم 

، ًابك ألا  ناك  .حنرتي  هلعجو  هردص ، مهس يف  عفدنا  ًارارق ، ذختي  نأ  لبق 

نأ كردأو  ًاديعب ، ذافنلا  نم  هعنميس  عردلا  نأب  قثاو  وهو  هلهاجت  هنكل 
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.ةديج ًاساوقأ  مهيدل 

مغرو .كاوشألا  تافافل  ةهجاو  عقوم ، أوسأ  يف  ةثالثلا  بائذلا  فقوت 

فقوملا نكي  هحانج :  رئاط يف  ةباصإ  ماهس  ةامرك  نوعيطتسي  اوناك  كلذ ،

ناك مهماهس ، قالطإ  مهؤادعأ  عيطتسي  ىتحو  .ىشخي  يلوت  ناك  ك  ًايثراك 

، كلذ اولعف  اذإو  .طقف  ةظحلل  ولو  مهسفنأ ، اورهظي  نأ  مهيلع  يغبني 

نك الو  ًادج  ًاعيرس  نوكيسو  ةفرطب ع ، ًهس  ةثالثلا  عابتألا  دحأ  قلطيس 

.هيدافت

ىلع مّيخ  تمصلا  نأل  مهكيتكت  فعض  اوكردأ  دق  يجوساي  ءانبأ  نأ  دبال 

ًافوخ تراط  دق  رويطلا  لك  تناك  .راجشألا  ىلع  ىتح  قبطيل  دتماو  ناكملا ،

كاذنآ عومسملا  ديحولا  توصلا  ناكو  براحملل ، ئجافملا  عافدنالا  نم 

.ءطبب هيلع  ةرطيسلا  نكمأ  يذلاو  مهتايح ، ىلع  ًافوخ  لاجرلا  ثاهل 

عئار نزاوتب  ىرخألا  قوف  ًاقاس  لقنو  ميلا ، ىلإ  ءطبب  توطخ  يلوت  لقتنا 

ةبهأتم مهساوح  لك  تناك  .هراسي  ىلإ  نارشتني  نجنويو  ناساب  ناك  يف 

ًادج لهسلا  نم  ناك  .توملا  وأ  لتقلل  نيدعتسم  فقوملا  نوبقاري  اوناك  يف 

عتمتسي هنأ  فشتكا  يلوت  نكل  مهمحل ، قز  ًهس  اوليختي  نأ  مهيلع 

.ئبتخملا ودعلا  ىلع  خرص  ةأجف ، مث  ًاخماش ، هسأر  ىقبأو  .رطخلاب  ساسحإلاب 

يذلا كوليإ  عبات  .بائذلا  نم  انأو  يلوت  يمسا  : " حضاوو ٍلاع  توصب  لاق 

اذإ .لاتقلل  ةجاح  ال   " ً.اقيمع ًاسفن  بحسو  يجوساي ." عبات  ةرم  ناك 

". يلئاسر مكل  لقنأسو  مايخلا ، ىلإ  دوعنس  فويضلا ، قوقح  انومتحنم 

ةلوهسب مهسفنأ  اوملسي  نأ  ًالعف  عقوتي  نكي  هنأ   مغر  ًاباوج ، رظتنا 

.هجاعزنا ًايدبم  ًاليلق ، هلقث  زكرم  غي  ناساب  دهاش  هنيع ، فرط  نمو  .ةبك 

". مويلا لاوط  انه  فوقولا  عيطتسن  ال  : " ناساب مت 

نأ ديرت  له  : " ًالئاق سمهي  يلوت  ناك  يف  لصاوتم  لكشب  هنيعأ  تكرحت 

"؟ نوبرهي مهعدن 
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نأ يغبنيو  ءايحأ ، مهنأ  نآلا  فرعن  : " بيجيل ناساب  يتفش  ىوس  كرحتت   

". ةديدج رماوأ  هيدل  نوكي  ار  .ناخلا  ىلإ  ءابنألاب  دوعن 

.هلتق ببستت  نأ  ةكرحلا  كلت  تداكو  بيجيل ، ًاليلق  هسأر  يلوت  رادأ 

يف اعلا  رأز  يلوتل ، ةبسنلاب  .ًهس  ةسالسب  بحسيو  ضهني  ىتف  دهاشو 

مهس نم  اهيف  حنرت  يتلا  اهسفن  ةظحللا  يف  همهس  قلطي  ناك  امدنع  هينذأ 

هملأ لالخ  نم  كردأ  ً.اما  هترجنح  لفسأ  هعرد ، قوف  هردص  هباصأ يف  رخآ 

خرصو ةمكألا ، وحن  ًهس  قلطي  نجنوي  عمسو  .ةعرستم  تناك  ةيمرلا  نأ 

.هسوق رتو  ىلع  رخآ  ًهس  عضيو  ضهني  ناك  يف  ًابضغ  يلوت 

.أ ةخرص  اوعمسي  و  كرحتي ، ًائيش  دهاشو  روهتب  ًهس  ناساب  قلطأ 

مهس قرتخا  دقو  ضرألا ، ىلع  نجنوي  دهاشيل  هراسي  ىلإ  ةرظن  يلوت  ىقلأ 

ًاوخر ىلدتي  هناسلو  ًارهاظ  هينيع  ضايب  ناكو  .فلخلا  ىلإ  مامألا  نم  هترجنح 

ً.ابضغ فلخلاو  مامألا  ىلإ  هسوقب  حّولو  تانعللا ، يلوت  قلطأ  .همف  نم 

رّكف يف ةظحللو ، مكل "! هحنمأسو  ةبعص  ةقيرطب  توملا  متبلط  دقل  : " خرص

ةجاحلا سمأب  ناكو  كانه ، هايقبأ  هبضغو  هءايربك  ّنكل  دايجلا ، ىلإ  برهلا 

مهسلا ناكم  هؤادر  بلصتو  .هتمجاهم  ىلع  اوأرجت  نيذلا  كئلوأ  ةبقاعمل 

.هتكرح اقاعأ  امدنع  هيدي  نم  ةعيرس  ةكرحب  هعزنو 

". مهدحأ تبصأ  يننأ  دقتعأ  : " ناساب لاق 

.ىرخأ ةكرعم  ثودحب  ريذن  عم  ىرخأ  ةرم  قبطيل  تمصلا  داع 

لوح فافتلالا  عيطتسن  .دايجلا  ىلإ  دوعن  نأ  يغبني  : " لوقلا ناساب  عبات 

". فوشكم ناكم  نم  مهتمجاهمو  كاوشألا  جايس 

ناضبني حرجب  هل  اببست  دق  مهسلا  اسأر  ناكو  ً.ابضغ  هنانسأ  يلوت  رهظأ 

.رمأ لثم  ةملك  لك  قلطي  ذخأو  ًاملأ ،

". كرحتي ءيش  يأ  لتقا  .كناكم  تبثا  : " راجشألا ىلإ  رظني  وهو  لاق 

ناكو .روهش  لبق  هزّهج  دق  ناك  يذلا  كاوشألا  جايس  فلخ  نجوميت  مثج 
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بك روعش  هباتناو  هترجنح ، نجنوي يف  باصأ  يذلا  وه  هقلطأ  يذلا  مهسلا 

نجوميت ناك  .كوليإ  ىلإ  هدلاو  فيس  ملس  نجنوي  نأ  فيك  ركذتو  .اضرلاب 

معطب ناك  هنم  غص  ءزج  ىتحو  .هرأث  لاني  نأب  ةديدع  تارم  ملح  دق 

.هل ةبسنلاب  يربلا  لسعلا 

لازي ام  هنأ  مغر  موجهلا ، كلذ  لثم  دصل  هئاقشأ  عم  ططخ  دق  ناك 

نجوميت ناك  .سئابلا  مهميخم  يف  نوفقي  بائذلا  عابتأ  ةيؤر  نم  ًامودصم 

مهراتخيس نيذلا  لاجرلا  ةوقب  اوسيل  ةازغ  لتق  اهيف  عيطتسي  ًاضرأ  زّهج  دق 

نم اولان  مهنأل  رخفلاب  نجوميت  رعشو  .براحملا  لضفأ  اونوكيل  كوليإ 

مهو هدلاو ، راحم  ءالؤه  ناك  .ةبهرلاب  ًاجوزمم  ناك  كلذ  نأ  مغر  مهدحأ ،

نإو ىتح  ام ، ًاعون  ةئيطخ  لثم  ودبي  مهدحأ  لتق  ناكو  .لضفألاو  عرسألا 

.نيرخآلا لتق  نع  نجوميت  عن  نل  كلذ  نكل  .نجنوي  ناك 

مغر يدحتلاب ، تئيلملا  هينيعب  ًاغص  ًالفط  لازي  ناك ال  امدنع  يلوت  ركذت 

ناك اهدنع  ىتح  نكل  يجوساي ، ءانبأ  نوؤشب  لخدتيل  قمحأ  نكي  هنأ  

اهاقلأ ةفطاخ  ةرظن  نمو  .بائذلا  ميخم  يف  لافطألا  ىوقأ  نم  ًادحاو 

دقل .ةسرطغو  ةوق  كأ  حبصأ  دق  يلوت  ناك  همهس ، قلطأ  امدنع  نجوميت 

.كوليإ دهع  روطت يف 

ناكم يف  ناسابو  يلوت  بقاري  كاوشألا  يف  غص  ةوجف  ربع  نجوميت  رظن 

ىلإ هلاسرإ  مت  فيك  نجوميت  ركذتو  ديعس ، غ  ودبي  ناساب  ناك  .هفوقو 

ار هراتخا ؟ امدنع  كلذ  فرعي  يلوت  ناك  له  .رايدلا  ىلإ  هتداعإل  تونوخلوأ 

طروي عيضو  غص  عراصم  ىوس  يلوت  نكي  و  اهدنع ، ًافلتخم  اعلا  ناك  .ال 

اذهلو ناخلا ، عبات  ءادرو  عرد  يدتري  نآلا  هنأ  ّالإ  ًااد ، لكاشملا  يف  هسفن 

.هءايربك مطحي  نأ  نجوميت  دارأ 

ءطببو .هلعف  يغبني  ا  ركفي  ناك  يف  هئوده  ىلع  نجوميت  ظفاح 

عقوتي ناك  ةظحل ، يأ  يفو  .نويشك  ضبري  ثيح  ىلإ  رظنيل  هسأر  رادأ  ديدش ،
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.هبيصيل كاوشألا  ربع  مهس  ذفني  نأو  داحلا  ناساب  رصب  ةكرحلا  تفلت  نأ 

.هنيبج ىلع  قرعلا  لاسو 

رظني نويشك  ناك  .قلقب  هانيع  تفرط  هقيقش ، نجوميت  دهاش  امدنع 

ألا نم  رغصألا  ىتفلا  انيع  تعستا  .هظحالي  نأ  تمصب  رظتنيو  هيلإ ،

ناك .ةرشابم  هقاس  باصأ  دقو  مهسلا  ةيؤر  نجوميت  عاطتساو  ةمدصلاو ،

توملا فحز  دهش  يذلا  حابصلا  كلذ  يف  باعتلا  نم  ًايلاخ  نويشك  هجو 

تبحشو تجنشت  ههجو  اعم  ّنكل  لاث ، لثم  ًانكاس  سلجي  ناك  .مهيلإ 

ىلع هترطيس  مغرو  .هل  ئموي  نأ  ىلع  ؤرجي  نأ  نود  هقيقش  ىلإ  رظن  امدنع 

، هساوح دقفي  نأ  كشو  ىلع  ناكو  ًاليلق ، زتهي  ناك  مهسلا  شير  نأ  ّالإ  هسفن ،

يلوت نأب  نجوميت  رّكفو  .ةتفاخلا  قاروألا  ةكرح  عس  عيطتسي  نجوميت  ناك 

يلجر دحأ  مشي  نأ  ًاليحتسم  نكي  .ًالتاق و  رخآ  ًهس  قلطيسو  كلذ ، ىس 

.ءاوهلا ميسن  ربع  ءامدلا  ةحئار  كوليإ 

رخآلا هنم  لك  بقارو  ةليوط ، ةرتفل  نويشك  ينيع  ىلإ  نجوميت  رظن 

رصب نع  ًابوجحم  راساخ  ناك  .برهلا  ناعيطتسي  انوكي  و  .تماص  سأيب 

كلذ فرعي  ناك  ءاوس  ًاضيأ ، رخآلا  وه  ةلكشم  نم  اعي  ناك  هنكل  نجوميت ،

.ال مأ 

.ناسابو يلوت  ةيؤر  عيطتسي  ىتح  ديدش  ءطبب  فلخلل  هسأر  نجوميت  رادأ 

مهسلا عزن  يذلا  يلوت  ىلع  ًايداب  ناك  بضغلا  نأ  مغر  ًاضيأ ، نارظتني  اناك 

باشلا ةروث  تناكو  .يرجي  ام  بقاري  نجوميت  ناك  يف  هردص  قلاعلا يف 

.مهططخ لك  دسفي  نويشك   حرج  يذلا  مهسلا  نأ  ول  نجوميت  جهبتس 

نأب لتحا  كانه  ناكو  .دبألا  ىلإ  مودت  نل  ةهجاوملا  نأ  نجوميت  كردأ 

هل رفوتيس  كلذ ، لعف  اذإو  .لاجرلا  نم  ديزملا  عم  دوعيل  يلوت  بحسني 

.نامألا رب  ىلإ  نويشك  لقنل  تقولا  نم  يفكي  ام  راساخلو 

نكي .هذاختا   يغبني  يذلا  رارقلا  يف  ركفي  هنانسأ ، ىلع  نجوميت  ّرص 
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سيل دايجلا ، دجوت  ثيح  ىلإ  برهيو  هيمدق  هليذ ب  عضيس  يلوت  نأ  دقتعي 

ناساب رمأ  اذإ  .كلذب  هل  حمسيل  لجرلا  ءايربك  نكي  .نجنوي و  ةراسخ  دعب 

مهس قالطإب  ارطاخي  نأ  نجوميتو  راساخ  ىلع  نوكيس  مامألا ، ىلإ  مدقتلاب 

ىقبأ اذإ  ًابيرقت  ليحتسم  رمأ  ًاعرد  يدتري  لجر  ةرجنح  ةباصإ  نأ  مغر  رخآ ،

عيطتسي نأ  لبق  كرحتلا  هيلع  نأ  نجوميت  كردأ  .ضكري  وهو  ًاضفخنم  هسأر 

.رخآ هاجتا  نم  مهتغابيو  مهنع  دعتبي  ار  اهسفن ، ةجيتنلا  ىلإ  لصوتلا  يلوت 

نكامأ كانه  تناك  نكل  ميخملا ، لوح  ةباغلا  ىلإ  قرطلا  اوّدس  دق  ةيتفلا  ناك 

.اهربع ذافنلا  دحاو  براحم  عيطتسي 

قالطإ اولدابت  ذنم  تاظحل  ىوس  ترم  دق  نكت  و  هظح ، نجوميت  نعل 

ناك .نمزلا  عم  قابس  يف  هنهذ  ناك  يف  ًاليوط  ادب  تقولا  ّنكل  ماهسلا ،

دقعو ةظحلل ، هينيع  قلغأ  ً.افئاخ  ناك  هنكل  هلعف ، هيلع  يغبني  ام  فرعي 

.كاذنآ كرحتيل  ناك  هدلاو  نأ  فرعي  وهو  ةبعص  تارارق  ذختي  ناخلاف  مزعلا ،

.هيلع ازهجيو  نويشك  ادجي  نأ  لبق  ًاديعب  يلوتو  ناساب  بحس  يغبني  ناكو 

تحنس لك  هينيعب  لفطتملا  قمري  يقبو  فلخلل ، فحزي  نجوميت  أدب 

عس عيطتسي  نكي  هنأ   مغر  ناثدحتي ، هاري  نأ  عاطتساو  .ةصرفلا  هل 

الوتب ةرجش  نم  دافتسا  ًاعارذ ، نيرشع  وأ  ةرشع  عطق  امدنعو  .تلكلا 

هتبعج نم  رخآ  ًهس  بحسيو  هيمدق ، ىلع  ضهني  ناك  يف  هتكرح  ءافخإل 

هيلع يغبني  ناك  كاذنآ ، لجرلا  نم  يأ  ةيؤر  عيطتسي  نكي  .هرهظ   ىلع 

تاظحل عضب  هحنميل  ءسلا  بأ  ىلإ  عرضت  .هتركاذ  ىلإ  ًادانتسا  يمرلا 

يلوت ناك  ثيح  ىلإ  مهسلا  قلطأو  فلخلا ، ىلإ  سوقلا  بحس  مث  كابترا ،

.فقي

.لوهجملا نم  ًامداق  قاروألا  اهب  قرتخا  يتلا  ةظحللا  مهسلا يف  يلوت  عمس 

ليوط شدخب  ببست  يذلاو  هيلإ ، رخآلا  لصي  نأ  لبق  همهس  قلطأ  دق  ناكو 

ًاملأ خرصو  .ىودج  نود  داعتبالا  ًالواحم  هسفن  ىلع  رودي  نأ  لبق  هدعاس  ىلع 
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نأ لمأ  ىلع  رخآ  ًهس  قلطأو  راجشألا ، ب  برهي  ًالكش  دهاش  مث  ةشهدو 

ىلع يلوت  بضغ  بلغتو  ةفيثكلا  لتلا  ةكيأ  يف  عاض  هنكل  ظحلا ، هفلاحي 

.هرذح

ىلإ ًاعم  اضكرو  هفلخ "! بهذا  : " كاذنآ كرحتي  ناك  يذلا  ناساب  ىلع  خرص 

اناك يف  رظنلا  ىمرم  براهلا يف  لكشلا  ءاقبإ  لواحم  زجاوحلا ، نم  قرشلا 

.راجشألا قيرط ب  نع  ناثحبي 

يقب ناساب  نأ  مغر  ددرت ، نود  اهربع  هسفن  يلوت  عفد  ةوجف ، ادجو  امدنع 

، تابثب لتلا  يلوت  دعص  .هيومتلل  موجهلا  نوكي  نأ  ًابسحت  بقاري  ًاجراخ 

ةراثإب ارعشو  ًاسوق ، لمحي  باشلا  نأ  ادهاشو  .هب  قاحلل  ناساب  ضكرو 

امدنع هسفن  نم  قثاو  هالكو  هتوقو ، هتقاط  لماك  يف  اناك  .ةدراطملا 

صخشلا فقوتي  و  .غص  لودج  قوف  ازفقو  ةفيثكلا  ناصغألا  ازواجت 

ً.ادج ةفيثك  ةّمجأ  وحن  هراسم  ذختي  هادهاش  هنأ  مغر  فلخلا ، ىلإ  رظنيل 

ارهش هنكل  قلستلا ، نم  نوللا  رمحأ  ناساب  هجو  حبصأو  ثهلي ، يلوت  أدب 

.ةقشملا لهاجتم  ًامدق ، ايضمو  هيفيس 

هعباصأ تثحبو  .ههجو  ىلع  راساخ  لظ  عقو  امدنع  ىلعألل  نويشك  رظن 

.هناكم ىخرتساو يف  صخشلا  كلذ  ناك  نم  فرعي  نأ  لبق  هنيكس  نع 

". تقولا ضعب  نجوميت  انحنم  : " هقيقشل لاق 

نوضكري لاجرلا  ةيؤر  هالك  عاطتسا  ثيح  ىلإ  راجشألا  ربع  راساخ  رظن 

ةفاسملا فصن  ىوس  يطغت  ربونصلاو  الوتبلا  راجشأ  نكت  .لتلا   ىلعأ  ىلإ 

لوصولا عيطتسي  ىتح  ًافوشكم  نوكيس  نجوميت  نأ  افرعو  ًابيرقت ، ىلعألا  ىلإ 

نإ نافرعي  انوكي  .ىرخأ و  ةباغ  دجوت  ثيح  رخآلا  فرطلا  ىلع  يداولا  ىلإ 

احاتراو فئاخ ، اناك  قيقشلا  الك  نكل  هيدراطم ، نم  تالفإلا  عيطتسي  ناك 

.هاكرت كوليإ  يعبات  نأل 

"؟ نآلا اذام  : " ًابيرقت هسفن  راساخ  لأس 
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.هقاس محل  لكأي  ءيش  لثم  ادب  يذلا  هملأ  لالخ  نم  زيكرتلا  نويشك  لواح 

دقفي ال  ىتح  حفاكي  ناك  يف  تاجوم  لكش  ىلع  بهذيو  أي  ألا  ناك 

.هيعو

". نآلا مهسلا  اذه  ليزنس  : " ةركفلا نم  ًاعزف  لاق 

نودوعي لاجرلا  ناك  امدنع  كلذب  مايقلا  ةيفيك  اودهاش  دق  ًاعيمج  اوناك 

ىتح مدلا  قفدت  أطابت  دقو  ًافيظن  هقاس  يف  حرجلا  ناك  .ةبعص  تاراغ  نم 

قاروألا نم  ةبك  ةمزر  راساخ  عمج  كلذ ، نم  مغرلابو  .ًاليزه  ًاطيخ  حبصأ 

كسمأ مث  هقيقش ، مف  ةخستم يف  شق  ةعطقب  عفدو  .نويشك  اهيلع  ضعيل 

هنول حبصيو  ناعستت  نويشك  انيع  تناك  يف  ةعرسب  هعزتناو  مهسلاب ،

راساخ عضوو  هيتفش  نم ب  تفاخ  نأ  قلطنا  هنع ، ًغرو  .ألا  نم  ضيبأ 

.ضرألا ىلع  مهسلا  عضو  ىتح  هقنخو  توصلا ، متكيل  نويشك  مف  قوف  هدي 

دّمضو همازح  شق  نم  طئارش  راساخ  عطتقا  ةعرابو ، ةعيرس  تاكرحبو 

.قاسلا

ًاحضاو ناك  يفتك ." ىلإ  دنتسا  : " هيمدق ىلع  فقيل  نويشك  عفري  وهو  لاق 

، همف نم  ةبطرلا  قاروألا  قصب  امدنع  راودلا  نم  اعي  رغصألا  هقيقش  نأ 

.كلذ دعب  هب  ناموقيس  ام  فرعيل  هيلإ  رظني  لازي  ام  ناك  راساخ  نكل 

.انه ىلإ  نيرخآلا  رضحأ  .نادوعيس  : " هنزاوت داعتسا  نأ  دعب  نويشك  لاق 

". اثلا ميخملا  ىلإ  لوصولاو  دايجلا  لك  ذخأ  عيطتسن  انعرسأ ، اذإ 

تبثو .يلوت  سرف  جرس  ىلع  هعضيل  تقولا  نم  يفكي  ام  هعم  راساخ  يقب 

ثيح ىلإ  قلطني  نأ  لبق  هعباصأ  ب  ماجللا  عضوو  هفتك ، ىلع  ديب  نويشك 

، رارفلل ًأبخم  ّدعأ  دق  نجوميت  ناك  .نيرخآلا  لفطلا  عم  مهتدلاو  ئبتخت 

روهظ ناك  .سرفلا  ىلع  قلطنا  امدنع  هقيقش  ةصبل  ًانتمم  راساخ  ناكو 

يتلا تاونسلا  يف  ةنيعم  ةلحرم  ىتح  مهمالحأ  لك  مزال  دق  كوليإ  راحم 

ًاراركتو ًارارم  عجار  دق  ناك  نجوميت  نأ  مهدعاسو  .مهدحو  اهوضق 

٢١٩



يرخصلا عدصلا  ىلإ  ةدوعلا  ةركف  نم  ًاجعزنم  ناك  راساخ  نأ  مغر  ططخلا ،

عضو ىلع  رصأ  دق  نجوميت  ناك  .ىلوألا  مهيلايل  اوضق  ثيح  لالتلا  هسفن يف 

.ةعرسلا كلتب  اهيلإ  نوجاتحيس  مهنأ  اوملحي  مهنكل   كانه ، ةغص  ةميخ 

.نيدراطمو ىرخأ ، ةرم  نيديحو  نونوكيسو 

نم بورهلا  نجوميت  عيطتسي  نأ  عرضت  ًاعرسم ، قلطني  راساخ  ناك  يف 

مدع ةركف  تناك  .هلعفي  ام  فرعيس  ةدوعلا ، نم  نكمتي  امدنعو  .هيدراطم 

.راساخل ًادج  ةبعرم  نجوميت  ةاجن 

يف .ةوطخ  لك  عم  زتهي  هسأر  ذخأو  هاقاس ، تفعض  ىتح  نجوميت  ىرج 

، هقيرط ضرتعي  ءيش  يأ  ىدافتيو  زفقيل  ةعرسلاو  ةوقلاب  عتمتي  ناك  ةيادبلا ،

عيطتسي نكي  هتقاط ،  تشالتو  همف  ًاريرم يف  هباعل  معط  حبصأ  امدنع  نكل 

تزخو دق  كاوشألاو  ناصغألا  فالآ  تناكو  هتيشم ، يف  طبختي  نأ  ىوس 

.هدلج

يلوت قلطأو  .رهن  رجح يف  لثم  ةيراعلا  لتلا  ةمق  روبع  وه  ءزج  أوسأ  ناك 

ًابيرقت ىنيوهلا  سلا  ىلع  ًغرم  نجوميت  ناكو  هوحن ، ًاماهس  ناسابو 

دق اناك  .اهراسم  نع  ًاديعب  بعتملا  هدسجب  عفديو  ةمداقلا  ماهسلا  بقال 

كلذ دعب  هسفن  دجو  هنكل  ةيلاخلا ، ةعساشلا  ةحاسملا  كلت  ربع  هنم  ابرتقا 

هتيؤر تناك  ًامدق ، عباتو  ًاددجم  ةرّمعملا  راجشألا  ب  هتيشم  يف  حنرتي 

.هترجنح قرحي  سفن  لك  نأب  رعشو  ةشوشم ،

عطتسي و  قيلعلا ، تاتابن  نم  ةكباشتم  ةلتك  قلع يف  امدنع  هسوق  دقف 

امدنع كلذ  ىلع  هسفن  نعلو  .هناكم  هكرتي يف  نأ  لبق  داكلاب  ىوس  هكرحي  نأ 

يأ لعفي  نأو  هعطق ، ىتح  وأ  رتولا ، عزن  هيلع  نأ  فرعي  ناكو  يرجي ، ناك 

نكت .هنم و  نابرتقي  امدنع  هلاتق  ةصرف  هحن  ًاحالس  دقفي  ىتح ال  ءيش 

.يلوت دض  هعفنتس  ةغصلا  هنيكس 

نع ثحبلا  ناك  هلعف  عاطتسا  ام  لضفأو  .عباتلا  قبسي  نأ  عطتسي   
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ناكم نع  ثحب  ةباغلا ، ربع  هتيشم  يف  حنرتي  ناك  يفو  .هيف  مثجي  ناكم 

.هنم صلختلا  عطتسي  و  ًابك  هب  رعشي  يذلا  فوخلا  ناكو  .هيف  ئبتخي 

.راجشألا ربع  تابثب  نامدقتي  لجرل  ةزوزهم  ةيؤر  فلخلا  ىلإ  ةرظن  هتحنم 

لئاط الو  ًالايمأ ، رمتست  ةدراطمل  ططخ  دق  نكي  و  .سأيلاب  اهدنع  رعشو 

يذلا عونلا  نم  ًاخف  وأ  ةحلسألل ، ًايرس  أبخم  ّدعأ  دق  نوكي  نأب  ينمتلا  نم 

، ًاحضاو ًاتوص  ىحضأ  مث  ةمدمد ، ىلإ  هثاهل  لّوحتو  .ءاتشلا  بائذلاب يف  عقوي 

ةفاسملا فرعي  نكي  و  .فقوتيل  هدسج  نم  ةخرص  ةباث  سفن  لك  ناكو 

نكي و  هسأر ، قوف  ءسلا  دبك  يف  لازت  ام  سمشلا  تناكو  .اهعطق  يتلا 

هقيرط مهس  دجي  وأ  هبلق  رجفني  ىتح  مامألا ، ىلإ  ًامدق  يضملا  ىوس  عيطتسي 

.هترخؤم ىلإ 

كلذ هلعجو  بطر ، رجح  ىلع  همدق  تقلزناو  هبرد  غص  لودج  ضرتعا 

، هلوهذ نم  كلذ  هظقيأ  .ةدوربلا  ديدشلا  ءاملا  نم  ًابك  ًاذاذر  ًافلخم  عقي 

قفخي هبلقو  هسفن  ىلع  هترطيس  مكحأ  دقو  ىرجو  ءاملا ، نم  ًاجراخ  فحزو 

يلوت عمس  ىتح  هتاوطخ  ّدعو  اهنيح ، ىرج  امدنع  عمسلا  ىغصأو  .ةوقب 

ةوطخ سمخو  ثالث  دعب  ىلع  اناكو  .اهسفن  هايملا  ربع  ناضوخي  ناسابو 

ةصرف هحنم  اذإ  يبظ  لثم  هب  كاسمإلل  ةيافكلا  هيف  ا  بيرقو  هفلخ ،

، ًاكهنم هدسج  ناكو  ً.امدق  يضميل  هاوق  عمجتساو  هسأر ، عفرف  .طقف  ةدحاو 

ةفاسمل هلمحت  نأ  نك  ناسنإلا  ةدارإ  نأ  هربخأ  امدنع  يجوساي  ركذت  هنكل 

.فيعضلا محللا  ملستسي  نأ  دعب  لوطأ 

الوتب ةرجش  عذج  زواجتو  هراظنأ  نع  ةأجف  همامأ  رهظ  روغ  هافخأ 

، كفت نود  اهلخاد  هسفنب  ىمرو  لجر ، عافتراب  كانه  قيّلعلا  ناكو  .ةدق 

ناك .ةملظم  ةنمآ  ةقطنم  ىلإ  لصيل  ةملؤملا  كاوشألا  ب  نونجب  عفدناو 

ىلع رّوكت  ىشالتي ، راهنلا  ءوض  أدب  امدنع  نكل  رعذلاب ، باصي  داكو  ًاسئاي ،

.عيطتسي ام  ردق  كارح  نود  دقرو  هسفن 
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دادزاو .كارحلا  مدع  ىلع  هسفن  مغري  ناك  يف  ءاوهلل  ًابلط  هاتئر  تجض 

هيديو ةرارح  بهتلي  ههجو  نأب  رعشو  .هدلج  ىلع  قرعلا  لاسو  هجاعزنا 

ناك يف  هيتنجوو  همف  يف  ةلضع  لك  ىلع  ماكحإب  ّدش  هنكل  ناشعترت ،

.هب مايقلا  ىلع  أرجت  ام  لك  كلذ  ناكو  ةغلاب ، ةبوعصب  ءاوهلا  قشنتسي 

ناكو .ضعبلا  هضعب  ىلع  نايدانيو  هنم ، نابرتقي  ناسابو  يلوت  عمس 

ديري نكي  هنأ   مغرو  .هنع  ثحبلل  ادوعي  ىتح  ًاثك  ادعتبي  نل  هنأ  ًاقثاو 

تقولا نم  دافتسا  هنأ  ّالإ  هناكم ، يف  رايهنالاو  هينيع  قالغإ  نم  كأ  ًائيش 

هنكل  كاوشألا ، هتزخوو  .ةملظملا  ةعقبلا  لخاد  كأ  عافدنالل  مثلا 

و .هدلج  لخاد  ترسكنا  ىتح  اهوحن  ةطاسبب  عفدناو  خرصي  نأ  عطتسي 

.مهتضبق هعوقوب يف  ةنراقم  ًهم  ألا  كلذ  لثم  نكي 

نمزلا ، نم  ةهربلو  .ىده  ىلع غ  فحزلا  نع  فقوتلا  ىلع  هسفن  مغرأ 

لث يذلا  ءزجلا  ناكو  .دراطم  ناويح  لثم  نامألاو ، مالظلا  ىوس  ءيشب  ركفي 

لك فقوي  اذإ   هناكم  فشكتس  ةشعترملا  قاروألا  نأ  فرعي  هيف  هدلاو 

ديعتسي نأ  لواحو  عّفرتب ، هتاكرح  ةيلخادلا  سفنلا  كلت  تبقارو  .هتانكس 

قلغيو هناكم  دمجتي  يلوت  توص  هلعج  ةياهنلا ، يفو  .هدسج  ىلع  ةرطيسلا 

.هلعف عيطتسي  رخآ  ءيش  كانه  نكي  .هينيع و 

دب ال  ئبتخم ." هنإ  : " فيخم لكشب  بيرق  ناكم  نمو  حوضوب ، يلوت  لاق 

.هيرظان نع  باغ  املاح  ةعرسب  نيدئاع  ىطخلا  ّاثح  دق  لجرلا  نأ 

زّكرو .ألا  ىلع  ضعيل  جزللا  همف  لخاد  هدي  عضوو  نجوميت  ردص  قاض 

.هنم تخلسنا  يتلا  ةايحلا  ًاددجم  ىأرو  ةميخلا ، هدلاو يف  ةروص  ىلع 

ناكو نجوميت ." اي  انعس  عيطتست  كنأ  فرعن  : " ثهلي وهو  يلوت  ىدان 

قئالو بلص  اناك  عباتلا  ّنكل  لايمألا ، كلت  لك  عطق  نم  ًاضيأ  اع  دق 

.ةعرسب هطاشن  ناديعتسي  اناكو  نوكي ، نأ  لجرلل  يغبني  ًايحص ك 

نفعت ةحئار  مشيو  ةدق ، قاروأ  ىلع  طغضي  هردصو  نجوميت  ىقلتسا 
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برهلا عيطتسي  هنأ  فرعي  ناك  ً.ادبأ  راهنلا  ءوض  َرت  يتلا   ةدقلا  تاتابنلا 

ةقيرط ةيأب  كفتلا  عطتسي  ًاليوط و  مودي  نل  كلذ  نكل  مالظلا ، هنم يف 

ههركو هنع ، ناثحبي  اناك  نيذللا  لجرلا  هركو  .هتاجن  صرف  سحتل  ىرخأ 

.اهب روعشلا  ناعيطتسي  هنأ  دقتعي  ناك  ةدشب 

ناذللا ناديحولا  وهو  تنأ  رتكب ؟ كقيقش  نيأ  : " ًاددجم يلوت  ىدان 

"؟ مهفت له  هديرن ،

أبتخا هنأ  دب  ال   " .ناسابل ًاسمه  مهمهي  يلوت  نجوميت  عمس  ةفلتخم ، ةربنب 

". هتيأر اذإ  خرصاو  هنع  ثحبا  .انه  ام  ناكم  يف 

بأل نجوميت  عرضتو  هتقث ، نم  ًاضعب  داعتسا  دق  يساقلا  توصلا  ناك 

لثم قربلا  نم  ةرارشب  ًابرإ  هقزميل  هقرحيل ، ةقعاصب ، لجرلا  برضيل  ءسلا 

نإ اذه  ًاتماص ، ءسلا  بأ  يقبو  .ةرجشل  ثدحي  كلذ  اهيف  دهاش  يتلا  ةرملا 

هتدوارو ًاددجم  نجوميت  ردص  يف  راث  بضغلا  ّنكل  ًالصأ ، هعمس  دق  ناك 

.ةيومد ماقتنا  لعأ  نع  ىؤر 

و ةوقب  قفخي  يقب  هبلق  ّنكل  ًاليلق ، ةثهاللا  نجوميت  سافنأ  تأده 

مادقأ عقو  عمس  .ٍلاع  توصب  ثاهللا  وأ  ةكرحلا  نم  هسفن  عنم  عطتسي 

وحن ءوض  ةعقب  كانه  ناكو  .قاروألاو  كاوشألا  ىلع  روكتو  هنم ، برقلاب 

يف بعرلا  راثأو  .كرحتت  ًالالظ  دهاشو  اهيلع ، هرصب  نجوميت  زكرو  جراخلا ،

لطأ امدنع  ًاما  تفتخا  مث  ءوضلا  ربعت  ءاذح  لعتنت  ًامدق  دهاش  نأ  هسفن 

نع فشكو  هيلإ ، رظني  هاتدهاش  امدنع  نانيعلا  تعستاو  هيلع ، هجو 

، ًاضعب هضعبب  ناسابو  قّدح  ًادج ، ةليوط  ةظحللو  .يرب  بلك  لثم  نانسأ 

.عباتلا ىفتخا  مث 

". هتيؤر عيطتسأ  ال  : " هنع دعتبي  وهو  ناساب  ىدان 

عاطتسا هينذأ ، جيجضلا يف  مغرو  هينيع ، عمجتت يف  عومدلاب  نجوميت  رعش 

كهنملا يف فيعضلا  هدسج  اهاقلت  يتلا  حورجلاو  مالآلا  لكب  رعشي  نأ  ةأجف 
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رعشي هلعجي  كلذ   نأ  ّالإ  يجوسايل  ًايفو  ناك  ناساب  نأ  ركذتو  .ةدراطملا 

.ةحارلاب

تاسمه عم  ًاديحو  ناك  ليوط ، تقولو  ديعب ، نم  يداني  يلوت  توص  عمس 

ىلع ًاركاب  مالظلا  ّلحو  ةديعبلا ، لالتلا  فلخ  سمشلا  تبرغو  .طقف  هسافنأ 

نكل ًاضعب ، هضعب  ىلع  نايداني  لجرلا  عس  نجوميت  عاطتسا  .قيلعلا  لت 

.مانو ئجافم  لكشب  هتظقي  داهجإلا  قرس  ًاخأو ، ً.ادج  ةديعب  تدب  تاوصألا 

عطتسي يف و  هتيؤر ، لاجم  كرحتي يف  ءارفص  ةلعش  ضيمو  ىل  ظقيتسا 

ىلع ًاروكتمو  ًاجنشتم  هئاقلتسا  ببس  وأ  كلذ ، ناك  ام  مهفي  نأ  ةيادبلا 

.كرحتي داكلاب  هنأ  ةجردل  ةفيثكلا  ةكئاشلا  تاجشلا  كلت  نمض  هسفن 

نكي و  كاوشألا ، ب  مالظلا  يف  ًاروشحم  هسفن  ءرملا  دجي  نأ  ًافيخم  ناكو 

.لوألا ماقملا  لخد يف  فيك  ركذتي  ىتح  جرخي  فيك  فرعي 

يلوت هجو  ىأرو  هتيؤر ، لاجم  ةلعشلا يف  قارتحا  راثآ  كاوشالا  ربع  دهاش 

ًهجتم كاذنآ  ودبيو  هنع ، ثحبي  لازي  ام  عباتلا  ناك  .يبهذلا  ءوضلا  يف 

نجوميت ناك  ك  نيدهجمو ، عئاج  كش  دأ  نود  نالجرلا  ناكو  ً.ابعتمو 

.هسفن

كنع ثحبأ  ينتلعج  اذإ  .رهظت  اذإ   كدلج  خلسأس  : " ةأجف يلوت  خرص 

". ءامدلا كنم  ليست  ىتح  كبرضأس  ليللا ، لاوط 

نكي .ةلعشلا   تدعتبا  لك  هتالضع  ّدم  لواحو  هينيع ، نجوميت  قلغأ 

هسفن دعي  نجوميت  أدبو  مالظلا ، ةكئاشلا يف  تاجشلا  زازتها  ظحاليل  يلوت 

هوأتي داكو  هردص ، ىلع  ناطغضت  اتناك  تللا  هيقاس  دعبأو  ً.اددجم  برهلل 

دق همالآ  نأب  رّكفو  ًاجنشتمو ، ًادراب  ءيش  لك  ناك  .ةحارلاب  هروعش  نم 

.يلوت تاخرص  سيلو  هتظقيأ 

هتعافدناف .هحيريو  هيذخف ، يف  تالضعلا  دقع  كرفيل  هيدي  لمعتسا 

لفكتيسو ةغص  ةيادب  هجاتحي  ام  لكو  .ةعيرس  نوكت  نأ  يغبني  ىلوألا 
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ىلإ تلصو  دق  نوكتس  ةلئاعلا  نأ  فرعي  ناك  .هيرظان  نع  هئافخإب  مالظلا 

لبق مهيلإ  لوصولا  عيطتسي  هسفن ، ّثح  اذإو  لالتلا ، يف  يرخصلا  عدصلا 

ةيبشعلا ضرألا  قوف  ًادبأ  هراثآ  يفقت  ناسابو  يلوت  عيطتسي  نلو  .رجفلا 

نجوميت مسقأو  .لاجرلا  نم  ديزملا  بلجل  ةدوعلا  هيلع  نوكيسو  ةفاجلا ،

بائذ نع  ًادج  ًاديعب  هتلئاع  ذخأيسو  ً.اددجم  هب  اكس  نل  هنأ  ًًاتماص 

.نامأب نونوكيس  ثيح  ىرخأ  ةايح  أدبيو  كوليإ 

يتلا ضرألا  ةعقب  ىلع  ةلعشلا  ءوض  عقو  امدنع  كرحتلل  ًادعتسم  ناك 

رظني عباتلا  نأ  ادبو  يلوت ، هجو  ةيؤر  عاطتساو  .هناكم  دمجتو  اهيف  دجوي 

فارطأ دشي  كوليإ  عبات  أدب  امدنع  ىتح  نجوميت ، كرحتي  .ةرشابم   هيلإ 

نجوميت بلق  زفقو  ةكرحتم  لالظ  ةلعشلا  ءوض  نع  جتنو  .قيلعلا  تابن 

ةقطقط عمس  هنأ  مغر  رظنيل ، ريدتسي  نأ  ىلع  ؤرجي  و  .ىرخأ  ةرم  ًافوخ 

كلت ًاقيمع يف  ةلعشلا  عفد  يلوت  نأ  دب  الو  .هيقاس  لوح  كاوشألا  ةلعشلا يف 

.هيف هبتشي  ام  ىلع  ءوضلا  يقليل  ةقطنملا 

ّالإ اهلكرو  اهنع  ًادعتبم  عفدنا  هنأ  مغرو  هلحاكب ، كس  ديب  نجوميت  رعش 

كسمأو همازح ، كسلا يف  نع  ًاثحب  هدي  دمف  ديدحلا ، لثم  تناك  ةضبقلا  نأ 

نم خرصي  وهو  ءارعلا  ىلإ  جرخو  ضرألا ، لوط  ىلع  هبحس  متي  ناك  يف  اهب 

.بضغلاو فوخلا 

ىري نأ  نجوميت  عطتسي  و  هب ، كسميل  ةلعشلا  ىمر  دق  يلوت  ناك 

دي تبرضو  .هتضبق  عفرو  هئادر  نم  ماكحإب  هب  كسمأ  يذلا  لجرلا  حوضوب 

.ةوق الو  هل  لوح  نجوميت ال  ىّولتو  كسلا ، لمحت  يتلا  ديلا  مصعم  ةمخض 

اع هيلع يف  ًايشغم  عقي  نأ  لبق  هتبرض  يتلا  ديلا  ىري  نأ  عاطتسا  داكلابو 

.ملظم

هيسفن نائفدي  لجرو  ران  دهشم  ىلع  كلذ  ناك  ًاددجم ، قافتسا  امدنع 

.دمجتي هرهظ  تلعج  ةدراب  الوتب  ةجش  ىلإ  هقاثو  كحأ  دق  اناكو  .اهلوح 
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هيتفش دعبيل  هناسل  لمعتساو  همف ، ىلع  تناك  يتلا  ءامدلا  نجوميت  قعل 

ءارو ًايلاع  تطوبرم  هاعارذ  تناك  ً.اضعب  هضعب  نع  جزل  لحوب  تخطلملا 

ًاوخر لبحلا  كرتيل  بائذلا  عبات  نكي  .دقعلا و  سمل  عيطتسي  نكي  و  هرهظ ،

صق تقو  نوضغ  يفو  .هعباصأب  هيلإ  لوصولا  نجوميت  عيطتسي  ثيحب 

، تتهاب نيعب  يلوت  بقارو  برهلا  عيطتسي  ال  هنأ  نجوميت  فرع  ًادج ،

هلعفي ام  فرعي  نكي  .هلايخ   حومج  نم  وأ  ام  لكب  عباتلا  توم  ًاينمتم 

دق انوكي  و  .رانلا  وحن  ههجوو  فرطلا ، ىلع  سلجي  لجرلا  ناك  .ناسابب 

ًالدب ةباغلا  يف  ةليل  ءاضق  نالضفي  هنأ  ًاحضاو  ناكو  هعم  ًاماعط  ارضحأ 

ليست ءامدلاب  نجوميت  رعش  .مالظلا  يف  دايجلا  دجاوت  ناكم  ىلإ  هبحس  نم 

.هوحن ناريدتسي  لجرلا  لعجو  ًاقنتخم ، لعسو  هترجنح  ربع 

ناك يف  ًاروف ، ضهنو  .ظقيتسي  هآر  امدنع  ةداعس  يلوت  ريراسأ  تللهت 

ً.اديعب رظنيو  هسأر  زهي  هفلخ  ناساب 

". كدجأس يننأ  كتربخأ  : " ةداعسب يلوت  لاق 

هاقاسو هاعارذ  تناك  .ىتفك  هركذتي  يذلا  باشلا  ىلإ  نجوميت  رظن 

هجو دهاشو  ضرألا ، ىلع  ءامد  قصب  .هدسج  يقاب  عم  ةنراقملاب  تمخض 

دهاشو عباتلا ، ةضبق  دحأ يف  يردي  ثيح ال  نم  كس  ترهظو  .مهجتي  يلوت 

.رانلا بناجب  هناكم  نم  ضهني  ناساب  نجوميت 

كنأل ار ، ع ، عالتقا  عيطتسأ  يننكل  ًايح ، ناخلا  كديري  : " يلوت لاق 

"؟ ىعفأ لثم  فصن  ىلإ  كناسل  قشأ  وأ  كلذب ؟ كيأر  ام  كقحالن ؟ انتلعج 

نع ًاهيفرت  كحضو ، نجوميت  كفب  كس  هنأ  ول  ك  ةءاإ  هنع  تردصو 

.هسفن

نم : " نجوميت ينيع  نم  ًابيرق  كسلاب  حولي  وهو  مالكلا  يلوت  عبات 

تنك كلذك ؟ سيلأ  ناخلا ، كدلاو  اهب  ناك  يتلا  مايألا  يف  كفتلا  بيرغلا 

، كيف زيمم  ءيش  كانه  ناك  اذإ  ىرأل  عفاي ، تنك  امدنع  رتكبو  كبقارأ 
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.هسأر ّزهو  مستبا  ينم ." لضفأ  كلعجي  ءيش 

رخآ لعجي  امو  ًاناخ  ًالجر  لعجي  ام  ةفرعم  نك  الو  ً.ادج  ًاعفاي  تنك  "

.ناعملت هانيعو  هردص ، ىلع  هديب  برضو  انه ." هنإ  ً.ادبع 

نهد ةحئار  تناكو  .لجرلا  فقوم  نم  ًابرغتسم  هيبجاح ، نجوميت  عفر 

، نجوميت اهقشنتسا  املاحو  ةيوق ، هدسج  يلوت  اهب  نهدي  يتلا  ةخنزلا  نأضلا 

، هعقاو نع  لاصفنالاب  رعشو  .ههجو  ىلع  هيحانجب  قفخي  رسن  هل  ىءارت 

.فوخ كانه  دعي  ةأجفو  

لجرلاب قدحيل  هرصب  عفرو  كيف ." سيلو  يلوت ، اي  كانه  سيل  : " ءطبب لاق 

حاولأ لمح  ىوس  كبساني  الو  يبغ ، روث  درجم  تنأ   " .هدده يذلا  مخضلا 

". بشخلا

بناجلا ىلإ  هسأر  ترادأ  ةيوق  ةعفصب  نجوميت  هجو  ىلع  هدي  يلوت  ىقلأ 

ةيهارك دهاش  دق  ناكو  .هفك  ىلع  ءامدلا  دهاشو  أوسأ ، ةيناثلا  تناك  .رخآلا 

ملكت ىتح  فقوتيس  ناك  اذإ  فرعي  نكي  و  يلوت ، ينيع  يف  ةريرش  ةحرفو 

.هنم ديدشلا  هبارتقال  هشهدأو  يلوت ، فتك  فلخ  نم  ناساب 

". ديقم لجر  برض  فرش يف  كانه  سيل  .هنأشو  هعد  : " فطلب ناساب  لاق 

ىلإ ههجو  رادأ  نأ  دعب  ةعرسب  لاقو  ً.ايلابم  ال  هيفتك  ّزهو  يلوت ، ففأت 

رعشو ًاددجم ، ناساب  ملكتي  يتلئسأ ."  نع  ةباجإلا  هيلع  يغبني  ًاذإ  : " هقيفر

ىلع لصحي  نل  هنأ  فرعي  ناكو  هردص ، يف  ًاقيمع  صوغي  هبلقب  نجوميت 

.هنم ىرخأ  ةدعاسم 

نأ ادبو  ةيقيقح ." تابرضب  ىتفلا  كلذل  نيدأ  رتكب ؟ نيأ  : " يلوت لأس 

ىرج نجوميت ع  لءاستو  رتكب ، مسا  ركذ  امدنع  هيرجحم  اتراغ يف  هينيع 

.هنيب

". هانلتق نويشكو  انأ  .تام  دقل  : " لاق

ىلع نجوميت  بعلو  ًاقح "؟ : " ةظحلل يلوت  يسن  دقو  ملكت ، نم  ناساب  ناك 
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.رشابم لكشب  ناساب  ىلإ  هتباجإ  هّجو  امدنع  هنيب  رتوتلا 

". ناخ رارق  تذختا  .ناساب  اي  انماعط  قرسو  ًايساق  ءاتش  ناك  "

عضوو مامألا ، ىلإ  ةوطخ  برتقا  يلوت  ّنكل  بيجي ، نأ  ناسابل  نك  ناك 

.نجوميت يفتك  ىلع  تمخضلا  هيدي 

انيلإ فحزي  نوكي  دق  باشلا ؟ اهيأ  ةقيقحلا  لوقت  كنأ  فرعأ  فيك  نكل  "

"؟ اهدنع حبصنس  نيأو  نآلا ،

ةلواحم ناك  هلعف  عاطتسا  ام  لكو  .هنم  سوؤيم  رمألا  نأ  نجوميت  فرع 

.باعتلا نم  ًايلاخ  ًايساق  ًاهجو  رهظأو  .تابرضلا  يقلتل  دادعتسالا 

". كلجأ نم  امدنع آ  ًايوقو  ًادعتسم  كديرأ  .يلوت  اي  كتايح  ًارذح يف  نك  "

نأ هيلع  يغبني  ناك  اذإ  ام  قثاو  وهو غ  كلذ ، هعس  ىدل  همف  يلوت  رغف 

نجوميت نطب  ىلإ  ةمكل  هّجوي  نأ  راتخا  ةياهنلا ، يف  .بضغي  وأ  كحضي 

.هثادحإ عيطتسي  يذلا  ررضلاو  هتوقب  ًاعتمتسم  ًاحربم  ًابرض  هبرضيو 
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رشع سداسلا  لصفلا 

عباتلا ناك  .تفتخا  دق  دايجلا  نأ  فشتكا  امدنع  ًاددجم  يلوت  هبرض 

ةدحاو ةماستبا  تناكو  ةبكلا ، نجوميت  ءاقشأ  ةأرج  نم  ًادج  ًابضاغ  باشلا 

لخدت .ديدشلا  هطابحإ  نم  دلوتملا  هبضغ  جارخإب  ةليفك  هسأ  نم  ةروهتم 

تاعاس تّرمو  اهلعف ، تلعف  دق  تناك  تابرضلاو  قاهرإلا  نكل  ناساب ،

ً.اددجم وحصيو  يعولا  نع  اهيف  بيغي  وهو  نجوميت  ىلع  رجفلا 

هانب تللا  تميخلا  يلوت  قرحأ  امدنع  ًافيطلو  ًائفاد  راهنلا  ناك 

ءسلا وحن  دوسألا  ناخدلا  نم  ةدمعأ  تدعاصتو  .هؤاقشأو  نجوميت 

ام تبثيل  ةدحاو  ةرم  فلخلا  ىلإ  ةفطاخ  ةرظن  نجوميت  ىقلأو  مهفلخ 

هْيرسآ فلخ  عتو  .هن  عفد  يغبني  رخآ  ًائيش  ركذتيو  هنهذ ، يف  ثدح 

.هيمصعم لوح  لبحلا  عم  زتهاو  ةليوطلا ، مهتسم  اوأدب  امدنع 

لوجتملا نم  نيديدج  نيداوج  ناذخأيس  هنإ  ناسابل  يلوت  لاق  ًةيادب ،

، قاش موي  دعب  ناكملا  كلذ  ىلإ  اولصو  امدنع  نكل  .لبق  نم  مهب  اوّرم  نيذلا 

لدت يتلا  ءادوسلا  باشعألا  نم  ةرئاد  ىوس  مهراظتناب  ءيش  كانه  نكي   

هتماستبا نجوميت  ىفخأو  .ةرم  تاذ  ةميخلا  هيف  تناك  يذلا  ناكملا  ىلع 

تالئاع ب  ربخلا  رشنيس  زوجعلا  زغروه  نأ  فرعي  ناك  هنكل  ةرملا ، كلت 

اونوكي .كئلوأ   ةاسقلا  بائذلا  راحم  نع  ةديعب  ًاقيرط  كلسيو  لوجتملا 

ناك .ءافعضلا  كئلوأ  عمجت  ةلزعلاو  ةراجتلا  نكل  ةدحاو ، ةليبق  نولكشي 

.ةديعب نكامأ  ىلإو  ةعرسب  رشتنيس  بائذلا  ةدوع  ربخ  نأ  فرعي  نجوميت 

رجح يف ءاقلإ  لثم  رمحألا  لتلا  لوح  يضارألا  ىلإ  ةدوعلاب  كوليإ  رارق  ناكو 

ناك ام  اذإ  لءاستتو  موي ، ةئم  سم  ىلع  لئابقلا  لك  هب  عمستسو  .ةكرب 

نيذلا زوجعلا  زغروه  لثم  كئلوأ  نوكيسو  .ءافلح  مأ  ءادعأ  بائذلا 

ماظنلا تايعادت  نم  ًاقلق  كأ  ةبكلا  تالئاعلا  ةيح  نود  نولوجتي 

.ناكملاب بائذلا  فوطت  امدنع  ًاديعب  لسنت  ةغصلا  بالكلاف  .ديدجلا 
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هركيس ناك  ارو  .ىلوألا  ةرملل  رخآلا  بناجلا  نم  اعلا  نجوميت  دهاش 

نأب ملح  كلذ ، نم  ًالدب  نكل  لوهسلا ، ربع  اهب  لقتنت  يتلا  ةقيرطلل  لئابقلا 

نأ هيلع  ّقشو  هدلاو ، نبا  ناك  .همادقأ  عقو  مامأ  ام  ٍموي  يف  لاجرلا  برهي 

نوكي ثيحو  .ام  ةليبق  ىلإ  نومتني  نيذلا ال  لوجتملا  نم  ًادحاو  هسفن  ىري 

كلذ نع  يلختلا  ناك  .هلخاد  يف  يقيقحلا  بائذلا  جهن  رمتسي  نجوميت ،

ناك هلك ، كلذ  لالخو  .ءاقبلا  لجأ  نم  مهحافكو  هدلاول  راعلا  بلج  ينعي 

ً.اناخ حبصيس  ام ، ًاموي  ةطيسب : ةدحاو  ةقيقح  فرعي  نجوميت 

نأ يف  لمأ  الو  هشطع  ئفطيل  غص  رهن  ءام  ىوس  ءيش  كانه  نكي   

ًالوأ برهي  نأ  هيلع  ناك  .ةركفلا  كلتل  هرس  كحضي يف  نأ  داكو  دحأ ، هذقني 

ناك يف  ةظقيلا  مالحأ  قرغتساو يف  .هل  كوليإو  يلوت  هّدعي  يذلا  صملا  نم 

قنع لوح  ةطوشنأ  عضيو  مامألا  ىلإ  مدقتي  نأب  رّكفو  .لبحلاب  ًاديقم  لورهي 

هل تحنس  اذإ  ىتحو  مئاد ، لكشب  هنم  ًارذح  ناك  يوقلا  باشلا  ّنكل  يلوت ،

عباتلا قنع  رسكل  ةيفاكلا  ةوقلا  هيدل  نأب  كشي  نجوميت  ناك  ةبسانم ، ةصرف 

.ةمخضلا

عم دوعي  هنأب  هلابب  رطخو  .سملا  ءانثأ  ماتلا  تمصلا  ىلع  يلوت  ظفاح 

اتقُرس دق  تميقلا  سرفلا  نأو  ىتح ، ركبلا  سيلو  طقف  ناخلا  ءانبأ  دحأ 

تناكل ديحولا ، سألا  اذه  مهعم  نكي  ول   .هفلخ  تيم  ددمم  نجنوي  نأو 

دق هنأ  نم  ًاقلق  رارمتساب ، سألا  يلوت  بقار  .ةلماك  ةثراك  ةراغلا  ةجيتن 

.يزخلا ىوس  رايدلا  ىلإ  هديعي  ءيش  يأ  نود  هكرتيو  ام  ةقيرطب  يفتخي 

ىلع لابحلا  دقفت  هيلع  نأو  هيفاجي  مونلا  نأ  يلوت  دجو  ليللا ، مّيخ  امدنعو 

ةعت هبقاريو  ًاظقيتسم  نجوميت  دجي  ناك  كلذ ، لعف  لك  .ةمظتنم  تارتف 

هءاقشأ نأل  ةداعسلا  رعاشم  هتباتناو  مهتدوعب ، ركفي  رخآلا  وه  ناك  .ةيفخ 

ةديدج بابسأ  ةفاضإل  يلوت  ىلع  ةصرفلا  لقألا ، ىلع  اوتوف ، دق  ًانس  رغصألا 

عباتلل بك  يزخ  مادقألا  ىلع  ًايشم  ةدوعلا  ناك يف  .كوليإ  مامأ  اهب  ىهابتي 
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عتمتسا نجوميت  ناك  ارل  ةياغلل ، ًاسئابو  ًاكهنم  نكي  هنأ   ولو  ربكتملا ،

.ةبيئكلا يلوت  ةدوعب 

مويلا يفو  .ًالاح  فعضأ  ًاعيمج  اوحبصأ  جرسلا ، بويج  يف  ماعط  نود 

فص وحن  هجتاو  هسوق  يلوت  ذخأ  يف  نجوميت  سرحيل  ناساب  يقب  اثلا ،

، نجوميت اهرظتنا  املاطل  يتلا  ةصرفلا  كلت  تناكو  .ةيلاع  روخص  ىلع  راجشأ 

.همف حتفي  نأ  لبق  ىتح  هفهلت  ناساب  ىأرو 

". ينم كلذ  بلط  عيطتست  .ال ال  نجوميت ، اي  كحارس  قلطأ  نل  : " لاق

متو هسافنأ ، عم  هنم  جرخ  دق  لمألا  نأ  ول  ك  نجوميت  ردص  قاض 

". هيف ًائبتخم  تنك  يذلا  ناكملا  نع  هربخت   : " ًالئاق

كتحنم .كلذ  لعفأ  نأ  يغبني  ناك   " ً.اديعب هرظنب  حاشأو  ناساب  هجو  دروت 

نأ ولو  .لاح  يأ  ىلع  يلوت  كدجو  دقل  كدلاو ، ىركذل  ًاماركإ  ةدحاو ، ةصرف 

". هتلعف ام  كردأ  ناك  ار  ًلظم ، نكي  تقولا  

". قمحأ هنأل  ًائيش ، كرديل  نكي   : " نجوميت لاق 

هتناكم تناكو  بائذلا ، مايخ  ًادعاص يف  ًاباش  يلوت  ناك  دقف  ناساب  مستبا 

ىلع ؤرجي  صخش  يأ  عمس  ذنم  ليوط  تقو  ّرم  دق  ناك  .ةيروطسأ  حبصت 

ةيؤر تناك  .هعمسيل  ًارضاح  نكي  امدنع   ىتح  ٍلاع ، توصب  هتناهإ 

امدنعو .بائذلا  جراخ  ًاملاع  كانه  نأ  كذت  ةباث  همامأ  ًايوق  فقي  نجوميت 

.ةرارم ئلت  هتوص  ناك  ًاددجم ، ناساب  ملكت 

.يلوت لثم  لاجرب  كلذك ، نحنو  ...نجوميت  اي  ءايوقأ  بائذلا  نإ  نولوقي  "

انلعجو .فرش  نود  لاجر  هعابتأ ، اونوكيل  ةديدج  ًاهوجو  كوليإ  ّر  دقل 

، ةلئاع ازغ  وأ  ًايبظ ، ًالماح  هيلإ  ءاج  وأ  كحضي  ام  صخش  هلعج  اذإو  هل ، عكرن 

نقتأ بلك  لثم  هيلع  دوسألا  باشعألا  بارش  نم  بوك  يمرب  كوليإ  موقي 

ً.افلتخم ًادهع  ركذتيو  ملكتي ، يف  لالتلا  ىلع  قدحي  ناك  هلمع ."

، ةايحلا ديق  ىلع  ناك  امدنعو  ً.ادبأ  عكرن  كدلاو  انلعجي   : " فطلب لاق 
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لقأ يننأب  رعشأ  ينلعجي  هنكل   ددرت ، نود  هلجأ  نم  ايحب  يحضأس  تنك 

". لجر نم 

نجوميت ىغصأو  مالكلا ، ليلق  ةليبق  لجر  نم  ًاليوط  ًاباطخ  كلذ  ناك 

رخآ فيلح  هيدل  نكي  .هل   فيلحك  ناساب  بسك  ةيمهأ  كردي  ناكو  عمسلا 

ةدعاسملا بلطي  نأ  عيطتسي  ناك  .تقولا  كلذ  ءاضقنا  دعب  سيل  بائذلا ، يف 

حمسي نل  هنأ  ينعي  هفرش  ناك  .فافختساب  ملكتي  نكي  ناساب   نكل  ًاددجم 

نأ مغر  كلذ ، نجوميت  لبق  .هب  اكسمأ  نأ  دعب  كاذنآ  برهلاب  نجوميتل 

ناك يذلا  عشبلا  توملا  نم  برهلا  لواحيل  هيدانت  تناك  ةفوشكملا  لوهسلا 

، ةيناث ةرم  ةمحرلا  عقوتي  ّالأ  هيلع  نأ  فرعي  ناك  .هل  هدعأ  دق  كوليإ 

تلكلا راتخا  ملكت ، امدنع  .هعقوم  ًانمآ يف  كوليإ  حبصأ  نأ  دعب  ًاصوصخو 

درجم نم  كأ  عمسي  نأو  ركذتي  نأل  ناساب  عفديل  ةجاحب  ناكو  ةيانعب ،

.سأ لسوت 

.فطلب مهب  قثي  نيذلا  لاجرلا  لماعي  ناك  .ناساب  اي  مكحيل  يدلاو  دلو  "

ًارربم دجأ  الو  .كلذك  نوكي  نأ  نك  .هسفن ال  نم  ًادج  ًاقثاو  ...سيل  كوليإ 

يلوت لثم  لاجرب  عفد  يذلا  ببسلا  فرعأو  همهفتأ  يننكل  هلعف ، دق  امل 

لثم لاجر  حبصي  ًانايحأو  سرش ، مهلعجي  مهفعض  نإ  .هبناج  ىلإ  فوقولل 

ًاراكفأ نأو  ملكتي ، امدنع  حاتري  ناساب  نأ  دهاشو  ءاّدشأ ." براحم  ءالؤه 

.رخآلا ىدل  ًاسأ  سيل  هدحأ  نأ  ول  هنهذ ك  لوجت يف  ةبعص 

قبسي يل .يلوت و  كوليإ يف  هآر  ام  كلذ  ناك  ار  : " ًالسرتسم نجوميت  عبات 

غلابم ةعاجش  لعأب  هفوخ  يطغي  ناك  ار  نكل  ةراغ ، يلوت يف  تدهاش  نأ 

". اهيف

وهو هفرع  يذلا  يلوت  ناك  .هب  نمؤي  هنأ   ول  كلذ  لوقيل  نجوميت  نكي   

ىفخأ .هسفن  ىذآ  اذإ  ًابحتنم  برهيس  حجرألا  ىلع  ناكو  ًاحجبتم ، ىتف 

نع ًاكبترم ، ناساب  ادب  امدنع  ةيساقلا  ههجو  باعت  فلخ  هتداعس  نجوميت 
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.نجوميت تلك  ءوض  تايركذلا يف  كفتلا يف 

مظعأ ناك  دقل  ً.اعبات  هربتعيل  كدلاو  نكي   : " هسأر ّزهي  وهو  ناساب  لاق 

ينعي كلذ  ناكو  .يجوساي  لبق  نم  يرايتخا  مت  امدنع  قالطإلا  ىلع  فرش يل 

ةفيعضلا تالئاعلا  ةمجاهمل  عردلاو  ةوقلا  كالتما  درجم  نم  كأ  اهنيح 

نم هسفن  ًاررحم  هسأر  ّزهو  ...ينعي ." كلذ  ناك  .اهناعطق  ىلع  ةراغإلاو 

.تايركذلا

ىلع ؤرجي  هنكل   عوضوملا ، كلذ  مالكلا يف  عباتي  نأ  هديري  نجوميت  ناك 

.ناساب دهنت  مث  ةليوط ، ةرتفل  تماص  افقوو  .كأ  هيلع  طغضلا 

انك ً.اروخف  نوكأ  نأ  عيطتسأ  تنك  كدلاو ، عم  : " ةياغلل تفاخ  توصب  مت 

، قالطإلا ىلع  تالئاعلل  سيل  نكل  اننومجاهي ، نيذلا  كئلوأل  توملاو  رأثلا 

، انعورد نيدترم  مايخلا  لوح  ًاوهز  يش  كوليإ  انلعج  دقل  .بائذلل  سيلو 

حمسي هنإ  .دايجلا  ىلع  قباستلا  وأ  دابل  ىلإ  فوصلا  ليوحت  لمعن يف  دعن  و 

، كلذ غ  ًائيش  راغصلا  فرعي  الو  .اياطعلا  لبقن  نأو  نيدب  حبصن  نأب  انل 

امدنع لاحلا  هيلع  ناك  ام  ركذتأ  .نجوميت  اي  ًاقثاوو  ًايوقو  ًاليحن  تنك  يننكل 

". راتتلا ةمجاهمل  يجوساي  عم  قلطنن  انك 

ًادرو همرتحت ." تلز  ام  : " هدلاو نع  لجرلا  تايركذب  ًارثأتم  نجوميت  سمه 

هنم يف رخآ  ًائيش  عمسي  نل  هنأ  فرعو  أدهي ، ناساب  هجو  دهاش  كلذ ، ىلع 

.مويلا كلذ 

ناساب عم  ماقو  .همازح  ىلإ  قلعم  ريرغ  اويح  عم  ًاجهتبم  يلوت  داع 

امدنع نجوميت  باعل  لاس  دسجلا ، لخاد  اهاعضو  ةنخاس  ةراجحب  هوهطب 

لكيهلا دحأ  يمرب  ناسابل  يلوت  حمسو  .ءاوهلا  ميسن  يف  محللا  ةحئار  مش 

ةغصلا محللا  عطق  عزنب  ماقو  هيلإ ، لوصولا  نجوميت  عيطتسي  ثيح  ىلإ 

لبحلا دشب  ًارورسم  يلوت  ادب  ً.ايوق  ىقبي  نأل  ةجاحب  ناك  هنأل  ةغلاب ، ةيانعب 

.همف ماعطلا يف  عضيل  هدي  نجوميت  ّدم  لك 
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يف حرقتلاو  ألاو  قاهرإلا  دض  نجوميت  حفاك  ًاددجم ، اوقلطنا  املاح 

.يلوت يضس  هيلع  فعض  يأ  روهظ  نأ  فرعي  ناكو  ِكتشي ، و  .هيمصعم 

نكي و  بورهلاب ، هل  حمسي  نأ  نم  ًالدب  هلتقيس  عباتلا  نأ  فرعي  ناكو 

ةيؤر ةركف  تناك  .هارسأ  نيذللا  لجرلا  نم  رارفلل  ةصرف  ىري  نجوميت 

فقوت ءاسملا ، برتقا  امدنعو  ةيواخلا ، هنطب  يف  فوخلا  ثت  ًاددجم  كوليإ 

ةعشأ ربع  ةعرسب  نجوميت  رظنو  .ديعب  ءيش  ىلع  ناتتباث  هانيعو  ةأجف  يلوت 

.سأيلا هباصأو  برغت  تناك  يتلا  سمشلا 

نجوميت فرعو  .ءيش  لك  مغر  ًاثك ، دعتبا  دق  زوجعلا  زغروه  نكي   

ةلئاعلا تاينتقم  اهيلع  سدكتت  يتلاو  اهرجت ، يتلا  ةبرعلاو  ءاطقرلا  هسرف 

لمحي ءاوهلاو  مهمامأ ، يش  مانغألاو  زعاملا  نم  غصلا  مهعيطق  ناك  .ةثرلا 

ىلع ًابعص  ناكو  .رطخلا  كردي  زغروه  نكي  ار   .ديعبلا  اهءاغث  توص 

يتلا ةلئاعلاب  لح  ام  ىل  ةقطنملا  زوجعلا يف  لجرلا  ءاقب  ليختي  نأ  نجوميت 

.اهقداص

، مادقألا ىلع  ناسي  نيذللا  عباتلا  نم  برتقي  و  قمحأ ، زغروه  نكي   

رادتسا امدنع  ههجو  بوحش  ةيؤر  نوعيطتسي  ًاعيمج  اوناك  مهنأ  مغر 

.عيطتسي ام  ردق  ًاعيرسو  ًاديعب  يضملا  ىلع  تمصب  نجوميت  ّهثحو  .مهبقال 

أوسألا ًاعقوتم  ثدحي  ام  ةبقارم  ىوس  ءيش  لعف  عيطتسي  نجوميت  نكي   

نع هايإ  ًايفخم  هيفتك  نع  هسوق  بحسو  ناساب  ىلإ  لبحلا  يلوت  ملس  امدنع 

زوجعلا لجرلا  وحن  ةعرسب  ىشم  .هيديب  رتولا  زهجي  ناك  يف  نويعلا 

تلعج ةكرحبو  .كلذ  نم  كأ  لمحتي  نأ  نجوميت  عطتسي  و  هتلئاعو ،

هنم بلطي  زوجعلا ، لجرلل  جايهب  حولو  هيدي  عفر  هسفن ، لوح  فتلي  ناساب 

.داعتبالا ًاسئاي 

ىلع فلخلا  ىلإ  قّدحو  جرسلا ، يف  رادتساو  رهاظ ، لكشب  زغروه  ددرت 

نكل ةروعسملا ، نجوميت  ةءاإ  دهاشو  .هوحن  مدقتي  يذلا  ديحولا  لكشلا 
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ًاعضاو هسوق  ّدشو  هادم ، ىلإ  لصو  دق  يلوت  ناكو  ً.ادج  ًارخأتم  ناك  تقولا 

عيطتسي نأ  لبقو  .نمزلا  نم  ةهرب  يف  حالسلا  عفرو  ضبقملا ، ىلع  همدق 

يلوت ناك  هلافطأو ، هتجوزل  ريذحت  ةخرص  قالطإ  ىوس  ءيش  يأ  لعف  زغروه 

.هقلطأو مهسلا  بحس  دق 

ناصح ةوهص  ىلع  نم  ماهسلا  قالطإ  عيطتسي  لجرل  ةبعص  ةيمر  نكت   

يبناج ىلع  هيبقعب  عفدي  زغروه  دهاش  امدنع  نجوميت  هوأت  .ةعرسب  ودعي 

عبات .ةيافكلا  هيف  ا  ةعيرس  نوكت  نل  ةبعتملا  سرفلا  نأ  فرعي  ناكو  هسرف ،

ناك يذلاو  رخآ  ًهس  قلطأ  دق  يلوت  ناكو  .مهسلا  راسم  هسأو  ناعباتلا 

كرحتت ةيرشبلا  لاكشألا  تناك  يف  ءاوهلا  يف  ضماغ  لكشب  ًاقلعم  ودبي 

.ناوألا تاوف  دعبو  ديدش ، ءطبب 

لعج م  هرهظ ، يف  زوجعلا  زغروه  مهسلا  باصأ  امدنع  نجوميت  خرص 

عاطتسا دعبلا ، كلذ  ىلع  ىتحو  ً.اعزف  تيمامألا  اهيتاق  عفرت  هسرف 

عبتو .فعضب  ناكرحتت  هاعارذو  زتهي ، هقيدص  دسج  دهاشي  نأ  نجوميت 

جرسلا يف  هلصن  صاغو  ًابيرقت ، هسفن  لوألا  مهسلا  راسم  اثلا  مهسلا 

لهسلا ىلع  سبالملا  نم  ةموك  ضرألا  ىلإ  طقسي  زغروه  ناك  امدنع  يبشخلا 

، ًاجاهتبا يلوت  رأزو  .ضرألا  ىلع  عقي  هدهاش  نأ  دعب  نجوميت  عزف  .رضخألا 

ةروعذملا ةلئاعلا  نم  برتقا  امدنع  هسوق  زّهجو  دايص ، لثم  لورهي  عرسأو 

.زعاملا نم  عيطق  وحن  يش  بئذ  لثم 

دعب جرسلا  ىلع  اهينبا  تعضوو  ةبرعلا  نم  سرفلا  زغروه  ةجوز  تررح 

، ًاعرسم يرجيل  غصلا  ناويحلا  برضتس  تناك  ارو  .هنم  مهسلا  تعزتنا  نأ 

، ىرخأ ةرم  هسوق  عفر  امدنعو  .اهدنع  ريذحت  ةخرص  قلطي  ناك  يلوت  نكل 

.اهرمأ ىلع  ةبولغم  ضرألا  ىلع  تطقسو  اهاوق ، تشالت 

ًهس عضي  وهو  مهنم ، ًابرتقم  يش  يلوت  ناك  يف  سأيب  نجوميت  دهاش 

.هسوق رتو  ىلع  رخآ 
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همهس باصأو  .هب  موقي  ا  عتمتسي  ناك  يلوت  نكل  ال "! : " نجوميت خرص 

ثأت ةوق  تناك  .ناخرصي  اناك  نيذللا  لفطلا  لتق  مث  اهردص  ةأرملا يف  لوألا 

ضرألا ىلع  نيدمم  كانه  ايقبو  سرفلا ، نع  ناعقي  هتلعج  دق  ىرج  ام 

.ةيبارتلا

!" كلذ نع  ربخأ  ناساب ؟ اي  هب  هوقحلأ  يذلا  ررضلا  ام  : " نجوميت لأس 

.نالءاستتو تبيئك  هانيع  تناكو  ةشهدب ، ناساب  هيلإ  رظن 

اورّوضتي ىتح  مهبلس  دعب  ءايحأ  مهكرتن  له  انموق ، نم  اوسيل  مهنإ  "

". ًاعوج

نع هدعبيل  لفطلا  دحأ  دسج  لكري  يلوت  رظنم  نع  هرصبب  نجوميت  حاشأ 

نكل اهدهش ، يتلا  ةرجلاب  هنم  ءزج  رعشو  .سرفلا  يطتو  هقيرط 

ةرهاصم وأ  مد  ةطبار  كانه  نكي  .ىرج و  ام  فصو  نع  تزجع  تلكلا 

.بائذلا نم  اونوكي  و  هتلئاع ، وأ  زوجعلا  زغروه  عم 

.نابج لثم  لتقي  هنإ  : " ةبسانملا ةركفلا  نع  ثحبي  لازي  ال  ناك  يف  لاق 

"؟ ةرماغلا ةداعسلا  كلت  لث  حلسم  ًالاجر  هجاو  له 

ًاحيحص ناك  .اهفده  تباصأ  ةطقنلا  كلت  نأ  فرعو  مهجتي ، ناساب  دهاش 

هنأ نجوميت  كردأو  ءاتشلا ، نم  وجنتل  تناك  ام  زوجعلا  زغروه  ةلئاع  نأ 

كلذ نأب  كاردإلاو  فسألا  عم  نكل  هسفن ، ءيشلاب  رمأيل  ناك  يجوساي  ىتح 

عباتلا ناك  يف  نجوميت  ففأت  .ةيساق  ضرأ  يف  ةمحرلا  نم  ًاعون  نوكيس 

.ةبكلا هتوقو  ةمخضلا  هتينب  مغر  ًاغص  ًاصخش  يلوت  ناك  .هوحن  دوعي 

ةبك ةماستبا  مسري  ناكو  طابحإلاب ، هروعش  ددبيل  مهحاورأ  قهزأ  دق  ناكو 

، اهدنع نجوميت  ههركو  .هنابقاري  نيذللا  وحن  رادتسا  امدنع  هيتفش  ىلع 

ناساب عم  ملكتي  و  ةصاخلا  هراكفأ  نمض  ًادهع  هسفن  ىلع  ذخأ  هنكل 

ً.اددجم

حنرتي نجوميت  ناك  يف  ءاطقرلا ، سرفلا  ءاطتما  ىلع  ناسابو  يلوت  بوانت 
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.اهنم هماهس  يلوت  عزتنا  املاح  تاناويحلل  داسجألا  اوكرتو  .هفلخ  عقيو 

نكي نكل   اهشيتفتل ، ةيفاك  ةرتف  عباتلا  متهاب  ةغصلا  ةبرعلا  ترثأتسا 

لاثمأ نم  لوجتم  ىدل  نكي  و  .ةثرلا  سبالملاو  ددقملا  محللا  ىوس  كانه 

طبري نأ  لبق  ةحضاو  ةعت  همد  برشو  ًاسيت  يلوت  حبذ  .ةيفخم  زونك  زغروه 

كأ مهيدل  نوكيسو  .مهعم  ىرخألا  زعاملا  قوسيو  جرسلا  فلخ  ةحيبذلا 

.بائذلا مايخ  ىلإ  لوصولل  محللا  نم  هنوجاتحي  م 

.اهزواجت امدنع  ةبحاشلا  ةنكاسلا  هتلئاعو  زغروه  هوجو  ىلإ  نجوميت  رظن 

ناك امدنع  محللاو  معطلا  عذاللا  ياشلا  هل  اومدقو  هب  اوبحر  دق  اوناكو 

ناك يف  نكل  هتباتنا ، يتلا  رعاشملا  نم  فعضلاو  لوهذلاب  رعش  ً.اعئاج 

، مدلا ةطبارب  سيل  .هتلئاعو  هتليبق ، مهنأ  ماهلإ  ةظحل  فرع يف  هفلخ ، مهكرتي 

.ةبعصلا تاقوألا  يف  عسوألا  ءاقبلا  ةورعو  مهعمجت  يتلا  ةقادصلاب  نكلو 

.هرأث هنأ  ول  مهرأثب ك  ذخأي  نأ  ىلع  ممصو 

عيبرلا باشعأ  لثم  ربك  دق  ناكو  .هتّزهو  هيفتك  نم  جوميت  نلوه  تكسمأ 

ةنادب ىلع  ليلد  كانه  نكي  و  بائذلل ، مهترداغم  تلت  يتلا  تاونسلا  يف 

ناك .كلذ  هنم  بلطتت  يتلا  فقاوملا  يف  ًايوق  نكي  هنأ   ّالإ  نآلا ، ةلوفطلا 

ناك ام  ًابلاغو  طقف  هنم  بلطُي  ام  لعفي  هنكل  لمعلا ، يف  هءاقشأ  دعاسي 

دهاشيل لتلا  قلستي  وأ  لودجلا ، حبسي يف  وهو  هموي  يضقيو  ًاديعب  لوجتي 

لسكلا عم  لماعتلا  عيطتست  نلوه  تناك  .هيلع  لطي  يذلا  رظنملا  هنم 

ملحي لاز  امو  ًاسيعت ، ًاغص  ىتف  جوميت  ناكو  .هبرض  عيطتست  املاط  يداعلا 

نع ًاديعب  تقو  ءاضقل  ةجاحب  ناك  .هدقف  ام  لكو  بائذلا  رايد  ىلإ  ةدوعلاب 

نلوه دقفت  ىتح  ًابيئكو  ًايبصع  ربكيس  كلذ ، نم  هنامرح  مت  اذإو  هتلئاع ،

طويخ لثم  هراكفأب  فصعي  يقنلا  ءاوهلا  عدتل  جراخلا  ىلإ  هلسرتو  اهربص 

.توبكنعلا

ىتح ةغصلا  ةميخلا  يف  جشنيو  ءاسملا ، لح  امدنع  بي  جوميت  ناك 
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.اهربص نلوه  تدقف 

"؟ لعفنس اذام  : " هفنأ لثم  ضيرعلا  عماللا  طاخملا  حس  وهو  ًادهنتم ، لاق 

ادب دقل  .تنشخلا  اهيديب  هرعش  ىلع  تحسمو  اهبضغ ، نلوه  تمتك 

.لالدلاب هتدسفأ  دق  نوكت  ارو  .يجوساي  هنم  اهرّذح  ام  اذهو  ةياغلل  ًاقيقر 

تلواحو ًادبأ ." ًالهس  ًاديص  كقيقش  نوكي  نل  .جوميت  اي  خب  نوكيس  "

ناك .مهلبقتس  كفتلا  يف  كاذنآ  تأدب  اهنأ  مغر  ًاحرم ، اهتوص  ءاقبإ 

ّالإو ةيكذ ، نوكتو  ةطخ ، عضت  نأ  نلوه  ىلع  نكل  ءاكبلا ، جوميت  ةعاطتساب 

كلذ نم  سئابو  لوهذم  نورخآلا  اهؤانبأ  ناك  ً.اعيمج  مهدقفت  دقف 

ليلقلا نوفرعي  اوأدب  دق  اوناك  نجوميت ، عمو  .مهتايح  ىلع  أرط  يذلا  يغتلا 

ىلوألا مهمايأل  قلطملا  سأيلا  ىلإ  مهتدوع  ينعت  هتراسخ  تناك  .لمألا  نم 

لثم تايركذلا  كلت  لالتلا  يف  ملظملا  يرخصلا  عدصلا  مهل  داعأو  مهدحو ،

.مهحاورأ قوف  ةقلعم  ةرخص 

ترّكفو .تفاخ  توصب  لهصت  دايجلا  ىدحإ  نلوه  تعمس  ةميخلا ، جراخ 

يف اهبلق  قزمتس  اهنأ  ودبي  يتلا  تارارقلا  ذختت  تناك  يف  توصلا  يف 

، لوهجملا ىلع  قدحيو  ةيواز  يف  جشني  جوميت  ناك  امدنع  ًاخأو ، .اهردص 

ً.اعيمج مهيلإ  تملكت 

". ناكملا اذه  رداغن  نأ  انيلع  نوكيس  ءاسم ، ًادغ  انيلإ  نجوميت  دعي  اذإ   "

تفقوت يتلا  ةغصلا ، نلوميت  ىتح  اهدنع ، مههابتنا  لماك  ىلع  تذوحتسا 

انيدل سيل   " .اهتدلاوب تعستم  نيعب  تقّدحو  ةنولملا  اهماظعب  بعللا  نع 

كوليإ فشكتسيس  .رمحألا  لتلا  ىلإ  نودوعيس  بائذلا  ناك  اذإ  نآلا  رايخ 

كلت نوكتسو  .انه  غصلا  انئبخم  ىلع  عيسو  ليم  ةئم  ةفاسمل  ةقطنملا 

". انتياهن

.ةيانعب هتلك  ىقتناو  باجأ ، نم  نويشك  ناك 

فرعت كنكل  ًاددجم ، انداجيإ  نجوميت  عيطتسي  نل  انرداغ ، اذإ  : " لاق

٢٣٨



هاجتالا نع  طقف  ينيربخا  .دايجلا  تذخأ  اذإ  هراظتناو ، ءاقبلا  يننك  .كلذ 

". أي امدنع  مكب  قحلأسو  هنوكلستس  يذلا 

"؟ ِتأي اذإو   : " راساخ لاق 

ءاج اذإو  .ةنكمم  ةرتف  لوطأ  رظتنأس  : " لاقو نويشك ، ابجاح  بّطقت 

". مكءارو ًاليل  لحرأ  وأ  مهنم  ئبتخأس  يرخصلا ، عدصلا  ثحبلل يف  بائذلا 

لهاجت ىلع  اهسفن  تمغرأو  مستبت ، يهو  نويشك  فتك  ىلع  نلوه  تتبر 

ً.اجاعزنا اتعمل  اهينيع  نأ  ّالإ  تمستبا ، اهنأ  مغرو  .اهسأي 

تنحناو كب ." ًاروخف  كدلاو  نوكيس  .عئار  نباو  بيط ، قيقش  تنأ  : " تلاق

له ًاسأ ، هتيأر  اذإ  كتايحب  رطاخت  ال  نكل   " .اهيلع ٍداب  قلقلاو  مامألا ، ىلإ 

". هردق اذه  نوكي  ارو  هدي ، يف  ةيومد  ةخ  عم  نجوميت  دلو  دقل  مهفت ؟

ولت ًادحاو  انبأ ، لك  نادقف  عيطتسأ  ال   " .راذنإ قباس  نود  اههجو  نضغتو 

ً.اعيمج مهتّزه  يتلاو  ئجافملا ، ءاكبلا  نم  ةبون  رتكب  ىركذ  تراثأو  رخآلا ."

جوميت أدب  ةيوازلا ، يفو  هتدلاو ، يفتك  لوح  هيعارذ  ّفلو  هدي ، نويشك  ّدم 

.ىرخأ ةرم  هدحو  جشني 
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رشع عباسلا  لصفلا 

شرع ىلع  ميخملا ، ىرخأ يف  ةميخ  يأ  نم  ثكب  ربكأ  ةميخ  كوليإ يف  سلج 

ةطلسلا زومر  لثم  نع  ًاعفرتم  يجوساي  ناك  .عماللا  دلجلاو  بشخلا  نم 

نم اوركذتيل  .هعابتأ  ىلع  هيلاعت  نم  ةحارلا  دمتسي  ناك  كوليإ  نكل  كلت ،

ًال ناك  .ةديعبلا  ةليبقلا  تاوصأو  لعاشملا  ةقطقط  ىلإ  ىغصأو  ناخلا ! وه 

مامأ هّدم  امدنع  ناشعترت  هادي  تناك  اذهلو  كلذ ، كشو  ىلع  وأ  ًاددجم ،

، ًاما هيعو  دقفي  هلعجيس  يذلا  بارشلا  نم  ديزملا  بلط  يف  رّكفو  .هينيع 

ناكو .ةميخلا  ةيضرأ  يف  قدحي  لماك  تمصب  كلذ  نم  ًالدب  سلج  هنكل 

امدنع مهناخ  تايونعم  عفر  اولواحي  ّالأ  لضفألا  نم  نأ  نوفرعي  هعابتأ 

.ةبيصع ًاتاقوأ  هجاوي 

رئاطلا دوجو  نكي  و  .هني  ىلإ  يبشخ  دنسم  ىلع  مثجي  هرسن  ناك 

ةرتفل ًاما  ًانكاس  هناكم  يف  فوقولا  عيطتسي  هنأل  ًاظوحلم  سأرلا  ىطغملا 

ىري هنأ  ول  ك  هسأر  ليو  توص ، دأ  دنع  ةأجف  كرحتي  مث  ًادج ، ةليوط 

ناك يذلاو  هشير ، ىلع  رمحألا  نوللا  ةحسم  تيقبو  .كيمسلا  دلجلا  ربع 

همجحب ًاروخف  كوليإ  ناك  .هيحانج  ىلع  لعاشملا  ءوض  عقي  امدنع  عملي 

دسجلا يف  ءاوهلا  ناطلل يف  حفاكيو  ًاسيت  داطصي  هبقار  دق  ناكو  .هتوقو 

محللا نم  ةدحاو  ةعطق  نم  كأب  هل  حمسي  نكي  و  .هتحت  ىلدتي  وخرلا 

يجوساي رسن  حنم  دق  ناك  .ةعئار  ةظحل  تناك  اهنكل  عبطلاب ، ديص ، لك  دعب 

ىلإ قوتي  ناك  .ناخلا  ةيدهل  نانتمالا  ةورعب  مهعم  طبتراو  ىرخأ ، ةلئاع  ىلإ 

دهاشيل طقف  يح  انوكي  نأ  ىنو  رتكب ، وأ  نجوميت  ىلع  نيرسنلا  ضرع 

.ىرخأ ةرم  هبضغ 

، هتدارإ نع  ًغرو  .يجوساي  يدي  نم  رئاطلا  ىقلت  امدنع  مويلا  كلذ  ركذت 

بارشلا نعلو  ٍلاع ، توصب  مئاتشلا  قلطأو  هينيع ، نم  ةئجافم  عومد  تلاس 

ءيش لكو  اهدنع ، ًانس  رغصأ  ناك  .ةبيئكلا  ةلاحلا  كلت  ىلإ  هلصوأ  يذلا 
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نأب مهسفنأل  اوحمس  نيذلا  كئلوأ  نم  ءافصو  ءاقن  كأو  لضفأ ، بابشلل 

لازي ام  هنأ  فرعي  ناك  كلذ  مغرو  .ءاسم  لك  اولمثي  نأو  مهداسجأ  لهرتت 

.هيدحت ىلع  ؤرجي  نم  لك  مزهيل  يفكي  ا  ًايوق 

هنأ ةظحلل  يسن  دق  ناكو  يلوت ، نع  ًاثحب  هلوح  ةيؤرلا  شوشم  كوليإ  رظن 

يلوت مهرداغ  ذنم  ًالش  نوسيو  ءطبب ، نولحتري  بائذلا  ناكو  .دعب  دعي   

يجوساي ءانبأ  ناك  اذإ  ام  فاشتكا  نوكي  نأ  يغبني  ناكو  .نجنويو  ناساب  عم 

ىلإ هكفتب  كوليإ  داع  .لقألا  ىلع  مهماظع  داجيإ  وأ  ًاطيسب ، ءايحأ  اولاز  ام 

دعب ىتح  ًاريرم  رمألا  ناك  دقو  .ٍلابم  هيفتك غ  ّزهو  ناخك ، هاضق  ءاتش  لوأ 

سقطلا نأ  دبال  لشلا ، يف  اوقب  نيذلا  كئلوأل  ةبسنلاب  ً.ابونج  اولحترا  نأ 

نأ قثاو  هبش  ناكو  .ءاوس  ٍّدح  ىلع  رابكلاو  راغصلا  ىلع  ًاثك ، ًايساق  ناك 

جاعزإ ردصم  ناك  كلذ  نأ  ّالإ  ًاليوط ، اودمصيل  اونوكي  اهراغصو   نلوه 

فرعي كوليإ  ناك  نورخأتي ؟ نيرخآلا  لجرلاو  يلوت  لعج  يذلا  ام  .هل  مئاد 

، لؤاست عضوم  هؤالو  نكي  .هيلع و  دتعالا  نك  لجر  باشلا  عراصملا  نأ 

ضعب كانه  نأ  فرعي  كوليإ  ناك  ً.انس  ربكألا  لاجرلا  ضعب  ءالوب  ةنراقم 

نيذلا ىقمحلا  مهو  ةليبقلا ، ةدايق  هقح يف  نوركني  اولاز  ام  نيذلا  صاخشألا 

حي امدنعو  ةاد ، ةبقارم  تحت  مهعضو  دق  ناك  .ديدجلا  دهعلا  اولبقي   

.مايألا دحأ  رجف  غوزب  دنع  مهمايخ  جراخ  يلوت  لثم  ًالاجر  نودجيس  تقولا ،

نع ًاديعب  نكي  و  لعفي ، نأ  ناخلل  يغبني  هسفنب ك  مهسوؤر  عطقيس  ناك 

ىلع ةظفاحملا  عيطتست  ةوقلا  اهدحوو  ةوقلاب ، ةليبقلاب  زاف  هنأ  ًادبأ  هراكفأ 

ءالؤه دجي  ىتح  دحأ  هظحالي  نأ  نود  دادزي  نأ  ءالولا  مدعل  نك  .كلذ 

نم ليوط  تقو  لبق  كلذ  روذبب  رعشي  أ  .هودحتيل  ةعاجشلا  صاخشألا 

.هبلق قعأ  كلذب يف  رعش  دقل  يجوساي ؟ توم 

ثيح نم  هفيس  لوانتو  هيمدق ، ىلع  كوليإ  حنرت  قاوبألا ، تحدص  امدنع 

هسأر ّزهو  هلهاجت ، هنكل  رمحألا ، رئاطلا  قسقسو  .هيسرك  عارذ  ىلع  ناك 
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روعشلا عيطتسي  ناك  .درابلا  ءاوهلا  ىلإ  جرخي  ناك  يف  ًايفاص  هنهذ  لعجيل 

نأب لمأي  ناك  .اهغيستسي  يتلا  ةراثإلاو  هقورع  يف  يلغت  ءامدلاب  كاذنآ 

ًاليفك نيرمألا  دحأ  ناكو  .ميدقلا  ناخلا  دالوأ  عم  ًادئاع  يلوت  وأ  ةازغ ، اونوكي 

ةحارو ةذل  دجي  وأ  مونلاب  عتمتسي  نكي  و  هفيس ، ىلع  ليست  ءامدلا  لعجب 

.ًالجر لتقي  امدنع  لاحلا  وه  ك 

بارشلاب رعشي  ناكو  .عتي  ىتح ال  رذحب  اهاطتماف  هيلإ  هسرف  راضحإ  مت 

ىلع تشوشم  نيوارمح  نيعب  رظن  .ىوقأ  هلعجي  ناك  كلذ  نكل  هقورع ، يف 

يتلا هسرف  يبناج  ىلع  هيبقعب  عفد  مث  هلوح ، نوعمجتي  اوناك  يف  هعابتأ 

.ديدهتلا ةهجاومل  ةعرسم  تقلطنا 

هلوح نوعمجتي  ةلايخلا  ناك  يف  درابلا  وجلا  هقالطنا يف  ءانثأ  كوليإ  حاص 

لث ًادبأ  رعشي  .نورخآلا   مهاشخي  نأ  يغبنيو  ًابائذ ، اوناك  .عئار  ليكشتب 

ةلأسم ءالولا  دعي  امدنع   ةظحللا ، كلت  يف  هتحاتجا  يتلا  ةيويحلا  كلت 

كلذ ناك  .هتهجاوم  يغبني  دحاو  ودع  ىوس  كانه  سيلو  اهب ، كفتلا  يغبني 

متهي ناك  اذامل  .ةهفاتلا  تالئاعلا  تاعازنو  لكاشم  نم  ًالدب  هيلإ ، قوتي  ام 

لك كلذ  ناكو  مهنع ، عافدلل  نيزهاج  هسوقو  هفيس  ناك  دقل  رومألا ؟ كلتب 

يه ك  ًاما  ًاددعو ، ةوق  كأ  اوحبصأ  دقل  .مهل  هحن  نأ  هيلع  يغبني  ام 

براحملا نأ  املاط  همهي  رخآ  ءيش  كانه  نكي  .هتياعر و  تحت  زعاملا  لاح 

.هتدايقب مهدايج  طتمم  نوقلطني  اوناك 

: خرصو ناصحلا  ذأ  قوف  هفيس  كوليإ  عضو  لورهت ، دايجلا  تذخأ  امدنع 

ىنو .هلخاد  لعتشي  بارشلا  نأب  رعشو  ةعرسلا ، نم  ديزملل  ًابلط  وشت "! "

ًاددجم رعشيو  هتعاجش  ربتخيل  ةكرعمو  مهمجاهي ، ودع  كانه  نوكي  نأ 

، لهسلا ىلع  لكش  ىوس  َري  كلذ ،  نم  ًالدب  .توملا  بناجب  سلا  ةوشنب 

ً.اديدهت الكشي  نأ  نك  ثيحب ال  ةليقث  ًانازوأ  نالمحت  تينب  سرف  نايطت 

ًايساق ههجو  حبصأو  اهعلتبا  هنكل  هترجنح ، يف  ةريرم  لمألا  ةبيخ  تناك 
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، نالجرلا هكلت  دق  ام  لك  ىلع  بائذلا  يلوتسيس  .باعت  يأ  نم  ًايلاخو 

اراتخي نأ  ىنمتي  كوليإ  ناك  .لاتقلا  اراتخا  اذإ  ّالإ  هتايح  ىلع  نايقبيو 

.مهعقاوم نوذختيو  هلوح  نوكرحتي  هلاجرو  هنم  برتقي  ناك  يف  لاتقلا 

ىأر هتشهدلو ، .بيرغلا  هجاويل  ىشمو  ًالقاثتم ، هسرف  نع  كوليإ  لجرت 

ردانلا نم  ناك  .هيفيس  التسيل  قمحأ  انوكي  هنأ   مغر  ناحلسم ، هنأ 

هقرطو ذالوفلا  ةيوست  ةنهم  تناك  .لوجتم  يديأ  يف  ةليوط  لاصن  ةيؤر 

.ةنيمثلا تاينتقملا  نم  ديجلا  فيسلا  دعيو  لئابقلا ، ةعيفر ب  ةناكم  لتحت 

نم هسبالم  تناك  ار  .لجرلا  ىلع  ىنغلا  تامالع  ُدبت  كلذ   مغرو 

مغرو .خاسوألاو  بارتلا  نم  ثعشأ  اناك  هنكل  ىضم ، يف  ةديج  ةيعون 

.كوليإ هابتنا  راثأ  كلذ  نأ  ّالإ  هئامد ، دوسألا يف  بارشلا  نايرس 

يف يجوساي  سورد  ركذتو  هنم ، برتقي  ناك  يف  رذحب  لجرلا  بقار 

، اثلا دلاو  نوكيل  ةيافكلا  هيف  ا  ًازوجع  هدحأ  ناك  .ءادعألا  ىلع  مكحلا 

نوهدملا هرعش  فل  دق  ناكو  بيشألا ، هرعش  مغر  ًايوق  ودبي  ناك  هنكل 

نم رطخلاب  كوليإ  رعشو  .هرهظ  فلخ  تلدسنا  رئافض  لكش  ىلع  تيزلاب 

نأ هتزيرغب  كردأ  هنأل  ًانس  رغصألا  لهاجتو  اهب ، فقي  ناك  يتلا  ةقيرطلا 

دجي نأ  عطتسي  و  .هنم  أتس  ىلوألا  ةكرحلا  نأل  زوجعلا  ةبقارم  هيلع 

.ةرم نم  كأ  هتايح  ذقنأ  دق  ناك  هنكل  كاذ ، هرارقل  ًاسفت 

لجرلا  نم  ًايأ  نأ  ّالإ  ًادايج ، نوطت  براح  طاحم  اناك  هنأ  مغر 

هتقثو هظّفحت  نم  ًابرغتسم  هيهجو ، يف  كوليإ  سبعو  .هسأر  ِنحي 

تناكو ًائيش ، لوقيس  ًانس  ربكألا  لجرلا  نأ  ادب  ملكتي ، نأ  لبقو  .هيسفنب 

.كوليإ عرد  ىلع  زفقلل  بثوتملا  بئذلا  ةروص  اتظحال  دق  ناتداحلا  هانيع 

.هريراسأ تجرفناو  هقيفرل  ام  ًائيش  متو 

نيدن نحن  .مليج  ينبا  اذهو  نالسرأ ، يمسا  : " حوضوب زوجعلا  لجرلا  لاق 

ىلع هلوح  لجرلا  رظن  كوليإ ، بجي  امدنعو   ًاخأ ." مكاندجو  دقو  بائذلل 
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دقل .يدهعب  تيفو  دقل  يجوساي ؟ وعدملا  نيأ  : " لاقو عباتلا  هوجو 

". ًاخأ مكتدجو 

ناعبات فقوو  .هتميخ  ءفد  ناسلجي يف  اناك  يف  بيرغلاب  كوليإ  قّدح 

هدحو لخادلا ، يف  .هبلط  دنع  لوخدلل  نيدعتسم  دربلا ، يف  بابلا  جراخ 

نكي و  هدوجوب ، مئاد  رتوتب  رعش  كلذ ، نم  مغرلابو  ً.احلسم  ناك  كوليإ 

ىلع فوخلا  روهظ  مدعب  ةقالع  رمألل  نوكي  ارو  .كلذل  حضاو  ببس  كانه 

ةميظعلا ةميخلا  يف  ةبهرلاب  رعشي  وأ  ًاشهدنم  نالسرأ  نكي  .هنم   يأ 

ىلإ ةدحاو  ةرظن  نود  هفيس  ملس  دق  ناك  .اهديش  دق  كوليإ  ناك  يتلا 

ناك ناردجلا ، ىلع  ةقلعملا  ةحلسألا  ىلع  هرصبب  نالسرأ  لاج  امدنعو  .فلخلا 

ةعرسلاب تفتخا  يتلاو  ههجو ، ولعت  ةيرخسلا  ىأر  هنأ  قثاو  هبش  كوليإ 

راثأ م  رمحألا ، رئاطلا  ىوس  ههابتنا  تفلي  .اهب   ترهظ  يتلا  اهسفن 

شيرلا ىلع  هدي  ررمو  هترجنح ، نم  ةقطقط  نالسرأ  ردصأو  كوليإ ، جاعزنا 

رعشو هناكم ، نم  رئاطلا  كرحتي  و  .هردص  ىلع  رمحألاب  حشوملا  يبهذلا 

.دعاصتي هبضغ  نأب  كوليإ 

لبق يجوساي  راتتلا  لتق  : " ياشلا اولوانتو  اوسلج  نأ  دعب  كوليإ  لاق 

"؟ نآلا انيلإ  ايتأتل  تنأ  نم  ً.ابيرقت  تاونس  سمخ 

ً.اما نكسف  هعارذ  ىلع  قفرب  هسمل  نالسرأ  نكل  بيجيل ، همف  باشلا  حتف 

كأ يدلوو  تيشم  .لشلا  متيقب يف  مكنأ  ول  كلذ  لبق  مكيلإ  أنس  انك  "

". كدلاول هتعطق  يذلا  دعولاب  يفأو  مكدجنل  موي  فلأ  نم 

لجرلا دهاشو  هيعبات ." دئاق  تنك  .يدلاو  نكي   : " ةعرسب كوليإ  لاق 

.تارظنلا نالدابتي 

ةجوزل كرجه  لوح  ةعئاش  هانعمس  ام  نكي  ًاذإ ،  : " فطلب نالسرأ  لأس 

"؟ لهسلا هئانبأو يف  يجوساي 

.ئداهلاو قيقدلا  لجرلا  مالك  نم  يعافد  فقوم  هسفن يف  كوليإ  دجو 
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ىوقأ م نآلا  مهو  تاونس ، عبرأ  ذنم  مهمكحأ  .بائذلا  ناخ  انأ  : " باجأ

". نيدم يل كنأ  ينعي  اذهف  بائذلل ، ًانيدم  تنك  اذإو  .هيلع  اوناك 

.كوليإ بضغلا  كلو  تارظنلا  نالدابتي  هنباو  نالسرأ  دهاش  ىرخأ ، ةرم 

". كيلإ ملكتأ  امدنع  َّيلإ  رظنا  : " لاق

لوقي نأ  نود  دلجلاو  بشخلا  شرع  ىلع  لجرلا  هجاوو  نالسرأ ، لثتما 

ً.ائيش

"؟ هنالمحت نيذللا  لثم  ليوط  فيس  ىلع  تلصح  فيك  : " كوليإ لأس 

ةحلسأ عناص  ةرم  تنك  .يالوم  اي  يتنهم  اهعينصت  نإ  : " فطلب نالسرأ  لاق 

". زنمين

نأ لبق  ًاثك  برشي  هنأ   ول  ىنو  كيفن ." ّمت  له  : " ةرشابم كوليإ  هلأس 

لجرلا نم  رطخلاب  سحي  لازي  ام  ناكو  ةديلب ، هراكفأ  نأب  رعشو  .ايتأي 

كلت نأ  كوليإ  كردأو  ًاثك ، كرحتي  نكي  و  .ئداهلا  همالك  مغر  زوجعلا ،

ناكو ً.اضيأ  براحم  هنكل  فويس ، عناص  لجرلا  ناك  ار  .هتبالص  ىلع  ةمالع 

ناكو ًاطخ ، لجرلا  لعجي  ا  عتمتي  نكي  هنكل   لبح ، لثم  ًاليحن  هنبا 

.هنهذ نع  هفرص  عيطتسي  كوليإ 

". هل يتجوز  ذخأ  نأ  دعب  ناخلا  تكرت  : " نالسرأ باجأ 

تاونس لبق  اهعمس  دق  ناك  ةصق  ركذت  نأ  دعب  ةأجف ، كوليإ  عفدنا 

.تضم

تنأ زنمين ؟ ناخ  ىدحت  نم  تنأ  .اذهب  تعمس  : " هتركاذ رصتعي  وهو  لاق 

"؟ مسقلاب ثنح  نم 

.ةملؤم ةدق  ةعقاو  ركذتي  وهو  نالسرأ  دهنت 

هنأ مغرو  ًايساق ، ًالجر  ناخلا  ناك  .معن  نكل  ليوط ، تقو  لبق  كلذ  ناك  "

تبهذ امدنع  نكل  هتلتقو ، انزرابت  .هتميخ  ىلإ  ًالوأ  داع  هنأ  ّالإ  يدحتلا ، لبق 

ركفأ دعأ  و  ةنيزح ، ةصق  اهنإ  .اهقنع  عطق  دق  هنأ  تدجو  يتجوز ، ديعتسأل 
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". ةديدع تاونس  ذنم  اهب 

.كوليإ هقدصي  و  ًانزح ، تنكاد  نالسرأ  انيع  تناك 

تنك اذإو  .بطرو  راح  ءاوهلا  ثيح  بونجلا  يف  ىتح  كلذب  تعمس  "

"؟ حيحص اذه  له  .فويسلا  عنصب  ًادج  رهام  كنإ  لاقي  هسفن ، لجرلا 

تنك ار  ً.ااد  صصقلا  يف  ةغلابم  كانه   " ً.ايلابم ال  هيفتك  نالسرأ  ّزه 

عيطتسأو خافنم  َّيدل  كلذ  مغرو  .نآلا  ينم  لضفأ  ينبا  .موي  تاذ  كلذك 

تيقتلا دقل  .برحلا  ةحلسأ  عنص  يننكو  اراه  ظفتحأ  تلز  ام  .ك  ءانب 

يتلا تالئاعلل  هلعفأ  ام  ةميق  كردأو  .هرسن  عم  داطصي  ناك  امدنع  يجوساي 

نع فقوت  هتليبق ." دادع  يف  نوكن  نأو  ديلاقتلا  رسكي  نأ  ضرعو  اهمكحي ،

امدنع ًاسئايو  ًاديحو  تنك   " .ةرباغلا تاونسلا  كلت  عجرتساو  ةظحلل ، مالكلا 

ضرعو .ةايحلاب  بغرأ  نكأ  و  يتجوز ، ينبلس  دق  رخآ  صخش  ناكو  .دجو 

دقل .ينبا  عم  كانه  نم  جورخلا  تعطتسا  اذإ  بائذلا  عم  ًاذالم  ينحن  نأ 

". دقتعأ ام  ىلع  ًيظع ، ًالجر  ناك 

ًانأش مظعأ  انأ  : " هتميخ يجوسايل يف  حيدملا  ليك  نم  ًاجعزنم  كوليإ  باجأ 

كب نوبحس  بائذلا  نإف  اهيعّدت ، يتلا  تاراهملاب  عتمتت  تنك  اذإو  .هنم 

". فرش لكب 

رعشي كوليإ  ناك  .ليوط  تقول  ًاديعب  هرصبب  حشي  وأ  نالسرأ  بجي   

هعباصأ د  ال  ىتح  هسفن  مغري  نأ  هيلع  ناكو  ةميخلا ، دعاصتي يف  رتوتلاب 

، سأرلا ىطغم  وهو  ىلعألا  ىلإ  رظني  رمحألا  رئاطلا  دهاشو  .هفيس  ضبقم  ىلإ 

.مهنيب نوحشملا  وجلاب  ًاضيأ  رعش  هنأ  ول  ك 

". هتثروو يجوسايل  ًادعو  تعطق  : " نالسرأ لاق 

دقو يتطلس ، تحت  بائذلا  انه ؟ ناخلا  تسلأ  : " لاقو كوليإ ، ففأت 

، ًامانغأو ةميخ ، كل  مدقأسو  كب ، لبقأ  .بائذلا  ىلع  كسفن  تضرع 

". نامألاو
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قلطي نأ  كوليإ  داك  ىتح  ًانوحشم  وجلا  حبصأو  تمصلا  قبطأ  ىرخأ ، ةرم 

". ًيظع ًافرش  انحن  : " باجأو هسأر ، ىنحأو  نالسرأ ، أموأ  مث  .تانعللا 

هيف جاتحأ  تقو  تئج يف  دقل  ً.اذإ  ةلأسملا  مسح  ّمت  دقل   " .كوليإ مستبا 

لعتساب ًاعيرس  ناك  اذإ  يعابتأ  نم  ًادحاو  كنبا  نوكيس  .ةديج  ةحلسأ  ىلإ 

ينقدصو .كعنص  نم  فويس  عم  برحلا  ىلإ  بهذنسو  .لوقت  ك  فيسلا 

". بائذلا ةضهنل  ناح  دق  تقولا  نإ  لوقأ  امدنع 

هتوص ىقبأو  هدلاو ، ىلإ  مليج  رادتسا  ةديدج ، ةميخل  ةنكادلا  ةملظلا  يف 

ً.اضفخنم

"؟ ًاذإ انه  ىقبنس  له  "

دق يتلا  ناذآلا  نم  هقلقل  ًارظنو  .ةمتعلا  هاري يف  نأ  نود  هسأر  هدلاو  ّزه 

.ةتفاخلا هسافنأ  توص  نم  ىلعأ  داكلاب  هتوص  ناك  عمسلا ، قرتست 

، حبني بلك  ىوس  سيل  ًاناخ  هسفن  وعدي  يذلا  لجرلا  انه ، ىقبن  نل  "

ناك زنمين ؟ ناخ  لثم  رخآ  ناخ  ةمدخ  ارت يف  له  .ءامدلاب  ناتخطلم  هاديو 

دقل .فسأ  نود  هتدايق  تحت  لمعلا  عيطتسأ  ًالجر  ًافيرش ، ًالجر  يجوساي 

.ةغص كس  ىوس  هلمحأ  ءيش  الو  يربلا ، لصبلا  عمجأ  تنك  امدنع  هتيقتلا 

". كلذ لعفي  هنكل   َّيدل ، ام  لك  ةقرس  هتعاطتساب  ناكو 

ناك كلذ ." لواح  هنأ  ول  هلتقتس  تنك  : " مالظلا مستبي يف  وهو  مليج  لاق 

دن نم  كأ  ناك  لزعأ ، وهو  ىتحو  كلذ ، فرعيو  لتاقي  هدلاو  دهاش  دق 

.فويسلا نولمحي  نيذلا  كئلوأ  مظعمل 

نكي هنكل   هتأجافم ، عيطتسأ  تنك  ار  : " يهابت نود  نالسرأ  باجأ 

هنكل دحأ ، ةقفرب  بغري  هنأ ال  ترعشو  ًاديحو ، داطصي  ناك  دقل  .كلذ  فرعي 

: ثدح ام  ركذتي  وهو  نالسرأ  دهنت  حلملاو ." محللا  ينكراشو  .فرشب  ينلماع 

فيعض اذه  كوليإ  .لوهسلا  رداغ  دق  هنأ  عسل  فسآ  انأو  .هتببحأ  دقل  "

". هيدي ةليمجلا ب  يفويس  عضأ  نل  ً.ايوق  يجوساي  ناك  يف 
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ىتح عمسي  .كلذ   تنّمخو  كدعو ، هحن  .كلذ   تفرع  : " مليج لاق 

". بهذن انعدي  نل  هنأ  فرعت  كنكل  قمحأ ، لجرلا  .اهتلمعتسا  يتلا  تلكلا 

لوح تاعاشإلا  ىلإ  عمتسا  نأ  يغبني  ناك  .لعفي  نل  ال ، : " نالسرأ لاق 

". رطخلل كضرعأ  نأ  يغبني  نكي  .ديدجلا و  ناخلا 

رّكفو كبناج ." ىلإ  اكم  يدلاو ؟ اي  بهذأ  ياسع  نيأ  ىلإ   " .مليج ففأت 

"؟ هادحتأ نأ  يغبني  له  : " لاق مث  ةظحلل ،

لوهسلا يف  ًالافطأ  كرتي  لجر  ال ! : " شجأ تفاخ  توصب  نالسرأ  لاق 

.هفيس رهشي  نأ  ىتح  نود  كقنع  نوبرضي  مهعديس  مهتدلاو ؟ عم  اودمجتيل 

بقرت وه  نآلا  هلعف  عيطتسن  ام  لك  نكل  انه ، ىلإ  انمودقب  أطخ  انبكترا  دقل 

اذه قرغتسيسو  ةديدج  رجآ  عطق  لعتساب  كلا  ينبأس  .ةرداغملل  ةصرف 

نع كدعبي  ءيش  يأو  باشعألاو ، بشخلا  بلجل  جراخلا  ىلإ  كلسرأسو  ً.اتقو 

نع ًاثحب  كجورخ  ىلع  نوداتعي  مهلعجاو  سارحلا ، ءسأ  ىلإ  فّرعت  .ميخملا 

، تقولا حي  امدنعو  هيلإ ، جاتحن  ام  نيزختل  ناكم  داجيإ  عيطتست  .داوملا 

". سرفلا جارخإب  موقأس 

". انعم سارحلا  لسس  : " مليج باجأ 

عيطتسأ لجرب ال  ِقتلأ  .كلذ   لعفيل  : " لاقو تفاخ  توصب  نالسرأ  كحض 

هكرتأس يذلا  كلا  نوكي  نلو  فيصلا ، ةياهن  يف  ناكملا  اذه  رداغنس  .هلتق 

". ةدرخلا ادع  ءيش  يأ  عنصل  ًاديفم  مهل 

نم ةميخ  دهاش  نأ  ذنم  ليوط  تقو  ّرم  دق  ناكو  .ةظحلل  مليج  دهنت 

ةرارمو ةيساقلا  يلايللا  ىلإ  ةدوعلا  ةركف  غيستسي  هنم  ءزج  نكي  و  لخادلا ،

.ءاتشلا لوصف 

". انه تاليمجلا  ءاسنلا  ضعب  كانه  : " لاق

ضعبل بجي  و  .هدلو  توص  يف  ةربنلا  كلت  عمس  امدنع  هدلاو  سلج 

.تقولا
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تدرأ اذإ  نكل  ًاددجم ، جوزتأ  نل  .قمحأ  انأ  ار  .ينب  اي  كلذب  ركفأ   "

كبحس عيطتسأ  ال  .كعم  ىقبأس  موقلا ، ءالؤه  ب  كل  ةناكم  عنصو  ءاقبلا 

". ايح ةيقب  يفلخ 

.هدلاو عارذ  سمليل  مالظلا  هدي يف  مليج  ّدم 

ردقب ةمزلم يل  كدوهعو  .كلذ  فرعت  تنأو  بهذت ، ثيح  ىلإ  بهذأس  "

". كل ةمزلم  يه  ام 

ديق ىلع  يجوساي  نأ  ول  ً.ادحأ  مزلي  ال  تيمل  دهع  : " لاقو نالسرأ ، ففأت 

ام ىلع  لاحلاو  نكل  .ٍفاص  ٍبلقب  مهيلإ  بهذأس  تنك  هدالوأ ، وأ  ةايحلا ،

بائذلا عم  لوهسلا  يف  وأ  انه  ّالإ  انل  ةشيعم  كانه  سيل  نآلا ، هيلع  يه 

". حابصلا ًاددجم يف  ملكتنسو  من  .ةليللا  ينبجت  .ةيقيقحلا ال 

ىلع ليسي  جزللا  قرعلاو  ًاملأ ، جضي  هسأر  ناكو  رجفلا ، دنع  كوليإ  ضهن 

ىلإ مليجو  نالسرأ  بهذ  نأ  دعب  بارشلا  نم  ديزملا  بلط  دق  ناكو  .هدلج 

رعشو .ءسلا  كرحتت يف  موجنلا  تناك  امدنع  مان  هنأ  بلغألا  ىلعو  ةميخلا ،

شهدنا ميخملا ، ىلإ  رظنو  هتميخ  نم  جرخ  امدنع  نكل  اهل ، ري  لاح  هنأب يف 

تسعانلا هينيعب  كوليإ  دهاشو  .كاذنآ  ظقيتسم  هنباو  نالسرأ  ةيؤرل 

ول ك  ناكرحتيو  هيفيس  ارهش  دقو  ًاعم ، نابردتي  نيديدجلا  نيدفاولا 

.ناصقري هنأ 

كحضي مهضعبو  كاذنآ ، هلوح  اوعمجت  دق  هعابتأ  نم  ليلق  ددع  ناك 

غ مهنأ  ول  ك  نيرخآلا  نالجرلا  لهاجت  .ةيساق  تاقيلعت  قلطيو 

فشك لاجملا ، اذه  يف  ةربخ  نوكلت  نيذلا  كئلوأل  ةبسنلابو  نيدوجوم ،

نالسرأ ناك  .ةراهملا  نم  ًايلاع  ىوتسم  هب  ناعتمتي  ناذللا  ةقاشرلاو  نزاوتلا 

ًارثأتم ناك  كوليإ  ىتحو  .حورجلا  راثآب  ًائيلم  هدلج  ادبو  ردصلا  يراع 

دقع ىلإ  هيعارذ  ىلع  ةدقلا  حورجلل  ءاضيبلا  راثآلا  نم  تامالعلا ، ةدهاشمل 

امدنعو ًالتاقم ، لجرلا  ناك  دقل  .هردصو  هيفتك  ىلع  ماهسلا  لاصنو  قورحلا 
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هرهظ دلج  ىلع  حورجلا  راثآ  ضعب  ىوس  كوليإ  دهاشي  ءاوهلا ،  رادتسا يف 

دسج ناك  باجعإلل ، ناثم  نثالا  نأ  ددرتب  كوليإ  رقأ  .نوللا  بحاشلا 

كوليإ قّدحو  .ةبوعصب  سفنتي  نكي  هنأ   مغر  قرعلا ، نم  عملي  نالسرأ 

نأ ظحالو  .ةقباسلا  ةليللا  يف  ترج  يتلا  ةثداحملا  رّكذت  ًالواحم  ةشهدب 

نكي .هبيردت   نم  هنباو  دلاولا  ىهتنا  امدنع  عابتألا  ىلع  قبطأ  تمصلا 

ناكرتشي يف هعابتأ  نم  نثا  دهاش  هدلج ، كحيو  فقي  ناك  يفو  .هب  قثي 

يتلا تابيردتلا  لوح  ةلئسأ  ناحرطي  هنأ  ًاحضاو  ناكو  نالسرأ ، عم  ةثداحم 

ىتح وأ  سوساج ، ناديدجلا  نادفاولا  ناك  اذإ  ام  كوليإ  لءاست  .اهايأر 

ناكو .لتاق  ةئيه  صوصخلا ، هجو  ىلع  زوجعلا ، لجرلل  ناك  دقف  .لتاق 

نوكتس ّالإو  ةعاطلا  ضورف  ميدقت  ىلع  هماغرإ  هيلع  نأ  فرعي  كوليإ 

.هميخم لؤاست يف  عضوم  هتطلس 

يذلا تقولا  يف  ءسلا ، بأ  نم  ةمعن  ناك  هئيجم  نأ  ّالإ  هسجاوه ، مغر 

رعشو ًاددع ، نودادزي  بائذلا  ناك  .تونوخلوأ  دض  ةلمحل  هيف  ططخي  ناك 

ىلإ جاتحيس  .برحلل  هوعدتو  همدو ، هئاشحأ  يف  لمتعت  عيبرلا  مئاسنب 

لجرلا نالسرأ  ناك  ارو  تالئاعلا ، نم  باش  براحم  لكل  ةديج  ةحلسأ 

اهدحوو ًازوجع ، ًاكس  مهيدل  ةحلسألا  عناص  ناك  .اهعينصتب  موقيس  يذلا 

مستبا .ءاتش  لك  جلثلا  ًاديحو يف  هكرت  نم  مهتعنم  يتلا  يه  ةمّيقلا  هتنهم 

نم ًاعورد  عنصيس  نالسرأ  نأ  هلابب  رطخ  امدنع  هسفن  ةرارق  يف  كوليإ 

.ةوق بائذلا  دادزيل  ًافويسو  لسالسلا 

ءاسنلا ربكأ  تناك  ً.ااد  توملاب  قلعتي  هملح  ناك  ملحي ، كوليإ  ناك  امدنع 

.هدهع ءامدلا يف  نم  ثكلا  ةقارإب  تعقوتو  هتميخ ، ماظعلا يف  تقلأ  دق  ًانس 

رعشو كوليإ ، ىّط  .طاسألا  لوقت  ك  حاورألا ، نم  ًالاسرم  نالسرأ  ناك  ار 

دق ناك  .هجهبأ  لكشب  هتالضع  تدتشاو  هلصافم  تقطقط  امدنع  هتّوقب 

.هدوقيس نيأ  ىلإ  فرعي  دحأ  نكي  و  يجوساي ، توم  دعب  هحومط  ظقيأ 
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مايخ ىلإ  ناسابو  يلوت  داع  هنباو  نالسرأ  لوصو  نم  مايأ  ةعبرأ  دعب 

ىلع كوليإ  قلطنا  .هفلخ  ىوقلا  كهنم  ًاصخش  نابحسي  هو  بائذلا ،

نادوعي هيلجر  دهاش  امدنع  شجأ  توصب  خرصو  نيرخآلا  عم  هداوج  ةوهص 

ةيؤر تناك  ام  ةقيرطب  نكل  رتكب ، نوكي  نأب  بغري  ناك  .يح  سأ  عم 

.ةبوذع كأ  تمروتم  نيعب  هب  قدحي  نجوميت 

ام ردق  ًيقتسمو  ًابصتنم  فقو  هنكل  نجوميت ، ىلع  ةيساق  ةلحرلا  تناك 

ةظحللا كلتب  ملحي  نجوميت  ناك  .هسرف  نع  لجرتي  كوليإ  ناك  يف  عاطتسا 

ًادقاف ًاردخ  ألاو  قاهرإلا  هلعج  هملح ، ققحت  نأ  دعبو  هب ، اكسمأ  ذنم 

.سحلل

"؟ ًاذإ فيضلا ، قوقحب  ىظحأس  له  : " لاق

ً.اضرأ هعقوأو  ههجو  ىلع  هدي  رهاظب  همطلو  كوليإ ، ففأت 

اي رايدلا  يف  كب  ًالهأ  : " ةيوق ءاضيب  نانسأ  نع  فشكي  وهو  كوليإ  لاق 

همدق عفر  ملكتي ، ناك  يف  ًاليلذ ." كارأل  ًاليوط  ًاتقو  ترظتنا  دقل  .نجوميت 

، ًائيشف ًائيش  طغضلا  دازو  .بارتلا  سدنيل يف  نجوميت  هجو  ىلع  اهب  طغضو 

.نوتمصي نيرخآلا  براحملا  لعج  هنيع  ءوض يف  عملو 

برهو .نجنوي  تام  دقل  يالوم ، : " تمصلا زجاح  رسك  نم  ناساب  ناك 

". نورخآلا

همدق تدعتباو  بيجيل ، ًادج  ديعب  ناكم  نم  هسفن  بحسي  كوليإ  نأ  ادب 

.اهتحت تماصلا  لكشلا  نع 

"؟ ًاعيمج اوجن  له  : " ًاشهدنم لاق 

ىلع اولاز  ام  نيرخآلا  نأ  تمهفو  .رتكب  تام  دقل  : " لاقو هسأر ، ناساب  ّزه 

". هانقرحأو مهميخم  اندجو  دقل  .ةايحلا  ديق 

ناكو .ىمادقلا  عابتألا  دحأ  لجرلا  ناك  دقف  نجنوي ، تومل  كوليإ  هبأي   

، نسلا رورم  عمو  .ناخك  كوليإ  ةيؤر  ًاقح  عيطتسي  ال  مهنم  ًايأ  نأ  فرعي 
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شطعتم نيرخآ ، بابشب  مهلدبتسيو  مهدادعأ ، نم  ءطبب  ففخي  ناك 

.تاحوتفلاو ءامدلل 

ً.انسح تيلبأ  : " هرورغ كلذ  راثأ  فيك  دهاشو  يلوتل ، همالك  ًاهجوم  لاق 

نأ نك  .بارشلا  نم  باوكأ  ةرشع  لوانتو  يدايج  دحأ  ءاقتنا  ناعيطتست 

". ناخلا ءانثب  ازف  دقف  المثت ،

.لفسألا ىلإ  عيطتسي  ام  ردق  ىنحناو  ًاديعس ، يلوت  ناك 

.نجوميت ىلع  ةيبناج  ةرظن  ىقلأو  يالوم ." اي  ينتفّرش  دقل  : " لاق

". ًاليلذ هتيؤرب  عتمتسأس  "

.اهشطع يورتل  ءامد  ىلإ  حاورألا  جاتحت  ً.ادوجوم  نوكتس  .يلوت  اي  ًانسح  "

رصنلا انل  بلجت  يتلا  ضرألا  ىلع  ءامدلاب  ةجرضملا  ةعقبلا  نجوميت  نوكيس 

بلجيسو .انل  ًانابرق  ناخلا  نبا  نوكيسو  .فويس  عناص  انءاج  دقل  .ةمظعلاو 

كلذب رعشأ  .انمادقأ  تحت  نوكتل  ةليبق  فلأو  تاليمج  ءاسن  ءسلا  بأ  انل 

". امد يف 

نم ًاملأ  جضيو  ًاكهنم  هدسج  ناكو  هيمدق ، ىلع  فقيل  نجوميت  حفاك 

رّكفو ضرألا ، ىلع  قصب  .رانلا  يف  هنأ  ول  ك  هيمصع  رعشيو  هتلحر ،

.هلوح رظني  ناك  يف  هدلاوب 

ّالأ لواح  كنم ." ربكأ  فرش  اهل  مانغأ  ثور  تفرع  دقل  : " ءطبب كوليإل  لاق 

ةدشب هبرضيل  هفيس  ضبقم  لمعتساو  عابتألا ، دحأ  هنم  برتقا  امدنع  عزفي 

ضرألا ىلع  طقسي  نأ  لبق  تابرض  ثالث  رمألا  بلطت  .هيعو  دقفي  ىتح 

.تحوتفم نالازت  ام  هانيعو  ةيبارتلا 

ثهل .ههجوو  هسبالم  يطغت  ةئفاد  هايم  ىلع  ًاددجم  نجوميت  ظقيتسا 

روسكم هعباصأ  دحأ  نأ  فشتكا  امدنع  ًاملأ  خرصو  هيمدق ، ىلع  فقيل  حفاكو 

لمأي ناك  .اهحتف  عيطتسي  دعي  ثيحب   ىنميلا  هنيع  ىلع  خت  دق  مدلا  نأو 

مالظلا ناك  .كلذب  هبأي  نكي  هنم   ًاءزج  ّنكل  هرصب ، دقف  دق  نوكي  ال  نأب 
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عيطتسي ناك  هسأر ، قوفو  .دجاوتي  ناكم  يأ  مهفي يف  نأ  عطتسي  و  ًاسماد ،

، ةرفح ناك يف  دقل  .شعترا  اهدنع  ديعبلا ؛ موجنلا  ءوض  ضرتعت  ناصغأ  ةيؤر 

لوصولا عيطتسي  ثيحب ال  ىلعألا  هنع يف  ةديعب  ةكباشتملا  ناصغألا  تناكو 

.قلزو بطر  هنأ  فشتكاو  رادجلا ، ىلع  ةافاعملا  هدي  عضوو  .زفق  اذإ  اهيلإ 

.ةضفخنم تاكحض  هقوف  عمسو  ءاملاب  ترومغم  هامدق  تناكو 

.هعله راثأ  م  هيلع  ن  لئاس  لوزن  ةتفاخلا  تاوصألا  كلتل  هعس  عبت 

.كلذب نوموقي  يف  نوكحضيو  ةرفحلا  نولوبتي يف  عابتألا  ناكو 

فرعي ناك  .قلطم  سأي  عقي يف  ىتح ال  مواقو  هيديب  هسأر  نجوميت  ىطغ 

متي يتلا  ةراجحلا  ببسب  ةرذقلا  ةرفحلا  هذه  يهتنت يف  نأ  نك  هتايح  نأ 

ناك هنكل  اعلا ، يف  ةلادع  كانه  نكت  .هيعارذو   هيقاس  رسكل  هيلع  اهيمر 

دعب ناسنإلا  ةايح  لخدتت يف  حاورألا  نكت  .هدلاو و  توم  ذنم  كلذ  فرعي 

.هقحس متي  وأ  هقيرط ، اعلا يف  هعضي  ام  ناسنإلا  لمحتي  نأ  امإو  دلوي ، نأ 

امدنعو .ةكباشتملا  ناصغألا  ىلع  ًاليقث  ًارجح  اوكرت  امدنع  لاجرلا  كحض 

، ةوق كلذ  هحنم  هتشهدلو ، .تقولا  ضعبل  عرضتي  نأ  نجوميت  لواح  اوبهذ ،

لعف عيطتسي  نكي  رجفلا ،  ىتح  ةبطرلا  ةينيطلا  ناردجلا  ىلإ  هسفن  دنسأو 

ًاملأتمو ًاعئاج  ناك  هنأ  ول  ك  رعش  .مونلا  نم  وحصيو  وفغي  نأ  ىوس  ءيش 

رمحألا لتلا  ىلإ  اهلالخ  بهذ  ةديعس  ةايح  ةرم  شاع  دق  ناكو  .مئاد  لكشب 

ىقبت نل  اهنكل  مالظلا ، ءوض يف  اهنأ  ول  ةركفلا ك  كلتب  كسو  .هئاقشأ  عم 

.هعم

قوف نوللا  نكاد  لكش  ىنحناو  برتقت ، تاوطخ  عقو  عمس  رجفلا ، لبق 

ةلوج ًاعقوتم  نجوميت  عزف  .موجنلا  مظعم  بجحو  ةكباشتملا ، ناصغألا 

.نكادلا لكشلا  هيلإ  ملكت  كلذ  نم  ًالدب  نكل  ةناثملا ، غارفإ  نم  ىرخأ 

"؟ تنأ نم  : " ضفخنم توص  هءاج 

نم هردص  يف  مرطضي  هئايربكب  رعش  هنكل  ىلعألا ، ىلإ  نجوميت  رظني   
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ىلع نولازي  ام  نيذلا  بائذلا ، ناخ  يجوساي ، ءانبأ  ربكأ  انأ  : " لاقو ديدج ،

". ةايحلا ديق 

دق نوكي  ار  هنأ  دقتعاو  هينيع ، فرط  يف  ةعمال  ءاوضأ  دهاش  ةظحلل ،

.روهتب اهددرو  اهلمعتسي  هدلاو  ناك  يتلا  ةدقلا  تلكلا  ركذتو  .تام 

آس تومأ ، امدنعو  .ءاتشلا  انأ  .لالتلا  لكيهو  ضرألا ، انأ  : " ةوقب لاق 

". يلايللا دربأ  ًاعيمج يف  مكيلإ 

، لظلا كرحتي  .هسؤب و  راهظإ  مدع  ىلع  ًمصم  ٍّدحتب ، ىلعألا  ىلإ  قّدح 

ءوضل حمسو  ىفتخا ، مث  تلك  عضب  مت  تقولا ، ضعب  يضم  دعب  نكل 

.ةرفحلا لفسأ  ىلإ  رورملاب  موجنلا 

.رجفلا غوزب  رظتناو  هيتبكرب ، نجوميت  كسمأ 

". سأيأ ّالأ  لوقتل يل  تنأ  نم  : " مت
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رشع نماثلا  لصفلا 

اهجهو يفخت  ةنكاد  ةميغ  تناكو  هسأر ، قوف  ّر  سمشلا  نجوميت  دهاش 

ليلقلا ناك  .بك  جاعزنا  نود  يلاقتربلا  صرقلا  ىلإ  رظني  نأ  عاطتسا  هنأ  ىتح 

.ةدمجتم ةليل  دعب  حابصلا  كلذ  ةحار يف  ردصم  هيلإ  للست  يذلا  ءفدلا  نم 

طيلخ نم  هيمدق  ريرحت  وه  هلعفي  ءيش  لوأ  ناك  هيعو ، داعتسا  امدنعو 

ً.اددجم اهيف  يرسي  همد  أدب  ىتح  اهكرفو  هفارطأ  كّرح  مث  طلاو ، ديلجلا 

، ًايرزم يقب  عضولا  نكل  هتالضفل ، ةرفحلا  اياوز  ىدحإ  لمعتسا  دق  ناك 

بابذلا راطو  .نايثغلا  ببسيو  ًاليقث  ءاوهلا  ىحضأ  ثلاثلا ، مويلا  لولحبو 

فطلب اهتقحالم  ًاتقو يف  نجوميت  ىضقو  هسأر ، قوف  ةكباشتملا  ناصغألا  ربع 

.ةيلستلل ةنكمم  ةرتف  لوطأ  اهتايح  ىلع  ىقبأو 

طاقتلا هتالواحم  نم  نوكحضيو  نأضلا ، محلو  زبخلاب  هيلإ  نوقلي  اوناك 

اهيف لكأ  ةرم  لوأ  دعب  ًاملأ  هتدعم  هتقهرأو  .لحولا  عقت يف  نأ  لبق  سايكألا 

لبقو ًاعوج ، روضتلا  وأ  كلذ  ىوس  همامأ  نكي  نكلو   ضرألا ، ىلع  عقو  ًائيش 

لالظلا ّدعي  ناك  موي ، لك  ً.ايلابم  ال  هيفتك  ّزه  نأ  دعب  ضضم  ىلع  كلذ 

رخآ ءيش  يأو  طلا ؛ ةغص يف  ةراجح  يقلتو  سمشلا  بجحت  يتلا  ةكرحتملا 

.ةسئابلا هتلاحو  تقولا  رور  سحيل 

يفو .ةعرسب  هلتق  نم  ًالدب  ةرفحلا  يف  كوليإ  هكرت  اذامل  مهفي  نكي   

لوح ةظقيلا  مالحأ  يف  نجوميت  قرغتسا  ًاديحو ، اهاضق  يتلا  تاعاسلا 

نباب ىذألا  قاحلإ  ىلع  ةردقلا  هسفن  دجي يف  هنأ   وأ  راعلاب ، كوليإ  ساسحإ 

ناك .هنم  ءارب  ال  ءابو  هباصأ  وأ  هب  تلح  دق  ةنعل  نوكت  ارو  .يجوساي 

يف كوليإ  ناك  ار  ةقيقحلا ، يف  نكل  نجوميتل ، ًايلسم  ءايشألا  كلت  ليخت 

نأ ليوط  تقو  لبق  فشتكا  دق  ناكو  ريرش ، ءيشل  ططخي  وأ  ديص ، ةلحر 

ً.ادبأ هليختي  سيل ك  اعلا 

رعش ًابناج ، ةكباشتملا  ناصغألا  كيرحتو  بكلا  رجحلا  عفر  مت  امدنع 
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، هيعارذ نجوميت  عفر  ً.اخأ  هكرديس  توملا  نأب  كردأ  هنأل  ًابيرقت  ةحارلاب 

امدنع تالئاعلا  تاوصأ  عمس  دق  ناك  .جراخلا  ىلإ  هوبحسي  نأب  مهل  حمسو 

امدنع هسفن  كلتي  و  .ليبقلا  اذه  نم  ءيش  ثودح  عقوتو  تعمجت 

هكرتو روسكملا ، هعبصإ  نم  جراخلل  هوبحس  نيذلا  لاجرلا  دحأ  هب  كسمأ 

ً.املأتم ثهلي 

ةئم نم  كأ  ىري  نأ  عاطتساو  .هوكرت  امدنع  هيتبكر  ىلع  نجوميت  طقس 

سانلا ىلإ  فرعتي  أدب  ًائيشف ، ًائيش  حضتت  هتيؤر  تناك  يفو  هلوح ، هجو 

راغصلا لافطألا  ىقلأو  هنم ، مهضعب  رخس  .لبق  نم  مهفرعي  ناك  نيذلا 

ىلع رتوتلا  مهمغرأو  نيرخآ ، ىلع  حايترالا  مدع  ادبو  .هيلع  ةداح  ةراجح 

.قبطملا تمصلا  مازتلا 

هترجه ذنم  اهشاع  يتلا  تاونسلا  تناك  دقل  .ةياهنلاو  توملل ، هسفن  زّهج 

ىلع مسقأو  حرتلاو ، حرفلا  فرع  دق  ناكو  اهتواسق ، مغر  ةحنم ، ةليبقلا 

ناقحتسي هبسنو  هدلاو  ناك  .هتمارك  دحأ  س  نأ  نود  هحور  نع  يلختلا 

.هعفديس يذلا  نمثلا  نع  رظنلا  ضغب  كلذ ،

كلتل سمشلا  ةعشأ  تحت  هعضو  ّمت  يذلا  هشرع ، ىلع  كوليإ  سلج 

، ًاديعب هرصبب  حيشي  نأ  لبق  هيلع  ةفطاخ  ةرظن  نجوميت  ىقلأو  .ةبسانملا 

ةحارب رعش  هنأ  ّالإ  هاناع ، ام  لك  مغرو  .تالئاعلا  هوجو  ىلإ  رظني  نأ  ًالضفم 

أموأو كوليإ ، نجوميت  لهاجت  ً.اددجم  ًاعيمج  مهدهاش  امدنع  ةبيرغ 

ءالؤه ؤرجي  و  ً.اديج  مهفرعي  ناك  نيذلا  صاخشألا  ضعبل  مستباو  هسأرب ،

.هعم فطاعتت  مهنويع  دهاش  هنكل  هتيحت ، در  ىلع 

ىنحأو فرشب ." انه  ىلإ  هبلجأس  تنك  : " دشحلل ًالئاق  ةأجف  كوليإ  خرص 

لثم شيعي  هتدجو  ينكل   " .فلخلاو مامألا  ىلإ  ةوقب  هب  عفدو  مخضلا  هسأر 

، ضعي نأ  عيطتسي  ذرجلا  ىتح  نكل  .رشبلا  ينب  ةمعن  قاطن  جراخ  ناويح 

انه ىلإ  هل  ةليبق  ال  يذلا  لوجتملا  اذه  بلج  تبلط  يعبات ، لتق  امدنعو 
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بائذلا  نأ  هل  تبثن  نأ  يغبني  له  هل ؟ اهحن  له  .ةلادعلا  قيبطتل 

"؟ ءافعض اوحبصي 

مهضعب خرصو  .نوفتهي  كوليإ  عابتأ  ناك  يف  تالئاعلا  نجوميت  دهاش 

يذلا ثعشألا  باشلا  اوبقارو  تمصب ، اوفقو  نيرخآ  نيثك  ّنكل  ًاقفاوم ،

تناك .ءطبب  هيمدق  ىلع  نجوميت  ضهن  .نيوارفصلا  هينيعب  مهب  قدحي  ناك 

، هدسج تاحرقتلاو  بابذلا  تاعسل  تطغ  دقو  هتالضف  نم  ةهيرك  هتحئار 

.فيسلا ةبرض  رظتناو  هتماق ، دشو  فقو ، هنكل 

سأر ماظعلا  نم  ةعونصملا  هتضبق  ىلع  شوقنملا  فيسلا  كوليإ  بحس 

.بئذ

.كلذ اوقّدصو  نآلا  هتلاح  ىلإ  اورظنا  .ائذ  اي  هتلئاع  حاورألا  ترجه  دقل  "

"؟ يجوساي ظح  وه  نيأ 

ىدل ًايئاقلت  ةثك  سوؤر  تنحناو  .ةطلغ  ميدقلا  ناخلا  مسا  ركذ  ناك 

ةبسانم ةأجف غ  ةظحللا  تحبصأو  ً.ابضغ  كوليإ  هجو  دّروتو  مسالا ، اهعس 

.هدمغ ىلإ  فيسلا  كوليإ  داعأو  نجوميت ، سأر  عطقل 

يف هوقلأ  مث  هنم ، ءامدلا  جرخت  ىتح  هوبحساو  سرف ، ىلإ  هوطبرا  : " لاق

". ًادغ هلتقأس  ار  .ةرفحلا 

ًاليوط ًالبح  طبرو  نوللا  ةينب  ًاسرف  يلوت  ىطتما  بقاري ، كوليإ  ناك  يف 

هذه اول  مهقانعأ  عيمجلا  ىولو  ًاسمحتم ، دشحلا  عفدناو  .جرسلا  ىلإ 

هينيع نجوميت  رادأ  لبحلاب ، هيمصعم  دييقت  ّمت  املاحو  ةبيرغلا ، ةضايرلا 

كوليإ ّرشكف  ضرألا ، ىلع  قصب  مث  تاظحل ، عضبل  كوليإ  وحن  تبحاشلا 

ً.ابضغ

سفنلاب دادتعالا  نم  ًاجيزم  ههجو  باعت  تناكو  جرسلا ، ىلع  يلوت  رادتسا 

.دقحلاو

"؟ اهب يرجت  نأ  عيطتست  يتلا  ةعرسلا  ام  : " لاق
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رعشي ناك  كلذ ." فشتكنل  : " تققشملا هيتفش  قعلي  وهو  نجوميت  لاق 

لصن مامأ  فوقولل  هتعاجش  عمجتسا  دق  ناكو  .هيطبإ  تحت  ليسي  قرعلاب 

عيطتسي م  كأ  لورهت  سرف  فلخ  ًابرإ  قزمتلا  ةركف  تناكو  .فيسلا 

.هلتحا

خرصو هسرف  يبناج  ىلع  هيبقعب  عفد  يلوت  ّنكل  هسفن ، كلتي  نأ  لواح 

، يرجي أدب  امدنع  نجوميت  زتهاو  ئجافم ، وحن  ىلع  لبحلا  دتشاو  ً.ايلاع 

ا ًاعتمتسم  روهتب ، هسرف  يلوت  داق  .كاذنآ  ناحنرتت  ناتفيعضلا  هاقاس  تناكو 

.نجوميت طقس  ىتح  ًاليوط  ًاتقو  رمألا  قرغتسي  .يرجي و 

كارح الب  ةنكاس  ةلتك  نجوميت  ناك  ميخملا ، ىلإ  ًاخأ  يلوت  داع  امدنع 

اهنم ليستو  طشكنت  دلجلا   نم  ةعقر  ةيؤر  ًابعص  ناكو  .لبحلاب  ةديقم 

عم رياطت  يذلا  رابغلا  اهولعي  لسأ  ىوس  هسبالم  نم  َقبي  .ءامدلا  

ءيشب رعشي  نجوميت  نكي  و  ً.اخأ  لبحلا  يلوت  عطق  امدنع  تسنلا 

رمحألا باعللاو  مفلا ، رغاف  نيديلا ، دوسأ  ناكو  .ضرألا  ىلع  طقس  امدنع 

، هتلئاع ةميخ  باب  دنع  ًافقاو  ناساب  دهاش  .هناسل  ّضع  ثيح  نم  ليسي 

.هب نجوميت  قدح  امدنع  ًاقهرم  ادبو  ًابحاش  ههجو  ىحضأو 

دسجلا ىلع  يّفشت  ةرظن  ىقلأو  يلوت ، ىلع  ةيحتلا  يقليل  كوليإ  جرخ 

ِهتني رمألا   نأل  ًاديعس  ناك  .ىضم  يف  ًهم  هربتعي  ناك  يذلا  قزمملا 

حازنا دق  ًالقث  نأ  ول  ك  رارقلا ، ذاختا  هرخأتل يف  حرفب  رعشو  .ةبك  ةعرسب 

عم عنطصم  لازن  يف  لخدو  هتالاح ، لضفأ  يف  ناك  ةقيقحلا ، يف  .هردص  نع 

عضيو ضرألا  يف  ةرفحلا  ىلإ  نجوميت  عباتلا  ديعي  نأ  لبق  ةظحلل  يلوت 

ً.اددجم اهناكم  ناصغألا يف 

ناك .هيف  وه  امل  كردم  داكلاب  وهو  ةدمجتم ، ةراذق  ىلع  نجوميت  سلج 

ةيافكلا هيف  ا  ًابك  ناكو  ةرفحلا ، لفسأ  تالضفلا  يف  ًانس  فشتكا  دق 

كانه ًاسلاج  اهاضق  يتلا  ةدملا  فرعي  و  .لجر  كف  نم  ءاج  هنأ  فرعيل 
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اقهرأ دق  سأيلاو  ألا  ناكو  .مان  دق  ناك  اذإ  ام  ًاقثاو  نكي  و  .هب  قدحي 

تناك .ظقيتسم  هنأ  مأ  ملحي  ناك  اذإ  ام  ًاقثاو  دعي  هنأ   ةجردل  هسيساحأ 

نكي ثيحب   تامدكلا  نم  ًادج  ًامروتم  ههجوو  هملؤت ، هدسج  ةمظع يف  لك 

ام ىرخألا  تناك  .هينيع  ىدحإ  ةغص يف  ةحتف  لالخ  نم  ّالإ  ةيؤرلا  عيطتسي 

.اهعزن يف ىلع  ؤرجي  يتلا   ةدمجتملا  ءامدلا  نم  ةكيمس  ةرشقب  ةقلغم  لازت 

ددع نم  ألاب  روعشلا  رطخ  عم  قالطإلا  ىلع  كرحتي  نأ  ديري  نكي  عقاولا ، 

ةيرزملا ةلاحلا  كلت  لث  رعش  دق  نكي  .حورجلاو   تاجحسلا  نم  ىصحي  ال 

ىلع ظفاح  .بحتني  وأ  بي  ال  نأ  هلعف  عيطتسي  ام  لكو  ًادبأ ، هتايح  يف 

، ةظحللا كلت  ىتح  اهكلت  هنأ  فرعي  نكي  ةدارإ   ةوقب  ثبشتو  هتمص ،

فشتكاو مالستسالا ، مدع  ىلع  هقعأ  ّثحو  ةيهاركلا ، نوتأ  دادزت يف  تناكو 

.ةايحلا ديق  ىلع  ءاقبلاو  لمحتلا  عيطتسي  هنأ 

اع دق  ناك  .ىسألا  نم  ههجو  مّربتو  يتليبق "؟ نيأ  يدلاو ؟ نيأ  : " مت

نم أربتي  نأ  ليلقلا  ءيشلاب  نكي  .هب   اومتهي  مهنكل   بائذلا ، ىلإ  دوعيل 

نانح ركذت  .مهب  هعمجي  يذلا  كرتشملا  خيراتلاو  ةلوفطلا ، ءانثأ  هتاقالع  رخآ 

تقولو  .نيديحو  هؤاقشأو  ناك  امدنع  هتلئاعو ، زوجعلا  زغروه  فطلو 

كرحتت راكفألاو  ةرفحلا ، رادج  ىلع  دنتسي  ًايعادتم  فقو  هديدحت ، عطتسي 

.رهن ديلج يف  لثم  ءطبب  هنهذ  يف 

ناكو .ملحي  ناك  هنأ  ول  ك  قافأو  ًافوخ ، شعتراو  هسأر  قوف  ءيش  زرب 

تشوشم نيعب  رظنو  .ةرفحلا  ضرأ  ىلع  كرحتي  لظ  دوجو  كردي  هنم  ءزج 

تناكو .تفتخا  دق  ناصغألا  نأب  ةديدشلا  هتشهدل  دهاشو  ىلعألا  ىلإ 

ًائيش لعفي  نأ  عطتسي  و  تابقع ، نود  لفسألا  ىلإ  اهءايض  لسرت  موجنلا 

نكي ول   .يرجي  ام  باعيتسا  ىلع  ًارداق  نوكي  نأ  نود  قيدحتلا  ىوس 

ًاملؤم ناك  .كرحتي  ناك  داكلاب  هنكل  ىلعألا ، ىلإ  قلستلا  لواح  ارل  ًاحيرج ،

هدهج لواح  .اهلالغتسا  ىلع  ًارداق  نوكي  نأ  نود  بورهلل  ةصرف  ةيؤر 
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.ةقزمم ىنميلا  هقاس  نأب  رعشي  ناك  هنكل  عاطتسملا ، ردق  هملأ  نع  يضاغتلا 

عيطتسي نكي  و  هلوح ، طلا  ىلإ  ءطبب  هنم  ليست  لازت  ام  ءامدلا  تناكو 

.رئاط لثم  ةرفحلا  جراخ  ىلإ  قيلحتلا  ىوس  همامأ  نكي  اذهلو   زفقلا 

هصّلخم نأ  هلابب  رطخ  امدنع  يتسه  لكشب  كحضي  داكي  هسفن  دجو 

، حابصلا يف  .هسفنب  جورخلا  قيرط  دجي  نأ  هنم  ًاعقوتم  رداغ ، دق  لوهجملا 

ةسارح نود  كوليإ  هكرتي  نلو  ةرفحلا ، يف  لازي  ام  هنأ  قمحألا  كلذ  دجيس 

ً.اددجم

.ىعفأ اهنأ  ًادقتعم  ًاشعترم ، نجوميت  دعتباو  رادجلا ، ىلع  قلزني  ءيش  لزن 

لودجم لبحل  نشخلا  جيسنلاب  رعش  امدنع  هدوارت  ءادوسلا  راكفألا  تناك 

هتوص ءاقبإل  هدهج  لذبو  موجنلا  بجحي  لظلا  دهاش  هقوفو ، .لمألا  ةيادبو 

ً.اضفخنم

". ىلعألا ىلإ  قلستلا  عيطتسأ  ال  : " لاق

، لبحلاب كسفن  طبرا  : " ةقباسلا ةليللا  هعمس يف  يذلا  هسفن  توصلا  هءاج 

". كبحسأ امدنع  دعاس  نكل 

نع ًاددجم  ًالئاستم  هرصخ ، لوح  لبحلا  نجوميت  طبر  ةليقث ، عباصأب 

اذإ هنأب  كشي  نكي  و  .كوليإ  بضغ  ةراثإب  رطاخيس  يذلا  صخشلا 

.هسفن صملا  ناهجاويسو  ةرفحلا  هيلإ يف  مضنيس  هذقنم  نإف  دحأ  هفشتكا 

ىلع ىده  غب  نجوميت  امدق  تطبخت  هرهظب ، كتحي  لبحلا  ناك  يف 

ناك يف  رادجلا  ىلع  هيديب  بشني  نأ  عيطتسي  هنأ  فشتكاو  .ةرفحلا  رادج 

ةخرصب رعش  .رانلل  دلجلا  ضيرعت  لثم  تناك  ةلواحملا  نأ  مغر  قلستي ،

كلذ مغرو  .هينيع  يفرط  نم  يدارإال  لكشب  عومد  تلاس  ىتح  هلخاد  لمتعت 

.تماصلا ميخملا  ةدمجتملا يف  ضرألا  ىلع  ىقلتسا  ًاخأ ، .ةفش  تنبب  سبني   

ءافخإل رهنلا  يتفض  ط  لمعتسا  .عيطتست  ام  ردق  دعتبا  : " هذقنم لاق 

ىأر موجنلا ، ءوض  يف  ًاديعب ." كلمحأو  كيلإ  آس  توجن ، اذإ  .كتحئار 

٢٦٠



هتشهدل ، نكل  تيوق ، فتكب  عتمتيو  رعشلا  بيشأ  هذقنم  نجوميت 

لاسو هدي ، يف  ةبيقح  بيرغلا  عضو  درلا ، عيطتسي  نأ  لبقو  .لجرلا  فرعي 

ضبقو ةئفاد  ةبيقحلا  تناكو  .نأضلا  محلو  لصبلا  ةحئار  نم  نجوميت  باعل 

.خألا هلمأ  اهنأ  ول  اهيلع ك 

نأو ًهم ، سيل  كلذ  نأ  خرصي  هنم  ءزج  ناك  ذقنتل "؟ تنأ  نم  : " سمه

.فرعي نأ ال  لمحتي  نكي  هنكل   يرجي ، نأ  هيلع 

قحلأسو نآلا ، بهذا  .يجوساي  كدلاول  ًادهع  تعطق  دقل  : " نالسرأ باجأ 

". كنع ثحبلا  ىضوف  كب يف 

رطاخيل نكي  و  هئاقشأ ؟ عقوم  دجيل  اذه  كوليإ  ربد  له  .نجوميت  ددرت 

.لالتلا يرخصلا يف  عدصلا  نع  بيرغ  رابخإب 

ىلإ بيغملا  نم  ًالش ، مايأ  ةسمخ  رس  رداغت ، امدنع  : " نجوميت لاق 

ىلإ كبحطصأو  تعطتسا  اذإ  آس  .دجتل  عفترم  لت  نع  ثحبا  .قورشلا 

". لوهجملا لجرلا  اهيأ  دبألا ، ىلإ  كل  ًاركاش  ىقبأس  .يتلئاع 

عناص نجوميت  رّكذ  ةديدع ، قرطبو  .باشلا  ةعاجش  نم  نالسرأ  مستبا 

.هؤافطإ و بعصي  ًابضغ  دقتي  ناك  ىتفلا  اذه  نأ  ّالإ  مليج ، هنباب  فويسلا 

رسألا يف  باشلا  براحملا  عوقو  نم  ًابسحت  همسا ، نع  فشكلا  يوني  نكي 

نأ دعب  هسأرب  أموأ  نجوميت ، يرظان  تحتو  .هنع  فشكلا  ىلع  هماغرإو 

ً.ارارق ذختا 

". ًاددجم يقتلنس  توجن ، اذإ  .مليج  ينبا  عم  رفاسأ  .نالسرأ  يمسا  : " لاق

يذلا ئجافملا  ألا  نم  بي  نأ  هعم  داك  لكشب  نجوميت  عارذب  كسمأو 

كرحتي ًادعتبم ، ىشم  مث  هناكم ، ىلإ  رجحلاو  ناصغألا  نالسرأ  داعأو  .هباتنا 

لعف عيطتسي  نجوميت  نكي  .دمجتملا   وجلا  موجنلا يف  ءوض  تحت  طق  لثم 

ًايح ءاقبلا  ىلع  زكرو  ًافلتخم ، ًاهاجتا  كلس  امدنع  هيمدق  رجي  نأ  ىوس  ءيش 

.هنع ثحبلا  أدبي  نأ  لبق  عيطتسي  ام  ردق  داعتبالاو 
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ضعبلا هضعب  نايتف  ىدحت  ةقرزلا ، ىلإ  براضلا  يدامرلا  رجفلا  ءوض  يف 

اعمجتسا امدنعو  .سألا  ىلع  لفسألا  ىلإ  رظنلاو  ةرفحلا  ةفاح  ىلإ  باهذلل 

، هيلإ رظني  دحأ  كانه  نكي  ةفاحلا ،  قوف  نم  رظنلل  ًاخأ  ةعاجشلا 

ً.اراذنإ اقلطيل  هيوبأ  ىلإ  اضكرف 

تناك .ةراثإلاب  رعشيو  ًامراص  ههجو  ناك  هتميخ ، نم  كوليإ  جرخ  امدنع 

اهراقنم ناكو  نألا ، هدعاس  لوح  دلج  ةعطق  ىلع  ضبقت  رمحألا  رسنلا  ىثنأ 

ناكو .نوللا  نكادلا  اهناسل  نم  ةعطق  ةدهاشمل  يفكي  ا  ًاحوتفم  نكادلا 

.نونجب ناحبنيو  هجاز  نارعشي  هو  هلوح ، نازفقي  ديص  ابلك  كانه 

.لاجر ةثالث  نم  قرف  يف  اوجرخا  : " اوعمجت امدنع  هيبراحمل  كوليإ  خرص 

نيكسو ديدج  ءادر  ىلع  هديعي  نم  لصحيسو  ةيبرغلا ، قيرطلا  كلسأس 

، اوخإ اي  مكدايج  اوطتما  .يعم  أتس  يلوت ، .يدي  نم  تينرق  تضبقب 

". مويلا ديصنس 

، مهتاعومجم نولكشي  ًانأش  لقألا  نوبراحملاو  عابتألا  ناك  يف  بقار 

كوليإ ناك  .مهدايج  ىلع  اوبثي  نأ  لبق  مهتازيهجتو  مهتادعم  نودقفتيو 

نجوميت ةداعإ  رارق  ىلع  هسفن  أّنهو  بيط ، مهجازم  نأ  دهاش  امدنع  ًاديعس 

ءامدلا تلاس  ىتح  لحسلاو  برضلل  ضرعتي  هتيؤر  تناك  ارو  .ميخملا  ىلإ 

نكت و  ديدجلا ، بائذلا  ناخ  بحأ  دق  ءسلا  بأ  نأ  ىلع  ًاخأ  ًاتابثإ  هنم 

نوكت نأ  يغبني  ًانس  زوجع  ربكأ  ىتحو  .كوليإ  ةبقاعمل  قرب  ةبرض  كانه 

.هققح ّع  ةيضار 

تناك كلت  نكل  ةرفحلا ، نم  نجوميت  بره  فيك  لءاستي  نأ  هلابب  رطخ 

عم ًاثك  داعتبالا  عيطتسي  باشلا  نكي  .هتدوع و  دنع  اهب  لفكتيس  ةلكشم 

قلست فيك  كوليإ  هلأسيس  هنوديعي ، امدنعو  .اهنم  اعي  يتلا  تاباصإلا 

هنأ ينعي  كلذ  نأل  ةركفلا  نم  هنيبج  بطقتو  .هدعاس  نم  وأ  قلزلا ، رادجلا 

نم مهعلتقيس  ًاحيحص ، كلذ  ناك  اذإو  .تالئاعلا  ب  ةنوخ  دجوي  ار 
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.مهروذج

.هيقاس ةوقلا يف  روعشب  ًاعتمتسم  هسرف ، ىطتماو  هتضبق  لوح  ماجللا  ّفل 

ّرشك .اهناكم  رقتست  تناك  يف  نزاوتتل  اهيحانج  رمحألا  رسنلا  ىثنأ  ترشنو 

تقولا ضعب  قرغتسي  ناك  .ةعرسب  قفخي  أدب  هبلق  نأب  رعشو  ًابضغ ، كوليإ 

لعتشت هءامد  تلعج  حيرج  لجر  ةدراطم  ةركف  نكل  ًاما ، وحصيل  ةداع 

رمحألا رسنلا  ىثنأ  ترعش  .ةعرسب  لورهت  هسرف  لعجل  ًادعتسم  ناكو  ةسح 

كوليإ بحس  .ليوط  بلخ  اهسأر  ءاطغ  تّدشو  اهسأر ، تأطأطو  كلذب 

ءاوهلا يف  تعفدناو  هدعاس ، ىلع  نم  رسنلا  ىثنأ  تراطف  ةيدلجلا ، ةعطقلا 

نود هدي  تعفتراو  ىلعألا ، ىلإ  عفترتل  اهيحانجب  ءاوهلا  برضت  اهبقار  .خرصت 

كلذ لثم  يف  .عادو  وأ  بيحرت  ةيحت  يقلت  اهنأ  اهاري  نمل  تدب  ىتح  اهلقث 

.يلوت ىلإ  أموأو  ميخملا  لوح  كوليإ  رظنو  .ضرألاب  رعشي  ناك  حابصلا ،

". اهعطقي نأ  عاطتسا  يتلا  ةفاسملا  َل  .لاعت  "

عفدنت اهلعجو  هسرف ، يبناج  ىلع  هيبقعب  عفدو  هديسو ، هالومل  يلوت  مستبا 

ةقاوت مهبناج ، ىلإ  يرجتل  حابنلا  نع  ديصلا  بالك  تفقوت  .مامألا  ىلإ 

نكل قرشت ، سمشلا  تناكو  ًادراب ، ءاوهلا  ناك  .ةديرط  ىلع  لوصحلل 

.ةليقث سبالم  اودترا  براحملا 

.ههجو مامأ  طلا  ىلع  ست  ةبابذ  بقارو  مات ، ءودهب  نجوميت  ىقلتسا 

نكي هنكل   هتحئار ، ءافخإل  رهنلا  ط  نم  ةقبطب  هدسج  نهد  دق  ناكو 

يف اهعيطتسي  ةفاسم  لوطأ  عطق  .ال  مأ  حجنيس  كلذ  ناك  اذإ  ام  فرعي 

ًابرغتسم ناك  .ةوطخ  لك  عم  جشنيو  حنرتي  اهتياهن  ناك يف  هنأ  مغر  مالظلا ،

عنا نكي  .هدحو   نوكي  امدنع  اهل  لصي  دق  يتلا  ديدشلا  فعضلا  ةلاحل 

تناك .اهال  ًادوجوم  دحأ  نوكي  امدنع ال  يراعلا  هدلج  ىلع  هعومد  تاعسل 

تلك ركذتو  مامألل ، هسفن  عفد  كلذ  مغرو  ًاحربم  ًاملأ  هل  ببست  ةوطخ  لك 

نوكي نل  .لالتلا  ب  يرخصلا  عدصلا  اهوضق يف  يتلا  ىلوألا  مايألا  نلوه يف 
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، سلا عباتو  .مهسفنأب  اهوعضو  اذإ  ّالإ  مهتاناعمل  ةياهن  الو  ذقنم ، كانه 

.لالتلا ىلع  بقارملا  نع  هتكرح  ءافخإل  مالظلا  ىلع  ًادمتعم 

لماحتيو حيرج ، ناويح  لثم  جرعي  ناك  رجفلا ، هيف  غزب  يذلا  تقولا  يف 

ىقلتساو لودج ، ةفض  ىلع  راهنا  ًاخأ ، .فعضلاو  ألا  لهاجتيل  هسفن  ىلع 

.قورشلا لبقتست  يتلا  ةبحاشلا  ءسلا  وحن  هسأر  هّجو  دقو  كانه  ثهلي 

ىرت اي  يه  ام  .ىلوألا  رجفلا  شابت  عم  هبوره  نوفشتكيس  مهنأ  كردأ 

قفألا سملت  ىلوألا  ةيبهذلا  ءوضلا  ةرارش  دهاش  اهعطق ؟ يتلا  ةفاسملا 

، طلا يف  تمروتملا  هيدي  عفدي  أدبو  .هينيع  ىلع  ةيساق  تناكو  نكادلا ،

ً.اددجم روسكملا  هعبصإ  زتها  امدنع  خرصو 

طلا ب لاسناو  .هل  ةحار  ردصم  كلذ  ناكو  ةرتفل ، نهذلا  شوشم  يقب 

، ًادراب ناكو  .هسبالمو  هدلج  هب  يطغيل  هرصعي  نأ  لواحي  ناك  امدنع  هعباصأ 

.ّفج امدنع  ةيوق  ةكح  هل  ببس  هنكل 

دلجلاو مروتملا  لصفملا  دهاشيو  روسكملا ، هعبصإب  قدحي  هسفن  دجو 

نم ةأجف  فاخ  اهنيح ، هباصأ  راود  نم  شعتراو  .طلا  تحت  نوللا  نكادلا 

يف هدسج  ناكو  .قاهرإلا  نم  ةلاحلا  كلت  ىلع  وهو  ةعرسب  تقولا  رورم 

.يعولا دقفيو  ملستسي  نأ  وه  هلعف  دارأ  ام  لكو  لمحتلا ، ىلع  هتردق  ةياهن 

اهنكل ايحت ، نأ  ديرت  ةوذج  كانه  لازت  ام  تناك  ميمصلا ، يفو  هقعأ ، يفو 

، ةفضلا ىلع  غّر  يذلا  تماصلا  ينيطلا  لكشلا  كلذ  يف  تتفخ  دق  تناك 

.ءسلا كرحتت يف  سمشلا  دهاشيل  هسأر  ريدي  نأ  عيطتسي  دعي  و 

دق ناك  .قاهرإلاو  دربلا  نم  احصو  ديعب ، نم  يوعت  بالك  تاوصأ  عمس 

روضتي ناكو  ليوط ، تقو  لبق  نالسرأ  اهايإ  هحنم  يتلا  ماعطلا  ةصح  لوانت 

رهنلا رفوي ط  ّالأ  ةأجف  فاخو  ةبيرق  ودبت  بالكلا  تناك  .ديدج  نم  ًاعوج 

أبتخاو ةفضلا ، ردحنم  لوط  ىلع  هسفن  عفدو  .هل  ةيحلا  ةحئارلا  هيركلا 

ًاطبختم كرحتيو  تاجنشتلا  نم  اعي  ناك  يف  ةفاحلا  ىلع  باشعألا  ب 
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نم ًاروعذم  ةوقب  قفخي  هبلق  أدبو  هنم ، يوعت  يتلا  بالكلا  تبرتقا  ً.افيعضو 

كلذ مغر  عيطتسي  نكي  .هماظع   نع  همحل  قيزو  هيلع ، اهضاضقنا  ةركف 

ًاديعب ك هسفنب  عفدي  هنأ   فرعي  ناك  هنكل  دايجلا ، رفاوح  تاوصأ  عس 

.يغبني

ىلإ هجتاو  ةيديلجلا ، ةعسللا  نم  ًانينأ  قلطأو  هايملا ، ىلإ  هسفن  بحس 

لازي ناك ال  يذلا  ءزجلا  همغرأو  .ةفاثكب  اهيف  ومني  بصقلا  ناك  ةطقن  قمعأ 

ناك نيأ  اودهاش  اذإ  .ضرألا  نم  ىلوألا  ةعقبلا  لهاجت  ىلع  هيف  ركفي 

.هنع ًاثحب  اهلك  ةقطنملا  نوشتفيس  يقلتسي ،

دافتساو ةلحض ، لازت  ام  تناك  هايملا  نأ  نم  مغرلاب  همالآ ، أوسأ  رهنلا  رّدخ 

ذخأو هيتبكرو ، هيدي  ىلع  رهنلا  ىرجم  هاجتا  يف  هسفنب  عفديل  رايتلا  نم 

دربلا نكل  هعباصأ ، كرحتت ب  ةيح  تانئاكب  رعشو  .معانلا  طلا  ىلع  فحزي 

راثآلا نوس  اوناكو  .اعلاب  هتالص  لك  عطقو  هسيساحأ  لك  ردخ  دق  ناك 

، فقوتي هنكل   ديكأتلاب ، هنم  سوؤيم  رمألا  نأ  هل  رطخو  هفلخ ، اهكرت  يتلا 

ً.اقمع كأ  هايم  نع  ثحبي  ذخأو 

دجوي ناكو  .هقوف  ىلدتت  ةرّمعم  راجشأ  تحت  ةيواز  دنع  هراسم  رهنلا  ّغ 
تيقبو ءاتشلا  تلكشت يف  يتلا  قرزألا  ديلجلا  نم  ةفض  رخآلا  بناجلا  ىلع 

ةيرعت ىلع  تلمع  دق  ةفراجلا  هايملا  تناك  .بوذت  نأ  نود  ةادلا  لالظلا  يف 

اهوحن هجتا  هنأ  ّالإ  عساللا ، دربلا  نم  فاخ  هنأ  نم  مغرلابو  اهتحت ، ةفضلا 

.ددرت نود 

ّقشو .دمجتم  ءام  اهيف يف  ءاقبلا  عيطتسي  يتلا  ةدملا  نع  سابتلاب  لءاست 

قوف هنم  ءيش  رهظي  نأ  نود  طلا  يف  مثجو  ديلجلا ، ةفاح  تحت  هقيرط 

نكي هنكل   هول ، ءاملا  ضوخلا يف  مهيلع  ناكو  .هفنأو  هينيع  ىوس  حطسلا 

.رهنلا ىرجم  لوط  ىلع  بالكلا  نولسس  هنع  ثحابلا  نأب  كشي 

همف ىلع  قبطأو  رضتحي ، ار  هنأب  رّكفو  هيف ، وضع  لك  رّدخ  دق  دربلا  ناك 
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ثدحي ناك  ام  يسن  نمزلا ، نم  ةهربلو  هنانسأ ، كطصت  ال  ىتح  ماكحإب 

ناك .راكفأ  يأ  هدوارت  نأ  نود  ًادمجتم  ةكمس ، لثم  ةطاسبب  رظتناو 

ناك يف  يفاصلا  ءاملا  حطس  ىلع  قيقر  بابض  لثم  هسافنأ  ةيؤر  عيطتسي 

.هلوح رقتسي  رهنلا  ط 

ًاطيشن نكي  هكفت   نكل  بيرق ، ناكم  ةروعسملا يف  بالكلا  حابن  عمس 

ار .كلذك  اهنأ  رّكف  ةخرص ؟ كلت  تناك  له  .فوخلاب  رعشيل  ةيافكلا  هيف  ا 

لجر رثأ  هنأب  اوفرع  ارو  .طلا  ىلع  هثدحأ  يذلا  رثألا  اودجو  دق  نونوكي 

دق دربلا  نأ  ادبو  .كاذنآ  متهي  نكي  .ةميهب   لثم  هنطب  ىلع  هسفن  بحسي 

لكب رعشي  ناكو  .ةبيهر  ةوقب  هتكرح  أطبأو  هبلقب ، كسمأو  هلخاد ، ىلإ  لصو 

لك عم  فعضأ  حبصت  تناك  اهنكل  هردص ، ءفدلا يف  نم  ةقفد  اهنأك  ةقفخ 

.هيلع ر  ةظحل 

، ةياهنلا .ناك يف  ثيح  يقب  هنأ  ّالإ  نمزلا ، نم  ةرتف  دعب  بالكلا  حابن  نكس 

يذلا  دسجلا  نم  ةعفد  اإو  ةكرحلل ، هعفد  يذلا  كلذ  ًايعاو  ًارارق  نكي   

حفاكو فعضلا  نم  ةجوم  هتشغ  امدنع  قرغي  داك  .تو  نأب  بغري  نكي 

، اهيف ثكمو  ًاقمع  كألا  هايملا  ىلإ  ءطبب  هسفن  عفد  .ءاملا  قوف  هسأر  ءاقبإل 

.ةغلاب ةبوعصب  ّالإ  اهكيرحت  عطتسي  ًادج و  ةليقث  هفارطأ  تناكو 

، ًاددجم نكادلا  طلا  ىلع  ىقلتساو  ةديعبلا ، ةفضلا  ىلإ  هسفن  عفد 

ً.اخأ كانه  نم  جرخو  ةمعانلا  باشعألا  ةليكشت  دسفأ  فقو  امدنعو 

برقلاب توص  كانه  نكي  نكل   ًاراهن ، لازي  تقولا ال  ناك  قافأ ، امدنع 

.لابجلا نم  مداقلا  جلثلا  عم  هبناجب  عفدني  هسفن ، رهنلا  توص  ىوس  هنم 

نم ءاملا  ىلإ  تّزن  يتلاو  هفارطأ ، ءامدلا يف  تكرحت  امدنع  هظقيأ  دق  ألا  ناك 

دعبأ ىلإ  هسفن  بحسو  هنع ، ًاديعب  هعارذب  ىمر  .حورجلاب  ءيلملا  هدلج 

ألا نم  ًابيرقت  جشني  داكو  ءاملا ، نع  ًاديعب  اهيلإ  لوصولا  عاطتسا  ةطقن 

راجشألا رظنيل ب  يفكي  ا  هسفن  عفر  رّبدتو  .فيعضلا  هدسج  باتنا  يذلا 
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.راوجلا دحأ يف  نأ ال  دهاشو 

ةدراطملا ةلحر  تلشف  اذإو  .ملستسي  نل  كوليإ  نأ  ًاقثاو  نجوميت  ناك 

دعب ىلع  ضرألا  نوشتفيسو  هنع ، ثحبلل  اهلمكأب  ةليبقلا  لسس  ىلوألا ،

مهنأو ًاديعب ، يضملا  عيطتسي  نل  هنأ  نوفرعي  اوناكو  .ميخملا  نع  موي  ةسم 

ال هنأ  كردأو  ءسلاب ، قدحي  وهو  ىقلتسا  .ديكأت  لكب  ًاخأ  هنودجيس 

.هيلإ بهذي  دحاو  ناكم  ىوس  دجوي 

ةوقب شعتري  هيمدق ، ىلع  ًاحنرتم  يش  نجوميت  ناك  سمشلا ، بيغم  دنع 

تقولا ضعبل  فحز  هامدق ، هتلذخ  امدنعو  ً.ابرإ  هقزمتس  اهنأب  رعش  ةبك 

هنأ كردأو  ةديعب ، ةفاسم  نم  ميخملا  لعاشم  ةيؤر  هنك  ناك  .باشعألا  ىلع 

اوكلس دق  نيدراطملا  مظعم  ناك  ارو  .هفعض  ببسب  ةبك  ةفاسم  عطقي   

.هنع ثحبلل  دعبأ  ًاقرط 

ًاددجم ةملظم  ضرألا  تحبصأو  سمشلا  ةعشأ  رخآ  تباغ  ىتح  رظتنا 

فقوت تقولا ، ضعبل  مامألا  ىلإ  رارمتسالا  عيطتسي  هدسج  نأ  ادبو  .ةدرابو 

ةروسكملا هفارطأ  عفد  عيطتسي  يتلا  ةفاسملا  نع  لءاستيل  نمزلا  نم  ةهرب 

هنأ ةحار  لكب  فشتكاو  هنيع  مروت  نم  ففخ  دق  رهنلا  ناك  .اهيلإ  ةررضتملا 

تناكو ًاشوشم  ناك  ءيش  لك  نأ  نم  مغرلاب  ًاليلق ، اهب  ةيؤرلا  عيطتسي 

.هايملا لثم  رارمتساب ، اهنم  ليست  عومدلا 

ففخي ط نأب  لمأي  ناك  هنأ  نم  مغرلاب  ميخملا ، بالك  نم  فاخي  ناك 

ةسرشلا تاناويحلا  كلت  ىدحإ  مايق  ةركف  تناك  .هتحئار  ثاعبنا  نم  رهنلا 

.رخآ رايخ  هيدل  نكي  نكل   هل ، رمتسم  بعر  ردصم  لكشت  هيلع  موجهلاب 

نيدراطملا يف قالطنا  روف  هيلع  روثعلا  متيس  ًالصأ ، عتملا  هفحز  فقوأ  اذإو 

ةفاسملا ةيؤرل  ًائجافتم  ناك  فلخلا ، ىلإ  رظن  امدنعو  فحزلا ، عباتو  .حابصلا 

.اهعطق يتلا  ةبكلا 

نم ةبيرق  تناك  اهنأل  ءسلا  بأ  ركشو  اهديري ، يتلا  ةميخلا  فرعي  ناك 
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دنع تقولا ، نم  ةليوط  ةرتفل  هنطب  ىلع  ىقلتساو  .ئداهلا  ميخملا  فرط 

دودحلا ةبقارمل  سارحلا  عضو  دق  كوليإ  ناك  .ةكرح  لقأ  بقاري  ةفاحلا ،

ىطغم لكش  ةيؤرل  ةموب  رصب  ةدحب  اوعتمتي  نأ  يغبني  ناك  نكل  ةيجراخلا ،

.ةملظملا ضرألا  ىلع  ًابرتقم  فحزي  طلاب 

نم ةميخ  رادج  سمل  عاطتسا  ثيح  ىلإ  نجوميت  لصو  ليوط ، تقو  دعب 

، هسيساحأ لك  تزفحتو  .ةوشنلا  هبشي  ءيشب  ةفاجلا  اهتنوشخب  رعشو  دابللا ،

لواحي نأب  ركفو  .شاعتنالاو  طاشنلاب  رعش  هنأ  ّالإ  داع ، ألا  نأ  نم  مغرلابو 

نأ ديري  نكي  و  داتوأب ، ًاتبثم  نوكيس  هنكل  رادجلا ، تحت  نم  لوخدلا 

دقل .ةركفلا  كلت  نم  هسفنل  مستبا  .بئذ  هنأ  دقتعي  وأ  ًافوخ  دحأ  خرصي 

تناك .بيلحلاو  ءفدلا  نع  ًاثحب  لالتلا  نم  للست  دقو  ثعشأ ، ًابئذ  ناك 

مث هحتفو  غصلا  ةميخلا  باب  ىلإ  لصو  مالظلا ، يفو  موجنلا ، بجحت  مويغلا 

.سمادلا يلخادلا  مالظلا  ثهلي يف  فقوو  هفلخ  هقلغأو  لخد ،

ًاتوصو ةيطغأ  ةنشنش  عمس  هراسي ، ىلإو  اذه "؟ نم  : " لأست ةأرما  عمس 

.قمعأ رخآ 

"؟ كانه نم  : " ناساب لاق 

ً.انيكس كسميل  هدي  دميس  هنأ  فرعي  نجوميت  ناك 

". نجوميت : " سمه

ىلع هتايح  نأ  فرعي  ناكو  رظتناو ، همسا  لاق  امدنع  تمصلا  قبطأ 

.ةظحلل مههوجو  ةلعشلا  تءاضأو  ذالوفلا ، ىلع  ناوصلا  برض  عمس  .كحملا 

لعف عيطتسي  نجوميت  نكي  و  ظقيتسم ، هئانبأ  لكو  ناساب  ةجوز  تناكو 

ففخيو تيز  جارس  لعشي  ناساب  ناك  يف  ةهالبب  مهب  قيدحتلا  ىوس  ءيش 

.جهوتم رمج  لثم  داكلاب  حبصتل  ةلعشلا 

". انه ءاقبلا  كنك  ال  : " ناساب ةجوز  تلاق 

عبات ىلإ  ةتماص  ةثاغتساب  رادتسا  هنكل  اههجو ، يف  فوخلا  نجوميت  ىأر 
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.رظتناو هدلاو 

.هلزنم ًاينحنم يف  فقي  يذلا  لقاثتملا  لكشلا  نم  ًافئاخ  هسأر ، ناساب  ّزه 

". كنع نوثحبي  مهنإ  : " ناساب لاق 

قوقحب بلاطأ  .ثحبلا  يهتني  ىتح  مويل ، ًاذإ ، ينئبخ  : " نجوميت باجأ 

ىواهتو .هاوق  رخآ  تشالت  نأ  دعب  راهنا  ةأجفو  ًاباوج ، عمسي  و  فيضلا ."

.مامألا ىلإ  ىلدتي  هسأرو  هيتبكر  ىلع 

". هفتح ىقليل  سيل  .هدرط  عيطتسن  ال  : " هتجوزل لوقي  ناساب  عمس 

". ًاعيمج انلتقيس  : " هتربن تعفترا  توصب  تلاق 

اههجوب كسو  اهيلإ ، ةميخلا  ربعي  ناساب  شوشملا  هرصبب  نجوميت  ىأر 

.هيدي ب 

لجأ نم  اذه  لعفأس  .هلكأي  ءيش  نع  يثحباو  ياشلا ، هل  يزّهج  : " اهل لاق 

". هدلاو

تحت رانلا  ءاكذإب  تأدبو  ردقلا ، دجوي  ثيح  ىلإ  تكرحتو  بجت ،  

نجوميت رعشو  .ةيساق  تناك  اههجو  باعت  نكل  غصلا ، يديدحلا  دقوملا 

.مونلا هبلغ  مث  تيوقلا  ناساب  يعارذ  عفتري ب  هسفنب 

رهظ يذلا  بيطلا  هجازم  ىشالتو  تالئاعلا ، مايخ  شيتفتب  كوليإ  ركفي   

نود ثلاثلا  مث  اثلا  مويلا  ىضقنا  امدنع  ظوحلم  لكشب  ةيادبلا  يف  هيلع 

نجوميت ىلإ  ناساب  داع  عبارلا ، مويلا  ةياهن  يفو  .نجوميت  ناكم  ىلع  ليلد 

يف ًالش  هقيرط  اقش  دق  اناك  ً.اضيأ  ايفتخا  دق  هنباو  نالسرأ  نأب  هربخيل 

راثو سمشلا ، بايغ  عم  مهنم  دحأ  دعي  نكل   عابتألا ، دحأ  عم  حابصلا  كلذ 

اوفشتكاو فويسلا  عناصل  اهحنم  يتلا  ةميخلا  ىلإ  ًالاجر  لسرأو  ً.ابضغ  كوليإ 

ناكو عباتلا ، ةدوع  عقوتي  دحأ  نكي  .هعم   تفتخا  دق  ةنيمثلا  هتادعم  نأ 

كوليإ برضو  بائذلا ، جازم  ّغت  .ليللا  لاوط  هتلئاع  ليوع  عس  نك 

ثحبلل مهلاسرإب  هرارق  ةحص  نع  لءاست  امدنع  يعولا  دقف  ىتح  ًالجر 
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ً.اددجم

يتلاو ىّمحلاب ، بيصأ  دق  ناكو  .موي  لوأ  ركذت  نجوميت  عاطتسا  داكلاب 

، هدلج فّظن  دق  دمجتملا  رهنلا  ناك  .نلا  ةرفحلا  ءاوه  نم  اهطقتلا  ار 

، ةقئاف ةراه  هحارجب  ناساب  ةجوز  تنتعاو  .هذاقنإ  يف  كلذ  دعاس  ارو 

دعب سبالم  ةعطقب  حيقلاو  ءامدلا  تحسمو  هب ، ةقصتلملا  ةراذقلا  تلسغو 

تعضو اهنأ  رّكذتو  هسملت ، امدنع  أتي  ناكو  .يلغم  بارش  يف  اهتسمغ  نأ 

.توصلا متكتل  همف  ىلع  اهدي 

تاريذحت دعب  حابص ، لك  نيرخآلا  لاجرلا  ىلإ  مضنيل  مهرداغي  ناساب  ناك 

لوضفب نجوميت  نابقاري  اناك  .صخش  يأل  ةملكب  هوفتلا  مدعب  هيدلول  ةمراص 

لث لقثم  هدسجو  ًائيش  لقي  يذلا   بيرغلا  نم  نافئاخ  هو  ةموبلا ،

هدلاو ةايح  نأ  هفيل  ةيافكلا  هيف  ا  نيبك  اناك  .ةعينشلا  حارجلا  كلت 

.هتمص ىلع  دمتعت 

ةيلاخ ثحبلا  قرف  تداع  لك  كأو  كأ  بارشلا  يف  فرسي  كوليإ  ذخأ 

نأب تالئاعلل  ل  وهو  ًارمأ  ردصأ  عوبسألا ، ةياهن  .رخآ يف  دعب  ًاموي  ضافولا 

، ةليللا كلت  .مهءارو يف  ءىيسلا  مهظحو  ةرفحلا  فّلخم  ًالش ، اهس  عباتت 

ىلع هاتلئاع  ؤرجت  و  ةليبقلا ، يف  تباش  رغصأ  عم  هتميخ  ىلإ  ىوأ 

، رجفلا ىتحو  ليللا  فصتنم  نم  ةرخأتم  ةسارح  ةبون  ناساب  ىلوت  .رمذتلا 

ةجعزنم تالئاعلا  تناكو  ً.اخأ  ميخملا  نم  نجوميت  جارخإل  ةصرف  ىري  ناكو 

.كرحت ثيح  عمسلا  يغصتو  بقارتس  ًانويع  كانه  نأ  فرعي  ناكو  ةقلقو ،

امدنع نجوميت  نوفشتكيس  مهنأ  ّالإ  ًاطخ ، ناك  فقوملا  نأ  نم  مغرلابو 

ىلع ءيش  وأ ال  ةليللا  كلت  كلذب  مايقلا  يغبني  ناك  اذهل  مايخلا ، كيكفت  متي 

.قالطإلا

نأ نود  ةدشب  كستملا  ةليبقلا  عمتجم  يف  ءيش  يأب  مايقلا  ًابعص  ناك 

ةمق نع  دابللا  عفرو  ليللا ، فصتنم  برتقا  ىتح  ناساب  رظتنا  .دحأ  هظحالي 
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كئلوأ نكي  .هقوف و  ءسلا  كرحتت يف  تناك  يف  موجنلاب  قّدحو  ةميخلا ،

يف هتلوج  أدبيل  جرخي  قوثوم  عباتب  اوهبتشيل  ظقيتسم  اوقب  نيذلا 

دحأ نجوميت  حنميس  هنأل  ًايسفن  بّذعتي  ناك  ناساب  نأ  نم  مغرلاب  ةسارحلا ،

، ةياهنلا يف  .هدالوأ  لثم  اهلك  اهبحيو  اهنم ، رشع  دحأ  هيدل  ناكو  .هدايج 

جرسلا جرخ  عضوو يف  هتميخ ، باب  ىلإ  اهرضحأو  ةغص  ءادوس  ًاسرف  راتخا 

.ةلحرلا لالخ  ةايحلا  ديق  ىلع  نجوميت  ءاقبإل  ماعطلا  نم  يفكي  ام 

نع ربعت  تلك  دجيل  هدهج  لذبو  سمادلا  مالظلا  يف  نجوميت  فقو 

ءبعلا نم  لجخلاب  رعشو  نيدلولل ، ىتح  هحن  ءيش  هيدل  نكي  .هنانتما و 

ادبو ةرارحب ، ناساب  ةجوز  هلماعت  .ناساب   ةميخ  ىلإ  هبلج  يذلا  فوخلاو 

ناك يف نم  عمس  امدنع  بعرلا  هكلو  هباصعأ  دقف  دق  ركبلا  ناساب  نبا  نأ 

هربخأ امدنع  نايعلل  رهاظ  لكشب  هتعاجش  غصلا  ىتفلا  عمجتساو  .مهتميخ 

سفنلاب ةقث  لكب  نجوميت  نم  برتقاو  ةليللا ، كلت  متيس  رمألا  نأب  ناساب 

اثج نجوميت ، ةشهدلو  .هرمع  نم  ةرشع  ةيناثلا  يف  ىتف  اهراهظإ  عيطتسي 

عاطتساو هسأر ، قوف  اهعضوو  نجوميت  ديب  كسمأو  ةدحاو ، ةبكر  ىلع  ىتفلا 

.ةنشخلا هديب  هسأر  ةورف  رعش  ةلصخ  سسحتي  نأ  خألا 

هتحاتجا يتلا  رعاشملا  نم  مالكلا  ىلع  رداق  غ  هسفن  نجوميت  دجو 

نأ ىلع  صرحا  .عاجش  لجر  كدلاو  : " متو ةطيسبلا ، ىتفلا  ةءاإ  ةجيتن 

". هاطخ عبتت 

". اخ اي  لعفأس  : " ىتفلا باجأ 

ناساب عمس  بابلا ، دنعو  .سمهب  ىتفلا  ةدلاو  تمتو  هب ، نجوميت  قّدح 

ربع درلا ، نجوميت  عيطتسي  نأ  لبقو  ً.اجعزنم  هسأر ، ّزهو  لدابتملا  مالكلا 

.هيمدق ىلع  هعفرو  هنبا  دجوي  ثيح  ىلإ  ةميخلا  عباتلا 

حي امدنعو  .غصلا  اهيأ  لجرلا ، اذهل  ًادهع  عطقت  نأ  عيطتست  "ال 

يف رظنلا  عطتسي  و  تلعف ." ك  كوليإل ، كتايحو  كفيس  نهرتس  تقولا ،
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هدلاو ةضبق  مواق  غصلا  ىتفلا  نكل  ملكتي ، ناك  امدنع  نجوميت  ينيع 

بقاري وهو  هتدلاو ، نضح  ىلإ  قلطناو  هنع ، دعتباو  .اهنم  تلفأو  ةيوقلا 

.اهعارذ تحت  نم  هيلك 

.نجوميت حنحنت 

يدلاو حور  نإ  : " ناخد ةباحس  لثم  ةدمجتملا  هسافنأ  بقاري  وهو  مت 

". يذاقنإب هتمركأ  دقل  .انبقارت 

كنأ نودقتعيسو  دحأ  ىلإ  ملكتت  ال  .نآلا  يعم  ِشما  : " ًاكبترم ناساب  لاق 

نم عزفو  هنم ، نجوميت  جرخو  ًاليلق ، بابلا  حتف  لالتلا ." ىلع  سارحلا  دحأ 

ًاكيمس ءاطغو  ةفيظن  ةرتس  يدتري  ناكو  .هحورج  ببسب  هب  رعش  يذلا  ألا 

، ةكيمسلا تاقبطلا  تحتو  .ناساب  ّصخي  نّطبم  يوتش  ءادر  تحت  قاسلل 

قات هنكل  ءافشلا ، نع  ًاديعب  ناك  .ديج  لكشب  ةدّمضم  هحارج  أوسأ  تناك 

نلو لوهسلا ، يف  لوجتملا  ب  هتليبق  دجيس  ناكو  .جرسلا  ىلع  سلجي  نأل 

ً.اددجم بائذلا  هب  كس 

اذإ هقيفر  ةيوه  ءافخإل  مالظلاب  قثوو  ميخملا ، ربع  ًادمع  ءطبب  ناساب  ىشم 

هتدوع دحأ  ظحالي  نأب  لتحا  كانه  ناك  .دربلا  جورخلا يف  ىلع  دحأ  أرجت 

ىتح ًاليوط  ًاتقو  رمألا  قرغتسي  .رخآ   رايخ  هيدل  نكي  نكل   هسرف ، نود 

، تمصب ًاعم  نالجرلا  ىشم  .دحأ  هضرتعي  نأ  نود  هفلخ  مايخلا  اكرت 

ناك .هفلخ  ًاديعب  بائذلا  ميخم  حبصأ  ىتح  اهماجل  نم  سرفلا  نادوقي 

تفلي نأ  نود  هعقوم  ىلإ  لوصولل  حدكي  نأ  ناساب  ىلعو  ًارخأتم  تقولا 

يدي يف  ماجللاب  عفد  لالتلا ، ىدحإ  لالظ  يف  ايفتخا  امدنعو  .راظنألا 

.نجوميت

اثلا يسوق  ءافخإب  تمق  : " جرسلا ىلع  ةطوبرم  ةمزح  ىلإ  شي  وهو  لاق 

تكرت يننكل  ماعطلا ، نم  ليلقلا  دجوي  .انه  هتعضوو  شقلا  نم  ةعطقب 

دعتبت ىتح  مادقألا  ىلع  ًاس  اهدق  .ديصلل  جاتحت  امدنع  هعم ، مهس  كل 
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ةرتف لوطأ  لالتلا  لالظ  يف  َقبا  .رفاوحلا  عقو  نوبقارملا  عمسيس  ّالإو  ًاثك ،

". ةنكمم

لجرلا ناك  دقل  .عباتلا  عارذب  كسميل  هدي  ّدمو  هسأرب ، نجوميت  أموأ 

نكي و  .كلذب  مايقلل  هتلئاعب  رطاخو  هتايح  ذقنأ  مث  يلوت ، عم  هرسأ  يذلا 

ً.انتمم ناك  هنكل  همهفي ،

". بائذلا عم  هيّفصأ  باسح  َّيدل  .ناساب  اي  قفألا  ينبّقرت يف  : " لاق

ناك امدنع  يجوسايب  هترّكذ  يتلا  ةزعلا  ًاددجم  ىأرو  هيلإ ، ناساب  رظن 

ً.اباش

". كدلاو مالك  اذه  : " ةأجف شعتري  وهو  لاق 

.هفتك نم  هب  كسمأ  مث  ةليوط ، تدب  ةظحلل  نجوميت  هيلإ  رظن 

ردصأ مث  نامأب ." نوكتس  كتلئاع  نأب  كدعأ  ًاددجم ، ارت  امدنع  : " لاق

هبقارو .ىرخأ  ةرم  يشملا  ىلع  سرفلا  ّثحل  هترجنح  نم  ةقطقط  توص 

تقولا يف  .يرجي  أدبو  رخأت ، دق  تقولا  نأ  كردي  نأ  لبق  بهذي  ناساب 

، هال هدحو  ناساب  ىوس  كانه  نكي  لتلا ،  لظ  نجوميت  هيف  ربع  يذلا 

ً.اتماص لظيس  هقوب  ناكو 
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رشع عساتلا  لصفلا 

راطفإلا ماعط  لوانتي  يرخص  ردحنم  ةفاح  ىلع  ًاديحو  نويشك  سلج 

ناكو .ددقملا  محللا  نم  ةعطق  رخآو  فاجلا  زبخلا  نم  تارسك  نم  نوكملا 

، يلوت هعب  يذلا  عيطقلا  مظعم  ةداعتسا  راساخ  عم  نواعتلاب  عاطتسا  دق 

ًاديحو هبقرت  ءانثأ  ةديدع  ًامايأ  هتوقل  يفكي  ام  تدّدقو  نلوه  تحبذو 

يف داصتقالا  هتالواحم  مغر  ماعطلا  نم  هنوزخم  لءاضتو  .هقيقش  ةدوع 

يلاتلا مويلا  رويطلاو يف  ريرغلا  تاناويح  دايطصا  هيلع  نأ  فرعي  ناكو  لكألا ،

ً.اعوج روضتي  نأ  ديري  نكي  اذإ  

اذإ لءاستو  هتلئاعل ، قاتشي  هسفن  دجو  ددقملا ، محللا  كولي  ناك  يف 

ةلئاع نأ  رخآ  صخش  يأ  لثم  فرعي  ناكو  .ةايحلا  ديق  ىلع  نولازي  ام  اوناك 

مجاه كو  .ًاليل  تكرحت  نإو  ىتح  لوهسلا ، يف  ةعينم  نوكت  نل  لوجتم 

عيطقلا ىلع  لوصحلل  فدهي  موجهل  هتلئاع  ضرعتت  دق  ةرم ، يعار  هؤاقشأ 

لكشب عفاديس  راساخ  نأب  كشي  نكي  .اهنوكلت و  يتلا  دايجلا  وأ  غصلا 

ةجيتن ىوس  كانه  نوكي  دق ال  ةثالث ، وأ  براحم  دض  نكل  هسفن ، نع  ديج 

.ةدحاو

مهل ههجو  اعلا  اهب  رادأ  يتلا  ةقيرطلا  نم  ًاقياضتم  هسفنل ، نويشك  دهنت 

درجم نم  كأ  ءيشب  لمأ  مهباتني  ناك  ًادوجوم ، نجوميت  ناك  امدنع  ً.اعيمج 

كأ هلعج  هقيقش  بايغ  نأ  ّالإ  .بيرغ  لك  نم  فوخلاب  اهنوضقي  ةايح 

ناك امدنع  ًاموي  لاحلا  ناك  فيك  ركذتي  ذخأو  ام ، ًاعون  ةيلوؤسملل  ًالمحت 

هنهذ ىلإ  تدراوتو  ًاعيمج  مهيلع  نويشك  فاخ  .ةايحلا  ديق  ىلع  يجوساي 

.مايألا رورم  عم  ةفيخم  ةيومد  روص 

امدنع هفقوم  ةبارغب  رعش  دق  نويشك  ناكو  ً.اديحو  ءاقبلا  ًابعص  ناك 

فقو دق  ناكو  .برغلا  وحن  ًاديعب  نيرخآلا  ةثالثلا  دالوألا  نلوه  تداق 

ةقفرب ًااد  ناك  كلذ  نكل  ًاغص ، ًالفط  ناك  امدنع  ةديدع  ٍلايل  سرحي 
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تاعاسلا كلت  ىتح  .قيمع  مون  طغي يف  نل  هنأ  دكأتي  ىتح  ًانس  ربكأ  براحم 

فرعي ناك  .ةيلاخلا  لوهسلا  ةفيخملا يف  ةدحولل  ًادعتسم  هلعجت  ةليوطلا  

رحب ناك  ً.ادبأ  ًاددجم  نجوميتو  هتدلاوو  هتلئاع  ىري  نأب ال  ًالتحا  كانه  نأ 

ىتح دجي  نل  ار  ًاتاومأ ، اوناك  اذإو  روصتلا ، قوفي  لكشب  ًاعساش  باشعألا 

.مهماظع

هسفن ىلإ  ملكتي  امدنع  حاتري  هنأ  دجو  ىلوألا ، ةليلقلا  مايألا  ءاضقنا  دعب 

.ام توص  ىلإ  عمتسيل  طقف  هينيعب ، ةديعبلا  لالتلا  بوجي  يف  ٍلاع  توصب 

ناكملا نم  برقلاب  يرخصلا  عدصلا  يف  ًاعفترم  هراتخا  يذلا  ناكملا  ناكو 

شعتري لازي  ام  ناك  .ليوط  تقو  لبق  نجوميت ، عم  رتكب  هيف  لتق  يذلا 

.ةبقارملا ناكم  ىلإ  ًادوعص  هقيرط  يف  موي  لك  رجف  ةعقبلا  كلت  ربعي  امدنع 

تناك رئاعشلاب  هتفرعم  نكل  كانه ، ىقبت  نل  رتكب  حور  نإ  هسفنل  لاقو 

حور نم  كأ  نع  ثدحتي  ناك  يذلا  زوجعلا  اغاشت  نويشك  ركذتو  .ةيبابض 

اهنم ءزج  نكي  أ  نكل  ىلعألا ، حايرلا يف  عم  طتس  اهادحإ  تناك  .ةدحاو 

نكل حابصلا ، سمش  ءوض  قيرطلا يف  كلسي  نأ  عنا  نكي  ضرألاب ؟  ًاطبترم 

قيرط يف  مالظلا  ميخيو  ًادج  رخأتم  تقو  يف  هعقوم  رداغي  ناك  امدنع 

ًابحاش راجشألا ، لالظ  يف  كانه  فقي  رتكب  ليخت  لهسلا  نم  ناك  هتدوع ،

نأ ودبي  ناك  .ةركفلا  نم  ًافوخ  نويشك  شعتراو  .توملا  تامالع  هيلع  ودبتو 

قرتخا ًهس  قلطأ  امدنع  ةظحللا  كلت  يف  تدمجت  دق  رتكب  نع  هتايركذ 

اهنأ ول  ك  ابض ، لكشب  ىوس  كلذ  لبق  ثدح  ام  ركذتي  نكي  .هرهظ  

ريدتسيو مهسلا  ام  ةقيرطب  رتكب  بحسي  نأ  نم  هفوخ  ركذتو  ةفلتخم ، ةايح 

ناكو ةبطرلا ، قاروألا  ىلع  رتكب  عقو  امدنع  غت  دق  اعلا  ناك  ً.ابضاغ  هوحن 

.مويلا كلذ  ثدح يف  ام  ن  عفدي  لازي  ام  ناك  اذإ  ام  ًانايحأ  لءاستي  نويشك 

ةوقلاو ةنطفلا  نم  يفكي  ام  ءرملا  حن  حاورألا  نإ  لاق  دق  نجوميت  ناكو 

دب ن ال  دوجو  نم  فاخي  ناك  نويشك  نم  ًاءزج  نكل  هب ، متهت  مث ال  ايحيل 
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نكل اهنيح ، ًالفط  ناك  هنأ  نم  مغرلابو  .يشحو  لمع  لك  لباقم  هعفد  نم 

.نجوميت ىطخ  عابتا  ضفري  نأ  هرودق  ناك 

ءاقشألا نم  دحأ  نكي  .ةركفلا   كلت  هتدوار  امدنع  تفاخ  توصب  كحض 

هكردأ م  كأ  مهدلاو  نم  هيف  ناكو  .نجوميت  هجوب  فوقولا  عيطتسي 

نويشك دهاش  امدنع  ًاحوضو  كأ  كلذ  حبصأ  .ىلوألا  مايألا  يف  نويشك 

.هتجوزو زوجعلا  زغروه  لثم  لوجتملا  تالئاع  ضياقيو  مواسي  نجوميت 

هفتح يقل  دق  ناك  اذإو  هب ، فختسي  نأ  عيطتسي  دحأ  نكي  هنس ،  مغرو 

دجيس ناك  .هسفن  بردلا  ىلع  سلا  لواحي  نأب  هاركذ  مركيس  نويشك  نإف 

فيظن ءام  ىلع  لوصحلا  هيف  عيطتسي  ام  ناكم  ًانمآ يف  ًاذالم  ينبيو  هتدلاو 

ب ةلئاع  لابقتسا  اهنك  ةغص  ةليبق  نودجيس  ارو  .ديج  ىعرمو 

نامألاو ءفدلاب  نوعتمتيسو  ًاددجم ، جوزتت  نأ  نلوه  عيطتستو  .اهفوفص 

.ديدج نم 

تاعاس ةّدع  ىضق  هنأ  ّالإ  كلذ ، فرع  هنأ  نم  مغرلابو  ًلح ، كلذ  ناك 

بائذلا مايخ  لوح  هتلوفط  هبشي  ًائيش  ليختيو  كلت ، ةظقيلا  مالحأب  ركفي 

يف ركفي  موي  لك  يضقي  نكي  و  .سمشلا  تحت  اهيلع  قباستي  دايج  عم 

مامأ حضاولا  بردلاو  ةدقلا ، هتايح  قئاقح  ىلإ  ّنحو  اهدنع ، لبقتسملا 

هباتناو هلك ، كلذ  ىلإ  قاتشا  هرعشب ، فصعت  حايرلاو  يلاعلا  لتلا  ىلع  .هيمدق 

نكل هملؤي ، لازي  ام  نويشك  قاس  حرجلا يف  ناك  .نجوميت  ىلع  ًاددجم  نزحلا 

ىغصأو سلج ، امدنع  هكحي  ذخأو  رمحألا ، بقثلا  تجلاع  دق  تناك  نلوه 

.تسنلا توص  ىلإ 

امدنع يلوت  ركذتو  .هيدراطم  نم  برهي  نجوميت   نأ  ًاقثاو  نويشك  ناك 

هنوقياضيو نورخآلا  ةيتفلا  هقحالي  يذلاو  قاصبلا ، ثك  ًايقش  ىتف  ناك 

امدنع هئادر  درب  هيدي  كرفي  نويشك  ذخأ  .مهيلإ  رظني  دحأ  نوكي  امدنع ال 

، ةبعص ًافورظ  تساق  دق  يجوساي  ةلئاع  تناك  .هتضبق  نجوميت يف  نأب  ركذت 
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ةحيبص لثم  تاقوأ  مهيلع  تّرم  .اوحفاكي  مهنإ   لوقلا  دحأ  عيطتسي  الو 

لك ناك  كاذنآ ، نكل  .ةيعيبط  ةايحب  ًالعف  اهيف  نولمأي  اوأدب  يلوت  لوصو 

هنأ دقتعي  نكي  هنأ   ّالإ  رظتني ، يقب  هنأ  نم  مغرلابو  ىفتخا ، دق  كلذ 

ءسلا بأ  ناك  اذإ  .لالتلا  ب  يرخصلا  عدصلا  ىلإ  دوعي  نجوميت  ىس 

ً.اضيأ  ملح  ىوس  نكي  كلذ   نكل  نوناعي ، هعابتأو  كوليإ  لعجيس  ًالداع ،

نويشك حفاك  .مهدارم  لين  رارشألا يف  حجني  يف  اعلا ، ةلادع يف  كانه  نكت 

تاقوأ كانه  تناك  نكل  هلوح ، هءادر  فلي  ناك  يف  سأيلا  عقي يف  ىتح ال 

كانه نوكت  نأ  يغبني  ً.اما  نجوميت  لثم  ةيساق  ةيهارك  رعاشم  اهيف  هرمغت 

.ماقتنا كانه  نوكي  نأ  يغبنيو  ةلادع ،

ةبيقحلا يف  هعباصأ  ّسدو  محللا ، نم  ةعطق  رخآ  لوانت  نم  ىهتنا 

نم ًاسبيتمو  ًابعتم  ناك  .ةيقابلا  ةتتفملا  عطقلا  ضعب  نع  ًاثحب  ةيشقلا 

ضرعتت نلوه  تناك  ار  برغلا ، ىلإ  ام  ناكم  يفو  .ةليوط  ةرتفل  سولجلا 

هدحوو .اهعم  توو  اهنع  ًاعافد  لتاقيل  ًادوجوم  نوكي  نأ  نود  رطاخملل 

.ىشالتي راهنلا  ءوض  ناك  يف  هعقوم  هاقبأ يف  دانعلا 

ناكو .لت  ىلع  عفترم  ناكم  يف  ةديعب ، ةفاسم  ىلع  لجر  نجوميت  دهاش 

دودشم هسوق  نأ  دكأت  هنأ  نم  مغرلاب  هنباو ، نالسرأ  انوكي  نأب  لمأي  هبلق 

نلو .ةئداه  ران  ىلع  هيبلق  وهطيس  هنأ  مسقأ  نيودع ، اناك  اذإو  .زهاجو 

حمسي جازم  نكي يف  و  ناساب ، سوق  نم  ماهسلا  قالطإ  نع  هحارج  هعن 

.هاناع يذلا  لك  دعب  لهاستلاب  هل 

سرفلا دوقي  ناك  هنأ  ّالإ  تفتخا ، دق  تناك  هحورج  تاخ  نأ  نم  مغرلاب 

نأ نالسرأ  هنم  بلط  ك  اهقرشم ، ىلإ  سمشلا  بيغم  نم  مايأ ، ةسمخ  ذنم 

ناكملا كلذ  نع  لايمأ  دعب  ىلع  لالتلا  يف  يرخصلا  عدصلا  ناكو  .لعفي 

.كوليإ  ارجه  لجرب  قوثولا  عيطتسي  هنأ  كاذنآ  فرعي  ناك  هنكل  روجهملا ،

اذه ىلإ  ىدملا  ةديعب  ةطخ  عضيل  يفكي  ا  ًاركام  ديدجلا  بائذلا  ناخ  نكي 
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نع هينيع  نجوميت  بجح  .كلذ  عيطتسي  ناك  يجوساي  نأ  نم  مغرلاب  ّدحلا ،

ديدش لت  حفس  نع  ًالوزن  هيسرف  نادوقي  لجرلا  بقال  ةبراغلا  سمشلا 

مهمهو .هنزاوت  ىلع  اظفاحيل  جرسلا  ىلع  فلخلا  ىلإ  ناليو  رادحنالا ،

عفريو هوحن ، ًاديحو  يشو  هسرف  نع  لجرتي  هدحأ  دهاش  امدنع  هسفنل 

نأ نك  ال  .كلذ  ىلع  ًادر  هسوق  نجوميت  عفرو  ًاحضاو  ىنعملا  ناك  .هيدي 

.نالسرأ ىوس  نوكي 

هسوق ىلع  هسفن  تقولا  ظفاحو يف  مامألا ، ىلإ  لورهتل  هسرف  نجوميت  عفد 

ليوط تقو  يضقنيس  نكل  ةرفحلا ، نم  هذقنأ  يذلا  لجرلا  نوكي  ار  ً.ازهاج 

ربعي نالسرأ  كرتو  فقوت  ً.اددجم  صخش  يأب  نجوميت  قثي  نأ  لبق 

باشعأ ىلع  ةقثاولا  لجرلا  تاوطخ  دهاشو  هنيب ، ةخألا  تاوطخلا 

ًائجافم  ًاملأ  اهعم  ىركذلا  تبلجو  يش ، يجوساي  ناك  لثم  ىشمو  .عيبرلا 

ً.ادبأ نجوميت  هجو  ىلإ  لصي 

برهتس كنأ  فرعأ  تنك  : " برتقا امدنع  فطلب  مستبي  وهو  نالسرأ  لاق 

كنأ دهاشأ  يننأ  نم  مغرلاب  ىرخأ ، مايأ  ةدع  لبق  كئيجم  عقوتأ  .مهنم  

". ةليمج ًاسرف  كسفنل  تدجو 

، ربخأ نكل  .يدلاو  ركذتي  لجر  نم  ةيده  تناك  : " ظفحتب نجوميت  لاق 

"؟ انه ثدحيس  هنأ  دقتعت  يذلا  ام 

.تفاخ توصب  كحضو  نالسرأ ، انيع  تفرط 

نأ او  .ةيوس  لكأنو  سلجنسو  انيلإ ، مضنيل  ينبال  حولتس  كنأ  دقتعأ  "

". فيضلا قوقح  كحنمأ  انميخم ، اذه 

ءبعلل ًاحاترم  نكي  هنكل   ثكلاب ، لجرلل  ًانيدم  ناكو  نجوميت ، حنحنت 

.كلذ ةجيتن  هلمحي  يذلا 

"؟ ينتدعاس اذامل  : " لأس

ةقيرطلاو دعب  اهراثآ  ِفتخت  يتلا   تامدكلا  دهاشو  هيلإ ، نالسرأ  رظن 
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ناك يجوساي  نأب  رّكفو  .جرسلا  ىلع  مامألا  ىلإ  ًالئام  باشلا  اهيف  سلجي  يتلا 

.نبا اذكه  لث  رخفيل 

ديق ىلع  اولاز  ام  نيذلا  هئانبأ  ربكأ  تنأ  .نجوميت  اي  كدلاول  ًادهع  تعطق  "

". ةايحلا

دعاسيل لجرلا  اذه  ءاج  له  .رتكب  يف  رّكف  امدنع  نجوميت  انيع  تعمل 

.ردقلا تالوحت  نم  بجعتي  نأ  ىوس  نجوميت  عطتسي  و  ربكألا ؟ هقيقش 

". ينفرعت تنأ ال  : " لاق

ً.اما نالسرأ  تاكرح  تنكس 

، ةرفحلا يف  تنأ  نفعتت  يف  ثدحي  ع  يضاغتلا  يف  ترّكف  .فرعأ  "ال 

دق نكأ  يننأ   ول  ىتح  .ثدحي  فرطلا ع  ضغي  يذلا  لجرلا  تسل  يننكل 

". كانه نم  كتجرخأ  تنكل  كدلاو ، تيقتلا 

امل مم  ...انأ  : " لالتلا ىلإ  هرصبب  حيشي  وهو  لاقو  ًالجخ ، نجوميت  دروت 

". هب تمق 

لوقأسف نآلا  امأ  يضاملا ، نم  حبصأ  دقف  رمألاب  ثدحتن  نل  : " نالسرأ لاق 

". ديدح يتملك  نأ  ملعتس  كنكل  ينفرعت ، كنإ ال 

ًالدبو .ةيرخسلاب  يحوي  ًاثحب ع  لجرلا  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  نجوميت  ىقلأ 

.سفنلاب ةقلطم  ةقث  دجو  كلذ ، نم 

ّدش ام  اذه  .معن  كلذ ، لوق  ىلع  ًاداتعم  كدلاو  ناك  : " ًالئاق نالسرأ  عبات 

يدلوو عطقأس  هيلع ، ناك  يذلا  لجرلا  فصن  تنك  اذإو  .هتقدص  دقو  هيلإ ،

". كاطخ عابتال  انيسفن  رذننو  كل  ًادهع 

، ةحلسأ لمحي  نكي  .هب   ةنماكلا  ةوقلاب  رعشو  لجرلاب ، نجوميت  قّدح 

، نلكتي اناك  يف  نالسرأ  نع  تاوطخ  ثالث  تدعتبا  دق  تناك  سرفلا  نكل 

.هسفن ىلع  ةرطيسلا  ديجي  ٍراض  نم  اهسراف  لثم  ةقلق  تناك  اهنأ  ودبيو 

ةدوع نورظتني  براحملا  نم  دشح  دوجوب  رّكف  دق  نالسرأ  ناك  اذإ  لءاست 
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ىتح اهل  ًايفو  ىقبي  ار  هتملكب  هسفن  طبري  ًالجر  نأ  هل  رطخو  .نجوميت 

نيذلا ليحنلا  ءاقشألا  ضعب  ىوس  ءيش  دجوي  ال  هنأ  فشتكي  نأ  دعب 

نكي و  هلهاجت ، نجوميت  نكل  ًادوجوم ، ءارغإلا  ناك  .لالتلا  يف  نوئبتخي 

.هتايح ذقنأ  يذلا  لجرلا  ىلع  بذكي  نأ  عيطتسي 

يتلئاع ىوس  رخآ  ءيش  يأ  وأ  ةورث  وأ  ةليبق ، َّيدل  سيل  : " نجوميت لاق 

ترتخا اذإو  .كدلول  وأ  كل ، همدقأ  ام  َّيدل  سيل  .ام  ناكم  يف  ئبتخت  يتلا 

". كتدعاسمل كل  ًاركاش  ىقبأو  يدرف  مهيلإ  دوعأس  قيرطلا ، ةعباتم 

تنك كنأ  دقتعأ  .لالتلا  ماظعو  ضرألا  كنأب  تلق  : " فطلب نالسرأ  لاق 

". كعبتأس .كدلاو  تلكب  هوفتت 

نأ ديري  نكي  ًاذإ ."  يل  كنبا  ِعدتسا  : " ةأجف بضغ  دقو  نجوميت  لاق 

ًايفاك ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  درجم  دعي  .رسألا   غت يف  دق  ناك  هنكل  لمأي ،

ربع ءامدلاو  نانلا  راشتنا  ليختو  نالسرأ  ىلع  لفسألا  ىلإ  رظن  .هل  ةبسنلاب 

همايأ يف كلحأ  كلذ يف  ىأر  دق  ناك  .بائذلا  مايخ  يهتنتس يف  يتلاو  لئابقلا 

.بهللا ةنسلأب  لعتشي  هلايخ  ناك  هلوح ، ّنطي  بابذلا  ناك  يفو  .ةرفحلا 

.لجرلا نم  جرعي  برتقاو  نجوميت ، لجرت  مليج ، برتقا  امدنع 

نل كل ، ًاناخ  اربتعا  اذإ  : " اهسفن تلكلاب  هوفتي  هدلاو  ًاركذتم  لاق ،

". اعكرا يل .نآلا  دعب  كل  ًاكلم  كتدارإ  نوكت 

هيدي نجوميت  عضوو  ةدحاو ، ةبكر  ىلع  هدلاوو  مليج  نم  لك  اثج 

.هيسأر ىلع  تباصملا 

". مدلاو مايخلاو ، دايجلاو ، بيلحلاو ، حلملا ، كنم  بلطأ  "

". اخ اي  كل  اهنإ  : " ًاعم لجرلا  الك  لاق 

ةليبق نم  نحنو  يل ، نابيرق  تنأ  ًاذإ  : " هشهدأ لكشب  نجوميت  لاق 

". دحاو بعش  نحنو  ناوخأ يل ، تنأ  .ةدحاو 

.هينعي ام  لكو  همالك  نم  شهدنم  هيسأر ، مليجو  نالسرأ  نم  لك  عفر 
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ىلإ هسأر  نجوميت  رادأو  .لابجلا  نم  ةمداق  تعفدناو  حايرلا  ةعرس  تدتشاو 

لاجرلا ب  هتليبق  داجيإ  عيطتسي  هنأ  فرعي  ناكو  .هتلئاع  ئبتخت  ثيح 

زوجعلا زغروه  لثم  لاجر  .ةاعرلاو  لوجتملا  بو  عيمجلا ، مهرجه  نيذلا 

نولعتشي اوناك  مهنكل  ًابك ، ءالؤه  ددع  نكي  .يلوت   مهلتق  نيذلا  هتلئاعو ،

امل مهنم  ديدعلا  قوتيسو  ىرخأ ، لئابق  نم  نيدورطم  نوثكلا  ناكو  ًابضغ ،

.مهرجه اع  نم  ماقتنالل  ةصرفو  ةليبق ، هب : ركفي 

مهعدنل .ءابتخالا  نم  تيفتكا  دقل  .انه  رمألا  أدب  : " نجوميت سمه 

". ينم نوئبتخي 

نكي بونجلا ،  ةهج  نم  نوبرتقي  ةثالثلا  لاجرلا  نويشك  دهاش  امدنع 

قلزناو هنم ، اهب  نوبرتقي  يتلا  ةقيرطلا  نم  ةفيخ  سَّجوتو  .مه  نم  فرعي 

.دادعتسالا ةبهأ  ىلع  هتبعجو  هسوق  عم  لالتلا  يرخصلا يف  عدصلا  ىلإ  ًادئاع 

ىلع كرحتو  رخآ ، صخش  يأ  نم  لضفأ  ضرألا  نم  ةعطقلا  كلت  فرعي  ناك 

ناصغألاو ةطقاستملا  راجشألا  قوف  زفقو  رادحنالا  ةديدشلا  روخصلا 

.ثهلي ذخأ  ىتح  ةكلاهتملا 

ًاديج هسفن  ىفخأو  هيف ، نورميس  يذلا  ناكملا  نم  ًابيرق  ًاعقوم  ذختا 

يف هبلق  يف  لتقلاب  ةبغر  كانه  تناك  .ضرألا  حطسل  ابنلا  ءاطغلا  تحت 

عم اداع  دق  ناسابو  يلوت  ناك  اذإو  .مهئاقلل  ًادادعتسا  هسفن  زّهجي  ناك 

هتراه قثيو  ةديعب  ةفاسم  نم  مهس  قالطإب  نويشك  رطاخيس  هسأ ،

لث نجوميت  وأ  راساخ  ءاوس  نكي  و  كلذ ، ىلع  بردت  دق  ناك  .هيدل 

وهو رفاوحلا ، عقو  عمسي  نأ  تمصب  رظتناو  .سوقلا  لعتساب  هتراهم 

.لتقلل دعتسم 

امدنع ًاحرف  هناكم  نم  نويشك  بلق  زفق  هرظن ، ىدم  يف  اوحبصأ  امدنع 

يتلا هتايونعم  نم  عفرت  ًايح  نجوميت  ةيؤر  درجم  تناك  .هقيقش  ىلإ  فرعت 

كردأو ةوقب ، هيتفش  ىلع  طغض  ً.اديحو  اهاضق  يتلا  مايألا  ًاثك يف  تعجارت 
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دتعالا عيطتسي  ناكو  .ٍلاع  توصب  هقيقش  مساب  متمتي  هنأ  طقف  اهنيح 

لجرلا ىلع  مهسلا  هّجوي  ناك  يف  هسفنل  هب  فرتعا  ام  اذهو  هسفن ، ىلع 

.نجوميت عم  سي  يذلا  انثلا  ًانس يف  ربكألا 

لاجرلا ليصافت  لك  يف  ناققدت  ناتبقاثلا  هانيع  تناكو  نويشك ، ددرت 

ىلع ليلد  كانه  نكي  و  جرسلا ، ىلع  ًانكاس  سلجي  نجوميت  ناك  .ةثالثلا 

برهي نل  سألا  نأب  ناقثي  اناك  له  .نيرخآلا  لجرلاب  هديقي  ماجل  وأ  لبح 

، ام بطخ  كانه  ناك  ةيرحلا ؟ لينل  هل  حنست  ةصرف  لوأ  يف  هنع  ًادعتبم 

.زتهت ةيوقلا  هيفتك  تالضع  تأدبو  دودشملا ، سوقلا  ىلع  هتضبق  نم  لّدعو 

ًهس قلطأ  اذإ  نكل  كلذ -  عيطتسي  نكي  نور -   مهعديل  نكي   

، سوقب حلسم  لجرلا  الك  ناك  .ةعرسب  هلتقل  هتصرف  دقفيس  ًايريذحت ،

هيسرف نادوقي  انوكي  .قالطإلل و  نيأيهم  اسيل  هنأ  ظحال  هنأ  نم  مغرلاب 

ليوط فيس  نالمحي  هنأ  نويشك  دهاش  .ةيداعم  ضرأ  يف  لجر  لثم 

غ ًائيش  كانه  نأ  ودبي  ناكو  .هكرو  ىلع  يجوساي  هعضي  ناك  يذلا  لثم 

لاجرلا برتقا  هلعف ، يغبني  ام  لوح  ددرتي  ناك  يفو  هصخي ، يف  يقطنم 

.راجشألا هعقوم ب  نم  ةثالثلا 

.هلك كلذب  رطاخ 

بحسو هيف ، مثجي  يذلا  ناكملا  نم  ضهنو  نجوميت "! : " نويشك خرص 

.هنذأ ىتح  هسوق 

.هنيع فرط  نم  لكشلا  نجوميت  دهاش 

.هيديب حّولو  هيعارذ  عفرو  نويشك "! اي  فقوت  فقوت ! : " خرص

ءادنل هقالطإ  ةظحل  راظنألا  نع  نايفتخي  بيرغلا  الك  نويشك  دهاش 

، هيسرف نم  رخآلا  بناجلا  ىلع  هالك  لزنو  .ططقلا  لثم  ةعرسب  ريذحتلا ،

ءادعصلا نويشك  سفنت  .موجهلا  نم  هل  عردك  ناويحلا  المعتساو 

.اهل ري  لاحب  هسرف  نع  لجرتيل  ىنحناو  هل ، نجوميت  أموأ  امدنع 
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بائذلا ناك  .لاحلا  كلت  ىلع  هدهاش  امدنع  هردص  نم  نويشك  بلق  زفق 

ناك .نامأب  حبصأو  ناكملا  كلذ  ىلإ  لصو  هنكل  هقيقشب ، ىذألا  اوقحلأ  دق 

نويشك هنضتحاو  ةيوس  اضكر  امدنع  نايعلل  رهاظ  لكشب  جرعي  نجوميت 

.ماري ام  ىلع  ءيش  لك  نوكيس  .هرعاشم  هيلع  تبلغ  دقو 

وأ قيدص  اناك  اذإ  ام  فرعأ  نكأ   : " ةدهجم سافنأب  نويشك  لاق 

". نيودع

.هقيقش قنع  لوح  هتضبق  عضوو  هسأرب ، نجوميت  أموأ 

نم اررح  ناذللا  مليجو ، نالسرأ  .يقيقش  اي  ناعبات  : " نجوميت لاق 

". اندلاو حور  نم  انيلإ  اءاج  دقل  .رسألا 

.هنم نابرتقي  ناك  يف  لجرلا  وحن  نويشك  رادتسا 

اذإ مكماعطإل  ناتطب  َّيدل  .يميخم  مئاد يف  بيحرت  عضوم  تنأ  ًاذإ  : " لاق

". ةياكحلا عس  ديرأ  .عئاج  متنك 

.ةرم لوأ  هآر  نأ  ذنم  مستبي  هنأ   نويشك  كردأو  هسأرب ، نجوميت  أموأ 

ام ًاعون  ىسقأ  حبصأو  ًاديعب ، هاضق  يذلا  تقولا  يف  غت  دق  هقيقش  ناكو 

.اهب ّرم  يتلا  براجتلا  ةجيتن 

"؟ نورخآلاو دلاو  نيأ  نكل  .انه  ةليللا  يضقنس  : " نجوميت دّكأ 

.ةدوعلا تعطتسا  لاح  يف  كراظتناب  ًاديحو  تيقب  ً.ابرغ  اولحترا  دقل  "

". ًاددجم كتيؤرب  لمألا  تدقف  دقل  .ةرداغملا  كشو  ىلع  ...تنك 

.غصلا يقيقش  اي  ًاقلطم  ناإلا   دقفت  ال  : " لاقو نجوميت ، ففأت 

". ًااد رايدلا  ىلإ  دوعأسو  ديدح ، يتملك 

، هشومرب اهحسمو  هينيع ، يف  ًاعومد  كانه  نأ  نويشك  فشتكا  هتشهدل ،

ههجو ةوسق  دقفو  هدحو ، ًاليوط  ًاتقو  ىضق  دق  ناك  .بيرغلا  مامأ  ًاجرحم 

.ةشايجلا هرعاشم  طبضيل  حفاكو  ً.اما 

". محللا وهطأو  رانلا  لعشأس  .لاعت  : " لاق
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رجفلا شابت  عم  كرحتن  نأ  يغبني  .ءاشت  ك  : " لاقو هسأرب ، نجوميت  أموأ 

". دلاوب قاحللا  ديرأ  .ىلوألا 

قحتسي ًاسئاب ال  ًاناكم  ناك  يذلاو  هميخم ، ىلإ  نويشك  ةثالثلا  لاجرلا  عبت 

لوح ةرثانتملا  ةدقلا  ماظعلا  ضعب  ىوس  هيف  دجوي  نكي  و  ةيمستلا ، كلت 

امدنع تليقث  هادي  تناكو  رانلا ، لعشيل  نويشك  سلجو  .ةغص  نان  ةرفح 

.ميدقلا دامرلا  قوف  ىنحنا 

لوجتملا نم  ةلئاع  دجوت  : " رانلا لاعشإل  ناوصلا  برضي  ناك  يف  لاق 

دقل .ناتأرماو  لاجر  ةثالث  .انه  نم  برغلا  ىلإ  موي  فصن  ةسم  دعب  ىلع 

ءاسأو متهاب ، هيلإ  رظني  نجوميت  نأ  ظحالو  سمأ ." ءاسم  انه  نم  اوربع 

.هينيع عمل يف  يذلا  ءوضلا  مهف 

اذإ مهيدافت  عيطتسن  : " نانلا تلعتشا  نأ  دعب  اضرب  مهمهي  وهو  لاق 

". ءادوسلا لالتلا  عطقن  نأ  لبق  بونجلا  ىلإ  ًارشابم  ًاراسم  انذختا 

.ةغصلا رانلاب  نجوميت  قّدح 

يمد نم  مهنكل  كلذ ، نوفرعي  ارو ال  .يقيقش  اي  مهادافتأ  نأ  ديرأ  "ال 

". ًاما كلثم 

.هيكرو ىلع  سلجيل  فلخلا  ىلإ  عجارتو  مالكلا ، نع  نويشك  فقوت 

يذلا ام  .مهفأ  ال  : " تارظنلا نالدابتي  مليجو  نالسرأ  دهاشي  وهو  لاق 

"؟ لوجتم نم  هديرت 

ناك ةبكلا ." ةليبقلا  مهنإ  : " ًابيرقت هسفن  ثدحي  نمك  نجوميت ، باجأ 

مهحنمأس  " .هعمسي نأ  داكلاب  عاطتسا  نويشك  نأ  ىتح  ًادج  ًاتفاخ  هتوص 

نيذلا كئلوأ  دض  مهلسرأو  ةاسق ، مهلعجأسو  انيلإ ، مهمضأس  ً.اددجم  ةلئاع 

، ءايوقأ حبصن  امدنعو  راتتلا ، ءامدب  يجوساي  مسا  بتكأس  .اندلاو  اولتق 

". جلثلا بائذلا يف  عبأو  لشلا  نم  دوعأس 

ةقطقط عمس  هنأب  ركف  هنكل  ًالايخ ، كلذ  ناك  ار  .ةأجف  نويشك  شعترا 
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.حايرلا ةدق يف  ماظع 
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اثلا مسقلا 
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نورشعلا لصفلا 

هتيطغت مغر  ردخ  ههجوو  جلثلا ، نم  ةكيمس  ةقبط  تحت  راساخ  رظتنا 

.هسفن ىلع  ةقفشلا  نم  ليلقلاب  رعشي  نأ  ىوس  عطتسي  و  .نأضلا  نهدب 

هدلوم ىركذ  فداصي  ناك  مويلا  كلذ  نكل  اوسن ، دق  هءاقشأ  نأ  ودبي  ناك 

فدن ضعب  طاقتلا  لواحو  هناسل  ّدم  راذنإ ، قباس  نودو  .ةرشع  ةسداسلا 

.للملاو قاهرإلا  هباصأو  ليوط ، تقو  كانه  هيلع  ىضم  دق  ناك  .ةدرابلا  جلثلا 

قدحي ناك  يف  راتتلا  ميخم  ةأرما يف  هسفنل  دجيس  ناك  اذإ  ام  ًاثبع  لءاستو 

مويغلاو ةيساق ، حايرلا  تناك  .ءاضيبلا  ضرألا  نم  ةوطخ  ةئم  ةفاسم  نم  هب 

.ةفصاع مامأ  ةبحاش  زعام  لثم  قلطنتو  هسأر  قوف  ةبك  ةعرسب  عفدنت 

ًاديج اهركذتي  نأ  هيلع  ناك  .هسفنل  اهرركو  تلكلا  لايخ  راساخ  بحأو 

ىقبيل هبارش  فاشترا  راساخ يف  ركف  .ةراغلا  نم  نودوعي  امدنع  نلوه  ربخيل 

ءل هدّوز  دق  فويسلا  عناص  ناكو  .ددرتو  نالسرأ  تلك  ركذت  هنكل  ًائفاد ،

.ةيدلج ةبرق  مثلا يف  لئاسلا  نم  طقف  بوك 

، راتتلا كيلإ  لصو  اذإ  .ًال  كديرأ  ال  : " مراص لكشب  لاق  دق  نالسرأ  ناك 

". ةبقاث كنيعو  ةتباث  كدي  نوكت  نأ  يغبني 

ًاصوصخو هعم ، نجوميت  هرضحأ  نيذللا  نبالاو  دلاولا  راساخ  بحأ 

ً.انايحأ هدلاوب  هركذي  نالسرأ  ناكو  .زوجعلا  لجرلا 

هيلع بعصلا  نم  ناك  .ةاهلا  هراكفأ  نع  راساخ  ةديعب  ةكرح  تهلأ 

.ءطبب دمجتي  أدب  هنأ  دقتعي  ذخأ  امدنع  اهب  فلكملا  ةمهملا  ىلع  زيكرتلا 

ىتح ال ءطبب  كرحتو  .هنم  لاني  دربلا  كرت  نم  ًالدب  بارشلا  فشتري  نأ  ررقو 

.هئاطغو هئادر  قوف  جلثلا  ةقبط  كرحي 

لفسأ يف  رشتني  ءفدلاب  رعشو  ةعرسب ، هعّرجت  هنكل  هتثل ، بارشلا  عسل 

ديكأتلاب دجوي  ناكو  دربلا ، درط  يف  كلذ  هدعاس  .هيتئر  ىلإ  دعصيو  هردص ،

ًايفتخم مهنم ، برغلا  ىلإ  يقلتسي  راساخ  ناكو  .راتتلا  ميخم  طاشن يف  كاذنآ 

٢٨٧



تفصع امدنعو  يرجت ، لاكشأ  ةيؤر  عاطتساو  .جلثلا  نم  هئاطغ  تحت 

نوفرعيسو .نجوميت  مجاه  دقف  هسفنل ، أموأو  .خارص  عس  عاطتسا  حايرلا ،

رّذح يذلا  مكلا  مأ  راتتلا ، نم  ةغص  ةعومجم  درجم  كلت  تناك  اذإ  نآلا 

كلت نم  لينلا  لباقم  ةمّيق  ةأفاكم  اوضرع  دق  راتتلا  ناك  .نالسرأ  هنم 

ناك اذإو  .مهيضارأ  ىلإ  ًالش  اوءاج  نيذلا  ةازغلا  نم  ةغصلا  ةعومجملا 

نم براحملا  دينجت  ىلع  نجوميت  كلذ  دعاس  دقف  رخآ ، ببس  نم  كانه 

مهلماعو هتيح  تحت  مهدالوأو  مهتاجوز  عضوو  لوجتملا ، تالئاع 

يف ةليبق  هسفنل  ينبي  نأ  ىلع  نجوميت  نودعاسي  راتتلا  ناكو  .مارتحاب 

.ةيديلجلا يراربلا 

نكي ةفاسملا ،  كلت  لثم  نمو  .ماهسلا  قالطإ  توص  راساخ  عمس 

دقف .ًهم  نكي  كلذ   نكل  راتتلا ، ساوقأ  كلت  تناك  اذإ  ام  ديدحت  عيطتسي 

، هقوف ضيبأ  ءاطغ  عم  ةعقبلا  كلت  يف  ءاقبلا  هنم  بلط  دق  نجوميت  ناك 

نأ لبق  ام  دحأ  اهلتقي  نأ  ىنو  بالكلا ، حابن  عمسي  ناك  .هلعفيس  ام  اذهو 

نلو تاناويحلا ، نم  فاخي  لاز  ام  هقيقش  ناك  .نجوميت  ديدهت  عيطتست 

نيذلاو ددجلا ، لاجرلا  مامأ  فعض  تامالع  يأ  هيلع  رهظت  نأ  ًابسانم  نوكي 

.ةقثلل لهأ  مهضعب غ  لازي  ام  ناك 

عم براحملا  لابقتسا  لضفي  نجوميت  ناك  دقل  .هسفنل  راساخ  مستبا 

ميخملا يف  مهؤابحأ  يف  هب  ردغلا  نوعيطتسي  ال  ءالؤهف  .دالوأو  تاجوز 

دحأ نكي  ارو   رطخلا ، كلذ  لثم  نع  ثدحتي  دحأ  نكي  .نلوه و  ةياعرب 

مهنم ذأ  هنأ  فرعيو  يفكي ، ا  ًايكذ  هقيقش  ناكو  .راساخ  ىوس  اهب  ركفي 

ً.اعيمج

دهاش امدنع  شعتري  هلعج  لكشب  هبلق  ناقفخ  ديازتو  هرصب ، راساخ  زّكر 

دهاشو مليجو ، نجوميت  ىلإ  فرعتو  .ميخملا  نم  عرسم  ناجرخي  لكش 

ءاجو .قالطإلل  ةزهاج  ًاماهسو  ًاساوقأ  نالمحي  هو  ةعرسب  ناودعي  هنأ 
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نوخرصي شكرزملا ، شقلاو  ورفلا  نم  مهسبال  راتتلا  نم  ةتس  هفلخ 

.ةدراطملا ءانثأ  ءارفص  نانسأ  نع  نوفشكيو 

ىلإ ارظني  نأ  نود  مليجو  هقيقش  نم  لك  هزواجت  يف  .راساخ  ددرتي   

راتتلا نوبراحملا  برتقي  ىتح  نمزلا  نم  ةهرب  رظتناو  .ئبتخي  ناك  ثيح 

امدنع هسوق  بحسو  ماقتنالل ، قوتي  تيرفع  لثم  جلثلا  نم  ضهن  مث  ًاما ،

، لجر التق  مهس  قلطأو  .ىنميلا  هنذأ  ىلإ  هدي  تلصو  ىتح  كرحتي  ناك 

نيروعذم اوفقوت  ىتح  نورخآلا  أطابتو  .جلثلا  يف  هيهجو  ىلع  اطقسو 

نكل ًابرإ ، هقيزو  اهدنع ، راساخ  ةمجاهم  نوعيطتسي  اوناكو  .كبترمو 

الك رادتسا  هسوق ، توص  اعمس  املاحو  .هنع  ايلختيل  اناك  ام  مليجو  نجوميت 

جلثلا تحت  ماهسلا  اعفرو  ةدحاو ، ةبكر  ىلع  ايثجو  فلخلا  ىلإ  لجرلا 

، ماهسلا كلتب  قابلا  راتتلا  ارطمأو  .ةيوقلا  هيديأ  نم  اهقالطإل  ًادادعتسا 

بيصتل ةقدب  اهلسرأو  ةخأ ، ةيمر  قالطإل  تقو  راساخ  مامأ  ناك  اذكهو 

داكو مهسلا ، راتتلا  براحم  بحس  .هيلإ  برقألا  ةبحاشلا  لجرلا  ةرجنح 

.لجرلا تام  امدنع  راساخ  شعترا  ً.اعيرص  رخي  نأ  لبق  هترجنح  نم  هجرخي 

ةرشبلا ضيب  اوناك  لشلا  لاجر  نكل  هموق ، لثم  سبالم  نودتري  راتتلا  ناك 

ةلوهسب نوتو  اوناك  كلذ ، مغرو  .أ  يأب  نورعشي  ال  مهنأ  ادبو  ءابرغو ،

.مانغألاو زعاملا  لثم 

ةعيرس تابرضب  اهوجرخأو  ثثجلا ، نم  ماهسلا  مليجو  نجوميت  داعتسا 

نجوميت هجو  ناك  ًايومد ، ًالمع  كلذ  ناك  .اهنالمحي  يتلا  كاكسلا  نم 

.اهرخآ ىتح  ءارمحو  ةبطر  ماهس  ةتس  راساخ  ىطعأ  امدنع  ءامدلاب  ًاخطلم 

وحن مليج  عم  لورهو  راساخ  فتك  ىلع  تبر  ةفش ، تنبب  سبني  نأ  نودو 

.ضرألا نم  ةبيرق  هساوقأو  هيدسج  اينحأ  دقو  نايرجي  اناك  راتتلا ، ميخم 

نم ماهسلا  فيظنتب  ماقو  أدهي ، ةوقب  قفخي  ناك  يذلا  راساخ  بلق  أدبو 

نم ةعطق  فل  ةبك ، ةيانعبو  ً.اددجم  اهلعتسال  جاتحا  لاح  يف  ءامدلا 
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مث ًافاجو ، ًايوق  هيلع  ةظفاحملل  هسوق  رتو  قوف  تيزلاب  نوهدملا  شقلا 

دربلا أدب  امدنع  بارشلا  نم  ديزملا  هعم  رضحأ  هنأ  ول  ىنو  .هعقوم  ىلإ  داع 

.ىرخأ ةرم  هيطغي  طقاستملا  جلثلاو  هماظع  ىلإ  للستي 

!" نالسرأ اي  مك  كانه  سيل  : " راتتلا ميخم  ربع  نجوميت  ىدان 

هنأ ينعي  كلذ  نكي  .هسأرب   أموأو  ٍلابم  غ  هيفتك  فويسلا  عناص  ّزه 

تاراغب مهمايق  ضراع  دق  ناك  .ةرملا  هذه  لصحي  هنأ   اإو  لصحي ، نل 

اذإ ةياغلل  ًالهس  نوكيس  خف  بصن  نأ  ينعي  كلذ  ناكو  .راتتلا  يضارأ  ةثك يف 

.هل اهنوحن  ةصرف  لك  لالغتسا  نجوميت يف  رمتسا 

دق ءاسنلا  ليوع  ناكو  .ىلتقلا  مايخ  يش ب  باشلا  ناخلا  نالسرأ  دهاش 

رصن قيقحت  كلذ  ىنع  .توصلا  كلذ  عسب  ًاديعس  نجوميت  ادب  يف  أدب ،

نبا ةوسق  لث  ًالجر  لبق  نم  فرع  دق  نالسرأ  نكي  و  ًاعيمج ، مهل 

.يجوساي

ىلع ًافيفخ  رقتسي  هب  رعشو  طقاستملا ، جلثلا  ىلع  ىلعألا  ىلإ  نالسرأ  رظن 

لاز ام  رخآو  اتام  نيدلو  بجنأو  ًءاتش  عبرأ  شاع  دق  ناك  .هشومرو  هرعش 

تاونسلا يضقيس  هنأ  فرعي  ناك  ًاديحو ، ناك  لاح  يف  .ةايحلا  ديق  ىلع 

ثيح ال لابجلا  يف  ًايلاع  شيعي  ارو  لئابقلا ، نع  ًاديعب  هرمع  نم  ةخألا 

عيطتسي نكي  مليج ،  عمو  .ةايحلا  ديق  ىلع  ءاقبلا  ىوقألل  ىوس  نك 

هرمع لثم  نيرخآ يف  ىلإ  جاتحي  باشلا  نأ  فرعي  ناكو  .بأك  ىوس  كفتلا 

.ًالافطأ بجنيو  ةجوز  هسفنل  دجيل  ةصرفو 

هيلع ىلوتسا  دق  ناك  يذلا  نطبملا  ءادرلا  ربع  هعسلي  دربلاب  نالسرأ  رعش 

.هليذ نم  ًار  كس  نمك  هسفن  دجي  نأ  عقوتي  نكي  .تيم   يراتت  ةثج  نم 

يغبني ًالطب  نجوميت  مليج  اهب  ربتعي  يتلا  ةقيرطلا  ىري  نأ  هقلقي  ناك 

.دعب هرمع  نم  ةرشع  ةنماثلا  زواجت  دق  نكي  هنأ   نم  مغرلاب  هب ، ءادتقإلا 

.كراعملاو نونسلا  هتكرع  ًالجر  ناك  هبابش  يف  ناخلا  نأ  ةرار  نالسرأ  ركف 
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نأ ك  مهتعاجش ، يجوساي  ءانبأ  ىلع  بيعي  نأ  عيطتسي  نكي  كلذ   مغر 

ام ًالئاستم  هسفنل ، نالسرأ  دهنتو  .هتاراغ  لالخ  ًادحاو  ًالجر  دقفي  نجوميت  

.مهبناج ىلإ  ىقبيس  ظحلا  ناك  اذإ 

اي كارح  الب  فقاو  تنأو  توملا  ىتح  دمجتتس  : " هفلخ نم  توص  هءاج 

". فويسلا عناص 

عتمتي نجوميت  قيقش  ناك  ً.انكاس  فقي  نويشك  دهاشيل  نالسرأ  رادتسا 

لكب عيطتسي  ىتفلا  نأ  هسفنل  نالسرأ  فرتعاو  ً.ائيش  تِّوفت  ةئداه ال  ةوذجب 

نالسرأ دعي  و  ماهسلا ، قلطي  هدهاش  دق  ناك  .مات  نوكسب  كرحتلا  ديكأت 

عدصلا ىلإ  مهتدوع  قيرط  يف  مهيلع  ءاضقلا  عيطتسي  ناك  هنأب  كشي 

نالسرأ رّكفو  ام ، ءيشب  عتمتت  اهلمكأب  ةلئاعلا  تناك  .لالتلا  ب  يرخصلا 

كردأ لاح ، يأبو  ً.اركاب  توملا  وأ  ةعساو  ةرهش  قيقحت  ىلإ  امإ  نوهجتي  مهنأ 

.مهعم نوكيس  مليج  نأ 

رعشأ ال  : " ههجو ىلع  ةعنطصم  ةماستبا  مسر  نأ  دعب  نالسرأ  بذك 

". دربلاب

ىشالتي ناك  يعيبطلا  ظفحتلا  نكل  راساخ ، لثم  هيلإ  حاتري  نويشك  نكي   

ددجلا نيدفاولا  نم  ددعلا  هسفن يف  دوربلا  دهاش  دق  نالسرأ  ناك  ً.ايجيردت 

نم ناك  نكل  مهب ، لبق  نجوميت  نأل  ءالؤه  ءاجو  .نجوميت  ميخم  ىلإ 

نع يلختلا  ةليبق  يأ  نع  ًاديعب  ليوط  تقول  اوشاع  لاجر  ىلع  بعصلا 

دحأب ةقثلا  نك  الو  ةياغلل ، ةيساق  ءاتشلا  لوصف  تناكو  .ةدقلا  تاداعلا 

.هسفن تقولا  ةايحلا يف  ديق  ىلع  ءاقبلاو  ةلوهسب 

يف هقافر  يقتني  نجوميت  نأ  ظحاليل  ةيافكلا  هيف  ا  فرعي  نالسرأ  ناك 

عم لماعتلا  رمأ  راساخل  كرتي  نجوميت  ناك  .ًالعف  ديدش  صرحب  تاراغلا 

هجازمو ةيساقلا  هبيلاسأب  ةرمتسم ، تاديكأت  ىلإ  نوجاتحي  نيذلا  كئلوأ 

اودهاشي ىتح  ةقيمعلا  مهكوكش  نع  نولختي  نورخآ  نكي  و  .صاخلا 
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ال هنأ  اودهاش  ىرخأ ، ىلإ  ةراغ  نمو  .مهبناج  ىلإ  هتايحب  رطاخي  نجوميت 

نل هنأ  فرعيو  ةعّرشملا  فويسلا  وحن  ةرشابم  سي  هنأو  ًادبأ  فوخلا  فرعي 

لمأي نالسرأ  ناكو  .هعم  بردلا  ىلع  اوراس  تقولا ، كلذ  ىتح  ً.اديحو  نوكي 

ً.اعيمج مهتحلصمل  كلذ ، رمتسي  نأب 

ةرتف اذه  راتتلا  لمحتي  نل  ًاددجم ؟ غُيس  له  : " ةأجف نالسرأ  لأس 

". لوطأ

مهنكل ًالوأ ، تيخملا  علطتسنس  : " لاقو ٍلابم ، غ  هيفتك  نويشك  ّزه 

اذكه رارمتسالا  عيطتسن  اننإ  نجوميت  لوقي  .ءاتشلا  يف  نوئيطبو  ىلاسك 

". ىرخأ روهش  ةعضبل 

اننوجردتسيس ديكأتلاب ؟ كلذ  نم  لضفأ  وه  ام  فرعت  كنكل  : " نالسرأ لاق 

مأ ًالجاع  كلذ ؟ فرعت  له  .ةميخ  لك  ئبتخم يف  لاجرلا  نوكيو  بك  فدهب 

". مك عقنس يف  ًالجآ ،

ً.اشهدنم نويشك  هل  مستبا 

ام ىلع  اندض ، هنولسري  نم  لك  ىلع  ءاضقلا  عيطتسنو  .راتت  درجم  مهنإ  "

". دقتعأ

املاحو .ءاتشلا  لك  مهانززفتسا  اذإ  فالآلاب  ددعلا  نوكي  دق  : " نالسرأ لاق 

". شيج لاسرإ  نوعيطتسي  جلثلا ، بوذي 

لعجل ةديحولا  ةقيرطلا  اهنأ  نجوميت  دقتعي  .كلذ  لمآ  : " نويشك لاق 

". هقدصأ انأو  ضرألل ، ديدهتو  ودعل  ةجاحب  اننإ  لوقي  ً.اعم  دحتت  لئابقلا 

ًاديعب يف يض  نأ  لبق  هيساوي  هنأ  ول  نالسرأ ك  فتك  ىلع  نويشك  تبر 

و .ةشهدلاب  رماغلا  هروعشل  ةسمللا  كلتب  فويسلا  عناص  حمسو  .جلثلا 

.هنم ًادكأتم  ناكو  دارأ ، ام  عمس  دقف  كاذنآ  كش  دأ  هيدل  نكي 

.بحي ناك  يذلا  ديحولا  توصلا  عمسو  هوحن  ىطخلا  عرسي  صخش  ءاج 

". انه دمجتت  فوس  يتبأ ! اي  : " فقوت نأ  دعب  مليج ، لاق 
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ودبي ك  ًازوجع  تسل  .معن  يأرلا ، كلذ  تعمس  : " لاقو نالسرأ ، دهنت 

". ًاعيمج نودقتعت  مكنأ 

مليج ناكو  .هتكرح  يف  ةيويحلا  ىأرو  هيلإ ، ملكتي  يف  هنبا  بقاري  ناك 

ّالإ هنباب ، ًابجعم  ناك  نالسرأ  نأ  نم  مغرلاب  .ناعملت  هانيعو  رصنلاب ، ًايشتنم 

، بيرق ام  ناكم  يفو  .تابثب  فوقولا  عيطتسي  داكي ال  باشلا  نأ  ظحال  هنأ 

يلاتلا موجهلل  ططخيو  ىرخأ ، ةرم  رحلا  هسلجم  عمجيس  نجوميت  ناك 

نم ةوسقو  ةأرج  كأ  مهنم  دحاو  لك  ناكو  .هدلاو  تلتق  يتلا  ةليبقلا  ىلع 

ميخملا نع  ًاديعب  ايابسلاو  بارشلا  عم  ةبخاص  يلايللا  تناك  املاطلو  رخآلا ،

هدلو دسحي  نالسرأ  نكي  و  ًافلتخم ، رمألا  نوكيس  حابصلا ، يفو  .يساسألا 

هتراهم مرتحي  نجوميت  ناك  لقألا ، ىلع  .ددجلا  هئاقدصأ  ةبحص  ىلع 

.لاصخلا كلت  هدلو  حنم  دق  نالسرأ  ناكو  .فيسلاو  سوقلا  لعتساب 

"؟ تحرُج له  : " لأس

الو : " اقلت لكشب  لاقو  .ةغص  ءاضيب  نانسأ  نع  فشكو  مليج ، مستبا 

لعتساب فيسلاب ، ًادحاوو  سوقلاب  راتتلا  نم  ةثالث  تلتق  .شدخ  ىتح 

ً.اقفاوم نالسرأ  أموأف  اهايإ ." ينتملع  يتلا  ةيلاعلا  ةبرضلا 

ةكرح اهنإ  : " هب رعشي  يذلا  رخفلا  ةيؤر  هدلو  عيطتسي  نأ  ًاينمتم  باجأ 

، هسفنب شيجي  ع  بعتلا  نع  زجعو  نزاوتم ." غ  مصخلا  ناك  اذإ  ةديج 

نوكي نأب  لمأي  ناكو  اهايإ ." كتملع  يننأ  ركذتأ  : " ءودهب مالكلا  عبات  هنكل 

، ام ةقيرطب  هنيب  تأشن  دق  تناك  ام  ةفاسم  نكل  تلكلا ، نم  ديزملا  هيدل 

.اهرسجي فيك  فرعي  نكي  و 

اذإ نالسرأ  لءاستو  .هدلاو  عارذ  كسميل  هدي  ّدمو  مامألا ، ىلإ  مليج  اطخ 

لثم لجرل يف  ةبسنلاب  .نجوميت  نم  يدسجلا  لصاوتلا  ةداع  ملعت  دق  ناك 

نم صلختي  فيك  نقتي  نأ  هيلع  ناكو  ًالفطت ، كلذ  ناك  فويسلا ، عناص  رمع 

هنأ  ةجردل  ًاثك  هبحي  ناك  دقف  عبطلاب ، هدلو  نم  سيلو  .فقاوملا  كلت 
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.كلذب متهي  نكي 

"؟ كعم ءاقبلا  ينم  ديرت  له  : " مليج لأس 

ةسمل عم  اهتبك ، حجني يف  داك  ةكحض  قلطأو  ففأتي ، نأ  نالسرأ  ىلع  ناك 

عم نكلو  هملؤي ، كلذ  ناكو  ًاثك ، سرطغتم  بابشلا  ءالؤه  ناك  دقل  .نزح 

ةطلس نوشقاني  ال  نيذلا  ناسرفلا  نم  ةبصع  اوحبصأ  لوجتملا ، تالئاع 

هتايونعم تناك  امدنعو  مهنيب ، ومنت  ةقثلا  ىرع  نالسرأ  دهاش  .مهدئاق 

.همامأ هفتح  ىقلي  هدلو  ةيؤر  هيلع  ناك  اذإ  ام  لءاستي  ناك  ضفخنت ،

مدع نم  دكأتأو  ميخملل ، ةيجراخلا  دودحلا  ىلع  يشمأس  : " نالسرأ لاق 

مغرأ بهذا ." .ةليللا  هذه  يمون  دسفت  دق  يتلا  تآجافملا  نم  ديزملا  دوجو 

رهظ نأ  دعب  تفاخ  توصب  مليج  كحضو  ةياهنلا ، يف  ماستبالا  ىلع  هسفن 

نالسرأ ناك  ثيح  ىلإ  ءاضيبلا  مايخلا  ب  ىرج  ً.اددجم  ةراثإلاب  هساسحإ 

اوناك راتتلا  نأ  هسفن  ةرارق  يف  رّكفو  .ةبخاصلا  تاوصألا  عس  عيطتسي 

يتلا اهسفن  ةوقلا  نع  نوثحبي  مهنأ  فرعي  ناكو  .مهتليبق  نع  ًاثك  نيديعب 

، يلحم ناخ  لك  ىلإ  لصتس  ءابنألا  تناك  .ةمحر  نود  مهنم  ًادارفأ  تقحس 

نوعيطتسي اونوكي  و  .ال  مأ  كلذ  مهفي  نجوميت  ناك  ءاوس  ءالؤه  دسو 

نيذلا اهسيساوج  ةميظعلا  نشت  ندمل  ناك  قرشلا ، يف  .تاراغلا  لهاجت 

.مهئادعأ فعض يف  ةمالع  يأ  نع  ًااد  نوثحبي 

أي ًاتفاخ  ًاجيشن  نالسرأ  عمس  قيمعلا ، جلثلا  ربع  هقيرط  قشي  ناك  يف 

ءودهب هفيس  بحس  .راتتلا  مايخل  ةيجراخلا  دودحلا  برق  راجشأ  ةكيأ  نم 

هدمغ جراخ  لصنلا  حبصأ  ىتح  لاث  لثم  فقوو  توصلا ، هعس  ىدل  مات 

ءاسن تناكو  .كلذ  دقتعي  نكي  هنأ   نم  مغرلاب  ًانيمك ، كلذ  نوكي  دق  ً.اما 

ةليل يف  .ةيجراخلا  هفارطأ  دنع  نئبتخي  وأ  مايخلا  يف  قبيس  امإ  ميخملا 

، نهموق ىلإ  ندعي  نأ  لبق  وزغلا  ةقرف  رداغت  ىتح  راظتنالا  نهنك  فيص ،

.ءاتشلا جلث  سيل يف  نكل 
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نم لوقعم  رادق  هعت  نود  رمعلا  نم  عبرألا  ىلإ  لصو  دق  نكي   

، ةباش ةأرما  هجو  ىلإ  رظني  ناك  يف  هديب  هفيس  نالسرأ  ىقبأ  اذهلو  رذحلا ،

اهب كسمأو  هدمغ ، ىلإ  فيسلا  داعأ  ةديعس ، ةشكت  عمو  .هرمع  فصن  لث 

قيدحتلا ىوس  ًائيش  لعفت  امدنعو   .اهيمدق  ىلع  فوقولا  ىلع  اهدعاسيل 

.قيمع تفاخ  توصب  كحض  طقف ، هب 

لضفألا نم  .ةاتفلا  اهتيأ  ةليللا ، كتيطغأ  كئفدي يف  صخش  ىلإ  جاتحتس  "

.دقتعأ ام  ىلع  ًانس ، رغصألا  بابشلا  ةبحصب  وكت  نأ  ىلع  يعم  وكت  نأ 

". ةيادبلا يف  لقأ ، ةقاط  مهيدل  يرمع  لثم  لاجر يف 

دحأ ةبيرق  تسيل  اهنأ  نالسرأ  نّمخو  .ةباشلا  تهقهق  ةغلابلا ، هتداعسل 

دق ناكو  .ماني  نأ  دارأ  اذإ  ًاديج  هنيكاكس  ءافخإب  هسفن  رّكذ  هنأ  مغر  ىلتقلا ،

.ةماستبالا ةبذع  ةسأ  دي  ىلع  هفتح  يقل  لجر  نم  كأ  نأ  عمس 

ىلع تبرو  هفتك ، ىوتسم  ىلإ  لصتل  ضوهنلا  ىلع  اهدعاسو  هديب  تكسمأ 

يذلا تقولا  يف  هسفنل  ندندي  ناك  .ميخملا  ربع  نايش  اناك  يف  اهترخؤم 

طقاستي ناك  يذلا  جلثلا  هنع  عن  ئفاد  ريرسو  دقوم  عم  ةميخ  هيف  دجو 

.ةموعنب

ثثج نكت  .ىلتقلا   تاءاصحإ  عمس  امدنع  ةداعسب  هتضبق  نجوميت  ّدش 

ًاصوصخ ديص ، ةلحر  ةليصح  درجم  نم  كأ  كانه  ناك  نكل  قطنتل ، ىلتقلا 

ً.اما مهلثم  وزغ  ةقرف  نونوكي  ار  مهنأ  نويشك  دقتعاو  .ءاتشلا  بلق  يف 

رير متي  ناك  انعم ." اهديعنو  دايجلاب  ظفتحنس  : " هيقفارمل نجوميت  لاق 

تقو دعب  نونغيو  نولمثيس  اوناك  ً.اجيهب  ماعلا  وجلا  ناكو  مهنيب  بارشلا 

نهادحإ يف اودجي  نأب  لمأ  دجوي  ال  هنأ  مغر  ءاسنلا  نوهتشي  ارو  صق ،

نم نك  ءاسنلا  مظعم  نأ  دجو  امدنع  ًاطبحم  نجوميت  ناك  .يلاخلا  ميخملا 

سبالملا نكحيو  نخبطيل  يراربلا  ىلإ  لاجرلا  نهبحطصي  اوللا  زئاجعلا 

ًاناخ هنوك  نويشكو ، راساخل  تجوز  داجيإ  هيلع  ناك  .مهتابغر  عابشإل  سيلو 
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.هلوح ةيفولا  تالئاعلا  نم  نكمم  ددع  ربكأل  جاتحي  ناكو  هل ،

عّدا نهنكل  نهلاجر ، لوح  نسلا  يف  تانعاطلا  ءاسنلا  باوجتسا  مت 

تناك يف  نهنم  ًالباذ  ًالاثم  نجوميت  بقارو  ً.ائيش  نفرعي  ال  نهنأ  عبطلاب 

ركفو .اهيف  ءاقبلا  راتخا  يتلا  ةميخلا  هوهطت يف  يذلا  محللا  نم  ًاردق  كرحت 

.ماستبالل ةركفلا  كلت  هتعفدو  ماعطلا ، قوذتي  رخآ  ًاصخش  عدي  نأ  هيلع  نأب 

ةأرملا ترظن  زوجعلا "؟ مألا  اهتيأ  هيلإ  جاتحت  ام  لك  ِكيدل  له  : " لاق

ةدحاو كلت  تناكو  ً.ايلاع  نجوميت  كحض  .ضرألا  ىلع  رذحب  تقصبو  هيلإ ،

، ناسنإلا كلمتي  يذلا  بضغلا  نع  رظنلا  ضغبو  ةايحلا ، قئاقح  مظعأ  نم 

ةأرما ةفاخإ  عيطتسي  لاح ، يأب  دحأ ، الو  .ةوقلل  ضرع  نم  فاخي  دقف 

كلذ دعب  ًالوأ  ماعطلا  قوذتي  رخآ  ًاصخش  عدي  نأ  يغبني  ارو  .ةبضاغ 

ً.اعيمج مهب  ًاديعس  نيرخآلا ، ىلإ  هلوح  رظنو  .فرصتلا 

ن ًاليتق ، نيرشعو  ًاعبس  ةليصحلا  نوكت  مهضعب ، جلثلا  ِطغي  اذإ   : " لاق

". نويشك اهادرأ  يتلا  زوجعلا  مهيف 

، اهتيأر تنك  ول  ً.انيكس  لمحت  يوحن  ةمداق  تناك  : " ًاظاتغم نويشك  باجأ 

". ًاضيأ مهسلا  تقلطأ  تنكل 

بصت كنأل   حاورألا  ركشا  : " بعت يأ  نم  ٍلاخ  هجوب  نجوميت  باجأ 

". ًاذإ ىذأب ،

توصب لاجرلا  ضعب  كحض  امدنع  نويشك  ىلع  بضغلا  تامالع  ترهظ 

، هيفتك ىلع  جلثلا  نم  ةديدج  ةقبط  عم  كانه  ًادوجوم  مليج  ناكو  .تفاخ 

باشعألا تناكو  .طقف  رهش  لبق  مهيلإ  اومضنا  ءاقشأ  ةثالث  ىلإ  ةفاضإ 

مهراتخا نجوميت  نكل  مهيلع ، بلاحطلا  ةحئار  مش  نكو  مهوسكت ،

لدابتو .جلثلا  يف  لاتقلل  ىلوألا  ىضوفلا  تاظحل  يف  هبناج  ىلإ  فوقولل 

نم ةغص  ةءاإ  تناك  .مهوحن  رظن  نأ  دعب  نجوميت  عم  تارظنلا  نويشك 

نكي .هئامد   نم  مهنأ  ىلع  ًاعيمج  مهلبقيل  هل  ةيفاك  ربكألا  هقيقش  سأر 
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ةثالثلا مستباو  كاذنآ ، مهسفنأ  اوتبثأ  نأ  دعب  ًاصوصخ  ًايرهاظ ، لوبقلا 

باشعألا بارش  ناك  .ةعومجملا  هذه  عم  لوألا  مهرصنب  عتمتسم  نيرخآلل 

نأ لبق  دربلا  داعبإل  عيطتسي  ام  ردق  مهنم  لك  عرجتو  دقوملا ، ىلع  ًانخاس 

، ةبجولا كلت  اوقحتسا  دق  ًاعيمج  اوناكو  .ةبعتملا  فارطألل  ةوقلا  ماعطلا  ديعي 

ً.ابيط مهجازم  ناكو 

هترشب مجحلا ، غصو  عيرس  لجر  وهو  ًانس ، مهربكأ  ىلإ  نجوميت  ملكت 

نبا عم  ًاعازن  نكل  يريوك ، عم  ىضم  يف  ناكو  .ثعشأ  هرعشو  ًادج  ةنكاد 

ناكو .ءامدلا  ةقارإ  متت  نأ  لبق  هئاقشأ  عم  ًاديعب  لحري  هلعج  ناخلا 

ً.اعيمج مهب  بحر  دق  نجوميت 

نل .دقتعأ  ام  ىلع  دربلا ، نم  راساخ  يقيقش  بلجل  تقولا  ناح  وتاب ؟ "

". ةليللا هذه  تآجافملا  نم  ديزملا  كانه  نوكي 

كدلاو نأ  ليختأ  : " لاقو مليج  ىلإ  نجوميت  رادتسا  ضهني ، وتاب  ناك  يف 

"؟ ميخملا دقفتي  جراخلا  يف 

.نجوميت ةماستبا  نم  ًانئمطمو  ًاقفاوم ، هسأرب  مليج  أموأ 

ارو .ةملكلا  ىنعم  لكب  لجر  هنإ  .كلذ  نم  لقأ  عقوتأ  ال  : " نجوميت لاق 

نجوميت راشأو  ً.اديعس  ءطبب ، هسأرب  مليج  أموأو  انيف ." دحاو  لضفأ  نوكي 

ضفر ركفت يف  اهنأ  ًاحضاو  ناك  .ماعطلا  هل  مدقتل  زوجعلا  ةيراتتلا  ةأرملا  ىلإ 

يذلا جيزملا  نم  ةبك  ةعطق  هل  تمّدقو  اهدشر ، ىلإ  تداع  اهنكل  هبلط ،

.راخبلا هنم  جرخي 

اذه .زوجعلا  مألا  اهتيأ  كل  ًاركش  : " همف ماعطلا يف  عضي  وهو  نجوميت  لاق 

لكؤي يف رخآ  لجر  ماعط  نم  لضفأ  ًائيش  تقوذتو  قبس  يننأ  دقتعأ  .ديج ال 

تكلم تنكل  يتيلستل ، هلافطأو  ةليمجلا  هتجوزب  تيظح  يننأ  ولو  .هتميخ 

". ءيش لك 

نخاسلا مهماعط  ىلع  نولصحي  اوناك  يف  تفاخ  توصب  هقافر  كحض 
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دق مهنم  ضعبلا  ناك  .ةيرب  تاناويح  لثم  نولكأيو  مههاوفأ  هب يف  نوعفديو 

، ةليبق يأ  نع  ًاديعب  اهوضق  يتلا  تاونسلا  ةراضحلا يف  راثآ  لك  ًابيرقت  دقف 

لاجرلا فنص  نم  ءالؤه  نكي  .ةوسقلا   كلت  ًايلاع  نّمثي  ناك  نجوميت  نكل 

، اولتقي نأ  مهنم  بلط  اذإو  .هرماوأ  ىلع  ضارتعالا  يف  نوركفي  نيذلا 

يف فقي  نمع  رظنلا  ضغب  مهقفارم ، ىلإ  ءامدلا  لصت  ىتح  نولتقيس 

.ضرألا نيعبم يف  مهدجو  لشلا ، ىلإ  هتلئاع  لقني  ناك  امدنع  .مهقيرط 

لثم كئلوأ  نم  نانثا  وأ  دحاو  ناكو  هدحو ، شيعي  ةيشحو  مهكأ  ناكو 

هلتقو مايخلا ، نع  ًاديعب  هذخأ  اهب ، قوثولا  نك  ال  ةنونجم  بالك 

.هل نالسرأ  هعنص  فيس  لوأب  ةعرسب 

.هتلئاع و ىلإ  هتدوع  تلت  يتلا  روهشلا  نجوميت يف  رّكف  لكأي ، ناك  يف 

نأل ةجاحلاو  هلوح ، لاجرلا  يف  هدهاش  يذلا  شطعتلاب  اهدنع  ملحي  نكي 

نفسلا يهتشت  ا  حايرلا  ِرجت  كلذ ،  مغرو  .ىرخأ  ةرم  لوبقم  اونوكي 

ام لكب  ليللا  فصتنم  برهتل يف  طقف  هيلإ  تمضنا  ةلئاع  كانه  تناك  ً.ااد 

اداعأو ةلئاعلا ، كلت  راثآ  نويشكو  نجوميت  بقعتو  .هلمحت  نأ  تعاطتسا 

تاناويحلل ةلئاعلا  اكرتي  نأ  لبق  نورخآلا  اهاري  ىتح  ميخملا  ىلإ  تاقورسملا 

دعب سيل  ةقباسلا ؛ اهتايح  ىلإ  ةدوعلل  لاجم  تالئاعلا  مامأ  نكي  .ةيربلا  

ناك مهلوبق ، ررقي  ناك  نيذلا  صاخشألا  ةعيبطل  ًارظنو  .هيلإ  مضنالا 

ً.ابرإ هنوقزميس  ّالإو  فعض  يأ  راهظإ  عيطتسي  هنأ ال  فرعي  نجوميت 

عضوو .ضعبلا  هضعبب  هيدي  كرفيو  خفني  وهو  وتاب ، عم  راساخ  لخد 

اقلطأف .هقوف  جلثلا  ضفنو  نويشكو ، نجوميت  نم  برقلاب  ًادمع  هسفن 

.تاهاجتالا لك  رشتنا يف  يذلا  جلثلا  نع  داعتبالا  الواحو  تانعللا ،

"؟ كلذك سيلأ  ًاددجم ، ينتيسن  : " راساخ لأس 

ناك لاح  يف  ةسراحلا  علا  تنك  كَسنأ !  : " لاقو هسأر ، نجوميت  ّزه 

". ًاعيمج انسلج  نأ  دعب  خأ  موجه  كانه 
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نم هتصح  ىلع  لصحيل  ًادعتبم  رادتسا  مث  هيقيقشب ، راساخ  قدح 

.ماعطلا

توصب سمهو  نويشك  نم  ًابرتقم  نجوميت  ىنحنا  كلذ ، لعفي  ناك  يف 

". جراخلا ناك يف  هنأ  تيسن  : " نورخآلا هعمسيل  ةيافكلا  هيف  ا  ٍلاع 

لوقأ تيقب  يننكل  توملا ، ىتح  دمجتأ  تدك  كلذ ! تفرع  : " راساخ خرص 

ةظحل يأ  دوعيس يف  .راساخ  اي  كنع  ىلختي  نل  نجوميت  تقولا : لاوط  يسفنل 

". ءفدلا ىلإ  كيعدتسيل 

ام دقفتيو  هلاطنب  ىلإ  هدي  ّد  راساخ  ناك  يف  كابتراب  نورخآلا  بقار 

.لجع ىلع  هلخادب 

سيل نكمم ؟ كلذ  له  .ًالعف  دمجت  دق  ءزجلا  كلذ  نأ  دقتعأ  : " نزحب لاق 

". لفسألا انه يف  ديلجلا  نم  ةعطق  ىوس  ءيش  كانه 

.هماعط نم  ىقبت  ام  قيري  داك  ىتح  ةيمكهتلا  ةربنلا  نم  نجوميت  كحض 

.ةعقبلا أ كلت  ىلإ  هب  قثأ  ًالجر ال  لسرأل  نكأ  .يقيقش   اي  ًانسح  تيلبأ  "

"؟ كانه كدجاوت  ًاديج  ًارمأ  نكي 

.مليجو راساخ  هل  ىدصت  يذلا  راتتلا  براحملا  موجه  نع  نيرخآلا  ربخأ 

مغرلاب مهب ، ةصاخلا  صصقلا  درسب  اوماق  مهءامد ، ئفدي  بارشلا  ناك  يفو 

ةنيزح ةغلب  رخآلا  ضعبلا  اهلاق  يف  ةباعدلا  ليبس  ىلع  اهلاق  مهضعب  نأ  نم 

، ًائيشف ًائيشو  .ةئفادلا  ةميخلا  يف  ءاتشلا  دربب  نوسحي  مهتلعج  ةبيئكو 

يمرلا ىلع  بردت  دق  غصلا  وتاب  نكي  و  ً.اضعب  مهضعب  براجت  اورطاشت 

ًادج ًاعيرس  ناك  هنكل  مهتلوفط ، ءانثأ  يجوساي  ءانبأ  لعف  لثم  سوقلاب 

.قلطني هدهاش  اذإ  هتباصإ  عيطتسي  مهس  ال  نأ  ىعّداو  كسلا ، لعتساب 

نأ ىتح  ةياغلل  ًايوقو  سوقلا ، وأ  فيسلا  لعتساب  هدلاول  ًادن  مليج  ناك 

ركشو مليج ، ىلع  دتعالا  نك  ناك  .هل  ًابئان  هلعجب  ركفي  ناك  نجوميت 

.هدعب ءاج  نم  لكو  نبالاو  دلاولا  ىلع  حاورألا  نجوميت 
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نأ رظتني  ةنتنلا ، ةرفحلا  كلت  ىلإ  دوعي  هنأب  اهيف  ملح  تاقوأ  كانه  تناك 

ًانايحأو .ةزاتمم  ةلاحب  هدسجو  ميلس  هنأب  ملحي  ناك  ًانايحأو ، .هفتح  ىقلي 

لاحبو فزني  لازي  ام  وأ  هيلع  ةيداب  بودنلا  راثآو  لابحب  ًاطوبرم  ناك  ىرخأ ،

هلخاد يف لعتشت  لازت  ام  يتلا  ةبيرغلا  ةركفلا  كلت  فشتكا  دق  ناك  .اهل  ري 

اوناك ءاوسو  .لوهسلا  كلت  يف  طقف  ةدحاو  ةليبق  كانه  ناك  .ناكملا  كلذ 

نومتني نيذلا ال  لوجتملا  ىتح  وأ  تونوخلوأ ، وأ  بائذلا ، مهسفنأ  نوعدي 

مغرو .ةبارق  تاقالع  مهطبرتو  اهسفن  ةغللا  نوملكتي  مهنأ  ّالإ  ةليبق ، يأ  ىلإ 

ديحوت نم  لهسأ  نوكيس  ءاتشلا  بابض  لوح  لبح  دش  نأ  فرعي  ناك  كلذ ،

اهنكل  ةيادب ، درجم  هلعف  ام  لك  ناكو  .بورحلا  نم  ةنس  فلأ  دعب  لئابقلا 

.كلذ نم  كأ  نكت 

نأ دعب  ةيلاتلا  ةوطخلا  يه  ام  ًاذإ ، : " هراكفأ ًاعطاقم  هقيقش  نويشك  لأس 

لوانت نع  مهتيقب  فقوتو  انه "؟ ةديدجلا  انمايخو  اندايج  ّدع  نم  يهتنن 

.باوجلا عسل  ماعطلا 

نبا عفر  ةمداقلا ." ةوزغلا  ةدايق  عيطتسي  مليج  نأ  دقتعأ  : " نجوميت لاق 

كديرأ : " نجوميت هل  لاقو  .حوتفم  همفو  ىلعألا  ىلإ  هتبجو  نع  هرصب  نالسرأ 

، ةغص ةعومجم  تدجو  اذإ  نكل  يموقب ، رطاخت  ال  .ةقرطم  نوكت  نأ 

اوسيل مهو  انموق ، نم  اوسيل  مهنإ  .يدلاو  ىركذل  ًاماركإ  اهقحست  نأ  كديرأ 

". ًاددعو ةوق  دادزن  نيب  انم  راتتلا  فاخي  نأ  يغبنيو  .انلثم  ًالوغم ،

فرعي ناكو  كنهذ ." يف  رخآ  ءيش  كيدل  : " ةماستبا عم  نويشك  لأس 

.هقيقش

ةداعتساو تونوخلوأ  ىلإ  ةدوعلل  تقولا  ناح  : " لاقو هسأرب ، نجوميت  أموأ 

.ةئيس اهديري  هنإ  راساخ  لوقيو  .ةديج  ةأرما  ىلإ  تنأ  جاتحتو  .يتجوز 

انيلإ اورظني  نل  .هسفن  بردلا  ىلع  نوسي  لافطأ  ىلإ  ًاعيمج  جاتحنو 

". نآلا مهنيب  يش  امدنع  ءاردزاب 
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". روهش ةدع  رمألا  قرغتسيس  : " نالسرأ نباب  قدحي  وهو  نجوميت  لاق 

.ةليوط ةرتف  هيلإ  رظنلا  مليج  عطتسي  و  تتباث ، ناوارفصلا  هانيع  تناك 

فرعأ تحبصأ  نأ  دعب  انه ، انتدعاسمل  لاجرلا  نم  ديزملا  يعم  بلجأس  "

نوفاخيو نوفزني  راتتلا  لعج  كتمهم  نوكتس  ايغ ، ءانثأ  .مهدجأ  نيأ  نآلا 

". عيبرلا مودق 

.ةيقافتالا تيبثتل  ضعبلا  هضعب  يدعاسب  اكسمأو  هدي ، مليج  ّدم 

". مهل ًابعر  نوكأس  : " مليج لاق 

، نالسرأ اهراتخا  يتلا  ةميخلا  جراخ  حنرتي  نجوميت  فقو  مالظلا ، يف 

دجو دق  فويسلا  عناص  نأل  ًاديعس  اهلخاد ، تاوصألا  ىلإ  عمسلا  ىغصأو 

لث ًالجر  لبق  نم  فرع  دق  نجوميت  نكي  .هرتوت   نم  ففخي  ًادحأ  ًاخأ 

.عبطلاب هدلاو  ّالإ  ةكرعملا ، هلثم يف  ًاتباث  فقي  ًالجر  الو  فويسلا ، عناص  ةبالص 

نأ نود  همرتحي  هسفن  نجوميت  دجو  ليجلا ، كلذ  نم  ناك  نالسرأ  نأل  ار 

عطاقي نأ  لبق  ددرت  .اهب  يحوي  ةءاإ  وأ  اهلوقي  ةملك  لك  عم  هسفن  تبثي 

ًابونج رفسلا  يوني  ناكو  كاذنآ ، ذختا  دق  ناك  رارقلا  نكل  هتولخ ، لجرلا يف 

.هعم نوكيس  نالسرأ  نأ  فرعي  نأ  دارأو  حابصلا ، يف 

فيك ظحالي  نأ  عيطتسي  صخش  يأ  ناك  ً.اغص  ًائيش  هبلطيس  ام  نكي   

ًاديحو مليج  كرت  ىلع  هماغرإ  ناك  .ماهسلا  ترياطت  لك  هنبا  نالسرأ  بقاري 

نأ دقتعي  نكي  نجوميت   نكل  هئالول ، رابتخا  ةباث  درابلا  لشلا  يف 

ىلع قرطيل  ًادي  عفر  ً.اديدح  هتملك  تناك  .ناحتمالا  كلذ  لشفيس يف  نالسرأ 

عتمتسي فويسلا  عناص  عديس  ناك  ذإ  كلذ ، نع  لدع  هنكل  غصلا ، بابلا 

، بونجلا ىلإ  نادوعيس  حابصلا ، يفو  .ةداعسلاو  ةنيكسلا  نم  ةظحللا  كلتب 

ىضق يتلا  لوهسلاب  كفتلا  نم  هلخاد  ةريرم  ةراثإب  رعشي  نجوميت  ناكو 

.هتلوفط اهيف 
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نورشعلاو يداحلا  لصفلا 

ةشهدلو .باشعألا  رحب  ربع  ةلورهلل  هيسرف  نالسرأو  نجوميت  عفد 

ًاليل ناثدحتي  اناك  .هيلع  قبطأ  يذلا  تمصلل  حاترم  هنأ  فشتكا  نالسرأ ،

هلمحي يذلا  فيسلا  ناك  ً.اقرع  اببصتي  ىتح  فويسلاب  نابردتيو  رانلا ، لوح 

ةيحضلا حرج  نم  هريرحتب  حمست  ءامدلل  ةانق  هيفو  ةعنصلا  ليمج  نجوميت 

هلصن ةّدح  ىلع  ظفاحي  فيك  همّلعو  هل  هعنص  دق  نالسرأ  ناك  .دهج  نود 

نجوميت عارذ  تالضع  تزرب  .أدصي  ال  ىتح  تيزلاب  ذالوفلا  حس  نأو 

تناك هبيردتل ، نالسرأ  دوجو  عمو  ًاما ، هنزو  ىلع  داتعا  نأ  دعب  ىنميلا 

.موي دعب  ًاموي  نسحتت  هتاراهم 

ً.ايلك اهنع  يضاغتلاب  وأ  راكفألاب  قارغتسالاب  امإ  رفسلا  مايأ  تضقنا 

نأ فشتكاو  مليج ، هنبا  عم  رفاسي  هنأ  ول  ك  رمألا  ناك  نالسرأل ، ةبسنلاب 

لت ىلإ  دعصي  وأ  ًاليلق  هيلع  نجوميت  مدقتي  امدنع  بقاري  ناك  .حيرم  كلذ 

نم ًاما  ًاقثاو  باشلا  سرافلا  ناك  .بونجلا  ىلإ  كلسم  لضفأ  فشتكيل 

ردقلا تالوحت  يف  نالسرأ  رّكف  .ةظحل  لك  يف  كلذ  ةيؤر  نك  ناكو  هسفن ،

مهميخم يف  ًاناخ  هنوعدي  اوناك  .بائذلا  نم  نجوميت  ذاقنإ  ىلإ  هتداق  يتلا 

ةنفحو هنوعبتي  ًالجر  نورشع  داكلاب  دجوي  ناك  هنأ  نم  مغرلاب  غصلا ،

رخفب يش  نجوميت  ناك  كلذ ، مغرو  .لافطألاو  ءاسنلا  نم  طقف  ةغص 

تاقوأ كانه  تناكو  .اهب  نوزوفيو  ىرخألا  ولت  ةراغ  نوضوخي  اوناكو  مهنيب ،

.هلاقع نم  هقلطأ  ّع  نالسرأ  اهيف  لءاست 

عم نجوميت  مهرداغ  ذنم  تارم  ةدع  اهميخم  تلقن  دق  تونوخلوأ  تناك 

اولصو ىتح  رمقلل  ترود  رمألا  قرغتسا  .هدلاو  ةباصإ  ءابنأ  لوصوو  ناساب ،

نيأ لهجي  لازي  ال  نجوميت  ناك  كلذ  مغرو  رمحألا ، لتلا  لوح  يضارألا  ىلإ 

اولعف ك  ىرخأ  ةرم  بونجلا  وحن  اوكرحت  مهنأ  نكمملا  نم  ادب  .مهدجي 

دهاش .مهيلإ  لوصولا  ليحتسملا  نم  حبصأ  اذهلو  ةديدع ، تاونس  ذنم 
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يعارو لوجتم  لك  لأسي  ناك  امدنع  دعاصتي  باشلا  هقيفر  رتوت  نالسرأ 

.مهنم ةملك  يأ  سمتليو  هنايقتلي ،

.هبناج ىلإ  نالسرأو  نجوميت  ىلع  ةلهس  ءابرغلا  نم  بارتقالا  ةمهم  نكت   

، ءاوهلا ناتعوفرم يف  هاديو  هسرف  داقو  هجرس  ىلإ  هسوق  طبر  نأ  دعب  ىتحو 

نجوميت ناك  .ةفئاخلا  لافطألا  نويعو  ةدودشملا  ماهسلا  هلباقت  تناك 

ثيح ةليبق  يأ  ىلإ  نومتني  ال  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  ثدحتيو  هسرف  نع  لجرتي 

.نالسرأ عم  هوأر  املاح  عرسم  اوّرف  مهنم  نيثكلا  نأ  نم  مغرلاب  مهدجو ،

بيحرتلا نوقليس  مهنأب  مهدعوو  ًالش ، هجوتلاب  مهنم  ضعبلا  ىلإ  راشأ 

ًاثم ًالمع  كلذ  ناك  .هنوقدصي  اوناك  اذإ  فرعي  نكي  و  .همسا  ركذ  ىدل 

اهعس ىدل  ًاخأ  تأموأ  فوخلا  فرعت  ال  زوجع  ةأرما  ّنكل  طابحإلل ،

ً.اقرش هتلسرأو  مسالا ،

اهفرع يتلا  يضارألا  ربع  هسرف  داق  امدنع  هسفن  ةحارلا يف  نجوميت  دجي   

ناكم لازي يف  ام  كوليإ  ناك  .مهادافتيل  بائذلا ، ءابنأ  نع  ًاضيأ  لأسو  .ًالفط 

نأ نود  ةدراطم  ةقرف  نجوميت  يقتلي  نأ  ًابسانم  نكي  و  ةقطنملا ، يف  ام 

عمجي نأ  لبق  سيل  نكل  مهنيب ، باسحلا  ةيفصت  متتس  .اهل  ًادعتسم  نوكي 

.ةيفيص ةفصاع  لثم  بائذلا  مايخ  هقيرط ب  قشيل  براحملا  نم  يفكي  ام 

لواح لاحرتلا ، نم  رهش  دعب  بكلا  تونوخلوأ  ميخم  ادهاش  امدنع 

ةيؤر عيطتسي  ناك  .هتايركذ  هيلع  تبلغت  نأ  دعب  هسفن ، حبكي  نأ  نجوميت 

بابدلا لثم  نونطي  هيلإ ، اوجرخ  امدنع  ناسرفلا  فلخ  دعاصتملا  رابغلا 

.ميخملا فارطأ  لوح 

". نولصي امدنع  كفيس  نع  ةديعب  كدي  ِقبا  : " نالسرأ ىلإ  مت 

سلجو ةيرورضلا ، ةحيصنلا غ  هعس  ىدل  ةشكت  فويسلا  عناص  ىفخأ 

ةسبايلا باشعألا  ضعب  لكأت  نأ  نجوميت  سرف  تلواحو  .ةرخص  لثم 

حوضوب ك هدلاو  ركذت  .ماكحإب  ًادودشم  ماجللا  ىقبأو  اهقنع ، ىلع  اهمطلف 
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ًاهجو رهظأو  ةقلطملا ، ةرطيسلا  تحت  هرعاشم  ىقبأو  هعم ، دوجوم  هنأ  ول 

.ديكأتلاب هيلع  قفاويس  يجوساي  ناك  ًايساق 

ةقيرطلاو هيفتك  رتوت  ظحالو  باشلا ، ىلع  أرط  يذلا  يغتلاب  نالسرأ  رعش 

هنأو ألاب ، ًااد  ًائيلم  ناك  لجرلا  يضام  نأب  رّكف  .هسرف  ماجل  اهب  ّدش  يتلا 

ةعاجشلا ضرع  نوبخاصلا  نوبراحملا  يهني  نأ  رظتني  يف  ًايجيردت  يخرتسي 

.هب نوموقي  يذلا 

"؟ انل اهميلست  اوضفر  نإ  اذام  : " نالسرأ لأس 

ءيشب نالسرأ  رعشو  فويسلا ، عناص  وحن  نيوارفصلا  هينيع  نجوميت  رادأ 

؟ ةقيرطلا كلتب  هجعزي  ىتح  ىتفلا  نوكي  نمو  .ةدرابلا  ةرظنلا  قفاري  بيرغ 

". تومأ نأ  نود  يجاردأ  دوعأ  نل  .اهنود  رداغأ  نل  : " نجوميت لاق 

، رمعلا نم  ةرشع  ةنماثلا  يف  ناك  امدنع  ركذتو  ً.اقلق  هسأرب  نالسرأ  أموأ 

ءانثأ هيلع  ناك  ع  ةراهم  دادزا  دقل  .هفلخ  ناك  نسلا  كلت  روهت  نكل 

وأ سوقلاب  هيلع  بلغتلا  عيطتسي  ًالجر  دعب  ىقتلا  دق  نكي  و  هبابش ،

يذلا ءيشلا  .دوجوم  لجرلا  كلذ  لثم  نأ  دقتعي  ناك  هنأ  نم  مغرلاب  فيسلا ،

مدع يفو  هباصعأ ، ةدورب  يف  نجوميت  ةاراجم  وه  هلعف  عيطتسي  نكي   

نبا هيدل  ناك  دقلو  .طقف  بابشلا  ىلع  ًاركح  ناك  يذلا  توملاب  بكلا  هثارتكا 

ً.اضيأ

لصو يذلا  تقولا  نكل يف  يلخادلا ، هعارص  نم  ءيش  نالسرأ  ىلع  رهظي   

ً.اما ًانكاس  فقيو  ًايفاص  هنهذ  ناك  تونوخلوأ ، وبراحم  هيلإ 

مهماهسو مهساوقأ ، عفار  هنم  اوبرتقا  امدنع  اوفتهو  ةلايخلا  خرص 

نكل  هيلع ، ثأتلا  ضرعلا  كلذ  نم  فدهلا  ناك  .راتوألا  ىلع  ةدودشم 

هيف ققدي  ةلايخلا  دحأ  نالسرأ  دهاش  .نالسرأ  وأ  نجوميت  ءاوس  هب  ِلابي 

ةداحلا ةكرحلا  كلت  تداكو  .نجوميت  هجو  دهاش  امدنع  هسرف  ماجل  دشيو 

.ةشهد براحملا  هجو  ألتماو  اهيتاق  ىلع  وثجت  هسرف  لعجت  نأ 
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". تنأ هنإ  : " سرافلا لاق 

يننإ كل  تلق  .وك  اي  يتجوز  لجأ  نم  تئج  : " لاقو نجوميت ، أموأ 

". كلذ لعفأس 

هترجنح نم  مغلبلا  جارخإل  حنحنتي  تونوخلوأ  براحم  نالسرأ  دهاش 

نم يفكي  ا  برتقتل  هسرف  هيبقع  نم  طغضلا  عفد  .ضرألا  ىلع  قصبيو 

نود نجوميت  رظن  .هديب  هيلإ  لوصولا  هتعاطتساب  حبصأ  ىتح  نجوميت 

ههجو عقتو  هعفص ، ديري  هنأ  ول  ك  هعارذ  عفري  وك  ناك  يف  متها 

ً.ابضغ بحاشلا 

ىتح هفيس  عفتراو  .هنم  ةبيرق  حبصتل  هسرف  عفدو  نالسرأ ، كرحت 

خرصو .كانه  ترقتساو  وك ، ةرجنح  تحت  هلصن  ةمدقم  تحبصأ 

مهساوقأ اوزّهجو  .مهلوح  نورودي  اوذخأو  بضغب ، نورخآلا  نوبراحملا 

ىتح رظتناو  .نيدوجوم  غ  مهنأ  ول  ك  نالسرأ  مهلهاجت  ماهسلا ، قالطإل 

.هيف ًابك  ًافوخ  دهاشو  هوحن ، وك  انيع  تهجتا 

وحن هينيع  فرط  نم  رظنو  ناخلا ." سملت  ال  : " فطلب نالسرأ  لاق 

ا ًابيرق  توملا  ناك  .رخآلا  نم  كأ  ًادودشم  ًاسوق  نأ  فيك  دهاشو  نيرخآلا ،

.فقوت دق  تقولا  نأ  ادبو  ءاوهلا ، تسن  عم  هب  رعشيل  يفكي 

، ماهسلا كلاجر  قلطأ  اذإ  .وك  اي  صرحب  ملكت  : " ًستبم نجوميت  لاق 

". انلبق تومتس 

نع ًاددجم  لءاستو  دودشملا ، سوقلا  دهاش  دق  نجوميت  نأ  نالسرأ  ظحال 

.هئوده

دشو .ةيبصعب  كرحتت  تناك  هسرف  نأ  نم  مغرلاب  لاث ، لثم  وك  ناك 

.هسرف نم  ئجافم  زازتها  ةجيتن  هقنع  عطُقت  ىتح ال  ماجللا  ىلع  هتضبق 

". ًابرإ كنوعطقيس  ينتلتق ، اذإ  : " ًاسمه لاق 

مغرو ً.ائيش  فيضي  نأ  نود  حيحص ." كلذ  : " باجأو نجوميت ، هل  مستبا 
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يف ًاقيمع  وفطت  بضغلا  نم  ةدراب  ةلتكب  رعشي  ناك  هنأ  ّالإ  مستبا ، هنأ 

موقلا ءالؤه  نم  سيلو  ءابرغلا ، لالذإ  سوقط  ىلع  ربص  هيدل  نكي  .هلخاد  

.ديكأتلاب

". فيسلا دعبأ  : " وك لاق 

قرعلا ةيؤر  عيطتسي  ناك  نجوميت  نكل  ًائداه ، هتوص  ناك  هظح ، نسحل 

لعف عيطتسي  توملا  نم  بارتقالا  نأب  ركف  .حايرلا  مغر  هنيبج ، ىلع  ليسي 

رثأ كانه  نكي  نكل   هسفنب ، فوخلاب  رعشي  ال  اذامل  لءاستو  .لجرب  كلذ 

هنأب روعش  هيدل  ناكو  ههجو ، برضت  ةحنجأ  نع  ةمهبم  ىركذ  هتدوار  .هل 

حور نأب  ركفو  .هنم  لينلا  عيطتسي  رطخلا ال  نأو  ةظحللا ، كلت  نع  لوزعم 

.هبقارت لازت  ام  تناك  ار  هدلاو 

". كميخم بِّحر  يف  : " نجوميت لاق 

.ليوط نمز  ذنم  هفرعي  ناك  يذلا  باشلا  ىلإ  نالسرأ  نم  هينيع  وك  لقن 

ضرعتيو عجارتي  نأ  امإ  .هيلع  دسحي  فقوم ال  هنأ يف  فرعي  نجوميت  ناكو 

.تو نأ  امإو  لالذإلل ،

لاجرلا ىلإ  هلوح  رظنو  .يرجي  امل  ثرتكم  غ  وهو  نجوميت ، رظتنا 

ىتح سوقلا  ّدش  يذلا  براحملا  ىلإ  رظنلا  ةليوط يف  ةظحل  ىضقو  نيرخآلا ،

نجوميت عفرو  مهسلا ، قالطإل  ًادعتسم  لجرلا  ناكو  .هنذأ  ىلإ  هدي  تلصو 

.فرعي هنأ  ىلع  ةلالد  ةغص ، ةكرحب  هنقذ 

". ميخملا ىلإ  كب  ًالهأ  : " وك سمه 

". ىلعأ توصب  : " نجوميت لاق 

". كب ًالهأ  : " ًابضغ كطصت  نانسأ  ربع  ًاددجم  وك  لاق 

لازي ام  ناك  يذلا  لجرلا  ىلإ  جرسلا  رادتساو يف  زاتمم ." : " نجوميت باجأ 

.دودشملا سوقلا  عم  رظتني 

تفرط كترجنح ." هب يف  عفدأو  هبحسأس  مهسلا ، كلذ  تقلطأ  اذإ  : " هل لاق 
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ً.اكبترم داحلا  لصنلا  سأر  ضفخأ  ىتح  نجوميت  هب  قّدحو  لجرلا  انيع 

، ًاقيمع ًاسفن  بحسو  فيسلا  نالسرأ  دعبأ  نأ  دعب  هفلخ  وك  ثاهل  عمسو 

.كلذب عتمتسي  هنأ  هتشهدل  دجوو 

تئج دقل  .وك  اي  انتقفرب  كسرف  دق  : " هبيرق رهظ  ىلع  تبري  وهو  لاق 

". يتجوز لجأ  نم 

، نجوميت ّصغ  .تونوخلوأ  ناخ  ةرايز  نود  ميخملا  لوخد  ًانكمم  نكي   

ناخ ب  تناكو  راسناس ، عم  يجوساي  اهسرام  يتلا  زكارملا  ةبعل  ركذتو 

ىلإ هدوقي  وك  ناك  يف  لجخلاب  رعشي  نكي  و  ًاخماش ، هسأر  عفر  .رخآو 

ًادن نكي  هنأ   ّالإ  راتتلا ، دض  هتاحاجن  مغر  .ميخملا  طسو  راسناس يف  ةميخ 

داكي ًاسرافو  ًايبرح ، ًادئاق  ناك  تالاحلا ، لضفأ  يفو  .هدلاو  ناك  ك  راسناسل ،

كلت ىتح  هصقنت  تناك  اذإو  .هلبقتسيس  يذلا  صخشلا  ىوتسم  نم  برتقي 

نيرخآلا لعجتس  اهدحو  هدلاو  ىركذ  نأ  فرعي  نجوميت  ناك  ةناكملا ،

.ءيشب هدلاو  ىركذ  عفنت  نل  ارو  هيلإ ، نوعمتسي 

.هيلع هساوقأو  ًاديعب ، هيسرف  دايتقا  ّمتي  نأب  احمسو  نالسرأو  لجرت 

رظنو اهيف ، هاقتلا  ةرم  رخآ  تلت  يتلا  تاونسلا  ًالجر يف  حبصأ  دق  وك  ناكو 

ةميخلا لوخدب  هبيرقل  نوحمسي  ناخلا  عابتأ  دهاش  امدنع  متهاب  نجوميت 

نأش اذ  حبصأ  وك  نأ  نجوميت  كردأو  .طقف  تلك  عضب  مت  نأ  دعب 

.تونوخلوأ ناخل  اهادسأ  يتلا  ةمدخلا  نع  لءاستو  .عيفر 

، ةأجف تفاخ  توصب  كحضو  ام  ًائيش  نجوميت  ركذت  وك ، دعي  امدنع  

.تماصلا هرتوت  نم  نالسرأ  جرخأو 

، روبص يننكل  .موقلا  ءالؤه  ًااد ، رظتنأ  يننولعجي  مهنإ  : " نجوميت لاق 

هانيع تعمل  مج ." عضاوتب  مهتاناهإ  تلمحت  دقل  نالسرأ ؟ اي  كلذك  سيلأ 

ةقلطملا ةرطيسلا  تناكو  .هسأر  ىنحأ  نالسرأ  هدحوو  ًايلسم ، نكي  ءيشب  

ناك .ميخملا  كلذ  يف  رابتخا  عضوم  نجوميت  يف  اهدهاش  يتلا  سفنلا  ىلع 
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مدع مغر  ةروهتم ، ةملك  نم  هفتح  اهيف  ايقلي  ةصرف  دوجوب  دقتعي  نالسرأ 

.كلذ ىلع  ليلد  دوجو 

كلذ نأ  فرعت  نأ  يغبنيو  .كسفن  طبضت  نأب  كدلاو  فّرشت  : " فطلب لاق 

". ةوق نم  اإو  فعض ، نم  ًاعبان  سيل 

.هعور نم  تأّده  دق  تلكلا  نأ  ادب  نكل  ةّدحب ، نجوميت  هب  قدح 

ةراهم نم  عاطتسا  ام  لكب  حايترا  بعت  يأ  نم  ًايلاخ  ههجو  نالسرأ  ىقبأو 

، هقنع نالسرأ  ىولو  .طقف  رمعلا  نم  ةرشع  ةنماثلا  يف  نجوميت  ناك  دقف 

دق اناك  .بونجلا  ىلإ  ةلحرلا  كلتل  ةيانعب  هقيفر  راتخا  دق  نجوميت  نأب  ّرقأو 

يف رخآ  باش  يأ  لثم  ًاتباث  نجوميت  ناكو  بيهر ، رطخل  هيسفن  اضّرع 

ناك يتلا  ةئدهتلا  ةوق  نوكيل  هسفن  نالسرأ  زّهج  .هئايربكو  ديدجلا  هعقوم 

ً.احضاو هرارق  نوكي  امدنع  اهيلإ  جاتحي  نجوميت  نأ  فرعي 

ةكرح لك  عم  ًابلصو  ًاعفرتم  ودبي  ناكو  ةليوط ، ةرتف  دعب  وك  داع 

.اهوطخي

". ًاجراخ كتحلسأ  ناكرتتس  نكل  راسناس ، يالوم  كاس  : " لاق

، هعباصأ نم  ةرقنب  بارقلا  كف  نالسرأ  نكل  ضرتعيل ، همف  نجوميت  حتف 

.ةحوتفملا وك  دي  هفيس يف  ضبقم  عضوو 

لث رخآ  ًافيس  ىرت  نل  .ىتفلا  اهيأ  ًاديج  فيسلا  سرحا  : " نالسرأ هل  لاق 

". كرمع لاوط  هتدوج 

نجوميت نكل  هديب ، فيسلا  لمح  ءارغإ  مواقي  نأ  وك  عسوب  نكي   

امإ هيلع  ناك  اذكهو  هيعارذ ، ب  نالسرأ  فويس  اث  عفدب  هتلواحم  دسفأ 

، فيسلا هاطعأ  امدنع  ةيلاخ  هديب  نجوميت  رعش  .هيلك  ءاقلإ  وأ  هذخأ 

.فلخلل عجارتي  وك  ناك  يف  حالسلا  ىلع  ةتباث  هترظن  تيقبو 

ًاعساو هيعارذ  حتفو  بابلا ، دنع  ناخلا  عابتأ  دحأ  هجاو  نم  نالسرأ  ناك 

، كانه اهب  فقو  يتلا  ةقيرطلاب  لاعفنا  يأ  كانه  نكي  .هشيتفتب   هل  حمسو 

٣٠٨



رعشو .مجاهت  نأ  كشو  ىلع  ىعفأل  لتاقلا  نوكسلا  ركذت  نجوميت  نكل 

تاينث كلذ  ا يف  فويسلا ، عناص  نم  ةصوب  لك  شّتفو  ًاضيأ ، كلذب  سراحلا 

.هيلحاكو هئادر 

راهظإ نود  شيتفتلا  لّمحتو  كلذ ، نم  لقأ  لعفي  نأ  نجوميت  عطتسي   

نأ عيطتسي  نكي  .لخادلا و  نم  يلغي  أدب  دق  ناك  هنأ  نم  مغرلاب  بعت ، يأ 

لك نم  ةميظع  ةليبق  ليكشتب  ملحي  ناك  هنأ  نم  مغرلاب  موقلا ، ءالؤه  بحي 

ىتح اهنم  ًاءزج  تونوخلوأ  نوكت  نل  كلذ ، لعفي  امدنعو  .ضرألا  كلت  لئابق 

.حارجلا مهيف  نخثي 

، ةميخلا ىلإ  نالسرأو  نجوميت  لخدأ  ًائيش ، دجي  نل  هنأ  عباتلا  عنتقا  امدنع 

تناكو .هدلاو  حارجب  اهب  فرع  يتلا  ةليللا  ىلإ  نجوميت  داع  ةظحل ، لالخو 

كرت دق  نسلا  رورم  نأ  ُدبي  يف   اهسفن ، ةعماللا  ةيبشخلا  ةيضرألا 

.هسفن راسناس  ىلع  هتامالع 

ناتنكادلا هانيع  تناكو  هنم ، ابرتقا  امدنع  ًاسلاج  تونوخلوأ  ناخ  يقب 

.هيلع ٍداب  قاهرإلاو  هنابقارت 

". يالوم اي  مكترضح  نوكأ يف  نأب  فرشلا  يل  : " حوضوب نجوميت  لاق 

.ةباتكلا ةعقر  لثم  دعجأ  هدلج  ناكو  راسناس ، مستبا 

كدلاو توم  ناك  دقل  .نجوميت  اي  ًاددجم  انه  كارآس  يننأ  دقتعأ  نكأ   "

". لئابقلا لكو  ماوقألا ، لكل  ةراسخ 

ًان اوعفدي  نأ  هوناخ  نيذلا  كئلوأ  ىلع  يغبني  لاز  ام  : " نجوميت باجأ 

يف مامألا  ىلإ  راسناس  ىنحنا  امدنع  وجلا  يف  دعاصتي  رتوتلاب  رعشو  ًايلاغ ."

مستبا ًاملؤم ، تمصلا  حبصأ  امدنعو  .ديزملا  عقوتي  هنأ  ول  ك  بكلا ، هدعقم 

.راسناس

.لشلا يف  كتجه  نع  تعمس  : " ةملظلا يف  رفصي  توصب  ناخلا  لاق 

". كب ًاروخف  نوكيس  كدلاو  نأ  دقتعأ  معن ، دقتعأ ، .ًسا  كسفنل  عنصت  كنإ 
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.ّدرلا ةيفيك  نم  قثاو  هرصب غ  نجوميت  ضفخ 

تجهلا نم  ليلق  ددعب  ىهابتتل  َّيلإ  ِتأت  كنكل   : " ًالئاق راسناس  عبات 

". كلذ نم  قثاو  انأ  ةلايخلا ، ضعب  دض 

.ءودهب باجأ  هنكل  رتوتي ، نجوميت  لعج  ًادقح  لمحي  هتوص  ناك 

". هب ودعو  ام  لجأ  نم  تئج  : " ًاما راسناس  ينيع  ىلإ  رظني  وهو  لاق 

.ةظحلل هرمأ  نم  ةح  هنأب يف  راسناس  رهاظت 

.بائذلل لمتحم  ثيروو  ناخل ، نباك  اهدنع  انيلإ  تئج  كنكل  ةاتفلا ؟ "

". نمزلا اهيلع  ىضمو  ةثداح  تناك  دقل 

، نافرطت راسناس  انيع  تناك  يف  بقارو  اهلك ." سيل  : " نجوميت باجأ 

نجوميت لءاستو  هسفن ، يلسي  لجرلا  ناك  .هترظن  دقتت يف  ةيلخادلا  هتعتمو 

يف ناعبات  كانه  ناك  .ةايحلا  ديق  ىلع  ةرداغملاب  هل  حمسيس  ناك  اذإ  ام 

بناجلا دحأ  ىلإ  فقي  وك  ناك  .فيسب  حلسم  هالكو  هناخ ، عم  ةميخلا 

نيذللا فيسلا  عازتنا  عيطتسي  هنأ  نجوميت  ظحال  ةحمل ، .ٍنحنم يف  هسأرو 

.قمحأ لازي  ام  هبيرق  ناك  دقف  هتضبق ، نم  هلمحي 

كلت توميل يف  ءاج  دق  نكي  هنأل   ءاخرتسالا ، ىلع  هسفن  نجوميت  مغرأ 

، تيراعلا هيدي  نم  تابرضب  هموصخ  لتقي  نالسرأ  دهاش  دق  ناك  .ةميخلا 

عمجتي امدنع  هنأ  ّالإ  .ىلوألا  عباتلا  تابرض  نم  ناوجني  ار  هنأب  ركفو 

.هنهذ و نع  ةركفلا  نجوميت  دعبأ  .ةياهنلا  نوكتس  هتمجاهمل ، نوبراحملا 

سيلو يف تقولا ، كلذ  سيل يف  هلجأل ، هتايح  رسخي  نأ  قحتسي  راسناس  نكي 

.تقو يأ 

"؟ ًاذإ اهتملك ، نم  تونوخلوأ  لصنتت  له  : " فطلب لاق 

، هعابتأ كرحتو  .هنانسأ  ب  نم  جرخي  هكرتو  ًاليوط ، ًاسفن  راسناس  بحس 

.مهفويس تاضبق  مهيديأ  تكسمأو 

دق اذهلو  مهتايحب ، نوثرتكي  ال  نيذلا  بابشلا  مهدحو  : " راسناس لاق 
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دهاش امدنع  ّدتحاو  وك  ىلع  هرصب  عقوو  يلزنم ." يف  يتناهإب  نورطاخي 

.مأوتلا فيسلا 

نم ةأرما  لباقم  َّيلع  هضرعي  نأ  سراف  درجم  عيطتسي  يذلا  ام  : " لاق

"؟ تونوخلوأ

ناك .هطخس  راهظإ  مدع  ًالواحم  ةظحلل ، هينيع  قلغي  نالسرأ  دهاشي   

عيطتسي ام  لضفأ  وهو  دقع ، نم  كأ  هعم  يقب  دق  هلمحي  يذلا  فيسلا 

ام لءاست  ةظحللو ، .هنامدقي  رخآ  ءيش  هيدل  نكي  .قالطإلا و  ىلع  هعنص 

.هرّذحي نأ ال  راتخاو  كلذل  ن  دوجوب  نّمخ  دق  نجوميت  ناك  اذإ 

لجر لثم  راسناس  بناج  ىلإ  عباتلا  هبقارو  .ةيادبلا  يف  نجوميت  بجي   

.هلتقيل هباينأ  نع  ّرشكي  نأ  رظتنيو  ًاطخ ، ًابلك  دهاشي 

نم نالسرأ  ىلإ  رظني  و  رايخ ، كانه  نكي  ً.اقيمع و  ًاسفن  نجوميت  ذخأ 

.هتقفاوم لجأ 

.لئابقلا لك  ب  هل  ليثم  ال  لجر  هعنص  ًازاتمم  ًافيس  كيلع  ضرعأ  : " لاق

". دلاو موق  ىلإ  فرش  ةيده  نكل  اهل ، ًان  سيل 

نبا ىفخأو  .هنم  برتقيل  وك  ىلإ  راشأو  بيذهتب ، هسأر  راسناس  ىنحأ 

.فيسلا همّلسو  هتماستبا  نجوميت  لاخ 

". نجوميت اي  فيس  ًارايخ ب  َّيدل  نأ  ودبي  : " ًستبم راسناس  لاق 

ىلع هعباصأ  رر  راسناس  ناك  يف  ًاطبحم  فقوملا  نجوميت  بقار 

ليمج اناك  دقو  .ساحنلاو  مظعلاب  هماهبإ  فرط  كحيو  شوقنملا ، ضبقملا 

، هدلاو فيس  ركذتي  نأ  ىوس  نجوميت  عطتسي  و  ةميخلا ، ةملظ  يف  ىتح 

هئاقشأل دعولا  ركذت  تمصلا ، يفو  .هنم  هعازتنا  ّمت  يذلا  لوألا  فيسلا  كاذ 

.راسناس بيجي  نأ  لبق  ًاددجم  ملكتو 

تجوز انوكتل  يرخأ  تنثا  ىلإ  جاتحأ  اهب ، تدعُو  يتلا  ةأرملا  ىلإ  ةفاضإ  "

". بيرقل يل
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رظنيل هنيع  مامأ  هعفرو  نالسرأ  فيس  بحسو  ًايلابمال ، هيفتك  راسناس  ّزه 

.هيلإ

ثكلا انيدل  .نجوميت  اي  ًالوبقم  كضرع  دجأس  فيسلا ، الك  ينتحنم  اذإ  "

دقل .كلذ  ديرت  تناك  اذإ  يولوش  ةنبا  ذخأ  عيطتستو  .مايخلا  تايتفلا يف  نم 

نإ لوقلا  عيطتسي  دحأ  الو  ًادج ، ةليوط  ةرتفل  انترصاخ  يف  ةكوش  تناك 

". مهدوعوب نوفي  تونوخلوأ ال 

"؟ تيوقو تباش  يرخأ  تنثا  عم  اهذخآس  : " ًادكؤم نجوميت  لاق 

أموأ ًاخأو ، .هنضح  يف  فيسلا  عضوو  ةليوط ، ةرتفل  راسناس  هيلإ  رظن 

.ظفحتب هسأرب 

.تونوخلوأ نم  تنبا  كحنمأس  نجوميت ، اي  كدلاو  ىركذل  ًاماركإ  "

". ىوقأ كتيرذ  نالعجتس 

، ةفيعضلا هترجنح  نم  ناخلاب  كسو  هدي  د  نأب  بغري  نجوميت  ناك 

.راسناس هجو  ةماستبالا  تلع  يف  هسأر  ىنحأ  هنكل 

تحبصأو حالسلا  ىلع  ناتبرت  نالازت  ام  ناتليحنلا  ناخلا  ادي  تناك 

ةءاإبو .همامأ  نوفقي  نيذلا  لاجرلا  ًابيرقت  يسن  دق  هنأ  ادبو  ةديعب ، هترظن 

ءاوهلا ىلإ  ناعباتلا  هداقو  .همامأ  نم  افرصنيل  انثلا  ىلإ  راشأ  ىزغم ، تاذ 

.هردص ةوقب يف  قفخي  هبلق  ناكو  هنم ، ًاقيمع  ًاسفن  نجوميت  بحسو  درابلا 

نم فطلب  هسمليل  هدي  نجوميت  ّدمو  ًابضغ ، لعتشي  نالسرأ  هجو  ناك 

يقب نجوميت  نكل  ةكرحلا  كلت  نم  زفقيس  فويسلا  عناص  نأ  ادبو  .همصعم 

.هيف أدهتو  مرطضت  لجرلا  لخاد  ةوقلا  نأب  رعشو  ًانكاس ،

". دقتعت مظعأ م  ةيده  تناك  : " نالسرأ لاق 

هباجأو .ناتيلاخ  هاعارذو  هفلخ ، جرخي  وك  دهاشو  هسأر ، نجوميت  ّزه 

نكل هوحن ، ٍساق  هجوب  نالسرأ  رادتساو  فيس ." درجم  فيسلا  : " ًالئاق

.هنم عزفي  نجوميت  
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". انيلكل هنم ، لضفأ  عنصتس  "

.ةعت ثيدحلا  عمسي  ناك  يذلا  وك  ىلإ  رادتسا  اهدنع 

". يلاخ نبا  اي  اهيلإ  ذخ  "

يف هفوقو  تلت  يتلا  تاونسلا  يف  ًاديعب  تلحترا  تونوخلوأ  نأ  مغر 

ىلع يقب  هتلئاعو  يولوش  زكرم  نأ  ًاحضاو  ناك  هنأ  ّالإ  ةرم ، رخآ  مهميخم 

ةميخلا ىلإ  ةديعبلا  مايخلا  ةفاح  وحن  نالسرأو  نجوميت  وك  داق  .هلاح 

اهنكل كانه ، طقف  ةصق  مايأ  ةعضب  ىضق  دق  ناك  .اهركذتي  يتلا  ةعقرملا 

ناك .هيضام  نجوميت  ىسني  نأ  ًالهس  نكي  هتركاذ ،  ةيح يف  لازت  ام  تناك 

بحرتس تروب  تناك  اذإ  ام  لءاست  لجركو ، .ليلقب  لفط  نم  ربكأ  كاذنآ 

رّكف هبايغ ! تجوزت يف  دق  تناك  نإ  ديكأتلاب  هربخيس  راسناس  ناكو  .هتدوعب 

ىلع لوصحلاب  عتمتسا  دق  نوكي  ار  تونوخلوأ  ناخ  نأ  ًهجتم  نجوميت 

.ءيش لباقم ال  عئارلا  فيسلا 

ىّطمتي غصلا ، بابلا  نم  جرخي  يولوش  ادهاش  برتقي ، وك  ناك  يف 

هينيع بجحو  مداق ، زوجعلا  لجرلا  مهدهاش  .طويخلا  نم  ًامازح  دشيو 

ىلع تامالع  تكرت  دق  نونسلا  تناك  ً.اديج  مهال  حابصلا  سمش  نع 

هافتك تناكو  نجوميت ، ركذتي  ًالوحن م  كأ  ناكو  .ناخلا  نم  كأ  يولوش 

، مهضعب نم  ةبرقم  ىلع  اوحبصأ  امدنعو  .خستم  ميدق  ءادر  تحت  تيخارتم 

تئيلملا هيدي  ىلع  ءاقرزلا  قورعلا  نم  ةكبش  ىري  نأ  نجوميت  عاطتسا 

فرعت دق  هنأ  ول  ك  ملكتي  نأ  كشو  ىلع  زوجعلا  لجرلا  نأ  ادبو  دقعلاب ،

مغر تفيعض ، اتحبصأ  هينيع  نأب  كش  كانه  نكي  .ةظحللا   كلت  مهيلع يف 

ًابصتنم ىقبيس  ميدق  رذج  لثم  قاسلا ، كلت  ةيقاب يف  ةوق  ىلع  ةمالع  دوجو 

ً.ايلك اهب  مطحتي  يتلا  ةظحللا  ىلإ 

ّزهو تم ." كنأ  تدقتعا  : " هدي رهاظب  هفنأ  حس  وهو  يولوش  لاق 

.هسأر نجوميت 

٣١٣



". دوعأس يننإ  تلق  .دعب  سيل  "

نجوميت كردي  نأ  لبق  تنثا  وأ  ةظحل  رمألا  قرغتساو  رفصي ، يولوش  أدب 

قصبيو حنحنتي  يولوش  نأ  ظح  الو  ةصغب ، توصلا  ىهتناو  .كحضي  ناك  هنأ 

.ضرألا ىلع  رظنملا  عشبلا  ينبلا  مغلبلا  نم  ةلتك 

.قزنب وك  حنحنت 

". كتنبا رضحأ  .يولوش  اي  هنذإ  ناخلا  حنم  : " وك لاق 

ءاتشلا يف  يتميخ  تعادت  امدنع  انه  هَرأ   : " لاقو هنم  يولوش  رخس 

ضعبو ةعقر  عم  اهدنع ، يعم  حايرلا  يف  زوجعلا  راسناس  َرأ  .يضاملا  

امدنع كناسل  ظفحا  اذهل  نآلا ؛ انه  هارأ  الو  نآلا ، كلذب  ركفأو  .طويخلا 

". ملكتت

.نالسرأو نجوميت  ىلإ  هينيع  رادأو  ًابضغ ، وك  دّروت 

دقل .ّيقيقش  لجأ  نم  وك  اي  يرخألا  تاتفلا  رضحأ  : " نجوميت لاق 

". ناتليمجو ناتيوق  هنأ  دكأت  اذهل  ًاظهاب ؛ ًان  تعفد 

و .فارصنالا  هنم  ابلط  هنأل  ًابضاغ  ناكو  هباصعأ ، طبضيل  وك  حفاك 

.هنع ًادعتبم  يش  ناك  يف  نالسرأ  وأ  نجوميت  هيلإ  رظني 

"؟ كتجوز لاح  فيك  : " هلاخ نبا  دعتبا  امدنع  نجوميت  لأس 

تقلتسا دقل  .ءاتش  يلصف  ذنم  ةتيم  : " لاقو ًافافختسا  هيفتك  يولوش  ّزه 

". ينتعتل  نآلا ، كلمأ  ام  لك  يه  تروب  .تلحرو  جلثلا  ىلع 

نكي ةظحللا ،  كلت  ىتحو  .اهمسا  هعس  ىدل  زفقي  هبلقب  نجوميت  رعش 

ةدحول ًهفت  هانيع  تضمو  .ةايحلا  ديق  ىلع  لازت  ام  اهنأ  ةفرعملا  قح  فرعي 

عطتسي ك   كلذ ، لايح  ءيش  لعف  عيطتسي  نكي  نكل   زوجعلا ، لجرلا 

ناك .هتنبال  اههجوي  ناك  يتلا  ةيساقلا  تلكلاو  تابرضلا  لك  عم  ءيش  لعف 

نعاطلا ةقيرط  تدب  كلت  نأ  نم  مغرلاب  مدنلا ، راهظإ  ىلع  تاف  دق  تقولا 

.نسلا يف 
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باب حتفنا  همالك ، ةعباتم  عيطتسي  نأ  لبقو  ...نيأ "؟ : " لوقي نجوميت  أدب 

، اهتفقو لدعت  تناك  يفو  .ةدرابلا  ضرألا  ىلإ  ةأرما  هنم  تجرخو  ةميخلا 

ً.ابيرقت هلوط  لث  تحبصأ  اهنأو  ًالوط ، تدادزا  دق  تروب  نأ  نجوميت  ظحال 

اهسأر تنحأو  حضاو ، لوضفب  هترظن  تلباقو  اهدلاو ، بناج  ىلإ  تفقوو 

اهسبالم يدترت  اهنأ  دهاشو  دومجلا ، اهتءاإ  ترسك  .هب  ًابيحرت  ًاخأ 

فلخ طوبرم  دوسألا  اهرعشو  ورفلاب  ططخم  ءادر  عم  رفسلل ، ًادادعتسا 

.اهسأر

". ةدوعلاب ترخأت  : " نجوميتل تلاق 

كلت كاذنآ  دعت  و  .تايركذلا  نم  هردص  يف  قيضب  رعشو  اهتوص ، ركذت 

تنكاد اهانيع  تناكو  ًايوق ، اههجو  ناك  .اهفرعي  ناك  يتلا  ةليحنلا  ةلفطلا 

اهيف رخآ  ءيش  زيي  عيطتسي  نكي  .ةرشابم   هيلإ  نارظنت  اأك  ناودبتو 

تامالع نم  ٍلاخ  اهدلجو  ةبصتنم  فقت  تناك  اهنكل  كيمسلا ، ءادرلا  تحت 

.هتنجو نم  اهدلاو  تلّبقو  تنحنا ، امدنع  اهرعش  عملو  .ضارمألا 

". مويلا كلذب  موقأس  تنكو  ءادوسلا ، سرفلا  رفاح  ةجلاعم  يغبني  : " تلاق

ةيشق ةبيقح  تروب  تطقتلا  .اقناعتي  هنكل   ةساعتب ، يولوش  أموأ 

.اهفتك ىلع  اهتعفرو  ةميخلا ، لخاد  نم 

عم دوعي  وك  عمسي  نأ  داكلاب  عاطتساو  اهب ، ًاهودشم  نجوميت  ناك 

.نايكبتو ًالجخ  نادروتتو  هبناج ، ىلإ  نايش  تعفاي  تاتف  اتناكو  .تاتفلا 

تعضوو هادحإ  تلعس  امدنع  هيتلك  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  نجوميت  ىقلأو 

.اهمف ىلع  ةخستم  شق  ةعطق 

". ةضيرم ةاتفلا  هذه  : " وكل لاق 

يغبني ناك  ثيح  ىلإ  نجوميت  دي  تدتماو  ةحاقوب ، هيفتك  هلاخ  نبا  ّزه 

.مستباو ءاوهلا  ضبقنت يف  عباصألا  وك  دهاشو  .فيسلا  دجي  نأ 

". اهتقيقش عم  كل ، اهراضحإ  راسناس  ينم  بلط  يتلا  ةاتفلا  اهنإ  : " باجأ
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، اهنقذ نم  ةاتفلا  كسمأو  هدي ، ّدمو  قبطم ، تمصب  همف  نجوميت  قلغأ 

.هبلق ةصغب يف  رعشو  ًادج ، ًابحاش  ناك  اهدلج  نأ  كردأو  .هيلإ  اههجو  عفرو 

قافتالا دعب  ىتح  ةقفص  يأ  ليدعت  ىلإ  ىعسي  نأ  راسناس  ةداع  نم  ناك 

.طورشلا ىلع 

"؟ ةغصلا اهتيأ  ةضيرم  ِتنأ  ىتم  ذنم  : " نجوميت اهلأس 

أي ضرملاو  .يالوم  اي  عيبرلا  ذنم  : " هنم ةفئاخ  اهنأ  ًاحضاو  ناكو  هتباجأ 

". ةيوق يننكل  بهذيو ،

نبا ةماستبا  تفتخا  ىتح  كانه  هاقبأو  وك  ىلع  نجوميت  رصب  عقو 

ةليللا كلت  نجوميت يف  يدي  ىلع  هاقلت  يذلا  برضلا  ركذتي  ناك  ار  .هلاخ 

ةلحر يف  تجن  اذإ  ةظوظحم  نوكتس  ةاتفلا  نأل  نجوميت  دهنت  .ةديعبلا 

دجي نأ  هئاقشأ  دحأ  ىلع  ناك  تتام ، اذإو  .لشلا  يف  هميخم  ىلإ  ةدوعلا 

.نهابس اوللا  راتتلا  ءاسن  ةجوز ب 

وحن لفسألا  ىلإ  رظنو  سرفلا ، نجوميت  ىطتماو  ماجللاب ، نالسرأ  كسمأ 

اهب تكسمأو  هعارذ ، ّدم  اذهل  نثال ، عستي  يبشخلا  جرسلا  نكي  .تروب  

نالسرأ لعفو  .اهيلإ  اهتبيقح  دشت  يهو  هنضح  يف  سلجتو  دعصتل  تروب 

ست نأ  اهتقيقش  ىلع  ناكو  .لعست  تناك  يتلا  ةاتفلا  عم  هسفن  ءيشلا 

نكل دايجلا ، نم  ديزملا  راضحإ  هيلع  يغبني  ناك  هنأ  نجوميت  كردأ  .مهفلخ 

.مدنلا ىلع  تاف  دق  ناك  تقولا 

ً.اددجم ايقتلي  نل  هنأ  فرعي  وهو  يولوش  ىلإ  أموأ 

". زوجعلا لجرلا  اهيأ  كدعوب  تيفو  دقل  : " لاق

". اهب ِعا  : " هتنبا قرافت  هترظن   نأ  نم  مغرلاب  يولوش ، باجأ 

مهقيرط عيمجلا  قشو  نالسرأ  عم  نجوميت  رادتسا  بيجي ، نأ  نود 

.مهفلخ لورهت  تونوخلوأ  ةاتفو  ميخملا ، ربع  نيدئاع 
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نورشعلاو اثلا  لصفلا 

عناص ناكو  .ةليللا  كلت  هدحو  هكرتيل  ديج  سدح  نالسرأ  ىدل  ناك 

باهذلاو سوق  ذخأ  لّضفو  هيفيس  ةراسخ  نم  ًابئتكم  لازي  ام  فويسلا 

يتلا ةقيقشلا  تناك  .تونوخلوأ  ةأرما  ىلإ  فرعتي  نجوميت  ناك  يف  ديصلل 

كلذ اوفقوت  امدنع  ةقهرمو  مدقلا  ةحرقتم  ًايشم  ةفاسملا  كلت  تعطق 

ادخام اهتقيقشب  ينتعت  تناك  اهنأو  نيولإ  اهمسا  نأ  نجوميت  فرعو  .ءاسملا 

اولوانت نأ  دعب  سرفلا  عم  تقيقشلا  نجوميت  كرتو  .ضرملا  اهكهنأ  نأ  دعب 

.ةدعابتم تارتف  يف  يوقلا  ادخام  لاعس  عمسي  لازي  ام  ناك  هنكل  ماعطلا ،

يأ ةردق  نأ  نم  مغرلاب  دربلا ، نم  هيمحتل  سرفلا  ةيطغأ  اتذخأ  دق  اتناك 

تشاع اذإ  هنأ  نجوميت  رّكف  .ةبك  ُدبت  لتحالا   ىلع  تقيقشلا  نم 

باشعأ داجيإ  عيطتست  ار  هتدلاو  نإف  لشلا ، ىلإ  لصت  ىتح  ادخام 

ً.افيعض ناك  كلذ  لمألا يف  نكل  اهديفت ،

رانلا بناج  ىلإ  ضرألا  ىلع  ءاطغ  درفي  نجوميت  ناك  يف  تروب  ملكتت   

، هئادر ىوس  عيقصلا  نم  هيمحي  ءيش  نود  مونلا  ىلع  ًاداتعم  ناكو  .ةبهاللا 

فرعي نجوميت  نكي  .هسفن   ءيشلاب  مايقلا  اهنم  بلطلا  ًابئاص  نكي  و 

أشن دق  نكي  .هباهذ و  دعب  يولوش  اهلماع  فيك  الو  اهتداتعا ، يتلا  ةايحلا 

ً.اما اهمهفي  ةقيرطب   اهعم  ًاحاترم  نكي  هنأ   ك  تاقيقش ، ب 

تسلج اهنكل  هرفس ، ءانثأ  اهيلإ  يغصيو  اهعم  ملكتي  نأ  ديري  ناك 

دق ناك  .قفألاب  قدحتو  سرفلا ، ةكرح  عم  حجرأتت  رهظلا ، ةدودشم  ةبصتنم 

هنيب  ًارتوت  كانه  نأ  ادبو  يعيبط ، لكشب  ثيدح  حتف  ةصرف  تّوف 

.كاذنآ هتئدهت  عطتسي 

حبذو .ةداتعملا  هتيلاعفب  عباتلا  رود  بعل  هديص ، نم  نالسرأ  داع  امدنع 

.ةيهشو ةينب  تحبصأ  ىتح  محللا  حئارش  ىوشو  هداطصا ، دق  ناك  ًاريرغ 

رظتناو .سمادلا  مالظلا  ىفتخاو يف  بيرق ، ناكم  ىلإ  هسفنب  ىأن  كلذ ، دعبو 
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ىلع اهبجو  لصح  يتلا  ةقفصلل  نالسرأ  لوبق  نع  ام  ةراشإ  نجوميت 

.زوجعلا لجرلا  نم  مهجتم  تمص  ىوس  ءيش  كانه  نكي  نكل   هتجوز ،

دقف نأ  دعب  لملمتي  نجوميت  أدب  ًالش ، كرحتت  موجنلا  تناك  يف 

سمشلا هتحفل  يذلا  تروب  دلج  ةموعن  ىأر  دق  ناك  .ءاخرتسالا  ىلع  ةردقلا 

اهنانسأ لعجيل  يفكي  ا  دراب  لودج  اهيعارذو يف  اههجو  لسغت  تناك  امدنع 

، تقولا نم  ةرتفلو  .ءاضيبو  ةيوق  ةديج ، ًانانسأ  تناك  اهنأ  ظحالو  .كطصت 

اذهلو  ةديدج ، سرفب  باجعإلا  لثم  ادب  كلذ  نكل  اهنانسأب ، لزغتي  نأ  رّكف 

تحت اهديري  هنأب ال  رهاظتي  نأ  عيطتسي  نكي  .همف   نم  تلكلا  جرخت 

لوقيس هتلأس ، اذإو  .رادج  لثم  هنيب  تفقو  قارفلا  نس  نكل  هعم ، ءاطغ 

فرعي نكي  و  لعفت ، اهنكل   اهيف ، ايقتلا  ةرم  رخآ  ذنم  هلعف  ءيش  لك  اهل 

.أدبي فيك 

ةقيرطلا عمست  نأب  لمأي  ناك  موجنلا ، تحت  كانه  يقلتسي  ناك  امدنع 

تعمس ، دق  تناك  اذإ  نكل  ةبك ، تاديهنتب  همف  نم  ءاوهلا  اهب  خفني  يتلا 

ناكو اعلا ، ًاديحو يف  ناك  ارو  .ةظقيتسم  اهنأ  ىلع  ةراشإ  ةيأ  كانه  نكت 

هبعت ظحالتل  رجفلا  ىتح  ًاظقيتسم  ءاقبلا  ليخت  ً.اديدحت  هب  رعشي  ام  كلذ 

نكي هنكل   متهالل ، ةثم  ةركف  كلت  تناك  .هلهاجتل  ىسألاب  رعشتو 

.ةليوط ةرتفل  ةحيرجلا  ةماهشلاب  روعشلا  لهاجت  عيطتسي 

تحت سلجت  اهدهاشو  ةظقيتسم "؟ ِتنأ  له  : " كفت نود  ةأجف  لاق 

.موجنلا

"؟ ةقيرطلا كلتب  ءاوهلا  رفزتو  خفنت  تنأو  مونلا  عيطتسأ  فيك  : " تباجأ

تعبت يتلا  ةلبقلاو  مالظلا ، يف  توصلا  كلذ  اهيف  عمس  ةرم  رخآ  ركذت 

مغر هئادر ، تحت  هدسج  يرست يف  ةرارحب  رعشو  ةثم  ةركفلا  تناك  .كلذ 

.ةدوربلا ديدشلا  ءاوهلا 

مغرو ًاعم ." ءاطغ  تحت  ىلوألا  ةليللا  يضقنس  اننأ  دقتعأ  تنك  : " لاق
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.بيجت نأ  لبق  ففأتت  اهعمسو  ةقزن  ىوكش  لثم  مالكلا  جرخ  هاياون ، لضفأ 

"؟ ةبذعلا تلكلا  هذه  لثم  ةمواقم  عيطتسي  نم  : " تلاق

.باوجك ًايفاك  ناك  لصاوتملا  اهتمص  ّنكل  ًائيش ، فيضت  نأ  لمأ  ىلع  رظتنا 

لغشيل هقهقت  اهعمس  امدنع  دهنتو  .كلذب  مايقلا  عيطتست  اهنأ  ًاحضاو  ناكو 

مستبا مالظلا ، يفو  .ءاطغلا  تحت  ىفتخا  ام  ناعرس  يذلا  توصلاب  هسفن 

.ةأجف ًايشتنم 

دهاشو تضقنا ." يتلا  تاونسلا  يف  تارم  ةدع  كيف  تركف  دقل  : " لاق

هبناج ىلع  ىقلتساو  .هوحن  ترادتسا  دق  اهنأ  نّمخو  اهدنع ، كرحتي  اهلكش 

.هدلج ةبطر  باشعأ  تغدغد  ثيح  هفنأ  كحو  اهتهجاوم  يف 

"؟ ةرم مك  : " تمت

". ةليللا اهيف  ا  ةرشع ، اتنثا  .ةرم  ةرشع  ىدحإ  : " لاقو ةظحلل  ركف 

"؟ هيلع تنك  هركذتت ع  يذلا  ام   . ركفت   : " هل تلاق 

ناكو كفنأ ." تحت  طاخملا  ضعبو  بذع ، توص  كل  ناك  هنأ  ركذتأ  : " لاق

.ةلوهذم تمصلا  مزتلتل  اهتعفد  قدص  ةنر  هتوص  يف 

.يدلاو نع  ًاديعب  ذخأتل  ةليوط  ةرتف  كئيجم  ترظتنا  : " تلاق ًاخأ 

". بائذلل ًاناخ  تحبصأ  كنأو  كنأش  ولعب  اهب  تملح  تايسمأ  كانه  تناك 

هلعج له  ًاقح ؟ هعمس  ام  ينعي  كلذ  ناك  له  .مالظلا  يف  نجوميت  رتوت 

اهنكل اهبيجيل ، هقفرم  ىلع  هسفن  عفرو  اهينيع ؟ ةبترم يف  دأ  يلاحلا  هعضو 

.عيرسلا هجازم  غتب  ةثرتكم  مالكلا غ  تعبات 

تناك امدنع  مهرخآ  ناكو  تونوخلوأ ، نم  بابش  ةثالث  تضفر  : " تلاق

ةوسنلا تكحضو  .ءاتشلا  كلذ  يف  اهتاجن  لمتحملا  غ  نمو  ةضيرم  دلاو 

". نهنيب رخفب  يشمأ  تنك  كلذ  مغرو  بئذ ، ىلإ  قوتت  يتلا  ةاتفلا  ىلع 

". دوعأس يننأ  فرعت  تنك  : " سفنلاب دادتعاب  نجوميت  لاق 

نم لحفب  جاوزلا  درأ  يننكل   تم ، كنأ  تدقتعا  : " تلاقو تففأت ،
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ام لك  ناك  كلذ  نكل  ايربك ، نم  اوكحض  دقل  .هلافطأ  لمحأل  مايخلا ،

". هكلمأ

ناك ار  يذلاو  هتهجاو ، يذلا  عارصلا  مهفي  نأ  ًالواحم  مالظلا ، يف  قّدح 

نأ وهف  هتايح ، ءيش يف  يأ  ملعت  دق  ناك  اذإو  .هعارص  لثم  ام  ةقيرطب  ًيظع 

ًاصاخشأ ءالؤه  ناك  .اهنم  ةوقلا  نودمتسيو  ةدحولا  نوحجني يف  ًاسان  كانه 

.مهزي ام  لك  ىلع  نوظفاحي  نيذلاو  طاشنلاو  ةيويحلاب  معفمو  نيرطخ 

هتدلاوب رّكفو  .مهنم  ًادحاو  ناك  هسفن  وهو  .ءالؤه  نم  ةدحاو  تروب  نأ  ادب 

ً.افيطل نوكي  نأ  هنم  تبلط  دق  تناكو  ةظحلل ،

كوحنم يل، تونوخلوأ ، ىلإ  اهيف  تبهذ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  يف  : " فطلب لاق 

". كنع ثحبلل  دارإ  ءل  تبهذ  ةيناثلا ، ةرملا  يفو  .يدلاو  كلبقو 

". يلخاد كروذب  عضت  نأ  تدرأ  : " جرحب تلاق 

.مالظلا اههجو يف  ىري  نأ  ىنمتي  ناك 

، تونوخلوأ ام يف  لضفأ  انبو : انبأ  كتيويح يف  ديرأ  .حيحص  اذه  : " لاق

". بائذلا ام يف  لضفأو 

اهءاطغ تبحسو  هنم ، ًافحز  تبرتقا  امدنع  اهئفدب  رعشو  ةشخشخ ، عمس 

.هقوف

". ةليمج يننإ  لق يل  : " هراثأ لكشب  هنذأ  تسمه يف 

، مالظلا يف  اهيلع  هيدي  ررمو  كلذك ." ِتنأ  : " ًاشجأ حبصأ  توصب  باجأ 

كحضت اهعمس  ضايبلا ." ةعصان  كنانسأ   " .اهنطب ةموعنب  رعشو  اهءادر  حتفو 

نكي اهيلع و  اتكرحت  هيدي  ّنكل  ةظحالملا ، كلت  ىلع  هنذأ  تفاخ يف  توصب 

.اهيلإ جاتحي  نكي  و  اهلوقيل ، تلكلا  نم  ديزملا  هيدل 

عم هسرف  نجوميت  داق  امدنع  بيرغ  لكشب  ًايهاز  يلاتلا  مويلا  حابص  ناك 

سمالتي ناك  ةرم  لك  .هملؤي يف  داكي  لكشب  شيجت  هرعاشم  نأ  ادبو  .تروب 

نم ًايشتنم  أتس ، يتلا  يلايللاو  ةقباسلا  ةليللاب  ركفي  ناك  نادسجلا ، اهيف 
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.برقلاو براجتلا 

حمسو ماجللاب  كسمأ  نالسرأ  نأ  نم  مغرلاب  ةبك  ةفاسم  اوعطقي   

، ديصلل اوفقوت  .رهظلا  دعب  ةرتف  مظعم  ًاعم  سرفلا  بوكرب  تقيقشلل 

هيشل محللا  نم  يفكي  ام  مهيدل  حبصأ  ىتح  سوقلا  نالجرلا  لمعتساو 

مايخ ذالم  نع  ًاديعب  أوسأ  حبصي  ادخام  لاعس  نأ  ادب  .ةليللا  كلت 

نالسرأ ملكت  .اهب  تنتعا  لك  جشنت  اهتقيقش  عس  نك  ناكو  تونوخلوأ ،

دييقت يغبني  ناك  لوألا ، رهشلا  ىضقنا  امدنع  نكلو  هنم ، لك  عم  فطلب 

ّالإ رمألاب ، اوملكتي  مهنأ   مغرو  .اهفعض  نم  عقت  ىتح ال  جرسلا  ىلإ  ادخام 

.ًاليوط شيعت  نأ  عقوتي  نكي  مهنم   ًادحأ  نأ 

، مايألا دحأ  ةحيبص  يفو  ًالش ، اومدقت  لك  لحمضي  ضرألا  رارضخا  ناك 

، تروب عم  ةيطغألاب  ًافحتلم  ناك  .جلثلا  طقاست  رظنم  ىلع  نجوميت  ظقيتسا 

.اهل ةياهن  يتلا ال  ةعساشلا  لوهسلاو  دربلا  هقهرأ  نأ  دعب  قمعب  امان  دقو 

تقولل ًادح  تعضوو  ضافخنالا ، ىلإ  نجوميت  تايونعم  جلثلا  ةيؤر  تعفد 

هنأ فرعي  ناك  .ىضم  تقو  يأ  نم  ةداعس  كأ  هيف  ناك  ار  يذلاو  ديعسلا ،

تروب ترعش  .راتتلا  عم  برح  ىلإ  هناوخإ  ةدايقو  لاتقلاو ، ةقشملا  ىلإ  دوعي 

يف مويلا  تاعاس  نايضقي  اناك  اذكهو  اهمامأ ، تعجارتو  هرعاشم ، ةدوربب 

.رويطلا لثم  لبق  نم  ناثداحتي  اناك  يف  بيرغ ، تمص 

ًاجرخم ملكتف  ةديعب ، ةفاسم  ىلع  ًالوأ  لوجتملا  دهاش  نم  نالسرأ  ناك 

ذالم ًاغص يف  ًاعيطق  اوعمج  دق  لاجر  ةثالث  ناكو  .هتظقي  مالحأ  نم  نجوميت 

ذخأ نأ  ذنم  .ءاتشلا  درب  مهيقتل  كانه  ةخستم  ةميخ  اوبصنو  لتلا ، ىلع 

ب تروب  عمو  .ءاقللا  كلذ  لثم  ىشخي  نجوميت  ناك  هيفيس ، راسناس 

مهدايج ءابرغلا  ىطتما  ديعب ، نم  .تفاخ  توصب  هسفن  متش  هيعارذ ،

ثالث ةيؤر  نكل  ةيملس ، مهاياون  تناك  ارو  .ةلورهلل  اهب  اوعفدو  ةعرسب ،

ىلإ تروب  لزنأو  ماجللا ، نجوميت  ّدش  .فنعلا  ىلإ  مهعفدتس  تناك  تاباش 
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هماهس لضفأ  عضوو  هيطغت ، يتلا  شقلا  ةعطق  نم  هسوق  بحس  .ضرألا 

عناص ناكو  ً.ازهاج  ناك  نالسرأ  نأ  دهاشو  .هتنانك  ءاطغ  حتفو  هيلع ، ةيقابلا 

ىلع سلجتل  اهكرتو  جرسلا ، ىلإ  ادخام  طبري  يذلا  لبحلا  عطق  دق  فويسلا 

نجوميتو لدابت  اهناكم ، لحي  ناك  امدنعو  .اهتقيقش  عم  ةدمجتملا  ضرألا 

.تارظنلا

"؟ رظتنن له  : " نالسرأ خرص 

نأ ول  ىنو  ًاودع ، برتقت  يتلا  مهدايج  ىلع  براحملا  نجوميت  دهاش 

، ًاليوط ًافيس  اوكلت  نأ  كاسم  لوجتم  ةثالثل  ًانكمم  نكي  ً.افيس و  هيدل 

.ةدكؤم ةلصحملا  لعجب  ًاليفك  نوكيس  يذلاو 

". مهلتقنس .ال  : " حايرلا ربع  خرص 

ىلع هيبقعب  عفدي  ناك  يف  هءارو  ًافوخ  ناحونت  ناتقيقشلا  عمس 

تناك هسفن ، يف  لمتعي  ناك  ام  بناج  ىلإو  .هسوق  زّهجيو  هسرف  يبناج 

لكشب هسفن  تيبثت  عيطتسي  ناك  هدحو ، سرفلا  هتدايق  يف  ةراثإ  كانه 

.هسوق نم  توملا  لسل  زاتمم 

اوحبصأ مث  لهسلا ، لوط  ىلع  اوراس  امدنع  ةليوط  مهنيب  ةفاسملا  تدب 

ىغصأ .مهناذآ  يف  فصعت  حايرلا  تناكو  ضعبلا  مهضعب  نم  بيرق  ةأجف 

كانه ناكو  .مغانتلاب  رعشو  ضرألا ، برضت  هسرف  رفاوح  عقو  ىلإ  نجوميت 

مئاوقلا عفترت  ىتح  ةعساو  تاوطخب  نالورهت  سرفلا  لعج  نم  فده 

نأ هملع  دق  يجوساي  ناكو  .طقف  نمزلا  نم  ةهربل  ضرألا  نع  اهلك  عبرألا 

ً.ااد ةنقتم  هتديدست  نوكت  ىتح  ةظحللا ، كلت  همهس يف  قلطي 

.ةليوط نس  كلذ  ىلع  اوبردت  دق  هوهجاو  نيذلا  لاجرلا  نكي   

ماهسلا تّنطو  .اهب  نورعشي  اوناك  يتلا  ةراثإلا  ةجيتن  ةفاسملا  ريدقت  اوؤاسأو 

عقو عفتراو  .مهيلإ  نالسرأو  نجوميت  لصي  نأ  لبق  سوؤرلا  قوف  ىلوألا 

عفترت امدنع  كلت  ةيرحلا  ةظحل  كانه  ناك  ىرخألا  ولت  ةرمو  رفاوحلا ،
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ىفتخاو ًاعم ، هيمهس  نالسرأو  نجوميت  قلطأو  .ضرألا  نع  ناسرفلا 

ً.اديعب نهسلا 

مهس عم  هنع  طقسو  جرسلا ، نع  نالسرأ  هفدهتسا  يذلا  براحملا  ىواهت 

.جايهب تزفقو  ءاوهلا  يف  اهاوقب  تلكرو  ةوقب ، هسرف  تعزفو  .هردص  يف 

ضرألا ىلع  طقسيل  اثلا  لجرلا  رادتساو  ةمكحم ، نجوميت  ةبرض  تناكو 

امدنع همهس  قلطي  ثلاثلا  نجوميت  دهاش  ً.اموتكم  ًاتوص  ًاثدحم  ةدمجتملا 

ً.اما هردص  ًافدهتسم  مهنيب  ّرم 

لفسألا ىلإ  لزن  دق  ناك  هنكل  هقوف ، مهسلا  ّرمو  .بناجلا  ىلإ  هسفنب  ىمر 

همدق تقلزنا  امدنع  ًابضغ  خرص  .ىلعألا  ىلإ  هسفن  عفد  عطتسي  و  ًاثك ،

تناك .ةبك  ةعرسب  ةعفدنملا  هسرف  قنعب  ثبشتي  هسفن  دجوو  باكرلا ، نم 

دشب هنزو  ببستو  ةوسقب ، ماجللا  دشي  ناك  يف  هتحت  ةعرسب  ّر  ضرألا 

عضبلو .لفسألا  ىلإ  ىرخأ  ًامدق  كلذ  رثإ  ىلع  قلزناو  سرفلا  مف  نم  ماجللا 

هدي ةبك  ةدارإب  حتف  مث  ةيديلجلا ، ضرألا  لوط  ىلع  فرجني  ناك  تاظحل ،

رفاوحلا نع  ًاديعب  جرحدتي  نأ  ًاسئاي  لواحو  طقسو ، ماجللا  ىلع  ةضباقلا 

.هقحست تداك  يتلا 

.جلثلا تمص  يف  لءاضتي  اهليهص  ناكو  هنودب ، ةلورهلا  سرفلا  تعبات 

.هاوق عمجتسيو  ةدهجملا  هسافنأ  ىلإ  يغصي  هرهظ ، ىلع  نجوميت  ىقلتسا 

، سلج امدنع  حنرتو  هانيع  تفرطو  .ناشعترت  هاديو  هملؤي  هدسج  لك  ناكو 

.نالسرأب لح  ام  ىل  فلخلا  ىلإ  رظنو 

م براحملا ، سرف  ردص  يف  اثلا  همهس  عضو  دق  فويسلا  عناص  ناك 

فقو يرجي ، ام  بقاري  نجوميت  ناك  يفو  .ضرألا  ىلع  هعوقوب  ببست 

.راودلاب باصم  هنأ  ًاحضاو  ناكو  هيمدق ، ىلع  حنرتي  بيرغلا 

لواحو .لجرلا  ىلع  زهجيل  ءودهب  ىشمو  هئادر ، نم  ًانيكس  نالسرأ  بحس 

هردص ئجافم يف  أب  رعش  ًاسفن ، بحسي  ناك  يف  نكل  خرصي ، نأ  نجوميت 
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هيتئر ألمو  فقو  بك ، دهجبو  .عقو  امدنع  رسُك  هعالضأ  دحأ  نأ  كردأو 

.ءاوهلاب

!" نالسرأ اي  فقوت  : " اهب رعش  يتلا  ةداحلا  ةعسللا  نم  ًاعزف  ىدان ،

هعقوأ دق  ناك  يذلا  لجرلا  بقاري  ًانكاس  فقوتو  فويسلا ، عناص  هعمس 

دوعي ناك  يف  ألا  ىلع  لماحتو  هعالضأ ، ىلع  هدي  نجوميت  طغض  ً.اضرأ 

.مادقألا ىلع  ًاس 

.كارح الب  تموك  هاقيفر  ناك  .هنم  برتقي  هردقل  ملستسملا  لوجتملا  هبقار 

لخادتمو كباشتم  هنم  لك  ماجلو  ضرألا  ىلع  تاج  هاسرف  تناكو 

برتقا امدنعو  .ةيديلجلا  ضرألا  ىلع  رضتحت  ةيقلتسم  هسرف  تناك  .هضعبب 

.اهتبقر يف  ًانيكس  عفديو  ةباصملا  سرفلا  ىلإ  يش  لوجتملا  دهاش  نجوميت ،

ةبتكم .راخبلا   هنم  دعاصتي  ًاريزغ  رمحألا  مدلا  لاسو  اهاوق  تبرطضا 

دمحأ يحمرلا 

نكاد هدلج  نأو  تالضعلا ، لوتفمو  ًاصق  ناك  بيرغلا  نأ  نجوميت  ظحال 

ةدعب هسفن  ّفل  دق  ناك  .فيثك  بجاح  تحت  ناترئاغ  هينيعو  ةرمحلا 

بسانتت لكشلا  ةعبرم  ةعبق  رمتعيو  دربلل  ءاقتا  سقلا  نم  تاقبط 

هنيكسب نالسرأ  ىلإ  راشأو  ةتيملا  هسرف  نع  دعتبا  ةديهنت ، عمو  .هلكشو 

.ءامدلاب ةثولملا 

". كل َّيدل  ام  دهاشو  ً.اذإ  ينلتقاو ، لاعت  : " لاق

.نجوميت ىلإ  رادتسا  هنأ  نم  مغرلاب  نالسرأ ، كرحتي   

هارت يذلا  ام  : " هنيب ةفاسملا  عطقي  وهو  لجرلا  ىلع  نجوميت  خرص 

ميقتسي يف نأ  لواحو  ملكتي  ناك  يف  هبناج  نع  هدي  دعبأو  انه "؟ ثدحي 

لجرلا هيلإ  رظنو  .هربع  ةجوم أ  لسري  ناك  سفَن  لك  نأ  نم  مغرلاب  هتيشم ،

.نونجم هنأ  ول  ك 

ًاسرف ينناحنمتس  تنك  اذإ  ّالإ  ّيقيدص ، متلتق  ولتقت ك  نأ  عقوتأ  : " لاق

٣٢٤



"؟ مكئاسن ىدحإو 

عم سلجت  تروب  تناك  ثيح  ىلإ  رظنو  تفاخ ، توصب  نجوميت  كحض 

ةفاسملا كلت  نم  ىتح  لاعسلا  عس  عيطتسي  هنأ  دقتعاو  .ادخامو  نيولإ 

.ةديعبلا

قوقح كحنمأ  .ماعطلا  لوانت  دعب  ام  ىلإ  كلذ  ليجأت  نك  : " لاق

". فيضلا

.ًالوهذ لجرلا  هجو  نضغت 

"؟ فيضلا قوقح  "

". اهلكأنس يتلا  كسرف  اهنإ  َِمل ال ؟ "

نايطت ناتقيقشلا  تناك  يلاتلا ، مويلا  ةحيبص  يف  مهدايج  اوداق  امدنع 

ديدجلا دفاولا  نكي  .راتتلا   دض  تاراغلل  رخآ  براحم  مهيدل  ناكو  سرف 

ناموديس هكابتراو  هبايترا  ناك  ظحلا ، عم  نكل  قالطإلا ، ىلع  نجوميتب  قثي 

كلذ هنم يف  صلخت  دق  نكي  اذإو   .جولثلا  يف  ميخملا  ىلإ  مهلوصو  ىتح 

ً.اعيرس هفتح  ىقليس  ناك  تقولا ،

اهيلإ لخدي  امدنع  مهنويع  عسلي  جلثلا  ناك  مهيلع ، ةيساق  حايرلا  تبه 

، جلثلا يف  اهيتبكر  ىلع  نيولإ  تسلج  .مهدولج  نم  ةفوشكم  ةعطق  يأو 

ناكو .ةلوهسب  تتام  دق  ادخام  نكت  و  .اهتقيقش  ةثج  بناج  ىلإ  بحتنت 

ناك ةيضاملا ، رمقلا  ةرود  لالخ  .أوسأ  اهيتئر  ءادلا يف  لعج  دق  لصاوتملا  دربلا 

تاخ جرخت  ىتح  اهردصو  اهرهظ  ىلع  تبرت  نيولإو  أدبي  حابص  لك 

تحبصأ امدنع  .قصبت  نأ  عيطتستو  اهمف  نم  مغلبلاو  مدلا  نم  ةبك  ءارمح 

ةرجنحو مف  فيظنتل  اهعباصأ  لمعتست  نيولإ  تناك  ةياغلل ، ةفيعض 

قاشنتسا ةسئاي  لواحتو  قنتختو ، بعرب  رظنت  ادخام  تناك  يف  اهتقيقش ،

مويلا يفو  عمشلا ، لثم  حبصأ  دق  اهدلج  ناك  .دمجتملا  ءاوهلا  نم  ةحفن 

ربع سفنتت  اهنأ  ول  ك  ةدهجملا  اهسافنأ  عس  نوعيطتسي  اوناك  خألا ،
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نم كأ  رّكفو  لمحتلا ، ىلع  اهتردق  نم  برغتسا  دق  نجوميت  ناكو  .رامزم 

هيلع طغض  دق  نالسرأ  ناكو  .اهقنع  ّزحت  كسب  ةعيرس  ةياهن  اهحنم  ةرم يف 

كلذ ضرعي  ةرم  لك  يف  قاهرإب  اهسأر  ّزهت  تناك  ادخام  نكل  كلذب ، مايقلل 

.ةياهنلا ىتح  اهيلع ،

تونوخلوأ اورداغ  نأ  دعب  روهش  ةثالثلا  ةبارق  مهلاحرت  ىلع  ىضم  دق  ناك 

ثيحب اهطبرت  يتلا  لابحلا  ىلع  اهبناج  ىلإ  تلامو  جرسلا ، نع  تواهت  امدنع 

تأدبو اهنيح  ًاضرأ  نالسرأ  اهلزنأو  .ىلعألا  ىلإ  اهدشت  نأ  نيولإ  عطتست   

.ةيتاعلا حيرلا  هجو  عيضي يف  ناك  توصلا  ّنكل  جشنت ، نيولإ 

.قيرطلا عباتن  نأ  يغبني  : " اهفتك ىلع  ًادي  عضت  يهو  نيولإل  تروب  تلاق 

". نآلا انه  نم  كتقيقش  تلحر  دقل 

اهتقيقش ةثج  تزّهجو  .ناوارمح  اهانيعو  ةتماص  اهسأرب ، نيولإ  تأموأ 

لبق ارو  اهيطغيس ، جلثلا  ناك  .اهردص  ىلع  تكباشتم  اهيدي  تعضو  نأب 

.ءاقبلا لجأ  نم  اهحافك  يف  تاناويحلا ، اهدجت  نأ 

ىلإ اهعفري  نأب  نالسرأل  تحمس  امدنع  بحتنت  لازت  ام  نيولإ  تناك 

هبجحت نأ  لبق  ليوط  تقول  ليئضلا  دسجلا  ىلع  فلخلا  ىلإ  ترظنو  .جرسلا 

ًاصيمق اهاطعأ  نالسرأ  نأ  نجوميت  ظحالو  .رصبلا  نع  ةديعبلا  ةفاسملا 

تاقبط مغر  دربلاب  نورعشي  ًاعيمج  اوناك  .اهئادر  تحت  هتدترا  ًايفاضإ 

هميخم نأب  فرع  نجوميت  نكل  مهفزنتسا ، دق  قاهرإلا  ناكو  .ورفلاو  شقلا 

مهرفس ءانثأ  ًايلاع  عفترا  دق  بطقلا  مجن  ناكو  ً.اديعب  نوكي  نأ  نك  ال 

جلثلا ناك  لقألا  ىلعو  .راتتلا  يضارأ  يف  اوحبصأ  دق  مهنأ  نّمخو  ًالش ،

.مليجو هئاقشأ  نع  مهئافخإ  ىلإ  ةفاضإ  مهئادعأ ، نع  مهيفخي 

مهمادقأ ىلع  جلثلا  ربع  نيدهجم  نوشو  دايجلا  نوحيري  اوناك  امدنع 

ندرب ةكوبشم  هنم  لك  عارذو  نجوميت ، عم  يش  تروب  تناك  ةدمجتملا ،

.ءفدلاب رعشي  لقألا  ىلع  هنم  دحاو  ءزج  ناك  اذكهو  ضيرعلا ، رخآلا 
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". انجيوزتل ًانهاك  دجت  نأ  يغبني  : " هيلإ رظنت  نأ  نود  تروب  تلاق 

لثم مهشومر  ىلع  ةقلاع  جولثلاو  حايرلا ، ةدش  نم  ةينحم  مهسوؤرو  اوشم 

.اهعارذ ىلع  دتشت  هتضبقب  ترعشو  ًاقفاوم ، رفزو  .ءاتشلا  تيرافع 

". رهشلا اذه  ضحأ   : " تلاق

ًادج ةليحن  دايجلا  تناكو  .ىرخألا  مامأ  ًامدق  عضي  وهو  مهبم ، لكشب  أموأ 

تقولا ناك  ديكأتلاب  .بيرق  تقو  يف  ًاضيأ  ىعادتتسو  ةديج ، باشعأ  نود 

هعلض يقبو  هناملؤت ، هاقاس  تناك  تاعاس ؟ عضبل  ًاددجم  اهئاطتمال  ناح  دق 

.ماجللا زتها  لك  هملؤي  روسكملا 

.اهوحن رادتساو  جلثلا  فقوت يف 

"؟ لماح ِتنأ  له  : " ًاككشتم لاق 

.هفنأب اهفنأ  تّكحو  مامألا ، ىلإ  تروب  تنحنا 

ولعت ةماستباو  هلوهذ  نم  وحصي  هتدهاشو  لماح ." يننأ  دقتعأ  .ار  "

.ههجو

تفصعو ةلحرلا ." هذه  لثم  ةيادبلا يف  هذهل  ًارظن  ًايوق  ًانبا  نوكيس  : " لاق

بناجلا ىلإ  اريدتسي  نأ  هيلع  ناك  ثيحب  ملكتي  ناك  يف  ةوقب  حايرلا 

ىشالتي ناك  راهنلا  ءوض  نكل  سمشلا ، ةيؤر  نوعيطتسي  اونوكي  و  .رخآلا 

.ىوأم نع  ثحبيل  نالسرأ  ىلع  خرصو 

، حايرلا مهيقي  ناكم  نع  ًاثحب  مهلوح  ناكملا  علطتسي  نالسرأ  أدب  امدنع 

قلطأو رطخلاب ، رعش  .جلثلا  تاقبط  ربع  ةفطاخ  ةكرح  نجوميت  رصب  طقتلا 

بحسو هيلإ ، ءازهتساب  لوجتملا  رظن  .دوعيل  نالسرأ  وحن  ًافيعض  ًافص 

.جلثلا قدحي يف  وهو  تمصب ، هنيكس 

فتلي جلثلا  ناك  يف  نالسرأ  ةدوع  رتوتلا  هبوشي  تمصب  مهتثالث  رظتنا 

ًاددجم دقتعا  نجوميت  ّنكل  هطسو ، ًابيرقت يف  ًانايمع  اوناكو  .مهلوح  ةعرسب 

، ًالاؤس تروب  هيلع  تحرطو  .لايخ  هنأك  ًاسرف ، يطت  لجر  لكش  دهاش  هنأ 
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عونصملا رتولا  طبريو  هسوق  ءاطغ  نع  جلثلا  ّزهي  ناك  يف  اهعمسي  هنكل  

نأ كردأ  داهجإلا ، نع  مجان  فز  عمو  .هيفرط  دحأ  ىلإ  غوبدملا  دلجلا  نم 

فرطلا ىلع  ةدقعلا  دش  عاطتساو  .شقلاب  هفل  مغر  ًابطر  حبصأ  دق  رتولا 

ةلوهسب رسكني  دق  هنأ  ركفو  مؤشلاب  رذني  ريرص  توص  ردصأ  هنكل  رخآلا ،

يهو دايجلا  ليهص  عس  عاطتساو  نالسرأ ؟ ناك  نيأ  .هل  لعتسا  لوأ  دنع 

دعي ىتح   ءاضيبلا  يراربلا  توصلا يف  ىدص  ددرتو  بيرق ، ناكم  ودعت يف 

، هسفن لوح  رادتسا  رتولا ، ىلع  مهس  عمو  .هنم  أي  يذلا  هاجتالا  نم  ًاقثاو 

ب نم  ًاتفاخ  ًاتوص  قلطي  لوجتملا  عمسو  .هنم  بيرق  اوناك  .عمسلا  يغصي 

ظفتحا لجرلا  نأ  فيك  نجوميت  ظحالو  .موجهلا  دصل  هسفن  زّهجيو  هنانسأ ،

عفر .هبناج  ىلإ  فقي  عاجش  رخآ  لجر  دوجول  ًاركاش  ناكو  هشأج ، ةطابرب 

ةهربلو خرصت ، ًاتاوصأ  عمسو  ةنكاد  ًالاكشأ  دهاشو  ئرتهملا ، سوقلا  نجوميت 

.هسأر لجأ  نم  نومداق  راتتلا  نأ  ليخت  نمزلا ، نم 

!" انه مهنإ  انه ! : " لوقي ًاتوص  عمس 

كردأو نويشك ، ىلع  فرعت  امدنع  ًاحايترا  هدي  نم  سوقلا  نجوميت  طقسأ 

هقيرط ّقشو  هجرس ، نع  نويشك  زفق  امدنع  ًاردخ  فقوو  .هموق  ىلإ  داع  هنأ 

.هقيقش نضتحيل  جلثلا  ربع 
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نورشعلاو ثلاثلا  لصفلا 

اهنأ نم  مغرلاب  دايجلا  نوطت  مهو  خألا  ليملا  نورخآلاو  نجوميت  عطق 

ىلع ًاماقم  هيلإ  اولصو  يذلا  ميخملا  ناك  .بعتلا  ةّدش  نم  ةراهنم  تناك 

يتلا روخصلاب  ةفصاعلا  حايرلا  نم  ًاّيمحمو  ضرألا ، يف  ميدق  عدص  ةفاح 

تابن لثم  مايخلا  نم  ناتنيزد  تمحازتو  مهفلخ ، نم  لبجلاو  هيلع  لطت 

ةعقب لك  يف  ةديقملا  دايجلاو  ةيربلا  بالكلا  ترشتنا  يف  كانه  ةّنشألا 

نأ ّالإ  نخاسلا ، ماعطلاو  ةحارلل  ةساملا  هتجاح  مغرو  .حايرلا  نم  ةيمحم 

بخاصلا ناكملا  ىلع  رظنلا  ناعمإ  نم  هسفن  عنم  عطتسي  نجوميت  

ةبهأ ىلع  ميخملا  ىقبأ  مليج  نأ  ىري  نأ  عاطتساو  .جلثلا  يف  يفخملا 

ةبقارم تابون  ىلإ  مهقيرط  يف  نوبراحم  مهبناجب  ّرم  .برحلل  دادعتسالا 

لاجر دوجو  نجوميت  ظحالو  .حايرلا  نم  مهسوؤر  نوضفخي  مهو  ةليوط 

.ةرم لوأل  هاري  بيرغ  نويعب  ميخملا  دهاشو  ثكب ، لافطألاو  ءاسنلا  نم  كأ 

، صق تقو  لالخ  لاتقلاو  دايجلا  ءاطتما  نوعيطتسي  مهنأل  ةمعن  كلت  تناك 

ىلإ مهتداق  نوعبتي  لاجرلا  ناكو  .دبألا  ىلإ  رمتسيس  نكي  كلذ   نكل 

مالظلا يف  ةأرما  ةسمل  عم  اهيلإ ، نودوعي  ًارايد  نوديري  مهنكل  برحلا ،

.ءارجلا لثم  مهمادقأ  لوح  نوعمجتي  لافطأو 

نع ضار  فوخلاو  عوجلا  اوفرع  نيذلا  نولوجتملا  كئلوأ  نوكي  ار 

ًاضعب مهضعب  نم  نيرذح  نونوكي  دق  مهنأ  مغر  جلثلا ، ةغصلا يف  ةليبقلا 

ىلإ اورظني  نأ  نولوجتملا  ملعتيس  .هربص  دافن  نجوميت  تبك  .ةيرب  بالك  لثم 

فرعي ءسلا ال  بأ  نأ  نوملعتيسو  .مهل  خأ  هنأ  ىلع  ًاودع  هنوربتعي  اوناك  ام 

كلذ نأب  هسفن  دعوو  .ةقرفتم  لئابق  ىري  ال  هنأو  طقف  دحاو  بعش  ىوس 

.بسانملا تقولا  حيس يف 

بعتلا هيلهاك  نع  ضفنو  ةظقي ، كأ  حبصأ  ميخملا ، ربع  يش  ناك  امدنع 

روخصلا ىلع  ٍلاع  ناكم  يف  ًاسارح  دهاش  .همتها  ليصافتلا  تراثأ  امدنع 
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نل مهنأب  رّكفو  مهدسحي  نكي  .حيرلا   ءاقتا  نولواحي  هسأر ، قوف 

مليج ةيارد  رهظي  كلذ  ناك  .جلثلا  طقاست  لصاوت  ةجيتن  ثكلا  اودهاشي 

لومخ نع  ًاديعب  ةكرح  لك  عم  ًاطيشن  ودبي  ميخملا  ناك  .نجوميت  دعسأ  م 

املاح ةتوبكم  اهاقبأ  ةراثإب  رعشو  .لئابقلا  ىلع  رثؤي  يذلا  داتعملا  ءاتشلا 

.مهنيب حبصأ 

هنأ ول  ك  هيلإ  اورظن  ءاسنو  لاجر  اهنيب  ةديدج ، هوجو  كانه  تناك 

مضنت ىرخأ  لوجتم  ةلئاع  ةقهرملا  هتعومجم  اوربتعا  مهنأ  ليخت  .بيرغ 

ةغصلا هتليبق  نع  يلوألا  اهعابطنا  ىل  تروب  ىلإ  نجوميت  رظن  .ةليبقلا  ىلإ 

برقلاب اهسرف  تداق  اهنكلو  بعتلا ، نم  ةياغلل  ةبحاش  تناك  .لشلا  يف 

اهبجعي ناك  اذإ  فرعي  نكي  .هلك   دهشملا  ناطقتلت  ناتداحلا  اهانيعو  هنم 

لبق رجآلا  نم  ًاك  اهلخاد  عنص  دق  نالسرأ  ناك  ةميخ  اوربعو  .هدهاشت  ام 

ءوضلا نم  ناسل  لثم  ناك  اهلخاد ، رانلا  جهو  نجوميت  دهاشو  روهش ، ةدع 

هسرف عفد  امدنع  ةكحض  عمسو  نوأفدتي  ءاسنو  لاجر  اهيف  ناكو  .جلثلا  ىلع 

، كلذ ظحال  دق  ناك  نإ  دهاشيل  فويسلا  عناص  ىلإ  رادتساو  ً.امدق  يضملل 

ميخملا عاطقنا يف  اود  رودت  هترظن  تناكو  .كلذ  نع  ًالفاغ  ناك  نالسرأ  نكل 

.هنبا نع  ًاثحب 

ًاعرسم ًاضيأ  راساخ  جرخو  .نويشك  ةخرص  عمس  املاح  مهئاقلل  مليج  جرخ 

مهنع تباغ  يتلا  ةغصلا  ةعومجملا  ةيؤرل  ًاجاهتبا  مستباو  ىرخأ ، ةميخ  نم 

نأ نود  دايجلا  ذخأل  نومستبي  ةيتف  ىرج  اولجرت ، املاحو  .ةنس  فصن 

ًاديعس ناكو  هسأر ، ئطأطي  هلعجو  مهدحأ  نجوميت  مطلو  .دحأ  مهيعدتسي 

نيدب اوحبصأ  دق  اهدارفأ  نكي  .ةليبقلا و  مليج  اهب  ريدي  يتلا  ةقيرطلاب 

.هبايغ ئيطبو يف 

هسأر ينحي  مليج  نجوميت  دهاشو  ًاحضاو ، هنباب  نالسرأ  راختفا  ناك 

سمليل هدي  ّدمو  هيتبكر  ىدحإ  ىلع  مليج  اثج  نجوميت ، ةشهدلو  .هدلاول 
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.نجوميت عارذ 

". حايرلا نع  داعتبالا  ديرأ  .فق  مليج ، اي  ال  : " قزنب نجوميت  لاق 

.هسأر عفر  هنأ  مغر  ناك  ثيح  مليج  يقب 

". كنوفرعي مهنإ ال  .ناخلا  يالوم  اي  كلذ  نوري  ددجلا  لاجرلا  عد  "

لوجتملا تالئاع  ضعب  تناك  .مليجل  هريدقت  دادزاو  دارملا ، نجوميت  مهف 

نجوميت اهيف  ناك  يتلا  روهشلا  ناخ يف  ىلإ  نوكي  ام  برقأ  مليج  نأب  فرعت 

ةرم لداجي  و  .داع  دق  يقيقحلا  دئاقلا  نأ  اوفرعي  نأ  ًهم  ناكو  ً.ابئاغ 

فقي هلعجي  نأ  لبق  هسأر  ىلع  هدي  عضي  نأب  مليجل  حمسو  ىرخأ ،

.هنضتحيو

"؟ ددجلا نيدفاولا  نهاك ب  دجوي  له  : " نجوميت لأس 

هنأ مغر  نهاك ، دجوي  : " لاقو ضهني ، ناك  امدنع  لاؤسلا  نم  مليج  عزف 

". كلذ عاطتسا  لك  هنم  ديزملاب  ماعطلا  نم  هتصح  ضياقيو  بارشلا  قرسي 

، يجاوز كرابي  نأ  هديرأ  ً.اذإ  مايأ  ةعضبل  ًايحاص  هِقبأ  : " نجوميت لاق 

". كلذ دعب  ًارهش  لمثي  هلعجأسو 

تفقوت دق  ةديدجلا  هوجولا  نم  ديدعلا  نأ  ىأرو  ىرخأ ، ةرم  هلوح  رظن 

، مهفرعي نيذلا  كئلوأ  نويع  رظن يف  املاحو  .رظنملا  دهاشتل  حيرلاو  جلثلا  يف 

ىتح ىنحناو  نيولإو ، تروب  ىلع  مليج  رصب  عقوو  ً.امارتحا  مهسوؤر  اونحأ 

.هرصخ

". تونوخلوأ يتنبا  اي  انعم  كدوجوب  انفرشت  : " لاق

.هسفن نم  قثاولا  بيرغلا  ىلع  هب  درت  نأ  يغبني  ام  فرعت  تروب  نكت   

اهرصبب حيشت  تناك  يف  ًالجخ  تدروتو  لباقملاب ، ةعرسب  اهسأر  تضفخو 

نم مارتحالا  ىقلتل  ةدعتسم  اهلعجي  اهتايح  يف  ءيش  كانه  نكي  و  ً.اديعب 

.اهينيع اهعومد يف  سبحت  نأ  اهيلع  ناك  ةدحاو ، ةظحللو  نيرخآلا ،

هدلاو عارذب  كسمأو  ًاخأ ، مليج  ررحت  بيحرتلا ، مسارم  نم  هئاهتنا  دعب 
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.هنضتحاو

راتتلا تلعج  دقل  : " هسفنب رخفلا  ديدش  ودبي  نأ ال  ًالواحم  نالسرأل ، لاق 

ار هنأب  رّكفو  هنبا ، رهظ  ىلع  تبرو  تفاخ ، توصب  هدلاو  كحض  نوفزني ."

ىلع هلاجر  نجوميت  عجشي  يتلا  ةطيسبلا  ةقيرطلل  تقولا  رورم  عم  حاتري 

.اهب يطاعتلا 

و رايدلا ." ىلإ  تدع  : " نورخآلا هعمسي  تفاخ   توصب  نجوميت  لاق 

ام عم  ةدمجتم ، ضرأ  ىلع  غص  وزغ  ميخم  درجم  نم  كأ  ناكملا  نكي 

كش يف كانه  نكي  نكل   هيف ، نم  عيمجل  ىوأملاو  ماعطلا  نم  داكلاب  يفكي 

.هعم تروب  داعأ  دقف  كلذ ،

ةشطعتم نوكتس  .مليج  اي  دلاو  ىلإ  ذخ  : " حيرلا شعتري يف  وهو  لاق 

.اهتنط ىلإ  ىعسو  هتلك  نم  تروب  ةيبصع  ظحالو  تونوخلوأ ." ءابنأل 

". اهتنبا ِكنأ  ول  ك  تروب ، اي  كب  بحرتس  "

يذلا براحملا  نأ  نجوميت  ظحال  مهمامأ ، مدقتلا  مليج  أدب  امدنع 

ناكو .ةغصلا  مهتعومجم  جراخ  حاترم  فقي غ  ناك  هحانج  تحت  هنضتحا 

كرت عطتسي  هنكل   اهركذتي ، نأ  يغبني  يتلا  ءايشألا  تائ  ًالوغشم  هنهذ 

.ءابرغ ًافقاو ب  لجرلا 

لعتسا ىلع  بيردت  ىلإ  جاتحي  .ديج  براحم  وهو  خاراب ، اذه  نويشك ؟ "

رظنا .لاح  يأب  يوقو ، عاجش  هنإ  .فيسلا  لمعتسا  نأ  هل  قبسي  و  سوقلا ،

ركذت دقف  ملكتي  ناك  يف  ًاسوبع  هنيبج  بطقتو  هنم ." عنصت  نأ  كنك  اذام 

.رخآ ًائيش 

.ةديدج فويس  عينصتل  هجاتحي  ام  لك  ىلع  نالسرأ  لصحي  نأ  دكأت  "

". ماخلا نع  بيقنتلل  ًالاجر  لسرأو 

ةراجحلا انعمج  دقل  .لتلا  اذه  قرع يف  دجوي  : " لاقو هسأرب ، نويشك  أموأ 

". هدلاو دوعي  ىتح  اهّس  ًادحأ  عدي  مليج  نكي  .هل و  ةموك  ةيدامرلا يف 
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.عمسلا نايغصي  اناك  هنباو  نالسرأ  نم  ًالك  نأ  نجوميت  ظحال 

نم ليثم  هل  سيل  فيس  نالسرأ  عنصيس  .حيحص  كلذ  : " ةرشابم لاق 

"؟ كلذك سيلأ  لبق ،

؛ لاجرلل ًادئاقو  ًايوقو ، ًايح  هنبا  ةيؤر  نم  ًايشتنم  لازي  ام  نالسرأ  ناك 

.هسأر ىنحأو 

". هعنصأس : " لاق

.حيرلا هذه  نم  ئبتخن  انوعد  ءسلا ، بأ  لجأ  نم  نآلا ، : " نجوميت لاق 

". نآلا ًاعيبر  نوكيس  تقولا  نأ  تدقتعا 

انعقومل ًارظن  عيبرلا ، وه  اذه  نأ  دقتعن  : " لاقو ًايلابمال ، هيفتك  راساخ  ّزه 

". ًاقح لدتعملا  سقطلاب  عتمتسأ  يننإ  .لشلا  يف 

براحم اوناكو  .نالسرأو  مليجو  نويشكو ، راساخ ، ىلإ  هلوح  نجوميت  رظن 

ناك دقل  ً.اعم  هوققحي  نأ  نك  ام  رّكف يف  امدنع  ةوقب  هبلق  قفخو  عئار ،

.رايدلا يف 

لوجتملا ةلئاع  نم  ةعفاي  ةاتف  عم  اهب ، ةصاخ  ةميخ  نلوهل  تناك 

امدنع اهدلج  ىلع  فيظنلا  نأضلا  نهد  عضو  كشو  ىلع  تناكو  .اهتدعاسمل 

ثهلت تداعو  ءابنألاب ، اهيتأتل  جلثلا  ىلإ  اهتمداخ  تجرخو  .ةبلجلا  تعمس 

.دربلا نم  هجولا  ءارمح 

". ديس اي  ميخملا  كنبا يف  : " تلاق

شق ةعطقب  هنم  رثانت  ام  تحسمو  اهيدي ، نم  نهدلا  ردق  نلوه  تتلفأ 

يف عارسإلا  ىلع  ةاتفلا  ّثحتل  اهمف  نم  ةقطقط  توص  تردصأو  .ةدق 

زفق اهبلق  نكل  اهرعاشم ، ةوق  اهتأجاف  .اهسبالم  يدترتو  اهيعارذ  ّد  تناك 

نايسن عطتست  اهنأ   مغرو  ً.اددجم  نجوميت  اجن  دقل  .ءابنألا  اهعس  ىدل 

بحلا ناكو  .اهنبا  لازي  ام  ناك  هنأ  ّالإ  تاقوألا ، كلحأ  يف  هلعف  دق  ناك  ام 

.ببس يأب  هل  ةلص  الو  مأ ، يأل  القع  غو  ًابيرغ  ًائيش 
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، اهعور نم  نلوه  تأّده  جراخلا ، يف  هتوص  هيف  تعمس  يذلا  تقولا  يف 

.تشعترم نيديب  اهرعش  تطّشمو  اهنضح ، يف  ةغصلا  نلوميت  تعضوو 

تعستم نيعب  اهلوح  ترظنو  بيرغلا ، اهتدلاو  جاز  رعشت  ةاتفلا  نأ  ادبو 

حيرو جلث  لكش  ىلع  هعم  ءاتشلا  نجوميت  لخدأ  .بابلا  حتفنا  امدنع 

ربكألا اهقيقش  ةدهاشمل  ةداعس  بت  نلوميتو  فجترت  نلوه  تلعج  ةفصاع 

.ةليوط ةدم  ذنم  هَرت  يذلا  

اهرعش سمليو  هتقيقش ، نضتحي  نجوميت  ناك  يف  دهشملا  نلوه  تبقار 

لك يف  قرغت  نلوه  تناك  يف  ةاتفلا  ترثرثو  ً.ااد  لعفي  ك  ليمجلا ،

ناك ءاوسو  .اهيف  ةضقانتملا  رعاشملا  كلت  لثم  راثأ  يذلا  باشلا  ليصافت 

، اهتاظحل كلحأ  يف  .يجوساي  هدارأ  يذلا  نبالا  ناك  دقف  ال ، مأ  كلذ  فرعي 

كشو ىلع  اوناك  امدنع  رتكب  لتق  ىلع  قفاويس  ناك  يجوساي  نأ  فرعت  تناك 

نم اهوبستكا  ار  وأ  مهدلاو ، ةوسق  اوثرو  دق  اهؤانبأ  ناكو  ً.اعوج  توملا 

.اهوشاع يتلا  ةايحلا 

، طقف نجوميت  مستباو  ينب ." اي  كتيؤرل  تررس  : " فّلكتب نلوه  تلاق 

انيع تعستا  .اهفلخ  ىرخأو  لوخدلاب  ةليوط  ةباشل  حمسيل  ًابناج  ىحنتو 

نح ةقرحب  ترعشو  .اهموقل  ةزيمملا  صئاصخلا  ىلع  تفرعت  امدنع  نلوه 

تكسمأو تضهن  .نسلا  كلت  لك  دعب  اهل  ةئجافم  تناك  يتلاو  رايدلا ، ىلإ 

، نهيلإ مضنالل  نلوميت  تءاجو  .ءفدلا  نم  هتبّرقو  هيدي ، نم  تاتفلا 

.هيلإ فرعتت  نأ  ديرت  نهنيب  تسدناو 

نادمجتت كنأ  دب  .رانلا ال  بطحلا يف  نم  ديزملا  : " اهتمداخل نلوه  تلاق 

"؟ تروب كنم  نم  .دربلا  نم 

". تونوخلوأ نم  يمأ ، اي  انأ  : " ءايحتساب تروب  تباجأ 

ترادتساو كئادر ." ىلع  تامالعلاو  كهجو  نم  كلذ  تفرع  : " نلوه تلاق 

"؟ ِكمسا ام  يتنبا ، اي  ِتنأو  : " ىرخألا ىلإ 
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ام لضفأ  تلذب  اهنكل  نزحلا ، نم  ةمدص  ةلاح  يف  لازت  ام  نيولإ  تناك 

.راذنإ قباس  نود  اهتنضتحاو  اهسؤبب  نلوه  ترعشو  .بيجتل  اهعسوب 

نخاسلا ياشلا  ةيعوأ  تبلطو  سولجلا ، هنك  ثيح  ىلإ  هتداقو 

اهئاقبإل قاذملا  ولحلا  رثاخلا  للا  نم  ةبيقح  نلوميت  تحنمو  .هتئفدتل 

ءاسن تناك  يف  نجوميت  بقار  .اهنم  فشترت  ةيوازلا  يف  تسلجف  ةئداه ،

.هتدلاو تايركذل  مستبت  تروب  ةيؤرل  ًاديعس  ناكو  ًاعم ، نثدحتي  تونوخلوأ 

ءيشلا تربتخا  دق  تناكو  ءابرغ ، ب  دجاوتلا  نم  هفواخم  نلوه  تمهف 

، اهل ةياهن  ةلئسأب ال  نلوه  هترطمأ  ناأّفدتت ، اتناك  يفو  .ةرم  اهسفنب  هتاذ 

ًابيرغ ناكو  .تونوخلوأ  نم  اهنأ  نجوميت  فرع  ةدق  ةجهلب  ملكتت  تناكو 

وأ يجوساي  لبق  اهتشاع  يتلا  ةايحلا  ًاددجم  ركذتو  هتدلاو ، نم  اهعس 

.اهئانبأ

"؟ كنإ هدلاوو  وك  يخأ  نبا  نع  اذام  ًاناخ ؟ راسناس  لاز  ام  له  "

.جارحإ نود  ةنونحلا  اهبيلاسأل  تباجتساو  ةلوهسب ، نلوه  ىلع  تروب  تّدر 

دق هتدلاو  نأ  ادبو  .نهنع  لوؤسم  هنأ  ول  ك  رخفب ، نهيلإ  نجوميت  رظن 

اهنم هلوانت  ياشلا  نم  ًاسأك  هل  مدقتل  ةمداخلا  ىلإ  أموأو  سلج  اذهل  هتسن ،

نيولإ تأدب  .هلخاد  يف  ءفدلا  ىرس  امدنع  ةداعسب  هينيع  قلغأو  نانتماب 

.هينيع قلغأو  ًاخأ  ءاخرتسالاب  هسفنل  حمسو  ةثداحملا ، ىلإ  مضنالاب  ًاضيأ 

.كلذ نم  لوطأ  رمتست  نأ  ةفصاعلا  هذهل  نك  ال  لوقت ..." : هتدلاو  عمس 

". حتفنت ةيلبجلا  تارمملا  تأدبو  جلثلا ، نابوذ  أدب  دقل 

اذه لث  ترعش  يننأ  دقتعأ  ال  : " ًاعم اهيدي  كرفت  يهو  تروب  تباجأ 

نجوميت عجارتو  ًاضعب ، نهضعب  بحأ  ةوسنلا  نأ  ادبو  لبق ." نم  دربلا 

ً.احاترم فلخلل 

وأ راساخل  ةجوز  نوكتل  نيولإ  ترضحأ  : " ًاليلق هينيع  حتفي  وهو  لاق 

مث نيولإ ، ىلإ  نلوه  ترظن  ةلحرلا ." ءانثأ  اهتقيقش  تتام  دقل  .نويشك 
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ال هنأل  هسفنل  فطلب  ففأت  .ملكتي  هنأ   ول  ك  ًاددجم  ةثداحملا  تعبات 

عمو ًاسعن ، ءفدلا  هلعجو  .هتدلاول  ًاناخ  نوكي  نأ  عيطتسي  لجر  دجوي 

.مونلا هبلغ  هينذأ ، ةمعانلا يف  نهتاوصأ 

يذلا نخاسلا  محللا  ناغض  ةرواجم ، ةميخ  يف  راساخو  نويشك  سلج 

ىلع ماعطلا  ءاقبإ  ًايرورض  ناك  دربلا ، عمو  .راهنلا  مظعم  قرملا  يلغي يف  ناك 

نأ لبق  ءفدلا  مهيف  ثعبي  ردق  ًااد  كانه  نوكي  ىتح  تقولا  لاوط  رانلا 

نجوميت ناك  امدنع  ءاخرتسالل  ةبك  ةصرف  كانه  نكت  ً.اددجم   اوجرخي 

نأ نافرعي  اناكو  جاعزنا ، يأ  ءادبإ  نود  مليج  رماوأ  ناقيقشلا  لّمحت  ً.اديعب 

معازملاو ةعنقألا  لك  ناطقسي  اناك  هتولخ ، يفو  .نجوميت  هديري  ام  كلذ 

.ليللا ءانثأ  ًالوطم  ناثدحتيو 

". كلت نيولإ  ةرظن  تببحأ  : " راساخ لاق 

كتاتف  " .كلذ فرعي  ناك  هقيقش  نأ  ول  ك  ةرشابم ، خفلا  نويشك يف  عقو 

". كلذ فرعتو  نيولإ يل  .راساخ  اي  تتام 

ىلع لصحي  ربكألا  .غصلا  يقيقش  اي  ليبقلا  اذه  نم  ًائيش  فرعأ  "ال 

". تاجوزلا عم  هسفن  رمألاو  كلذ ؟ ظحالت  أ  ًالوأ ، ماعطلاو  ياشلا 

امدنع ًالوأ ، نيولإ  دهاش  دق  ناكو  .يرجي  امل  حاترم  غ  نويشك ، ففأت 

سبال ةفتلم  اهنيح ، داكلاب  اهظحال  دق  ناكو  .سراحلا  ءادن  بيجيل  جرخ 

.فشتكملا قوقح  نم  ًاعون  هحن  كلذ  نأ  رعش  هنكل  دربلا ، ءاقتا  ةكيمس 

ًاعتم جرخ  يذلا  راساخ ، همدقي  دق  م  ىوقأ  ديكأتلاب  ءاعدالا  كلذ  ناكو 

.اهاقتلاو ةميخ  نم 

". ررقيس نجوميت  : " لاق

". ًانس ربكأ  انأف  .لداجتن  نل  اننأ  ديعس  انأ  : " ًستبم راساخ  أموأ 

". كراتخيس هنإ  لقأ  و  ررقيس ، هنإ  تلق  : " ةظاظفب نويشك  باجأ 

". ناتليوط اهاقاسو  .دقتعأ  ام  ىلع  ةليمج  اهنإ  "
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سبالملا تاقبط  لك  عم  روث  لثم  ودبت  اهنإ  اهيقاس ؟ ةيؤر  تعطتسا  فيك  "

". كلت

امو كلذ ؟ ظحالت  أ  راساخ ، اي  ةليوط  اهنإ  : " لاقو ديعبلا ، ىلإ  راساخ  رظن 

، تليوط اهاقاس  نوكت  نأ  يغبني  ضرألا ، ىلإ  نالصت  اهيمدق ال  نأ  دقتعت   

". هينعأ ام  فرعت  تنك  اذإ  لجر ، لوح  افتلتل  تيوق  اهامدقو 

اهجّوزي دق  : " ًالعف كلذ  دقتعي  هنأل  سيلو  هقيقش  جعزيل  نويشك  باجأ 

". مليج ىلإ  نجوميت 

نم لضفأ  كلذ  فرعي  نجوميتو  .ًالوأ  أي  مدلا  : " لاقو هسأر ، راساخ  ّزه 

". رخآ صخش  يأ 

هتعمس دق  تنكل  هيلإ ، ءاغصإلل  ةظحل  تفقوت  دق  تنك  ول  : " نويشك لاق 

وأ ةليبقلا  نع  رظنلا  ضغب  ميخملا ، ةأرماو يف  لجر  لكل  مدلاب  ةبارقلا  يعّدي 

م كأ  كتيلوحفو  كتدع  ركفت  تنأ  راساخ ، اي  حاورألا  قحب  .ةلئاعلا 

". انه هب  مايقلا  لواحن 

.ضعبلا هضعبب  ثبخب  ناقيقشلا  قدح 

ىلع نوكت  لاض ، بلك  لثم  هعبتأ  ال  يننأ  ينعت  تنك  اذإ  : " راساخ لاق 

هب ةاهلا  ةغصلا  ةعومجملا  كلت  هيدل  مليجو ، كبناج  ىلإو  .اهدنع  قح 

". مايألا هذه 

". لفغم تنأ  : " صرحو ءطبب  نويشك  هل  لاق 

ارو داحلا  نجوميت  ءاكذ  ىلإ  رقتفي  هنأ  فرعي  ناكو  ً.ابضغ  راساخ  دروت 

.كلذب فرتعي  نأ  لبق  دمجتيس  اعلا  نكل  فرعي ، نوشيك  ناك 

.جلثلا يف  انتدلاو  ةميخ  باب  ىلع  يقلتستو  بهذت  نأ  يغبني  ار  : " لاق

". ليبقلا اذه  نم  ًائيش  وأ  ةميخلا ، كفنأ يف  سد  عيطتستو 

اناك امدنع  نكل  مليج ، عمو  نجوميت  عم  ًالاجر ، لتق  دق  هالك  ناك 

اعفادت .ةيويحو  ةقاط  نائلت  لفط  لثم  ناحبصي  اناك  ًاعم ، ناعمتجي 
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، هنيكس ىلإ  هدي  هدحأ  د  و  .نيرمحأ  هاهجو  حبصأ  ىتح  قفارملاب 

.هّزهي ذخأو  نويشك  سأر  لوح  هعارذ  راساخ  مكحأ  ام  ناعرسو 

أل ةعرسب  .هبلك  كنإ  لق  : " ًادهجم ةبوعصب  سفنتي  وهو  راساخ  لاق 

". ةمداقلا ةسارحلا  ةبون  ىلوتأس 

". يهو يل ًالوأ  نيولإ  تيأر  : " قنتخي وهو  نويشك  لاق 

.كأ هقيقش  ىلع  راساخ  طغض 

". شارفلا كنم  ربكألاو  ميسولا  كقيقش  كراشت  نأ  لضفت  كنإ  لق  : " لاق

.راساخ ةضبق  نم  تلفأو  ريرس ، ىلع  ًاعم  اطقسو  فنعب  نويشك  حفاك 

.رذحب ًاضعب  هضعب  ىلإ  نارظني  هو  ثهلي ، هالك  ىقلتساو 

ًاسفن بحسو  مليج ." كلذكو  .هبلك  تنك  اذإ  ثرتكأ  ال  : " نويشك لاق 

". ًاضيأ تنأ  الو   " ً.اددجم هتمجاه  هقيقش  مايق  نم  ًابسحت  ًاقيمع 

ً.ايلابمال هيفتك  راساخ  ّزه 

ال مهتلاّيخ ، عم  زئاجعلا  ءاسنلا  لاسرإ  اوعبات  اذإ  نكل  راتتلا ، لتق  بحأ  "

نأ لبق  هل  ةليمج  ةباش  داجيإ  عاطتسا  نالسرأ  ىتحو  .هلعفأس  ام  فرعأ 

". رداغي

"؟ كضفرت لازت  ام  له  : " نويشك لأس 

اهنأ دقتعأو  اهتسمل ، اذإ  ينلتقيس  نالسرأ  نأب  تلاق  : " راساخ بج  بطقت 

". هزواجتأ ّالأ  يغبني  ءيش  كانه  .ةقحم  نوكت  دق 

ىلإ للستي  ءفدلا  كرتو  كلا ، لوح  اهانب  يتلا  ةميخلا  يف  نالسرأ  فقو 

ًاعنم شقب  ةفوفلمو  تيزلاب  ةنوهدم  ةنيمثلا  هتاودأ  تناكو  .هماظع 

.مليج هجاو  امدنع  هنم  تشي  ًائيش  دجي  و  أدصلل ،

ارو .كيلإ  لاجرلا  رظني  فيك  تيأر  دقل  .ينب  اي  انه  ًانسح  تيلبأ  دقل  "

". بائذلا ىلإ  انداق  دق  ءسلا  بأ  ناك 

.ٍلابم هيفتك غ  مليج  ّزه 
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متهم انأ  ً.اناكمو  أ ، اي  انه  يل  ًافده  تدجو  دقل  .يضاملا  يف  كلذ  ناك  "

نم هلثم  َرأ  ًءاتش   نوكيسف  مالسب  ءاتشلا  اذه  انيلع  ّرم  اذإ  نآلا ، لبقتسملاب 

". لبق

كرمع تاونس  لك  يف  فدهلاو  لمألا  كقفال  : " ًستبم نالسرأ  باجأ 

فرعي نكي  و  هنع ، ًاديعب  تدادزا  دق  هسفنب  مليج  ةقث  نأ  ادبو  ديدملا "!

ناك ار  .بك  ءودهب  ههجاوي  يذلا  يوقلا  باشلا  براحملا  عم  لماعتي  فيك 

و ةنيصر ، ةركف  كلت  تناكو  .ًالجر  حبصيل  هدلاو  نع  داعتبالل  جاتحي  مليج 

ً.انيصر نوكي  نأ  ديري  نالسرأ  نكي 

ديرأ ثدحتن ؟ يف  بارشلا  نم  تنثا  وأ  ةبرق  داجيإ  عيطتست  له  : " لاق

". تاراغلا ءابنأ  عس 

بارشلا نم  ةبك  ةبرق  بلجو  هتميخ ، لخاد  ناكم  ىلإ  هدي  مليج  ّدم 

.يوقلا

لاز ام  نكل  ةغص ، ةبجو  اهنإ  .انل  نخاس  ماعط  راضحإ  رمأ  تربدت  : " لاق

". حلمملاو ددقملا  محللا  نم  ليلقلا  انيدل 

هءادر نالسرأ  ّلحو  .ةرارحلاب  ناعتمتسي  كلا ، مامأ  لجرلا  الك  فقو 

.هلالخ نم  ءفدلا  لوخدب  حمسيل 

". ايفتخا دق  كيفيس  نأ  تظحال  : " مليج لاق 

". هعم نجوميت  نهرضحأ  اوللا  ءاسنلل  ًان  اناك  : " قزنب نالسرأ  مهمه 

". لضفأ ارو  هتدوج  لث  ىرخأ  ًافويس  عنصتس  .فسآ  انأ  : " مليج لاق 

لمعلا نم  ًارهش  اهنم  لك  عنص  قرغتسي  : " لاقو نالسرأ ، ابجاح  بطقت 

مك .ديدحلا  بلاوق  عينصت  وأ  ماخلا  جارختسا  تقو  كلذ  نمضتي  الو  قاشلا ،

عيطتسأ ةرم  مك  .دبألا  ىلإ  شيعأ  نل  كيأرب ؟ هعنص  عيطتسأ  رخآ  ًافيس 

، كلا ىلع  قصب  ءاطخأ "؟ نود  هيلع  لمعأو  بسانملا  ذالوفلا  ىلع  لوصحلا 

.هيلع لمعلل  يفكي  ا  ًانخاس  نكي  و  ءودهب ، هنم  جرخت  عيقاقفلا  دهاشو 
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". هلمحأ يذلا  فيسلا  ثرتس  كنأ  دقتعأ  تنك  "

نم هذخأنل  يفكي  ا  ءايوقأ  انحبصأ  اذإ  هثرأس  ار  : " مليج باجأ 

". تونوخلوأ

.هب قدحو  كلا  نع  ًادعتبم  هدلاو  رادتسا 

حستكتس ةلاّيخلا  نم  ةغصلا  ةعومجملا  هذه  له  هب ؟ ركفت  ام  اذه  له  "

"؟ عيبرلا ضرألا يف 

.نالسرأ ففأتو  بجي ، هنكل   دانعب  هترظن  مليج  لباق 

.كتملع ك  مليج  اي  ًايكيتكت  رّكف  .كلذ  نم  ًايعو  كأ  نوكتل  كتيبر  "

ذنم ًابيردت  اوقلت  نيذلا  ددع  ام  ىصقأ ؟ ٍّدحك  ًابراحم  نوثالث  اذام ، انيدل ،

"؟ هئاقشأو نجوميت  لثمو  كلثم ، ىلوألا  مهتاونس 

". ...نكل مهنم ، دحأ  ال  : " لوقي مليج  أدب 

.دعاصتي هبضغ  ناكو  هدي ، نم  ةمساح  ةراشإب  هدلاو  هتكسأ 

، مليج اي  ًاديج  بردم  ًالجر  نا  ىلإ  تس  ىلع  ةليبق  رغصأ  يوتحت  "

ةديج فويس  عم  لاجر  مهماهسب ، رئاط  حانج  ةباصإ  نوعيطتسي  لاجر 

قثأ .ديج ال  ميظنتب  باحسنالا  وأ  موجهلا ، ءانثأ  ةوق  ليكشتل  ةيفاك  ةفرعمو 

! عدخنت .تونوخلوأ ال  راحم  سمُخب  موجه  ّدص  عيطتسي  ميخملا  اذه  نأب 

لصف نم  ةاجنلل  ءسلا  بأ  ةكرب  ىلإ  دمجتملا  غصلا  ناكملا  اذه  جاتحيس 

نم ماقتنالل  نوعلطتيو  نوخرصي ، راتتلا  أيسو  .جولثلا  نابوذ  دعب  دحاو 

". ءاتشلا هنم يف  اوناع  ام  لك 

.هدلاو قلمحو يف  كلذ ، هعس  ىدل  هكف  مليج  ّدش 

". ...فويس ىتحو  ماعطو  ةحلسأو ، دايج ، ىلع  انيلوتسا  دقل  "

.ىرخأ ةرم  هدلاو  هتكسأ 

". ىتفلا اهيأ  راتتلا  ةحلسأ  ةيعون  فرعأ  ّيديب ! اهينث  عيطتسأ  فويس  "

ينحن .هانلعف و  ًائيش ع  فرعت  ال  فقوت ! : " ةأجف هدلاوب  مليج  خرص 

٣٤٠



دق معن ، .ةاشتملا  كماكحأو  كتاريذحت  قلطت  نأ  لبق  كربخأل  ةصرفلا  ىتح 

امدنع مهبيردتو  مهزيهجتل  يعسوب  ام  تلعف  دقل  .عيبرلا  يف  انمدت  ّمتي 

مهتملعو كلا  ىلع  لمعلل  مهتبّرد  نيذلا  لاجرلا  ددع  مك  ً.اديعب  تنك 

". ّطق دحاوب  عمسأ  كتاراهم ؟ 

ةقيرط كانه  نكت  مليج و  كل  دق  ناك  بضغلا  نكل  همف ، نالسرأ  حتف 

.هفاقيإل

يذلا قيرطلا  وه  اذه  جلثلا ؟ يف  ءاقلتسالاو  مالستسالا  ينم  ديرت  له  "

، اي أ ديدح  يتملك  نإ  .يدهع  هل  تعطقو  هعبتأ ، ًالجر  تدجو  دقل  .هترتخا 

رومألا تناك  امدنع  طقف  ةيوق  تناك  اهنأ  ينعت  له  .نوكت  نأ  ينتملع  ك 

نع يلختلا  ينم  تعقوت  اذإ  يتيبرت  تأسأ  دق  نوكتس  .ال  كحلاصل ؟ ست 

نع فقوت  رومألا ." هيلإ  لوؤتس  ع  رظنلا  ضغب  ناكم  َّيدل  .موقلا  ءالؤه 

، اننوفاخي راتتلا  تلعج  دقل   " .هلاعفنا ةوق  نم  ةقيمع  ًاسافنأ  بحسو  مالكلا ،

نم ًالدبو  ًاروخف  ، نوكت  نأ  لمآ  تنك  .طبضلاب  لعفأس  يننإ  تلق  ك 

". فواخملاب ءيلم  راذهم  زوجع  لجر  لثم  روثت  كلذ 

امدنعو هنم ، ًادج  ًابيرق  ًافقاو  هنبا  ناكو  .هبرضي  نأ  دصقي  نالسرأ  نكي   

.هنبا كف  ىلإ  ديدح  نم  ةضبق  هجوو  ًايزيرغ ، نالسرأ  ّدر  ناك  هيدي ، كرح 

.كلا ةفاحب  هفتك  مدطصاو  مليج ، طقسو 

فقيل ةظحل  مليج  نم  رمألا  قرغتساو  ً.افئاخ  يرجي  ام  نالسرأ  بقار 

ً.ادج ًابحاش  ههجو  ناكو  هديب ، هكف  كرفو  يديلج ، ءودهب 

". ًاددجم كلذ  لعفت  ال  : " ناتيساق هانيعو  فطلب ، مليج  لاق 

ءيش الو  قاهرإلاو ، قلقلا  ببسب  ينب  اي  ةطلغ  تناك  : " نالسرأ باجأ 

.هسفنب ألاب  رعشي  هنأ  ول  ادبو ك  كأ ."

، ًاعم هتابيردت  طاوشأ  كلذ يف  نم  أوسأ  اع  دق  ناكو  .هسأرب  مليج  أموأ 

صلختلا بعصلا  نم  ناكو  هلخاد  لعتشي  بضغ  كانه  لازي  ام  ناك  نكل 
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.هنم

.فويسلا عنص  ىلع  لاجرلا  بِّرد  : " رمألا ىلإ  برقأ  ةغيصب  مليج ، لاق 

ىلإ دحأ  شيعي  نلو  .دبألا  ىلإ  شيعت  نل  لوقت ، كو  اهنم ، ثكلا  ىلإ  جاتحنس 

.قطقط امدنع  عزفو  ًاددجم ، هديب  هكف  كرفو  دبألا ."

.انه ًّيق  ًائيش  تفشتكا  دقل  : " همهفي هدلاو  لعج  ًادهاج  لواحي  وهو  لاق 

ناسنإلا نأ  انرهظأ  انهو ، .اهاوق  عيضتو  ضعبلا  اهضعب  ب  لتاقتت  لئابقلا 

". بائذلا وأ  زنمينلا  نم  ناك  ءاوس  مهي  الو  ديدج ، نم  ءدبلا  عيطتسي 

هنبال لاق  .كلذ  نم  قلقلاب  رعشو  هنبا ، ينيع  ًابيرغ يف  ًاءوض  نالسرأ  ىأر 

، تقولا نم  ةرتف  دعبو  مهنوطب ، يف  ماعطلا  مهحن  هنإ  : " ةعذال تلكب 

لئابقلا تلتاقت  دقل  انه ! هارأ  ام  اذه  .ةدقلا  نئاغضلاو  تاوادعلا  نوسني 

كلتو خيراتلا ، كلذ  لك  ءاغلإ  عيطتسي  ًادحاو  ًالجر  نأ  دقتعت  له  .ةنس  فلأ 

"؟ ةيهاركلا

"؟ ليدبلا وه  ام  : " بابلا نم  نجوميت  لاق 

كف ىلع  ةنكادلا  ةمدكلا  ىلإ  نجوميت  رظن  .هاهجاويل  لجرلا  الك  رادتسا 

.ةظحل لالخ  ىرج  ام  مهفو  مليج ،

.كلا بناجب  فقيل  لصو  امدنع  ًادهجم  ادب 

اذهل رويطلا ، لثم  نرثي  يتقيقشو  ءاسن  ثالث  دوجوب  مونلا  عطتسأ   "

". انه ىلإ  تئج 

هينيع قلغأ  نأ  دعب  همالك  نجوميت  عباتو  نبالا ، وأ  دلاولا  ءاوس  بجي   

.ءفدلا هيلإ  لصو  نإ  ام 

كلاؤس قحم يف  تنأ  .نالسرأ  اي  ىمعأ  وحن  ىلع  ينعبتي  نم  ديرأ  ال  : " لاق

ماعطلا نم  داكلاب  يفكي  ام  عم  ةكهنم  ةعومجم  ىرت  تنأ  .انه  انفده  نع 

ىعرنو هيف ، ميقنل  ام  ناكم  ٍداو يف  داجيإ  عيطتسن  ارو  .جولثلا  بوذت  ىتح 

". ًاضعب اهضعب  لتقو  لاحرتلاب  لئابقلا  رمتست  يف  دالوألاو  ناعطقلا 
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نوتو نيذلا  ءابرغلا  ددعل  متهت  كنإ  لوقت يل  نل  : " ةقث لكب  نالسرأ  لاق 

". كراعملا كلت  يف 

غارف أل  هنأ  ادبو  فويسلا ، عناص  ىلع  نيوارفصلا  هينيع  نجوميت  تبث 

.غصلا ةميخلا 

ضرألا يورت  يهتنت  ال  يتلا  انتاوادع  نإ  : " نمزلا نم  ةهرب  دعب  لاق 

ً.ااد اذكه  ىقبنس  اننأ  ينعي  ال  اذه  نكل  كلذك ، انك  املاطلو  .انئامدب 

.زنمينلاو اليولاو  بائذلاو ، يريوكلا ، نم  ةليبق  ليكشت  نك  هنأ  ترهظأ 

، ةيافكلا هيف  ا  ءايوقأ  حبصن  امدنعو  .نالسرأ  اي  دحاو  بعش  نحن 

نحن .دحاو  بعش  اننإ  كل  لوقأ  ً.اعم  مهدّحوأس  وأ  َّيلإ ، نوتأي  مهلعجأس 

". انتدايق دحاو  ناخ  عيطتسيو  يضفلا ، بعشلا  نحن  .نالسرأ  اي  لوغم 

كلعجي يذلا  ام  .ملحت  وأ  ل  تنأ  : " هنبا جاعزنا  ًالهاجتم  نالسرأ  باجأ 

"؟ كب نولبقيس  مهنأ  دقتعت 

لّقن انبعش ." تالئاع  ًاقرف ب  ىرت  ضرألاو ال  ضرألا ، انأ  : " نجوميت باجأ 

يل كدهع  تعطق  امدنع  كلذ  ينتحنم  دقف  كءالو  بلطأ  ال   " .هنيب هرصب 

انوكت نل  نكل  ةلواحملا ، ءانثأ  انفتح  ىقلن  ار  .تو  ىتح  كمزليس  يذلاو 

هسفن ةرارق  يف  كحض  كفقويس ." كلذ  ناك  اذإ  هفرعأ  نيذللا  لجرلا 

.ءفدلا هتأطو يف  دايدزاب  رعش  يذلا  بعتلا  نم  هانيع  تلقثو  ةظحلل ،

، ضرألا ىلع  ءاقبلا  عيطتسأ  تنكو  .ةرم  رسن  خرف  ىلع  لوصحلل  تقلست  "

ينفلاح اذكهو  خرف ، كانه  نأ  ّبت  .ةرطاخملا  قحتست  تناك  ةزئاجلا  نكل 

حرشي هنأ   مغر  ةريرم ، ةتفاخلا  هتكحض  نأ  ادب  لمآ ." تنك  كأ م  ظحلا 

.نبالاو دلاولا  يفتك  ىلع  تبرو  .كلذ  ببس 

در ىل  ةظحلل  فقوتو  يعم ." اقلستو  راجشلا  اذه  نآلا  افِقوأ  : " لاق

.هيف ماني  اناكم  دجيل  درابلا  جلثلا  ىلإ  ًاددجم  جرخ  مث  هتلك ، ىلع  هلعف 
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نورشعلاو عبارلا  لصفلا 

نوؤوني اوناك  يف  لمحملا  رئاتس  ربع  ةيانعب  همدخ  واشت  نيو  بقار 

ًايفاك دهجلا  ناك  ةيبشخ ، ةضبق  لك  دنع  لاجر  ةثالث  دوجو  عمو  .هلقث  تحت 

نم كأ  نأ  ظحال  ةيريرحلا ، ةّلظلا  جراخ  رظن  امدنع  نكل  ئفاد ، مهئاقبإل 

كرحت دق  نكي  و  .قرزألا  ىلإ  تفشلا  لوح  هدلج  نول  لاحتسا  دق  عبات 

تحت سرهني  جلث  كانه  لازي  ام  ناك  نكل  نابوذلاب ، ءاتشلا  جلث  أدبي  نأ  لبق 

اولصي نأ  لبق  رخآ  ًادبع  دقفيس  هنأب  ّكشو  .ةيساق  حايرلا  تناك  يف  مادقألا 

اذإ ام  رمذتب  لءاستو  هلوح ، هءارف  ّدشو  .نثا  نكي  نإ   لوغملا ، ميخم  ىلإ 

.ًالصأ ميخملا  نودجيس  اوناك 

ىعّدا دق  ناك  يذلا  تيك ، ناخ  لورغوت ، نعلب  تقولا  ضعبل  هسفن  ّىلس 

قلطأ لايخلاو ، ةرارحلا  نم  ليلق  عمو  .ءاتشلا  ءاضقنا  رظتنت  وزغلا  ةقرف  نأ 

.غنفيك نشت يف  طالب  ءاضعأ  ىلع  ةوسق  كأ  تانعل 

هانيع تعقو  يتلا  ةظحللا  ذنم  عادخ  ةيلمعل  ضرعت  هنأ  فرع  دق  ناك 

نكمهني اوللا  زئاجعلا  لثم  ئيس  اوناك  .يصخملا  هوجو  باعت  ىلع  اهيف 

ركذتو .طالبلا  يف  يرجي  م  ءيش  عس  مهتوفي  نكي  و  لاقلاو ، ليقلا  يف 

.لوألا ريزولا  ةلباقمل  هداق  امدنع  مهبك –  ةعذاللا  غصلا  غناز  ةجهب  نيو 

يف هتربخل  هسفنب  ًاروخف  ناكو  .كلذ  ركذت  امدنع  ًابضغ  هيتفش  نيو  ّمز 

لزانم لضفأ  يف  ةأرما  تناكو  .ثدح  دق  ثدح  ام  نكل  مكحلا ، باعلأ 

امدنع دهنتو  .مهم  دحاو  عتجا  نع  بيغتي  هتلعج  دق  غنفيك  فاصفصلا يف 

هلعف تلواح  يذلا  زيمتملا  ءيشلاو  ةثباع ، ةسمل  لك  ركذتو  اهتراهم ، رّكف يف 

، ثكلا هءادعأ  تفّلك  دق  اهتامدخ  نوكت  نأب  لمأي  ناك  .ةشير  لعتساب 

ةرشابم فرع  ليللا ، فصتنم  اهريرس يف  نم  هؤاعدتسا  ّمت  امدنعو  .لقألا  ىلع 

ةليل تعاض يف  دق  ةعاربلا  نم  تاونس  رشع  تناكو  .هتاذلم  ن  عفديس  هنأ 

ناكو ً.اضيأ  ًاديج ، نكي  رعشلا   نأ  كردأو  .بحلاو  رعشلا  نم  ةدحاو  ةلا 
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فرش اهنأ  ول  ةيجمهلا ك  لئابقلا  ىلإ  ةيسامولبد  ةثعب  نع  نلعأ  دق  ريزولا 

ضرألاب ك هسأر  برضي  نأو  ماستبالا  ىلع  ًغرم  نيو  ناك  عبطلابو ، ميظع ،

.هبلق هيلإ  قوتي  ام  هحنم  ريزولا  نأ  ول 

دئاكم نع  ًاديعبو  .كلذ  نم  تنس  دعب  هءاعدتسا  رظتني  لازي  ام  ناك 

هِّجوي ناك  .هيسن  عيمجلا  نأب  كش  كانه  نكي  نشت ،  طالب  تارماؤمو 

ىلع نكل  اهرشنب ، تيلعت  عم  صلخم  ءاقدصأ  ىلإ  هريراقت  نم  ًاخسن 

نم اهنادقف  متي  نأ  ًيظع  ًائيش  نكي  .اهنم و  يأ  ةءارق  ّمتت  هنأ   حجرألا 

ًابيرغ كلذ  نكي  و  ىطسولا ، ةكلمملا  طالب  ىلإ  لصت  يتلا  بتكلا  فالآ  ب 

.لقألا ىلع  غناز ، لثم  غوارم  صخش  ىلع 

لئابق ب  هتايح  دقفي  نأب  لتحا  كانه  ناكو  سأيلل ، نيو  ملستسي   

هيركلا ددقملا  محللا  هلوانتب  مّمستي  وأ  توملا  ىتح  دمجتيو  ةعشبلا ، لوغملا 

هرمعو هتناكم  لجرل يف  ةبسنلاب  ًابعتم  كلذ  ناك  .ضماحلا  بيلحلاو  قاذملا 

هسارح ىلإ  ةفاضإ  ًامداخ ، رشع  ينثا  داكلاب  هعم  بحطصا  دق  ناكو  .مدقتملا 

، مهنم ءافعضلا  ىلع  ًادج  ٍساق  هنأ  تبثأ  ءاتشلا  نكل  لمحملا ، يلماحو 

.ةديدج تايصخشب  يلاتلا  مهصمقت  راظتنا  يف  ةايحلا  ةلجع  ىلإ  مهداعأو 

ىّمحب يصخشلا  هبتاك  اهب  بيصأ  يتلا  ةقيرطلا  ركذت  لك  بضغي  ناكو 

دحأ هبرضو  .قيرطلا  ةعباتم  ضفرو  جلثلا  ىلع  سلج  دق  لجرلا  ناكو  .تامو 

ةجهبلا تامالع  لك  عم  حورلا  ملسأ  هنكل  نيو ، تيلعت  ىلع  ًءانب  سارحلا ،

.رضتحي ناك  يف  ةدقاحلا 

وأ ضرألا ، ىلإ  ةرجاف  ةأرما  ةئيه  ىلع  هبتاك  دوعي  نأب  ةدشب  نيو  ىّن 

لجرلا ، يفوت  نأ  دعب  .ةبك  ةسحبو  مظتنم  لكشب  برضلل  ضرعتت  سرف 

كانه نكي  و  .هسفنب  هل  اههجوي  يتلا   تابرضلا  ىلع  ىوس  نيو  مدني 

.ةيحلا رئضلا  يوذ  ةداسلل  ىتح  ًادبأ ، كلذل  ٍفاك  تقو 

نم هلمحم  يمحت  يتلا  ةراتسلا  ةحازإب  رّكفو  ةمظتنم ، رفاوح  عقو  عمس 
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يأ اودجي  سارحلا   نأب  كش  كانه  نكي  .كلذ   نع  لدعي  نأ  لبق  حايرلا ،

امدنعو .ةيضاملا  ًاموي  رشع  ينثالا  لاوط  اولعف  ك  اهنع ، نوثحبي  ةمالع 

نكت هتناكم   نأ  نم  مغرلاب  ًاحايترا  زوجعلا  هبلق  قفخ  نوخرصي ، مهعمس 

روطاربمإلا ةجوزل  سماخلا  معلا  نبا  وه  سيلأ  .كلذ  راهظإب  هل  حمست 

هقاروأ نم  ةدحاو  ىلإ  هدي  ّدم  كلذ ، نم  ًالدبو  .كلذك  ناك  دقل  ةيناثلا ؟

اهراكفأ ةحارلا يف  دجوو  ةفسلفلا ، تلك  أرقو  ةيبناجلا  تاقيلعتلاب  ةئيلملا 

ةيماسلا ةيقالخألا  اعملل  لبق  نم  ًادبأ  حاتري  نكي  و  .ةطيسبلا 

لوانتل يز  نزك  هعبات  باحطصا  بحي  ناك  هنكل  هسفن ، سويشوفنوكل 

ً.ائيس هجازم  نوكي  امدنع  هتلك  ىلإ  دوعي  ناك  ام  ًابلاغو  .بارشلا 

يغبني نم  لوح  نولوادتي  اوناك  يف  ثملا  هسارح  ثيدح  نيو  لهاجت 

ىلإ قيرطلا  نأب  نمؤي  يز  نزك  ناك  .هتلزع  ةماخف  يف  هجاعزإ  مهنم  هيلع 

هتايح كلذ يف  يزاوي  جيهب  ءيشب  ركفي  نيو  ناكو  ريونتلا ، قيرط  يه  ومسلا 

ضرألا ىلع  لمحملا  عضو  ّمت  امدنع  هتباتك  تاودأ  ىلإ  هدي  ّد  ناك  .ةصاخلا 

ةلحرلا تناك  دقل  .دهنتو  .هبناج  ىلإ  ةيبصعب  حنحنتي  لاجرلا  دحأ  عمسو 

تناك نولستغي  ال  لئابق  لاجرب  ىرخأ  ةرم  طالتخالا  ةركف  نكل  ةلمم ،

ةدحاو ةليل  لباقم  ناك  هلك  كلذ  نأب  رّكفو  .دودحلا  ىصقأ  ىلإ  هربصب  عفدتس 

هسارح بك  هجوب  قدحيو  ًابناج  ةراتسلا  حيزي  ناك  يف  ةياوغلا  نم 

.قوثوملا

رقنت ةليوطلا  هرافظأ  كرتو  انفقوت ." دق  اننأ  ودبي  ناوي ، اي  ًانسح  : " لاق

ىلع ّرخو  لمحملا ، بناج  ىلإ  ضبري  ناوي  ناكو  .هجاعزنا  رهظيل  قرلا  ىلع 

نيو دهنتو  .ةيديلجلا  ضرألاب  هنيبج  غّرمو  هعم ، نيو  ملكت  املاح  ههجو 

.عومسم توصب 

نمو مويلا ." لاوط  انه  ىقبنس  لعفت ، اذإو   .ناوي  اي  ملكتت  نأ  كنك  "

ناوي رظنو  .حايرلا  طسو  ريذحتلا  قاوبأل  نيزحلا  توصلا  عمس  ديعب ،
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.توصلا هنم  ءاج  يذلا  هاجتالا  ىلإ  فلخلل 

". نومداق مهنإ  .يديس  اي  مهاندجو  "

نم نوهتني  امدنعو  .ناوي  اي  يسارح  بك  تنأ  : " لاقو هسأرب ، نيو  أموأ 

". كلذب ربخأ  مهخارصو ، مهليوع 

طئارشب هقاروأ  طبري  أدبو  اهناكم ، ىلإ  دوعت  ةيريرحلا  ةراتسلا  كرت 

نأب رعشو  مهنم ، وندت  يتلا  دايجلا  رفاوح  عقو  عمسو  .نوللا  ةيزمرق 

بناج ةيؤرلا يف  ةحتف  نيو  قلغأ  هفعض ، ىلع  ةديهنت  عمو  .هبلغي  لوضفلا 

اهنأ فرعي  طقف  ناوي  ناكو  .اهلالخ  نم  رظني  ناك  يتلاو  يبشخلا ، لمحملا 

ودبيس رمألا  ناك  ديبعلل ، ةبسنلابو  .ةفش  تنبب  سبني  نل  هنكلو  ةدوجوم ،

ةحيحصلا ةروصلا  راهظإ  نأ  دقتعي  ناك  .رطخلاب  أزهي  مهديس  نأ  ول  ك 

هراكفأ ىلع  ةظحالم  ةفاضإل  تقو  كانه  ناك  اذإ  ام  لءاستو  مهم ، ديبعلل 

.رشنلل هلاسرإو  هفلؤم  نم  ءاهتنالاب  هسفن  دعوو  ةفسلفلا ، لوح  ةغصلا 

قرتسي ناك  يفو  .غنفيك  طالب  يف  يصخملا  رود  صاخ  لكشب  دقتني  ناك 

لافغإ عم  هرشن  لضفألا  نم  نوكيس  هنأب  ركف  ةغصلا ، ةحتفلا  ربع  رظنلا 

.مسالا

نم ةرشع  مهعم  ءاجو  .هيبناج  ىلإ  مليجو  نالسرأ  عم  هسرف  نجوميت  داق 

نم ًابسحت  ميخملا  لوح  رغصأ  توق  نويشكو  راساخ  داق  يف  هلاجر ، لضفأ 

.ٍناث موجه 

دشحلا كلذ  يف  ام  ًابطخ  كانه  نأ  نجوميت  فرع  ىلوألا ، ةرظنلا  ذنم 

.قودنص ةسارحب  حلسملا  لاجرلا  نم  ثكلا  موقي  اذامل  لءاستو  .غصلا 

امدنع سرمتملا  براحملا  فرعي  ناك  هنأ  مغر  ءابرغ ، مهسفنأ  لاجرلا  ناك 

قودنصلا لوح  ًايعافد  ًاليكشت  اومّظن  دق  اوناك  موجه ، ّنش  نم  ًالدبو  .مهاري 

ناك ً.ابرغتسم  هيبجاح  عفر  دقو  نالسرأ ، ىلإ  نجوميت  رظن  .هلوصو  راظتناب 

.لورهت يتلا  دايجلا  رفاوح  عقو  نم  ىلعأ  توصب  خارصلا  ىلع  ًغرم  نالسرأ 
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ةلزنم اذ  ًاصخشو  نشت ، نع  لثمم  درجم  نوكي  ار  .يالوم  اي  ًاصيرح  نك  "

". ةعيفر

نع عمس  دق  ناكو  .ددجتم  متهاب  بيرغلا  دشحلا  ىلإ  نجوميت  رظن 

.لبق نم  اهبعش  نم  ًادحأ  دهاش  دق  نكي  هنكل   ةميظعلا ، قرشلا  ندم 

هنأو ءانبلل ، ةدك  بهذلا  نولمعتسيو  بابذلا ، لثم  نورشتني  مهنإ  لاقي 

رشع ينثا  عم  رفاسيل  ًادج  ماه  هنأ  دب  ال  لجرلا ، نكي  همو  .ةكب  لوادتم 

هتيؤر تناك  يذلاو  لوقصملا  هقودنص  لمحل  ديبعلا  نم  يفكي  امو  ًاسراح 

رئاتس هيبناج  ىلعو  ًاداوس ، عملي  ناكو  .يراربلا  يف  ًابيرغ  ًائيش  اهتاذ  دحب 

.سمشلا نول  نم  ةيشق 

ضفخأ .هيتبكرب  هسرف  دوقيو  رتولا  ىلع  ًهس  عضو  دق  نجوميت  ناك 

اذإو .هسفن  ءيشلا  اولعفيل  هب  طيحملا  كئلوأل  ةصق  ةخرص  قلطأو  سوقلا ،

هذه ىلإ  ءيجملاب  ًأطخ  اوبكترا  مهنأ  نشت  وبراحم  دجيس  ًاخف ، كلذ  ناك 

.يضارألا

، اهب نوري  نويع  مهل  تناك  نيذلا  كئلوأل  ةبسنلابو  .هسرف  حج  حبك 

طبرو .هنوراجي  اوناك  يف  زاتمم  لكشب  مهليكشت  ىلع  هلاجر  ظفاح 

عفدو ظحلل ، ًابلط  هفيس  ةضبق  سملو  هجرس ، ىلإ س  ةقانأب  هسوق  نجوميت 

.ةبيرغلا ةعومجملا  كلت  طسو  فقاولا يف  لجرلا  ىلإ  هسرف 

رسفي نأ  هيلع  نكي  و  نجوميتل ، ًاكلم  يضارألا  كلت  تناك  .ملكتي   

راثأو .براحملا  ىلع  ةتباث  ءارفصلا  نجوميت  ةرظن  تناك  .اهيف  هدوجو  ببس 

عردلا حاولأ  تناك  هسفن ، قودنصلا  لثمو  .همتها  كباشتملا  هعرد 

اهتيبثت ةقيرط  تناكو  دوسألا ، ءاملا  لثم  عملت  ةلوقصم  ةدام  نم  ةعونصم 

نجوميت لءاستو  مهس ، فاقيإ  عيطتسي  هنأ  ودبي  ناكو  .ميمصتلا  ةيفخم يف 

.هربتخيل هلثم  عرد  ىلع  لوصحلا  عيطتسي  فيك 

ههجو فصنو  ةنّطبملا ، ةذوخلا  راطإ  تحت  نم  نجوميت  براحملا  بقار 
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رفصأ هنولو  نجوميتل ، ةبسنلاب  ًاضيرم  ودبي  ناك  .ديدحلا  نم  عطقب  ىطغم 

هينيع ضايب  نأ  ّالإ  .بارشلا  لوانت  ةثك يف  تايسمأ  هئاضق  ىلع  لدي  بحاش 

يف حلسملا  لاجرلا  نم  بكلا  ددعلا  كلذ  ةيؤر  نم  عزفي  ًايفاص و  ناك 

.رماوألا راظتناب  اوناك 

.ملكتو سرحلا  بك  ابجاح  بطقت  ًاخأو ، .نجوميت  رظتناو  تمصلا  لاط 

يديس ديري  : " نجوميت عماسم  ىلع  ةبيرغ  هتجهل  تناكو  مزحب ، ناوي  لاق 

بحي ناوي  نكي  هديس ،  لثمو  مكعم ." ملكتلا  يروطاربمإلا  طالبلا  نم 

لك مغر  همهفي ، يذلا  عونلا  نم  طابضنا  مهيدل  سيل  هنأل  لئابقلا  راحم 

.رشبلا لثم  مهعم  ملكتلل  ةرورض  جازملا ال  ةئيس  ًابالك  مهاري  ناك  .مهتوارض 

"؟ قودنصلا كلذ  ئبتخي يف  له  : " نجوميت لأس 

دق ناك  .هفيس  ضبقم  نم  برقلاب  هدي  نجوميت  ّدمو  سرحلا ، بك  رتوت 

ةزرابم نم  فاخي  نكي  و  نالسرأ ، عم  بردتي  تايسمألا  تائم  ىضمأ 

حج حبك  ناوي  نأل  هينيع  يف  ًاحضاو  كلذ  ناك  ارو  .فويسلاب  ةئجافم 

.رجح لثم  سلجو  هسفن 

". تيك ناخ  لورغوت ، نم  اهلقنأ  ةلاسر  َّيدل  : " مالكلا ناوي  عبات 

نضتحيو لبق ، نم  هب  عمس  دق  ناكو  .ديدشلا  نجوميت  لوضف  مسالا  راثأ 

.ةليبقلا كلت  نم  يفنم  لوجتم  ةثالث  هميخم 

". ًاذإ كتلاسر  لق  : " نجوميت باجأ 

قث : " ديعبلا ىلإ  رظني  وهو  ًابوتكم  ًائيش  درسي  هنأ  ول  ك  ناوي  ملكت 

". يمساب فيضلا  قوقح  مهحنماو  لاجرلا  ءالؤهب 

كلذ نوكيس  ار   " .نشت سرح  بك  شهدأ  لكشب  ةأجف  نجوميت  ّرشك 

"؟ ليدبلا تركف يف  له  .ًيكح 

". كرماوأ تملتسا  دقل  .ليدب  كانه  سيل  : " ًاقناح نجوميت ، ىلإ  ناوي  رظن 

يذلا يدنجلا  نع  لفغي  هنأ   مغر  كلذ ، نم  ٍلاع  ٍتوصب  نجوميت  كحض 
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ً.افيس لمحي 

مغرو انه ." رماوألا  ردصي  ال  وهو  اخ ، سيل  تيك  نم  لورغوت  : " لاق

لقي .هميخم و  لوح  يضارألا  ىلإ  تءاج  يتلا  ةقرفلاب  همتها  ديازت  كلذ ،

.هيلع ًايداب  ناك  رتوتلا  نأ  مغر  رخآ  ًائيش  سرحلا  بك 

ًاعيمج مكلتقأ  ار  : " رخآ ءيش  يأ  نم  كأ  لجرلا  جعزيل  نجوميت  لاق 

". هتيحب نوموقت  يذلا  ليمجلا  قودنصلا  كلذ  يف  دجوي  ام  لك  ذخآو 

، كلذ نم  ًالدبو  .لبق  نم  ثدح  سرحلا ك  بك  بضغ  دتشي  هتشهدلو ، 

.ههجو ىلع  ةمهجتم  ةماستبا  ترهظ 

". لاجرلا نم  يفكي  ام  كيدل  سيل  : " ةقث لكب  ناوي  باجأ 

لمحي قودنصلا  نم  توص  جرخ  دري ، نأ  كشو  ىلع  نجوميت  ناك  يف 

طباضلا نكل  ةزوإ ، حايص  لثم  هنأ  ادبو  .اهمهفي  نأ  عطتسي  ةغلب   ًارمأ 

.ةرشابم هسأر  ىنحأ 

.كلذ نم  لوطأ  ةدم  هلوضف  مواقي  نأ  نجوميت  عطتسي   

ال ىتح  يعم  اولاعت  .يرايد  يف  فيضلا  قوقح  مكحنمأ  ً.انسح  : " لاق

ناك ناوي  نأ  ظحالو  مكنودهاشي ." امدنع  ماهسلاب  مكرجانح  يسارح  بيصي 

كانه .ةئجافم  تاءاإ  يأب  اوموقت  الو  ءطبب  اوس  : " ًاددجم ملكتو  ًهجتم ،

". ءابرغلا نوبحي  يميخم ال  لاجر يف 

، ًاعم اوفقوو  ةليوطلا  ضباقملاب  ًالح  رشع  انثا  كسمأو  هتضبق ، ناوي  عفر 

هلعف يغبني  ام  فرعي  نجوميت  نكي  .مامألا و  ىلإ  لاعفنا  يأ  اود  نورظني 

يف نالسرأ ، عم  ةدايقلا  ّىلوتو  هلاجر ، ىلإ  هرماوأ  ردصأو  .كلذ  نم  يأ  عم 

اوسيل ةغصلا  ةعومجملا  لوح  ةلورهلل  دايجلا  نورخآلاو  مليج  ّثح 

.اهفلخ

، جرسلا يف  نجوميت  ىنحنا  نالسرأ ، عم  بنج  ىلإ  ًابنج  هسرف  داق  امدنع 

ً.اتفاخ هتوص  ناكو 
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"؟ موقلا ءالؤه  فرعت  له  "

". لبق نم  مهب  تيقتلا  دقل  : " هسأرب نالسرأ  أموأ 

.ركفي نالسرأ  ناك  يف  نجوميت  رظتناو  انل "؟ ًاديدهت  نولكشي  له  "

ال .ةمخض  مهندم  نإ  لاقيو  ةميظع ، ةورث  مهيدل  .كلذك  نونوكي  ار  "

". ناكملا اذه  انم يف  نوديري  اذام  فرعأ 

نالسرأ أموأو  لورغوت ." اهبعلي  يتلا  ةبعللا  يه  ام  وأ  : " نجوميت فاضأ 

.هس ءانثأ  ًاددجم  لكتي  و  هسأرب ،

ىلإ ناوي  ءاجو  ضرألا  ىلع  هلمحم  عضو  ّمت  ىتح  واشت  نيو  رظتنا 

امدنع تاهآلا  متكو  متهاب ، ميخملا  ىلإ  مهلوصو  دهاش  دق  ناكو  .بناجلا 

سانلا هوجوو  ًايساق ، ءاتشلا  ناك  .ةليزهلا  مانغألاو  ةفولأملا  مايخلا  دهاش 

محل نهد  مش  عاطتساو  .هنم  نوناعي  يذلا  نامرحلاب  يشت  مهدهاش  نيذلا 

نأ فرعو  ميخملا ، ىلإ  هلوصو  نم  ليوط  تقو  لبق  ءاوهلا  مئاسن  ربع  نأضلا 

نأ دعب  ً.اراركتو  ًارارم  اهلسغ  ّمتي  ىتح  هسبالم  ىلع  ةقلاع  ىقبتس  ةحئارلا 

سفنتي وهو  مهنيب ، فقيل  نيو  جرخ  فلخلا ، ىلإ  ةيريرحلا  رئاتسلا  ناوي  ّدش 

نكلو ةحئارلا ، ىلع  داتعيس  هنأ  فرعي  ناك  هتربخ ، نمو  .عيطتسي  ام  لقأب 

وأ ةرم  نم  كأ  نولستغي  لق  لئابق  لاجرب  ءاقتلالا  كلذ  مغر  هيلع  ناك 

لك نم  مغرلاب  .رهن  يف  نوطقسي  امدنع  طقف  كلذ  نوكيو  ةنسلاب ، ترم 

، هسفن ةرارق  غصلا يف  غناز  نعلو  اهزاجنإ ، يغبني  ةمهم  هيدل  تناك  ءيش ،

.هعيطتسي يذلا  راقولا  لكب  ةدرابلا  حيرلا  ىلإ  جرخو 

صخشلا كلذ  ىلإ  نورخآلا  لاجرلا  رظني  فيك  دهاش  دق  نكي  اذإ   ىتح 

نوفرعي اوناك  غنفيك ، طالب  يفو  .دئاقلا  هنأ  فرعيس  نيو  ناك  نيعلا ، رفصألا 

اذه نجوميت  ناك  .براحملا  ءامد  اهيف  يرجت  يتلا  ةبثوتملا " رومنلا   " كلت

هل اي  .نيعلا  كلت  هجاو  املاح  نيو  هب  ّرقأ  ام  اذهو  رومنلا ، كلت  نم  ًادحاو 

.لبق نم  هل  ًاليثم  ىأر  دق  نيو  نكي  و  نيع ! نم 
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رهظي نكل   سبالملا ، كلت  لثم  يدتري  لجرل  ةبسنلاب  ةعذال  حيرلا  تناك 

هدحو ناوي  ناك  .هسأر  ىنحأو  نجوميت  هجاو  امدنع  نيو  ىلع  جاعزنا  يأ 

يجمهلا ةناهإ  ّنكل  ةلماجملا ، بادآ  هيل  م  رصقأ  ةءاإلا  نأ  فرعي 

دجوو متها ، بك  ةكرحلا  براحملا  رعي  هتشهدلو ،  .نيو  يلست  تناك 

.هدسج يرست يف  ةريرعشقب  رعشي  هسفن  نيو 

فرشلا يل  .ةيلشلا  غنس  نم  نشت  طالب  فس  واشت ، نيو  يمسا  : " لاق

عاقصأ ىلإ  راتتلا  عم  مككراعم  ءابنأ  ترشتنا  دقل  .مكميخم  يف  دجاوتلاب 

". ضرألا هذه  نع  ةديعب 

سيلأ غصلا ، كقودنص  يف  انه  ىلإ  كداق  ام  اذهو  : " نجوميت باجأ 

نم بك  ددع  هاعري  يذلا  بيرغلا  لجرلا  اعم  لكب  ًانوتفم  ناكو  كلذك "؟

ينيع ضرملا يف  ىلع  ةمالع  ادب  يذلاو  ًاضيأ ، رفصأ  هدلج  نول  ناكو  .ديبعلا 

رّدقو .هسبال  فصعت  يتلا  حيرلا  طسو  تابثب  فقي  ناك  هنكل  نجوميت ،

نكي دلجلا   نأ  نم  مغرلاب  ليلقب ، عبرأ  نم  كأب  هرمع  نجوميت 

يف اوأشن  نيذلا  كئلوأ  نع  ةبيرغ  ةيؤر  نشت  يسامولبد  ىدل  ناك  ً.انضغتم 

لثم دوسأ  هرعش  ناكو  ً.ائلألتم  ودبي  رضخأ  ًابوث  يدتري  ناكو  .لئابقلا 

كبشم اهتبثي  ةفضب  لودجمو  هسأر  ىلع  فلخلا  ىلإ  طشمم  هنكل  مهرعش ،

لثم رافظأب  نايهتنت  لجرلا  يدي  نأ  دهاش  نجوميت ، ةشهدلو  .ةضفلا  نم 

نأ لجرلا  عيطتسي  ىتم  ىلإ  نجوميت  لءاستو  .ءوضلا  سكعت  يتلا  بلاخملا 

ىلإ لوحتي  ناك  هيتفش  نول  ّنكل  هب ، رعشي  ال  هنأ  ادب  يذلا  دربلا  لمحتي 

.كلذ ظحال  نجوميت  نأ  ةجردل  قرزألا 

.ملكتي نأ  لبق  ةيناث  هسأر  نيو  ىنحأ 

، مكتاحاجن نع  ثكلا  انعمس  دقل  .يروطاربمإلا  طالبلا  نم  ٍتايحت  لمحأ  "

ثعبي تيك  كوخأو يف  .اهشقانن  نأ  يغبني  يتلا  ءايشألا  نم  ثكلا  كانهو 

". هتايحتب كيلإ 
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"؟ ينم لورغوت  هديري  يذلا  ام  : " نجوميت باجأ 

ىلإ هتوعد  ّمتت  نلأ  .هعسلي  دربلاب  رعش  نأ  دعب  همف  نم  ءاوهلا  نيو  خفن 

.ًاليلق كأ  طغضي  نأ  رّرقو  ةئفادلا ؟ مايخلا 

اياضق نع  ملكتلا  ًابسانم  سيل  يالوم ؟ اي  فيضلا  قوقح  يحنم  ّمتي  "أ 

". انلوح ناذآلا  هذه  لك  عم  ةميظع 

دربلا نم  دمجتي  لجرلا  نأ  ًاحضاو  ناكو  .ٍلابم  غ  هيفتك  نجوميت  ّزه 

دقفي نأ  لبق  ٍداعم  لهس  ربع  ةفاسملا  كلت  لك  عطقي  هلعج  ام  عس  دارأو 

.هيعو

اي : " ًاهوشم هقطني  نأ  لبق  هناسلب  مسالا  قوذتو  انه ." كب  بحرن  "

"؟ وشنو

.هئايربك نم  نجوميت  مستباو  عزفي ، ىتح ال  هسفنب  زوجعلا  لجرلا  مكحت 

فقس ناسللا  سملي  نأ  يغبني  .يالوم  اي  واشت  نيو  : " يسامولبدلا باجأ 

". مفلا

مهلعجأس .نيو  اي  ًاذإ  ءفدلا  ىلإ  لخدا  : " لاقو هسأرب ، نجوميت  أموأ 

". معطلا عذاللا  نخاسلا  ياشلا  كل  نوبلجي 

مك .ياشلا  هآ ، : " ّةثر ةميخ  ىلإ  نجوميت  عبتي  ناك  يف  واشت  نيو  مت 

!" هيلإ تقتشا 

هسفنب نجوميت  عضو  ىتح  ربصب  رظتناو  نيو  سلج  ةميخلا ، ةمتع  يف 

هب نوقدحي  لاجرب  ةميخلا  تألتماو  .هيدي  ب  نخاسلا  ياشلا  نم  ًءاعو 

ةحئار ىلع  داتعا  ىتح  ءودهب  سفنتلا  ىلع  هسفن  نيو  مغرأو  مهجتم ،

كلت لثم  كرت  دق  ناك  هنكل  محتسالا  ىلإ  قاتو  .هنم  مهبارتقاو  مهقرع 

.ليوط تقو  ذنم  هفلخ  جهابملا 

هنأ ًاحضاو  ناكو  تمومزم ، تفشب  ياشلا  قوذتي  نيو  نجوميت  دهاش 

.هب عاتمتسالاب  رهاظتي 
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". ًادج ةبك  مهدادعأ  نأ  تعمس  دقل  .كموق  نع  ربخأ  : " نجوميت لاق 

فاشترا نم  ًالدب  مالكلل  ةصرف  ىلع  هلوصحل  ًانتمم  هسأرب ، نيو  أموأ 

.ياشلا

تس نم  كأ  ىلع  ةيبونجلا  دودحلا  يوتحتو  .ةمّسقم  ةكلمم  نحن  : " لاق

ددعلا ىلع  ةيلشلا  نشت  يوتحت  ارو  .غنس  روطاربمإ  ةدايقب  صخش  فلأ 

". هسفن

.هليخت عيطتسي  ربكأ م  مقرلا  ناكو  نجوميت ، انيع  تفرط 

حيحص م لكشب  همسا  ظفلو  واشت ." نيو  اي  غلابت  كنأ  دقتعأ  : " باجأ

.هتشهد راثأ 

نويورقلا ًاقثاو ؟ نوكي  نأ  عيطتسي  نم  : " لاقو ٍلابم ، هيفتك غ  نيو  ّزه 

طالب يف  فظوم  فلأ  نم  كأ  دجويو  .نارئفلا  نم  أوسأ  لكشب  نولسانتي 

مقرلا َّيدل  سيلو  .ةديدع  ًاروهش  يمسرلا  دادعتلا  قرغتسيو  هدحو ، غنفيك 

.براحملا لقتنا ب  يذلا  لوهذلا  ةيؤرب  عتمتسي  نيو  ناكو  قيقدلا ."

"؟ مهنيب ناخ  تنأ  له  تنأو ؟ : " نجوميت ّرصأ 

دجي هنكل   هسوماق ، ثحبو يف  ...ةيوستب ." موقأ  : " لاقو هسأر ، نيو  ّزه 

ينعت اهنإ   " .ةبيرغ ةملك  كلت  تناكو  ال ." تاعازنلا ؟  " .ةبسانملا ةملكلا 

ةعطاقملا يف  نيرخآلا ، تائم  عم  ةلئسأ  نع  ةباجإلاو  بتكم  ءارو  سولجلا 

نم لك  ىلع  لوألا  تنك  .روطاربمإلا  يفظوم  مامأ  اهسفن  غنفيك  مث يف  ًالوأ ،

.همف ىلإ  هءاعو  عفرو  هتركاذ  قعأ  يف  ثحبو  ةنسلا ." كلت  هرابتخا  ىرج 

". ليوط تقو  ذنم  كلذ  ناك  "

"؟ ًاذإ تنأ  نم  لجر  : " مهفي نأ  ًالواحم  نجوميت  لاق 

دقتعأ يننكل  ةيندملا ، ةمدخلا  يف  لوألا  ريزولا  ار  : " لاقو نيو ، مستبا 

شيعأس ارو  .بونجلاو  لشلا  نومكحي  مهنإ  .غنس  ةرطابأ  ينعت  كنأ 

". نادحتي ىطسولا  ةكلمملا  يرطش  الك  ىرأ  ىتح 
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هءاعو نيو  عضو  هب ، نوقدحي  اوناك  يفو  .هلوقي  ام  مهفيل  نجوميت  حفاك 

ادب يذلا  رتوتلا  هفقوأو  ً.ائيش  جرخيل  هبوث  لخاد  هدي  ّدمو  ضرألا  ىلع 

ً.اعيمج مهيلع 

". رمألا ام يف  لك  اذهو  يالوم ، اي  ةروص  جارخإل  يدي  ّدمأ  "

جرخي نيو  ناك  يف  بقارو  .ةركفلاب  ًانوتفم  عباتي ، نأ  نجوميت  هيلإ  راشأ 

زومر كانه  ناك  .هيلإ  اهنم  ةدحاوب  عفديو  ةقاّربلا  ةنولملا  قاروألا  نم  ةمزر 

نجوميت كسمأ  .قلمحي  باش ، هجو  كانه  ناك  طسولا  نكل يف  اهيلع ، ةبيرغ 

.هبقاري هنأكو  ادب  غصلا  هجولا  نأل  ًالوهذم  ةفلتخم ، اياوز  نم  ةقرولاب 

". نورهام نوماسر  كيدل  : " ظفحتب رقأ 

ةلآ ىلع  ةعوبطم  اهب  كس  يتلا  ةقرولا  نكل  يالوم ، اي  حيحص  اذه  "

ءاقلو .ىرخأ  عئاضب  لباقم  اهيلع  لوصحلا  ّمتو  ةيلاع ، اهتميق  نإ  .ةميظع 

ةباش وأ  ةمصاعلا ، يف  ديج  ناصح  ءارش  يننك  اهلثم ، ىرخأ  تالآ  عضب 

". ليللا ةيضمتل 

.مهباعت ىلع  يدابلا  متهالا  بقارو  نيرخآلا  ىلإ  اهرر  نجوميت  ىأر 

ةيدهك ةروص  مهنم  الك  حن  نأ  يغبني  ارو  .لافطألا  لثم  اوناك  مهنأب  رّكف 

.رداغي نأ  لبق 

؟ اهتركذ يتلا  ةعابطلا  يه  ام  .اهفرعأ  ال  تلك  لمعتست  : " نجوميت لاق 

". انمايخ انم يف  رخست  ار  ةميظع ؟ ةلآ 

نوحبصي دق  لئابقلا  لاجر  نأب  هسفن  نيو  رّكذو  قفرب ، ملكتي  نكي   

.وجني نل  مهنم ، رخسي  هنأ  ةظحلل  اودقتعا  اذإو  .مهئاقدصأ  عم  ىتح  ةاسق 

ً.اضيأ نوتيمم  مهنأ  ركذتي  نأ  لضفألا  نم  ًالافطأ ، اوناك  اذإو 

ارو .هدحول  لجر  نم  عرسأ  مسرلاب  ةقيرط  درجم  اهنإ  : " فطلب نيو  لاق 

دق تيك  ناخ  نأ  فرعأ  .كسفنب  كلذ  ىرتو  ام  ًاموي  نشت  يضارأ  روزت 

ىلع لوصحلاب  هتبغر  نع  ةديدع  تارم  ملكت  دق  ناكو  .يتفاقثب  ًاثك  بجُعأ 
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". ىطسولا ةكلمملا  ضرأ يف 

"؟ كلذ لاق  لورغوت  : " نجوميت لأس 

اهاوطو .اهب  كسمأ  لجر  رخآ  نم  ةروصلا  داعتساو  هسأرب ، نيو  أموأ 

ام بقارت  اهلك  مهنويع  تناك  يف  تناك  ثيح  ىلإ  ةمزرلا  داعأو  ةيانعب 

.يرجي

اهيف ومني  نأ  نكو  ءادوسو  ًادج  ةبصخ  كانه  ةبرتلا  .ىلغألا  ةينمألا  اهنإ  "

يأ نم  لضفأ  ديصلاو  ىصُحت ، نأ  نم  ربكأ  ةيربلا  دايجلا  ناعطقو  .ءيش  يأ 

مهيدلو ةراجحلا  نم  ةميظع  تويب  يف  انتداق  شيعيو  .اعلا  يف  رخآ  ناكم 

ةايحلا كلت  لثم  تيك  لورغوت  ىنمتيسو  .مهتابغر  لك  ةيبلتل  مداخ  فلأ 

". هتثروو هسفنل 

"؟ ةراجحلا نم  تيب  لقن  كنك  فيك  : " ةأجف نيرخآلا  لاجرلا  دحأ  لأس 

اهضعب نإ  .مكمايخ  نولقنت  ك  هلقن ، نك  ال  : " ةيحتب نيو  هيلإ  راشأ 

". لابجلا مجحب 

سرا بيرغلا  غصلا  لجرلا  نأ  ًاخأ  فرعو  كلذ ، نم  نجوميت  كحض 

.مهعم بيعالألا 

حبصي امدنع  لئابقلا  لقتنت  نأ  يغبني  .نيو  اي  ينبسانت  نل  ًاذإ  : " لاق

". دقتعأ ام  ىلع  يرجحلا ، لبجلا  كلذ  ًاعوج يف  روضتأسو  ً.افيعض  ديصلا 

.قاوسألا نم  ماعطلا  نورتشيس  كمدخ  نأل  يالوم ، اي  ًاعوج  روضتت  نل  "

زبخلا عنصل  ليصاحملا  ةعارزو  اهموحل  لوانتل  تاناويحلا  ةيبرتب  نوموقيسو 

عوجلا فرعت  نأ  نود  ةجوز  فلأ  كيدل  نوكي  نأ  نكو  .كل  زرألا  ميدقتو 

". ًادبأ

". كلذ ءارو  ببسلا  فرعأ  .كلذب  لورغوت  بجعأ  : " فطلب نجوميت  لاق 

كلذ  مغر  هنكل  ةبيرغلا ، ةديدجلا  راكفألا  نم  ثكلاب  محدزي  هنهذ  ناكو 

ًادج ًاديعب  لوهسلا ، هيلإ يف  ءيجملل  نيو  عفد  يذلا  ببسلا  عمس  دق  نكي 
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كس لجرلا  نأ  دهاش  امدنعو  .بارشلاب  هألمو  ًابوك  نيول  مّدقو  .هرايد  نع 

.همف نم  ًافز  نجوميت  قلطأ  هنانسأ ، كاكطصا  عنميل  هكفب 

". ًاددجم بوكلا  ألمأسو  كهجوو ، كيديب  هكرفا  : " لاق

لعج دقل  .نجوميت  هحرتقا  ام  لعفي  نأ  لبق  ًاركاش  هسأر  نيو  ىنحأ 

ىقبت ام  برشو  .ةئجافم  ةرارحب  عشيو  دروتي ، رفصألا  هدلج  يفاصلا  بارشلا 

ةرم هألم  ًابلاط  بوكلاب  كسمأو  نجوميت ، هبكس  املاح  اثلا  غرفأو  همف  يف 

.ةثلاث

ّمأب ةبيرغلا  ءايشألا  كلت  ىرأو  ام  ًاموي  ًاقرش  رفاسأ  ار  : " نجوميت لاق 

يتلا ضرألا  ىلإ  ترفاسو  كءارو ، كلذ  لك  تكرت  اذامل  لءاستأ  يننأ  ّالإ  ينيع ،

". انه كروطاربمإب  ركفن  نحن ال  .سوقلاو  فيسلاب  يموق  اهمكحي 

نيو مدنو  نجوميت ، هب  قدحو  ًاعيمج ." اندلاو  هنأ  مغر  : " ًايئاقلت نيو  لاق 

.ةيواخ ةدعم  ىلع  ةبك  ةعرسب  بارشلا  لوانت  ىلع 

يموق اهب  دقتفأ  تاقوأ  كانه  .يالوم  اي  تنس  ذنم  لئابقلا  ب  رفاسأ  "

دقتعيو .لشلا  يف  راتتلا  دض  ءافلح  دشحل  انه  ىلإ  يلاسرإ  ّمت  دقل  ً.اثك 

دلجلا يوذ  بالكلا  كئلوأل  ةيهاركلا  انكراشت  نيذلا  دحأ  كنأ  تيك  لورغوت 

". بحاشلا

ع ثكلا  فرعي  فيك  ً.اما  علّطم  لورغوت  نأ  ودبي  : " نجوميت باجأ 

ًاضيأ يفتخي  بارشلا  دهاشو  ةعبارلا ، ةرملل  نيو  بوك  ألمو  هلعفأ "؟

فشتراو هبوك  ألمو  ًال ، لجرلا  ةيؤر  هتدعسأو  .اهسفن  ةقباسلا  ةقيرطلاب 

ً.ادقتم هنهذ  ءاقبإل  صرحب  هنم 

تاونسل راتتلا  لتاق  دقل  .ميكح  لجر  تيك  ناخ  : " واشت نيو  باجأ 

هنإ .داس  نم  ًاريدقت  بهذلا  نم  ثكلا  ىلع  لصحو  لشلا  يف  ةليوط 

، ًابرغ سرف  ةئم  لاسرإل  غنفيك  ىلإ  رمأب  تثعب  اذإو  كلذ ؟ مهفت  له  نزاوت ،

مهيقبيو راتتلا  ءامد  تيك  قيس  لباقملابو ، ددحملا ؛ تقولا  يف  أتس 
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". انضرأ اولوجتي يف  نأ  مهديرن  الو  .اندودح  نع  ًاديعب 

هفوقو ةيعضو  عمسلا  نوغصي  اوناك  نيذلا  ةليبقلا  لاجر  دحأ  لّدب 

.ةفطاخ ةرظن  نجوميت  هيلع  ىقلأو  جاعزناب ،

ثدحتن امدنع  نالسرأ ، اي  اذه  يف  كتحيصن  ىلإ  جاتحأس  : " نجوميت لاق 

". اندحو

ً.اعيمج مهيلع  هلوح  هرظنب  نيو  لاجو  ًايضار ، هتسلج  لجرلا  لّدع 

وأ بهذلا  مكحنم  عيطتسأ  .اهسفن  ةيقافتالا  كيلع  ضرعأل  انه  انأ  "

". ...دايجلا

تارشع ىلإ  جاتحأس  تقفاو ، اذإ  .ساوقألاو  فويسلا  : " نجوميت لاق 

الو .دايجلا  نم  ةئم  ىلإ  ةفاضإ  جراخلا ، كلاجر يف  اهيدتري  يتلا  لثم  عوردلا 

". هلقن عيطتسأ  ةراجحلا ال  نم  تيبل  ةجاحب  تسل  لثم  بهذلل  ةجاح  

.لخادلا نم  ًاعتمتسم  ناك  هنكل  كميخم ." لجر يف  ةئم  َرأ   : " نيو جتحا 

.اهليختي ناك  ربكأ م  ةلوهسب  تأدب  دق  ةمواسملا  تناكو 

رودلا وه  ام  .قفاوم  يننإ  لقأ  ً.اعيمج و  مهَرت   : " ًاففأتم نجوميت  لاق 

فرعأ يننأ  مغر  لبق ، نم  ًادبأ  لجرلا  ِقتلأ  اذه ؟  لورغوت يف  هبعلي  يذلا 

"؟ ةدعاسملا ينم  سمتليل  كدعب  أيس  له  .تيك 

ً.اضرأ هب  كس  ناك  يذلا  بارشلا  بوك  عضوو  نيو ، هجو  نَّولت 

دقو .يالوم  اي  حلسم  لجر  ةئالث  نم  كأ  اهيفو  ةيوق ، ةليبق  تيك  "

فقوتو ًالش ." دعبأ  تافاسم  ىلإ  مهوزغت  كنأ  راتتلا  ىرسأ  نم  اوعمس 

، لسوتأل سيل  ينلسرأو ، ةبقاث  ةصب  وذ  لجر  لورغوت   " .هتلك راتخيل  ًاليلق ،

تارشعل ًاديعب  راتتلا  نارحدتس  ًاعمو ، .هتوق  ىلإ  كتوق  ّمضت  كلعجأل  نكل 

". ار لايجألا ،

، ًاددجم ًايئادع  ًافقوم  ذختا  دق  نالسرأ  نجوميت  هاعد  يذلا  لجرلا  نأ  ادب 

.هعارذ ىلع  هدي  عضي  نجوميت  نيو  دهاشو 
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لورغوتل عوضخلا  ينم  ديرت  له  .يموق  نع  لوؤسمو  انه ، ناخ  انأ  : " لاق

هسفن نيو  دجوو  ةظتكملا ، ةميخلا  لخاد  وجلا  رتوتو  دايج "؟ ةعضب  لباقم 

.هتقفار ناويل  اوحمس  مهنأ  ول  ىنمتي 

هنإ .عبات  ىلإ  لورغوت  جاتحي  ال  .رداغأسو  ضفرت ، نأب  قحلا  كل  : " لاق

هراضحإ كنك  لجر  لك  ىلإ  جاتحيو  .عاجشو  ٍساق  رح  دئاق  ىلإ  ةجاحب 

". كعم

راتتلا نأ  رخآ ، صخش  يأ  لثم  فرعي ، ناكو  .مليج  ىلإ  نجوميت  رظن 

ىوقلا ديحوت  ةركف  تناكو  .ءاتشلا  ةياهن  عم  ماقتنالل  شطعتم  نونوكيس 

.كفتلل ةجاحب  ناك  هنكل  ةيرغم ، ربكأ  ةليبق  عم 

نيو اي  متهالل  ةثم  ًارومأ  تلق  دقل  : " تقولا نم  ةرتف  دعب  نجوميت  لاق 

هلاجرل ةئفاد  ةّرسأ  نع  ثحبا  نويشك ؟ .يرارق  ذختأل  نآلا  ينكرتا  .واشت 

عقت نيو  ةرظن  دهاشو  مهعوج ." ةئدهتل  ماعطلا  ضعب  نوبلجي  مهلعجاو 

: همركب ًاقاسنم  فاضأو  .هيمدق  دنع  ةغرافلا  فصن  بارشلا  ةبرق  ىلع 

". ًاضيأ ةليللا ، هئفديل  بارشلا  ضعبو  "

ناك ًانزتم ك  نوكي  نأ  نود  هيمدق  ىلع  نيو  ضهن  امدنع  ًاعيمج  اوفقو 

ةكرحلا نأ  فيك  نجوميت  ظحالو  ىرخأ ، ةرم  لجرلا  ىنحناو  .لخد  امدنع 

.رفسلا نم  ًاسبيتم  ناك  ار  .ىلوألا  ةلواحملا  نم  ًاليلق  ربكأ  تناك 

هلاجر كأ  ىلع  تعماللا  هينيع  نجوميت  رادأ  نيديحو ، احبصأ  امدنع 

.ةقث

.موقلا ءالؤه  لوح  نكمم  وه  ام  كأ  فرعأ  نأ  ديرأ  .كلذ  ديرأ  : " لاق

"؟ كلذ كراثأ  له  فالآلاب ! ديبع  ةراجح ! نم  تويب 

"؟ ًاذإ عيبلل ، يضفلا  بعشلا  له  .اذه  لورغوت  فرعت  تنأ ال  : " نالسرأ لاق 

اننأو دوعولاب ، انءارش  نوعيطتسي  مهنأ  ءالؤه  نشت  دقتعي  : " ًالئاق ففأتو 

هنولث يذلا  ام  .مهندم  يف  ةدلاوتملا  يالملا  نع  مالكلاب  ةشهد  ئلتمنس 
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"؟ انل

عافدنالا عيطتسأ  تيك ، لاجر  عمو  .كلذ  فشتكن  انعد  : " نجوميت لاق 

". انلاعفأ نم  ءارمح  ليست  راهنألا  لعجنل  .راتتلا  ًاديعب ب 

". لورغوتل سيلو  كل ، يدهع  : " نالسرأ لاق 

اذإ نكل  .رخآ  صخش  يأل  ًاعبات  نوكأ  نل  .كلذ  فرعأ  : " نجوميت ههجاو 

.ةقفصلا نم  ربكألا  ءزجلا  ىلع  تلصح  دق  نوكأس  انعم ، هاوق  دحويس  ناك 

ينبنل ةايحلاب  نومعفم  ًاضيأ  نحن  .هلبقتس  رّكف  .نالسرأ  اي  مليجب  رّكف 

هلك كلذب  رطاخنو  ةميظع  تازفقب  ىلعألا  ىلإ  بثن  انعد  ً.ائيشف  ًائيش  انتليبق 

"؟ راتتلا رظتنتو  سلجتس  له  .ةرم  لك  يف 

". لعفأ نل  يننأ  فرعت  : " نالسرأ لاق 

". يرارق تذختا  دقل  ًاذإ ، : " ةراثإلاب ًعفم  نجوميت  لاق 
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نورشعلاو سماخلا  لصفلا 

نأب مهل  حمسو  .ةيقافتالا  دونب  شقاني  ميخملا ، يف  مايأ  ةثالث  نيو  يقب 

يطعيو ةيبهذلا ، هلمحم  رئاتس  لدسي  نأ  لبق  بارشلا  نم  ًابرِق  هوطعي 

.هلمح ّمتيل  ةراشإلا  ناوي 

يف لمقلاب  بيُصأ  هنأ  ًاعنتقم  هدلج ، نيو  ّكح  ةيريرحلا ، رئاتسلا  فلخ 

راتتلا عم  برحلل  فهلتم  اودب  مهنكل  عقوت ، ك  ًارابتخا ، كلذ  ناك  .مايخلا 

ًائجافم نكي  كلذ   نأب  هسفن  ةرارق  يف  نيو  رّكف  .لمأي  لورغوت  ناك  ك 

ًاضعب اهضعب  ىلع  غت  لئابقلا  تناك  دقف  .لوهسلا  ربع  ًالومحم  ناك  يف 

ضرألا ربع  باشعألا  ىلوأ  كاذنآ  عيبرلا  تبنأ  نأ  دعبو  .ءاتشلا  يف  ىتح 

كلت تناك  املاطلو  ةيّدج ، لكب  هنولعفي  اوناك  ام  ىلإ  نودوعيس  ةدمجتملا ،

، ساعنلاب رعشو  يز  نزك  لعأ  أرقي  ناك  يف  هسفنل  نيو  مستبا  .مهتقيرط 

ريزولا نأب  رّكفو  .شماوهلا  ىلع  تاظحالم  ىرخألاو  ةنيفلا  ب  بتكي  ناك 

غناز نكي  .ةيسامولبدلا   هتاراهم  لث  عتمتي  صخش  لاسرإ  يف  ًاقحم  ناك 

.عوردلاو دايجلاب  دوعولا  عم  ىتح  قافتالا ، اذه  لثم  ماربإ  عيطتسي  غصلا 

يذلا فافزلا  لفح  يف  هزازئمشا  نع  ديكأتلاب  ربعيس  غثلألا  يصخملا  ناكو 

ءامدلاو بيلحلا  بارش  ةركف  نم  برطضا  .موي  لبق  واشت  نيو  هدهش 

.اهدنع هطابضنال  ًاناسحتسا  قفصيس  يز  نزك  ناك  .هل  هومدق  يذلا  نخاسلا 

نكت و  .اهجوز  لثم  ةيساقو  ةليحن  تناك  تروب  ةأرملا  نأب  ًايلم  نيو  رّكف 

ناك باشلا  براحملا  نأ  نم  مغرلاب  قالطإلا ، ىلع  هلضفي  يذلا  عونلا  نم 

ءاسن ىدحإ  عم  ةليل  لباقم  عفديس  نيو  ناك  اذام  .ةليمج  اهدجي 

يف قيحاسملاب  ةاطغملا  ءاسلملا  ناقيسلل  ناكم  كانه  نكي  فاصفصلا !؟ 

.سؤبلاب رعشو  ًاددجم ، هلمع  نيو  نعلو  يساقلا ، ناكملا  كلذ 

فقوتلاب رمألا  رادصإل  دعتسي  ناك  ميخملا ، هترداغم  ىلع  مايأ  ةعبرأ  دعب 

نيو ىغصأ  .ةيعالطتسالا  هتمهم  نم  ًاعرسم  ناوي  داع  امدنع  ماعطلا  لوانتل 
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ًابعص ناكو  .رماوألا  ردصي  ناوي  ناك  يف  لمحملا  لخاد  نم  ًامربتم  عمسلا 

.هسفنل دهنت  .هلوح  نم  متهالل  ةثم  رومأ  يرجت  يف  ليبنلا  رودب  مايقلا 

ً.اقباس ةرم  نم  كأ  لكاشم  هعقوأ يف  دق  هلوضف  ناكو 

ةيوطملا هقاروأ  ّبتر  دق  نيو  ناك  لمحملا ، نم  ناوي  برتقا  امدنع  ًاخأ ،

هّدعت يذلا  يفاصلا  بارشلا  نم  ةعرج  لوانتب  هسفن  ةئفدت  ىلع  لمعو 

زرألا ذيبنب  هتنراقم  نك  ال  هنأ  مغر  ًاديفم  لقألا ، ىلع  كلذ ، ناك  .لئابقلا 

.هرايد هفرع يف  يذلا 

لوانت لبق  ًاليلق  وفغأس  تنك  ناوي ؟ اي  ةرملا  هذه  ينجعزت  اذامل  : " لأس

هضبن تلعج  هسارح  بك  هجو  ىلإ  ةدحاو  ةرظن  ةقيقحلا ، يف  ماعطلا ."

ًاليوط ًاتقو  ىضق  دق  ناكو  هنزاوت ، ةداعتسال  ةجاحب  هنأ  ًاقثاو  ناك  .عراستي 

كلذ مهل  ناك  .يداع  يدنج  لثم  هسفنب  فيس  لمح  ركفيسو يف  لئابقلا ، ب 

.ةفاقث لاجرلا  كأ  ىلع  ىتح  ثأتلا 

.يالوم اي  ةلاّيخ  : " ةدمجتملا باشعألا  ىلع  هنيبج  عضي  وهو  ناوي ، لاق 

". راتتلا

مهضعبب ءاقتلالا  ًائجافم  سيل  كلذك ؟ سيلأ  راتتلا ، يضارأ  نحن يف  ًانسح ؟ "

، انقيرط اوفقو يف  اذإو  .ناوي  اي  نوّر  مهعد  .تيك  ىلإ  ًابونج  انرفس  ءانثأ 

". هفات رمأل  ينتجعزأ  دقل  .مهلتقا 

.لجخلاب هسارح  بك  رعشي  ىتح ال  ةعرسب  نيو  ملكتو  هسأر ، ناوي  ىنحأ 

.فرشلا لئاس  قلعتي  ام  ًاساسح يف  لجرلا  ناكو 

". كلذ ىلإ  يهابتنا  تفل  ًاقحم يف  تنك  .ناوي  اي  روهتب  تملكت  "

ًادايج نوطتو  ًاديج  نوحلسم  مهعيمجو  ًابراحم ، نوثالث  مهنإ  يالوم ، اي  "

". ةبك ةليبق  ىلإ  ًتح  نومتني  مهنإ  .طاشنلاب  ةمعفم 

.ربصلاب يلحتلا  ًالواحم  ءطبب ، نيو  ملكت 

لضفألا نم  هنأ  نوفرعي  مهنإ  .ناوي  اي  انيلع  كلذ  رثؤي  فيك  فرعأ  "ال 
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". انلوح اورودي  نأ  مهل  لق  .نشت  لثمم  ضارتعا  مدع 

ميخملا ىلإ  ًابراحم  لسرتس  تنك  نإ  لءاستأ  ...دقتعأ  تنك  : " ناوي لاق 

". مهنع نوثحبي  راتتلا  نوكي  دق  .مهريذحتل  .يالوم  اي  هانكرت  يذلا 

.هسارح بك  نم  ةشهد  نيو  انيع  تضمو 

.ناوي اي  كفعض  ةطقن  هذهو  انيفيضم ، هاجت  ًانونح  تحبصأ  دق  كنأ  ىرأ  "

يذلا يلمع  كلذ  سيلأ  ًاضعب ؟ مهضعب  لوغملاو  راتتلا  لتق  اذإ  متهأ  اذامل 

". كسفن تيسن  دق  كنأ  دقتعأ  ةحارصب ، هسفنب ؟ لوألا  ريزولا  هب  ينفّلك 

نيو نم  ٌلك  عمسو  نيرخآلا ، سارحلا  دحأ  نم  ريذحت  ةخرص  تءاج 

.هناكم ناوي يف  يقبو  .ةلاّيخلا  بارتقا  توص  ناويو 

ىلع اهب  عاتمتسالا  نك  ةنيكس  كانه  نكت  .ةظحلل و  هينيع  نيو  قلغأ 

هزواجتي مهدحأ  ناك  اهدجو ، دق  هنأ  دقتعا  لكو  .نوكس  الو  ضرألا ، هذه 

ةوق لثم  هبرضت  رايدلا  ىلإ  نحلا  نم  ةجو  رعشو  .مهلتقي  ءادعأ  نع  ًاثحب 

.هؤاعدتسا ّمتي  نأ  ىلإ  هردق  كلذ  ناكو  .اهعمق  هنكل  ةيعيبط ،

يننأ مهربخأ  .براحملا  َرن  اننإ   مهل  لق  ناوي ، اي  كيضري  كلذ  ناك  اذإ  "

". عيبرلل ًادادعتسا  يلاجر  بردأ 

". يالوم اي  ءاشت  "ك 

حلسم نودبي  مهنأب  ّرقأو  .مهنم  نوبرتقي  راتتلا  براحملا  نيو  بقار 

نكي .ّةثرلا و  همايخ  وأ  نجوميتب  يلابي  نكي  هنأ   مغر  برحلل ، ًادادعتسا 

لوغملا لئابقو  مهيبأ ، ةركب  نع  راتتلا  ةمأ  مدت  ّمت  اذإ  ةدحاو  ةعمد  فرذيل 

ً.اخأ هرايد  ىلإ  اهنيح  هؤاعدتسا  ّمتيس  ارو  .مهعم 

ءادرب فتليو  مسجلا  ئلتمم  لجر  وهو  دئاقلا ، عم  ملكتي  ناوي  دهاش 

نكي و  رذقلا ، براحملا  كلذ  لثم  ةيؤرل  نيو  شعترا  .ورفلا  نم  كيمس 

نيو نكل  ًابضاغ ، يراتتلا  ادب  ً.ايصخش  هعم  ملكتيل  ديكأتلاب  هردق  نم  طحيل 

ريزولل يصخشلا  سرحلا  نم  قتنم  هلاجر  ناك  .كلذل  متها  دأ  رعي   
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دق هسفن  ناوي  ناك  .لئابقلا  لاجر  نم  ةتس  لداعي  مهنم  يأ  ناكو  لوألا ،

، كلذ يفو  .هتقرف  يف  لوألا  ءاجو  هلك ، شيجلل  ةقباسم  يف  هفيس  ىلع  لصح 

.اهل ليثم  ةمدخب ال  ىظحي  ناوي  ناك  لقألا ، ىلع 

ناك يف  مهفويسب ، اوراشأو  راتتلا  حاص  لمحملا ، ىلع  ةبضاغ  تارظن  عم 

يتفلا مهؤايربك  هدحوو  .هسأر  ّزهيو  لاعفنا ، اود  هسرف  ىلع  رطيسي  ناوي 

ًالعف هؤاعدتسا  ّمتيس  ناك  اذإ  نيو  لءاست  ًاديعب ، قالطنالا  نم  مهعنم 

يغبني هنأ  نوفرعي  اوناك  نولستغي  نيذلا ال  راتتلا  ىتحو  .هتناك  مهكذتل 

اوعباتو مهضرع  نوبراحملا  ىهنأ  امدنع  حاتراو  نشت ، لثم  ساسملا  مدع 

مهنأل  ًابئاخ  هنم  غص  ءزج  ناكو  .فلخلا  ىلإ  اورظني  نأ  نود  مهس 

، ىخرتسا نأ  دعب  .اهنيح  مهحبذيس  ناك  ناوي  نأل  .مهفويس  بحس  اوررقي 

هنأ ررقو  .ةوقلا  كلت  لثم  ةاقالمل  ًادعتسم  نجوميت  ناك  اذإ  ام  نيو  لءاست 

لكبو .فرطلا  دحأ  رصتنيس  لوغملا ، ميخم  اودجو  اذإ  .كلذب  متهم  غ 

.مونلا ءانثأ  هوجعزيل  لئابقلا  لاجر  نم  ثكلا  كانه  نوكي  نل  لاوحألا ،

.مهباهذ دعب  تبرطضا  دق  رومألا  باعيتسا  ىلع  هتردق  نأ  نيو  فشتكا 

يذلا غصلا  قدارسلا  بصنل  ناوي  ىعدتساو  ًاجاعزنا ، همف  نم  ءاوهلا  خفنو 

هتعاطتساب ام  لك  لعف  .ةلفطتملا  نويعلا  نع  ًاديعب  هئاعمأ  غارفإل  هلمعتسي 

دق نكي  و  هعجضم ، ضقت  تناك  طالبلا  جهابم  نكل  ًاحاترم ، هسفن  لعجيل 

، غصلا غناز  ىلإ  عضاوتب  بتك  اذإ  ارو  ً.ادج  ليوط  نمز  ذنم  ةأرماب  يظح 

.ةركفلا لتحا  عطتسي  .ال   .هتداعإ  رمأ  بيترت  عيطتسي  دق 

.ريذحتلا قاوبأ  تاوصأ  اوعمس  املاح  ةعرسو  ةوقب  راتتلا  وبراحم  عفدنا 

لاسرإل ًازهاج  ًاسوق  لمحي  مهنم  لجر  لك  ناكو  ةلورهلل ، مهدايج  اوعفدو 

.قيرطلا فقي يف  نم  لك  ةرجنح  ىلإ  توملا 

قوبلا ءادصأ  تناك  يف  مهمايخ  نم  ةعرسب  هاقيقشو  نجوميت  جرخ 

، لجو نود  مهعقاوم  ىلإ  نوبراحملا  كرحتو  ءاحنألا ، يف  ددرتت  لازت  ام  لوألا 

٣٦٤



اهوماقأ ةيبشخ  زجاوح  ةيسيئرلا  قيرطلا  ىلع  نودوجوملا  كئلوأ  بصنو 

ةلايخلا عيطتسي  نل  ةقيرطلا  هذهب  .اهتيبثتل  اهتحت  ًايصع  اوزَّكرو  ضرألا ، ىلع 

يتلا زجاوحلا  لوح  نارودلا  مهيلع  نوكيسو  مايخلا ، ب  ةعرسب  عافدنالا 

.مهتعرس ءاطبإ  ىلع  مهمغرتس 

ضرألا ىلع  اهوعضو  يتلا  ماهسلا  عم  نيزهاج  هلاجر  نجوميت  دهاش 

نلا هئادر  ودع يف  لوأل  مهتيؤر  نم  تاظحل  لبق  نيزهاج  اوناكو  .ةدمجتملا 

.ورفلا نم 

مهجورس قوف  اوعفتراو  صاخشأ ، ةثالث  نم  تاعومجم  يف  راتتلا  عفدنا 

فوخلا ىلع  نودمتعي  مهنأ  نجوميت  ظحال  .فادهأ  نع  مهثحب  ءانثأ 

تحت زتهت  ضرألاب  رعشو  نوبرتقي ، مهآر  امدنع  هنانسأ  رهظأو  كابترالاو ،

هعم نكي  نكل   .هل  نالسرأ  هعنص  يذلا  فيسلا  هعم  نأ  ول  ىّنو  هيمدق ،

.ضرغلاب يفي  نأ  يغبني  نكل  ةئيس ، ةيعون  نم  يراتت  فيس  ىوس 

مهنم نانثا  داقو  اهقيرط ، يف  زجاحلا  ىلوألا  ةلايخلا  ةقرف  تدهاش 

اوقلطأو هلظ  يف  لاجرلا  اودهاشو  .ثلاثلا  مدقت  اقاعأو  هلوح ، هيسرف 

ضهن مهتابرض ، اوهجو  املاحو  .باشخألا  وحن  ىده  ىلع غ  ًايزيرغ  مهماهس 

هيسوق يرتو  لعج  م  هيمهس  اقلطأو  ةفاحلا  قوف  راساخو  نويشك 

ىلع هاعقوأو  راتتلا  نم  نثا  اباصأو  ةلايخلا ، ربع  نهسلا  عفدناو  .نانطي 

اضهني و  .هتعرس  ىصقأب  ناست  هاسرف  تناك  يف  ةيساقلا  ضرألا 

ً.اددجم

دعب اوءاج  نيذلا  راتتلا  دجوو  .ةرزجم  ةباث  لصح  ام  ناك  ةيادبلا ، يف 

.ليتقلاو هْيبراحم  اتدقف  تللا  سرفلاب  ةدودسم  قيرطلا  مهئالمز 

مهس عضو  راساخو  نويشك  عيطتسي  نأ  لبق  زجاحلا  نع  مهنم  نانثا  بثوو 

ساوقأ عم  ةفوشكم ، ةحاس  يف  هيسفن  نابراحملا  دجو  .هيسوق  يف  رخآ 

ةخرص قالطإل  ىوس  تقو  هيدل  نكي  .تاهجلا و  لك  نم  قالطنالل  ةزهاج 
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هتاخرص تعطق  يتلاو  بوصو ، بدح  لك  نم  ماهس  هيلع  رمهنت  نأ  لبق 

.هيجرس نع  ناطقسي  هتلعجو  ةيبرحلا 

زفقلا تأطخأ  هسرف  نكل  لوألا ، زجاحلا  قوف  بثولا  راتتلا  دحأ  لواح 

راساخ جرحدتو  .اهيلع  بصتني  يتلا  اصعلا  ترسكو  زجاحلا ، تمطحو 

هل لوح  ال  ىقلتسا  ً.املأ  مئاتشلا  قلطأو  تقلع ، نويشك  قاس  نكل  ًاديعب ،

هتايح نأ  فرعو  هوحن ، نوعفدني  راتتلا  نم  ديزملا  ناك  يف  هرهظ  ىلع 

.تاظحل عضبب  ةطبترم 

ىتح هسوق  ّدشو  ضرألا  ىلع  هناكم  حفاكي يف  نويشك  ةلاّيخلا  دحأ  دهاش 

بناجلا نم  نالسرأ  جرخ  همهس ، قالطإ  عيطتسي  نأ  لبقو  .هبيصيل  هرخآ 

اهراسم نع  هسرف  تفرحناو  يراتتلا ، راهنا  .هترجنح  يف  فيسلا  عفدو 

راساخ ناك  .نويشك  ررحي  نالسرأ  ناك  يف  هلوح  ماهسلا  تّنطو  .فنعب 

دقف دق  ناك  هنكل  راتتلا ، ىلع  رخآ  رثإ  ًهس  لسري  ةدحاو ، ةبكر  ىلع  ًايثاج 

.مهنم يأ  ةباصإ  عيطتسي  نأ  نود  هيلإ  لاجر  ةتس  عفدناو  هءوده ،

نوعيطتسي لاجرلا  ناك  لوألا ، زجاحلا  نودو  .مداق  نجوميت  مهدهاش 

هلاجر نم  نثا  دهاشو  ةيسيئرلا ، قيرطلا  راسي  ىلإ  ةرشابم  لوصولا 

ترادتسا .هيرهظ  نم  ماهسلا  سوؤر  تذفن  نأ  دعب  ناطقسيو  مهنوهجاوي 

ةعومجم مهفلخ  تعفدناو  مهرثإ ، ماهسلا يف  قلطتل  اثلا  زجاحلا  ةعومجم 

ةراغلا  نأ  ادبو  .هيقيقش  يطخت  تعاطتسا  نأ  دعب  لاجر  ةتس  نم  ىرخأ 

.هتادادعتسا لك  مغر  كاذنآ ، مسحت 

هفيسب عفديو  مامألا  ىلإ  وطخي  نأ  لبق  همهس  يراتتلا  قلطأ  ىتح  رظتنا 

ماجللا ّدشو  لجرلا ، خرص  امدنع  هيلع  ءامدلا  تتناو  .لجرلا  قاس  يف 

تراهنا يتلا  مايخلا  ىدحإ  وحن  هسرف  رادأو  ةرطيسلا ، يراتتلا  دقفو  .فنعب 

.سرفلا سأر  قوف  عفدني  هلعج  روسكملا م  بشخلا  ةقطقط  عم 

همغرأ م  نجوميت ، وحن  اهساوقأ  ةتسلا  لاجرلا  نم  ةعومجم  لوأ  ترادأ 
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ّدش دقو  هوحن  رجمزي  هسرف  ىلع  براحم  عفدناو  .مهنم  يمتحيل  بثولا  ىلع 

ًارهاش فقوو  نجوميت ، جرحدت  .هردص  لصنلا يف  ببدم  ًهس  قلطيل  هسوق 

مهسلا ّنطو  هئاشحأ ، يف  فيسلا  لصن  عفدنا  امدنع  لجرلا  خرصو  .هفيس 

هتقلأو هب ، ترم  امدنع  نجوميت  سرفلا  فتك  تبرضو  نجوميت ، سأر  قوف 

.هلوح رظنو  ًاحنرتم  ضهنف  ًاضرأ ،

نكل لاجرلا ، نم  ثكلا  اودقف  دق  راتتلا  ناكو  .ميخملا  ّمعت  ىضوفلا  تناك 

نع نوثحبيو  رصنلاب ، جهتبم  هئاحنأ  نولوجي يف  اوناك  اوشاع  نيذلا  كئلوأ 

لاتقلل مهفويس  اورهشو  ًابناج  مهساوقأ  اوّحن  دق  مهنم  ديدعلا  ناكو  .فادهأ 

هسوق لوانتف  نالسرأ ، وحن  هيسرف  ناعفدي  نثا  نجوميت  دهاش  .بيرقلا 

ةيقبلاو ًاروسكم ، هسمل  يذلا  لوألا  مهسلا  ناكو  .هيلع  ًهس  قلطيل  ةعرسب 

ةظحل قرغتسا  مومحم  ثحب  ةرمغ  يف  ضرغلاب  يفي  ًادحاو  دجوو  .ةعبم 

تناك ثدحي ، ام  ىل  رادتسا  امدنعو  خرصت ، هتدلاو  عس  عاطتسا  .ةدحاو 

تناكو .ةغصلا  نلوميت  فلخ  ةعرسم  مايخلا  ىدحإ  نم  عفدنت  تروب 

.هوحن عفدني  يراتتلا  هنم  يأ  َري  عزفب ،  يرجت  ىرغصلا  هتقيقش 

ةاقالمل ًادعتسمو  ًاحلسم  ناك  نالسرأ  نكل  هسافنأ ، نجوميت  سبحو 

.هرمأ مسح  دقل  .هيمجاهم 

.تروب وحن  هجّتي  ًاديحو  ًابراحم  ًافدهتسم  فلخلل  رتولا  نجوميت  بحس 

عطقيل هفيسب  حوليو  هوحن ، عفدني  رخآ  يراتت  ناكو  ةئجافم  ةخرص  عمسو 

يف هيتبكر  ىلع  اثج  نجوميت  نكل  ةغوارملل ، تقو  كانه  نكي  .هسأر و  هل 

بثي مهسلا  قلطناو  .هفده  دقفي  ال  ىتح  حفاكو  هبناجب ، ّر  براحملا  ناك 

هلعجو هّزهل  ةيفاك  تناك  ةوقب  ءيش  هباصأ  مث  .عاض  هنكل  ضرألا ، قوف 

ً.اضرأ طقسي 

.هوحن نايراتت  عفدناو  هدلاو ، بناج  ىلإ  مليج  مدقت 

". راسيلا رمأ  َّلوت  : " ميلا وحن  وطخي  ناك  يف  هدلوب  نالسرأ  خرص 
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ةظحللا ىتح  رمألا  اكرت  نبالاو  دلاولا  نكل  ناكرحتي ، نايراتتلا  هآر 

نالسرأ فيس  سأر  برضو  .هيفقوم  ليدعت  ناعيطتسي  انوكي  و  ةخألا 

يقلو .هرتبي  داك  ىتح  رخآلا  سأر  عطقي  مليج  ناك  يف  لجرلا  دحأ  قنع 

غ ىلع  تعرسم  ناسرفلا  هتزواجتو  رصبلا ، حملب  هعرصم  نايراتتلا 

.ىده

نم ىقبت  دق  نكي  و  زجاوحلا ، ىلع  لوألا  موجهلا  نم  راتتلا  دئاق  ُجني   

ميخملا ، رهظ  يف  لتلا  دوجو  عم  ً.ابراحم  رشع  ينثا  ىوس  ةيلصألا  ةوقلا 

اوقب نيذلا  كئلوأ  ذخأ  اذهل  ًاديعب ، بورهلاو  هربع  عافدنالل  ةصرف  كانه  نكت 

نم لك  نومجاهيو  مهدايج ، ىلع  نوكرحتيو  نوخرصي  ةايحلا  ديق  ىلع 

نيكسب ناكسو  هيجرس  نع  نالجرتي  نثا  نالسرأ  دهاش  .مهضرتعي 

ّمت دق  ناك  نكل  ًايومد ، ًالمع  كلذ  ناك  .ناخرصيو  ةقرح  نايولتي  هو 

يف مهجورس  ىلع  ةلقلا  نوجانلا  ىقلتساو  .ةيسيئرلا  راتتلا  ةوق  ىلع  ءاضقلا 

، اهنم اوءاج  يتلا  قيرطلا  ىلإ  نيدئاع  ةلورهلل  مهدايج  نوعفدي  اوناك 

.مهفلخ ّنطت  ماهسلا  تناكو 

هسفن زّهجو  ميخملل ، ىرخألا  ةهجلا  نم  دوعي  مهدحأ  نالسرأ  دهاش 

، ةخألا ةظحللا  يفو  .سرفلا  قيرط  يف  ًاما  ًاتباث  فقوو  ًاددجم ، لتقلل 

هدي تدتماو  .هتبرض  دسفأ  م  جرسلا  قوف  نالكرت  لايخلا  يقاس  دهاش 

عاطتساو سبالملا ، فرطب  ىوس  كس  هعباصأ   نكل  تروب ، ريرحتل  ىرسيلا 

هسوق نم  ًهس  بوصي  راساخ  نأ  نالسرأ  دهاشو  .اهدعب  تالفإلا  لجرلا 

.خرصو لاّيخلا ، ىلع 

!" فقوت .راساخ  اي  فقوت  "

نيذلا راتتلا  ليحر  دعب  ةأجف  ًانكاس  حبصأ  ميخم  ربع  نالسرأ  خارص  ىّود 

كاذنآ يرجي  نالسرأ  ناكو  لاجر ، ةتس  ىوس  مهنم  ُجني  و  .نورأزي  اوناك 

.دايجلا وحن 
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!" كسرف ِطتما  .ءاسنلا  ىدحإ  اوذخأ  دقل  .كسرف  ِطتما  : " ًالئاق رأز 

ىتح أطابتو  ًاليحن  ًالكش  دهاش  مث  يرجي ، ناك  يف  نجوميت  نع  ثحب 

تناكو .ىلتقلاب  ًاطاحمو  ضرألا  ىلع  ًايقلتسم  نجوميت  ناكو  ً.ابوعرم  فقوت 

قرعلا ناكو  هبناج ، ىلإ  فجترت  يهو  فقت  ةاقلا  ةروسكم  سرف  كانه 

اهعفدو سرفلا ، نالسرأ  لهاجت  .اهيبناج  ىلع  ليسي  ضايبلا  ىلإ  براضلا 

.بائذلا نم  هذقنأ  يذلا  باشلا  بناجب  وثجي  ناك  يف  ًاديعب 

ّدمو ً.املأ  شمكني  هبلق  نأب  نالسرأ  رعشو  ءامدلا ، نم  ثكلا  كانه  ناك 

، حرف ةخرصبو  .نجوميت  سأر  ةورف  نم  تقز  يتلا  محللا  ةعطق  سملو  هدي 

عفرو .هسأر  لوح  تلكشت  يتلا  ةكربلا  ىلإ  ًامد  فزنت  لازت  ام  اهنأ  دهاش 

.ههجو فصن  تطغ  يتلا  ءامدلا  نع  نجوميت  نالسرأ 

". يح هنإ  : " نالسرأ سمه 

.مايخلا ىدحإ  ىلإ  نالسرأ  هلمح  امدنع  يعولا  نع  ًابئاغ  نجوميت  يقب 

ةفطاخ ةرظن  ايقلأو  ةلاّيخلا ، فلخ  ةعرسب  ةلورهلل  هيسرف  هاقيقش  عفدو 

هب ، اّرم  امدنع  بضاغو  مهجتم  اناكو  .نالسرأ  يعارذ  ب  لكشلا  ىلع 

.مويلا كلذ  هب يف  اوكسمأ  يراتت  يأ  نالسرأ  محري 

نلوميت تناكو  .اهل  همّلسو  هتدلاو ، ةميخ  ًاضرأ يف  نجوميت  نالسرأ  عضو 

اهرصب نلوه  تعفرو  ً.املؤم  نوكي  داكي  توصب  اياوزلا ، ىدحإ  ةرار يف  بت 

.اهطيخو اهتربإ  نع  ثحبت  تناك  يف  اهنبا  نع 

". نالسرأ اي  يتنبا  عور  نم  ئّده  : " اهلمع ىلع  زكرت  يهو  تلاق 

.ةغصلا ةاتفلا  وحن  بهذو  ًاقفاوم ، هسأر  نالسرأ  ىنحأ 

". كلمح ّمتي  نأ  بحت  له  : " اهلأس

، هيلإ اهرصب  نلوه  تعفرو  .ءاوهلا  اهفذقف يف  اهعومد ، ربع  نلوميت  تأموأ 

، هلخاد لمتعي  لازي  ام  لتقلا  لعف  در  ناكو  .ماستبالا  ىلع  هسفن  مغرأو 

ًابلط ةعرسب  قفخت  هبلق  تاضبن  تناك  يف  راودلاب  باصم  هنأب  رعشو 
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ةورف نم  ىلوألا  ةعطقلا  ربع  ماظعلا  ةربإ  نلوه  تعفدو  .ةنيكسلاو  ءودهلل 

فنأتستل اهمف  حتفتو  عزفت  ةغصلا  ةاتفلا  نالسرأ  دهاشو  نجوميت ، سأر 

.ءاكبلا

تناك دقف  نيولإ ، ىلإ  كذخآس  .ةغصلا  اهتيأ  ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  : " لاق

نكل جراخلا ، يف  ثثجلا  دهاشت  نأ  ةاتفلل  ديري  نكي  و  ِكنع ." ثحبت 

نأب لمأي  ناكو  .ءيش  لعف  نود  ةميخلا  يف  ءاقبلا  عطتسي  هسفن ،  ردقلاب 

.ةايحلا ديق  ىلع  لازت  ام  نيولإ  نوكت 

، نالسرأ رظن  امدنعو  ً.اشعترم  ثهلي  نجوميت  عمس  رداغيل ، رادتسا  امدنع 

طيخت يهو  نلوه  نابقارتو  ناتيفاصو ، ناتحوتفم  نجوميت  ينيع  نأ  دهاش 

.ناقتإو ةعرسب  هحرج 

اذهب ك موقأ  ينعد  .كرحتت  ال  : " ضهني نأ  اهنبا  لواح  امدنع  نلوه  تلاق 

". يغبني

". لق يل : " لاقو بابلا ، دنع  نالسرأ  هرصب  طقتلاو  نجوميت ، أده 

". تروب اوذخأ  مهنكل  موجهلا ، دصب  انمق  : " نالسرأ باجأ 

ةورف نم  لماك  مسق  نضغتو  ةوقب  طيخلا  نلوه  تّدش  ملكتي ، ناك  يف 

تأده دق  تناك  اهنكل  هيعارذ ، ب  نلوميت  نالسرأ  ّزهو  .نجوميت  سأر 

.هئادر ىلع  يضف  رزب  بعللاب  ةيضار  تدبو  ًاددجم ،

ناكو .اهنبا  ينيع  نع  مدلا  قفرب  حسمتل  ةيشق  ةعطق  نلوه  تلمعتسا 

تعفدو ً.اديفم  ناك  زرغلا  نكل  ةدشب ، فزني  لازي  ام  سأرلا  ةورف  حرج 

.رتوتي نجوميتب  ترعشو  محللا ، نم  ىرخأ  ةعطق  ربع  ةربإلا 

"؟ ءاهتنالا كشو  ىلع  ِتنأ  له  .يمأ  اي  ضهنأ  نأ  يغبني  : " مت

، حرجلا اذه  لثم  عمو  .مهرخآ  فلخ  كاقيقش  بهذ  : " ةعرسب نالسرأ  لاق 

، ءامدلا نم  ثكلا  تدقف  دقل  .دعب  سيل  مهب ، قاحللا  ةدئاف يف  كانه  تسيل 

". طوقسلا رطخل  ضرعتلا  ةدئاف يف  كانه  تسيلو 
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هتدلاو تنحنا  يتجوز ." اهنإ  : " هقيرب نادقفت  هانيعو  نجوميت ، باجأ 

ةياهن تعطق  كلذ  نم  ًالدب  نكل  هليبقت ، كشو  ىلع  اهنأ  ول  ك  مامألا  ىلإ 

ىلع هعباصأ  عضوو  هنع ، تدعتبا  املاح  ضهنو  .اهنانسأب  هدلج  يف  طيخلا 

.زرغلا طخ 

نلوه تأموأو  داحلا ، هزيكرت  اتدقف  دق  هانيع  تناكو  ِكل ." ًاركش  : " لاق

.هقنع ىلع  ةفاجلا  ءامدلا  كرفت  تناك  يف 

نلوميت عضيل  بابلا  نم  جرخو  ةميخلا ، جراخ  نيولإ  توص  نالسرأ  عمس 

ناخلا حنرتو  .فوقولا  لواحي  نجوميت  ناك  يف  ًهجتم ، داعو  .اهتيانع  يف 

.هسفن دنسيل  ةميخلا  طسو  دومعلاب يف  كسمأو  باشلا ،

هلعف عيطتست  ام  لكو  .مويلا  سرفلا  ءاطتما  عيطتست  ال  : " هل نالسرأ  لاق 

". اهنادجي هعد  .كيقيقش  راثآ  يّفقت  وه 

نم هينيع  قلغأ  دق  ناكو  تنأ "؟ كلذ  لعفتل  تنك  له  : " نجوميت لأس 

.دهنتو .هميمصت  دهاش  امدنع  هب  نالسرأ  رخف  دازو  راودلا ،

". يسرف بلجأو  كسرف  رضحأس  .مهفلخ  بهذأس  "ال ،

.اهدي نجوميت يف  ديب  تكسمأو  نلوه ، تفقوو  ةميخلا ، نم  جرخ 

". هلوقأس ام  عس  بحت  نل  : " تمت

.ءامدلا رثأ  نم  اتفرطو  هينيع ، نجوميت  حتف 

". ئاشت ام  يلوق  : " باجأ

". اهنوذؤيس مالظلا ، لولح  لبق  مهداجيإ  كاقيقش  عطتسي  اذإ   "

". ةيوق اهنإ  .فرعأ  .دلاو  اي  اهنوبصتغيس  "

.اهسأر نلوه  تّزه 

اذإ  " .مهفي نأ  هديرت  ةظحلل ، تفقوتو  يزخلاب ." رعشتس  .فرعت  "ال 

كعم هتاذ ، صخشلا  نوكت  نأ  عقوتت  الو  ً.ادج  ًايوق  نوكت  نأ  يغبني  اهوذآ ،

". لجر يأ  عم  وأ 
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لوانتأو مهقرحأس  .مهلتقأس  : " هلخاد مرطضي  بضغلاو  نجوميت  دَّعوت 

". كلذ اولعف  اذإ  مهمحل 

ًائيش رمألا  نم  غي  نل  هنكل  ةنيكسلا ، كلذ  كل  بلجيس  : " نلوه تلاق 

". تروبل ةبسنلاب 

ىلع مهماغرإ  ىتح  وأ  يلثم ، مهلتق  عيطتست  ال  هلعفأ ؟ ياسع  يذلا  ام  "

عومدلا بضغب  حسمو  بي  هسفن  دجوو  ثدحي ." ام  اهل يف  بنذ  .اهلتق ال 

". تقثو  دقل   " .هيتنجو نع  ةيومدلا 

اذإو .كيقيقش  نم  اوبره  اذإ  سيل  .ينب  اي  رمألا  حيحصت  عيطتست  "ال 

". ًافيطلو ًاروبص  نوكت  نأ  كيلع  نوكيس  ةايحلا ، ديق  ىلع  اهتدجو 

". ٍفاك اذهو  اهبحأ ، كلذ ! فرعأ  "

". نآلا دعب  ًايفاك  نوكي  دقو ال  ىضم ، يف  كلذ  ناك  : " نلوه تّرصأ 

نالسرأ رضحأ  امدنعو  ً.املأ  جضي  هسأرو  ةدرابلا ، حايرلا  نجوميت يف  فقو 

داسجألا ءالشأ  تناك  .ءاوهلا  يف  ءامدلا  ةحئار  ّمشو  هلوح ، رظن  سرفلا ،

يراتت ىقلتساو  .كرحتي  لازي  ام  مهضعب  ناكو  .ميخملا  يف  ةرثانتم  ةقزمملا 

هردص يف  مهسب  كس  تناك  هعباصأ  نكل  تيم ، هنأ  ول  ك  هرهظ  ىلع 

حنرتو يف همازح  نم  ًانيكس  نجوميت  بحسو  .ةبحاش  بكانع  لثم  ضفتنتو 

كلذ مغر  نكل  توملا ، نع  طقف  تاظحلل  ًاديعب  لجرلا  ناكو  .هيلإ  هقيرط 

لازي ام  ناك  يذلا  هقنع  ىلع  هلصن  سأر  عضوو  هبناج  ىلإ  نجوميت  اثج 

هينيع يراتتلا  رادأو  ةسمللا ، كلت  نم  ةشعترملا  عباصألا  تأدهو  .ضبني 

ءطبب هنيكس  نجوميت  عفد  تارظنلا ، تقالت  امدنعو  .نجوميت  وحن  تمصب 

.ءامدلا نم  ةعاقف  ءاوهلا يف  جرخو  ىماغرلا  عطقو  لفسألا  ىلإ 

ةيوق سمشلا  تدبو  .ضهن  امدنع  راودلاب  رعشي  لازي  ام  نجوميت  ناك 

نكل هيلإ ، ملكتت  نلوه  عمسو  .أيقتو  رادتسا  راذنإ ، قباس  نودو  ًادج ،

لوح نالسرأ  عم  شقانتت  تناك  .همهفي  نأ  عطتسي  ًائز   ناك  اهتوص 
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.ًةبير بطقتي  نالسرأ  هجو  ةيؤر  نجوميت  عاطتساو  هجورخ ،

ادعاس .طقسأ  نل  : " هجرس سوبرق  ىلع  ئكتي  وهو  هيلكل  نجوميت  لاق 

". مهب قحلأ  نأ  يغبني  .جرسلا  ىلإ  دوعصلاب 

، كانه حبصأ  املاح  نكل  جرسلا ، ىلع  هعفدب  هالك  موقي  نأ  رمألا  بلطت 

فلخ هب  رعش  يذلا  ألا  نم  عزفو  هسأر ، ّزهو  ً.انامأ  كأ  هنأب  نجوميت  رعش 

.هينيع

"؟ تنأ نيأ  مليج ! : " ىدان

يف ًاروهشم  هفيس  لازي  امو  فاجلا ، مدلا  عقبب  ًاوسكم  نالسرأ  نبا  ناك 

هنأ  كردأو  ًامداق ، نجوميت  هدهاش  .هيلإ  لصيل  ثثجلا  لوح  يش  ناك 

.لبق نم  ًابضاغ  مليج  دهاشي 

لقنت نأ  يغبني  انبايغ ، ءانثأ  : " اهضعبب تلكلا  مغدي  وهو  نجوميت  لاق 

ام عمسي  و  .هيفتك  قوف  ىلدتيو  ًادج ، مخض  هسأر  نأب  رعشو  ميخملا ."

.مليج هب  هباجأ 

ناك اذإو  .تيك  وحن  ًابونج  كرحت  نكل  لالتلا ، ىلإ  مهذخ  .ًاليل  رفاس  "

كنع ثحبأس  .ضرألا  هجو  ىلع  نم  راتتلا  قرحأس  انلثم ، لاجر  لورغوت  ىدل 

". يتجوز دجأ  نأ  دعب 

، كلذ لوق  يغبني  ناكو  دعت "؟ اذإ   نكل  .يالوم  اي  ءاشت  ك  : " مليج لاق 

.ألا هيلع  دتشا  امدنع  ًاددجم  عزف  نجوميت  نكل 

". مانغأو ءانبأ  ةيبرتب  مقو  هنع  انملكت  يذلا  يداولا  دج  اهدنع  : " ًاخأ لاق 

نيذلا كئلوأ  نوكيسو  ًاعئار ، ًادئاق  مليج  ناكو  .ناخك  هبجاو  ىّدأ  دق  ناك 

الو .ةوقب  ماجللا  ىلع  هتضبق  مكحأو  .نامأب  مهل  ًيعز  نجوميت  نوربتعي 

.رأثلا وه  ىقبت  ام  لك  ناكو  .هيقيقش  نع  ًاثك  ًاديعب  نوكي  نأ  نك 
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نورشعلاو سداسلا  لصفلا 

ع يبهذ ، نولب  لوهسلا  رمغت  اهتعشأو  برغت  سمشلا  تناك  امدنع 

عوقولا نم  ًافوخو  .مهب  اقحل  نيذلا  لاجرلا  دحأ  ةثج  ىلع  نويشكو  راساخ 

هنم برتقا  يف  فلخلل  دودشم  هسوقو  جرسلا  ىلع  نويشك  يقب  ةديصم ، يف 

.هئاذح ةمدق  ةثجلا  بلقو  راساخ ،

ناكو .هعازتنا  لواح  ثيح  يراتتلا  ةدعم  نم  زربي  روسكم  مهس  كانه  ناك 

ً.اسبيتمو ًابحاشو  ضيبأ  ناكف  ههجو  امأ  ءامدلا ، نم  دوسأ  هلك  هدسج  لفسأ 

لازت ام  ةفيفخلا  اهرفاوح  تامالع  تناكو  مهعم ، هسرف  اوذخأ  دق  هقافر  ناك 

ًائيش لمحي  ناك  اذإ  نكل  ةعرسب ، ةثجلا  راساخ  شتفو  .ةبرتلا  ىلع  ةيئرم 

.هيلع اولوتسا  دق  راتتلا  نوكيس  ًاديفم ،

يف نكل  ضرألا ، ىلع  راثآلا  يّفقت  اعاطتسا  املاط  هيسرف  ناقيقشلا  داق 

رثأ ةعاضإب  ةرطاخملا  وأ  فقوتلا  ىلع  ةديازتملا  ةمتعلا  هتمغرأ  ةياهنلا ،

نم ليلقلا  اجزم  امدنع  هنم  يأ  ملكتي  .مهفلخ و  نوعسي  نيذلا  لاجرلا 

هالك ناكو  .نويشك  سرف  ديرو  نم  اهيلع  الصح  يتلا  ءامدلا  عم  بيلحلا 

ىلع ممصم  اناكو  نالسرأ ، يعارذ  يعولا ب  نع  ًابئاغ  نجوميت  ادهاش  دق 

.هنم تالفإلاب  ةلايخلل  حسلا  مدع 

ىلوألا ءوضلا  شابت  تفشك  املاح  اكرحتو  رجفلا ، لبق  اظقيتساو  قلق  امان 

هيبقعب عفدو  رخآلا ، ىلع  ةرظن  هنم  لك  ىقلأو  .ىرخأ  ةرم  ةلاّيخلا  راثآ 

انوكي و  ً.ايساقو  ًادعتسم  هالك  ناكو  .لورهت  اهلعجيل  هسرف  يبناج  ىلع 

.هفعضل ةجيتن  نوبرهي  مهاعديل 

ناكو .لهسأ  اهتيؤرو  حضوأ  رفاوحلا  راثآ  تحبصأ  اثلا ، مويلا  لالخ 

ًادبأ ربصلاب  عتمتي  يذلا   هقيقش ، نم  لضفأ  لكشب  راثآلا  ىفقتي  نويشك 

ثور هدي يف  سديل  جرسلا  نع  بثو  نم  نويشك  ناكو  .ةظحالملا  ةقد  ملعتيل 

سد امدنع  ّرشك  اثلا ، مويلا  ةيسمأ  يفو  .ةرارحلل  رثأ  نع  ًاثحاب  تاناويحلا ،
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.نوللا ةنكاد  ةلتك  هعباصأ يف 

". يقيقش اي  مهنم  برتقن  اننإ  .ةخألا  نم  ثدحأ  اهنإ  : " راساخل لاق 

هيدراطم ليلضت  اولواح  دق  اوناكو  ً.اثك  مهراثآ  هيو  راتتلا  لواحي   

، ًابيرقت مامألا  ىلإ  ةرشابم  تناك  اثلا  مويلا  ةحيبص  يف  راثآلا  نكل  ًالوأ ،

ّالإ نوعوبتم ، مهنأ  نوفرعي  راتتلا  ناك  اذإ  ىتحو  .ام  ةهج  ىلإ  ةعرسب  كرحتتو 

.كاذنآ هنم  صلختلا  نولواحي  اودوعي  مهنأ  

.نوهجتي ثيح  ىلإ  اولصي  نأ  لبق  مهب  قحلن  نأ  لمآ  : " مهجتب راساخ  لاق 

". تروبو مهدقفنس  ًابك ، ًيخم  نودصقي  اوناك  اذإو 

امدنع تدب  ةشكت  عم  بيئك  ههجوو  ًاددجم ، هسرف  نويشك  ىطتما 

ً.اجاجتحا ةبعتملا  هتالضع  تكرحت 

، نامألا رب  ىلإ  اولصو  اذإو  .ام  ناكم  نم  اوءاج  دق  اونوكي  نأ  يغبني  : " لاق

تيك ىلإ  نجوميت  عم  بهذي  ارو  .نيرخآلا  عمجيو  هجاردأ  اندحأ  دوعيس 

يضقنس ىرخأب ، وأ  ةقيرطب  .راساخ  اي  انم  اوبرهي  نل  .ىوقلا  نادحويو 

". مهيلع

". ًايح نجوميت  ناك  اذإ  : " راساخ مت 

له .هفاقيإ  مهسفنأ  بائذلا  عطتسي  .يح   هنإ  : " لاقو هسأر ، نويشك  ّزه 

"؟ كلذ لعفيس  راتتلا  نم  ًاحرج  نأ  دقتعت 

". اندلاو فقوأ  دقل  : " راساخ لاق 

". هديدست يغبني  ًانيد  كلذ  لاز  ام  : " ةظاظفب نويشك  باجأ 

نم ًابعتمو  ًاسبيتم  هالك  ناك  ةثلاثلا ، ةليللا  يف  ناقيقشلا  مان  امدنع 

نكي نكل   ام ، لكشب  هيذغي  بيلحلاو  ءامدلا  جيزم  ناك  .يساقلا  لاحرتلا 

.هلثم تاحرقتلا ، نم  اعت  نويشك  سرف  تناك  ناتليدب ، ناسرف  هيدل 

نويشك لحاك  ناكو  ةراغلا ، لالخ  تامدكب  ابيُصأ  دق  لجرلا  الك  ناكو 

عيطتسي نكي  هنكل   كلذب ، هقيقش  ربخي  و  .هّس  امدنع  هملؤيو  ًامروتم 
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ضهنو نارخشي ، امان  .هيسرف  يجرس  نع  الجرت  لك  ءاجرعلا  هتيشم  ءافخإ 

.هترجنح دراب  لصن  سمل  امدنع  ًالجو  نويشك 

جرحدتلا لواحو  ً.اشعترم  هينيع  حتفو  موجنلا ، تحت  ًاسماد  مالظلا  نكي   

.هفرعي ًاتوص  عمس  امدنع  هرمغ  حايترالا  نكل  ًاديعب ،

راثآلا يفقت  لوح  ثكلا  كميلعت  نالسرأ  عيطتسي  : " هنذأ نجوميت يف  لاق 

"؟ رخآ مويل  دعتسم  تنأ  له  غزبي ؛ رجفلا  داك  .نويشك  اي 

لجرلا أجاف  م  نالسرأ ، مث  نجوميت  نضتحاو  هيمدق ، ىلع  نويشك  زفق 

". مهنع نيديعب  نوكن  نأ  نك  ال  : " لاقو زوجعلا ،

ىلع رادتساو  خشلا  نع  فقوت  دق  راساخ  ناك  تاوطخ ، ةّدع  دعب  ىلع 

.هعالضأ همدقب يف  عفدو  هيلإ  نويشك  راسو  .هبناج 

". راوز انيدل  راساخ ، اي  ضهنا  "

مغرو .هبحس  ّمتي  سوق  ريرصو  ةعرسب  هيمدق  ىلع  ضهني  راساخ  اوعمس 

.ةزاتمم تناك  هلاعفأ  دودر  نأ  ّالإ  وملا ، لثم  ماني  ناك  هنأ 

، ًاددجم سوقلا  ّرصو  يقيقش ." اي  كعم  انأ  : " مالظلا فطلب يف  نجوميت  لاق 

.رتولا دش  نم  راساخ  ففخو 

"؟ كسأر فيك  : " راساخ لأس 

، قرشلا وحن  رظنو  ةكستم ." زرغلا  نكل  ينملؤي ، هنإ  : " نجوميت باجأ 

.سمشلا غوزب  قبسي  يذلا  يدامرلا  ءوضلاو  رجفلا ، شابت  ىلوأ  دهاشو 

.دوسألا باشعألا  بارش  نم  ةبرق  هل  مدقو 

ةدراطملا يف  ًاليوط  ًاتقو  انيضق  دقل  .ليحرلل  ادعتساو  ةعرسب  ابرشا  : " لاق

". نآلا ىتح 

ثالث تضمأ  دق  تروب  تناك  ً.اعيمج  هومهف  ًانكاس  ًاملأ  لمحي  هتوص  ناك 

ةئفدت ىلع  بارشلا  لمعو  .رمألا  يف  اوملكتي  و  .وزغلا  ةقرف  عم  ٍلايل 

ناكو .اهيلإ  ةجاحلا  سمأب  اوناك  ةقاطلا  نم  ةعفد  مهحنمو  ةيواخلا ، مهنوطب 
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ً.ايفاك كلذ  نوكيسو  .مويلا  كلذ  ًاقحال يف  نايتأيس  مدلاو  بيلحلا 

يذلا تقولا  يف  بعتمو  رابغلاب  نيوسكم  نالسرأو  ةثالثلا  ءاقشألا  ناك 

نم ةلسلس  ربع  ترم  دق  ةلفاقلا  تناك  .مهتسيرف  هيف  مهراصبأ  تحمل 

تنبب نجوميت  سبني  .ةعيرسلا   مهتاوطخ  ةرعولا  ضرألا  تأطبأو  لالتلا ،

.راتتلا رخآ  نع  هثحب  قفألا يف  ىلع  ًااد  ًازكرم  هرصب  ناكو  مهنم ، يأ  ىلإ  ةفش 

ىدحإ ةورذ  ىلإ  اولصو  امدنع  قفألا  نم  برقلاب  ةضفخنم  سمشلا  تناك 

لجرتو .يداولا  نم  رخآلا  فرطلا  يف  ةقهرملا  ةعومجملا  اودهاشو  لالتلا 

دحأ عيطتسي  ال  ىتح  مهفلخ  مهدايج  اوبحسو  مهجورس ، نع  ةعبرألا 

وحن اهب  عفدو  هسرف  قنع  ىلع  هعارذ  نجوميت  عضوو  .ةلوهسب  مهتيؤر 

.باشعألا

". ًيخم نوميقي  امدنع  مهيلع  ّضقننس  ً.اذإ  ةليللا ، كلذ  نوكيس  : " لاق

امدنع ةنانكلا  يف  ىقبت  ام  لك  اذهو  ماهس ، ةثالث  َّيدل  : " نويشك لاق 

". ميخملا نم  تجرخ 

.رجحلا لثم  دماج  ههجوو  رغصألا ، هقيقش  ىلإ  نجوميت  رادتسا 

نوكي نأ  ديرأ  .مهلتقت ال  نأ  نود  نكل  مهبيصت  نأ  كديرأ  تعطتسا ، اذإ  "

". ءالؤهل ةبسنلاب  ًاعيرس ، كلذ 

بعصأ رمألا  لعجت  : " ةديعبلا ةغصلا  ةعومجملاب  قدحي  وهو  نالسرأ  لاق 

نأ ركذتو  .مهنم  ددع  ربكأ  لتقو  فطاخ  موجه  ّنش  لضفألا  نم  .نجوميت  اي 

". ًافويسو ًاساوقأ  ًاضيأ  مهيدل 

.نويشك ينيع  رظنلا يف  عباتو  زوجعلا ، لجرلا  نجوميت  لهاجت 

نأ اهديرأ  ةايحلا ، ديق  ىلع  تروب  تناك  اذإ  .تعطتسا  اذإ  : " رّرك

". اهنيكسب ارو  نوتو ، مهدهاشت 

لمحي نجوميت  هجو  ناك  موهفم ." : " رتكب التق  امدنع  ًاركذتم  نويشك  مت 

نكي .هنيبج   ىلع  يتلا  زرغلا  ةجيتن  أوسأ  حبصأ  هنأ  مغر  هسفن  بعتلا 
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وحن ًاضيأ  رخآلا  وه  رظنو  ةسرشلا ، ةرظنلا  كلت  لمحت  نويشك  ةعاطتساب 

.ةفيثكلا راجشألا  اولخدو ب  هتياهن ، ىلإ  اولصو  دق  راتتلا  ناك  .يداولا 

مهنم برتقن  نأ  يغبني  .كرحتلا  تقو  ناح  : " ضهني وهو  نجوميت  لاق 

اذإ ىل  رظني  مالظلا ."  مهتعاضإ يف  ديرأ  .ةليللا ال  ًيخم  اوميقي  نأ  لبق 

ناك دقف  .ىرخأ  ةرم  ةلورهلا  ىلع  هسرف  مغرأ  امدنع  هب  اوقحل  دق  اوناك 

.كلذ نولعفيس  مهنأ  فرعي 

ربإو ةدقلا  قاروألا  نم  ةبطر  ةقبط  قوف  اهبناج  ىلع  تروب  تقلتسا 

امدنع ةيانعب  اهيمدقو  اهيدي  اوديق  دق  راتتلا  لئابق  لاجر  ناك  .ربونصلا 

ًاسأف نولمعتسي  اوناك  امدنع  فوخب  مهتبقارو  .ةباغلا  يف  مهميخم  اوماقأ 

ًاعيمج اوناك  .ةغص  ًاران  نولعشيو  ةتيم  ةرجش  نم  ةفاجلا  ناصغألا  عطقل 

دق ىلوألا  يلايللا  يف  اهاقفار  ناذللا  لوهذلاو  سأيلا  ناكو  ًاعوج ، نوروضتي 

.فاخت ّالأ  تلواحو  ةجرشحتملا  مهتاوصأ  ىلإ  عمسلا  تغصأو  .نايشالتي  اأدب 

ةراغب مايقلا  نوعقوتي  نجوميت  ميخم  ىلإ  اوبهذ  دق  اوناكو  ًابعص ، كلذ  ناك 

نودقفي اوداكو  ءاقدصأو  ًاناوخإ  اودقفو  اوعبو  اوّدص  مهنأ  ّالإ  .ةحجان 

يزخ نم  بضاغ  نالازي  ام  صوصخلا  هجو  ىلع  مهنم  نانثا  ناك  .مهتايح 

اغرفأو ىلوألا ، ةليللا  يف  اهيلإ  اءاج  نيذللا  نانثالا  ناذه  ناكو  .مهباحسنا 

تروب تشعترا  .هل  تقبت  يتلا  ةديحولا  ةقيرطلاب  هبضغو  هطابحإ 

ناك .اهيلع  ةنشخلا  مهيديأب  ًاددجم  ترعشو  كانه ، ةيقلتسم  تناك  يف 

ىتح اههجو  هدي  ةضبقب  مطلو  .ىسقألا  ناك  هنكل  ًابيرقت ، ىتف  مهرغصأ 

.نيرخآلا عم  اهبصتغا  مث  .فزنت  تذخأو  راودلا  اهباصأ 

فئاخ  ناويح  توص  لثم  ناكو  اهترجنح ، نم  ًاتفاخ  ًاتوص  تروب  تقلطأ 

نم مهرغصأ  ضهن  املاح  نكل  ةيوق ، نوكت  نأب  اهسفنل  تلاق  .هتبك  عطتست 

اهتناثم نم  جرخي  ًانخاس  ًائيش  نأب  ترعش  ىتح  اهوحن ، راسو  رانلا  لوح 

دهاش هنأ  ّالإ  ًاسماد ، ناك  مالظلا  نأ  مغرو  .درابلا  ءاوهلا  يف  رخبتيو  ةأجف ،
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.هنانسأ رهظأو  كلذ 

انك امدنع  مويلا  لاوط  كب  ركفأ  تنك  : " اهبناج ىلإ  ضبري  وهو  اهل  لاق 

". سن

نجوميت ناك  .اهفعض  نع  تامالع  راهظإل  اهسفن  تهركو  فجترت ، تأدب 

.ءيش  يأ  لمحت  عيطتست  اهنأو  ًاما ، هلثم  بائذلا ، نم  اهنإ  اهل  لاق  دق 

لاجرلا ىلإ  هفلخ  اهبحسو  اهمدق  نم  باشلا  يراتتلا  اهب  كسمأ  امدنع  ِكبت 

.مايخلا ب  اهيرجو  اهتلوفطب  كفتلا  تلواح  كلذ ، نم  ًالدبو  .رانلا  لوح 

مدع نع  وأ  اهبرضب ، اهدلاو  مايق  نع  اهتايركذ  لك  تناك  كلذ ، دنع  ىتح 

يف ةقلاع  تيقب  يتلا  ةديحولا  ىركذلا  تناكو  .اهتساعتل  اهتدلاو  ثارتكا 

ناك ًاخأ ، اهلجأ  نم  نجوميت  هيف  ءاج  يذلا  مويلا  لوح  رودت  ناهذألا 

.هيلإ اورظني  نأ  اوعيطتسي  تونوخلوأ   نأ  ىتح  هئارفب  ًيسوو  ًاليوط 

.اهيمدق قاثو  ّلحي  مهرغصأ  ناك  امدنع  متهاب  رانلا  لوح  راتتلا  تبقار 

ً.اددجم مهلتاقتل  اهاوق  تعمجتساو  مهنويع ، ةبغرلا يف  ةيؤر  عيطتست  تناك 

نم خألا  ءزجلا  كلذ  مهحن  نلو  اهيدل ، ام  لك  هنكل  مهفقويل ، كلذ  نكي   

نم غ ةيراعلا  اهمدق  تبرضو  هب ، تلكر  اهامدق ، تررحت  املاح  .اهئايربك 

كحضي وهو  ةيوق  ةبرضب  اهمدق  دعبأف  باشلا ، يراتتلا  ردص  ىودج 

.ًهجتم

". ًاعيمج مكلتقيس  .تاومأ  مكعيمج  : " ةّدحب تلاق 

فشكيو اهءادر  بذجي  ناك  يف  بجي  و  ةراثإو  ًابضغ  مهرغصأ  دروت 

نيرخآلا دحأ  ىلإ  هسأرب  أموأو  فنعب ، تمواق  .ءاسملا  درب  يف  اهردص 

هيركو ةينبلا  يوق  هناكم  نم  ضهن  يذلا  لجرلا  ناك  .اهتيبثت  يف  هدعاسيل 

، ةليل لبق  اههجو  نم  برقلاب  ةهيركلا  هسافنأ  تمش  دق  تناكو  .ةحئارلا 

.ىودج نود  ضفتنت  ةغرافلا  اهتدعم  تناكو  اهمف ، ّدسل  ىركذلا  اهتعفدو 

.تانعللا مهرغصأ  قلطأو  ةوق ، نم  تعاطتسا  ام  لكب  اهيمدقب  تلكرو 
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اي اهيمدق  كسمأ  : " هسفن فشكيل  هءارف  بحسي  وهو  ةرمآ  ةجهلب  لاق 

". كليآ

مادقأ عقو  ًاعيمج  اوعمس  مث  هل ، ليق  ام  لعفيل  هدي  ًانس  ربكألا  لجرلا  ّدم 

.قاروألا ىلع 

ًافويس نولمحي  مهنم  ةثالث  ناكو  .راجشألا  ب  نم  لاجر  ةعبرأ  عفدنا 

.هنذأ ىلإ  هرتو  ّدش  دق  ًاسوق  لمحي  عبارلاو  مهيديأ  ةزهاج يف 

.مهتحلسأب اوكسمأو  مهسولج  نكامأ  نم  اوبثوو  ةعرسب ، راتتلا  كرحت 

زفقو .اهيتبكر  ىلع  تفحز  اهنكل  ةبطرلا ، ضرألا  ىلع  تروب  نالجرلا  ىقلأ 

فويسلا عناصو  هيقيقشو ، نجوميت  تدهاش  امدنع  اهردص  يف  ًاملأ  اهبلق 

هيجوتل ًايلاثم  مهنزاوت  ناكو  ةعرسب ، مامألا  ىلإ  اوضكرو  .مهنيب  فقي  نالسرأ 

.ىلوألا تابرضلا 

امدنع تماص  اوناك  ددجلا  نيدفاولا  ّنكل  موجهلا ، ءدبب  ًاناذيإ  راتتلا  رأز 

لمعتسا مث  هوحن ، ةوقب  عفدني  فيس  نع  نجوميت  دعتبا  .مهيلإ  اوعفدنا 

، هودع قوف  حبصأ  امدنع  ةوقب  لكرو  .هيمدق  ىلع  ًالجر  برضيل  هفيس  ضبقم 

و تروب ، نع  ضهني  يلاتلا  ناكو  .هبقع  تحت  مطحتي  فنألا  مظعب  رعشو 

كسب ًاحلسم  هوحن ، لجرلا  عفدنا  امدنع  اهيلإ  رظنلا  ىلع  نجوميت  ؤرجي 

.هئادر يف  ةبرضلا  تعاض  ىتح  ًاليلق  كرحتو  هيلإ ، أي  نجوميت  هكرت  .طقف 

يقاس قزم  مث  فلخلا ، ىلإ  عجارتي  يراتتلا  لعجو  ةوقب ، ىرسيلا  هديب  همكلو 

ب كسلا  تطقس  ً.املأ  خرصي  هرهظ  ىلع  ءاقلتسالل  هعفدو  هفيسب ، لجرلا 

.رخآ فده  نع  ثحبي  ثهلي ، وهو  ًادعتبم  نجوميت  رادتساو  قاروألا ،

.تديقملا اهيديب  اهتطقتلا  يتلا  تروب  نم  برقلاب  كسلا  ترقتسا 

لواح امدنع  هلاصوأ  تشعتراو  لولوي ، ضرألا  ىلع  باشلا  يراتتلا  عقو 

َري و  نويشك ، عم  ثلاث  لجر  ةمجاهمل  دعتبا  دق  نجوميت  ناكو  .ضوهنلا 

عقو امدنعو  .اهيتبكر  ىلع  هوحن  تفحز  امدنع  ةيادبلا  يف  تروب  يراتتلا 
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ىلع اهتبكرب  تطغض  تروب  نكل  هيتضبق ، عفرو  .سأيب  هسأر  ّزه  اهيلع ، هرصب 

اهترجنح ةرحلا  هدي  تدجوو  .اهيف  لصنلا  زرغتل  تحفاكو  ىنميلا ، هعارذ 

ةحضاو غ  تحبصأ  دق  اهتيؤر  نأب  ترعش  .ةفيخم  لازت  ام  هتوق  تناكو 

هعارذب ًايلاع  اهسأر  عفدو  .عجارتتل  نكت  اهنكل   ًاسئاي ، اهيلع  طغض  امدنع 

زرغ عيطتست  تناكو  .اهعباصأ  تحت  ةوقب  ضبني  يذلا  هقنع  حبصأ  امدنع 

ام لضفأب  هسأر  تيبثتب  تماقو  ىلعألا ، ىلإ  اهدي  تعفر  اهنكل  كانه ، كسلا 

رعشت نأ  تعاطتساو  هيقاس ، نم  ليست  تناك  هءامد  ّنكل  حفاكو ، .عيطتست 

.ىوقأ تحبصأ  لك  فعضأ  حبصي  هنأب 

لصن قلزناو  .خرصي  هتعمسو  هيف ، اهرافظأ  تعفدو  هينيع ، تدجو 

اهلقث لماك  طغض  عيطتست  نأ  لبق  هتنجو  حرجو  ههجو ، لوط  ىلع  كسلا 

تعفدو علا  رجحم  تدجوو  ةمواقم ، كانه  دعت  ةأجفو ،  .لفسألا  ىلإ 

هقوف تطقسو  ةوخر ، اهقنعب  كس  تناك  يتلا  ديلا  تّرخو  .هيف  اهعبصإ 

بضغ ةخرص  تقلطأو  اهدلج ، ىلع  لجرلا  ةحئار  مشت  لازت  ام  تناك  .ثهلت 

ً.اديعب عفدتو  علا ، رجحم  لصنلا يف  عضت  تناك  يف  تلكب  ةبوحصم  غ 

تضفتناف اهفتك ، ىلع  هدي  عضوو  تيم ." هنإ  : " اهبناج ىلإ  نالسرأ  لاق 

تناك ىلعألا ، ىلإ  ترظن  امدنعو  اهتقرحأ ، اهنأ  ول  ك  ةسمللا  نم  ةدعتبم 

". نآلا نامأب  تنأ   " .ىسألاب تئيلم  زوجعلا  لجرلا  انيع 

تاوصأ تركذت  ةعرسب ، .عومدلاب  اتألتما  اهينيع  نأ  مغر  تروب ، ملكتت   

.مهلوح ًافوخو  ًاملأ  نوكبي  راتتلا  ةيقب  ناكو  .ءالؤه  اهب  كسمأ  امدنع  ميخملا 

.هانمتت ام  لك  كلذ  ناكو 

تحمسو .اهيدي  تطغ  يتلا  ءامدلا  ىلإ  لوهذب  رظنت  يهو  تروب  تسلج 

.ديعبلا ىلإ  ترظنو  ىرخأ ، ةرم  عقت  نأب  كسلل 

عناص تدهاشو  اهب ." ِعاو  لاعت  نجوميت ، : " يداني نالسرأ  تعمس 

يذلا ببسلا  مهفت  و  .راجشألا  ب  اهب  فذقيو  كسلا  طقتلي  فويسلا 
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.هلأستل اهسأر  تعفرو  ديج ، لصن  نع  يلختلل  هاعد 

نأ نود  ةغصلا  رانلا  عبو  ميخملا ، ربع  ةعساو  تاوطخب  نجوميت  راس 

، تمواق اهدنع  .هيعارذ  اهمضو ب  اهيفتك  نم  اهب  كسمأو  .متهي  وأ  ظحالي 

.هنع داعتبالا  لواحت  تناك  يف  جشنت  ترجفناو 

هتلعجو دها "! : " ههجو برضتل  اهيتضبق  تعفر  امدنع  ةرمآ  ةجهلب  لاق 

.تروب اي  رمألا  ىهتنا   " .ربكأ ةوقب  اهب  كسو  هسأر  ينحي  ىلوألا  تابرضلا 

!" دها

.ًةيكاب هيعارذ  تخارتو ب  ةظحل ، لالخ  اهاوق  تشالت 

تلكلا رّرك  رمألا ." ىهتنا  دقو  نامأب ، تنأ  .نآلا  يعم  ِتنأ  : " سمه

ديق ىلع  اهدجو  هنأل  ًاحاترم  ناكو  ً.املأ  شيجت  هرعاشم  تناكو  ةمهمه ،

نيذلا لاجرلا  ءاذيإ  ديري  هلخاد  يف  ءيش  كانه  لازي  ام  ناك  نكل  ةايحلا ،

هنم نانثا  ناك  .راتتلا  ناديقي  هاقيقش  ناك  ثيح  ىلإ  رظن  .اهوذخأ 

ناك ارو  .هيعارذو  هيقاس  يف  نويشك  ماهسو  لافطألا ، لثم  ناخرصي 

ةدم ناشيعيس  اناك  نيرخآلا  ّنكل  هءاشحأ ، نالسرأ  ّقش  نأ  دعب  ًاتيم  ثلاثلا 

.ةيفاك

اوفرعيو ةرارحلاب  اورعشي  نأ  مهديرأ  ً.اران  العشأ  : " هيقيقشل نجوميت  لاق 

". مداق وه  ام 

عذج ابحسو  هعب ، دق  ناك  يذلا  رمجلا  ناعمجي  نويشكو  راساخ  قلطنا 

فاوح نم  بهللا  ةنسلأ  تدعاصت  ام  ناعرسو  .اهيلع  هاعضو  ىتح  ةرجش 

.ةعرسب همهتلت  تذخأو  فاجلا  بشخلا 

يأ نم  ًايلاخ  تروب  هجو  ناك  ً.اعم  نافقي  ةجوزلاو  جوزلا  نالسرأ  دهاش 

.هسأر فويسلا  عناص  ّزهو  .راودب  ةباصم  اهنأ  ول  تدبو ك  بعت ،

ام يف  فرش  كانه  سيل  .نيرخآلا  ىلإ  دوعنو  مهلتقن  انعد  : " نالسرأ لاق 

". هل ططخت 
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ً.اررش ناحدقت  هانيعو  نجوميت ، هيلإ  رادتسا 

". مد نيد  اذه  .تدرأ  اذإ  رداغ  : " ةّدحب لاق 

.كارح الب  نالسرأ  فقو 

". اذه كرتشأ يف  نل  : " ًاخأ لاق 

.هبناج ىلإ  افقيل  اءاج  دق  نويشكو  راساخ  ناكو  .هسأرب  نجوميت  أموأ 

كانه نكت  .جاعزنالاب   رعشو  فويسلا ، عناص  ىلإ  ةثالثلا  ءاقشألا  رظنو 

يف رانلا  تقطقطو  ًابعر ، راتتلا  هّوأت  مهفلخو ، .مهنم  يأ  ينيع  يف  ةقفش 

ً.اداقتا دادزي  اهبيهل  ناك 

دق هاقيقش  ناكو  .هدلج  ىلع  ألألتي  قرعلاو  ردصلا ، يراع  نجوميت  فقو 

مهعسوب دعي  و  ًيحج  تحضأ  ىتح  رانلا  ىلع  بطحلا  نم  ةموك  اعضو 

.ةبهتلملا ءارفصلا  رانلا  نم  بارتقالا 

ىلإ تاويحلا  هذه  حنمأ  : " ةدرابلا موجنلا  ىلإ  هسأر  عفري  وهو  نجوميت  لاق 

طوطخب ئيلم  هردصو  همف  ناك  رانلا ." اهحاورأ يف  عبأو  ضرألاو ، ءسلا 

نم يراتت  رخآب  كسمأ  .هرصخ  ىلإ  لصت  يتلا  ءامدلا  نم  ةضيرع  ءادوس 

، نهوب مواقي  لازي  ام  ناك  هنكل  هحارج ، نم  ًافيعض  لجرلا  ناكو  .هترجنح 

فقوو .لقثلاب  رعشي  نجوميت  نأ  ُدبي  .ضرألا   ىلع  ًاراثآ  ناكرتت  هامدقو 

ناك هنكل  هيعارذ ، ىلع  معانلا  رعشلا  ىشالت  ىتح  رانلا  نم  ًادج  ًابيرق 

.أ يأب  رعشي  توملا و  سوقطب  ًاقرغتسم 

تاوطخ ةّدع  دعب  ىلع  مهجتو  تمصب  يرجي  ام  راساخو  نويشك  بقار 

يذلا محللا  اقوذت  نأ  دعب  راتتلا  ءامد  نم  تامالع  ًاضيأ  هيلع  ناكو  .هنم 

ناكو رانلا ، نم  بناج  ةيراع يف  ثثج  ثالث  تقلتسا  .بهللا  ةنسلأ  قرتحا يف 

ىسألا لسغل  ءامدلا  نم  يفكي  امو  اهنم  نثا  رودص  ءادوس يف  بوقث  كانه 

ءايحألل رانلا  تناك  .تروب  هتلتق  يذلا  لجرلا  اوعّطق  دق  اونوكي  .بضغلاو  

.طقف
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ذنم اهعمس  دق  نكي  تلك   ينغي  نجوميت  أدب  ًاعيمج ، مهنع  ًالفاغ 

تناك .ليوط  تقو  لبق  ةدوربلا  ةديدش  ةليل  زوجعلا يف  اغاشت  اهب  سمه 

.ءامدلاو ديلجلاو  ءاتشلا ، نعو  ماقتنالاو ، ةراسخلا  نع  ملكتت  نهاكلا  ةينغأ 

ىلع ةزهاج  تناك  اهنأل  تلكلا  ركذتيل  هنهذ  رصعي  نأ  هيلع  نكي  و 

ً.ااد اهفرعي  ناك  هنأ  ول  هناسل ك 

هدلج شدخو  نجوميت  عارذ  يف  هيدي  بشنأو  ًابعر ، يراتت  رخآ  هوأت 

.هيلإ نجوميت  رظنو  .ةروسكملا  هرافظأب 

". تروب اي  رتقا  : " لجرلا ىلإ  رظني  وهو  لاق 

ىلع صقارتت  بهللا  ةنسلأ  لالظ  تناكو  رانلا ، ءوض  نم  تروب  تبرتقا 

بهللا ةنسلأ  نأ  ول  ك  ادبو  اهينيع ، برطضملا يف  ءوضلا  سكعناو  .اهدلج 

.اهلخاد رعتست 

تناكو همازح ، نم  ًاددجم  هنيكس  بحسو  هتجوز ، ىلإ  نجوميت  رظن 

رّرمو يراتتلا ، ردص  يف  ًاغيلب  ًاحرج  قش  ةداح ، ةبرضبو  .كاذنآ  ةلوقصم 

نكل  همف ، يراتتلا  حتفف  .هتلضع  نم  ةحيرش  عطتقيل  ًاباهذو  ةئيج  حالسلا 

ّدم امدنع  ضبنت  لازت  ام  ةعماللا  ءاضعألا  تناكو  .توص  يأ  هنع  ردصي 

بحس عبصإ ، بو  .اهعزتناو  ماكحإب  اهب  كسمأو  لخادلا  ىلإ  هدي  نجوميت 

هضّرعو هنيكس  ةمدقم  يف  هزرغو  .ءامدلاب  ءيلملا  بلقلا  محل  نم  ةعطق 

، ألا نم  رفزو  .شطو  محللا  ّزأ  امدنع  هدلج  ىلع  ءامدلا  ترشتناو  رانلل ،

، ةشهلا قاروألا  ىلع  طقسي  يراتتلا  كرت  .هب  ثرتكي  نأ  نود  نكل  هل  ًاكردم 

محللا ةعطق  نجوميت  بحس  ةملك ، دأ  نودو  .تحوتفم  نالازت  ام  هانيعو 

اهعفرت تناك  يف  بقاري  ذخأو  تروبل ، اهمّدقو  هنيكس  لصن  نم  ةعوفسملا 

.اهيتفش ىلإ 

ةراحلا ءامدلاب  ترعش  اهعلتبتل ، ةوقب  تغضمو  ًابيرقت  ةئين  لازت  ام  تناك 

مدقأ كلذ  ناك  .رمألا  هيلع  نوكيس  ام  فرعت  نكت  و  .اهيتفش  قوف  ليست 
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قفارو اهموعلب ، ربع  قلزني  محللاب  ترعش  .حاورألا  لوانت  ةذوعشلا : عاونأ 

، اهنانسأ نع  افشكتل  اهاتفش  تعجارت  .ةوقلابو  بك ، حايتراب  روعش  كلذ 

لمعي ناك  كلذ ، لبق  .هنم  جرخ  دق  ًائيش  نأ  ول  ك  ًاراهنم  نجوميت  ادبو 

لجر درجم  حبصأ  ةظحل ، لالخو  .باقعلا  ذفنيو  ةيمالظلا ، تاذوعشلا  ىلع 

.ألاو ىسألا  هقز  بعتم 

نم ةحسم  تكرتو  هتنجو ، تسمو  اهجوز ، هجو  ىلإ  اهدي  تروب  تعفر 

.كانه ءامدلا 

". نآلا مونلا  عيطتست  .ٍفاك  اذه  : " رانلا ةقطقط  ىلع  ولعي  توصب  تلاق 

فقوو .هيقيقش  ىلإ  مضنيل  بهللا  ةنسلأ  نع  دعتبا  ًاخأو  قاهرإب ، أموأ 

، ءامدلا ةقارإ  كراش يف  دق  نكي  .هجولا و  مهجتم  ناكو  مهنع ، ًاديعب  نالسرأ 

قفدب رعش  دق  نكي  و  .ءايحأ  لاجر  نم  ةعطتقملا  محللا  عطق  لوانت  وأ 

داسجأ ىلإ  رظني  و  .كلذ  عبت  يذلا  قاهرإلا  الو  كلذ ، قفار  يذلا  ةايحلا 

ناكو .هئادر  لخاد  هيعارذ  عضوو  ضرألا  ىلع  سلج  امدنع  ةروتبملا  راتتلا 

.ةبيهر نوكتس  همالحأ  نأب  فرعي 
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نورشعلاو عباسلا  لصفلا 

هّزهت ىلوألا ، هتجوز  دي  ىلع  همون  نم  تيك  ناخ  لورغوت  ظقيتسا 

.فنعب

ًلح ةداتعملا  هتوقب  نشخلا  اهتوص  مطحو  لوسكلا "! اهيأ  ضهنا  : " تلاق

ً.اديعس

نأ نود  تانب  تس  هتحنم  دق  تناكو  .هينيع  حتفي  ناك  يف  لورغوت  هّوأت 

.ههجو كرفي  ناك  يف  جاعزناب  اهيلإ  رظن  .دحاو  يبصب  قزرُي 

". ةنتافو ةباش  تنك  امدنع  كب  ملحأ  تنك  ةأرما ؟ اي  يننيجعزت  اذامل  "

.هعالضأ ةوقب يف  هتزخو  نأب  هيلع  تّدر 

.ةثرلا مهسبال  هيعبات  عم  هتيعدتسا  يذلا  ديدجلا  لجرلا  اذه  لصو  دقل  "

لاوط ىقبتس  له  .نيرذق  لوجتم  نم  لضفأ  اوسيل  مهنأ  هارأ  م  ودبيو 

"؟ كمايخ صحفتب  نوموقي  يف  كتابس  راهنلا يف 

ىلع هيمدق  عضوو  .ىّطمتي  ناك  يف  هبؤاثت  متكو  لورغوت ، ابجاح  بّطقت 

.هلوح رظنو  ةدرابلا ، ضرألا 

مهيلإ جرخأ  نأ  يغبني  له  .ةوقلا  ينحن  ًاماعط  ىرأ  ال  : " ًاسباع لاق 

". ةيواخ ةدع 

نورظتني مهؤاقبإ  ًابسانم  سيلو  ً.ادبأ  غرفت  ةدعملا ال  كلت  : " ةعرسب تّدر 

". كموعلب ربع  رخآ  فورخ  عفدب  موقت  يف 

". تيسن دقل  كب ، ظفتحأ  اذامل  ًاددجم  يلوق يل  ةأرما ، اي  : " فقي وهو  لاق 

لجرل ةبسنلاب  ةئجافم  ةعرسب  كرحتيو  هسبالم ، يدتري  ناك  يف  تففأت 

نم ةطشب  هيدي  تعفد ب  ههجو ، ىلع  ءاملا  ّشر  امدنعو  .هتماخض  لثم  يف 

اهفصن لوانتو  كلذ ، دهاش  امدنع  مستبا  ًاخأ ، .نهدلاب  ةئيلم  ربخلاو  نأضلا 

، ىرخأ ةرم  سلجو  .ماعطلا  غض  ناك  يف  ًاليلق  أشجتو  ةبك ، ةمضقب 

ناك دقل  .هئاذح  طيرش  طبرت  هتجوز  تناك  يف  هلوانتي  ام  ءاهنإ  ىلع  لمعو 

٣٨٦



ً.اثك اهبحي 

نيأ اولأس  اذإو  مانغأ ، يعار  لثم  ودبت  : " بابلا وحن  كرحت  امدنع  هل  تلاق 

". هتلكأ كنإ  مهل  لق  يقيقحلا ، تيك  ناخ  ئبتخي 

.رجفلا ءوض  وحن  جرخيل  هسأر  ىنحأو  يبلق ." ءايض  ِتنأ  ةأرما ، اي  : " لاق

.هفلخ هقلغأ  يذلا  بابلاب  مطترا  ءيشب  تمر  امدنع  تفاخ  توصب  كحضو 

اوناك .تيك  مايخ  ىلإ  اوءاج  نيذلا  براحملا  دهاش  امدنع  هجازم  ّغت 
نودبيو هتالئاع ، نم  ىقمحلاب  طاحم  اوناكو  مهدايج ، نع  اولجرت  دق 

ب نم  ءاوهلا  لورغوت  رفز  .مهيلع  طغضي  يذلا  دشحلا  نم  كاذنآ  بضاغ 

، هتدعم تعقرق  .هعم  ماعطلا  نم  ىرخأ  ةطش  رضحأ  هنأ  ول  ىنو  هيتفش ،

ًابعص ناك  .مهفرش  ىلع  ةميلو  ةماقإب  نوبحس  ددجلا  نيدفاولا  نأب  رّكفو 

.كلذ نم  رمذتلا  هتجوز  ىلع 

.هلبق كانه  ىلإ  اولصو  دق  هعابتأ  نأ  دهاشو  تيك ، لافطأ  دشح  قرفت 

همون نم  قافأ  دق  نكي  نشت   فس  ّنكل  واشت ، نيو  نع  ًاثحب  هلوح  رظن 

مهددع نم  هبلق  شمكنا  ةعومجملا ، نم  لورغوت  برتقا  امدنعو  .دعب 

؟ نيو هب  دعو  يذلا  دشحلا  نيأ  .ليلقلا 

، طسولا يف  .ةيبصعو  لوهذب  مهلوح  ددجلا  نيدفاولا  نم  ديدعلا  قّدح 

مههوجوو ةليزه ، دايج  راوج  ىلإ  نوفقي  لاجر  ةسمخ  لورغوت  دهاش 

.هفلخ نوسي  همدخو  مهنم ، مدقت  امدنع  مهل  مستباو  ةبعتمو ، ةيساق 

دقل بائذلا ؟ نجوميت  مكنم  نم  .يرايد  فيضلا يف  قوقح  مكحنمأ  : " لاق

". كنع ثكلا  تعمس 

ةءاإلا  نأ  ول  ةبالصب ك  هسأر  ىنحأو  مامألا ، ىلإ  ةوطخ  مهلوطأ  مدقت 

.هل ةفولأم  نكت 

مه ءالؤه  يدلاو ، ةليبقل  ءالولاب  نيدأ  الو  يالوم ، اي  بائذلا  نم  دعأ   "

". نآلا يموق 
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لواحو لبق ، نم  لورغوت  ةنادب  لث  ًالجر  دهاش  نأ  نجوميتل  قبسي   

مليج ىلإ  ةفاضإ  هيقيقش ، لورغوت  اّيح  امدنع  ههجو  نع  ةشهدلا  داعبإ 

، ةيوق هتضبق  تناكو  رمعلا ، نم  ثالثلا  زواجت  دق  ناخلا  نكي  .نالسرأو و 

ناك .ضيرع  مازح  تحت  ًادودشم  هؤادر  ناك  اذهلو  ًالهرتم  ناك  همحل  ّنكل 

ةبارغ كألاو  .هتبقر  لوح  نهدلا  نم  ةكيمس  تاقبط  عم  ًايرئاد ، ههجو 

ءانثأ نيو  هيدتري  ناك  يذلا  كلذب  هبشلا  ديدش  ًابوث  يدتري  ناك  هنأ  ةقيقح 

نكي و  نشت ، ةقيرطب  فلخلا  ىلإ  ًاطوبرم  لورغوت  رعش  ناك  .مهل  هترايز 

ناخ يأ  لثم  ودبي  نكي  .لجرلا و  كلذ  لثم  عم  هلعفي  ام  فرعي  نجوميت 

ىلإ براضلا  دلجلاو  ةفولأملا  صئاصخلا  اهدحوو  لبق ، نم  هآر  دق  ناك 

.مهموق نم  دحاو  لثم  ودبي  هتلعج  يتلا  يه  ةرمحلا 

، مهب هبيحرت  نم  لورغوت  ىهتنا  امدنع  نويشك  عم  ةرظن  نجوميت  لدابت 

.هنطب ىلع  تليقث  نيدي  عضوو 

، مكتلحر دعب  نوعئاج  مكنأ  دب  ال  اقدصأ ، اي  شحولا  ظقيتسا  دقل  "

"؟ معن

كرحتي دشحلا  نجوميت  دهاشو  ماعطلا ، راضحإ  ّمتيل  ىدانو  هيديب ، قّفص 

ماعطلا نم  يفكي  ع  نوثحبي  كش  نود  اوناك  مايخلا ، ىلإ  مهنع  ًادعتبم 

.هنولعفي ام  نوفرعي  مهنأ  ودبي  ناكو  .ناخلا  ةيهش  عابشإل 

ًابراحم ثالث  نم  كأ  ىرأ  ال  : " تفاخ توصب  ّدعي  وهو  لورغوت  لاق 

". ةئم وحن  دوجوب  واشت  نيو  ربخأ  .كعم 

". ديزملا دجأس  : " ةرشابم ًايعافد  ًافقوم  ذختا  يذلا  نجوميت  هل  لاق 

لوجتملاب يف بحرت  كنأ  ًاذإ ، حيحص  رمألا   " .ةشهد هبجاح  لورغوت  عفرو 

"؟ نوقرسي الأ  كميخم ؟

ةجاحب كنإ  ليق يل  دقل  ً.اديج  نولتاقي  مهو  .ينم  سيل  : " نجوميت باجأ 

". لشلا ىلإ  مهديعأس  كلذك ، نكت  اذإو   .رح  دئاق  ىلإ 
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ًانبا هيدل  نأ  ول  ىّن  ةظحللو ، .داحلا  هلعف  در  نم  لورغوت  انيع  تفرط 

اهدنع جاتحيل  نكي  ارو   هتجوز ، نهتبجنأ  اوللا  تانبلا  نم  ًالدب  ًادحاو 

.لالتلا نم  هيلإ  اوءاج  يجمه  ىلإ  ددوتلل 

ملكتنس لاح ، لك  ىلع  .هتيصوتب  قثأو  كنع ، ًاثك  واشت  نيو  ملكت  : " لاق

ناك يف  ةباجإلا ، راظتناب  ًاددجم  مستباو  ماعطلا ." لوانت  ءانثأ  كلذ  نع 

.مايخلا ّشطي يف  يذلا  نأضلا  محل  ةحئار  كاذنآ  مشي 

رهش ةسم  دعب  ىلع  راتتلل  ميخم  دجوي  : " ضرعلا ًالهاجتم  نجوميت  لاق 

ثالثب يلاجر  تدناس  اذإو  .كانه  براحم  ةئم  دجوي  ارو  .لشلا  ىلإ 

". هلعف اننك  ام  كل  تبثأو  راتتلا  سوؤر  كل  بلجأس  نيرخآ ،

ديدعلاو مخض  ميخ  ًاطاحم  باشلا  براحملا  ناك  .لورغوت  انيع  تفرط 

، هيلإ مضنالاب  هعنقي  نأ  يغبني  لجر  عم  ملكتي  ناكو  .حلسملا  لاجرلا  نم 

لءاستو .هسأر  ينحي  نأ  يغبني  يذلا  صخشلا  لورغوت  نأ  ول  ملكت ك  هنكل 

.كلذ لعفي  هنكل   هتناك ، لجرلا  كذت  يغبني  ناك  اذإ  ام  ًاليلق 

ةناهإ كلت  نوكتس  يعم ، اولكأت  اذإ   نكل  ً.اضيأ  كلذ  لوح  ملكتنس  : " لاق

". يل

قابطأ جارخإ  ّمت  امدنع  لورغوت  حارتساو  .هسأرب  ئموي  نجوميت  دهاش 

ريدتست ددجلا  نيدفاولا  نويع  دهاش  .درابلا  ءاوهلا  ىلإ  نخاسلا  محللا  نم 

ران لاعشإ  ّمتو  .ءاتشلا  لاوط  مهصرق  عوجلا  نأب  كش  كانه  نكي  .اهوحن و 

.بهللا ةنسلأ  تدعاصت  امدنع  اهوحن  هسأرب  لورغوت  أموأ  ميخملا ، طسو  يف 

اّزه هيقيقش  نأ  لورغوت  ظحالو  هقافر ، عم  ةرذح  تارظن  نجوميت  لدابتو 

.ثدحيس ام  راظتنا  مستبا يف  هدحأ  نأو  افافختسا ، هفاتكأ 

". ًالوأ لكأنس  .يالوم  اي  ًانسح  : " ًاددرتم نجوميت  لاق 

". فرشلا يل  : " هتوص ةداحلا يف  ةربنلا  ءافخإ  عيطتسي  نأ  نود  لورغوت  لاق 

اذه اهلعجيس  ارو  .نيو  اهب  هدعو  يتلا  تاكلتمملا  ركذتي  نأب  هسفنل  لاقو 
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.ًالانم برقأ  دئاقلا 

.قفألا يف  سمشلا  تعفترا  امدنع  رانلا  لوح  واشت  نيو  مهيلإ  مضنا 

ًالدب اورضحأو  ضرألا ، عيقص  داعبإل  ةدودمملا  ةيطغألا  نع  هعابتأ  فنأتو 

ماق امدنع  متهاب  يرجي  ام  نجوميت  بقار  .مهديسل  ًاغص  ًادعقم  اهنم 

هوملسي نأ  لبق  محللا  ىلإ  ةغص  ريراوق  نم  اهوجرخأ  لباوت  ةفاضإب  عباتلا 

عابتألا كرحتو  هب ، صاخلا  محللا  ضحتل  هعباصأب  لورغوت  قطقط  .هل 

ناخ نم  ًاديدج  ًابلط  نكي  كلذ   نأ  ًاحضاو  ناك  .هب  رمأ  ام  ذيفنتل  ةعرسب 

.تيك

، ناوي مهبك ، نجوميت  دهاشو  .ةميلولا  ىلإ  واشت  نيو  دونج  مضني   

ع ًالفاغ  لكأي ، هديس  يف  ميخملا  لوح  ةيعافد  عقاوم  ىلإ  نيرخآلا  هِّجوي 

.هلوح رودي 

أدب .ماعطلل  هتيهش  عبشأ  ىتح  ثيدحلا  فارطأ  لدابتب  لورغوت  حمسي   

وهو ماعطلا ، ىلإ  طقف  لورغوت  راشأ  هيتلك ، نكل يف  ترم ، مالكلا  نجوميت 

نأ ًادكأتم  نجوميت  ناكو  ًاطبحم ، كلذ  ناك  .هتبجو  لوانتب  ًادج  لوغشم 

ركذتي هنأب  كش  كانه  نكي  و  .ثدح  امل  ةعتم  اتدقتا  واشت  نيو  ينيع 

نأ ال ادب  .بارشلاو  ماعطلا  لوانت  ىلع  ةيئانثتسالا  لورغوت  ةردق  نم  هتشهد 

اوهتنا دق  هؤاقشأو  نجوميت  ناكو  هعالتبا ، نيدبلا  ناخلا  عيطتسي  امل  دودح 

لثم لكأي  ناك  يذلا  ليلقب ، نيو  دعبو  ليوط  تقوب  هلبق  مهماعط  نم 

.روفصع

.هديب هؤشجت  ىفخأو  عبش ، دق  هنأ  لورغوت  نلعأ  ًاخأ ،

عوجن يف اننأ ال  اودهاشت  نأ  مكنك  : " هنطب ىلع  تبري  وهو  ًايشتنم ، لاق 

". تيك عم  ةديج  حاورألا  تناك  دقل  .ءاتشلا 

.لبقتسملا ةرك يف  نوكتسو  : " نجوميت ىلإ  رظني  وهو  واشت  نيو  فاضأ 

". يالوم اي  كل  هتمدق  يذلا  ضرعلا  تلبق  دق  كنأ  ةيؤرل  ديعس  انأ 
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نجوميت نكل  هترجنح ، يف  بيرغ  لكشب  ةفئاز  ةخألا  تلكلا  تدب 

.يه اهلبق ك 

ةحلسألاو لاجرلا  نم  يفكي  ام  كيدل  انه ؟ ينجاتحت  اذامل  : " نجوميت لأس 

"؟ يلاجر تيعدتسا  اذامل  .كدحول  راتتلا  قحسل 

.هدي رهاظب  نوهدلاب  تئيلملا  هيتفش  حسميل  ىلعألا  ىلإ  هدي  لورغوت  ّدم 

ةعطق جرخأ  كلذ  نم  ًالدبو  هيلع ، عقت  واشت  نيو  ةرظنب  رعشي  هنأ  ادبو 

.بولطملا ةيدأتل  هئادر  نم  شق 

ًاثك ىوقأ  مهو  ءايوقأ ، تيك  نأ  حيحصو  .نجوميت  اي  فورعم  كمسا  "

لاتقلا عيسوتل  ةجاحلاب  ينعنقأ  نيو  نكل  ىرخأ ، ةليبق  مهمجاهت  نأ  نم 

". تلعف ك  لشلا ، وحن  كأ 

نكي ةرم ،  لوأ  مخضلا  لجرلا  دهاش  نأ  ذنمو  ً.ائيش  نجوميت  لقي   

ناك اذإ  ام  لءاست  .هسفنب  مهتدايقب  لورغوت  مايق  مدع  نع  لاؤسلل  ةجاحب 

ناك كلذ  مغرو  .لايمأ  ةعضب  نم  كأ  سرف  ىلع  سولجلا  عيطتسي  لجرلا 

وأ سمخ  ىلإ  ةفاضإ  ةميلولا ، ناكم  لوح  تيك  نم  تائملا  ةيؤر  عيطتسي 

وأ بائذلا  نم  ربكأ  ةليبقلا  تناك  .رانلا  لوح  اهيف  اوكراش  نمم  كلذ  وحن 

ةقرف ةدايق  عيطتسي  صخش  مهنيب  دجوي  ناك  ديكأتلابو  .تونوخلوأ  ىتح 

ههجو بعت  دهاش  لورغوت  نكل  ٍلاع ، توصب  ةركفلا  كلت  قطني  و  وزغ ؟

.تفاخ توصب  كحضو 

يضميس مك  كلذك ؟ سيلأ  راتتلا ، ةمجاه  يعابتأ  دحأ  فيلكت  عيطتسأ  "

اي قمحأ  تسل  .هبوث  ندر  ةأبخم يف  كس  عم  َّيلإ  دوعي  نأ  لبق  تقولا  نم 

نألو ءايوقأ ، مهتيقبأ  يننأل  تيك  ددع  دادزا  دقل  .كلذب  ركفت  الو  نجوميت ،

، ام ًاموي  ارو  .قرشلا  نم  ًابهذو  ًاماعطو  دايجلا ، انل  رضحأ  واشت  نيو 

مالسلا تيك  فرعتسو  .دلبلا  كلذ  يف  يل  اهتيكلم  دوعت  ٍضارأب  ينتعأس 

". راتتلا داعبإ  تعطتسا  اذإ  يدهع  ءاخرلاو يف 
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"؟ نشت يضارأ  ىلإ  تيك  ةليبق  لك  ذخأتس  له  : " ًاككشتم نجوميت  لاق 

نود شيعلا  ليختن  نأ  ثك  له  ال ؟ َِمل  : " ًافافختسا هيفتك  لورغوت  ّزه 

نيو اندعو  دقل  انفعض ؟ نوبقرتي  اهدارفأو  انلوح ، نم  يوعت  لئابق  رشع 

". كانه ءاخرلاب  تيك  معنتسو  ضرألاب ،

.نشت لثمم  ىلع  ةداح  ةرظن  نجوميت  ىقلأ 

عقاولا ضرأ  ىلع  ًائيش  َرأ  يننكل   .دوعولا  نم  ثكلا  تعمس  دقل  : " لاق

، اهب ينتدعو  يتلا  دايجلا  يه  نيأ  .قرولا  ىلع  روصلا  ضعب  ادع  ام  دعب ،

"؟ ةحلسألاو عوردلاو 

.غنفيك ةنيدم  ىلإ  ًاثوعبم  لسرأس  مويلا ، رمألا  ىلع  انقفتا  اذإ  : " نيو باجأ 

". ةنس نم  لقأ  اهيلع يف  لصحتسو 

ءايشأ لوح  ملكتن  انعد  .دوعولا  نم  ديزملا  : " لاقو هسأر ، نجوميت  ّزه 

ءوض يف  تيبهذ  ناوارفصلا  هانيع  تدبو  لورغوت ، ىلإ  رظنو  ةسوملم ."

.حابصلا

عم هعالطتساب  تمقو  .لشلا  يف  راتتلل  ميخم  دجوي  هنإ  كل  تلق  "

موي ةسم  ىلإ  رغصأ  ةعومجم  انعبتو  .مهلاجر  نوعضي  فيك  انيأرو  ّيقيقش ،

، تاراغلا كلاجر يف  ةدايق  ينم  تدرأ  اذإو  .انوفشتكي  نأ  نود  مهنع  ًاديعب 

هب مربن  ام  كلذ  نكيلو  .راتتلا  رمدأسو  ءامدلا  اوقارأ  نيذلا  كئلوأ  ينحنما 

". ًادبأ لصت  دق ال  ٍتابه  سيلو  انقافتا ،

امدنع ههجو  ىلع  كلذ  رهظي  نكل   همالكب ، كيكشتلل  واشت  ني  بضغ 

.ملكت

تررم دقل  .يالوم  اي  ميخملا  كلذ  راح  ِقتلت  كنأل   ًاظوظحم  تنك  "

". تيك ىلإ  دوع  قيرط  مهب يف 

.نشت يسامولبد  ىلع  ةتهابلا  هترظن  نجوميت  رادأ 

ام بعوتسي  ناك  يف  رجح  لثم  نيو  سلجو  ًاعيمج ." اوتام  دقل  : " لاق
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مهميخم ىلإ  نيدئاع  نوبرهي  اوناك  يف  مهرخآ  راثآ  انبّقعت  دقل   " .ىرج

". يسيئرلا

ضعب ىوس  رضحت  ببسلا   اذهل  ار  : " هسأرب ئموي  وهو  نيو  لاق 

". كلذ مهفأ  .تيك  ىلإ  لاجرلا 

نل هنكل  هرمأ ، فشكناو  هدادعأ  غلاب يف  دق  ناكو  .نجوميت  ابجاح  بطقت 

.ماركلا رورم  ّر  كلذ  عدي 

مهدايج ىلع  انلصحو  .ثالث  انلتقو  ةراغلا  يف  لاجر  ةعبرأ  اندقف  "

". انه مهدجأ  ام   اهنولمعتسيس ، نيذلا  لاجرلا  سيل  نكلو  مهتحلسأو ،

.متهاب هلعف  در  بقارو  واشت ، نيو  ىلإ  لورغوت  رظن 

اهبستكا يتلا  ةعمسلا  قحتسي  هنإ  كلذك ؟ سيلأ  نيو ، اي  ًانسح  اولبأ  دقل  "

ناخلا رصب  عقوو  تيك ." ىلإ  بسانملا  لجرلا  ترضحأ  لقألا ، ىلع  .هسفنل 

، اهوحن هدي  ّدمو  .قابطألا  دحأ  ىلع  نهدلاب  ةئيلملا  محللا  عطق  ضعب  ىلع 

.هدي اهربكأ يف  عفرو 

.تيك ىدل  ام  لضفأ  نونوكيسو  نجوميت ، اي  ًالجر  ثالث  ىلع  لصحتس  "

". يموق اغأ  كمسا يف  نوبتكي  مهلعجأسو  سأر ، ةئم  بلجا يل 

.فّلكتب نجوميت  مستبا 

براحم ةئم  ىلإ  جاتحأس  سأر ، ةئم  ترضحأ  اذإ  نكل  يالوم ، اي  فرشلا  "يل 

". فيصلا يف 

ناكو .ركفي  وهو  سبالم ، ةعطقب  هيدي  حس  لورغوت  ناك  يف  بقار 

ىراوتي يذلا  داحلا  ءاكذلاب  كشي  نكي  نجوميت   نكل  ةياغلل ، ًخض  لجرلا 

نم هفواخم  نع  كاذنآ  ّربع  دق  لورغوت  ناك  .تنكادلا  نيعلا  كلت  يف 

لاجر دحأ  نم  كأ  بيرغب  قوثولا  عيطتسي  فيكو  .ةنايخلل  ضرعتلا 

تيك راحم  نأب  دقتعي  لورغوت  ناك  اذإ  ام  نجوميت  لءاستو  هتليبق ؟

نجوميت ركذتو  راتتلا ، عم  ةكرعم  دعب  اوغتي  نأ  نود  همايخ  ىلإ  نودوعيس 
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نم قثوأ  ةورع  كانه  نكت  .ليوط   تقو  لبق  هدلاو  اهلاق  يتلا  تلكلا 

، ًاضعب مهضعب  ةبحصب  مهتايحب  نورطاخي  نيذلا  كئلوأ  ب  أشنت  يتلا  كلت 

راحم مضي  نأ  ديري  نجوميت  ناكو  ةلئاعلا ، وأ  ةليبقلا  نم  قثوأ  نوكت  دقو 

.هحانج تحت  كئلوأ  تيك 

.لورغوت سجاوه  نّمخ  ارو  تمصلا ، رسك  نم  واشت  نيو  ناك 

، يالوم اي  طقف  ةدحاو  برح  ةنس  مامأ  لاجملا  حسفا  : " لورغوتل لاق 

". ةليمج يضارأ  مكحتسو  .مالسلا  نم  ةنس  ثالثب  معنتسو 

لورغوت رثأتي  .ةديازتم و  ةيهاركب  نجوميت  هبقارو  ًابيرقت ، ًاسمه  ملكت 

هسأرب أموأ  تقولا ، نم  ةرتف  دعب  نكل  هعماسم ، ىلإ  تلكلا  تلصو  امدنع 

ً.ايضار

ار تحجن ، اذإو  .راتتلا  ميخم  قحستل  يلاجر  لضفأ  كحنمأس  : " لاق

كنأ ودبي  هنأل  ىرخأ ، ًادوعو  كل  قلطأ  نلو  .ديزملا  دوقتل  كب  قثأس 

.هديري ام  ىلع  لجر  لك  لصحيسو  ًاضعب ، انضعب  ةدعاسم  اننك  .اهرقتحت 

". اهنيح اهعم يف  لماعتأس  ةنايخ ، كانه  تناك  اذإو 

ءيش رهظي  و  باجأ ، امدنع  باعتلا  نم  ًايلاخ  ههجو  ىلع  نجوميت  ظفاح 

.هلخاد لمتعي  يذلا  شطعتلا  نم 

صخشلا .واشت  نيو  اي  ًاضيأ  يعم  كسرح  دئاق  ديرأو  .نوقفتم  نحن  ًاذإ  "

". ناوي ىعدي  يذلا 

هسفن ءيشلا  حرتقيس  ناك  ةقيقحلا ، .رمألاب يف  ركفي  كارح ، الب  نيو  سلج 

ً.اددرتم ودبي  هسفن  لعجو  .هظح  نم  برغتساو 

يننأ مغر  عئار ، يدنج  هنإ  .لوألا  موجهلا  اذه  لجأ  نم  هذخأ  كنك  "

". كلذ تلق  يننأ  فرعي  نأ ال  لضفأس 

ّسدي نأ  لبق  ةنيدبلا ، هعباصأب  ًالوأ  لورغوت  اهب  كسمأو  هدي ، نجوميت  ّدم 

.هتضبق ةليحنلا يف  هعباصأ  نيو 
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.واشت نيو  اي  يل  ناوي  بلطب  لسرأ  .نوحنرتي  مهلعجأس  : " نجوميت لاق 

". ديزملا عنص  عيطتسن  انك  اذإ  ام  فاشتكاو  هعرد  رابتخا  ديرأ 

". ةنس لالخ  اهنم  ةئم  نولسري  مهلعجأس  : " ًالئاق نيو  جتحا 

بلط لسرأ يف  .ةنس  لالخ  تومأ  دق  : " لاقو ًايلابمال ، هيفتك  نجوميت  ّزه 

". كلجر

ًاعرسم قلطني  هلعجو  ًااد ، نيرضاحلا  هعابتأ  دحأ  ىلإ  هسأرب  نيو  أموأ 

يأ نم  ًاما  ًايلاخ  يدنجلا  هجو  ناك  .تاظحل  عضب  لالخ  ناوي  عم  دوعيل 

برتقا .هسفن  نجوميتل  مث  ًالوأ ، واشت  نيوو  لورغوتل  ىنحنا  امدنع  بعت 

يذلا ناك  همو  .ةصاخلا  هتغلب  رماوأ  قلطي  نيو  ناك  يف  نجوميت  هنم 

، برق نع  هعرد  صحفتي  نجوميت  ناك  يف  لاث  لثم  ناوي  فقو  هلاق ،

ٍساق ليقث  شق  ىلإ  اهتيبثتو  ةلخادتملا  حئافصلا  لصو  ةيفيك  دهاشيو 

.اهتحت

"؟ ًهس فقوي  له  : " نجوميت لأس 

". معن مكماهس ، نم  ًادحاو  : " باجأو هسأرب ، أموأو  هرصب  ناوي  ضفخ 

اي كارح  الب  فق  : " ًادعتبم وطخي  وهو  لاقو  فلكتب ، نجوميت  مستبا 

". ناوي

ّدشيو هسوق  طقتلي  نجوميت  ناك  يف  متهاب  يرجي  ام  واشت  نيو  بقار 

ًاروخف نيو  ناكو  ناوي ، ىلع  فوخ  يأ  رهظي  و  .هيلع  ًهس  عضيو  هرتو ،

سوقلاب كسمأو  هنذأ ، ىتح  مهسلا  نجوميت  بحس  امدنع  رهاظلا  هئودهب 

.هيلإ رظني  ناك  يف  ةظحلل  مات  نوكسب 

.ئجافم لكشب  مهسلا  قلطأو  كلذ ." فشتكنل  : " نجوميت لاق 

ً.اضرأ عقي  هلعجو  فلخلا  ىلإ  ناوي  عفدل  ةيفاك  ةوقب  مهسلا  برض 

عفر تام ، دق  هنأب  ركفي  نجوميت  ناك  امدنعو  ةظحلل ، ًالوهذم  ىقلتساو 

، لاعفنا يأ  نم  ًايلاخ  ههجو  ناك  .هيمدق  ىلع  فوقولل  حفاكو  هسأر  ناوي 
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.ام ناكم  ًاقيمع يف  ةايح  دوجوب  يحوي  هينيع  ًاضيمو يف  دهاش  نجوميت  نكل 

لورغوت فقوو  هلوح ، تيك  دارفأل  ةمدصلا  تاخرص  نجوميت  لهاجت 

.بيرغلاو مهناخ  مهسفنأ ب  اوعضيل  ةعرسب  هعابتأ  كرحت  دقو  هيمدق ، ىلع 

رتولا ّدش  نم  فّفخو  ًاضرأ ، هسوق  نجوميت  عضو  مهثي ، ىتحو ال  صرحبو ،

.ناوي ىلإ  ةفاسملا  عطقي  نأ  لبق 

لصوو لوقصملا ، ديدحلا  نم  ىلوألا  ةحيفصلا  قرتخا  دق  مهسلا  ناك 

.ناوي سافنأ  عم  زتهيو  كانه  ًاقلاع  ناكو  اهتحت  كيمسلا  شقلا  ىلإ  لصنلا 

يريرحلا ءادرلا  ًابناج  حازأو  ناوي ، رصخو  ةرجنح  دنع  دقعلا  نجوميت  ّلح 

.يراعلا هردص  فشك  ىتح 

يواضيب غيلب  حرج  لوح  ناوي ، دلج  ىلع  نوللا  ةيرهز  ةمدك  كانه  تناك 

.هتدعم ىتح  تالضعلا  ىلع  ليسي  ءامدلا  نم  عيفر  طخ  كانه  ناكو  .لكشلا 

"؟ لاتقلا عيطتست  تلز  ام  له  : " نجوميت لأس 

". ينبِّرج : " ةعرسب باجأ  امدنع  ًادهجم  ناوي  توص  ناك 

عتمتي لجرلا  ناكو  .هآر  يذلا  بضغلا  نم  تفاخ  توصب  نجوميت  كحض 

يذلا بقثلا  ىلإ  برق  نع  رظنو  .هرهظ  ىلع  نجوميت  تبرو  ةبك ، ةعاجشب 

.مهسلا هثدحأ 

". يريرحلا ءادرلا  قزمتي   : " مدلا ةعقب  سملتي  وهو  لاق 

اهيف ريرحلا  لخد  ًاحورج  تيأر  دقل  ً.ادج  يوق  جيسن  هنإ  : " ناوي باجأ 

". قزمتي نأ  نود  دسجلا  ًاقيمع يف 

"؟ اهلثم ًاناصمق  دجأ  نيأ  : " نجوميت مت 

.هيلإ ناوي  رظن 

". طقف نشت  ندم  "يف 

فقوت ةغوبدملا ال  اندولج  نإ  .اهضعب  بلطب  لسرأس  ار  : " نجوميت لاق 

، لورغوت ىلإ  رادتسا  كعرد ." نم  ةدافتسالا  عيطتسنو  .اذه  لعفي  ًاماهس ك 
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"؟ ًاديدحو ًاك  تيك  كل  له   " .هآر ًامودصم م  ًافقاو  لازي  ام  ناك  يذلا 

.نالسرأ ىلإ  نجوميت  رظنو  تمصب ، لورغوت  أموأ 

"؟ عردلا اذه  لثم  عنص  عيطتست  له  "

ثيح نم  مهسلا  بحسو  نجوميت ، لعف  ك  ناوي  دقفتيل  نالسرأ  فقو 

دق عماللا  ءالطلا  ناكو  .ةقزمملا  يدامرلا  ندعملا  ةحيفص  صحفتو  ًاقلاع  ناك 

ةجيتنو .مهسلا  جارخإ  ّمتي  نأ  لبق  ندعملا  ىنثناو  قئاقر ، لكش  ىلع  طقاست 

.هيدي جرخو ب  ءادرلا  تازرد  رخآ  تققشت  نالسرأ ، عباصأ  طغضل 

هذه لعتسا  نك  ال  .ليدبت  حئافص  لمح  عيطتسن  : " نالسرأ لاق 

اهكّرح امدنع  ةبوقثملا  ديدحلا  ةحيفص  ناوي  انيع  تعبتو  ًاددجم ." ةحيفصلا 

بجعي نأ  ىوس  نجوميت  عطتسي  و  تأده ، دق  هسافنأ  تناكو  .نالسرأ 

.يصخشلا لجرلا  طابضناب 

ددع ام  مايأ ، ةسمخ  تيك  عم  انيقب  اذإ  : " هيلع طغضيل  نجوميت  لاق 

.ركفي هنأ  ول  هسأر ك  نالسرأ  ّزهو  اهيلع "؟ لوصحلا  عيطتسأ  يتلا  عوردلا 

هنأ مغر  ةقيقرلا ، ةيديدحلا  حئافصلا  هذه  عينصت  بعصلا  نم  سيل  "

دعاسي يف نم  كانه  ناكو  ةنشخ  اهتكرت  اذإو  ً.ايودي  اهنم  لك  ءاهنإ  يغبني 

". كأ ارو  ةثالث ، ار   " .رمألاب ركفيل  ًاليلق  فقوت  ...اهتطايخل ." ءاسنو  كلا 

عورد نم  ديزملا  واشت  نيو  انحنم  اذإو  .كتمهم  هذه  ًاذإ ، : " نجوميت لاق 

.مهلتق راتتلا  عيطتسي  ال  نيذلا  لاجرلا  نم  ةوق  انيدل  نوكيس  هسارح ،

". انم نوفاخي  مهلعجنس 

لسس لوألا  ريزولا  نأ  ًاحيحص  ناكو  .ركفي  ناك  يف  هيتفش  نيو  ّمز 

ةوشرل دراوملاب  لخبيل  طالبلا  نكي  و  .هنم  كلذ  بلط  اذإ  دايجلاو  بهذلا 

.عوردلاو ةحلسألاب  ًادج  ءامرك  نونوكيس  مهنأ  ًاقثاو  نكي  هنكل   لئابقلا ،

دوعولا لك  لباقم  برحلا ، هتوق يف  طاقن  نع  ىلختي  يذلا  قمحألا  هدحوو 

، لاجرلا عورد  ذخأب  نجوميتل  حمس  اذإ  .باشلا  براحملل  نيو  اهعطق  يتلا 
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، ًالصأ هب  اوعمس  اذإ  طالبلا  بارغتسا  راثم  نوكيس  كلذ  نأب  كشي  نكي   

.ماستبالا ىلع  هسفن  مغرأو  هسأر ، ىنحأو  هيدل ؟ ناك  يذلا  رايخلا  ام  نكل 

هشاعترا ىلع  رطيسو  ةليللا ." كل  اهنورضحي  مهلعجأس  .يالوم  اي  كل  اهنإ  "

يف يدنج  يأ  لثم  عورد  ىلع  نولصحيس  نجوميت  لاجر  نأب  رّكف  امدنع 

مهلعجيل راتتلا  ىلإ  ددوتلا  هيلع  نوكيس  تقولا ، حي  امدنع  ارو  .نشت 

هتماقإ ديد  هيلع  يغبني  ناك  اذإ  ام  لءاست  .لوغملا  لئابق  حج  نوحبكي 

.ةركفلا كلت  نم  هبلق  شمكناو  لوهسلا ، يف 

جوميت رغصألا  هقيقش  راساخ  مطل  تيك  مايخ  يف  ةيلاتلا ، ةليللا  يف 

ىتفلا نأ  ّالإ  رمعلا ، نم  ةرشع  ةثلاثلا  هغولب  مغرو  .هسفن  لوح  رودي  هلعجو 

هينيع عومدلا يف  تألألتو  هؤاقشأ ، اهب  عتمتي  يتلا  ةلعشلا  كلت  هيدل  نكي   

.هسفن تيبثت  لواحي  ناك  يف 

"؟ كلذ ببس  ام  : " جوميت لأس 

.راساخ دهنت 

علتقيل نويشك  ناك  غصلا ؟ اهيأ  اندلاو  نبا  نوكت  نأ  نك  فيك  : " هلأس

". طقف تنسب  كنم  ربكأ  وهو  اذكه ، هبرض  تلواح  اذإ  يسأر 

همطل نأ  دعب  عجارتيل  طقف  راساخ ، ىلع  هسفنب  جوميت  ىقلأ  ةخرص ، عم 

ً.اددجم هقيقش 

تنك امدنع  ًالجر  تلتق  دقل  .ًاليلق  لضفأ  كلذ  ناك  : " ظفحتب راساخ  ّرقأ 

عومدلاو ابتي  جوميت  ةيؤرل  ًامودصم  مالكلا ، نع  فقوتو  ...كرمع ." لثم  يف 

"؟ غصلا ىتفلا  اذه  قدصت  له  نويشك ، بت ؟ تنأ ال   " .هيتنجو ىلع  ليست 

يف هايإ  ًالهاجتم  ةميخلا ، ةيواز  يف  ريرس  ىلع  ًايقلتسم  نويشك  ناك 

رظنو لاؤسلا ، عمس  امدنع  فقوتو  .هسوق  ىلع  تيزلا  نم  ةقبط  عضي  ناك 

.هينيعو هفنأ  كحي  جوميت  ناك  ثيح  ىلإ 

.هب موقي  ناك  ام  ىلإ  داعو  لفط ." درجم  لازي  ام  هنإ  : " لاق

٣٩٨



". كلذك تسل  : " رمحأ ههجو  حبصأ  دقو  جوميت  خرص 

ىلع نجوميت  كآر  اذإ  .لفط  لثم  بت  : " ًارخاس لاقو  ههجوب ، راساخ  ّرشك 

". بالكلل ككرتيس  لاحلا ، هذه 

". كلذ لعفي  نل  : " ًاددجم هينيع  رهظت يف  عومدلاو  جوميت  لاق 

.كلذ فرعت  تنأو  لعفيس ، : " نزحلاب رهاظتي  وهو  همالك  راساخ  عبات 

مهموحل نأل  راغصلا ، بحت  اهنإ  .بائذلا  كضعتل  لت  ىلع  ككرتيو  كيّرعيس 

". ةيرط

.ءاردزاب جوميت  ففأت 

، راتتلا دض  هعم  جورخلا  عيطتسأ  يننأ  نجوميت  حّرص  : " ًالئاق جوميت  نلعأ 

رهاظت هنكل  ضرعلا ، كلذ  هل  مّدق  نجوميت  نأ  فرعي  راساخ  ناك  تدرأ ." اذإ 

.لوهذلاب

مهنإ رعشلا ؟ يفيثكو  داسجألا  ماخض  راتت  دض  كلثم ؟ غص  ىتف  اذام ، "

مهدولجو انم  لوطأ  مهنإ  .نوبراحملا  كئلوأ  ىتفلا ، اهيأ  بائذلا  نم  أوسأ 

كيلإ نوتأي  مهنإو  حابشأ ، مهنإ  سانلا  ضعب  لوقيو  .حابشألا  لثم  ءاضيب ،

". ًاان نوكت  امدنع 

". هنأشو هعد  : " نويشك مت 

سلجو ةقفاوم  هتمص  نويشك  ربتعاو  .ددرت  دعب  أدهو  رمألاب ، راساخ  رّكف 

.ريرسلا ىلع 

لعتساب نورهامو  ةاسق  لاجر  مهنكل  جوميت ، اي  ًاحابشأ  اوسيل  مهنإ  "

". مهدض فقتل  دعب  يفكي  ا  ًايوق  تسلو  .فيسلاو  سوقلا 

". يرمع لثم  تنك يف  امدنع  مهدض  تفقو  : " جوميت لاق 

ناك اذإ  ام  راساخ  لءاستو  هفنأ ، تحت  عمال  طاخم  نم  طخ  كانه  ناك 

هيمدق عضي  نويشك  ناك  يف  متهاب  كلذ  بقارو  .ىتفلا  مف  ىلإ  لصيس 

.جوميت بطاخيل  ضرألا  ىلع 
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، كرمع لثم  يف  تنك  امدنع  كنم  لضفأ  لكشب  سوقلا  لمعتسأ  تنك  "

ىلع تبر  يعباصأ ." فزنتو  يادي  جنشتت  ىتح  موي  لك  بردتأ  تنك  .معن 

ربكأ تناكو  .كانه  ةدودشملا  ةلضعلا  ىلإ  ًاشم  ىرسيلا ، هديب  ىنميلا  هفتك 

.كرحت لك  زربتو  ىرسيلا  نم 

نوكت كتيأر ، لك  هسفن ؟ ءيشلا  تلعف  له  .جوميت  اي  وق  نم  كلذ  داز  "

". كتدلاو عم  ملكتت  وأ  لافطألا  عم  بعلت  امإ 

هنأ نافرعي  اناك  هيلك  نأ  مغر  تبردت ." دقل  : " ًهجتم جوميت  لاق 

ةيحل يمظع  متاخ  عم  ىتحو  .لقألا  ىلع  ةقيقحلا  فّرحي  وأ  بذكي ،

تارم ةّدع  هبحطصا  دق  نويشك  ناك  .هنم  ًاسوؤيم  ماهس  يمار  ناك  هعباصأ ،

يف مهاسي  كلذ  نأ  ودبي  نكي  و  .لمحتلا  ىلع  هتردق  ءانبل  هعم ، ىرجو 

.ثهليو خفني  ناك  لوألا ، ليملا  ةياهن  دنعو  .ًالاح  لضفأ  ىتفلا  لعج 

.للملاب ًارهاظتم  هسأر  راساخ  ّزه 

يفكي ا  ًايوق  نكت  و  سوق ، نم  مهس  قالطإ  عطتست  اذإ   : " لاق

ار غصلا  ىتفلا  نأب  رّكفو  توملا "؟ ىتح  مهبرضتس  له  فيس ، لعتسال 

.ملستسا دق  ناك  جوميت  نكل  ًاددجم ، هيلع  بثي 

، ةميخلا نم  ةعرسب  جرخيس  ناكو  راتتلا ." كلتقي  نأ  لمآ  .كهركأ  : " لاق

.لخدملا دنع  ًاضرأ  طقس  اذهلو  هب ، هرورم  ءانثأ  هعاقيإ  دّمعت  راساخ  نكل 

.هفلخ رظني  نأ  نود  ًاعرسم  جوميت  ّرفو 

". ًاثك هيلع  وسقت  كنإ  : " ًاددجم هسوق  ىلإ  هدي  ّد  وهو  نويشك  لاق 

.يءاشع دقفأس  يننأ  دقتعأ  ساسح ، لفط  هنأ  ىرخأ  ةرم  تعمس  اذإ  .ال  "

هتعمس .واشت  نيو  نشت ، لجر  مويلا ؟ ملكتي  ناك  نم  ىلإ  فرعت  له 

لقو يل .هب  تررم  امدنع  ليبقلا  اذه  نم  ءيش  وأ  رويطلا  لوح  ناثداحتي 

". كلذ هينعي  يذلا  ام  تنأ 

لثم هجاعزإ  نع  فقوتلا  كنم  ديرأو  غصلا ، يقيقش  هنكل  عيطتسأ ، "ال 
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"؟ كنم ثكلا  بلطأ  له  زوجع ؛ ةأرما 

ام ناكو  .هتباجإ  راساخ يف  رّكفو  ءيشلا ، ضعب  ًالعفنم  نويشك  توص  ناك 

نم ديدعلا  تكرت  اهنم  ةخألا  ةلقلا  نكل  هتارجاش ، زوفلا  عيطتسي  لازي 

.ديدج عازنب  ءدبلا  ًالهس  نكي  اذهلو   ةملؤملا  تامدكلا 

براحملا نم  عون  يأو  ةفلتخم ، ةقيرطب  ًاعيمج  هلماعن  : " راساخ لاق 

"؟ هيلع حبصيس 

اغاشت لثم  صصقلل  ًايوار  وأ  ًانهاك ، حبصيس  ار  : " هرصب نويشك  عفر 

". زوجعلا

ناك ام  اذه  وأ  ًاباش ، ناك  امدنع  ًابراحم  اغاشت  ناك  : " راساخ ففأت 

". باشل ًابسانم  سيل  اذهو  ً.ااد  هلوقي 

ىلإ يدؤت  ارو ال  .راساخ  اي  ةصاخلا  هقيرط  فشتكي  هعد  : " نويشك لاق 

". هدوقن ثيح 

، هيمف ىلع  ءامدلا  رثأ  عمو  .سمالت  نود  ًاعم  نجوميتو  تروب  ىقلتسا 

اهنأ مغر  راتتلا ، دض  باقعلا  ةراغ  تلت  يتلا  ىلوألا  ةليللا  يف  بحلا  اسرام 

، اهنيح فقوتيس  ناك  ارو  .اهيلع  هنزوب  ىقلتسا  امدنع  ًانزحو  ىسأ  تخرص 

.اههجو ىلع  ليست  اهعومد  تناك  يف  اهقوف  هتتبثو  هيفدرب ، تكسمأ  اهنكل 

ىلع اهسفن  ماغرإ  عطتست  مويلا ،  كلذ  ذنمو  .ةديحولا  ةرملا  كلت  تناك 

، هيعارذ ىلع  روكتتو  هلّبقت  تناك  ءارفلا ، ىلإ  ءاج  لكو  ً.اددجم  اهس  هلعج 

تناك اهنكل  تونوخلوأ ، اورداغ  ذنم  تضاح  دق  نكت  .كأ   ءيش  ال  نكل 

نم ةقثاو  هبش  تناكو  هلفط ، نوكي  نأ  يغبنيو  .لفطلا  ىلع  كاذنآ  فاخت 

ةبلك يف بالكلا  نم  ديدعلا  اهب  يلتعي  يتلا  ةقيرطلا  تدهاش  دق  تناك  .كلذ 

.بأ نم  كأل  ةددعتم  ناولأب  أت  ءارجلا  تناك  ًانايحأو  .تونوخلوأ  ميخم 

لاؤس ىلع  ؤرجت  و  اهيلع ، قبطني  هسفن  ءيشلا  ناك  اذإ  فرعت  نكت  و 

.نلوه
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نأ نود  مئان ، اهجوز  يف  ًاددجم  بت  تذخأ  ةبيرغ ، ةميخ  ةملظ  يف 

.ببسلا فرعت 
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نورشعلاو نماثلا  لصفلا 

يذلا عردلا  ناك  .قرعلا  هيلع  لاس  امدنع  بضغب  هينيع  نجوميت  ّكح 

ادبو طاسبب ، فوفلم  هنأب  رعشي  ناكو  .عقوتي  ناك  لقثأ م  نالسرأ  هعنص 

يف ناوي  هجاوو  .اهتعرس  فصن  تدقف  دق  فيسلا  لمحت  يتلا  هعارذ  نأ 

هسفن عردلا  يدتري  لجرلا  نأ  فيك  جاعزناب  ظحالو  قرشت ، سمشلا  تناك 

.هنيبج ىلع  قرعلل  رثأ  نود 

". ًاددجم : " ةّدحب نجوميت  لاق 

مهنم بلط  دق  ناكو  .هفيس  عفري  نأ  لبق  ىنحناو  ةراثإ ، ناوي  انيع  تعمل 

نم عوبسأ  دعب  ىتحو  ً.ايناث  ًادلج  حبصي  ىتح  تاقوألا ، لك  عردلا يف  ءادترا 

نجوميت مغرأو  .ةياغلل  ئيطب  نولازي  ام  اوناك  راتتلا ، ميخم  ىلإ  سملا 

عوردلا نودتري  اوناك  ءاوس  قسغلاو ، رجفلا  دنع  تعاس  بردتلا  ىلع  هلاجر 

نكل تيك ، نم  اوجرخ  نيذلا  ًالجر  تسلا  مدقت  ءاطبإ  ىلإ  كلذ  ىّدأو  .ال  مأ 

لثم نودبي  نوعردملا  لاجرلا  ناك  كش ، نودو  .مهدوهج  ىلع  ىنثأ  ناوي 

، ىلوألا راتتلا  ماهس  نم  نوجني  ارو  .هرايد  ةدوجوم يف  اهنأ  ركذتي  فحالس 

.ةلهس ةسيرف  نونوكيس  ضرألا ، ىلع  نكل 

عوردلا نم  ةسمخ  عنص  دق  نالسرأ  ناك  تيك ، فويس  يعناص  ةدعاس 

، ىرخأ ةرشع  مهل  مدقو  هدعوب  نيو  ىفو  كلذ ، ىلإ  ةفاضإو  .ةحفصملا 

لجرلا راتخا  دق  ناوي  ناك  .ديدجلا  يصخشلا  هسراحل  طقف  دحاوب  ظفتحاو 

.رداغي نأ  لبق  هتايلوؤسم  مهفي  هنأ  دكأتو  هسفنب ،

ةعطق ىلع  ةحيفص  عم  ةديدجلا ، عوردلا  نم  ًادحاو  نجوميت  ىدترا 

ىلع يرخأ  تنثاو  ذخفلا  ىلعأ  ةيطغتل  ىرخأ  ىلإ  ةفاضإ  ةليوطلا  ردصلا 

هل ببست  تناك  يتلاو  هقفرم ، ىلإ  هقنع  نم  فتكلا  عطق  تلصوو  .هيقاس 

ًاديعب ةطاسبب  ًادعتبم  وطخي  ناوي  ناك  ام  ًابلاغو  .ةكرحلا  يف  ةبك  ةبوعص 

.ةلوهسب ةئيطبلا  اهتعرس  ىدافتيو  تابرضلا ، نع 
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.اهب وطخي  يتلا  ةقيرطلا  نم  هاياون  فرعو  هوحن ، كرحتي  نجوميت  دهاش 

أدبيس هنأ  ناوي  ّنظو  ىرسيلا ، مدقلا  ىلع  ةوق  كأ  باشلا  ناخلا  لقث  ناك 

نالمعتسي اناك  .ىلعألا  ىلإ  اهب  عفتريو  ىرسيلا ، ةيحانلا  لفسأ  نم  ةبرضلا 

يقيقح رطخ  كانه  نكي  تقولا   كلذ  ىتح  نكل  نيداح ، يذالوف  فيس 

لجرلا يف نعطيل  نكي  و  هلعفي ، ام  نقتي  ناوي  ناكو  .هنم  يأ  ىلع  بك 

ً.ادبأ كلذ  نم  برتقي  نجوميت   نأ  ةيبيردت ك  ةصح 

هتكرح لَّوحو  ًاددجم ، هلقث  زكرم  نجوميت  لقن  ةخألا ، ةظحللا  يف 

نع دعتبيل  فلخلا  ىنميلا يف  همدق  ناوي  عضوو  .ةيوق  ةعافدنا  ىلإ  ةعيرسلا 

ضرعتلا نم  فخي  ً.اريرص   ًاثدحم  هعرد  ىلع  ّر  فيسلا  كرتو  قيرطلا ،

نكو ً.اضيأ  كلذ  ملعتي  نأ  نجوميت  ىلع  ناكو  اهعفدت ، ةوق  نود  ةنعطل 

.ةفخو ةقاشرب  ًاديعب  اهليوحت  وأ  تابرضلا  نم  ثكلا  لهاجت 

هفيس ةضبق  عفرو  مامألل ، ةوطخ  ناوي  مدقت  ًاديعب ، فيسلا  قلزنا  نأ  دعب 

جورخلاب ءاوهلل  حمس  هسفن ، تقولا  يفو  .هفنأ  ىلع  قفرب  نجوميت  سميل 

.فلخلل عجارتي  نأ  لبق  ىحرم "! : " خرصو هيتئر ، نم 

.لاتقلا ةيعضو  ناوي  ذختي  نأ  لبق  كرحتو  ًاددجم ." : " قزنب نجوميت  لاق 

ىدصت .ةعطاق  ةكرحب  هب  حّولي  ذخأو  هسأر ، قوف  فيسلا  ةرملا  هذه  كسمأ 

ناك .عردلا  ب  كابتشا  يف  ردصل  ًاردص  ابرتقاو  هفيسب ، لصنلل  ناوي 

هسفن يدنجلا  دجوو  ناوي ، مدق  فلخ  ةيمامألا  همدق  عضو  دق  نجوميت 

.فلخلا ىلإ  طقسي 

.ةيلاتلا ةبرضلا  رظتني  وهو  ضرألا ، نم  نجوميت  ىلإ  ناوي  رظن 

"؟ ًانسح "

". كردص نآلا يف  فيسلا  زرغأس  اذام ؟ ًانسح  : " نجوميت لاق 

يأ نم  لاتقلا  ىلع  تبردت  دقل  .كلذ  عيطتست  نل   " .ناوي كرحتي   

.طقسي هلعجو  هيمدق  ىدحإب  نجوميت  لكر  ملكتي ، ناك  يفو  ةيعضو ."
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.ههجو ىلع  ٍداب  رتوتلاو  ًافقاو  نجوميت  بثو 

". ًادج ًالهس  اذه  دجتل  نكت  ليقثلا ،  عردلا  اذه  يدترأ  نكأ  ول   : " لاق

كنأ تيأر  اذإ  كسرف ، بيصأ  وأ  .ةديعب  ةفاسم  نم  كبيصأس  : " ناوي باجأ 

". ًاعرد يدترت 

هنكل قاهرإلا ، نم  هناملؤي  هصعمو  ً.اددجم  هفيس  عفري  نجوميت  ناك 

ةعباتمل هسرف  يلتعي  نأ  لبق  ةيوق  ةدحاو  ةبرض  هيجوت  ىلع  ًمصم  ناك 

.فقوت كلذ ، نم  ًالدبو  .مويلا  كلذ  سلا 

". طقف ردصلاو  سأرلا  ً.اذإ  عوردلاب  دايجلا  يطغن  نأ  يغبني  "

حئافصلا تيبثت  نكو  .لبق  نم  ثدحي  كلذ  تيأر  : " هسأرب ناوي  أموأ 

". كعرد لثم  ةلوهسب  ةيدلجلا  سرفلا  ةّدع  ىلع  ةيديدحلا 

"؟ كلذ كل  تلق  له  ناوي ، اي  رهام  ملعم  كنإ  : " نجوميت لاق 

يف .ةئجافم  ةبرض  هل  هّجوي  دق  هنأ  فرعي  ناكو  صرحب ، ناوي  هيلإ  رظن 

ًارارم تابرضلا  يقلتل  نجوميت  دادعتسا  نم  ًالوهذم  لازي  ام  ناك  ةقيقحلا ،

دق ىمادقلا  هطابض  نأب  ليختي  نأ  ناوي  عطتسي  .هلاجر   مامأ  ًاراركتو 

ادب نجوميت  نكل  ًابك ، راعلاب  مهروعش  نوكيس  ً.ادبأ  كلذ  لث  نوحمسي 

اوناك مهنكل  ةبيرغ ، ةلالس  لئابقلا  لاجر  ناك  .كلذل  ثرتكم  غ  وأ  ًالفاغ 

رمألا هب  لصوتو  ةديدجلا ، مهعورد  لوح  ناوي  مهل  هلوقي  ام  لك  نوبعوتسي 

ةديدج ةبرجت  كلت  تناك  .هئاقشأو  نجوميت  عم  تاكيتكتلا  ةشقانم  ىلإ 

، واشت نيو  سرحي  ناك  امدنعو  ديدش ، زيكرتب  بابش  هيلإ  اهيف  يغصي  ناويل 

لتق لقألا  ىلع  وأ  فسلا ، لجأ  نم  هتايحب  ةيحضتلل  دوجوم  هنأ  فرعي  ناك 

اوءاج نيذلا  لاجرلا  لك  ناكو  ًاعيرص ، ّرخي  نأ  لبق  ءادعألا  نم  ددع  ربكأ 

.مهلاعفأ مهل  ححصي  ناوي  ناك  ام  ًاردانو  مهلمع ، نوفرعي  لوهسلا  ىلإ  هعم 

.ميلعتلاب عتمتسي  هنأ  فشتكا  دق  ناكو 

". كراسي نم  آس  .ىرخأ  ةرم  : " لوقي نجوميت  عمس 
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نم أيس  موجهلا  نأب  ترم  رخآ  هرّذح يف  دق  نجوميت  ناكو  .ناوي  مستبا 

نم ًاديعس  ناك  هنكل  صوصخلا ، هجو  ىلع  ًهم  كلذ  نكي  .ميلا   ةهج 

.همكح شيوشت  تالواحم 

.لبق نم  ناوي  هآر  م  ربكأ  ةعرسب  عفدنم  هفيسو  يرجي ، نجوميت  ءاج 

تاف تقولا  ناك  .ىلعألا  ىلإ  هفيس  عفرو  ضفخنت ، ىنميلا  فتكلا  دهاشو 

ةهج نم  هل  تابرضلا  هيجوت  عباتي  نجوميت  نأ  دهاشو  عضولا ، حيحصت  ىلع 

مدع راتخا  هنكل  تابرضلا ، دص  عيطتسي  لازي  ام  ناوي  ناك  ً.ادمعتم  راسيلا ،

ثهلي نجوميت  فقو  يف  هترجنح  س  فيسلا  لصنل  حمسو  كلذب ، مايقلا 

ً.ايشتنم

". عردلل ٍدترم  تنأو  عرسأ  حبصت  .لضفأ  كلذ  ناك  : " ناوي لاق 

"؟ كلذك سيلأ  كيلإ ، لصي  فيسلا  تكرت  : " هسأرب نجوميت  أموأ 

.روهظلاب ةماستبال  ناوي  حمس 

". كلذ فرعتس  لضفأ ، حبصت  امدنع  : " لاق

نأ فيك  ظحالو  ًاراسيو ، ًاني  ناوي  رظنو  ةعرسم ، لورهت  دايجلا  تناك 

لاوط ترمتسا  دق  تابيردتلا  تناك  .ًظتنم  فصلا  ايقبأ  نجوميت  يقيقش 

داق .قاطنلا  عساو  موجه  لكاشم  لحب  ًالغشنم  هسفن  ناوي  دجوو  مويلا 

قالطإ تسلا يف  لاجرلا  ةراهم  نكل  هجرس ، سوبرق  ىلإ  طوبرم  هسوقو  هسرف 

هعابتأ نم  نيرشع  نع  ىلخت  دق  لورغوت  ناك  .لؤاست  عضوم  نكت  ماهسلا  

نكت نكل   نيرهامو ، قئال  اوناكو  .ةعومجملا  ىلإ  اومضنيل  يصخشلا 

هناسرف ناكو  .مهيلع  ًادج  ًايساق  نجوميت  ناكو  برحلا ، يف  ةربخ  مهيدل 

ً.ااد ئيطب  اوناك  ددجلا  لاجرلا  نكل  ءايمع ، ةعاط  هرماوأ  نوعيطي 

عقوملا ناكو  .ةرسيملا  ةدايقب  هفيلكت  ّمت  امدنع  ةشهدلاب  ناوي  بيصأ 

رّكف دق  راساخ  ناكو  .راساخ  ىلإ  بهذي  نأ  عقوتو  زراب ، طباضل  ًاصصخم 

قيقش نم  تءاج  يتلا  قيدحتلا  تارظن  ناوي  تفي  و  ً.اعطق  كلذب 
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دعب ً.اما  هءارو  مهتدايقب  فلكملا  ةرشعلا  عم  سي  ناك  امدنع  نجوميت 

يطعيو ةغص  ران  لوح  مهعمجي  نجوميت  ناك  ءاسم ، لك  بيردتلا  صصح 

، هسلجم ىلإ  ناوي  ّمض  هنكل  ًاغص ، ًائيش  كلذ  ناك  ارو  .يلاتلا  مويلل  هرماوأ 

ناوي ناك  امدنعو  ةلئسألا ، نم  ثكلا  حرطي  ناكو  نالسرأو ، مليج  ةازاوم  يف 

ناك ًانايحأو ، .ديدش  زيكرتب  هيلإ  نوغصي  اوناك  هتربخ ، نم  ةباجإلا  عيطتسي 

لاجرلا نكي  .هكفت   ةقيرط  مهفي  ناوي  ناكو  ًاليلق ، هسأر  ّزهي  نجوميت 

امل ّدح  كانه  ناكو  .تاونس  ذنم  ًاعم  اولتاق  دق  نجوميت  مهدوقي  نيذلا 

.ديدشلا مهطابضنا  عم  ىتح  صق ، تقو  لالخ  مهل  هميلعت  نك 

ىلع نأ  ينعي  كلذ  ناكو  .نيصق  نيفن  قلطي  نجوميت  قوب  ناوي  عمس 

لدابت رفاوحلا ، عقو  ىلعو  .فصلا  نع  جرخت  نأو  ةيقبلا ، ىلع  مدقتلا  ةرسيملا 

هيعقوم ىلإ  ةرشعلا  اتعومجم  تعرسأو  راساخ  عم  تارظنلا  ناوي 

.نيديدجلا

لورغوت عابتأ  ىتحو  ذيفنتلا ، ةقيقد  ةكرحلا  تناك  .هلوح  ناوي  رظن 

رعشو نسحتي ، مهؤادأ  ناك  .ةرملا  هذه  يغبني  اوباجتساو ك  ءادنلا  اوعمس 

نوكحضيس هتيؤر ، ىمادقلا  هطابض  عاطتسا  اذإ  .هبلق  ءايربك يف  ضيموب  ناوي 

لوألا فيسلا  ىلع  لصح  دق  ناك  .مهنويع  نم  عومدلا  اوفرذي  ىتح  مهسفنأب 

رخسي نأ  لواحو  .شحوتم  يجمه  عم  هسرف  دوقي  نآلا  وهو  غنفيك ، يف 

لعف ىلع  هبلق  َوقي  ام   ةقيرطب  نكل  هرايد ، دونجلا يف  لعفي  هسفن ك  نم 

.كلذ

بلقلا ةفّلخم  مامألا ، ىلإ  ةنميملا  تكرحتو  ًادحاو ، ًافن  نجوميت  قلطأ 

نادوقي اناك  نيذللا  مليجو  نويشك  ىلإ  ةعومجملا  ربع  ناوي  رظن  .اهفلخ 

نجوميت قيقش  لوح  ناسرفلا  ناك  .هيعرد  يف  مهجتم  كانه ، هيسرف 

، يرجي ام  بقاري  ناوي  ناك  يف  ًافص  اولكش  مهنكل  ًاليلق ، كأ  قهرم 

رعشي أدبو  هسفن ، ىلإ  أموأو  .دحاو  صخش  مهنأك  مامألا  ىلإ  اوعفدناو 
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.ةمداقلا ةكرعملاب 

اوففخف فقوت ، ىتح  تفخي  ذخأ  ًاليوط ، ًافن  نجوميت  قلطأ  فلخلا ، نم 

ةعومجم لاجرلل يف  رماوألا  قلطي  طابضلا  نم  دحاو  لك  ناكو  ًاعم ، مهتعرس 

ةلورهلا مث  ببخلا ، ىلإ  ةقهرملا  دايجلا  ةعرس  تأطابتو  .اهدوقي  يتلا  ةرشعلا 

.نالسرأ عم  بلقلا  ةعومجم  نجوميت  لدابتو 

هسرف داقو  فصلا ، ليكشت  ةداعإ  ّمتت  تناك  يف  مامألا  ىلإ  نجوميت  مّدقت 

نأو ةراثإ  دروتي  هنأ  ناوي  دهاشو  هب ، قاحللاب  قابلل  حمسو  .ةرسيملا  ىلإ 

.ناعملت هينيع 

حيرتست دايجلا  لعجنس  .ناوي  اي  انمامأ  علطتسملا  لسرأ  : " نجوميت ىدان 

". ثحبلاب مهمايق  ءانثأ 

ىلع ريدتسي  ناك  يف  كسا  يالوم ." اي  ءاشت  ك  : " ًايئاقلت ناوي  باجأ 

ذنم ًايدنج  ناك  دقل  .ٍلابم  غ  هيفتك  ّزه  مث  باش ، براحم  وحن  هجرس 

عتمتسي ناك  ةقيقحلا ، يف  .هتاداع  ّغي  نأ  ًانكمم  دعي  و  ليوط ، تقو 

.ةيلاتق تاعومجم  لئابقلا يف  لاجر  ليكشت  ةمه 

كأ ءيش  يأ  تيأر  اذإ  .سمشلا  بيغت  ىتح  انمامأ  ايضما  خالورو ؛ نايات  "

لك ءسأ  فرعي  ناك  تقولا ، كلذ  لولحب  ًاروف ." ادوع  لوجتم ، ةعضب  نم 

.ةيصخش ةداع  ةلأسم  هتركاذ  يف  ءاقبلا  ىلع  اهماغرإ  ناكو  تسلا ، لاجرلا 

ّاثحو هب ، اّرم  امدنع  هيسأر  اينحأو  .نجوميت  ةلاّيخ  نم  لجرلا  الك  ناك 

هاضر نم  ءيش  ناوي  ىلع  رهظي  و  .مامألا  ىلإ  قالطنالا  ىلع  هيسرف 

.ههجو تلع  يتلا  ةماستبالا  نم  كلذب  رعش  نجوميت  نأ  مغر  يلخادلا ،

ىلإ دوعت  ةايحلا  نإ  .ملعملا  اهيأ  اذه  تدقتفا  كنأ  دقتعأ  : " نجوميت ىدان 

". كئامد

عم تنس  ىضمأ  دق  ناك  .فصلا  ىلإ  دوعي  نجوميت  ناك  يف  ناوي  بجي   

همزلي روطاربمإلل  هعطق  يذلا  دهعلا  ناكو  ةسارح ، ةمهم  يف  واشت  نيو 
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ةقيقح فرعي  ناك  هبلق ، قعأ  .ةيعرش يف  ةطلس  نع  ردصي  رمأ  يأ  ةعاطب 

لئابقلا  لاجر  نأ  مغر  حالسلا  قافر  دقتفا  دق  ناكو  نجوميت ، تلك 

كابتشالا نم  ءاقشألا  وجني  نأب  لمأي  ناكو  .مهفرع  نيذلا  كئلوأ  لثم  اونوكي 

.ةحلسألاب لوألا 

ّلحو تيك ، نم  مهجورخ  نم  رهش  دعب  ديدج  نم  ًاردب  رمقلا  ناك 

نم ثكلا  كانه  دعي  ملف  ىلوألا ، عيباسألا  بخص  ناكم  دوصقملا  مهجتلا 

ةبهأ ىلع  نوعلطتسملا  ناكو  قباسلا ، يف  ك  نانلا  لوح  ثيداحألا 

هاقيقشو نجوميت  هيف  ىأر  يذلا  عقوملا  اودجو  دق  اوناكو  دادعتسالا ،

دوسأ اهنول  ىحضأ  يتلا  باشعألا  رئاود  تراثأو  .راتتلا  نم  ةبكلا  ةعومجملا 

راساخو نويشك  ناك  .كانه  ىلإ  اولصو  نيذلا  لاجرلل  ةريرم  تايركذ 

اهيف اوذقنأ  يتلا  ةليللا  تناكو  هيسرف ، نع  الجرت  امدنع  ئداه  ًاصوصخ 

نايسن اعيطتسي  نأ  نم  قمعأ  تناكو  مهلخاد ، لعتشت  لازت  ام  تروب 

.هئادعأ  محل  الوانت  امدنع  اهب  ارعش  يتلا  ةيويحلا  وأ  نجوميت ، ةدوشنأ 

غزب امدنع  نكل  ةليللا ، كلتل  ةياهن  ال  نأ  ودبي  ناكو  هالعف ، ّع  لكتي 

تناك يذلا  ناكملا  ديدحتل  ةلواحم  يف  ةقطنملا  اعلطتسا  ًاخأ ، رجفلا 

ًاديعب يسيئرلا  راتتلا  ميخم  نكي  و  .هيلإ  تروب  ذخأت  ةغصلا  ةعومجملا 

تناكو دحاو  موي  ةحيبص  لالخ  هيلإ  لوصولا  عيطتسي  مهرخآ  ناك  ً.اثك 

.دبألا ىلإ  نكي  نإ   روهشل ، عيضتس  تروب 

ً.ادراب ناك  دقل  .ّرشكو  نانلا  دامر  ىلع  هيدي  نجوميت  عضو 

مهو مهب  انقحل  اذإ  .دعبأ  تافاسم  ىلإ  علطتسملا  السرأ  : " هيقيقشل لاق 

". ًاعيرس رمألا  نوكيس  نوكرحتي ،

لينلا دصقب  ارو  ةصق ، ةرتف  لالخ  دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  راتتلا  ميخم  ناك 

تابرع عم  اوكرحت  دق  اوناكو  .ءاتشلا  لاوط  مهوجعزأ  نيذلا  ناسرفلا  نم 

.ةلوهسب هتيؤر  نك  ًاثور  اهءارو  فّلخت  ةبك  ناعطقو  مايخلاب  ةلّمحم 
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ىقلتسا امدنع  هطابحإ  ركذتو  .مهنم  مهبارتقا  ىدم  نع  نجوميت  لءاست 

عيطتسي نأ  نم  ربكأ  ًائداه  ًيخم  دهاشي  وهو  همف  يف  راتتلا  ءامدو 

ىلإ بهذو  .رارفلاب  مهل  حسلا  ىوس  ءيش  لعف  عيطتسي  نكي  .هتمجاهم  

.هيدل رخآ  رايخ  دوجو  مدعل  ًارظن  لورغوت 

". ناكملا اذه  سانلا يف  نم  ثكلا  كانه  ناك  : " هفتك فلخ  نم  ناوي  لاق 

يتلا ةئملا  نم  كأ   " .راثآلا ظحالو  ءادوسلا  رئاودلا  ّدعب  نشت  براحم  ماق 

". اهنع لورغوت  تربخأ 

". كلذ نم  دكأتلا  يعسوب  نكي  .ار   : " نجوميت هيلإ  رظن 

هل رطخو  .لوهسلا  يف  ةكرعم  ضوخل  مهرضحأ  يذلا  لجرلا  ناوي  دهاش 

ناك .ثالث  نم  لضفأ  نوكيس  لورغوت  لاجر  لضفأ  نم  سمخ  دوجو  نأب 

ديري ال  باشلا  ناك  ارو  ًاددع ، نجوميت  موق  نوقوفيس  ددجلا  نودفاولا 

نالمعت هلعجو  تعومجملا ، نجوميت  جزم  فيك  ظحال  دق  ناوي  ناك  .كلذ 

.ناخك كاذنآ  هيلإ  نورظني  اوناكو  .هحاجنو  هتسارشب  ًافورعم  ناكو  ً.اعم 

هسفنل دّهنت  .اهيلع  مدقأ  يتلا  ةفزاجملا  كردي  لورغوت  ناك  اذإ  ناوي  لءاستو 

ضرألاو بهذلا  ناكو  هئاقشأ ، عم  ثدحتيل  نجوميت  دعتبا  امدنع 

واشت نيو  ناكو  ً.اديج  هلعتسا  ّمت  اذإ  ةميظع ، رطاخم  داعبإ  ناعيطتسي 

.كلذ ةقيقح  رهظأ  دق 

دق رغصألا  هقيقش  ناكو  .جوميت  كلذ  يف  ا  هئاقشأ ، ىلإ  نجوميت  أموأ 

ةفيفخ عطق  ىلع  اولصح  دق  واشت  نيو  لاجر  ناك  .عرد  رغصأ  ىلع  لصح 

امدنع ةماستبا  نجوميت  تبكو  هيلع ، ًادج  ةبك  تناك  اهنكل  ندعملا ، نم 

.ماجللاو باكرلا  صحفتيو  هسرف  ىلإ  ًالقاثتم  ريدتسي  جوميت  دهاش 

راساخ عمسو  غصلا ." يقيقش  اي  ًانسح  يلبت  : " هب ّرم  امدنع  نجوميت  لاق 

نوكتس له  .جوميت  اي  ًابيرق  مهدجنس   " .هلهاجت هنكل  هنم ، برقلاب  ففأتي 

"؟ موجهلا أدبن  امدنع  ًازهاج 
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يف درابلا  فوخلا  نع  ملكتي  و  .هلّجي  يذلا  قيقشلا  ىلإ  جوميت  رظن 

هنأب دقتعي  ذخأ  ىتح  سرفلا  بوكر  نم  هباصأ  يذلا  قاهرإلا  نع  الو  هتدعم ،

ناك اهيف ، لجرتي  ناك  ةرم  لك  يف  ً.اعيمج  مهيزخيو  جرسلا  نع  طقسيس 

وأ ماكحإب  سرفلاب  ثبشتلا  هيلع  ناك  ّدح  ىلإ  ناتجنشتم  هيقاس  نأ  فشتكي 

.هيتبكر ىلع  وثجلا 

، هلخاد يف  نجوميت ." اي  ًازهاج  نوكأس  : " ةحرم ودبت  نأ  لواحي  ةربنب  لاق 

نأو مسالا ، كلذ  داكلاب  قحتست  هتيامر  نأ  فرعي  ناكو  سأيلاب ، رعشي  ناك 

هيدل ناك  .هدي  يف  ةياغلل  ًاليقث  ناك  نجوميت  هايإ  هحنم  يذلا  راتتلا  فيس 

تناك اهدنع ، ىتح  .هلمعتسي  نأ  ىنو  هئادر  لخاد  هافخأ  رغصأ  فيس 

فاخي ًائيش  هيدي ، ىلع  ليسي  مدلاب  روعشلاو  تالضعلاو ، دلجلا  نعط  ةركف 

فرعي نكي  .نيرخآلا   لثم  ًايساقو  ًايوق  نوكي  نأ  عيطتسي  نكي  .هنم  

ءاردزالا لتحا  عطتسي  هنكل   مهنم ، يأل  اهمدقي  دق  يتلا  ةدئافلا  ام  ىتح 

هل لاقو  مهترداغم ، نم  ةليل  لبق  هيلإ  ءاج  دق  نويشك  ناك  .راساخ  ينيع  يف 

كلت تناكو  تيك ، ميخم  يف  هدناسي  نمل  ناجاتحتس  نلوهو  تروب  نإ 

ضفر جوميت  نكل  ًاقحال ، ثدحيس  يذلا  لاتقلا  نع  هداعبإل  ةفوشكم  ةلواحم 

ًابراحم نوسمخ  هل  اهدقتب  لخبي  نل  ةدعاسم ، يأ  ىلإ  اتجاتحا  اذإ  .كلذ 

يتلا سوؤرلاب  دوعيس  نجوميت  نأب  ةنض  هدوجو  ناك  .تيك  بلق  يف 

.اهب دعو 

نالسرأ مليج ، عم  .ءاقشألا  لك  نم ب  طباض  ةبترب  َظحي  جوميت   هدحو 

فرعو مهجاتحي ، نيذلا  ةتسلا  نجوميت  ىدل  ناك  هيقيقش ، ىلإ  ةفاضإ  ناويو 

هفيس لصن  َّسمو  .برحلا  ةربخلل يف  رقتفيو  ةياغلل ، ًاعفاي  لازي  ام  هنأ  جوميت 

ًارارم مهتايح ، ذاقنإب  ملحو  .هتّدحب  رعشو  هسرف ، ىطتما  نأ  دعب  ليوطلا 

نكي ً.اقح   يجوساي  نبا  هنأ  اوكرديو  لوهذب  هيلإ  اورظني  ىتح  ًاراركتو ،

ةرم سلا  اوعبات  امدنع  هبلق  جلتخاو  مالحألا ، كلت  نم  ظاقيتسالا  بحي 
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ةعاجشلا دهاش  حو  .لاجرلا  يقاب  هب  ّسحأ  م  كأ  دربلاب  رعشو  ىرخأ ،

.بعرلا ىوس  دجي  اهنع و  هلخاد  ثحب يف  اهورهظأ  يتلا 

نجوميت مايق  نم  طقف  موي  دعب  ةيسيئرلا  راتتلا  ةوق  ناعلطتسملا  دجو 

، ةعرس ىصقأب  هيسرف  ىلع  مداق  نالجرلا  ناك  .ميدقلا  ميخملا  ةرايزب 

.نجوميت ىلإ  ريرقت  ميدقتل  هنع  ازفقو 

، تاهاجتالا لك  يف  سارح  مهيدل  .يالوم  اي  نوكرحتي  مهنإ  : " لوألا هّوفت 

". هاجتالا اذهب  ًامداق  يلاتلا ، يداولا  ربع  ءطبب  كرحتي  شيجلا  نكل 

.هنانسأ نجوميت  رهظأ 

مهنأ دب  ال  ً.ايح  دحأ  مهنم  دعي  و  انداجيإل ، ًالجر  ثالث  اولسرأ  دقل  "

". نوددرتيس نيرذح ، اوناك  اذإ  .ديج  .ةقطنملا  ةبك يف  ةليبق  دوجوب  نوكشي 

ةكرحلا ًاعيمج  اودهاش  دق  اوناكو  .هيلإ  هطابض  يعدتسيل  هعارذ  عفر 

.ءابنألا عقوتم  ةعرسب ، اوءاجو  علطتسملل  ةيلاعفنالا 

.رماوألا اوقّبطي  نأ  مكلاجرل  اولوق  : " هسرف يطت  ناك  يف  نجوميت  لاق 

لجر يأ  قرخ  اذإ  .ينم  مكتعرس  نوذخأتسو  دحاو ، صخشك  ًاعم  سنس 

". روقصلل هكرتأس  ليكشتلا ،

.هيف قّدحو  مستبي ، راساخ  دهاش 

مث كلذب ، رمآ  امدنع  مكماهس  اوقلطأ  .راساخ  يقيقش  ناك  نإو  ىتح  "

اوظفاح دايجلا ، نع  متعقو  اذإو  ً.ادحاو  ًافص  مهبرضنس  .فويسلا  اوبحسا 

". ةمهملا ءاهنإل  انيفكي  ًاتقو  مكتايح  ىلع 

"؟ ىرسأ ذخأت  نل  : " نالسرأ لأس 

فرعأل مهتداق  بوجتسأس  انموجه ، نم  دحأ  اجن  اذإ  : " نجوميت ددرتي   

". يومد ءادعأب  انفوفص  قهرأ  نل  .مهب  ةجاح يل  كلذ ال  دعبو  .ديزملا 

اوداقو .مهيلإ  مهطابض  داع  امدنع  براحملا  ب  ةعرسب  ةملكلا  ترشتنا 

لك عاطتسا  لالتلا ، ىدحإ  اوزواجت  املاحو  .دحاو  فصب  مامألا  ىلإ  مهدايج 
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ربع ءطبب  كرحتت  يتلا  تابرعلاو  ةلاّيخلا  عم  راتتلا ، ليكشت  ةيؤر  لجر 

.لهسلا

نجوميت عمسو  ودعلا ، وحن  ًاببخ  ستل  مهدايج  اوعفد  دحاو ، صخشك 

ىلإ هدي  ّدمو  .هربتخاو  رتولا  سملتو  هسوق ، كفو  ةديعبلا  ريذحتلا  قاوبأ 

شيرلا ربتخاو  لوألا  مهسلا  عفرو  هجرس ، ىلإ  ةطوبرملا  ةنانكلا  حتفيل  فلخلا 

يحمرلا ةبتكم  .هل   يغبني  ك  ًيقتسمو ، ًارشابم  طيس  ناكو  .هماهبإب 

دمحأ
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نورشعلاو عساتلا  لصفلا 

ربع ريذحتلا  قاوبأ  ءادصأ  تّنر  املاحو  .ةعاجشلل  نورقتفي  راتتلا  نكي   

تلصو ةداح  تاخرص  ًاقلطم  اهاطتماو  هسرف ، ىلإ  براحم  لك  ىرج  لهسلا ،

مهدايج نّوثحي  اوناك  يف  ًاعم  نوتسلا  راسو  .نجوميت  راحم  عماسم  ىلإ 

، ًاثك ًافهلتم  ادب  لجر  لك  ىلع  بضغب  رماوألا  هطابض  قلطأو  .ةلورهلا  ىلع 

.عئار نزاوتب  لوألا  همهس  بحسي  ناك  يف  هسفن  نجوميت  نوبقاري  مهو 

يف ترهظ  يتلاو  ًادحاو ، ًافص  ودعلا  برض  ايازم  شقان  دق  ناوي  ناك 

ىقلت نجوميت ، لاجر  مهيلإ  لصو  امدنعو  .راتتلا  سارح  عم  لوألا  كابتشالا 

عم مهماسجأ  تطقسو  ةصق ، ةفاسم  نم  ةليوط  ًاماهس  راتتلا  سارح 

ًاضعب اوكرتيل  مهتوق  اومسق  دق  راتتلا  نأ  ىري  نأ  نجوميت  عاطتساو  .مهدايج 

، نّمخ كأ م  لاجر  كانه  ناك  كلذ  مغر  نكل  مهتابرع ، نع  عافدلل  مهنم 

.بابدلا لثم  لوهسلا  نم  اوجرخ  نيذلاو 

نيذلا ىلتقلا  لاجرلاو  ةتيملا  دايجلا  اوزواجتو  مهنيب  نجوميت  لاجر  عفدنا 

دقل .ةرشع  وأ  ةسمخ  انايحأو  نثا ، نم  تاعومجم  يف  مهئاقلل  اوجرخ 

تناكو اهتعرس ، ىصقأب  ودعت  دايجلا  تناك  يف  ًاعيرس  ًاتوم  ماهسلا  تلمح 

ةبسنلاب .اهتمواقم  ةككفملا  راتتلا  تاليكشت  عطتست  ةبك   ةوق  كلت 

ىلتقلا نم  ةلفاق  اوكرتي  نأ  لبق  تضقنا  طقف  تاظحل  نأ  ادب  نجوميتل ،

ةعرسب مهنم  برتقت  تابرعلا  تناكو  اهفلخ ، اهناسرف  تدقف  يتلا  دايجلاو 

، ةعرسب تارم  ثالث  قوبلا  خفني يف  نأ  لبق  ميلاو  راسيلا  ىلإ  رظن  .ةلهذم 

ناوي لاجر  ّنكل  ًارخأتم ، قوبلا  قالطإ  ءاجو  .راصح  ةوق  ليكشتل  ًايعاد 

تابرعلاب اوطاحأو  .ةنميملا  يف  مليجو  نويشك  اوراجو  ةعرسب ، اوكرحت 

.نوخرصي مهو  راتتلاو  ناعطقلا  ىلع  قانخلا  اوقّيضو  اهلوح ، ًالاله  لكشم 

ىلع هسوق  ىمرف  ةيواخ  هتنانك  نأ  ةضبقنملا  نجوميت  عباصأ  تفشتكا 

ةليقث ةبرعب  ةقلغم  قيرطلا  نأ  دجو  لالهلا ، زكرم  .هفيس يف  بحسو  ضرألا ،
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هسأر حاطأو  هقيرط ، ضرتعا  لجر  لوأ  داكلاب  دهاشو  .دلجلاو  دابللاب  ةلمحم 

عفدنيو هسرف ، يبناج  ىلع  هيبقعب  برضي  نأ  لبق  هفيس  نم  ةدحاو  ةبرضب 

ىلإ هعم  نيرخآ  لاجر  ةرشعو  نالسرأ  عفدنا  .راتتلا  راحم  نم  دشح  وحن 

تابرعلا تحت  مهسفنأ  لافطألاو  ءاسنلا  تمرو  .نوبغري  نولتقي ك  زكرملا ،

يف روقصلا  توص  لثم  مهليوع  ناكو  مهوحن ، ناسرفلا  عفدنا  امدنع  ًابعر 

.حيرلا

ىتح هلتق  نك  ناكو  هفيس ، يراتت  بحسو  .راذنإ  قباس  نود  عضولا  ّغت 
نورخآ لعفو  .راساخ  هب  ّرم  امدنع  ضرألا  ىلع  هسفنب  ِمري  هنأ   ول  اهدنع 

نودوقي هطابضو  نجوميت  ناك  يف  مههوجو  ىلع  اوّبكناو  هسفن ، ءيشلا 

رمألا قرغتسا  .ةمواقم  يأ  نع  نوثحبي  مهو  ميخملا ، لوح  ةعرسب  مهدايج 

ىلإ هدي  ّدم  نم  هسفن  نجوميت  ناكو  مهلخاد ، مدلا  ةروف  أدهت  ىتح  ًاتقو 

هلاجر ناك  .ةعرسلا  ءاطبإ  ًانلعم  ًايجيردت  تفخي  ذخأ  ًافن  هيف  خفنو  هقوب ،

، مهفويس لوط  ىلع  مهعباصأ  اورّرمو  هوعمس  مهنكل  ةرضن ، ءامدب  خطلم 

.عماللا ةايحلا  لئاس  اهنع  اولازأو 

، تداتعا دق  مهناذآ  تناك  يفو  .لماكلا  تمصلا  نم  ةظحل  كانه  ناك 

نم ماتلا  نوكسلا  قبطأ  رماوألا ، تاخرصو  رفاوحلا  عقو  ىلع  كلذ ، لبق 

لصيل ًايفاك  ًاتقو  ّدتما  يذلا  تمصلا  نم  ًابرغتسم  نجوميت  ىغصأو  مهلوح ،

مانغألا ءاغث  قلطناو  ليوعلاب ، ةأرما  تأدب  ام ، ناكم  يفو  .هبناج  ىلإ  هؤاقشأ 

نجوميت نكل  ًااد ، كانه  ةدوجوم  تاوصألا  كلت  تناك  ار  ً.اددجم  زعاملاو 

ةوقب قفخي  هبلق  لعجو  هينذأ ، قلغأ  يذلا  ءامدلا  ضبن  نم  اهعمسي  نكي   

.هردص يف 

.ناكملا نياعي  ناك  يف  ةلماك  ةرود  هسرف  رادأو  ماجللا ، ىلع  هتضبق  ّدش 

ديق ىلع  نولازي  ام  نيذلا  راتتلا  كئلوأ  ناكو  ميخملا ، ّمعت  ىضوفلا  تناك 

فلخلا ىلإ  رظن  .سئايو  تماص  باشعألا ، مههوجو يف  ىلع  بكنم  ةايحلا 
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ةقيرطب اجن  دق  ناك  ًابراحم  دهاشو  مهموجه ، اهوكلس يف  يتلا  قيرطلا  وحن 

ّرفي هنأ   ىتح  ةياغلل  ًالوهذمو  هآر ، دق  م  همف  ًارغاف  لجرلا  ناك  .ام 

.هتايحب

.نويشك ىلإ  هسأرب  أموأو  ديحولا ، براحملا  وحن  ًارزش  نجوميت  رظن 

". هلتقا وأ  انه ، ىلإ  هرضحأ  : " لاق

نم ديزملل  ًابلط  راساخ  فتك  ىلع  تّبرو  ةعرسب ، هسأرب  نويشك  أموأ 

نويشك كسمأو  هل ، همّلس  هنكل  نثا ، ىوس  راساخ  ىدل  نكي  .ماهسلا و 

نجوميت ظحالو  .هجرس  سوبرق  ىلإ  ةقانأب  ًاطوبرم  ناك  ثيح  نم  هسوقب 

ً.اضرأ سيفنلا  حالسلاب  ىمر  دق  نكي  هنأ   ةداعسب 

وحن ةلورهلل  هسرف  عفدي  نويشك  ناك  يف  راساخو  نجوميت  بقار 

، هلوهذ نم  لجرلا  تجرخأ  دق  هوحن  مداق  هتيؤر  نأ  ادب  .يراتتلا  براحملا 

عفدي نأ  لبق  هنيب  ةفاسملا  نويشك  صّلقو  ً.اخأ  برهيل  هسرف  رادأو 

.هرهظ ىلعأ  يف  هباصأ  ًهس  قلطأ  مث  ةعرس ، ىصقأب  ودعلل  هسرف  يراتتلا 

رادتساو كانه  نويشك  هكرتف  طقسي ، نأ  لبق  تاظحل  عضبل  لجرلا  راسو 

.لجرلل هلتق  ىلإ  ةراشإ  هسوق يف  عفري  وهو  ميخملا  ىلإ  ًادئاع 

ةراشإلا تقلطأو  نوبقاري ، ًاعيمج  اوناكو  .هلاجر  رأز  امدنع  نجوميت  حرف 

مهعرذأ نوّزهي  مهو  ًايلاع ، اهوعفر  ًاساوقأ  نولمحي  نيذلا  كئلوأو  .مهتحرف 

لوهذلا نأ  ةجردل  ةبك  ةعرسب  ثدح  دق  ءيش  لك  ناك  .رصنلاب  ًاجاهتبا 

ةداعسلا ةروف  تناك  .ىرج  قثاو م  مهو غ  ةياهنلا ، ام يف  ًاعون  مهباصأ 

نع ًاعيمج  اولجرتو  مهأل ، ةاجنلاو  توملا  ةهجاوم  نم  تءاج  يتلا 

ةيطغألا اوحازأو  تابرعلا ، ىلإ  ةراثإب  لورغوت  عابتأ  ضعب  كرحتو  .مهدايج 

.مهسفنأل هب  اوزاف  ام  اول  ًابناج  دابللاو 

لمحي مهنم ال  ضعبلا  ناكو  .مهتحلسأ  اوذخأو  ىرسألا ، نالسرأ  لاجر  قثوأ 

ةايحلاب قح  مهيدل  نكي  .ءاردزاو   ةوسقب ، مهتلماعم  تّو  ةزيمم  تامالع 
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هيدي نأ  دجوو  ً.اقالطإ  مهب  متهي  نجوميت  نكي  و  ةكرعملا ، كلت  لثم  دعب 

ىلع ةدودشم  هتضبق  ءاقبإل  اهداق  هسرف ، نع  لجرت  نأ  دعبو  ناشعترت ،

.هفعض ءافخإو  ماجللا 

جوميت هقيقش  دهاش  امدنع  هراكفأب  ًاقرغتسم  ناك  نأ  دعب  هرصب  عفر 

شعتريو ًابحاش  ىتفلا  ناك  .ضرألا  وحن  همدق  ّىلدتتو  هسرف  ىلع  هنم  برتقي 

هنأ ال ول  ءامدلاب ك  ًاخطلم  ًافيس  لمحي  هنأ  دهاش  نجوميت  نكل  حوضوب ،

موقيل هقيقش  ع  يف  رظنلا  نجوميت  لواح  .هدي  ىلإ  لصو  فيك  فرعي 

ًادعتبم نجوميت  راسو  .باشعألا  ىلع  أيقتو  رادتسا  جوميت  نكل  هتئنهتب ،

عضب دجيس  هسفن ، كلتي  امدنعو  .كلذ  ةظحال  هب  راعلا  قاحلإ  نم  ًالدب 

.ىتفلا اهب  حد  تلك 

اوناك .هيلإ  رظنت  هطابض  نويعب  رعشو  تابرعلا ، طسو  نجوميت  فقو 

راكفألا داعبإل  هيلع  طغضو  هينيع ، ىلإ  هدي  عفرو  ام ، ًائيش  نورظتني 

.يروهج توصب  لاقو  حنحنتو ، .هنهذ  تمحازتو يف  تعفادت  يتلا  ءادوسلا 

، اهيلع ًاسراح  عضو  مهعم ، تناك  يتلا  بارشلا  برق  لك  دج  نالسرأ ! "

دق .انلوح  ناكملا  اوعلطتسيل  لاجر  ةينا  لسرأ  راساخ ، .هب  قثت  ًاصخش 

زفقيو لصي  ناك  يف  نويشك  ىلإ  رادتساو  مهنم ." ديزملا  كانه  نوكي 

نيذلا ةرشعلا  لعجاو  نويشك ، اي  ىرسألا  عمجا   " .هسرف ىلع  نم  ةقاشرب 

". ةليللا انه  فقوتنس  .عيطتست  ام  عرسأب  مهمايخ  نم  ًاثالث  نوبصني  كترمإب 

، ةعمال نويعب  هنوبقاري  نولازي  ام  اوناكو  ً.ايفاك  نكي  كلذ   نأ  كردأ 

.رهظت داكت  تاماستباو 

هعيزوت ّمتيسو  مكل ، هب  انيظح  ام  لكو  ً.انسح  متيلبأ  : " ًالئاق حاص 

". مكنيب يواستلاب 

ةلمحملا راتتلا  تابرع  ىلإ  تارظن  اوسلتخاو  كلذ ، لاق  امدنع  اوفته 

نكل مهنم ، ضعبلل  ةيروف  ةورث  ينعت  اهدحو  دايجلا  تناكو  .ةنيمثلا  داوملاب 
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دق ناك  ةكرعملاب ، اهب  اوزاف  يتلا  ةظحللا  يف  .كلذب  متهي  نكي  نجوميت  

، هتصحب بلاطيس  تيك  ناخ  ناكو  .لورغوت  ىلإ  ةدوعلا  لتحا  هجاو 

نجوميت هيلع  لخبي  نل  ً.ادوجوم  نكي  نإو   ىتح  هقح ، كلذ  ناكو  .عبطلاب 

نكي .هجعزي و  رمألا  ناك  كلذ ، مغرو  .فويسلاو  دايجلا  نم  تارشع  عضبب 

هكف لعجت  ًاديج  هوعبت  نيذلا  عابتألا  ةداعإ  ةركف  تناك  .ةدوعلاب  بغري 

هل ةأفاكم  ىري  ال  ًالجر  لورغوت  ناكو  ًاعيمج ، مهل  ةجاحب  ناك  ً.ابضغ  زتهي 

.هيمدق دنع  باشعألا  سملو  هدي  نجوميت  ّدم  ةأجفو ، .نشت  يضارأ  ىوس يف 

ةغص تاطق  تناك  .ةعقبلا  كلت  هعرصم يف  يقل  دق  ناك  مهدحأ  نأ  كردأو 

ً.ابصتنم فقي  ناك  يف  هدي  تخطلو  فويسلا ، نم  تلاس  دق  ءامدلا  نم 

ً.اددجم هتوصب  رهجو 

.يجوساي ءانبأ  عم  متلتاق  مكنأ  مكلافطأ  نوربخت  امدنع  اذه ، اوركذت  "

ىوس تسيل  هذهو  .دودحلاب  فرتعت  ال  ةدحاو  ضرأو  ةدحاو  ةليبق  كانه 

". طقف ةيادبلا 

نكل رصنلا ، ةوشنب  نورعشي  نولازي  ام  اوناك  مهنأل  اوفته  دق  نونوكي  ار 

.ًهم نكي  كلذ  

، لعاشملا تيز  ىلع  تابرعلا  توتحا  .ةليوط  ةلمحل  نيدعتسم  راتتلا  ناك 

شيخلا ىلإ  ريرحلا  عاونأ  قرأ  نم  ةعونصملا  سبالملاو  ةلودجملا  لابحلاو 

نم ةيدلج  ةبيقح  كانه  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ينثني  داكلاب  يذلا  كيمسلا 

رجانحلا كأ  ةئفدتل  دوسألا  باشعألا  بارش  نم  يفكي  امو  ةيضفلا  دوقنلا 

، هيلإ ةخألا  داوملا  كلت  راضحإ  نجوميت  بلط  .ءاتشلا  يلايل  دربلاب يف  ًاروعش 

كأ ناكو  .ًالوأ  اهبصن  ّمتيس  يتلا  ةميخلل  يلخادلا  رادجلا  ىلع  اهسيدكتو 

.مهدئاق داجيإل  مهباوجتساب  ماقو  موجهلا ، نم  اوجن  دق  ًايراتت  نيرشع  نم 

هفيس بحس  دق  نجوميت  ناك  .تماص  اوقبو  هيلع ، ةرظن  مهمظعم  ىقلأو 

.ضرألا ىلع  قصبيو  مئاتشلا  عبارلا  قلطي  نأ  لبق  ةثالث  لتقو 
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". نيرخآلا عم  تام  دقل  .انه  دئاق  كانه  سيل  : " بضغب يراتتلا  لاق 

هعفدو هيمدق  ىلع  فقيل  لجرلا  نجوميت  ّدش  ةملكب ، سبني  نأ  نود 

هجوب لفسألا  سلاجلا يف  لاجرلا  فص  ىلع  رظنو  .نالسرأ  بناجب  فوقولل 

.ٍساق

اونوكت نإو   .مكتايح  ىلع  ءاقبإلل  ةجاح   الو  مكموق ، ّبحأ  ال  : " لاق

". انه مكفتح  نوقلتس  نيديفم يل ،

.هينيع ىلإ  راتتلا  رظني  دحأ و  بجي   

، هيبراحم برقأ  ىلإ  رادتساو  ًادج ." ًانسح  : " تمصلا كلذ  نجوميت يف  لاق 

ةعرسب مهلتقا  : " لاقو لشلا ، هميخم يف  ىلإ  مهمض  نيذلا  ءاقشألا  دحأ  ناك 

.لاعفنا يأ  نود  هنيكس  مجحلا  غصلا  لجرلا  بحسو  وتاب ." اي 

". كديفأ نأ  يننك  رظتنا ! : " ةأجف رخآ  يراتت  لاق 

.هسأر كّرحو  ٍلابم ، هيفتك غ  ّزه  مث  نجوميت ، فقوت 

". ناوألا تاف  : " لاق

تاوق نم  اجن  يذلا  ديحولا  براحملا  ديق  دق  نالسرأ  ناك  ةميخلا ، يف 

مهيلإ براحملا  رظنو  ةقفشلا ، ىلع  ثعبت  نيرخآلا  تاخرص  تناكو  .راتتلا 

.ةيهاركب

.نيرخآلا تلتق  دقل  : " هرهظ فلخ  لابحلا  ّدشي  نالسرأ  ناك  يف  لاق 

". هلوقأ رظنلا ع  ضغب  ينلتقتس ،

.راتتلا نع  نك  ام  كأ  ةفرعمل  ةجاحب  ناكو  رمألاب ، نجوميت  رّكف 

". شيعتس كنأب  كدعأ  ًائيش ، ينع  ِفخت  اذإ   : " لاق

حالس نود  يدحول  انه  شيعأس  ىتم  ىلإ  : " ةّدحب لاقو  يراتتلا ، ففأت 

". هتفرعم ديرت  ام  لكب  كربخأسو  سرفو ، سوقب  دع  ىتح ؟

.ةأجف نجوميت  ّرشك 

"؟ ينمواست له  "
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.تفاخ توصب  نجوميت  كحضو  يراتتلا ، بجي   

". هبلطت ام  لك  ىلع  لصحت  نأب  كدعأ  .تعقوت  عجشأ م  تنأ  "

ًاددجم ملكت  نجوميت  نكل  حايترالا ، تامالع  هيلع  تدب  دقو  يراتتلا ، أده 

.هراكفأ بيترت  عيطتسي  نأ  لبق 

"؟ يموق يضارأ  ىلإ  متئج  اذامل  "

"؟ بائذلا نم  نجوميت  تنأ  : " لجرلا لأس 

بعرلا رشن  يذلا  مسالا  كلذ  ناك  .هل  ححصي  نأب  هسفن  نجوميت  جعزي   

.ال وأ  ةليبقلا  كلت  ىلإ  يمتني  ناك  ءاوس  لشلا ، يف 

". وه انأ  "

لشلا تاناخ  .كسأرب  أي  نمل  ةزئاج  كانه  : " مهجتم رورسب  يراتتلا  لاق 

". تبهذ نيأ  كنودراطيس  ً.اتيم  كنوديري 

". هنع ثحبلل  أي  ًالجر  دراطي  دحأ  ال  : " قفرب نجوميت  هرّكذ 

كلذ أدب  دق  ناك  .مويلا  كلذ  ثادحأب  ركفي  وهو  يراتتلا  انيع  تفرط 

شعترا .ىلتقلا  نم  ماوكأ  عم  رمألا  هب  ىهتناو  ءايوقأ ، براحم  طسو  حابصلا 

.ءاوعلاب ةجوزمم  ةكحض  ةأجف  قلطأو  ةركفلا ، نم  هبلق 

حبصت يتلا  روقصلاو  نابرغلا  اهدحوو  ًاضعب ، انضعب  دراطن  نحن  ًاذإ  : " لاق

ديعتسي ىتح  ربصب  نجوميت  رظتناو  ةريرم ، ةكحضلا  تحبصأ  ةنيدب ."

.هشأج ةطابر  لجرلا 

ناكو .تروب  نع  ملكتي  و  بائذلا ." ناخ  مكموق  لتق  : " نجوميت هرّكذ 

نم جرخي  نأ  ًانكمم  نكي  ثيحب   هلخاد  ًامرطضمو  ًالعتشم  لازي  ام  ألا 

.هيتفش ب 

ًادحاو نكي  ً.اضيأ و  انل ، همّلس  نم  فرعأو  .كلذ  فرعأ  : " يراتتلا باجأ 

". يموق نم 

ً.اررش ناحدقت  ناوارفصلا  هانيعو  مامألا ، ىلإ  نجوميت  ىنحنا 
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". نامأب نوكتسو  ملكت  .فرعت  ام  لك  ربخت  نأب  تمسقأ  دقل  : " مت

". ًالوأ يقاثو  اوّلح  : " لاقو ركفي ، ناك  يف  هسأر  سألا  ىنحأ 

نيذلا كئلوأ  ءامدب  ًاخطلم  لازي  ام  ناك  يذلا  هفيس  نجوميت  بحس 

، كلذ نم  ًالدبو  .لابحلا  عطق  متيل  هيدي  عفرو  ريدتسي ، يراتتلا  أدبو  .مهلتق 

.هلوح نجوميت  رادتسا  نأ  دعب  هترجنح  ّس  درابلا  ندعملاب  رعش 

". ربخأ : " لاق

لسل ةضف  ذخأ  .تونوخلوأ  ناخ  : " ةمثعلتم تلكب  يراتتلا  لاق 

". انل ةمولعملا 

دقو ًاددجم ، ههجاويل  يراتتلا  رادتساو  .فلخلا  ىلإ  نجوميت  عجارت 

.هانيع تعستا 

"؟ نآلا ىتح  تلتق  مك  .كانه  هذه  مدلا  ةوادع  تأدب  دقل  "

ركفو دعب ." ٍفاك  غ  ً.ايفاك  سيل  يدلاو ؟ لجأ  نم  : " نجوميت باجأ 

". دعب كموق  نم  ويد  ليصحتب  أدبأ    " .هنيب دوربلاو  هتجوزب  ًاددجم 

ةيادبلا ، يف  .حتفُي  بابلا  ناك  يف  يراتتلا  ىلع  هينيع  نجوميت  تّبث 

عفر نأ  دعب  يراتتلا  انيع  تضمو  مث  ةميخلا ، لخد  نم  ىلإ  هنم  يأ  رظني 

ههجوو كانه ، ًافقاو  ناوي  دهاش  امدنع  ًاقيمع  ًاسفن  بحسو  .ىلعألل  هرصب 

.مهجتم

رادأو كفرعأ "! : " سأيب هيمصعم  قاثو  نم  صلختلا  ًالواحم  يراتتلا  لاق 

". ...عيطتسأ ار ،  " .حضاو بعرب  نجوميت  ىلإ  ههجو 

هلصن برضو  .ةدحاو  ةنعط  هل  هجوو  هفيس  بحسو  ةعرسب ، ناوي  كرحت 

.ءامدلا نم  ذاذر  هنم  جرخ  يذلا  يراتتلا  قنع 

ىتح فلخلل  هعفدو  ناوي ، مصع  كسمأو  ةبك ، ةعرسب  نجوميت  فرصت 

.كانه هرشحو  ةكباشتملا  فاصفصلا  ناصغأ  نم  نوكملا  رادجلا  ىلإ  لصو 

ً.ابضغ لعتشي  ههجوو  هديو ، هترجنح  نم  ناويب  كسمأو 
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"؟ يتملك يزخت  ىتح  تنأ  نم  .شيعيس  هنإ  هل  تلق  : " نجوميت لاق 

أدبو ديدحلا  لثم  هترجنح  ىلع  عباصألا  تناك  .بيجي  نأ  ناوي  عطتسي   

عقو ىتح  همصعم  ماظعلا يف  ىلع  نجوميت  ّدش  ً.ايناوجرأ  حبصي  ههجو  نول 

.تانعللا قلطي  وهو  ًابضغ  هّزه  مث  هعباصأ ، نم  فيسلا 

نجوميت لكرو  .هيتبكر  ىلع  ناوي  طقسو  نجوميت  هكرت  راذنإ ، قباس  نود 

.هسفن كلتي  نأ  لبق  ًاديعب  هفيس 

"؟ كيلإ فرعت  فيك  ناوي ؟ اي  اهفرعي  يتلا  رارسألا  يه  ام  "

.هترجنح ىلع  رهظت  ةمدك  تأدب  دقو  ًاشجأ ، ناوي  توص  ناك  ملكت ، امدنع 

ىلإ رفاسي  يديس  ناك  امدنع  لبق  نم  هتدهاش  ار  ً.ائيش  فرعي  ال  هنإ  "

". كمجاهي هنأ  دقتعأ  تنك  .لشلا 

تنأ ناتديقم ؟ هاديو  هيتبكر ؟ ىلع  عكار  وهو  : " لاقو نجوميت ، ضعتما 

". بذاك

اذه .تدرأ  اذإ  كيدحت ، لبقأس  : " ناجهوتت هانيعو  ىلعألا ، ىلإ  ناوي  رظن 

". ًائيش رمألا  نم  ّغي  نل 

.رخآلا بناجلا  ىلإ  هسأر  ريدتل  ةيفاك  تناك  ةوقب  نجوميت  همطل 

"؟ ينع هيفخت  يذلا  ام  : " هلأس

، ةعرسب لخادلا  ىلإ  نويشكو  نالسرأ  عفدناو  ًاددجم  هفلخ  بابلا  حتُف 

كئلوأ نع  اهيف  نم  تاوصأ  بجحتل  مايخلا  نكت  .هيحالس   ارهش  دقو 

، مهفويس ناوي  لهاجتو  .عازنلا  اعمس  دق  اناك  اهنم ، برقلاب  نوفقي  نيذلا 

ام نوبقاري  اوناك  يفو  .ةظحلل  نالسرأ  وحن  تّفر  ةمهجتملا  هترظن  نأ  مغر 

.هينيع قلغأو  ًاقيمع  ًاسفن  بحس  يرجي ،

تبلج دقل  .ايح  ىلع  ءاضقلا  ترتخا  اذإ  توملل ، دعتسم  انأ  : " ءودهب لاق 

". تلق ك  يزخلا ، كل 

ًايثاج ناوي  بقاري  ناك  يف  ىرخألا  ىلع  هيدي  ىدحإ  عباصأب  نجوميت  رقن 
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.ضرألا ىلع 

"؟ ناوي اي  يموق  واشت ب  نيوو  ىتم  ذنم  : " نجوميت لأس 

بهذ هنأ  ول  ك  بيجي ، ىتح  ناوي  نم  ةدارإو  ًادهج  بلطتي  رمألا  نأ  ادب 

ً.اديعب

". ناتنس : " لاق

"؟ لوألا كريزو  لسرأ  نم  هلبقو ، "

". اهتقو شيجلا  عم  لازأ  ام  تنك  .فرعأ  ال  : " ناوي باجأ 

". راتتلا عم  كديس  ضوافت  دقل  : " نجوميت عبات 

.هيلع هيرظان  تّبثو  ناوي ، بجي   

فيك .يدلاوب  ردغ  تونوخلوأ  ناخ  نأ  تعمس  دقل  : " قفرب نجوميت  لاق 

بلطتي قافتالا ؟ اذه  لثم  ماربإل  ةبك  ةليبق  نم  بارتقالا  راتتلا  عاطتسا 

"؟ كلذك سيلأ  نافرطلا ، هب  قثي  ًادياحم  ًاطيسو  رمألا 

.كلذ لاق  نأ  دعب  هفلخ  قهشي  نويشك  عمس 

"؟ تيك لبق  ًاضيأ ؟ تونوخلوأ  ىلإ  ترفاس  له  : " طغضلا نجوميت  عبات 

.رجح نم  عونصم  هنأ  ول  ك  كارح ، الب  ًانكاس  ناوي  يقب 

كنإ .ضرألا  هذه  ىلإ  يديس  ءيجم  لبق  تقو  نع  ملكتت  : " ناوي لاق 

". ةدوجوم رارسأ غ  نع  ثحبت 

ً.اضيأ اننيب  ءاج  نم  لءاستأ  واشت ، نيو  لبق  : " ًتمتم نجوميت ، لاق 

نع لءاستأو  .يموق  اوناخو  يضرأ ، ىلإ  مهلاجر  نشت  لسرأ  ةرم  مك  لءاستأ 

". اهوعطق يتلا  دوعولا 

ناك .هلوح  نم  ىعادتي  حابصلا  كلذ  ًادج  ًاكستم  ادب  يذلا  اعلا  ناك 

، ةبوعصب سفنتي  هسفن  نجوميت  دجوو  هلتحا ، عيطتسي  م  كأ  كلذ 

.هل فّشكت  راودلاب م  باصي  داكيو 

قّز نأ  نوديري  ناوي ؟ اي  كلذك  سيلأ  ءايوقأ ، حبصن  نأ  اننوديري  "ال 
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نإ يل ؟ واشت  نيو  هلاق  ام  كلذ  سيلأ  ً.ابرإ  ًاضعب  مهضعب  لوغملاو  راتتلا 

"؟ ةيلاغلا مهدودح  نم  ًاثك  اوبرتقا  مهنأو  ًادج ، ءايوقأ  اوحبصأ  دق  راتتلا 

يف مهكفت  ءانثأ  ةدرابلا  نشت  تارظن  لّيختو  هينيع ، نجوميت  قلغأ 

، نورق لاوط  لئابقلا  ىلع  ًائيس  ناك  مهثأت  نأ  هفرعي  ناك  ام  لكو  .لئابقلا 

.اهنيب يف  لاتتقالل  اهوعفد  مهنأو 

"؟ ناوي اي  مكببسب  يموق  نم  اوتام  نيذلا  ددع  مك  : " لاق

اهدنع ينقدصت ، اذإو   .هفرعأ  ام  لك  كتربخأ  : " هسأر عفري  وهو  ناوي  لاق 

عض وأ  : " مالكلا عبات  امدنع  ههجو  مهجتو  واشت ." نيو  ىلإ  دعأ  وأ  ينلتقا ،

". تاماهتالا هذه  دض  يسفن  نع  عفادأ  ينعدو  يدي  ًافيس يف 

.هعمس بحاش م  ههجوو  ملكت ، نم  نالسرأ  ناك 

.يالوم اي  يل  حمسا  : " ًادبأ ناوي  نع  هينيع  عفري  نأ  نود  نجوميتل  لاق 

". ههجاوأسو ًافيس ، هحنما 

نودو .ىلعألا  ىلإ  هيتفش  ّمز  دقو  فويسلا ، عناص  ىلإ  رظنيل  ناوي  رادتسا 

.ضرعلا لوبق  ىلع  ةمالع  ًاليلق  هسأر  ىنحأ  ملكتي ، نأ 

". اهدنع ررقأسو  رجفلا ، ىتح  هودّيق  .ثكلا  تعمس  دقل  : " نجوميت لاق 

، ةمواقم يأ  ِدبي  .ةراه   ناوي  يدي  دّيقي  نويشك  ناك  يف  نجوميت  بقار 

ىلإ ىقلتسا  .هبناج  ىلع  رقتسيل  نويشك  هلكر  امدنع  ىتح  ًاضرتعم ، حفاكي  وأ 

.ئداه ههجوو  هلتق ، دق  ناك  يذلا  يراتتلا  ةثج  بناج 

نأ يغبني  .لكأن  يف  هيلع  ًاسراح  اونِّيع  : " هسأر ّزهي  وهو  نجوميت  رمأ 

". رّكفأ

نم ةلث  جراخ  ًاباهذو  ةئيج  نجوميت  ىشم  ىلوألا ، رجفلا  شابت  دنع 

نكي و  .مان  دق  نكي  .ههجو   ىلع  ٍداب  جاعزنالاو  ةغصلا ، مايخلا 

هراكفأ تيقبو  دعب ، اوداع  دق  راساخ  عم  ًاديعب  مهلسرأ  نيذلا  نوعلطتسملا 

راتتلا بقاعي  هتايح  نم  تاونس  ىضمأ  دق  ناك  .تاباجإ  نود  هنهذ  رودت يف 
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نأ هئانبأ  ىلع  يغبني  ناك  يتلا  ةايحلاو  هدلاو  ةايح  لجأ  نم  هولعف ، امل 

ًاناخ حبصيس  نجوميت  وأ  رتكب  ناك  اجن ، دق  يجوساي  نأ  ول  .اهوشيعي 

ب ألاو  توملا  نم  ةلفاق  كانه  ناك  ً.اصلخم  ًاعبات  كوليإ  ىقبيسو  بائذلل 

ًاجعزنم هسفن  هيف  دجي  يذلا  يلاحلا  مويلاو  كلذب  هيف  فرع  يذلا  مويلا 

؟ نسلا كلت  يف  هققح  يذلا  ام  .ءالشأ  ىلإ  تقز  دق  هتايح  نأو  ًابئتكمو ،

نوكت نأ  مهتايحل  نك  ناك  .يح  هنأ  ول  ىّن  ةظحللو ، رتكب ، يف  رّكفو 

.ًالوتقم ت  يجوساي   نأ  ول  ًادج  ةفلتخم 

.هردص يف  مرطضي  ددجتم  بضغب  رعش  ًاديحو ، فقي  نجوميت  ناك  يف 

نجوميت ركذتو  .هب  ببست  يذلا  ءاقشلا  ضعب  قحتسي  تونوخلوأ  ناخ  ناك 

يف ةلادع  كانه  نكت  .بائذلا   ىدل  ًاسأ  ناك  امدنع  هفشتكا  يذلا  رمألا 

دقل .ةبرضب  ةبرضلاو  عاص  عاصلا  دري  امو   هسفنل ، اهققحي  ام   اعلا 

.هعم قحلا  ناك 

نادوعي هيعلطتسم  نم  نثا  دهاش  ةمتعلا ، يف  ةديعب  ةفاسم  ىلع 

رعشو روهتملا ، هعافدنا  نم  نجوميت  ابجاح  بطقتو  .مايخلا  وحن  عرسم 

ضبني ميخملا  نأب  رعشو  عيمجلا ، هابتنا  هلوصو  راثأ  .ةعرسب  قفخي  هبلقب 

نوطتو مهعورد  لماكب  نوجرخي  لاجرلا  ذخأ  امدنع  هلوح  نم  ةايحلاب 

ًاددجم ع لءاستو  ًاعيمج ، مهب  ًاروخف  ناك  .ةعرسو  ةيلاعفب  مهدايج  جورس 

نجوميت نكل  كلذ ، دعب  هب  قثي  نأ  عيطتسي  نكي  .ناوي   عم  هلعف  يغبني 

نكي .تيك و  ميخم  هردص يف  ىلع  ًهس  قلطأ  ذنم  لجرلا  بحأ  دق  ناك 

.هلتقي نأ  ديري 

لثم سي  هنأو  هدحأ ، ناك  راساخ  نأ  دهاش  ناعلطتسملا ، برتقا  امدنع 

ةراثإلاب نجوميت  رعش  قرعلاب ، ًاللكم  وه  ناكو  ةقهرم  هسرف  تناك  .هوتعم 

، ةلوهسب عزفيل  راساخ  نكي  .رابخألا   راظتناب  اوناك  نيذلا  هلاجر  رشتنت ب 

.اهتمالسب وأ  هتمالسب  كفت  نود  هسرف  دوقي  ناك  هنكل 
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زفقيو هنم  برتقي  راساخ  ناك  يف  ًانكاس  ءاقبلا  ىلع  هسفن  نجوميت  مغرأ 

.مهفواخ رثأتي  الو  ًافلتخم ، لاجرلا  هاري  نأ  يغبني  ناكو  .ضرألا  ىلإ 

دوعت كلعج  يذلا  رمألا  ام  : " هتوص ءوده  ىلع  ًاظفاحم  نجوميت ، لأس 

"؟ يقيقش اي  ةعرسلا  هذهب 

، شيج هنإ  .لبق  نم  تدهاش  م  كأ  راتت  : " ثهلي وهو  راساخ  باجأ 

طقتليل فقوت  هب ." ةنراقم  وزغ  ةبصع  لثم  مهانلتق  نيذلا  كئلوأ  ودبيو 

". اوءاج دقو  عيبرلا ، ةبك يف  ةوقب  نوتأي  دق  مهنإ  تلق   " .هسافنأ

"؟ مهددع مك  : " ةدحب نجوميت  لاق 

ارو ريدقت ، دعبأ  ىلع  موي  ةسم  نوديعب  مهو  هّدع ، عيطتسأ  كأ م  "

كانه .رثألا  يبقعتم  ىوس  اوسيل  مهانلتق  نيذلا  كئلوأ  .نآلا  برقأ  اوحبصأ 

دهاشأ .لجر و  فلأ  نونوكي  ارو  .انوحن  ةمداقلا  دايجلاو  تابرعلا  تائم 

". ًادبأ يقيقش ، اي  لبق ، نم  اذه  لثم  ًائيش 

اهنك نكل  اهعسب ، بغرت  دق ال  يبناج  نم  رابخأ  َّيدل  : " نجوميت ّرشك 

لاجرلا لعجاو  .ةتيم  طقست  نأ  لبق  كسرف  ِقسا  .اذه  دعب  ام  ىلإ  رظتنت  نأ 

يذلا شيجلا  اذه  دهاشأ  نأ  ديرأ  .كل  ةطيشن  ًاسرف  دجو  مهدايج ، نوطت 

". غصلا يقيقش  ةفاخإ  عاطتسا 

نأب بغرت  دق  كنأب  ترّكف  يننكل  وفاخأ ، مهنإ  لقأ   : " راساخ ففأت 

ّرشك ءيش ." لك  اذه  .كسأرل  ًابلط  ًابونج  كرحتت  راتتلا  ةمأ  لك  نأ  فرعت 

مهيف انخثأ  دقل  .نجوميت  اي  حاورألا  قحب   " .ةركفلا هل  ترطخ  امدنع  ًابضغ 

نيذلا لاجرلا  ىلإ  هلوح  رظنو  نآلا ." ًاملأ  نوخرصي  مهو  ًاراركتو ، ًارارم  حارجلا 

"؟ نآلا هلعفنس  يذلا  ام   " .ةملك لك  ىلإ  نوعمتسيو  يرجي ، ام  نوبقاري  اوفقو 

". ًالوأ هب  موقأ  نأ  يغبني  ءيش  كانه  .راساخ  اي  رظتنا  : " نجوميت لاق 

.اهلخاد ىفتخاو  ةليللا ، ناوي  اهيف  ىضق  يتلا  ةميخلا  ىلإ  ًاعرسم  ىشمو 

ءوضلا وحن  ناوي  ةثالثلا  لاجرلا  قفارو  هفلخ ، نويشكو  نالسرأ  لخدو 

٤٢٦



راساخ فقوو  ةعوطقم ، لابحلا  تناك  .هيمصعم  كرفي  وهو  يدامرلا 

.هبايغ ثدح يف  ًالئاستم ع  ًالوهذم ،

.نشت يدنج  نجوميت  هجاو 

يف مويلا ." كلتق  يننك  .ناوي ال  اي  قيدصك  كب  ركفأ  تأدب  تنك  : " لاق

ماجللاب ب عفدو  جرس  اهيلع  ًاسرف  هل  نجوميت  رضحأ  ًاتماص ، فقي  ناوي  ناك 

.هيدي

". كديس ىلإ  دع  : " نجوميت لاق 

ةظحلل نجوميت  ىلع  لفسألا  ىلإ  رظنو  .ةلوهسب  سرفلا  ناوي  ىطتما 

.ةليوط

". يالوم اي  ًاقفوم  ًاظح  كل  ىنأ  : " ًاخأ ناوي  لاق 

تراس يتلا  هسرف  ىلع  ناوي  دعتباو  سرفلا ، فدر  ىلع  هديب  نجوميت  برض 

.هفلخ رظني  نأ  نود  ًاببخ 

يدنجلا ناقحالت  تللا  هيترظن  عبتت  هترظنو  هيقيقش ، نم  راساخ  برتقا 

.مهنع دعتبي  ذخأ  يذلا 

". ةرسيملا دئاق  يننأ  ينعي  كلذ  نأ  لّيختأ  : " لاق

اي ًاضيأ  تنأو  راساخ ، اي  ةطيشن  ًاسرف  دج   " .تفاخ توصب  نجوميت  كحض 

هسرف ىطتما  دق  مليج  دجيل  هلوح  رظنو  هتيأر ." ام  ةيؤر  ديرأ  .نويشك 

.قالطنالل دعتسيو 

نوكيسو .مهدض  دشتحا  دق  ًاشيج  نإ  مهل  لقو  تيك  ىلإ  لاجرلا  دعأ  "

". بغري ك  بورهلا ، وأ  لاتقلا  امإ  لورغوت  ىلع 

ىلإ جاتحن  ً.ابراحم  تس  نم  كأ  ىلإ  جاتحن  انع ؟ اذام  : " ًاكبترم راساخ  لاق 

". ناديملا هعضو يف  تيك  عيطتست  كأ م  لاجر 

.ةملؤم تايركذ  ًاعجرتسم  بونجلا ، ىلإ  ههجو  نجوميت  رادأ 

لوح يضارألا  ىلإ  دوعنس  ينيع ، ّمأب  اذه  وزغلا  شيج  ىرأ  نأ  دعب  : " لاق
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يغبني رخآ  ّودع  انيدل  نكل  مهيلإ ، جاتحن  نيذلا  لاجرلا  دجأس  .رمحألا  لتلا 

، ملكتلا عطتسي  راساخ   نأ  ىتح  ًادج  ًهجتم  ادبو  ًالوأ ." ههجاون  نأ 

.داكلاب نورخآلا  هعمسو  ديدش  ءودهب  نجوميت  ثدحتو 

ىقلن دقو  .نالسرأ  اي  تونوخلوأ  عم  هتيوست  يغبني  نيد  اقشأو  َّيدل  "

". انتقفارم كيلع  ًامازل  سيلو  ً.اعيمج  انفتح 

.هيلإ رظني  هدلو  نأب  رعش  هنأ  مغر  مليج ، ىلإ  رظني  .هسأر و  نالسرأ  ّزه 

". اخ تنأ  : " باجأ

"؟ ٍفاك اذه  له  : " نجوميت لاق 

.ءطبب هسأر  نالسرأ  أموأ 

". ءيش لك  هنإ  "
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نوثالثلا لصفلا 

هنوشتفي تونوخلوأ  عابتأ  ناك  يف  ناتدودمم  هاعارذو  نجوميت  فقو 

ةصوب لك  ىلع  تبرت  يهو  اهسفن  يديألا  نالسرأو  راساخ  لّمحت  .ةقدب 

مهجتملا و راوزلا  جاز  راسناس  ةميخ  نوسرحي  نيذلا  لاجرلا  رعشو  .هنم 

ناصمق قوف  نشت  عورد  نودتري  ًاعيمج  ةثالثلا  لاجرلا  ناك  ً.ائيش  اوتوفي 

نجوميت قّدح  .راتتلا  نم  اهيلع  اولوتسا  ةيريرح  ةيلخاد  سبالمو  ةيفيص 

شقلا ىلإ  ةتبثملا  ةبيرغلا  حئافصلا  ىلع  هعباصأ  رر  عباتلا  ناك  يف 

هيدي دعبي  نأ  راتخا  نجوميت  نكل  اهيلع ، قيلعتلا  لاجرلا  دحأ  أدبو  .ليقثلا 

ضبنب هبلق  قفخو  .هتمارك  ةناهإ  نم  جعزنم  هنأ  ول  ك  ةظحللا ، كلت  يف 

.ميدقلا هودع  ءاقل  رظتني  كانه ، ًافقاو  ناك  امدنع  هردص  عيرس يف 

فارطأ نولدابتي  ًااد ، نويلوضفلا  تونوخلوأ  دارفأ  مهلوح  عّمجت 

نيذلا ةبيرغلا  مهسبالم  يف  لاجرلا  ىلإ  نوشيو  مهضعب  عم  ثيدحلا 

هح ّنكل  مهنيب ، زوجعلا  يولوش  نجوميت  َري  .يحابصلا   مهلمع  اوعطاق 

لخاد ىفتخاو  ىرخأ ، ةرم  مهفويس  ىلع  وك  ذوحتساو  كانه ، ناك  هودشملا 

ا مهفويس  ذخأ  دق  باشلا  براحملا  ناكو  .مهلوصوب  هملعيل  ناخلا  ةميخ 

نأ عاطتسا  ةدحاو ، ةرظن  لالخ  نم  ىتحو  .ههجو  ىلع  لمألا  ةبيخ  هبشي 

تناك .لبق  نم  نجوميت  اهلمح  يتلا  كلت  ةدوج  سفنب  تسيل  اهنأ  فرعي 

ذالوف نم  كأ  فويسلا  ذحش  يغبني  ناك  ام  ًابلاغو  ةنقتم ، راتتلا غ  ةعنص 

.نالسرأ

: راساخ ىلإ  ًاشم  فاضأو  لوخدلا ." كنك  : " عابتألا دحأ  لاق  ًاخأ ،

". انه جراخلا  راظتنالا يف  كقيدص  ىلع  يغبني  يف  تنأو ، "

ءوده ىلع  ةظفاحملا  هنك  راساخ  نأ  ًاقثاو  نكي  .هعزج   نجوميت  ىفخأ 

.حابصلا و كلذ  ىرخأ  ماهم  هيدل  ناك  نويشك  نكل  طغضلا ، تحت  هباصعأ 

راكفألاو غصلا ، بابلا  ربع  ّرميل  ًاليلق  ىنحناو  هيلع ، دل  هسفن  جعزي 
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.هنهذ عراستت يف 

ىلع نميهي  يذلا  ميظعلا  هيسرك  ىلع  ًاسلاج  راسناس  نكي  ةدحاو ،  ةرمل 

توصب ثدحتي  ناك  لب  ةيمسرلا ، تاعتجالل  اهلمعتسي  يتلا  ةميخلا 

دحأ يف  وك  فقوو  .نجوميت  لخد  امدنع  هعابتأ  نم  نثا  ىلإ  ضفخنم 

فيك ةدونسم  اهنولمحي  اوناك  يتلا  فويسلا  تناكو  .هبقاري  بناجلا ،

.اهتميق ىلع  ةلالد  رادجلا يف  ىلع  قفتا 

، هيسرك ىلإ  دعصو  هتمت  نع  راسناس  فقوت  بابلا ، ريرص  عس  ىدل 

لعج دق  نسلا  يف  ربكلا  نأ  ول  ك  صرحب ، كرحتي  هنأ  نجوميت  دهاشو 

هسأر عم  زوجعلا ، ىعفألا  ةرظنب  عتمتي  لازي  ام  ناخلا  ناك  .ةشه  هماظع 

نأ نجوميت  ىلع  ًابعص  ناك  ً.ادبأ  ناأدهت  تللا ال  ترئاغلا  هينيعو  قيلحلا 

ًايلاخ ههجو  ىقبأ  هنكل  ةيهاركلا ، نع  ههجو  باعت  ّمنت  نأ  نود  هيلإ  رظني 

، هديس يبناج  ىلع  هل  ناكم  تونوخلوأ  ناخ  اعبات  ذختا  .باعتلا  نم 

بادآ ركذت  ىلع  هسفن  نجوميت  مغرأو  .نيديدجلا  نيدفاولاب  ناقدحي  هو 

.ةيوق ةليبق  ناخل  ةبجاولا  ةلماجملا 

". راسناس يالوم  اي  كيدي  لوثملاب ب  تفرشت  : " لاق

اذامل ً.اددجم  مكدهاشأ  نل  يننأ  دقتعأ  تنك  .ىرخأ  ةرم  : " راسناس باجأ 

ام .اجوز  ىرأ  م  كأ  كارأ  يننأ  ودبي  نجوميت ؟ اي  يرايد  يف  ينجعزت 

"؟ دعب ينم  هديرت  يذلا 

.مالكلا ةربن  نم  ًابضغ  دروتو  هنيع ، فرط  نم  مستبي  وك  نجوميت  دهاش 

نأ لبق  هقيقش  ىلع  ريذحت  ةرظن  ىقلأو  ًادج ، جعزنم  راسناس  نأب  رعشو 

.ملكتي

دقل .لشلا  يرارب  نم  ًاعيرس  مداقلا  راتتلا  شيجب  تعمس  دق  نوكت  ار  "

". كريذحتل تيتأو  ينيع ، مأب  هتيأر 

.ةفاج ةتفاخ  ةكحض  راسناس  قلطأ 
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تسيل تونوخلوأ  .مهنع  ثدحتي  ليم  فلأ  دعب  ىلع  يعارو  لوجتم  لك  "

نأ لبق  ةنس ، عبرأ  ذنم  ًالش  يضارألا  كلت  ىلإ  رفاسن  .راتتلا   عم  عازن  يف 

ىلإ رظنيو  يسركلا ، ىلع  مامألا  ىلإ  ينحني  ناك  يف  هانيع  تعمل  ًاناخ ." نوكأ 

.همامأ ةبالصب  فقاولا  لجرلا 

لمحتت نأ  يغبنيو  كتاراغب ، نجوميت  اي  برحلا  ىلع  مهتضّرح  دقل  "

ىنو هتلك ، ضقانت  هتربن  تناك  ًاقح ." كيلع  فاخأ  يننإ  .بقاوعلا 

.هرمأ دق  ناك  هتمص ك  ىلع  راساخ  ظفاحي  نأ  نجوميت 

مد عازن  دوجو  مدع  يعّدت  يتلا  لئابقلا  كلت  اومرتحي  نل  : " نجوميت عبات 

ءاسنلا نم  هسفن  ددعلا  مهعمو  براحم ، فلأ  تدهاش  دقل  .يالوم  اي  مهعم 

يأ عيطتسي  م  ربكأ  ةوقب  انيضارأ  ىلإ  اوءاج  دقل  .مهميخم  يف  لافطألاو 

". اهآر هنأ  ركذتي  نأ  صخش 

"؟ لعفن نأ  حرتقت  اذام  .بعرلا  ينكّل  دقل  : " ًستبم راسناس  لاق 

زوجعلا لجرلا  ةيرخس  نم  ًابضغ  لعتشي  هجازم  ناكو  ةدحب ، نجوميت  لاق 

". مهقيرط فقن يف  : " ةحضاولا

رشتنت ءابنألا  نإ  .نجوميت  اي  كفلاحت  نع  تعمس  دقل  هآ ، تيك ؟ عم  "

ال ًايفاك ؟ كلذ  نوكيس  له  نكل  .ةيمهألا  غلاب  رمألا  نوكي  امدنع  ةعرسب 

ىلع ةميلولا  كلتل  براحم  ةئالث  نم  كأ  دشح  عيطتسي  لورغوت  نأ  دقتعأ 

". صوصخلا هجو 

.هسفن كلتيل  ًاصق  ًاسفن  نجوميت  ذخأ 

ةئالث عمو  .يالوم  اي  ةبيط  ةعمسب  نوعتمتي  تونوخلوأ  ماهسلا يف  ةامر  "

". ...عيطتسأ كلاجر ، نم  نيرخآ 

وك ىلإ  هلوح  رظني  وهو  تفاخ ، توصب  راسناس  كحض  امدنع  فقوت 

ودبي نأ  لواحو  ةبضاغلا ، راساخو  نجوميت  باعت  راسناس  دهاشو  .هيعباتو 

ً.اداج
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سمتلتل انه  تنأ  له   " .هسأر ّزهو  ...تناك ." ةركفلا  نكل  فسآ ، "

". ال كتدايق ؟ تحت  تونوخلوأ  ةوق  لك  نوكت  نأ  عقوتت  له  ينم ؟ براحم 

ىلإ ةوطخ  مّدقتو  ىرخأ ." دعب  ةليبق  راتتلا  انيلع  يضقيس  : " نجوميت لاق 

نكل ارتوتو ، ةكرحلا  ناعباتلا  دهاشو  .ناخلا  عانقإل  ةلواحم  يف  مامألا 

ىلإ تيك ؟ مدت  ّمتي  نأ  دعب  نامأب  ىقبتس  ىتم  ىلإ   " .هلهاجت نجوميت 

قزمم انيقب  دقل  ةايحلا ؟ ديق  ىلع  بائذلاو  زنمين  يريوك ، ىقبيس  ىتم 

". دحاو بعش  اننأ  تيسن  كنأ  دقتعأو  ةليوط ، ةرتفل 

هينيع قعأ  نم  نجوميت  بقاري  وهو  كارح ، نود  انكاس  راسناس  سلج 

.تنكادلا

دقل .تيك  يف  ةوخإ يل  فرعأ  ال  : " ًاسمه نوكي  داكي  توصب  لاق  ًاخأ ،

اي كدحو  يرجت  وأ  فقت  نأ  يغبنيو  مهتدعاسم ، نود  تونوخلوأ  ةوق  ت 

رخآ ءيش  كانه  نوكي  نلو  .اوج  وه  اذه  .كيلإ  ّراحم  ّمضأ  نل  .نجوميت 

". ينم

لك رصتعي  هنأ  ول  ك  ادب  ملكت ، امدنعو  .ةظحلل  ًاتماص  نجوميت  يقب 

.هنم جرخت  ةملك 

ينطعأ .راتتلا  نم  اهيلع  تلصح  يتلا  ةيضفلا  بلاوقلا  نم  بئاقح  َّيدل  "

". كل هعفدأسو  لجر ، لكل  ًارعس 

ةكرحبو .نجوميت  كرحتو  كحضيل ، فلخلا  ىلإ  هسأرب  راسناس  ىقلأ 

اهزرغو مامألا ، ىلإ  بثوو  هعرد  نم  ةيديدحلا  حئافصلا  ىدحإ  عزتنا  ةعيرس ،

ةفاحلاب ّزحي  ناك  يف  ههجو  ءامدلا  تثولو  .ةفوشكملا  راسناس  ةرجنح  يف 

.هيلع اتقبطأ  تللا  راسناس  يدي  ًالهاجتم  ةئيجو ، ًاباهذ  ةيندعملا 

نم اقافأ  امدنعو  .ئجافم  توم  عم  لماعتلل  نيدعتسم  ناعباتلا  نكي   

ىلع هتضبق  ترقتساو  كانه ، ًادوجوم  راساخ  ناك  هيفيس ، ارهشو  ةمدصلا 

يتلا داحلا  ديدحلا  نم  ةعطقب  ًاضيأ  كس  ناك  .هيلإ  برقألا  لجرلا  فنأ 
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قنع رحنل  اهلمعتسا  .عردلا  طويخلا يف  نجوميت  عم  ّلح  ثيح  نم  اهب  ءاج 

ًايود ًاثدحم  طقسو  فلخلا ، ىلإ  لجرلا  عجارتو  .ةفينع  ةبرضب  اثلا  عباتلا 

نم طئاغلا  جرخ  امدنع  ءاوهلا  ةعشب  ةحئار  تألمو  .ةيبشخلا  ضرألا  ىلع 

.ةيدارإال تابونب  نالكرت  نالازت  ام  هاقاس  تناكو  عباتلا ، ءاشحأ 

دقو ثهلي  وهو  ةايحلا ، قراف  يذلا  ناخلا  دسج  نع  نجوميت  عجارت 

ةروثب مامألا  ىلإ  همطل  دق  راساخ  ناك  يذلا  عباتلا  عفدناو  .ءامدلا  هتطغ 

بثو الباقت ، امدنعو  .هقيفر  نم  فيسلا  ذخأ  راساخ  نكل  ةيروعش ، بضغ ال 

ضرألا ىلع  هعقوأو  راسناس  لجر  ىلع  هسفنب  ىقلأو  يسركلا ، نم  نجوميت 

ردص ربع  هفيسب  راساخ  عفد  هب ، كس  نجوميت  ناك  يفو  .ةلوقصملا 

ً.اما لجرلا  نكس  ىتح  ًاباهذو  ةئيج  هررمو  عباتلا ،

.هفوخ نم  مالكلا  ىلع  ىوقي  الو  همف ، ًارغاف  اهدنع ، ًافقاو  ناك  وك  هدحو 

تعتو رادجلا ، ىلإ  عجارت  هيلإ ، هنويع  راساخو  نجوميت  رادأ  امدنع 

فيسلا بحسو  سئاي ، فوخب  اهنم  دحاوب  كسمأو  .راتتلا  فويسب  هامدق 

.ةشعترم ديب  هبارق  نم 

اثلا فيسلا  نجوميت  عفرو  ً.اضعب  هضعب  ىلإ  راساخو  نجوميت  رظن 

.نيدعوتم هوحن  امدقتو 

نبا انأ  : " رهاظ لكشب  شعترت  فيسلا  لمحت  يتلا  هديو  وك ، لاق 

". لقألا ىلع  كتدلاو  لجأ  نم  شيعأ ، اكرتا  .كلاخ 

وبراحم ناكو  .ريذحتلا  تاخرص  عس  نجوميت  عاطتسا  جراخلا ، يف 

.كحملا ىلع  هتايحو  نوعّمجتي ، تونوخلوأ 

". شيعتسو فيسلا ، ِمرا  : " لاق

ىلع فيسلا  مطتراو  .هسأر  ّزه  نجوميت  ّنكل  هقيقش ، ىلإ  راساخ  رظن 

.ًاليلص ًاثدحم  ضرألا 

". كيلإ ةجاحب  تسل  يننأل  تدرأ  اذإ  برها  .نآلا  جرخا  : " نجوميت لاق 
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راساخو نجوميت  فقوو  .بابلا  حتفل  هتلجع  تالصفملا يف  رسكي  وك  داك 

نأ نودو  .ةحوتفملا  تونوخلوأ  ناخ  ةرجنح  ىلإ  نارظني  تمصب ، ةظحلل 

ىلإ ةبرضلا  ةوق  تّدأو  ةثجلا ، لكرو  يسركلا  نم  راساخ  برتقا  ةملكب ، اسبني 

.هيمدق دنع  ةيخارتم  دّدمتتو  لفسألا  ىلإ  قلزنت  اهلعج 

". كفتح تيقل  فيك  هل  لق  يدلاو ، ىرت  امدنع  : " تيملا ناخلل  راساخ  مت 

اناك .هب  كسميل  هدي  ّدمو  رادجلا  ىلع  هفرعي  فيس  نجوميت  دهاش 

يف اودشتحا  نيذلا  لاجرلا  جيجضو  تاخرص  عس  ناعيطتسي  راساخو 

.ناتدراب ناوارفصلا  هانيعو  راساخ ، ىلإ  رظنو  .جراخلا 

"؟ توملل دعتسم  تنأ  له  يقيقش ، اي  نآلا  "

ةيؤرل ةعرسب  كرحتت  هنويعو  عيبرلا ، سمش  ةعشأ  ىلإ  ةميخلا  نم  اجرخ 

نايقلتست ناتثجو  بابلا ، نم  تاوطخ  دعب  ىلع  نالسرأ  فقوو  .هرظتني  ام 

نكل  ةطخلا ، ليصافت  لك  اوشقان  دق  اوناك  كلذ ، نم  ةليل  لبق  .هيمدق  دنع 

ٍلابم غ  هيفتك  نجوميت  ّزه  ً.اقحال  ثدحيس  ام  ةفرعمل  ةقيرط  كانه  نكت 

تاظحللا لالخ  وجني  نأ  عقوتي  نكي  و  .نالسرأ  ينيع  ىلإ  رظن  امدنع 

ىلع اّرصأ  هنكلو  داعتبالل ، ةصرف  هالك  حنم  دق  ناكو  .ةيلاتلا  ةليلقلا 

.هعم ءيجملا 

"؟ تام له  : " نالسرأ لاق 

". تام : " نجوميت ّدر 

عناص هلمحي  ناك  يذلا  فيسلاب  عفدو  دقلا ، نالسرأ  يفيس  لمحي  ناك 

أموأ هنكل  ةليوط ، ةرتفل  هلمحي  دق ال  هنأ  نالسرأ  فرعو  .هيدي  ب  فويسلا 

نجوميت رظن  .ضرألا  ىلإ  راتتلا  فيس  ىقلأ  نأ  دعب  هذخأي ، ناك  يف  هسأرب 

مهنم نوثكلا  ناك  .تونوخلوأ  راحم  ىضوف  ىلإ  فويسلا  عناص  فلخ 

نجوميت لغتساف  رماوألا ، بايغب  اوددرت  مهنكل  ةدودشم ، ًاساوقأ  نولمحي 

.ماهسلا مهيلع  اوقلطيو  مهباصعأ  أدهت  نأ  لبق  ةصرفلا 
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!" اوتمصاو ةكرحلا  نع  اوفقوت  : " دشحلاب رأز 

كئلوأ ّنكل  خارصلاو ، فوخلا  ءاضوض  تدادزا  دقف  ءيش  نم  كانه  ناك  اذإ 

ةقيرطلا نجوميت  ركذت  .يرجي  ام  نوبقاري  مهو  اوفقوت  بيرق  اوناك  نيذلا 

.ناوألا توفي  ىتح  دايصل  اهتيؤر  ىدل  تاناويحلا  اهب  دمجتت  يتلا 

نأ دعب  تونوخلوأ  دوقأس  : " مهنم ددع  ربكأ  ىلإ  هتوص  لاصيإ  ًالواحم  خرص 

". ىذألا مكب  قحلي  نأب ال  مكدعأو  .اهيلع  تيلوتسا 

براحملا ضعب  نأ  ادب  .مهبضغو  مهفوخ  ىوتسم  صحفتي  هلوح ، رظن 

عافدنالل ًادعتسم  نكي  مهنم   ًادحأ  ّنكل  مهتمجاهم ، ىلع  نيرخآلا  نّوثحي 

مهسفنأ نم  ًادج  قثاو  نودبي  نيذلا  لاجرلا  لتقو  ناخلا  ةميخ  وحن 

.اهمامأ

ةعومجم وحن  ًاكرحتم  مامألا ، ىلإ  توطخ  نجوميت  مّدقت  يزيرغ ، لكشب 

.كانه ربكأ  رطخلا  نأ  فرعي  ناكو  ءاّدشأ ، براحم  اوناك  .راسناس  عابتأ  نم 

ناوألا تاف  نأ  دعب  فنع  ةبونب  نوروثيسو  ددرت  وأ  ةروهتم  ةدحاو  ةملك 

يف بضغلاب  لالذإلا  جزتما  .هتيح  ىلع  اومسقأ  يذلا  لجرلا  ذاقنإ  ىلع 

.مهعماسم ىلإ  لصيل  ًاددجم  هتوص  نجوميت  عفر  امدنع  مههوجو 

.تونوخلوأ نم  دلاو  .يمسا  نوفرعتو  .بائذلا  نم  نجوميت  انأ  "

ةثارولا قح  يعّدأو  .كلذك  نونوكيس  يدالوأو  .تونوخلوأ  نم  يتجوزو 

". يتيار تحت  ىرخألا  لئابقلا  لك  ّمضأس  بسانملا ، تقولا  .مدلا يف  ةورعب 

، ًاضفخنم هفيس  نجوميت  ىقبأو  .كلذ  مغر  كارح  الب  فقاو  عابتألا  يقب 

ًاساوقأ دهاش  .هتو  رذنيس  هعفر  نأ  فرعي  ناكو  هيمدق ، بناج  ىلإ 

ال نويشك ؟ وه  نيأ  ً.ائداه  ءاقبلا  ىلع  ههجو  مغرأو  هوحن ، ةبوصم  ةدودشم 

.بغشلا توص  عمس  هقيقش  نأ  دب 

.سارحلا قاوبأ  نوعمست  امدنع  اوفاخت  ال  : " عابتألل تفاخ  توصب  لاق 

". يموقب ساسملا  مدعب  رماوأ  مهيدل  نكل  يلاجر ، كئلوأ  نوكيس 
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فرعي نكي  و  ىلوألا ، تاظحللا  ةمدص  بوحش  نودقفي  اوأدب  دق  اوناك 

.عمسلا يغصي  هيلإ  مهبرقأ  نأ  ادبو  .هنولعفيس  ام 

بحطصأ امدنع  رخفلاب  نورعشتس  نكل  نوبضاغ ، مكنأ  فرعأ  : " مهل لاق 

ةدحاو ةليبق  نوكنسو  يدلاو ، تومل  نورأثتسو  .راتتلا  دض  لشلا  ىلإ  يموق 

راتتلا لعجنل  ً.ااد  نوكن  نأ  يغبني  ك  ً.ادحاو  ًابعشو  لوهسلا ، هجو  ىلع 

". اننوفاخي نشت  لعجنلو  .اننوفاخي 

رهظي ال  ىتح  حفاكو  ىخارتت ، تأدب  دق  ةجنشتملا  مهيديأ  نأ  دهاش 

ةنطل ىرخأ  ةرم  ىعسو  ريذحتلا ، قاوبأ  عمسو  .ههجو  ىلع  راصتنالا 

.دشحلا

.كلذ ىلع  يدلاو  حورب  مسقأو  ىذألل ، تونوخلوأ  نم  دحأ  ضرعتي  نل  "

مكنم بلطأس  يذلا  دهعلاب  ًايلم  اورّكفو  نور ، مهوعد  .يلاجر  دي  ىلع  سيل 

ةهجتم نويعلا  لكو  هب ، نوقدحي  مهدجوو  دشحلا ، ىلإ  هلوح  رظن  هعطق ."

.هوحن

.مهيلع طلسم  طوس  يننأو  راتتلا ، دض  شحوتم  بئذ  يننأ  متعمس  دقل  "

نامأب نوكتس  تونوخلوأ  نإ  نآلا  مكل  لوقأو  ديدح ، يتملك  نأ  متعمس  دقو 

". رمإ تحت 

حاتراو دشحلا ، ربع  ءطبب  نوّر  ةرشعلا  هلاجرو  نويشك  ناك  يف  دهاش 

نولازي ام  تونوخلوأ  دارفأ  ضعب  ناك  .تلكلا  هنع  زجعت  لكشب  مهتيؤرل 

قيرطلا نع  قفرب  مهعفد  يغبني  ناكو  مهنكامأ ، يف  نيرمستم  فقاو 

.هلاجرو نويشك  لّجرت  امدنع  هتمص  ىلع  دشحلا  ظفاحو  .دايجلا  ةطساوب 

دارفأ ةيؤرل  ًالوهذم  ناك  هنكل  هدجيس ، ام  فرعي  نويشك  نكي   

نجوميت هنضتحا  هتشهدلو ، .هقيقشب  نوقدحيو  نيدمجتم  تونوخلوأ 

.هققح دق  ناك  ام  داسفإب  تدّده  يتلا  رعاشملا  هتبلغ  دقو  ةعرسب ،

يفو مهدوهع ." ذخآو  دارفنا ، ىلع  عابتألا  لباقأس  : " دشحلل نجوميت  لاق 
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ذخآس سمشلا ، بورغ  دنع   " .مهعيمج هعس  نوعيطتسي  اوناك  تمصلا ،

، تيك ىلإ  مضنالل  ًالش  ميخملا  كرحتيس  ًادغو ، .اوفاخت  ال  .مكدوهع 

أموأو ً.اخأ  تضفخنا  دق  ةقلقلا  سوؤرلا  نأ  دهاشو  هلوح ، رظن  انئافلح ."

.ةامرلا ىلإ  ةبالصب  هسأرب 

ال مهنأب  راتتلل  تبثنس  .ةكرعملا  يف  نوفاخي  تونوخلوأ  نأ  تعمس  : " لاق

". باقع نود  انيضارأ  ىلإ  ءيجملا  نوعيطتسي 

.ةرخؤملا نم  دشحلا  ربع  هقيرط  بكنملا  ضيرع  مسجلا  ئلتمم  لجر  ّقش 

ىلع هدي  رهاظب  لجرلا  همطلو  ةيفاكلا  ةعرسلاب  كرحتي  ىتف   كانه  ناكو 

ً.اضرأ هعقوأو  هسأر ،

ىدل نأ  فرعي  ناك  .رصنلاب  هروعش  رّخبتو  ًامداق ، نجوميت  هدهاش 

لثم اهسفن  اعملاب  عتمتي  هنم  مدقتي  يذلا  صخشلا  ناكو  .ءانبأ  راسناس 

.ىضم يف  هتوقب  هسفن  راسناس  ناك  ار  .ةينب  ىوقأ  ناك  هنأ  مغر  هدلاو ،

"؟ يدلاو نيأ  : " مامألا ىلإ  مدقتي  وهو  لجرلا  لأس 

ّدشو ً.ايئاقلت  مهسوؤر  مهنم  نوثكلا  ىنحأو  هول ، عابتألا  رادتسا 

رتوتلاب هاقيقش  رعشو  .هوحن  مهعافدنال  ًادعتسم  هتضبقب ، هكف  ىلع  نجوميت 

.سأف وأ  فيسب  ةأجف  كس  كانه  لجر  لك  ناكو  هبناج ، ىلإ 

". ةليبقلا مامز  تملتسا  دقل  .تيم  كدلاو  : " نجوميت لاق 

نبا قلطأ  نجوميت ، ّدري  نأ  لبقو  يعم "؟ ملكتتل  تنأ  نم  : " لجرلا لأس 

". ًاعيمج مهولتقا   " .دادعتسالا ةبهأ  ىلع  فقاولا  عابتألل  ًارمأ  راسناس 

.ةمطحملا هحور  ىلإ  دوعي  لمأ  صيصبب  نجوميت  رعشو  دحأ ، كرحتي   

الو .ءاليتسالاو  مدلا  ةورعب  رومألا  تيلوت  دقل  .ناوألا  تاف  : " قفرب لاق 

". انه كل  ناكم 

لاوط مهفرع  نيذلا  موقلا  ىلإ  هلوح  رظنو  ةشهد ، همف  راسناس  نبا  رغف 

ظحالو .دراب  عانق  ىلإ  ءطبب  ههجو  لّوحتو  هينيع ، ىلإ  اورظني  و  .هتايح 
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اتكرحت ناتللا  هدلاو  انيع  هل  تناكو  .ةعاجشلل  رقتفي  نكي  هنأ   نجوميت 

.ّرشك ًاخأو ، .ديدجلا  فقوملا  لمأتي  ناك  يف  رارمتساب 

ناكم ذخأتس  تنك  اذإو  ً.اعيمج  مهمامأ  كيدحت ، قحب  بلاطأ  ًاذإ ، "

رعشو ةقلطم ، ةقثب  ملكتي  ناك  كلتقأس ." وأ  يلتق ، كيلع  نوكيس  يدلاو ،

.لجرلا وحن  باجعإ  ةضموب  نجوميت 

". كمسا فرعأ  يننأ ال  مغر  لبقأ ، : " لاق

.نايخرتست هلعجل  هيفتك ، راسناس  نبا  كرح 

". تونوخلوأ ناخ  خايلاب ، يمسا  "

ىشمو .اهضحدي  نأ  نم  ًالدب  هسأر  نجوميت  ىنحأو  ةعاجش ، ةرابع  تناك 

.هعباصأ نم  عنصلا  نقتملا  فيسلا  ذخأو  نالسرأ ، ىلإ  ًادئاع 

تومنس هتيحتب ، اوأدب  اذإ  .ةعرسب  هلتقا  : " هنانسأ ب  نم  نالسرأ  سمه 

". انعيمج

هل فذقو  خايلاب  ىلإ  ًادئاع  رادتساو  ّدري ، نأ  نود  هينيع  ىلإ  نجوميت  رظن 

تناك .هيبجاح  بطقو  راسناس ، نبا  هطقتليس  فيك  ىل  رظتناو  .فيسلاب 

نالسرأ عم  ةثكلا  بيردتلا  صصحو  هتراهم  ىلع  دمتعت  ًاعيمج  مهتايح 

.ناويو

امدنع ههجو  ضعتما  .هنانسأ  نع  فشكو  ءاوهلا ، فيسلا يف  خايلاب  كّرح 

.ههجاويل نجوميت  مّدقت 

تنأ له  ديعب ؟ نم  َّيلع  ًهس  نوقلطي  مهعدت  ال  اذامل  عردلا ؟ كلذب  "

"؟ هنودب يتهجاوم  نم  فئاخ 

اومتمتي تونوخلوأ   عابتأ  نأ  ول  تلكلا  كلت  لهاجتيس  نجوميت  ناك 

ناكفي نويشكو  نالسرأ  ناك  يف  رظتناو  مامألا  ىلإ  هيعارذ  ّدمو  .قفاوم 

ًافيفخ ًايريرح  ًاصيمق  ىوس  يدتري  نكي  هنع ،  اهاعفر  نأ  دعبو  .حئافصلا 

يف ةأرماو  لجر  لك  عأ  تحت  هفيس  عفرو  ً.اكيمس  ًاينطق  ًالاورسو 
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.تونوخلوأ

". يلإ لاعت  : " نجوميت لاق 

نجوميت سأر  عطقل  هبضغ  ةروث  ىعسي يف  مامألا ، ىلإ  عفدناو  خايلوب  رأز 

ًايدافتم راسيلا  ىلإ  ةوطخ  نجوميت  دعتباو  .ةدحاو  ةبرضب  هيفتك  نع 

بناج ًاغيلب يف  ًاحرج  حتفو  .خايلوب  ردص  وحن  ةعرسب  هفيس  هّجوو  ةبرضلا ،

نأ ىتح  ةبك  ةعرسب  فيسلا  رادو  .هب  رعشي  ال  هنأ  ادب  يذلا  لجرلا 

نأ لبق  ةظحلل  هجول  ًاهجو  اكراعت  .هنع  داعتبالا  ىلع  ًغرم  ناك  نجوميت 

، نجوميت هبرض  ةظحللا ، كلت  يفو  .ةرحلا  هديب  هنع  ًاديعب  خايلوب  هعفدي 

.لجرلا قنع  ةوقب يف  هلصن  عفدو 

عقو نالسرأ  فيس  نأ  ّالإ  .هترجنح  نم  ءامدلا  قصبي  نأ  راسناس  نبا  لواح 

راظنأ تحتو  .ةبيهر  ةوقب  اهكسمأو  هقنع  ىلإ  هيدي  اتلك  عفرو  هعباصأ  نم 

ههجو ىلع  ًابكنم  طقس  مث  ًادعتبم ، يشملا  ديري  هنأ  ول  رادتسا ك  نجوميت ،

ًالئاستم دوربب ، نجوميت  مهيلإ  رظنو  دشحلا  ةديهنت ب  ترسو  ً.انكاس  يقبو 

ً.ابعر همف  رغف  دقو  مهنيب ، كانه  وك  دهاشو  ً.ابرإ  هنوقزميس  اوناك  اذإ  ام 

.دشحلا ربع  عفدناو  هلاخ  نبا  رادتسا  هينيع ، ىلإ  نجوميت  رظن  امدنع 

داكي هربص  نأ  نجوميت  دجوو  مانغألا ، لثم  تونوخلوأ  دارفأ  يقاب  قّدح 

تحت نم  ةبهتلم  ةرمج  ذخأو  يهطلل ، ةّدعم  ران  ىلإ  مهنيب  ىشمو  .دفني 

، ناخلا ةميخ  فاوح  ىلع  اهب  ىمر  ًاعيمج ، مهل  هرهظ  ريدي  ناك  يفو  .ردقلا 

دابللا نم  دعاصتتو  لعتشت  بهللا  ةنسلأ  تناك  يف  ًهجتم  دهاشو 

مهلعجب عابتألاب  راعلا  قحليل  نكي  و  ًاما ، قرتحتس  ةميخلا  تناك  .فاجلا 

ً.اتيم مهناخ  نودهاشي 

لمع ًااد  كانه  .سمشلا  بورغ  ىتح  نآلا  انوكرتا  : " دشحلا ىلع  ىدان 

". نيدعتسم اونوك  .رجفلا  دنع  رداغنسو  هزاجنإ ، يغبني 

تاعومجم ىلإ  لصفناو  داعتبالاب ، لوهذملا  دشحلا  أدب  ىتح  مهب  قّدح 

٤٣٩



ةميخلا لوح  لاكشألا  ىلإ  ةديدع  تارم  اورظن  .ثدح  ام  ةشقانمل  رغصأ 

.طقف يصخشلا  عابتألا  ّالإ  َقبي  ىتح   كرحتي  نجوميت   نكل  ةقرتحملا ،

لقأ يصخشلا  هسارح  اونوكيل  راسناس  مهراتخا  نيذلا  لاجرلا  ددع  ناك 

، ليج ذنم  برح  يف  تكراش  دق  تونوخلوأ  نكت  و  .نجوميت  نّمخ  م 

.مهناخ لوح  كلذ  نم  كأ  حلسم  لاجرب  نوظفتحي  اوناك  بائذلا  ىتحو 

كانه ناكو  ًاددع ، نويشك  عم  اورضح  نيذلا  كئلوأ  نوقوفي  اوناك  كلذ ، مغر 

.هدحو اتيقب  امدنع  تعومجملا  ٍداب ب  رتوت 

هذه راغصلا  هلافطأو  راسناس  تاجوز  جعزأ  نل  : " نجوميت مهل  لاق 

يلختلا ّمتي  وأ  ّيدي ، ىلع  اوناعي  نلو  .ةماركب  هليحر  نوبدني  مهوعد  .ةليللا 

". ةرم يعم  ثدح  مهنع ك 

يجوساي ةجوزو  ءانبأ  ةصق  تناك  .كلذ  ىلع  قفاوم  عابتألا  ضعب  أموأ 

ةدحاو تحبصأ  ىتح  لئابقلا  ب  تلقتنا  دق  تناكو  ًاعيمج ، مهل  ةفورعم 

.صصقلا ةاور  اهدرسي  يتلا  ىرخألا  تافارخلاو  تاياكحلا  فالآ  نم 

هضفر ةيناكمإ  نأ  ول  مّلكت ك  يران ." ىلإ  مكب  ًابحرم  : " نجوميت مهل  لاق 

وأ فرعي ، نكي  .مهجاجتحا و  مدع  ببسلا يف  كلذ  ناك  ارو  ةدوجوم ، غ 

هنأ ىتح  ًادج  نظو  عئاج  هنأ  فشتكاو  بك ، قاهرإ  هب  ّلحو  .متهي 

.ملكتي نأ  داكلاب  عاطتسا 

.ةمداقلا برحلا  شقانن  يف  ماعطلا  انيلإ  نورضحي  مهولعجا  : " لاق

مكنم نم  دعب  فرعأ  الو  يطابض ، اونوكيل  نهذلا  يدقتم  لاجر  ىلإ  جاتحأ 

". ًاعبات نوكيس  نمو  ًادئاق  نوكيس 

ران ىلع  كباشتم  لكشب  بطحلا  نويشكو  راساخ  عضو  ىتح  رظتنا 

برق ضرألا  ىلع  نجوميت  سلج  ًاخأ ، .ةوقو  ةّدح  تدادزا  يتلاو  يهطلا ،

ىتح نورخآلا ، مهعبت  مث  هعم ، هاقيقشو  نالسرأ  سلجو  بهللا ، ةنسلأ 

.مهتايح ديدجلا يف  هجولا  رذحب  نوبقاري  ةدرابلا ، ضرألا  ىلع  ًاعيمج  اوسلج 
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نوثالثلاو يداحلا  لصفلا 

، برحلا ادع  ناك  ببس  يأل  تيك  نم  بارتقالا  تونوخلوأل  قبسي   

نالقنتت تليبقلا  اتلك  تناك  .ةيبصعلاب  فرطلا  الك  يف  نوبراحملا  رعشو 

نيذلا راتتلا  ةازغلاو  هموق  ب  ةفاسم  ىلع  ظفاحي  لورغوت  ناكو  ًاثك ،

.بونجلا ىلإ  نوتأي 

اوناك تيك  ّنكل  لورغوت ، ريذحتل  همامأ  نويشك  لسرأ  دق  نجوميت  ناك 

لوح ًايعافد  ًاطخ  نولكشيو  مهدايج ، نوطتو  مهسفنأ  نوحلسي  اولاز  ام 

ءاوهلا يف  ًاراركتو  ًارارم  بيئكلا  اهفن  قاوبألا  تقلطأو  .مهميخم  زكرم 

اتلك تعاطتسا  ىتح  ًادج  بيرق  ناكم  ىلإ  هتدلاو  موق  نجوميت  داق  .نكاسلا 

.طقف ليم  فصن  هنيب  دعبلا  ناكو  ًاضعب ، هضعب  ةيؤر  تعومجملا 

نالسرأو راساخ ، عم  طسولا  ةطقن يف  ىلإ  هسرف  داقو  اهدنع ، كانه  مهفقوأو 

نم ًابسحت  نوسرحي  تابرعلا ، عم  هلاجر  كرتو  .راسناس  عابتأ  نم  ةرشعو 

مهريذحتل ةجاحب  نكي  و  ًايداب ، رتوتلا  ناك  .هاجتا  يأ  نم  ئجافم  موجه 

نكي بونجلا ،  ىلإ  تيك  عجارت  عم  ىتحو  .دادعتسالا  ةبهأ  ىلع  اوقبي  نأب 

.دعب مهل  ًادعتسم  نكي  و  مهنع ، عوبسأ  ةسم  نم  كأ  نيديعب  راتتلا 

ناك ديعب ، نمو  .اهنم  ىعرت  هسرف  كرتو  ءارضخلا ، باشعألا  ىلع  لّجرت 

.هلمحت ًاسرف  لجرلا  دجيس  فيك  ًابرغتسم  لءاستو  لورغوت ، ةيؤر  عيطتسي 

، نادوسأ ناناصح  اهرجي  ةبرع  ىلإ  دعصي  لورغوت  دهاش  ءاروز ، ةماستبا  عم 

لّكشو هعم ، واشت  نيو  ءاجو  .نجوميت  ةقرف  وحن  ماجللا  لعتساب  اهثحيو 

.فويسلاو ساوقألا  نولمحي  مهو  مهديس  لوح  ةقلغم  ةقلح  تيك  عابتأ 

عس اهيف  نوعيطتسي  ةفاسم  ىلع  اوحبصأ  امدنع  هيدي  نجوميت  عفر 

ناك هنأل  اهل  ىنعم  ال  ةراشإ  كلت  تناك  .ناتيواخ  هنأ  ىلع  ّلديل  هخارص ،

م كأ  لورغوت  قلق  ةراثإب  بغري  نكي  هنكل   حلسم ، لاجرب  ًاطاحم 

.نيدبلا ناخلا  معدل  ةجاحب  ناك  دقف  .هيلع  ناك 
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قوقح كحنمأ  .تيك  لورغوت  اي  يميخم  يف  كب  ًالهأ  : " نجوميت ىدان 

". فرشب فيضلا 

هنأ ول  ك  ًادماج  ئلتمملا  ههجو  ناكو  ديدش ، صرحب  لورغوت  لّجرت 

ام ىلإ  رظن  نجوميت ، نع  عارذ  دعب  ىلإ  لصو  امدنع  .رجح  نم  عونصم 

براحملا عّمجت  ناك  .بكلا  تونوخلوأ  دشحو  براحملا  فوفص  ىلإ  هءارو ،

.ملكتي نأ  لبق  ىلفسلا  هتفش  مضقو  هيدل ، دوجوم  وه  ام  لثم  ًابك 

ةعباتمل نجوميت  ينيع  يف  ام  ءيش  هعفدو  نجوميت ." اي  لبقأ  : " باجأ

". رمألا مهفأ  ال  تونوخلوأ ؟ ناخ  نآلا  تنأ  له  : " مالكلا

.ةيانعب هتلك  نجوميت  راتخا 

يعم اوءاج  دقو  تام ، راسناس  .يتجوزو  دلاو  قحب  كلذ ، تبستكا  دقل  "

". راتتلا لاتقل 

املاح يهطلا  نان  لاعشإ  ّبتر  دق  نجوميت  ناك  لجرلاب ، هتفرعمل  ًارظن 

ددع بلج  ّمت  ملكتي ، ناك  يفو  رضخألا ، لهسلا  ىلع  تونوخلوأ  فقوتت 

نم ةبك  عطق  تّدمو  مامألا  ىلإ  يوشملا  زعاملاو  نأضلا  محل  قابطأ  نم  بك 

نوكي نأ  يعيبطلا  رمألا  ناك  فيضملا ، هتفصبو  .ضرألا  ىلع  ضيبألا  دابللا 

.نانئمطالاب رعشي  لورغوت  لعجي  نأ  دارأ  هنكل  سلجي ، نم  رخآ  نجوميت 

تيك ناخ  مامأ  نكي  و  .هتحت  هيمدق  عضوو  دابللا ، ىلع  هسفنب  سلجو 

ّمضنيل واشت  نيو  ىلإ  أموأو  هتلابق ، سلجف  ةراشإلا  كلت  لثم  دعب  رايخ 

ناسلجي نالسرأو  راساخ  ناك  يف  هلوح  رظني  حاتري و  نجوميت  أدب  .هيلإ 

ىتح تيك  نم  براحم  مهنم  لك  ةلابق  سلجو  نيرخآلا ، عم  هيعقوم  يف 

نورظتني تونوخلوأ  موق  ناك  نجوميت ، رهظ  فلخو  .ناتوقلا  تواست 

.تمصب ديدجلا  مهناخ  نوبقاريو 

ناك يف  نجوميت  ىلإ  رظنلا  نم  ًالدب  هسأر  ىنحأو  ًاضيأ  كانه  ناوي  ناك 

هيدنج ىلع  ةفطاخ  ةرظن  واشت  نيو  ىقلأ  .كيمسلا  دابللا  طاسب  ىلع  سلجي 
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ً.اسوبع هنيبج  بطقتو  لوألا ،

، نجوميت اي  لاؤسلا  حرط  دق  رخآ  دحأ  نكي  اذإ   : " لوقلاب لورغوت  أدب 

تحت لئابقلا  مظعأ  ىدحإ  عم  تدعو  طقف ، لاجر  ةرشعب  تجرخ  فيك 

"؟ كترمإ

ًايئاقلت لكألا  لورغوت  أدبو  بيجي ، نأ  لبق  ماعطلا  ىلإ  نجوميت  راشأ 

.تداحلا هينيع  نع  لقتسم  لكشب  نالمعت  هادي  تناكو  ًابيرقت ،

اوجرخ نيذلا  موقلا  ءالؤه  أفاك  دقو  .اعري  ءسلا  بأ  : " نجوميت لاق 

راسناسل هلتق  ةيفيك  نع  ثدحتلا  ديري  نكي  انضرأ ."  هل  ضرعتت  ام  ةاقالمل 

ىلع ًادج  ًالهس  نوكيسو  .فيلحك  هجاتحي  لجر  مامأ  سيلو  هتميخ ، يف 

.رحلا هدئاق  نم  فاخي  نأ  لورغوت 

لأسيل همف  حتفو  ةباجإلا  كلتب  ًايضار  نكي  لورغوت   نأ  ًاحضاو  ناك 

، همالك لسرتسي يف  نأ  لبقو  .ةصلصلاو  محللا  نم  ةعطق  نع  فشكو  ًاددجم ،

.ةعرسب نجوميت  عبات 

مهي امو  .وضفري  و  لورغوت ، اي  مدلا  ةطبارب  مهيلع  يتيقحأ  تيعّدا  "

". نوتأي امدنع  راتتلا  دصل  لاجرلا  نم  يفكي  ام  انيدل  نأ  وه 

"؟ كعم اوءاج  نيذلا  ددع  مك  : " غضملاب لوغشم  وهو  لورغوت  لاق 

ام ميدقت  عيطتستو  ً.اديج  نوحلسم  مهو  .سراف  ةئالث  : " نجوميت باجأ 

". ًاددع مهيهاضي 

". انتربخأ ك  فلأ ، نم  كأ  راتتلا  ىدل  : " ةأجف واشت  نيو  لاق 

نأب رعشو  .ّدري  نأ  نود  نشت  فس  ىلإ  نيوارفصلا  هينيع  نجوميت  رادأ 

.ناوي هب  هربخأ  عو  واشت ، نيو  هفرعي  لءاستو ع  هبقاري  ناوي 

رمألا نوكي  نل  : " ملكتي واشت   نيو  نأ  ول  ك  لورغوتل ، نجوميت  لاق 

لجر تونوخلوأ  يف  دجويو  .نشت  عورد  نم  ثكلا  ىلإ  جاتحنس  .ًالهس 

هتفلك دقو  .حئافصلاو  فويسلا  عنصل  ةراهملاب  ناعتمتيو  كلا  ىلع  نالمعي 
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قنعلا ىلع  ديدحلاو  دلجلاب  اندايج  صحت  ىلإ  ًاضيأ  جاتحنسو  .اهعينصتب 

.محللا نم  ةغضم  عم  حفاكي  وهو  لورغوت  بقاري  ًاليلق  فقوتو  ردصلاو ."

مغر رغصأ ، تاعومجم  دض  ةحجان  انتاكيتكت  تناك  دقل  : " نجوميت عبات 

ًادحاو ًافص  نوقلطني  ال  راتتلاف  .اهتقو  ىتح  ًاددع  اننوقوفي  اوناك  مهنأ 

ةرظن ىقلأو  مهترصاحمل ." اهلمعتسن  يتلا  تاليكشتلا  نوفرعي  الو  موجهلل ،

". مهدادعأ نم  فاخأ  ال   " .واشت نيو  ىلع  ةفطاخ 

". ءيش لكب  ةرطاخملا  ينم  بلطت  كلذ ، مغر  : " هسأر ّزهي  وهو  لورغوت  لاق 

.هنيب تماصلا  لصاوتلا  عطق  نم  واشت  نيو  ناك 

.ناخلا يالوم  اي  اذه  راتتلا  شيج  رحد  يغبني  : " لورغوت ىلإ  قفرب  لاق 

امدنع كموقل  ةّدعم  ٍضارأ  كانهو  .رمألا  اذه  يف  كعابتأ  داس  ركذتيسو 

برحلا وأ  عوجلا  فرعت  نأ  نود  كانه  ًاكلم  نوكتسو  .ةكرعملا  يهتنت 

". ًاددجم

بيرغ ثأت  هيدل  واشت  نيو  نأ  ىلع  ليلدلا  نجوميت  دهاش  ىرخأ ، ةرم 

هنأ مغرو  .داح  لكشب  نشت  فسل  هتيهارك  تديازتو  نيدبلا ، ناخلا  ىلع 

ًاعبات هموق  نم  دحأ  ةيؤرب  عتمتسي  نكي  هنأ   ّالإ  هسفن ، ءيشلل  ةجاحب  اناك 

.يبنجأ يسامولبدل 

باشعأ قاذ  ًاعتمتسم  لكأي  نجوميت  أدب  هجاعزنا ، ىلع  ةيطغتلل 

هسفن ءيشلا  واشت  نيو  لعف  طقف  تقولا  كلذ  يف  هنأ  ظحالو  .تونوخلوأ 

ىلع ًاما  ًاداتعم  ناك  لجرلا  نأب  نجوميت  رّكف  .قابطألا  ىلإ  هدي  ّدمو 

ً.اطخ هلعجي  ام  كلذ  ناكو  .عادخلا 

عفدي نأ  لبق  ةظحلل  هدي  محللا يف  ىلإ  رظنو  ةكرحلا ، ًاضيأ  لورغوت  ظحال 

.ةالابم نود  همف  هب يف 

"؟ تيك ةدايقب  بغرت  له  : " لورغوت لاق 

ناك لبق ." نم  تلعف  ك  معن ، ًاديدحت ، ةكرعملا  هذه  يف  : " نجوميت باجأ 
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نآلا يتليبق  َّيدل   " .هفواخم ىلع  لورغوت  مول  عطتسي  و  ديصقلا ، تيب  كلذ 

ّمتي امدنع  .مهتدايقو  مهتمالس  لجأ  نم  َّيلإ  نوثكلا  علطتيو  .لورغوت  اي 

دقل .كلذ  وحن  وأ  ةنسل  ًائفد  كأ  ٍضارأ  ىلإ  ًابونج  بهذأس  راتتلا ، قحس 

مالسلا فرعأس  ارو  يدلاو ، لتقمل  تمقتنا  دقل  .درابلا  لشلا  نم  تيفتكا 

". ًاتانبو ًانايبص  ّرأو 
ىلع لصحتس  .نجوميت  اي  ًادج  ًانسح  ًاذإ ؟ لتاقن  اذامل  : " لورغوت مت 

يهتنن امدنع  نكلو  كفرصت ، تحت  تيك  نوكتسو  .مهجاتحت  نيذلا  لاجرلا 

ءاقبلا مهنم  عقوتت  الو  .ةديدج  ضرأ  ىلإ  يعم  ًاقرش  نوبهذيس  اذه ، نم 

". انددهي ودع  دجوي  ثيح ال 

ىلع نوهدلاب  ةثولملا  لورغوت  عباصأ  تقبطأو  .هدي  ّدمو  نجوميت  أموأ 

.رخآلاب قثي  لجرلا ال  نم  الك  ناكو  هنيعأ ، تقالتو  هعباصأ ،

دلاوو يتجوز  نأ  نآلا  قثاو  انأ  : " ماكحإب ديلا  كس  وهو  نجوميت  لاق 

". هموق عم  هلمش  عمتجي  نأ  نابحتس 

نأب نجوميت  رعشو  كيلإ ." هنولسري  مهلعجأس  : " لاقو لورغوت ، أموأ 

.هلخاد أدهت  هرتوت  بابسأ  رخآ 

ءاسنلا ةبحصب  ناك  .نيولإو  تروب  عم  اهتلوفط  ميخم  ربع  نلوه  تشم 

نم مهرذح  دق  نجوميت  ناكو  .نالسرأ  ىلإ  ةفاضإ  نويشكو ، راساخ  ثالثلا 

مهتفرج نيذلا  مهو  ًايرهاظ ، هب  اولبق  دق  تونوخلوأ  دارفأ  ناك  .يخارتلا 

نامأب مهنأ  ينعي  كلذ  نكي  و  .اهتمواقم  نك  ال  يتلا  ثادحألا  ةجوم 

.مايخلا ناكم ب  يأ  اولوجتيل يف 

داكلاب تعاطتسا  ىتح  اهيشم  ةعرس  تلّدعو  ًالقث ، دادزي  تروب  لمح  ناك 

تناكو اهتراثأ ، دق  تونوخلوأ  تالئاعل  اهترايز  ةركف  تناك  .نلوهب  قاحللا 

.مهناخل ةجوز  تداع  اهنأل  ةغلاب  ةداعس  اهترمغو  سراف ، ةأرما  مهتكرت  دق 

نيولإ تولو  .مهيلع  تفرعت  نيذلا  كئلوأ  ىلع  تدانو  خماش ، سأرب  تشم 
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ةزواجتم تعفدنا  مهتأر ، امدنعو  اهتلئاعل ، رثأ  نع  ثحبت  يهو  ةراثإ  اهقنع 

ءيجملا ذنم  تدادزا  دق  اهسفنب  اهتقث  تناك  .اهتدلاو  نضتحتل  ان  بلك 

ًاعناق نجوميت  ادبو  اهيلإ ، ناددوتي  نويشكو  راساخ  نم  لك  ناكو  ميخملا ، ىلإ 

متهالا نم  ًالجخ  تدروت  دق  نيولإ  تناكو  هنيب ، ةلأسملا  نايّوسي  هكرتب 

اهتقيقش ةافو  ءابنأ  لقنت  نيولإ  تناك  يف  يرجي  ام  نلوه  تبقارو  اهب ،

ةعطق ىلع  لقاثتب  اهدلاو  سلج  .هعس  نم  نكمتت  ًادج   تفاخ  توصب 

.هسأر ىنحأ  دقو  مهتميخ ، باب  دنع  بشخلا  نم 

رظنت يف تناك  يف  طقف  نزحلاب  روعش  ىوس  نلوه  بَتني  اهل ،  ةبسنلاب 

رويطلا ىلإ  لقتنا  وأ  نسلا ، يف  ربك  دق  هفرعت  نم  لك  ناك  .ميخملا  ءاجرأ 

سبالملاو مايخلا  دهاشت  نأ  بيرغ  لكشب  ةجعزم  ةبرجت  تناكو  حاورألاو ،

يقب اهنهذ ، يف  .ةغص  ةاتف  تناك  امدنع  اهتفرع  يتلا  تالئاعلل  ةشكرزملا 

.ةفورعم هوجول غ  ًاناكم  ناك  ةقيقحلا  هنكل يف  هلاح ، ىلع  عضولا 

تفقو كيخأ "؟ نبا  نلوه ؟ اي  كقيقش  نيرتس  له  : " تروب تمت 

نلوه تناك  .نيولإ  ةلئاع  لمش   ّ نودهاشي  اوناك  يف  ًابيرقت  ةشهدنم 

.اهلزنم روزتس  اهنأ  تركذ  دق  نكت  .ةباشلا و  اهتنك  نحلا يف  ةيؤر  عيطتست 

نوبّردي هطابضو  نجوميت  ناك  يف  رفاوحلا  عقو  اوعمس  ديعب ، نم 

ذنم اوجرخ  دق  اوناك  .برحلل  ًادادعتسا  مهتاكيتكت  ىلع  تيركو  تونوخلوأ 

ّرثؤي و  ىلوألا ، مايألا  يف  ًاما  مهقهس  اهنبا  نأ  نلوه  تفرعو  رجفلا ،

تيك دارفأ  نم  ثكلا  هب  رعش  يذلا  ءايتسالا  ىلع  ديدجلا  هزكرم 

ةيسمألا ءاضقنا  لبق  ً.انأش  لقأ  تالئاع  بناج  ىلإ  لاتقلا  ىلإ  مهرارطضال 

غيلب حرجب  تيك  نم  لجر  بيُصأو  ناترجاشم  تعقو  ًابيرقت ، ىلوألا 

تشعترا .ثيدحلل  ةصرف  هحنم  نود  لعافلا  نجوميت  لتقو  كس ، ةطساوب 

كلت لث  حبصيس  يجوساي  ناك  له  .اهنبا  هجو  ترّوصت  امدنع  نلوه 

.شيج اذكه  ةدايق  ةصرفب  يظح  اذإ  كلذك ، نوكيس  هنأب  تركف  ةوسقلا ؟
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ىرخأ ىلإ  ةفاضإ  ضرألا  يف  ىقبت  حور  لوح  ًاحيحص  ةنهكلا  مالك  ناك  اذإو 

.هنبا تازاجنإب  ًاروخف  نوكيس  يجوساي  نإف  ءسلا ، ىلإ  ّمضنت 

، ًاراركتو ًارارم  اهدلاو  هجو  لّبقت  نيولإ  تناك  يف  تروبو  نلوه  تبقار 

اهسأرب اهتدلاو  تكسمأو  مهرداغتل ، تفقو  ًاخأ ، .هعومدب  طلتخت  اهعومدو 

كلت نع  ًاديعب  اهرظنب  تروب  تحاشأ  .اهتنضتحاو  اهفتك ، ىلع  هتعضوو 

.هسفت نك  اههجو ال  بعتو  ةيفطاعلا ، ةظحللا 

نع اهودعبأ  نيذلا  راتتلا  عم  ثدح  ع  لأستل  ةجاحب  نلوه  نكت   

ضفتنتو ةسمل ، يأ  اهب  مواقت  يتلا  ةقيرطلا  ًاحضاو يف  ءيش  لك  ناك  .اهجوز 

نلوه بلق  رطفناو  .اهعارذ  وحن  اهدي  نلوه  تّدم  امدنع  ىتح  ةدعتبم 

تقولا نأ  رخآ  صخش  يأ  نم  لضفأ  فرعت  تناك  اهنكل  هتناع ، امل  ًانزح 

نكت و  ام ؛ ةقيرطب  ةديعب ، تدب  رتكب  تايركذ  ىتحو  .ىسألا  حارج  يواديس 

.اهمالآ ةيراوتم ب  اإو  ًاحوضو ، لقأ 

عتمتست نكت  اهنأ   نلوه  تفشتكاو  اهدلج ، ىلع  ةيوق  سمشلا  تدب 

نكت و  ًاما ، ًافلتخم  عضولا  ناك  .لمأت  تناك  تونوخلوأ ك  ىلإ  ةدوعلاب 

.يجوساي تلباقو  اهيقيقش ، عم  تجرخ  يتلا  ةغصلا  ةاتفلا  كلت  كاذنآ 

تركذتو هادحت ، امدنع  فوخلا  فرعي  ال  ًيسو  مويلا ، كلذ  يف  هتركذت 

يبناج ىلع  هيبقعب  عفدو  هفدر ، يف  يجوساي  مهس  هباصأ  امدنع  كنإ  خارص 

فيك نكل  بيرغلا ، براحملا  تهرك  تقولا  كلذ  ً.ادعتبم يف  قلطناو  هسرف 

نأ كاذنآ  اهنكمأ  فيك  هّبحتس ؟ يذلا  لجرلا  هنأب  فرعت  نأ  اهنك  ناك 

؟ ناخلل ةدلاو  ًاددجم  اهموق  طسو  فقتس  اهنأب  فرعت 

تقهش .اصع  ىلع  هلقثب  يخريو  ةبالصب ، مايخلا  ب  يش  ًالجر  تدهاش 

تفقو يتلا  ةقيرطلا  نم  وه  نم  نلوه  تنّمخو  هيلإ ، ترظن  امدنع  تروب 

.اهءايربك عمجتستو  اهملأب  رعشت  يهو  هتنبا  اهب 

ماق يتلا  تاءارجإلا  ليصافت  لك  ققدي يف  هوحن ، هتيشم  يولوش يف  جرع 
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ىلإ عجارت  مث  نلوه ، ىلع  هرصب  عقوو  .مهسفنأ  ةيحل  نوبراحملا  اهب 

.اهيلع فرعت  نأ  دعب  فلخلا 

". ًادج ليوط  تقو  ءاضقنا  مغر  ةاتفلا ، اهتيأ  كرّكذتأ  : " لاق

، اهبابش ءانثأ  ناك  فيك  ركذتتل  ةلواحم  يف  هيلع  اهينيع  نلوه  تزّكر 

لابحلا نم  ةفض  لدج  اهمّلع  دق  ناك  لجر  نع  ةمهبم  ىركذ  اهل  تحالو 

.تيتفلا اهينيعل  ةبسنلاب  لقألا  ىلع  اهنيح ، ًازوجع  ًاخيش  ناكو  دلجلاو ،

.اهينيع أل  عومدلاب  ترعش  اهتشهدلو ،

دق تروب  نكت  .نوللا   ةينب  ةثل  نع  فشكو  اهل ، مستباو  رّكذتأ ." : " تلاق

.نانسألا نم  ةيلاخلا  هتماستبا  تعستا  دقو  هتنبا ، ىلإ  أموأو  تملكت ،

". مايخلا هذه  ًاددجم يف  كارأس  يننأ  دقتعأ  نكأ   : " لاق

عيطتست تناك  اذإ  ام  نلوه  تلءاستو  اهناكم ، يف  ةرمستم  تروب  تدب 

.ةأجف كحضو  .ةظفلا  اهدلاو  ةربن  ةبحملاب يف  روعشلا 

نافقت تأرما  ىوس  اتسيل  كلذ ، عمو  .نيرخآل  ناتدلاوو  ناخل ، ناتجوز  "

". ةعئارلا ةيجحألا  كلت  لباقم  بارشلا  نم  تنثا  وأ  ةبرقب  ىظحأس  .يمامأ 

.شقلا ربتخيل  ًاعم  هيعبصإب  كرفو  تروب ، بوث  ةيشاح  سمو  هدي ، ّدم 

ًائيش كانه  نأ  تفرع  دقلو  .ةاتفلا  اهتيأ  بسانملا  رايخلا  تذختا  دقل  "

"؟ كلذ كل  لقأ  .بئذلا أ  كلذ  صوصخب 

هنإ تلق  : " لبق نم  هتعمس  نأ  نلوهل  قبسي  دراب   توصب  تروب  تباجأ 

". ًاتيم نوكي  دق 

". كلذ تلق  ار  : " نزحب لاقو  ًايلابمال ، هيفتك  يولوش  ّزه 

.نلوه تدهنتو  هنيب ، تمصلا  قبطأ 

اهربخت اذامل ال  .زوجعلا  لجرلا  اهيأ  كمد  يرجي يف  كتنبا  بح  نإ  : " تلاق

"؟ كلذب

.فرعتل نكت  ًاجارحإ ،  وأ  ًابضغ  ناك  ءاوسو  يولوش ، هجو  نّولت 
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". كلذ فرعت  مت ":

ال : " تباجأو اهسأر ، تّزهو  .كانه  فقت  تناك  يف  تروب  نول  بحش 

"؟ ًادبأ لقت  اذإ   فرعأ  نأ  فيك يل  .فرعأ 

ادبو كلذ ." ردجي   ناك  هنأ  دقتعأ  : " ميخملا ربع  رظني  وهو  يولوش  باجأ 

رظني نأ  عطتسي  و  ههابتنا ، تفلت  لهسلا  ىلع  براحملا  دشح  تاروانم  نأ 

.هتنبا ىلإ 

كلماعأسو .كلذ  فرعت  كنأ  دب  الو  ةاتفلا ، اهتيأ  كب  روخف  انأ  : " ةأجف لاق 

". ىرخأ ةرم  كتئشنت  تعطتسا  اذإ  ربكأ  فطلب 

". نآلا كل  هلوقأ  ام  َّيدل  سيلو  .عيطتست  ال  : " تلاقو اهسأر ، تروب  تّزه 

تروب ترادتسا  امدنعو  تلكلا ، كلت  نم  يوذي  زوجعلا  لجرلا  نأ  ادب 

قيدحتلا عبات  يذلا  يولوش  اهَري  اهينيع   عومد يف  كانه  تناك  نلوه ، ىلإ 

.مايخلاو لوهسلاب 

انه ىلإ  انئيجم  ناك  .انجاردأ  دوعن  انوعد  : " نالسوتت اهانيعو  تروب  تلاق 

". ةطلغ

نجوميت نأ  ّالإ  .اهدلاو  عم  تاعاس  عضبل  كانه  اهكرت  يف  نلوه  ترّكف 

ةرطاخملا نك  الو  هثيرو ، لمحت  تروب  تناكو  لاوحألا ، لكب  ًامراص ، ناك 

نكل ًامأ ، اهنوك  نم  ًاءزج  كلذ  ناك  ارو  اهبضغ ، نلوه  تمتك  .كلذب 

اورداغ اذإ  مهنأ  فرعت  نلوه  تناك  .ةفيخس  تدب  نثالا  ب  تاديقعتلا 

ىلع مدنت  ةخألا  اهتاونس  يضقتسو  ًاددجم ، اهدلاو  تروب  ىرت  نل  نآلا ،

.ًاليلق رظتني  نجوميت  عدت  نأ  اهرارق  ناكف  .كلذ 

نويشكو راساخ  ناك  لقألا ، ىلع  اوحيرتسا ." : " نالسرأو اهينبال  نلوه  تلاق 

يف اهدلاو  ةرايزب  تروب  موقت  يف  انه  ىقبنس   " .اهتطلس ىلع  نيداتعم 

". هتميخ

". ..ً.ادج ًاحضاو  ناخلا  ناك  : " لوقلا نالسرأ  أدب 
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ام كانه  سيل  ًادحاو ؟ ًابعش  انسلأ  : " هتلأسو هوحن ، ةدحب  نلوه  ترادتسا 

". كلذ لثم  ءيش  دوجو  لاح  فرعأس يف  تنكو  تونوخلوأ ، نم  هاشخن 

.دري فيك  قثاو  هينيع غ  نالسرأ  لزنأ 

نإ هل  لقو  كنإ ، يقيقش  نع  ثحباو  بهذا  نويشك ، : " نلوه تلاق 

، ةعرسب ًادعتبم  يرجي  نويشك  ناك  يف  ترظتنا  هعم ." لكأتس  هتقيقش 

، ةدوصقملا ةميخلا  ناكم  نع  لاؤسلاب  ركفي  نأ  لبق  ناكرحتت  هاقاسو 

فوس هنأ  ةقثاو  تناك  .تمستباو  قرطلا  عطاقت  دنع  ددرتي  نلوه  هتدهاشو 

نونسحي اهؤانبأ  ناك  .ضافولا  يلاخ  ةدوعلا  نم  ًالدب  تاهاجتالا  نع  لأسي 

.مهسفنأب مهرومأ  بدت 

تروب دجنس  مث  نالكأتسو ، .نالسرأ  اي  ًاضيأ  تنأو  راساخ ، اي  ينقفارتس  "

". انعم هديعنو  اهدلاوو 

يف عضوي  نأ  بحي  نكي  .نجوميت   تاريذحت  ركذتي  وهو  نالسرأ  دّدرت 

مامأ نلوه  جرحتس  تناك  لادجلا  ةعباتم  نكل  فقوملا ، كلذ  لثم 

.هسأر ىنحأ  ةياهنلا ، .كلذ يف  لعف  عيطتسي  نكي  و  تونوخلوأ ،

ىلع ةفطاخ  ةرظن  ىقلأو  ثيدحلا ، بقال  فلخلا  ىلإ  يولوش  رادتسا 

.اهلعف ّدر  ىل  هتنبا 

". كلذ بحأس  : " لاق

ربع نيدئاع  ًاعم  ايشم  .ههجو  هتماستبا  تءاضأو  ةبالصب ، تروب  تأموأ 

ةفاسم نم  نايعلل  ًارهاظ  هسفنب  يولوش  دادتعا  ناكو  تونوخلوأ ، مايخ 

.حايتراب نابهذي  نلوه  هتدهاشو  ةديعب ،

ةخألا هتصرف  هيلع  ركنتس  له  .برحلا  ىلإ  نوبهاذ  نحن  : " تمت

"؟ ةنباو دلاوك  ثدحتلل 

تدب .دري  اذهلو   هل ، ًاهجوم  لاؤسلا  ناك  اذإ  ام  فرعي  نالسرأ  نكي   

.اهسفن تّزه  مث  تايركذلا ، ةعئاض يف  نلوه 
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تلز ام  داتعملا ، اهناكم  يقيقش يف  ةميخ  تناك  اذإو  .ةعئاج  انأ  : " تنلعأ

نم لك  اهعبتو  مامألا ، ىلإ  ةعساو  تاوطخب  تشمو  اهداجيإ ." عيطتسأ 

.ضعبلا هضعب  نويع  ىلإ  رظنلا  اعيطتسي  نأ  نود  راساخو ، نالسرأ 

قاوبأ تقلطنا  تونوخلوأ ، عم  نجوميت  لوصو  نم  مايأ  ةعبرأ  دعب 

راحم نأ  مغرو  .لوهسلا  قوف  برغت  سمشلا  تناك  امدنع  ريذحتلا 

مهعوجو مهتابجو ، اوسانت  مهنأ  ّالإ  راهنلا ، لالخ  قاهرإلاب  اوبيصأ  تليبقلا 

.مهتحلسأ نوعمجي  اوناك  يف 

ةدحاو ةظحل  لالخو  لضفأ ، ًادهشم  هسفن  حنميل  هسرف  نجوميت  ىطتما 

مهتاوق اومسق  وأ  مهلوح ، ام  ةقيرطب  اوفحز  دق  راتتلا  نأ  دقتعا  ةفطاخ ،

.هنول بحشو  ماجللا  ىلع  هتضبق  تدتشا  مث  .تهبج  ىلع  مهومجاهيل 

رظنو هناكم ، يف  رمستف  ًااد ، اتناك  ك  تداح  نجوميت  انيع  تناك 

ليصافتلا يف زيي  ىلع  رداق  غ  لازي  ام  ناكو  باشلا ، لعف  ّدر  ىلإ  نالسرأ 

.ةديازتملا ةمتعلا 

"؟ مه نم  : " ةعرسب مهنم  نوبرتقي  نيذلا  ةلاّيخلا  دشح  ىلإ  رظني  وهو  لأس 

فيك دهاشو  نالسرأ ، يمدق  دنع  ضرألا  ىلع  بضغب  نجوميت  قصب 

ً.ادودشم همف  يقبو  مظتنم  ليكشتب  مهنم  ءابرغلا  مدقتي 

". بائذلا مهنإ  .نالسرأ  اي  يدلاو  ةليبق  اهنإ  "
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نوثالثلاو اثلا  لصفلا 

ناك يف  ليللا  حير  تقطقطو يف  ةيديدحلا ، لعاشملا  بهل  ةنسلأ  تفرفر 

عتجا دقعل  نالسرأ  لسرأ  دق  نجوميت  ناك  .كرتشملا  ميخملا  لخدي  كوليإ 

دهاش امدنع  ىتحو  هسفنب ، بهذيل  نكي  .بائذلا   رقتسا  املاح  ناخلا  عم 

هئاقشأ ، عم  سلجي  ثيح  ىلإ  مايخلا  ب  ةعساو  تاوطخب  يش  كوليإ 

فيض ىلع  موجهلا  ناك  ً.ايح  رداغي  هكرت  عيطتسي  ناك  اذإ  ام  فرعي  نكي 

ىلع مدقي  ار  كوليإ  نأب  رّكف  هنكل  تيكو ، تونوخلوأ  عم  هيذؤتس  ةرج 

.هلتق ًارح يف  نجوميت  لعجي  ءيش 

ةرم رخآ  تلت  يتلا  تاونسلا  ةماخض يف  كأ  حبصأ  دق  كوليإ  دسج  ناك 

نم ةدحاو  ةلصخ  ادع  ًاما  ًاقيلحو  ًافوشكم ، هسأر  ناك  .نجوميت  اهيف  هآر 

، ًاكيمس دوسأ  ًاصيمق  يدتري  ناكو  هس ، ءانثأ  حجرأتت  يتلا  لودجملا  رعشلا 

نجوميت زّكر  .دلجلا  نم  قاسلل  ءاطغو  بوث  قوف  نكادلا ، ورفلاب  ًاشكرزم 

قلطنا .هفدر  ىلع  فيسلل  بئذلا  سأر  ةضبق  ىلع  فرعتي  ناك  يف  هرصب 

رانلا لوح  لاكشألا  ىلع  ةتباث  هترظنو  هلوح ، رظني  نأ  نود  مايخلا  كوليإ ب 

.نجوميت هركذتي  ةوق م  كأو  ربكأ  ودبيو  هفلخ ، يش  يلوت  ناك  .ةيزكرملا 

يذلا لجرلاب  هثارتكا  مدع  ىلع  لديل  ًاسلاج  ىقبي  نأ  ديري  نجوميت  ناك 

ىلع ضهن  مهنم ، يلوتو  كوليإ  برتقا  املاحو  عطتسي ، هنكل   هيلإ ، ءاج 

اوناك مك  لورغوت  ظحال  .مهل  ةراشإ  اهنأ  ول  هعم ك  هؤاقشأ  فقوو  هيمدق ،

نم ةرشعو  ناوي  فقوو  ًاضيأ ، ىلعألا  ىلإ  هسفن  عفر  ةديهنت ، عمو  نيرتوتم ،

لقأ دنع  هتايح  رسخيس  كوليإ ، اياون  تناك  هم  .فلخلا  يف  هلاجر  لضفأ 

.زازفتسا

هابجاح بطقتو  نويشكو ، راساخ  ىلإ  نجوميت  نم  كوليإ  ةرظن  تلقتنا 

هنأ مغر  يجوساي ، ءانبأ  رغصأ  ىلإ  فرعتي  .كانه   جوميت  دهاش  امدنع 

.هينيع فوخلا يف  دهاش 
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ًادعتسم فقو  مهنم  ٍِدحاو  لكف  نيرخآلا ، ىدل  فوخ  كانه  نكي   

ناقفخ دادزاو  مهتالضع  تدتشا  دقو  ةبحاش ، مههوجو  تدبو  موجهلل ،

لبق ةرم  فلأ  هولتقو  مهمالحأ ، لك  مهدوار يف  دق  بائذلا  ناخ  ناك  .مهبولق 

بائذلا ذخأ  امدنع  ةرم  رخآ  هايأر  دق  نويشكو  راساخ  ناكو  اوظقيتسي ، نأ 

هوناع ام  لك  .باوبألا  ىلع  ءاتشلاو  ةرفقم  لوهس  توملل يف  مهكرتو  ًاديعب ،

ًابيرغ ناكو  مهلايخ ، شحو يف  هجو  هل  ناكو  هقتاع ، ىلع  عقي  مويلا  كلذ  ذنم 

ىلع ظافحلا  ًابعص  ناكو  ًايوق ، لاز  ام  هنكل  رمعلا  هب  مدقت  دق  لجر  ةيؤر 

.بعت يأ  نم  ةيلاخو  ةيساق  مههوجو 

تناك .نيوارفصلا  هينيع  كانه يف  تقلعو  نجوميت ، ىلإ  ةرظن  يلوت  ىقلأ 

ىلع ضبقلا  هيف  ىقلأ  يذلا  مويلا  نم  ةقث  لقأ  ناك  هنكل  ًاضيأ ، هتايركذ  هيدل 

ةوق لقألا  كئلوأ  ىلع  رّمنتلا  ملعت  دق  ناك  .هناخ  ىلإ  هداعأو  يجوساي  نبا 

لماعتي فيك  فرعي  نكي  هنأ   ّالإ  .هنومكحي  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  فلزتلاو  هنم 

ً.اجعزنم ًاديعب ، هرصبب  حاشأف  نجوميت ، عم 

ً.اجعزم تمصلا  حبصأ  نأ  دعب  ًالوأ  ملكت  نم  لورغوت  ناك 

نود هسأرب  كوليإ  أموأو  انعم "؟ لكأتس  له  .انميخم  كب يف  ًابحرم  : " لاق

". لعفأس : " لاقو .ءاقشألا  نع  هرصبب  حيشي  نأ 

هنكل هتوص ، عس  ىدل  نجوميت  لخاد  ةيهاركلا  نم  ةديدج  ةبون  ترس 

يلوت وأ  كوليإ  مايق  نم  ًابسحت  بقاري  نيرخآلا ، عم  دابللا  طاسب  ىلع  سلج 

عطتسي و  هدي ، نم  برقلاب  ًازهاج  هفيس  ناك  .هتحلسأ  ىلإ  هيديأ  ّد 

.هتميخ نامأب يف  هنأ  دقتعي  راسناس  ناك  دقف  .ءاخرتسالا 

نجوميت ّدمو  هيدي ، اتلكب  معطلا  عذاللا  ياشلا  نم  هبوك  كوليإ  لوانت 

.ملكتي .هقاذ   رعشي  نأ  نود  هنم  فشتراو  هبوك ، ىلإ  طقف  اهنيح  هيدي 

هربص دافن  نجوميت  ىفخأو  ًالوأ ، ملكتي  نأ  كوليإ  ىلع  ناك  ًافيض ، هتفصبو 

.ءيش يأ  هل  رهظي  نأ  نود  بوكلا  فلخ 
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". يضاملا ءادعأ يف  انك  دقل  : " بوكلا غرفأ  نأ  دعب  كوليإ  لاق 

". ءادعأ لازن  ام  : " ةدحب ةرشابم ، نجوميت  باجأ 

كلذ دوجوبو  ةلأ ، ديق  كرحتي  نأ  نود  هيلإ  عساولا  ههجو  كوليإ  رادأ 

نأ مغر  ًائداه ، ادب  هترجنح ، ىلع  بثولل  نيدعتسملا  لاجرلا  نم  بكلا  ددعلا 

.عتجالا لبق  برشي  ناك  هنأ  ول  تنقتحم ك  اتناك  هينيع 

ببس سيل  كلذ  نأ  مغر  ًاحيحص ، كلذ  نوكي  ار  : " ءودهب كوليإ  لاق 

ىلإ مداقلا  راتتلا  شيج  نع  مالكلاب  ةلوغشم  لئابقلا  .نآلا  انه  ىلإ  يئيجم 

". كتاراغب دوجولا  ىلإ  هتجرخأ  شيج  وهو  بونجلا ،

"؟ هنع اذام  : " ةدحب نجوميت  لاق 

تاونس تضقنا  دق  تناك  .هباصعأ  دقفي  أدبو  فلكتب ، كوليإ  مستبا 

.ةرم رخآ  ةيساقلا  ةربنلا  كلت  لث  هيلإ  ملكتو  لجر  أرجت  ذنم  ةديدع 

كيلإ مضنالل  اوءاج  دقو  .لوجتملا  نم  لوهسلا  تلخ  دقل  : " كوليإ عبات 

". كرتشم ودع  دض 

هنكل  ًاليلق ، همف  حتف  .بائذلا  كوليإ  رضحأ  اذامل  ةأجف  نجوميت  مهف 

.ركفي ناك  يف  لسرتسي  كوليإ  كرتو  ًائيش ، لقي 

ازغ يذلا  باشلا  بئذلا  نع  تارم  ةدع  تعمس  دق  تنك  : " كوليإ لاق 

رخفيل كدلاو  ناكو  نآلا ، لوهسلا  يف  فورعم  كمسا  ً.اراركتو  ًارارم  راتتلا 

". كب

ةراصع لثم  هلخاد  يف  هبضغ  دعاصتو  اهنيح ، هيلع  بثي  نجوميت  داك 

، رذحب كوليإ  هبقارو  هسفن ، كلتيل  ًابك  ًادهج  هنم  رمألا  بلطتو  ءارمح ،

.كلذب رعش  نأ  دعب 

عم تكرحت  نأ  دعب  ّالإ  تيكو  تونوخلوأ  راحم  تدّحو  كنأ  فرعأ   "

راتتلا قحس  تدرأ  اذإ  يلاجر  ىلإ  جاتحت  كنأ  دقتعأ  كلذ ، مغرو  .بائذلا 

". لشلا ىلإ  مهتداعإو 
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"؟ كيدل ام  ددع  مك  : " لورغوت لأس 

". مهاياجس فرعت  : " نجوميت ىلإ  رظنو  نوعبرأو ." ةئم  : " هيفتك كوليإ  ّزه 

". كيلإ جاتحن  الو  .نآلا  تونوخلوأ  دوقأ  .مهيلإ  جاتحن  ال  : " نجوميت لاق 

مغرو .نوكتس  كنأ  تدقتعا  ًاسئاي ك  تسل  كنأ  حيحص  : " كوليإ مستبا 

اهتعمس يتلا  ماقرألا  تناك  اذإ  هداجيإ ، عيطتست  سراف  لك  ىلإ  جاتحت  كلذ ،

ىلع كتليبق  دارفأ  ...نم  ديزملا  ءاقب  ينعيس  كيلإ  بائذلا  ّمض  نإف  ةحيحص ،

". كلذ فرعت  تنأو  .ةياهنلا  ةايحلا يف  ديق 

". لباقم نود  انه  دجاوتت  نل  لباقملا ؟ وه  ام  : " نجوميت لاق 

فلؤم شيجلا  اذهو  .ءاسن  مهيدلو  .دايجو  ةضف  راتتلا  ىدل  : " كوليإ لاق 

". ةمّيق ءايشأ  مهيدل  نوكيسو  ً.اعم  لئابق  ةّدع  نم 

". كب ءاج  يذلا  وه  عمطلا  ًاذإ  : " ًارخاس نجوميت  لاق 

نم ًاجعزنم  هفلخ  يلوت  كرحتو  بضغلا ، نم  ًاليلق  كوليإ  هجو  نَّولت 

.ةناهإلا

انيلع نوكيسو  مهدحو ، مهتهجاوم  بائذلا  عيطتسي  ال  : " كوليإ باجأ 

مهدض نوفقيس  تيك  نأ  تعمس  امدنع  .انيلإ  اوءاج  اذإ  ًابونج  رقهقتلا 

ىلع ًارداق  نوكتس  كنأل  ةصرفلا  تللغتسا  مهيلإ ، اومضنا  دق  كناسرف  نأو 

، بائذلا ىلإ  جاتحت  كنإ  .كلذ  ّغي  انه  هارأ  ءيش م  الو  ًابناج ، انتصق  ةيحنت 

". كعم فوقولل  َّيلإ  جاتحتو 

". مهتاورث سدُس  لباقم  : " لورغوت مت 

اذإ  " .نيدبلا تيك  ناخ  نم  هروفن  ىفخأو  هيلع ، ةرظن  كوليإ  ىقلأ 

". ماسقأ ةثالث  ىلإ  مئانغ  يأ  عيزوت  يغبني  تاناخ ، ةثالث  مهل  ىدصت 

لثم مواسأ  نل  : " درلا لورغوت  عيطتسي  نأ  لبق  باضتقاب  نجوميت  لاق 

". انه انيلإ  مكمضنا  ىلع  دعب  قفاوأ  يننأ   .رجات ك 

.كلذ ترتخا  اذإ  راتتلا  لاتق  نع  يفاقيإ  عيطتست  ال  : " قفرب كوليإ  لاق 
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". مهمزهن نأ  دعب  مئانغلا  ميسقت  ةشقانم  راع يف  كانه  سيلو 

بائذلا مزه  يتعاطتسابف  دحاو ، رمأب  كفاقيإ  عيطتسأ  : " نجوميت لاق 

لثم روثي  هنأ  فرعي  هنم  غص  ءزجو  هيلع ، رطيس  دق  هلاعفنا  ناك  ًالوأ ."

كلذ ظحالي  نأ  نود  ضهني  أدبو  يضاملا ، نم  حبصأ  هءوده  ّنكل  قمحأ ،

ً.ابيرقت

كلذ لعفت  نل  : " هفاقيإ لواحي  وهو  هيف  كش  ال  قيب  كوليإ  لاق 

اهجاتحت حاورأل  ًاقاهزإ  كلذ  نوكيس  عيطتست ، تنك  اذإ  ىتحو  .تالئاعلاب 

بحاص لجر  كنأ  َّيلإ  لصو  دقل  انضعبل ؟ انلاتق  نم  ةدئافلا  ام  .راتتلا  لاتقل 

". نآلا كلذ  رهظأ  .نجوميت  اي  ةيؤر 

رعشف فرصتيس ، فيك  اودهاشيل  نجوميت  ىلإ  نيرضاحلا  لاجرلا  لك  رظن 

هدي دعبأو  ىرخأ ، ةرم  سلجي  ناك  يف  تجنشتملا  هيتضبق  ىخرأو  مهترظنب ،

دق كوليإ  نكي  .هفيس   ضبقم  نم  برقلاب  هيلإ  تلزن  يذلا  ناكملا  نع 

ءيجملا هودع يف  ةعاجش  تناك  .هفتح  يقل  ناكل  كلذ ، لعف  هنأ  ولو  .كرحت 

نأ تايركذ  هيف  تراثأو  لجخلاب ، رعشي  نجوميت  تلعج  دق  ناكملا  كلذ  ىلإ 

مهرضحأ نيذلا  براحملل  ةجاحب  هنأ  فرعي  ناك  .لاجر  ب  ًالفط  نوكي 

.هعم فلاحتلا  لمحت  طقف  عاطتسا  اذإ  كوليإ ،

"؟ تنأ اهذفنتس  له  بائذلا ؟ ءالؤه  يرماوأ ، نوذِّفنيس  له  : " لاق

انحنما .ةكرعملا  طقف يف  دحاو  دئاق  ىوس  دجوي  نأ  نك  ال  : " كوليإ لاق 

". كيدل لجر  يأ  لثم  ةبالصب  براحأسو  هدوقأ ، ينعدو  ًاحانج 

يتلا تاليكشتلاو  قوبلا ، تاراشإ  فرعت  نأ  يغبني  : " هسأر نجوميت  ّزه 

ددع ربكأ  لتقو  دايجلا  ةدايق  درجم  نم  كأ  كانه  .نيرخآلا  عم  اهتمظن 

". هيلإ لوصولا  عيطتست 

غلبأ امدنع  هدجيس  ام  ًاديدحت  فرعي  نكي  و  ًاديعب ، هرصبب  كوليإ  حاشأ 

عازتنا صرفب  رّكف  دق  ناك  .سملل  اودعتسيو  مهمايخ  اومزحي  نأب  بائذلا 
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ناك هبلق ، قعأ  نكل يف  راتتلا ، هجاوتس  يتلا  ةموزهملا  لئابقلا  نم  مئانغلا 

.كلذ  مواقي  نأ  عطتسي  و  يقيقح  بئذ  لثم  ءاوهلا  يف  ءامدلا  ّمش  دق 

يجوساي ناكو  .هتايح  لالخ  راتتلا  شيج  لثم  لوهسلا  يف  ءيش  كانه  نكي 

ميدقلا ناخلا  ءانبأ  نأ  عسل  مرطضت  كوليإ  حور  تناكو  مهيلع ، غيس 

.بونجلا ىلإ  مداقلا  شيجلا  نوّدحتي 

نأ فاشتكا  ناكو  نوفئاخ ، لاجر  هب  بحري  نأ  عقوتي  ناك  كلذ ، مغر 

ةميق نم  لّلق  دق  تقولا  كلذ  لولحب  فلاحت  يف  تلخد  دق  تونوخلوأ 

ءانبأ نأ  كلذ  نم  ًالدب  دجو  هنأ  ّالإ  مئانغلا ، فصنب  بلاطيس  ناكو  هيبراحم ،

لمعلاب هسفن  مزلأ  دق  ناك  هنكل  .ةدراب  ةسرطغب  هعم  نولماعتي  يجوساي 

بائذلا ديعيو  ةطاسبب ، لهسلا  يف  مهكرتي  نأ  عيطتسي  نكي  و  مهعم ،

نأ دعب  لؤاست  عضوم  حبصتس  ةليبقلا  ىلع  هترطيس  تناك  .مهجاردأ 

ناك ءاوهلا ، اهبيهل يف  صقارتي  يتلا  لعاشملا  ءوض  يفو  كلذ ، لعفي  هودهاشي 

ةيؤر درجم  تناكو  مالظلا ، يف  هلوح  ةدتمملا  مايخلا  تارشع  ةيؤر  عيطتسي 

ام .قيقحتلا  ةنكمم  همالحأ  لعجت  براحملا  نم  بكلا  ددعلا  كلذ  لثم 

ءانبأ تام  اذإو  هفلخ ؟ ءالؤه  لك  دوجوب  هقيقحت  لجر  عيطتسي  يذلا 

دفر ءالؤه  عيطتسيو  فئاخو ، عئاض  مهلاجر  نوكيس  ةكرعملا ، يجوساي يف 

.بائذلا فوفص 

". يلالخ نم  كرماوأ ، يلاجر  ذِّفنيس  : " ًاخأ لاق 

، راتتلا مدت  ّمتي  نأ  دعبو  كلذ ، دعب  نكل  : " مامألا ىلإ  نجوميت  ىنحنا 

ءانبأ ربكأ  يتفصب  بائذلا  ةدايق  يف  قحلا  يعّدأو  اننيب ، ًادق  ًانيد  يوسنس 

يذلا فيسلا  كلذب  ينهجاوتس  له  .ةايحلا  ديق  ىلع  اولاز  ام  نيذلا  يجوساي 

"؟ كل هنأك  هعضت 

". هنإ يل : " ههجو ضعتما  دقو  كوليإ ، باجأ 

، لجرلا ىلع  ةرظن  لورغوت  ىقلأو  هلوح ، ميخملا  ىلع  تمصلا  قبطأ 
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ىلع هسفن  كوليإ  مغرأ  .ةسايكلا  عانق  اهيطغي  داكلاب  يتلا  ةيهاركلا  بقاري 

نأب فرعي  ناكو  رمألاب ، ركفي  هنأب  رهاظتي  ناك  يف  كارح  نود  سولجلا 

ىلإ جانلا  براحملا  باطقتسا  ةصرفب  رّكف  دق  ناكو  ًاتيم ، هديري  نجوميت 

ناخ هجاو  كلذ ، نم  ًالدب  .تيملا  نجوميت  يدي  ب  نم  مهذخأو  بائذلا ،

هعم ك حاورألا  تناك  ارو  .ثكب  كلذ  نم  ربكأ  ةزئاجلا  تناكو  تونوخلوأ 

.لبق نم  نكت   

كلت لث  بحرأسو  كهجاوأس ، راتتلا ، رمدن  نأ  دعب  : " ناعملت هانيعو  لاق 

". ةصرفلا

كوليإ سلجو  .اهفويس  ىلإ  ةثك  يديأ  ّد  ببستو  ةأجف ، نجوميت  فقو 

.رخآ ناكم  تناك يف  نجوميت  ةرظن  نكل  هيلإ ، هرصب  عفرو  رجح  لثم 

رادتسا .لوهذ  ةلاح  يف  اهنأ  ول  ك  عمجتلا ، وحن  ءطبب  نلوه  تشم 

ضهن يجوساي ، ةجوز  دهاش  امدنعو  نجوميت ، هابتنا  تفل  نم  ىل  كوليإ 

.اههجاويل يلوت  عم  ًاضيأ 

قوف اهناسل  فرط  رر  تناك  فيك  كوليإ  دهاشو  ةبحاش ، نلوه  تناك 

امدنعو .ىعفأ  ناسل  لثم  رمحألا  محللا  نم  ةعطق  تناكو  ىلفسلا ، اهتفش 

.اهب هعفصتل  اهدي  تعفرو  مامألا ، ىلإ  تعفدنا  تارظنلا ، تقالت 

كسمأو بائذلا ، ناخ  ىلإ  لوصولا  عيطتست  نأ  لبق  هنيب  نويشك  لاح 

لوصولا ةدهاج  لواحتو  بلخم ، لثم  اهديب  حّولت  تناك  يف  ةوقب  هتدلاوب 

رعش نأ  دعب  ًائيش  لقي  كوليإ   نأ  ك  رافظألا ، هس  .كوليإ   هجو  ىلإ 

اهنبا ىلع  اهرصب  عقوو  نلوه ، تحفاك  .هفلخ  ًادعتسم  فقي  نجوميتب 

.ربكألا

نأب هل  حمست  فيك  : " نويشك ةضبق  نم  تالفإلا  لواحت  يهو  هتلأس 

"؟ انب هلعف  ام  دعب  شيعي 

لتاقن نأ  دعبو  .دلاو  اي  يميخم  يف  فيض  هنإ  : " هسأر نجوميت  ّزه 
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". تونوخلوأ ىلع  لصحيس  وأ  هنم ، بائذلا  ىلع  لصحأس  راتتلا ،

.ةرار نجوميت  مستباو  هيلإ ، كوليإ  رادتسا  اهدنع 

م كأ  كميخم  يف  ًامايخ  دهاشأ  ال  كوليإ ؟ اي  هديرت  ام  كلذ  سيلأ  "

بائذلا نع  ءسلا  بأ  ىلخت  دقل  .تومنل  لوهسلا  يف  انتكرت  امدنع  تناك 

". غتيس كلذ  نكل  كتدايق ، تحت 

.هيفتك كّرحو  تفاخ  توصب  كوليإ  كحض 

ًالجر كانه  نأ  فرعتس  قلطنن ، امدنعو  .هلوقل  تئج  ام  لك  تلق  دقل  "

كعدأ نلو  ًايساق  ًاسرد  كملعأس  كلذ ، دعبو  .كحانج  مامز  ىلوتي  ًاديدش 

". ةيناث ةرم  شيعت 

دنع كلاجر  بيردت  أدبأس  .كوليإ  اي  كمايخ  ىلإ  دع  : " نجوميت لاق 

". رجفلا

ةغص لئابق  تبره  ءارضخلا ، لوهسلا  وحن  ًابونج  نوض  راتتلا  ناك  يف 

هدشح يذلا  شيجلا  اودهاش  امدنع  ًادبأ  اهضعب  ثيرتي  و  .مهمامأ  نم 

لالتلا وحن  عفدنت  ةكرحتم  ةنكاد  عقب  لثم  اورهظو  هنع  اودعتباو  نجوميت ،

ًايموي دادزي  شيجلا  ناك  اذكهو  هيبراحم ، ىلإ  مهاوق  نورخآ  ّمضو  ةديعبلا ،

، زنمين ىلإ  ثوعبم  لسرأ  دق  نجوميت  ناك  .بضاغلا  دونجلا  نم  ليسب 

هيثوعبم  ضعب  .اهداجيإ  عاطتسا  ىرخأ  ةيسيئر  ةليبق  يأو  ستاريوأو 

ىلع تسيل  لئابقلا  هذه  نأ  اوغلبت  وأ  لئابقلا ، كلت  ىلإ  لوصولا  اوعيطتسي 

لئابقلا نكت  .مهل   هراقتحا  عم  ىتح  مهدّدرت ، مهفي  ناك  .لاتقلل  دادعتسا 

ةدحاو ةوق  يف  اهنم  ثالث  ديحوت  ناكو  اهخيرات ، ىدم  ىلع  ًاعم  تبراح  دق 

ك نوزهاج  مهنأ  دقتعا  ىتح  ًاعم  ثالثلا  لئابقلا  تبردت  .ًالهذم  ًارمأ 

تايسمألا هؤاعدتسا يف  ّمتي  ام  ًابلاغ  ناك  كلذ ، مغرو  ً.ااد  اونوكي  نأ  يغبني 

اظم اهدارفأ  ركذتي  يتلا  ةلتاقتملا  قرفلا  بقاعي  وأ  ةيومد ، تاعازن  عنميل 

.تضم لايجأ  نم 
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عفر دق  بائذلا  تالئاع  نم  دحأ  نكي  ملف  بائذلا ، مايخ  ةرايزب  مقي   

تقو كانه  ناك  .اهلافطأ  عم  تومتل  اهوكرت  امدنع  هتدلاول  ًعد  توصلا 

ىتف مهفرع  نيذلا  موقلا  ب  يشملا  لباقم  ءيش  يأ  نع  يلختلا  هيف  دارأ 

املاطو .مهسفنأ  اونوكي  هلبق ،  تفشتكا  دق  نلوه  تناك  ك  نكل  ًاغص ،

.مالسلاب معني  نل  مهمكحي ، كوليإ  يقب 

نوعلطتسملا ءاج  تونوخلوأ ، لوصو  دعب  نيرشعلا  مويلا  رجف  يف 

.موي نم  لقأ  ةسم  دعبي  هنأو  قفألا ، راتتلا يف  شيج  نأ  هغالبإل  نوقباستي 

خفن .زعاملا  لثم  مهمامأ  عفدنت  ىرخأ ، لوجتم  ةلئاع  مهعم  تءاجو 

نوبراحملا ناك  يف  تيخملا  ءودهلا  داسو  عمجتلاب ، ًاناذيإ  قوبلا  نجوميت 

مهنم ديدعلا  ناك  .مهدايج  نوطتو  عّدوم  مهنوبحي  نيذلا  كئلوأ  نولّبقي 

يتلاو ةوقلا ، مهحنمتل  زبخلاو  نخاسلا  نأضلا  محل  نم  رئاطش  نوغض 

بائذ ّىلوتو  حانجلا ، ليكشت  ّمت  .مهتاهمأو  مهتانب  مهيديأ  ب  اهتعفد 

ّىلوت يف  ةنميملا ، يف  تونوخلوأ  راساخو  نويشك  داقو  ةرسيملا ، كوليإ 

فص لوط  ىلع  ًاراسيو  ًاني  رظنو  بلقلا ، يف  تيك  ةدايق  نجوميت 

دض موجهلل  هتراشإ  نورظتني  براحم  ةئا  ناك  .اضرلاب  رعشو  ناسرفلا ،

، ًاراهنو ًاليل  ةلعتشم  تيقب  دق  تونوخلوأو  تيك  كلا يف  تناك  .مهئادعأ 

مهل اهحنم  يتلا  كلتل  ةقباطم  ًاعورد  يدتري  ًابيرقت  مهيبراحم  ثلث  ناكو 

نم ةبكارتم  حئافصب  ةمّعدم  ةيدلج  رزآ  ةيمحم  مهدايج  تناك  .واشت  نيو 

نم اهلثم  ًائيش  اودهاش  نأ  قبسي  راتتلا   نأ  فرعي  نجوميت  ناك  .ديدحلا 

ينحني نالسرأ  دهاشو  فلخلا ، ىلإ  عجارتت  ءاسنلا  تناك  يف  رظتناو  لبق ،

رظن .ةجوز  اهذختا  مث  اهرسأ  يتلا  ةيراتتلا  ةباشلا  لّبقيو  لفسألا  ىلإ 

، لفأ دق  ةدالولا  داعيم  ناك  .تروبل  رثأ  كانه  نكي  نكل   هلوح ، نجوميت 

نإ هل  تلاق  امدنع  نلوه  ركذت  .مايخلا  نم  جرخت  نأ  عقوتي  نكي  و 

تراد دقل  .ةركفلا  نم  ًاضعتمم  مستباو  هدلوم ، ةليل  ةراغ  قلطنا يف  يجوساي 
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نأ ًابعص  نكي  و  عيطتسي  ام  لك  لعف  دق  ناكو  اوربك ، راغصلا  نكل  مايألا ،

دجو مث  نويشكو ، راساخ  ينيع  نجوميت يف  رظن  .هءانبأ  بقاري  هدلاو  لّيختي 

اوعطق دق  اوناك  .جوميت  مستباو  مهل  أموأ  .هراسي  ىلإ  اثلا  فصلا  جوميت يف 

هيف نوقبي  موي  لك  ناك  ثيح  لالتلا  يرخصلا يف  عدصلا  نع  ةليوط  ةسم 

.مهل ًاراصتنا  ةايحلا  ديق  ىلع 

سرف ىلع  مامألا  ىلإ  تونوخلوأ  نهاك  ىشم  نيزهاج ، اوحبصأ  امدنع 

.هسرف نولب  هرعش  حبصأ  دقو  نسلا ، ًانعاطو يف  ًاليحن  ناكو  .ضايبلا  ةعصان 

ناك .ءسلا  بأ  ىلإ  هيدي  عفرو  دشنأ ، امدنع  هيلع  نويعلا  لك  تصخشو 

.حالس هنأ  ول  ك  هب  راشأو  نانلا ، هتقرحأ  فورخ  فتك  مظع  لمحي 

برحلل ًاشطعتم  تيك  نهاك  نكي  .هسفن   ةرارق  يف  نجوميت  مستباو 

.سوقطلا ءادأل  بسانملا  لجرلا  راتخا  دق  نجوميت  ناكو  هلثم ،

، ضرألا ىلع  هسفنب  ىقلأو  نهاكلا ، لّجرت  يرجي ، ام  نوبقاري  اوناك  يف 

مئاسنلا هلمحت  يذلا  ءانغلا  ناكو  ًاعيمج ، مهمكحت  يتلا  مألاب  كسمأو 

، ًاخأ .ةملكلا  رظتنت  مات ، نوكس  يف  تسلج  براحملا  فوفص  ّنكل  ًاتفاخ ،

رّر ناك  يف  اهأرقو  مظعلا ، ىلع  ءادوسلا  طوطخلاب  زوجعلا  لجرلا  قّدح 

.اهقوقش لوط  ىلع  دقعلاب  ةئيلملا  هعباصأ 

بأو .اهيلع  اهقيس  يتلا  راتتلا  ءامد  ىلإ  قوتت  اهنإ  .ةرشبتسم  مألا  : " ىدان

ةوق ًايدبم  هيدي ، مظعلا ب  ةعطق  رسك  همساب ." ًامدق  يضملل  انيداني  ءسلا 

.ةئجافم

: خرصو طخلا ، لوط  ىلع  ًايلاع  هتوصب  رأجو  ءاوهلاب ، هيتئر  نجوميت  ألم 

اولتاق .انتاوطخ  لقث  ركذتت  اهنإ  .اوخإ  اي  طقف  ًادحاو  ًابعش  فرعت  ضرألا  "

". انمامأ نوبرهيسو  مويلا ، ًاديج 

قفخي هبلق  نأب  نجوميت  رعشو  ٍلاع ، توصب  نورأزي  مهساوقأ  اوعفر 

ًارظنو .فوفصلا  ربع  فلخلا  ىلإ  داعو  هسرف  نهاكلا  ىطتماو  ةعرسب ،
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لجرلا ينيع  يف  رظنلا  ىلع  براحملا  نم  دحأ  ؤرجي  مهّطتو ،  مهفوخل 

.هسأر ىنحأو  هل  أموأ  نجوميت  ّنكل  زوجعلا ،

نوعرقي اوأدبو  ةغص  ًالوبط  ناسرفلا  ضعب  لمح  فوفصلا ، ةفاح  ىلع 

وحن اهلزنأ  مث  هعارذ  نجوميت  عفر  .هبلق  تابرض  عم  اهتوص  قفاوتو  اهيلع ،

راحم لضفأ  نم  ةئم  عم  هقيقش  مّدقت  امدنع  راساخ  ينيع  ىلإ  رظن  .ميلا 

ىّن موجهلل ، اوعفدنا  امدنعو  ً.اعرد  يدتري  مهنم  لك  ناكو  تونوخلوأ ،

ةوقلا نع  ًاديعب  اوقلطناو  مهفاقيإ ، نم  دحأ  نكمتي  ال  نأ  نجوميت 

ً.اددجم اوقتلي  نأ  نجوميت  عّرضت  مهبقاري ، ناك  يفو  ةيسيئرلا ،

، ليملا وحن  ةديعب  راساخ  ةئم  تحبصأو  فصلا ، ىلع  تمصلا  مّيخ  امدنع 

بائذلاو تيك  وبراحم  قلطناو  هسرف ، يبناج  ىلع  هيبقعب  نجوميت  عفد 

ميخملا نامأ  فّلخمو  لافطألاو ، ءاسنلا  كرات  ًاعم ، مامألا  ىلإ  تونوخلوأو 

.مهءارو
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نوثالثلاو ثلاثلا  لصفلا 

ةيؤر نأ  ّالإ  هنوهجاوي ، يذلا  ودعلا  نوفرعي  ًاعيمج  اوناك  مهنأ  مغر 

ةعقب لثم  نوكرحتي  اوناك  .مهل  ةمدص  لّكش  راتتلا  ةوقل  عساشلا  دادتمالا 

ناكو مايخلاو ، تابرعلاو  ناسرفلا  نم  نكادلا  مهدشحب  ضرألا ، ىلع  ةئيطب 

يقبو لشلا  ىلإ  ليم  ةئمسمخ  دعب  ىلع  مهودهاش  دق  هاقيقشو  نجوميت 

عم اوجرخ  نيذلا  لاجرلا  ناك  .اولذاختي  كلذ ،  مغرو  .مهقلق  ثي  رمألا 

فوخ ب كانه  ناك  اذإو  .ةكرعملل  نودعتسم  مهنأ  نوفرعي  يجوساي  ءانبأ 

صحفلا هدحوو  ةيساق ، تدب  براحملا  هوجو  نأل  رهظيل  نكي  فوفصلا ، 

فن قاوبأ  نوعمسي  اوناك  يف  دئاسلا  رتوتلا  نع  فشك  ماهسلل  رمتسملا 

.ديعب نم  راتتلا 

باشعأ اهماهتلا  دعب  ةيوق  هسرف  تناكو  رضخأ ، ٍداو  ربع  نجوميت  راس 

، هتداق ب  ًاروهت  كألا  دّقفتل  رماوأب  خرص  ًاراركتو ، ًارارمو  .ةرضنلا  عيبرلا 

اهحج حبك  يغبني  ناكو  مامألا ، ىلإ  ةرسيملا  تمّدقت  .مهأوسأ  كوليإ  ناكو 

اودهاش مهمامأ ، .هرماوأب  دمعتم  ءازهتسا  كلذ  نأ  دقتعي  نجوميت  ذخأ  ىتح 

تناك .ديعب  نم  عيضت  ةتفاخلا  مهتاخرصو  مايخلا ، لوح  نوقباستي  راتتلا 

هماهس دّقفت  .ةمعن  لثم  هرهظ  ءفدلاب يف  نجوميت  رعشو  ةعطاس ، سمشلا 

برض ديري  ناك  .لبق  نم  تناك  ةنانكلا ك  ةزهاج يف  اهدجوو  ىرخأ ، ةرم 

عراستلا كرت  هيلع  نأ  فرعو  اهتعرس ، ىصقأ  ىلإ  دايجلا  لصت  امدنع  راتتلا 

رمقلل تارود  ثالث  ذنم  ًابونج  نولحتري  راتتلا  ناك  .ةنكمم  ةظحل  رخآ  ىتح 

لثم طيشن  اونوكي  ال  نأب  لمأي  ناكو  موي ، لك  نوسيو  لقألا ، ىلع 

.مهلثم لتقلل  شطعتم  وأ  هيبراحم ،

هعبتف ًاببخ ، سلا  ىلإ  هسرف  عفدو  مامألا ، ىلإ  هلقثب  ىخرأ  ليم ، دعب  ىلع 

لخدي نم  لوأ  نوكيل  ىرخأ  ةرم  ىعسي  ناك  كوليإ  نأ  مغر  ناقتإب ، هلاجر 

ةبضاغ ةرظنب  كوليإ  هقمرف  ةدحاو ، ةرم  قوبلا  يف  نجوميت  خفن  .ةكرعملا 
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، ناذآلا رفاوحلا  جيجض  ألمو  فصلا ، ىلإ  نوعجارتي  هوبراحم  ناك  يف 

فصن مهنويعو  هلوح ، ةسمحتملا  هيبراحم  تاخرص  عس  نجوميت  عاطتساو 

وهو هرتو  ىلع  لوألا  مهسلا  عضو  .مهدض  ديازتملا  حايرلا  طغض  نم  ةقلغم 

ىلإ هقيرط  اهدحأ  دجيس  ار  .اهب  ًائيلم  نوكيس  ام  ناعرس  ءاوهلا  نأ  فرعي 

ناقفخ دادزا  .اهعم  خأ  قانع  هتحت يف  ضرألا  ىلع  ًاعيرص  هيقليو  هترجنح 

نم ّنطت  ىلوألا  ماهسلا  تءاج  .يرجي  ام  ىلع  هزيكرت  هفوخ يف  عاضو  هبلق ،

ناك .ةعرس  ىصقأب  دايجلا  رهظ  ىلع  عافدنالا  ةراشإ  ِطعي  هنكل   راتتلا ،

هضعب نم  نابرتقي  ناشيجلا  ناك  يفو  ًانقتم ، لمعلا  نوكي  نأ  يغبني 

.ةبسانملا ةظحللا  راتخا  ضعبلا ،

سرفلا تباجتساو  وشت "! : " خرصو هسرف  يبناج  ىلع  هيبقعب  نجوميت  عفد 

.مهلثم ةراثإلاب  رعشت  تناك  ار  .مامألا  ىلإ  بثت  تداكو  ةعيرس ، ةعافدناب 

عضبل .ةوق  نم  كل  ام  لكب  فلخلا  ىلإ  رتولا  نجوميت  بحسو  فصلا ، هعبت 

ً.اتباث ناك  هنكل  طقف ، عبصإب  غلاب  لجر  نزو  لمحي  هنأب  رعش  تاظحل ،

ماتلا تابثلا  نم  ةظحللا  كلت  تءاجو  هلالخ ، نم  يرسي  رفاوحلا  عقوب  رعش 

.ضرألا ّس  نأ  نود  سرفلا  تراط  امدنع 

ىلع ةفطاخ  ةرظن  نجوميت  ىقلأ  .ةعرس  ىصقأب  اهنيح  نوعفدني  راتتلا  ناك 

لجر ةئمعبسلا  ناكو  لهسلا ، ربع  ناعفدني  نافص  كانه  ناكو  .هلاجر 

دهجلا ةجيتن  هنانسأ  نع  فشك  .ةدودشملا  مهساوقأ  عم  ًاعيمج  نيدعتسم 

.لوألا همهس  قلطأو  هيفتك ، هب يف  رعش  يذلا 

لالتلا نم  تدّدرت  ةدحاو  ةعقرف  توص  كلذ  عبت  يذلا  جيجضلا  ناك 

لبق ةظحلل  كانه  تقلع  اهنأ  ادبو  ءاقرزلا  ءسلا  وحن  ماهسلا  تراط  .هلوح 

، ضرألا يف  اهنم  ديدعلا  عاضو  راتتلا ، فوفص  وحن  لفسألا  ىلإ  عفدنت  نأ 

اعلا نم  ناسرفلا  تجرخأو  محللا ، اهكأ يف  سرغناو  .اهشير  ىتح  ىفتخاو 

.ةدحاو ةبرضب 
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ماهسلا تعفتراو  درلا ، ءاج  ثدح ، ام  ةيؤر  نجوميت  عيطتسي  نأ  لبق 

نأب رعشو  لبق ، نم  ماهسلا  نم  بكلا  ددعلا  اذه  دهاش  دق  نكي  .هقوف  

راتتلا ماهس  تناك  .ةديعبلا  سمشلا  بجحيو  هيبراحم  فص  قوف  ّر  ًالظ 

كرحتت اهنأ  ادب  مث  .اهنم  عزفي  نأ ال  ًالواحم  اهبقاري ، ناك  يف  ءطبب  كرحتت 

.تارشحلا نط  هبشي  ا  ةمداق  اهعس  عيطتسي  ناكو  عرسأ ، لكشب 

رمهنت نأ  لبق  ىرخأ  ةرم  هلاجر  قلطأو  ٍناث ، مهس  ىلع  هعباصأ  تضبقنا 

.ةقرطملا هبشي  ا  مهفص  ىلع  راتتلا  ماهس 

، مهجورس نع  لاجر  ىفتخا  اهتعرس ، ىصقأب  يرجت  دايجلا  تناك  يف 

مدطصي ءيشب  نجوميت  رعش  .ةظحل  لالخ  فلخلا  يف  مهتاخرص  تشالتو 

فقوو ًاجاهتبا ، خرصف  عردلا ، قرتخا  دق  نكي  .هنع و  دتريو  هفتكو ، هذخفب 

هتيؤر تحضأ  .هئادعأ  ىلع  رخآ  رثإ  ًهس  قلطي  ناك  يف  باكرلا  ىلع  ًابيرقت 

راتخي ناك  هنكل  ليصافتلا ، ةيؤر  عيطتسي  دعي  ىتح   حيرلا  يف  ةشوشم 

.ةيجمه ةيويحب  مهلتقيو  هاياحض 

، راتتلا ناسرف  لوأب  اوقتلي  نأ  لبق  طقف  تاظحل  ىوس  تضقنا  دق  نكت   

هسوق نجوميت  قّلع  مهضعب ، نم  اوبرتقا  املاح  .ّرم  دق  ًارهد  نأ  ادب  نكل 

ىدحإ كلت  تناكو  .دارأ  ىتم  هلعتسا  عيطتسي  ىتح  هجرس  ىلع  فاطخب 

، هل نالسرأ  هعنص  يذلا  فيسلا  رهش  .هطابض  عم  اهطبنتسا  يتلا  راكفألا 

بلق ةقفخ  لك  تناك  .دمغلا  نم  هجورخ  ءانثأ  لصنلا  ريرص  عمسو 

لبحب طوبرملا  قوبلا  ّدش  .ٍفاك  تقو  هيدل  ناك  نكل  ًاليوط ، ًاتقو  قرغتست 

دهاش هينيع ، فرط  نم  .تارم  ثالث  هيف  خفنو  هيتفش ، ىلإ  هعفرو  هقنع  لوح 

ودعلل هسرف  عفدي  ناك  يف  هيتضبقب  فيسلاب  كسمأو  ناكرحتي ، حانجلا 

ً.ادعتسمو ًانزاوتم  ةعرس ، ىصقأب 

ىصقأب اهضعب  دايجلا  تبرض  .ماطترا  توص  كلذ  نع  ردصو  راتتلا ، اوبرض 

ةجيتن مهجورس  يف  اورادتساو  قيرطلا ، نع  سراف  يأ  دعتبي  نأ  نود  ةعرس 
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هوجولا وحن  ماهسلا  تقلطناو  ًاضعب ، هضعب  وحن  ناشيجلا  عفدنا  .ماطترالا 

تارشع شيجلا  الك  دقفو  ًاعيرس  توملا  ّلحو  ةبيرق ، ةفاسم  نم  قانعألاو 

ًاددجم رأزو  ًاعفن ، يدجي  عردلا  نأ  نجوميت  دهاش  .ةدحاو  ةظحلب  لاجرلا 

ّنكل هنم ، ةلفغ  راتتلا يف  راحم  دحأ  هاطختو  .هيلإ  ودعلا  ًايعادو  ًايدحتم ،

كلت نم  عفدنا  ًهس  رخآ  قلطأو  ًاديعب ، بهذي  نأ  لبق  هنعط  نجوميت 

خرصي هلعجو  نجوميت  ردص  هلصن يف  سرغناو  عردلا ، لخاد  ةبيرقلا  ةفاسملا 

كّرحو .زازتها  لك  عم  هدلج  قزو  كرحتي  مهسلا  لصنب  رعشي  ناك  ً.املأ 

.يمارلا سأرب  حاطأو  سوق  لكشب  هفيس 

دق موجهلا  ناك  .ةيديدحلا  عردلا  حئافص  ب  تلاسو  ءامدلا ، هتخطل 

تأدب .مهقحس  متي  ملف  ًابك  ناك  مهددع  ّنكل  لوألا ، راتتلا  طخ  مّطح 

لتاقتت يتلا  لاجرلا  نم  رغصأ  تاعومجم  ىلإ  ككفتت  لاتقلا  فوفص 

مهساوقأ تحضأ  ىتح  ةردخ  لمانأ  نم  ماهسلا  قلطتو  اهنيب ، يف  ةيشحوب 

هنكل  هئاقشأ ، نع  نجوميت  ثحب  .فويسلا  ىلإ  اولوحتو  ةدئاف  تاذ  غ 

ًارارم لاجرلا  نم  ديزملا  لتقو  .لاجرلا  نم  دشحلا  كلذ  ةرمغ  يف  مهَري 

هيلإ ءاج  .هيتبكر  نم  ةسمل  درج  مامألا  ىلإ  مدقتت  هسرف  تناكو  ًاراركتو ،

يف نجوميت  هنعطف  ءامدلاب ، كاذنآ  ًائيلم  حوتفملا  همف  ناكو  خرصي ، يراتت 

، ةطلب لمحي  هبناج  نم  رخآ  هءاجو  هنم ، هريرحتل  ةوسقب  هفيس  ّدشو  هردص ،

ًايبناج عفدنا  نجوميت  نكل  ةبرضلا ، ذفنت  .عردلا   حئافص  ىلع  اهب  برضو 

ًايطتمم ىقبي  ىتح  حفاكي  ناك  يف  قزمتت  هيقاس  تالضعب  رعشو  اهتوق ، نم 

.بهذ دق  ناك  لجرلا  نكل  هسرف ،

ناكو راسيلا ، ةهج  نم  مامألا  ىلإ  مهقيرط  نوقشي  كوليإ  بائذ  ناك 

ناك رخآلا ، رثإ  مهسلا  قلطي  وهو  راتتلا  طسو  ىلإ  ىشمو  لجرت  دق  مهضعب 

عم مهنم  ديدعلا  فقوو  مهناصمق ، تحت  ةيدلج  ًاعورد  نودتري  كوليإ  لاجر 

، مههاوفأ لوح  ءارمح  تارطق  مهضعب  ىلع  رهظ  .مهب  ةقلعم  ةروسكم  ماهس 
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نجوميت عاطتسا  .راتتلا  زكرم  نم  ًائيشف  ًائيش  اوبرتقاو  لاتقلا ، اوعبات  مهنكل 

ناك يذلا  هفيسب  برضيو  ءامدلاب  خطلم  ههجوو  مهعم ، كوليإ  ةيؤر 

.ىضم يف  يجوسايل 

نم لك  ىلع  ةرطخ  تناكو  فنعب ، اهاوقب  لكرتو  رضتحت  دايجلا  تقلتسا 

ًاقلاع تونوخلوأ  نم  ًابراحم  دهاشو  اهلوح ، هسرف  نجوميت  داق  .اهنم  برتقي 

هجرس نع  بثوو  تانعللا ، قلطأو  لجرلا  ينيع  يف  رظنو  .اهادحإ  تحت 

، ديدحلا هفقوأف  هردصب  رخآ  مهس  مدطصا  ضرألا ، ىلإ  لصو  املاحو  هررحيل ،

ريرحت عاطتسا  ىتح  لجرلا  بحسو  ًالقاثتم  ضهن  هنكل  هرهظ ، ىلع  عقو 

اهطقتلاف هنم ، برقلاب  ضرألا  ىلع  ماهسلاب  ةئيلم  ةنانك  كانه  تناك  .هيمدق 

هيبقعب عفدو  هسوق ، ىلإ  هدي  ّدمو  ًاددجم ، هسرف  يطت  نأ  لبق  نجوميت 

اوثرتكي راتتلا   نأ  ادب  .سوقلا  بحسيل  هتوق  لك  لمعتساو  ىرخأ ، ةرم 

هدهاشو هوهجاوي ، نأ  مهادحتو  مهيلع ، ىدان  .دعب  اوعادتي  و  مهرئاسخل ،

ةقاطب اولتقو  اونعطو  ةسح ، اولعتشاف  ًاددجم ، هسرف  يطت  هوبراحم 

تونوخلوأ دهاشو  رمتسي ، نأ  نك  ال  كلذ  نأ  فرعي  ناك  .ةددجتم 

قيوطتل مزاللا  ددعلل  اورقتفا  مهنأ  مغر  هني ، ىلإ  مامألا  وحن  نوطغضي 

وحن ءاوهلا  يف  رودت  يهو  سوؤفب  اومر  مهماهس ، تدفن  امدنعو  ودعلا ،

.مهفويس ىلإ  مهيديأ  اوّد  نأ  لبق  مهنم  ديدعلا  اولتقو  ودعلا ، دشح 

هتاوق عم  ًامداق  راساخ  ىري  نأ  لبق  رفاوحلا  عقو  نجوميت  عمس 

ءارو ئبتخم  ةبك ، ةرئادب  ةكرعملا  عقوم  لوح  اوفتلا  دق  اوناك  .ةيطايتحالا 

عفدني مظتنم  فص  ةيؤر  نجوميت  عاطتسا  هسرف ، رهظ  ىلع  نمو  .لالتلا 

مهنكل  مهتهجاوم ، حانجلا  راتتلا يف  لواح  .راساخ  ةدايقب  ةروهتم ، ةعرسب 

ودعت يتلا  رفاوحلا  ءاضوض  نم  مغرلاب  .كلذب  مهل  حمسي  فقوم  اونوكي يف 

مهضعب نوعفادتيو ب  نوخرصي ، مهنم  ديدعلا  نجوميت  عمس  ةعرس ، ىصقأب 

ً.اضعب
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اولخدو حمر ، ةنعط  لثم  راتتلا  حانج  نوعردملا  لاجرلاو  دايجلا  تبرض 

تضرعت .ءامدلاب  خطلملا  ىلتقلا  نم  ةلفاق  مهءارو  فّلخم  مهنيب  ًاقيمع 

، مهتعرس ففخي  كلذ   نكل  راتتلا ، ماهسل  ءاوس  ّدح  ىلع  لاجرلاو  دايجلا 

مهسفنأ ىلع  نورودي  هيبراحم  اولعجو  ودعلا ، طسو  ىلإ  مهقيرط  اوقشف 

.نوخرصيو

طرف نم  ملكتي  نأ  عطتسي  و  هيلإ ، نولوحتي  راتتلا  نأب  نجوميت  رعش 

، لاجرلا نم  دشح  وحن  ًاببخ  سلل  هسرف  عفدو  .ءاوهلاب  هردص  ألمف  هتسح ،

يذلا ديدحلاو  دلجلا  يف  ماهسلا  تقلع  نأ  دعب  ًاملأ  فجترت  هسرف  تناك 

لمعتساف هتنانك ، تغرف  ىرخأ ، ةرم  .مامألا  ىلإ  عفدنملا  اهردص  يمحي 

.ههجاوي يح  نئاك  يأ  ىلع  ءاضقلل  نالسرأ  فيس  نجوميت 

ىلإ نوكرحتيو  فوفصلا  اوعمج  دق  مهنأ  دهاشو  هطابض ، نع  ًاثحب  رظن 

راساخ ةعافدناب  ءادتقإلا  ىلع  تونوخلوأ  نالسرأو  نويشك  مغرأ  ً.اعم  مامألا 

دقف دق  مهنم  ديدعلا  ناك  .لاتقلا  ءانثأ  نوخرصي  اوناكو  زكرملا ، وحن  ةيوقلا 

يف مهعورد  ىلع  اهنم  لئاط  ال  تانعطل  اوضرعتو  ًاعم  اوقب  مهنكل  هسرف ،

رعذلا رشتناو  مهفلخ  نم  مهتاوصأ  راتتلا  عمس  .ةبرض  لك  عم  نولتقي  اوناك 

.مهنيب

اوقهرأ دق  مهنم  ضعبلا  ناكو  لاجرلا ، بعت  امدنع  ةكرعملا  س  أطابت 

ضفخنتو ولعت  مهرودصو  بناجلا  الك  ىلع  اوفقو  اذهلو  لتقلاب ، مهسفنأ 

ًاخأو ًاطاشن ، كأ  لاجر  ةيحض  ءالؤه  نم  ديدعلا  عقوو  ةقهرم ، مهسافنأو 

باشعألا تناكو  .تشالت  دق  مهاوق  نأب  اورعش  امدنع  مههوجو  سأيلا  كّل 

ناك يتلاو  ناكم ، لك  ةرثانتملا يف  ةبطرلا  داسجألا  نم  ءارمح  مهمادقأ  تحت 

.اهيلإ مداقلا  دوربلا  لهاجتل  ةلواحم  يف  نهوب  كرحتي  لازي  ام  اهنم  ضعبلا 

ىلإ خلسملا  ةحئار  تلمحو  ةلتاقتملا ، لاجرلا  تاعومجم  ربع  مئاسنلا  تّبه 

.ةوطخب ةوطخ  نوعجارتيو  ًاخأ ، نوحنرتي  راتتلا  أدبو  ةقهرملا ، تائرلا 
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تناكو هلقع ، دقف  صخش  لثم  مهنم  ةعومجم  ىلع  هسفن  كوليإ  ىمر 

هتوق نم  دافتساو  نيعلا ، ةصخاش  ةتيم  حور  لثم  ادبو  ًاما  هيطغت  ءامدلا 

تحت مهقحسو  هتازكوو ، هتاضبقب  ًاضرأ  مهعاقيإو  لاجر  ميشهتل  ةبكلا 

بعرلا ىلوتسا  نأ  دعب  مهفويس  راتتلا  عفر  داكلابو  هعم ، هبائذ  ءاج  .هيمدق 

اوراشأو ةيقبلا  دشح  اولواح  نيرخآ  ّنكل  مهضعب ، برهف  .مهتعاجش  ىلع 

.مهءارو مايخلا  لوح  تالئاعلا  ىلإ  مهفويسب 

لافطألاو ءاسنلا  هوجو  هسرف  ًايطتمم  لازي  ام  ناك  يذلا  نجوميت  دهاش 

ناك ً.اتاتب  مهرمأل  متهي  نكي  و  نولتاقي ، مهو  اهلاجر  بقارت  يتلا  ةبحاشلا 

.طقسي نأ  فيعضلل  دب  الو  .ظحلاب  ةوقلا  أفاك  دق  ءسلا  بأ 

.مهنيب هسرف  دوقي  هودهاش  نأ  دعب  هلاجر  باجتساو  مهنم "! انلن  : " رأز

ةيلمع تضمو  مهطسو ، يف  هدوجو  نم  ةوقلا  اودمتسا  مهنكل  قلق ، اوناك 

قوبلاب كسمأ  امدنع  ءامدلا  نم  ةقلز  نجوميت  عباصأ  تناك  ً.امدق  لتقلا 

ةحار نم  ةمالع  كرت  .ودعلا  قيوطتل  تارم  ثالث  فنلا  قلطأو  هقنع ، لوح 

ىلإ اكرحت  نويشكو  كوليإ  نأل  كلذ  َري  هنكل   لوقصملا ، حطسلا  ىلع  هدي 

ىلإ ىّدأ  لمعت م  تيقب  فويسلا  نكل  ةيواخ ، اهلك  تانانكلا  تناك  .مامألا 

ً.اما مهترصاحم  ّمتت  نأ  لبق  مايخلا  وحن  فلخلا  ىلإ  اوضكرو  راتتلا ، مطحت 

.كلذب بحرو  كانه ، ةخألا  ةرملل  ًافقوم  نوذختيس  مهنأ  نجوميت  دهاشو 

ءاطبإل صقانتت  هتدش  تذخأ  ًافن  قلطأو  مهفلخ ، نوعفدني  هلاجر  دهاش 

نيذلا كئلوأ  دادعأ  تناك  .راتتلا  مايخ  وحن  ىلتقلا  ثثج  ىلع  اوراس  .موجهلا 

نجوميت نكي  .ةايحلا   ديق  ىلع  يقب  نم  لك  مهو  تئم ، نم  لقأ  اوضكر 

اوعي نأ  نود  لتقلا  نوعباتي  كوليإ  لاجر  ةيؤر  هبضغ  راثأ  .كاذنآ  مهاشخي 

مايخلا دنع  لاجرلا  نوهجاوي  مهكرتب  رّكف  ةدحاو ، ةظحلل  .هفنل  ًامتها 

.ةبك ةلوهسب  مهحبذي  كوليإ  ةيؤر  لمحت  عيطتسي  نكي  هنكل   مهدحو ،

ناك مههجاويس ، يذلا  ناك  همو  كانه ، ماهسو  ساوقأ  راتتلا  ىدل  نوكيس 
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مدع يف  ًاقحم  كوليإ  ناك  ار  .ءاجوه  ةفصاع  لثم  مهوحن  قالطنالا  هيلع 

قوف هسرف  داقو  مدقتلل ، ًادحاو  ًافن  قلطأو  هكف ، نجوميت  ّدش  .ؤكلتلا 

.مهتدايقل ةمطحملا  ىلتقلا  ماظع 

لصي نأ  لبق  اهضعب  طقسف  .مايخلا  نم  ماهسلا  نم  فيعض  لباو  ءاج 

ةيفاك ةوقب  عتمتت  تناك  ىرخأ  ّنكل  ساوقألا ، ءاسنلا  تلمعتسا  نأ  دعب 

دارفأ نجوميت  عمس  .مهرصنب  نوجهتبي  اوناك  لاجر  نم  ًاحاورأ  قرستل 

نكي .مهوحن   عافدنالل  مهدايج  اوعفد  وأ  اوضكر  امدنع  نوثهلي  هشيج 

لاجرلا تلعجو  ىودج ، غ  نم  مهنيب  ماهسلا  ترياطتو  مهفاقيإ  ًانكمم 

ىلإ نجوميت  ىنحنا  .ةيديدحلا  مهعورد  حئافصب  تمدطصا  امدنع  نوحنرتي 

اوأدب دق  اوناك  ام  ءاهنإل  ًادعتسم  ةوجفلا ، تقاض  امدنع  حايرلا  ةجيتن  مامألا 

.هب

ىلإ راتتلا  براحملا  رخآ  رظني  فيك  ةيؤر  نك  ناك  ةكرعملا ، تهتنا  امدنع 

مهقحسي نأ  لبق  تقولا  ضعبل  ًافص  اولّكش  دق  اوناك  .ةكب  ةرشتنملا  ثثجلا 

نع ثحبت  ثالثلا  لئابقلا  تناك  يف  هلوح  نجوميت  رظن  .راساخ  ناسرف 

اولتاق دق  اوناك  .ةكرتشم  ةينهذب  ةدحاو  ةرمل  فرصتتو  تابرعلا ، مئانغلا يف 

مهكوكش ىلإ  ةدوعلا  مهيلع  بعصلا  نم  نوكيس  هنأ  ّنظو  ًاعم ، اوزافو 

.لقألا ىلع  مهوفرع  لاجرب  سيلو  ةدقلا ،

ةعطقب كس  يذلا  طابرلا  ّلحي  ناك  يف  مستباو  ًاقهرم ، نجوميت  لّجرت 

ءاجرألا يف  ةرثانتم  ةيديدحلا  حئافصلا  تارشع  تناك  .هردص  ىلع  عردلا 

تاقبط نم  ةروسكم  ماهس  ةثالث  تزربو  ً.ايوتلم  اهنم  ىقبت  م  ثكلاو 

؛ ًيقتسم فقو  ثلاثلا  ّنكل  لفسألا ، ىلإ  نايلدتي  اهنم  نانثا  ناكو  .هعرد 

شق ريرحت  عيطتسي  ال  هنأ  فشتكاو  .هعازتنا  دارأ  يذلا  مهسلا  ناكو 

نم ةجوم  هل  بّبسيو  هتالضع  يوتلي يف  ام  ءيش  ناك  لواح ، امدنعو  .عردلا 

.راودلا
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". كدعاسأ ينعد  : " هفلخ نم  جوميت  لاق 

ةبغرب رعشي  نكي  .هنأشو   هكرتيل  حّولو  رغصألا  هقيقش  ىلإ  نجوميت  رظن 

لك نم  ًاملأ  جضي  هدسج  ناكو  ةكرعملا ، ىّمح  تلاز  نأ  دعب  مالكلا  يف 

بغري نكي  كانه ،  فقي  ناك  يفو  .اهل  ضرعت  يتلا  تامدكلاو  تابرضلا 

ىتح عيطتسي  نكي  هنكل   ًاضرأ ، سولجلاو  ليقثلا  عردلا  علخ  ىوس  ءيشب 

.كلذ لعف 

ةحيفصلا ىلع  هعباصأ  رّر  ناك  يف  نجوميت  هلهاجتو  جوميت ، برتقا 

.هسافنأ عم  ضفخناو  عفترا  يذلاو  هب ، قلاعلا  مهسلاو  ةروسكملا 

، كارح نود  فوقولا  تعطتسا  اذإ  ً.اقيمع  نوكي  نأ  نك  ال  : " جوميت مت 

". كنم هعزتنأس 

يف هنانسأ  ىلع  قبطأ  ًاذإ ." كلذ  لعفا  : " متها اود  نجوميت  باجأ 

كسميل عردملا  شقلا  تحت  هدي  ّد  مث  هنيكسب ، مهسلا  رشني  جوميت  ناك 

، ردصلا يمحت  يتلا  ةعطقلا  عزن  ةطيسب ، بحس  ةكرحبو  .ىرخألا  ةيحانلاب 

هنكل قز ، دق  ريرحلا  نكي  .حرجلا   صحفتي  ناك  يف  هدي  نم  اهطقسأو 

، بقثلا لوح  نم  ليست  ءامدلا  تناكو  .نجوميت  ردص  ةلضع  ًاقيمع يف  لخد 

ً.اديعس ادب  جوميت  نكل 

". دقتعأ ام  ىلع  هجارخإ ، عيطتسأ  .كفتح  ىقلتس  تنكو  ًاليلق  قمعأ  "

نأ يغبني  ًاقباس ؟ ثدحي  كلذ  تيأر  : " هيلإ رظني  وهو  نجوميت ، لاق 

". اهب لخد  يتلا  ةقيرطلاب  مهسلا  بحست 

". بسحو كرحتت  .ريرحلا ال  هفقوأ  دقل  .فرعأ  : " جوميت مستبا  هتشهدل ،

، قلزلا يبشخلا  مهسلا  ىلع  جوميت  ضبق  ًاقيمع ، ًاسفن  ذخأ  نأ  دعب 

سأر ناك  امدنع  ألا  نم  نجوميت  عزفو  .هتيبثتل  بشخلا  هرافظأ يف  بشنأو 

بابذلا داعبإل  زتهت  سرف  لثم  ًايدارإال ، هردص  شعترا  .هلخاد  ّزحي  لصنلا 

.اهنع
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". رخآلا هاجتالاب  : " لاق

ةلضعلاب نجوميت  رعش  نآلا ." هب  تكسمأ  : " باجأو جوميت ، نّولت 

اهسفن ةقيرطلاب  جرخيو  همحل ، يف  ّفتلي  مهسلا  ناك  يف  حاترت  ةجنشتملا 

، ىرخألا ةهجلا  ىلإ  هريودتب  ةرهاملا  جوميت  عباصأ  مايق  عم  .اهب  لخد  يتلا 

.كلذ دعب  ختملا  مدلا  نم  تاطق  تلاسو  ةلوهسب ، جرخ 

ًاديعس هتوص  ناكو  تقولا ." نم  ةرتفل  هيلع  ام  ًائيش  طغضا  : " جوميت لاق 

.هفتك ىلع  تبرو  هل ، نجوميت  أموأو  ًائداهو 

". ةتباث دي  كيدل  : " لاق

تنكل كلذك ، ناك  نإو   . ًاسرغنم  نكي   : " ًايلابمال هيفتك  جوميت  ّزه 

". لفط لثم  تخرص 

ةرخؤم نم  هقيقشب  كسمأو  هدي  ّدمو  خرصتل ." تنك  ام  ال ، : " نجوميت لاق 

ةعرسب ههجو  اعم  تّغت  راذنإ ، قباس  نودو  ً.ادعتبم  ريدتسي  نأ  لبق  هقنع 

.هدهاش دق  ناك  ام  ىل  جوميت  رادتساو  ةبك 

بارشلا يف نم  ةبرقب  كسو  راتتلا ، تابرع  ىدحإ  قوف  فقي  كوليإ  ناك 

ناك ةديعب ، ةفاسم  نم  ىتحو  .ىرخألا  ءامدلاب يف  ًاخطلم  ًافيسو  هيدي  ىدحإ 

تدعبأو نجوميت ، فارطأ  ىلإ  ةايحلا  هتيؤر  تداعأ  ً.اطخو  ًاطيشن  ودبي 

.هبائذ ىلع  ام  ءيشب  خرصي  كوليإ  ناك  يف  جوميت  بقارو  .قاهرإلا  هنع 

.هركذتأ ال  : " ءامدلاب ةخطلملا  باشعألاب  نوقدحي  اوناك  يف  جوميت  مت 

". ليوط تقو  ىضقنا  نكل  كلذ ، تلواح 

هفيس رهشو  ا ." لك  ههجو  ىرأ  .يل  ةبسنلاب  سيل  : " ةّدحب نجوميت  لاق 

ناعيطتسي اناك  .هقيقش  هجو  هآر يف  ًافئاخ م  جوميت ، هيلإ  رادتساو  ءطبب ،

خرصي ناك  يف  كوليإ  مهضعب  اّيحو  تابرعلا ، لوح  نوكحضي  لاجرلا  عس 

.مهيلع

هنكل ًايحطس ، حرجلا  ناك  .حيرتست  ىتح  رظتنت  نأ  يغبني  : " جوميت لاق 
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". كفعضيس

". بسانملا تقولا  هنإ  .ال  : " مامألا ىلإ  يش  وهو  نجوميت  باجأ 

، تارظنلا نالدابتي  راساخو  نويشك  دهاش  هنكل  هعم ، يض  جوميت  داك 

، رخآ توم  دهشم  ةيؤرب  بغري  جوميت  نكي  .هيقيقش   ىلإ  مضنيل  كّرحتو 

فوخلا لعجو  هفتح ، نجوميت  ىقلي  نأ  ةركف  لمحت  عيطتسي  نكي  و 

مهنم عيضيس  خألا ، زافو  كوليإ  لتاق  اذإو  .راودلاب  رعشو  برطضت  هتدعم 

ةأجف فرعو  ًادعتبم ، تابثب  يش  نجوميت  جوميت  دهاش  .هوققح  دق  ام  لك 

ىشم .كلذل  تقولا  ناحو  يجوساي  ءانبأ  اوناك  دقل  .كانه  دجاوتلا  هيلع  نأ 

.هقيقش فلخ  عرسأ  مث  ةحنرتم ، ةدحاو  ةوطخ 

ًارصن ناك  .ام  صخش  هل  هلاق  ءيش  ىلع  ٍودم  ٍتوصب  كحضي  كوليإ  ناك 

، مهداق ثيح  لاجرلا  هعبتو  ةعاجشب  لتاق  دق  ناكو  ةازغلا ، راتتلا  دض  ًارزؤم 

دق ناكو  هل ، اوفته  امدنع  رورغلاب  رعشي  نكي  ً.اما   ةكرعملا  بلق  ىلإ 

ءاسنلا نوكتس  .اهب  عتمتسيل  راتتلا  تاورث  كاذنآ  همامأو  كأو ، هرود  بعل 

بائذلا ىلإ  تايتفلا  نم  ثكلا  ديعيسو  لافتحالا ، نم  ًاءزج  تابرعلا  تحت 

ًاءزج اوناك  بائذلا  نأب  أبنلا  رشتنيو  ةليبقلا ، ومنتسو  .هعابتأ  ءانبأ  نلمحيل 

حايرلل حمسيل  كانه  فقو  امدنع  ةايحلا  جهاب  ًايشتنم  ناك  .ةكرعملا  نم 

يف كحضيو  بائذلا ، عابتأ  نم  نثا  عم  عراصتي  يلوت  ناك  .هقرع  فيفجتب 

توصب كوليإ  كحضو  ةدحاو  ةموك  مهتثالث يف  عقوو  ًاضرأ ، هءاقلإ  نالواحي 

عضوو .ةفاجلا  ءامدلا  هنع  تلصفنا  امدنع  ّدتشي  هدلجب  رعشو  تفاخ ،

.ةكرعملا خاسوأ  نم  هفّظنو  تليقثلا ، هيدي  اتلكب  ههجو  كرفو  ًاضرأ  هفيس 

.هيلإ مداق  هءاقشأو  نجوميت  دهاش  هرصب ، عفر  امدنعو 

، ةيلاع ةبرعلا  تناك  .ىرخأ  ةرم  هفيس  طقتليو  ينحني  نأ  لبق  كوليإ  ّرشك 

، ًكحم هلوزن  ناك  .مهل  هرهظو  ءطبب  لوزنلا  نم  ًالدب  ضرألا  ىلإ  بثو  هنكل 

ناخلا نجوميت  عم  ناك  .همف  ىلع  شعترت  ةماستباب  يجوساي  ءانبأ  هجاوو 
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نأ ّالإ  ًاديج ، اولتاق  تيك  نأ  مغرو  .هرصن  ادهاش  نيذللا  نيديحولا 

ذخأ .بونجلا  ىلإ  لايمأ  ةسمخ  دعب  ىلع  مايخلا  ًانمآ يف  ناك  نيدبلا  مهدئاق 

دق هبائذ  ناك  .هلوح  رظني  ناك  يف  هسفن  زّهجو  ًاقيمع ، ًاسفن  كوليإ 

تونوخلوأ فقوت  .مهناخ  ىلإ  عفدنم  اورطاقتو  لفسألا ، ىلإ  زفقي  هودهاش 

ًابيرق اوفقيل  ًاثُالثو  ىنثم  اوءاجو  تيك  عم  مئانغلل  مهماستقا  نع  ًاضيأ 

اونوكي و  رشتنا ، دق  نيدئاقلا  مدلا ب  رأث  أبن  ناك  .ثدحيس  ام  اودهاشيو 

تابرعلا تحت  ءاسنلا  ليوع  عيمجلا  لهاجتو  .لاتقلا  تيوفتب  نوبغري 

نجوميتو كوليإ  فقو  ثيح  ىلإ  باشعألا  قوف  نوبراحملا  ىشم  امدنع 

.تمصب

". ًيظع ًارصن  ناك  : " عمجتملا لاجرلا  ىلإ  هلوح  رظني  وهو  كوليإ  لاق 

نأ دعب  كاذنآ  نومستبي  اونوكي  و  ةكرعملا ، نم  اوجن  دق  هبائذ  نم  ةئم  ناك 

كوليإ ناكو  نيرخآلا ، نم  ثكب  ًاددع  لقأ  اوناك  كلذ ، مغر  .رطخلا  اودهاش 

كلذ ىلإ  مهاداق  نيذللا  لجرلا  ب  ىوس  رمألا  ةيوست  نك  ال  هنأ  فرعي 

.ناكملا

تناك ماقتنا ." كانه  نوكي  نلو  .ميدق  نيد  اذه  : " مهيلع كوليإ  خرص 

ءامدلا ةقارإل  َعسأ    " .همامأ فقاولا  نجوميت  ىلإ  رظن  امدنع  ناعملت  هانيع 

". كلذل دعتسم  انأو  بائذلا  ناخ  يننكل  اننيب ،

يقحب بلاطأ  : " عابتألاو براحملا  فوفص  ىلع  لقتني  هرصبو  نجوميت  لاق 

". فقت ثيح  ًاناخ  ىرأ  الو  .يدلاو  موق  يف 

.هفيس عفرو  تفاخ ، توصب  كوليإ  كحض 

، هعرد نم  ًاءزج  عزن  دق  نجوميت  نأ  دهاش  ىرت ." كلعجأس  ًاذإ  : " لاق

كوليإ ناك  يف  كارح  الب  ًازهاج  نجوميت  فقو  .هفك  ةحار  كوليإ  عفرو 

نجوميت عفر  .ةكرعملا  يف  ًايح  هتقبأ  يتلا  غوبدملا  دلجلا  عورد  هنع  عزني 

نايدتري لجرلا  الك  فقو  اذكهو  هعم ، هسفن  ءيشلا  هؤاقشأ  لعفو  هيعارذ ،
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دق تناك  ةنكاد  قرع  تارطق  عم  ءاذح ، نالعتنيو  قاسلا  يعردو  ًاصيمق 

ودبي رخآلا  نأل  ًاقلق  ناكو  هبعت  هالك  ىفخأ  .ءاوهلا  مئاسن  يف  تّفج 

ً.اطيشن

ال هنأ  ول  ك  كوليإ  هلمحي  يذلا  فيسلا  ىلإ  رظنو  هفيس  نجوميت  عفر 

، ناويو نالسرأ  عم  ةيبيردت  ةصح  فلأ  كوليإ يف  هجو  ىأر  دق  ناك  ً.ائيش  نزي 

سمأب ناك  يذلا  ءودهلا  راضحتسا  عيطتسي  و  ةفلتخم ، ةقيقحلا  تناكو 

ةلئاع كرت  يذلا  لجرلا  ناكو  ًالوط ، دادزا  دق  كوليإ  نأ  ادب  .هيلإ  ةجاحلا 

ّزهو .ةفيخم  هتينب  تناك  هعرد ، نود  ىتحو  ةياغلل ، ًايوق  توملل  يجوساي 

.فوخلا هنع  ليزي  هنأ  ول  هسأر ك  نجوميت 

.كوليإ انيع  تقاضو  ةفيجلا ." اهتّيأ  َّيلإ  لاعت  : " مت

تاوطخب مامألا  ىلإ  اعفدناو  تابثلا ، نم  ةكرحلا  ىلإ  لجرلا  الك  قلطنا 

ناشعترت هيعارذب  رعشو  هسأر ، ىلع  ىلوألا  ةبرضلا  نجوميت  ىدافتو  ةعيرس ،

ةرطيسلل حفاكو  هتالضع ، قزم  دق  مهسلا  ناك  ثيح  هردص  هملآو  اهثأت ، نم 

حّولو ةوقب  كوليإ  هيلع  طغض  .هلتقب  بّبستيس  ناك  مراع  بضغ  ىلع 

وأ ًابناج  بثولا  امإ  نجوميت  ىلع  ناكو  روطاس ، لثم  ةلئاه  ةوقب  فيسلاب 

ّدصي ناك  يف  ىنميلا  هعارذ  ديازتي يف  ردخلاب  رعشي  ناك  .ةلتاق  ةبرض  يّقلت 

ةقلح لكش  ىلع  ةحسف  ثالثلا  لئابقلا  لاجر  هحنم  .هنع  ةبرض  لك  دعبيو 

ةشوشم مههوجو  نجوميت  دهاش  .هل  اوفتهي  وأ  اوخرصي  مهنكل   ةبك ،

هسفن ىلع  بلقنيل  هكرحت  ةقيرط  ّغو  هودعب ، طاحأ  امدنع  ثدح  ًاما ك 

.ءاوهلا ةفينع يف  ةبرض  كوليإ  هّجوو 

". هيلع تنك  أطبأ م  تنأ  : " نجومتي هل  لاق 

لصنلا عفد  نجوميت  نكل  كحض ، ً.ابضغ  ههجو  دّروتو  كوليإ ، بجي   

هتضبق هّجوو  ًاروف ، ةبرضلا  كوليإ  ّدرو  .كوليإ  هجو  هقفر  برضو  ًابناج ،

.ةرشابم ةمكلب  فوشكملا  نجوميت  ردص  وحن 
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ةخطلملا ةعقبلا  فدهتسا  دق  كوليإ  نأ  نجوميت  دهاشو  عيظف ، أب  رعش 

يذغي حّربملا  ألاو  هيلإ  مدقتي  ناك  يف  ًايلاع  مدمدف  هصيمق ، ىلع  ءامدلاب 

ةخطلملا ةلضعلا  ىلع  ًاددجم  مكلو  ةيساقلا ، هتبرض  كوليإ  ىقلت  .هبضغ 

.هيدتري ناك  يذلا  ءادرلا  تخطل  يتلا  ءامدلا  نم  عيفر  طيخ  لاسو  ءامدلاب ،

كوليإ عفدنا  امدنع  نكل  ءارولا ، ىلإ  ةوطخ  عجارتو  ًايلاع  نجوميت  خرص 

تحت كوليإ  عارذ  ةوقب يف  برضو  هدلاو  فيس  دح  نع  ةوطخ  دعتبا  هوحن ،

يدعاس ّنكل  هعارذ ، رتبتس  ةبرضلا  تناك  ار  ةوق ، لقأ  لجر  عم  .قفرملا 

تقفدتو ًاغيلب ، حرجلا  ناك  كلذ ، نم  مغرلاب  .تالضعلا  يلوتفم  اناك  كوليإ 

نأ مغر  ةدئاف ، تاذ  غ  تحضأ  يتلا  هدي  ىلإ  كوليإ  رظني  .هنم   ءامدلا 

.ضرألا ىلع  اهنم  ةبك  تارطق  تطقسو  هلصافم  ىلع  تلاس  ءامدلا 

ديري نكي  فعضيس و  هودع  ناكو  .هنانسأ  نع  ًافشاك  هل ، نجوميت  أموأ 

ً.اعيرس نوكي  نأ  رمألل 

مادطصا ناكو  ءامدلاب ، خطلم  هفيسو  ىرخأ ، ةرم  مامألا  ىلإ  كوليإ  عفدنا 

هنكل نافيسلا ، اهيف  ىقالتي  ةرم  لك  يف  نجوميت  ربع  تاشعر  لسري  ندعملا 

، فلخلا ىلإ  ناعجارتي  اناك  يف  .ىشالتت  كوليإ  ةوق  نأب  رعشو  ًاحرف ، للهت 

يقب اذهلو  عتت ، ىنميلا  هقاس  لعج  هذخف  لوط  ىلع  حرجب  نجوميت  بيصأ 

ناثهلي لجرلا  الك  ناك  .هلوح  نارودلا  يف  كوليإ  رمتسا  يف  هناكم  يف 

دعب اهاداعتسا  اناك  يتلا  ةقاطلا  تايطايتحا  رخآ  ادقف  نأ  دعب  اهدنع 

ةدارإلا ىوس  كانه  دعي  ىتح   هتوق  دفنتسي  قاهرإلا  ناك  .ةكرعملا 

.هضعب ةهجاومل  هناعفدت  تللا  ةيهاركلاو 

مث ًجاهم ، عفدناو  فعض ، ةطقنك  ةباصملا  نجوميت  قاس  كوليإ  لغتسا 

نافيسلا ّنر  .هتفقو  ليدعت  نجوميت  عيطتسي  نأ  لبق  ةعرسب  ًابناج  ىحنت 

ةداضملا ةبرضلا  ّدص  كوليإ  عاطتساو  نجوميت ، قنع  نم  برقلاب  ترم 

، هعارذ حرج  نم  فيزنلا  فقوتي  .حنرتي   ناك  كلذ  نم  مغرلاب  .ةلوهسب 
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رظن .هزيكرت  هانيع  تدقفو  ةأجف ، حنرت  ًادعتبم ، وطخي  ناك  يفو 

ناك .اهنم  قفدتت  لازت  ام  ءامدلا  نأ  دهاشو  كوليإ  عارذ  ىلإ  نجوميت 

بوحش كانه  ناكو  كوليإ ، فقوت  لك  ضرألا  ىلع  طقنت  اهعس  عيطتسي 

.لبق نم  ًادوجوم  نكي  هدلج   نول  كاذنآ يف 

". كوليإ اي  رضتحت  كنإ  : " نجوميت لاق 

.سفن لك  عم  ثهلي  وهو  ًاددجم ، هوحن  عفدني  ناك  يف  كوليإ  ّدري   

م هبناج ، يف  هبيصت  ةيناثلا  كرتو  هتكل ، ىلوأ  نع  ًابناج  نجوميت  ىحنت 

كوليإ عجارتف  ىعفأ ، لثم  ةبرضب  هفيسب  هنعط  مث  هنم ، برتقي  كوليإ  لعج 

تلاسو هردص ، ىلعأ  يف  بقث  رهظ  .ناحنرتت  هاقاسو  ًاحنرتم ، فلخلا  ىلإ 

و .هيتبكر  ىلع  هسفن  دانسإ  ًالواحم  حرجلا ، ىلع  كوليإ  رّوكت  .هنم  ءامدلا 

طاقتلال دهاجي  ناك  يف  هفيس  دقفي  داكو  هل ، بيجتستل  ىرسيلا  هدي  نكت 

.هسافنأ

تنكل ًايفو ، تنك  كنأ  ولو  .يدلاو  كبحأ  دقل  : " هبقاري وهو  نجوميت  لاق 

". نآلا يعم  انه  تفقو 

هسافنأ طاقتلال  دهاجي  ناك  يف  ًابحاش ، ضيبأ  كوليإ  دلج  نول  لاحتسا 

.هتوق ةداعتساو 

دعت .كوليإ   اي  بسحو  تم  .هتقث  تنخ  كلذ ، نم  ًالدب  : " نجوميت عبات 

". ةدئاف يل اذ 

جرخي نأ  نود  هيتفش  تسمال  ءامدلا  نكل  ملكتي ، نأ  لواحي  كوليإ  ناك 

، هدمغ ىلإ  هفيس  نجوميت  داعأو  ةدحاو ، ةبكر  ىلع  كوليإ  طقس  .هنم  توص 

هنكل ةايحلاب ، ثبشت  كوليإ  نأل  ًاليوط  ًاتقو  قرغتسيس  رمألا  نأ  ادبو  .رظتني 

دهاشو هردص ، ةكرح  تنكس  .ضرألا  ىلع  ًايبناج  ىقلتساو  ًاخأ ، طقس 

رتوتو .يرجي  ام  نوبقاري  اوناك  ثيح  نم  هيلإ  يش  بائذلا  دحأ  نجوميت 

ءاج .ددرتو  ناساب ، عباتلا  ىلإ  فرعت  هنكل  رخآ ، موجهل  ًابسحت  نجوميت 
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دنع فقيل  لبق  نم  ةرم  كوليإ  نم  نجوميت  ذقنأ  دق  ناك  يذلا  لجرلا 

هنكل  ًابرطضم ، ناساب  هجو  بعت  ناك  .اهيلع  لفسألا  ىلإ  رظنيو  ةثجلا ،

ناك يف  .هتفقو  يف  ماقتساو  بئذلا  سأر  فيسب  كسميل  هدي  ّدمو  ملكتي ،

ًالوأ فيسلا  ضبقم  ناساب  هل  مّدق  يرجي ، ام  نوبقاري  هؤاقشأو  نجوميت 

ةظحلل رّكفو  .ميدق  قيدص  لثم  هدي  هلقثب يف  ًابحرم  هنم ، نجوميت  هذخأو 

.هب نوكس  هئاقشأب  رعشي  نأ  لبق  مهمامأ  ىعادتي  دق  هنأ 

". كلذ ةيؤرل  ًاليوط  ًاتقو  ترظتنا  : " تفاخ توصب  راساخ  مت 

لكر فيك  ركذتو  اهب ، ّر  يتلا  ثارتكالا  مدع  ةلاح  نم  نجوميت  هّبنت 

.راسناس ةثج  هقيقش 

اذإ انل  اورفغي  نلو  بائذلاب ، زوفلا  ديرأ  .يقيقش  اي  مارتحاب  ةثجلا  لماع  "

هلوح رظن  روقصلل ." كانه  هوكرتيو  لالتلا ، ىلإ  هوذخأي  مهعد  .هتلماعم  انأسأ 

ميخملا ىلإ  ةدوعلا  ديرأ  مث   " .ثالثلا لئابقلا  نم  ةتماصلا  فوفصلا  ىلإ 

". بائذلا ناخ  انأ  .يل  وه  ام  دادرتساو 

مهعس ىدل  هيلع  مهتاضبق  نم  هؤاقشأ  ّدشو  ًاسمه ، تلكلا  ظّفلتو 

.مهنوبقاري نيذلا  كئلوأ  مامأ  مههوجو  ىلع  ءيش  رهظي  نأ  نود  كلذ ،

ىتح فزنت  نأ  لبق  كحرج  ديمضت  يغبني  .كلذ  بترأس  : " راساخ لاق 

". توملا

ملكتلا هيلع  نأب  رّكفو  ناساب ، كرحتي  و  هبلغي ، قاهرإلاو  نجوميت  أموأ 

نكي ً.اقحال و  أيس  كلذ  نكل  مهلوح ، لوهذم  نوفقي  نيذلا  بائذلا  ىلإ 

.هيلإ نوبهذي  رخآ  ناكم  مهيدل 
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نوثالثلاو عبارلا  لصفلا 

رداغت نأ  لبقو  .راتتلا  دض  ةكرعملا  مهتايح يف  براحم  يتئم  نم  كأ  دقف 

يتلا نابرغلاو  روسنلاو  روقصلاب  ءسلا  تألتما  ةقطنملا ، نجوميت  تاوق 

يش رويطلا  كلت  تناك  يف  ةحنجألاب  لالتلا  حوفس  تمحدزاو  اهيف ، موحت 

زييمتلا مدعب  رماوأ  ردصأ  دق  نجوميت  ناك  .قسقستو  لتاقتت  ثثجلا ، ب 

ىلع ثالثلا  لئابقلا  ةنهك  بّلغت  .بائذلاو  تونوخلوأو ، تيك ، ب 

نوبراحملا ناك  يف  توملا  سوقط  اوماقأو  ًاضعب ، مهضعبل  مهتيهارك 

يهتنت نأ  لبق  ىتح  .مهسوؤر  قوف  قّلحت  ةحراجلا  رويطلا  نودهاشي 

بقارت ةنكادلا  اهنويعو  ضرألا ، ىلع  ةبك  ءادوس  روسن  تّطح  ديشانألا ،

.تاومألا وحن  اهمدقت  ءانثأ  ءايحألا 

اهميخم ىلإ  ةدئاع  كرحتت  تابرعلا   نكل  اوطقس ، ثيح  راتتلا  اوكرت 

يف هؤاقشأو  نجوميت  راس  .مويلا  كلذ  نم  رخأتم  تقو  يف  ّالإ  يسيئرلا 

اوناكل ميدقلا ، ناخلا  نبا  نكي  هنأ   ول  .هءارو  بائذلا  عابتأو  ةمدقملا ،

و هدلاو  فيس  همّلس  دق  ناك  ناساب  نكل  كوليإ ، طقس  املاح  هولتق 

اوناك مهنأ  ّالإ  تيكو ، تونوخلوأ  لعف  ك  اوللهي  مهنأ   مغرو  .اوكرحتي 

هضرعت تامالع  ههجو  ىلعو  مهعم ، ةبالصب  يلوت  راس  .هرمأب  نورأيو  تباث 

و يبناج ، ناكم  ىلإ  ليللا  ءودهب يف  هاداق  دق  نويشكو  راساخ  ناك  .برضلل 

.هسم ءانثأ  هيلإ  رظني 

نهجاوزأ ةيحتل  ءاسنلا  تجرخ  لورغوت ، ميخم  ىلإ  اولصو  امدنع 

.اوشاع دق  نهءابحأ  نأ  ندهاش  ىتح  سأيب  هوجولا  يف  حبو  نهئانبأو ،

عم ةايحلاب  لهسلا  جضو  ءاوس ، ٍّدح  ىلع  ًىسأو  ًاحرف  تاخرصلا  تقلطنا 

.ءاضوضلاو فاتهلا 

ناك هتاقالمل ، لورغوت  جرخ  ثيح  ىلإ  ًاببخ  سلل  هسرف  نجوميت  عفد 

ةيحل سارحلا  ضعب  ىقبأ  دق  تيك  ناخ  ناكو  واشت ، نيو  عم  فقي 
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عقو امدنع  نجوميت  ينيع  يف  رظنلا  لاجرلا  كئلوأ  عطتسي  و  تالئاعلا ،

.هعم اوجرخ  دق  اونوكي  .مهيلع و  هرصب 

.نجوميت لّجرت 

". ًاددجم بونجلا  ىلإ  اودوعي  نلو  .لورغوت  اي  مهرهظ  انمصق  دقل  "

ناخ نيأ  : " مهتالئاع عم  بعتملا  براحملا  ىلإ  رظني  وهو  لورغوت  لأس 

"؟ بائذلا

". ةليبقلا تددرتساو  ادحت ، دقل  : " لاقو ًايلابمال ، هيفتك  نجوميت  ّزه 

باعت ّغت  َري  و  هئاقشأ ، ىلإ  رماوألا  ردصيل  ًاقهرم  نجوميت  رادتسا 

نوبراحملا لّلهو  ءاوهلا ، يف  نأضلا  ةحئار  مش  ًاعيمج  اوعاطتسا  .لورغوت 

نلو هب  اوّرم  يذلا  مويلا  دعب  ًاعوج  نوروضتي  اوناكو  ةحئارلل ، نودئاعلا 

.بارشلاو ماعطلاب  مهنوطب  اوأل  ىتح  ًائيش  اوزجنأ  دق  اونوكي 

ءامدلاب ةخطلم  ةقرخو  هسرف ، ىلع  هنم  برتقي  ناوي  واشت  نيو  دهاش 

، هتجوز ةميخ  وحن  هجّتي  نجوميت  ناك  .هقاس  ةبصق  لوح  ماكحإب  ةطوبرم 

.ةدحاو ةبكر  ىلع  اثجو  ناوي  لّجرت  ىتح  ربصب  واشت  نيو  رظتناو 

". هتدهاش ام  انل  لوقت  نأ  يغبني  .ناوي  اي  ةكرعملا  نع  ليصافت  انيدل  سيل  "

.ضرألا ىلع  هرصب  ناوي  ىقبأ 

". يالوم اي  ءاشت  ك  : " باجأ

.لالظو بهذ  نم  طويخ  لالتلا  ترانأ  برغت ، سمشلا  تناك  امدنع 

ًاءزج لورغوت  ناك  .مهتاوهش  اوعبشأو  لاجرلا  ل  ىتح  ةميلولا  ترمتسا 

عابتأ جرخأ  امدنع  ىتح  نيرخآلا ، عم  نجوميت  ةيحتب  مقي  هنأ   مغر  اهنم ،

دهاش دق  لورغوت  ناك  .يجوساي  نبال  ءالولا  دهع  اوعطقيل  مهتالئاع  بائذلا 

شيجي ضاعتمالاب  رعشو  همامأ ، اوثج  امدنع  عومدلا  نافرذت  نجوميت  ينيع 

تيك الولف  كلذ ؟ كراشي يف  أ  نكل  مهعم ، لتاقي  هنأ   حيحص  .هسفن  يف 

نم نجوميت  ىعدتسا  نم  لورغوت  ناكو  رصنلا ، قيقحت  ًانكمم  نكي   
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تيك دارفأ  اهب  جزتما  يتلا  ةقيرطلا  نع  ًالفاغ  نكي  و  .دمجتملا  لشلا 

ىلإ نورظني  اوناك  .مهنيب  يف  زييمتلل  لاجم  كانه  دعي  ىتح   نيرخآلا  عم 

هتدايق تحت  لئابقلا  عمج  يذلا  لجرلا  كلذ  ىلإ  ةبهرب ، باشلا  ناخلا 

، سأر ةءانحناو  ةرظن  لك  لورغوت  دهاش  .ميدق  ودع  دض  ًارزؤم  ًارصن  قّقحو 

.هلبق نم  راسناسو  طقس  دق  كوليإ  ناك  .هلخاد  ىلإ  للستي  فوخلاب  رعشو 

.تيك لورغوتل  ًابلط  ليللا  أت يف  كاكس  لّيختي  نأ  ًابعص  نكي  و 

اثدحتو ناويو ، واشت  نيو  عم  هتميخ  يف  سلج  ةميلولا ، تهتنا  امدنع 

ةرخبأب رعشو  ًاقيمع ، ًاسفن  ذخأ  عفتري ، رمقلا  ناك  يفو  .ليللا  لالخ  ًالوطم 

ةجاحب ناك  هنكل  ًال ، ناكو  .هيتئر  يف  ةليقث  قلعت  دوسألا  باشعألا  بارش 

.كلذل

". واشت نيو  اي  هب  تدعو  ام  لك  تلعف  دقل  : " فسلا رّكذ 

ةعساش تايعاطقإ  ىلع  ًاناخ  نوكتس  .لعفلاب  : " ًافيطل نيو  توص  ناك 

عسل ءادعس  داس  نوكيسو  .كتدايق  تحت  مالسلا  تيك  لهأ  فرعيسو 

.كعم  آس  مئانغلا ، ميسقت  نم  اوغرفت  نأ  دعب  .راصتنالا  اذه  لثم  ءابنأ 

عاتمتسالل ةصرفب  ىظحأس  ارو  .نآلا  دعب  سيل  انه ، يل  ةجاح  كانه  دعت 

". غنفيك ةخألا يف  اونسب 

ًاطخس هدسج  شعتراو  رداغأ ." نأ  تعطتسا  اذإ  : " ةأجف لورغوت  قصب 

.عمسلا تصني  روفصع  لثم  هيلإ  رظنيل  هسأر  واشت  نيو  لامأو  ًاقلقو ،

". ديدجلا ناخلا  فاخت  : " مت

سارح َّيدل  هفلخ ؟ ىلتقلا  نم  ةلفاق  عم  فاخأ ، ال  اذامل  : " لورغوت ففأت 

". ...لبق رميس  يذلا  تقولا  فرعي  نم  حابصلا  نكل يف  ةميخلا ، هذه  لوح 

نوفتهي فيك  تيأر   " .ركفي ناك  يف  اهضعبب  هعباصأ  كبشو  ًاليلق ، فقوت 

". مهعم فتهت  تناك  يتليبقو  هل ،

مويلا ةحيبص  يف  نيدبلا  قمحألا  نجوميت  لتق  اذإو  .واشت  نيو  جعزنا 
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رّكفو .رخآ  صخش  يأ  نأش  هنأش  نيو  قتاع  ىلع  عقيس  ماقتنا  يأ  نإف  يلاتلا ،

يف مهسولج  ءانثأ  ئداهلا  ناوي  هجو  نم  ةياغلل  ًاقلق  هلعف ، يغبني  يف 

.لالظلا

بارشلا نم  ةبك  ةعرج  لورغوت  لوانت  ًاجعزم ، تمصلا  حبصأ  امدنع 

.أشجتو

دعب قوثولا  عيطتسأ  ن  فرعي  نم  : " ةيكابتم ةربن  لمحي  توصب  لاق 

عيطتسي نل  هتميخ ، تام يف  اذإو  ً.اقيمع  مانيسو  ةليللا ، ًال  نوكيس  اذه ؟

". حابصلا ليحرلا يف  نع  يفاقيإ  دحأ 

". ًابضاغ مهلعف  ّدر  نوكيس  .هؤاقشأ  كفقويس  : " واشت نيو  لاق 

ىلع هلمانأ  لصاف  طغضو  هينيع ، يف  قرقرتت  عومدلا  نأب  لورغوت  رعش 

.هينيع

ءالؤهل ءيشب  نونيدي  الو  .انلوح  شيجلا  فصن  تيك  دادعت  غلبي  "

نوعيطتسي ال  مهنإ  .مهيلع  ءاضقلا  عيطتسأ  نجوميت ، تام  اذإو  .ءاقشألا 

". يفاقيإ

ًاقلق ناك  ًاعيمج ." انتايح  رسخنس  تلشفو ، تلواح  اذإ  : " واشت نيو  هرّذح 

تحبصأ امدنع  نيو  تو  ببستت  مالظلا  يف  ةوفهل  لورغوت  باكترا  نم 

نأ كردأ  .يراربلا  يف  تاونس  دعب  ةيقيقح  نشت  طالب  ىلإ  ةدوعلا  ةصرف 

راظتنالا لضفألا  نم  نأ  ادب  نكل  تلاحلا ، اتلكب  ةددهم  ةيصخشلا  هتمالس 

ةديج تناك  تافالخلا  نكل  ءيشب ، هل  نيدي  نجوميت  نكي  .حابصلا   ىتح 

.رايدلا ىلإ  باهذلاب  هل  حمستس  اهنأل 

يمحت فيضلا  قوقح  .لورغوت  اي  كلذب  فزاجت  ّالأ  يغبني  : " ناخلل لاق 

". فوخلا ةجيتن  هلك  كلذب  تفزاج  اذإ  رامدلا  ىوس  كانه  نوكي  نلو  كيلك ،

ً.اديعب صوغت  هتلك  دهاشو  فلخلل ، نيو  حارتسا 

اذإو .هل  نوفتهي  مهتيأر  دقل  .ال  : " ءاوهلا هديب يف  حِّولي  وهو  لورغوت  لاق 
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، سمشلا قرشت  امدنعو  .رجفلا  لبق  ًاديعب  تيك  يتليبق  ذخآس  ةليللا ، تام 

". ناكملا ىضوفلا  معتسو  مهنع  ًادج  نيديعب  نوكنس 

نم ناوي  ناك  ةديدشلا ، هتشهدلو  ...أطخ ." هنإ  : " لوقلا واشت  نيو  أدب 

.هعطاق

ًاقيدص سيل  هنإ  .يالوم  اي  هتميخ  ىلإ  لاجرلا  دوقأس  : " لورغوتل ناوي  لاق 

". يل

.تنيدبلا هيتحار  اتلك  هادي يف  تكباشتو  نشت ، يدنج  ىلإ  لورغوت  رادتسا 

دقل .هلتقاو  ةميخلا  هذه  لوح  سارحلا  ذخ  .ةعرسب  ناوي  اي  كلذ  لعفا  "

". ةليللا سيل  كل ، نيدعتسم  اونوكي  نلو  .انأ  تبرش  كأ م  هؤاقشأو  برش 

". خرصتو قيفتسو  هعم ، ةان  اهنإ  هتجوزو ؟ : " ناوي لأس 

.بارشلا ثأت  هنع  دعبيل  هسأر  لورغوت  ّزه 

". ًادغ ًايح  ىقبأس  يننكل  ًاشحو ، تسل  ً.ارطضم  نكت  نإ   سيل  "

"؟ ةفاخسلا هذه  ام  ناوي ؟ : " ةّدحب واشت  نيو  لاق 

.لالظلا ًابئتكمو يف  ًانكاد  ناكو  هيلإ ، ههجو  لوألا  هطباض  رادأ 

، ةليللا تام  اذإو  .صق  تقو  لالخ  ةوقو  ةعرسب  لجرلا  اذه  دعص  دقل  "

". تاونس عضب  لالخ  اندودح  دنع  هارن  نل 

راتخا اذإو  .ظقيتسي  نجوميت  عدي  نأ  لضفألا  ناك  .لبقتسملا  نيو يف  رّكف 

لمحتل ًارطضم  لقألا  ىلع  نيو  نوكي  نل  لورغوت ، لتقي  نأ  باشلا  ناخلا 

رداغي نشت  فس  نجوميت  عديس  له  .هيضارأ  دودح  ىتح  لجرلا  ةبحص 

، لجرلا الكل  هسأر  ىنحأو  ناوي ، فقو  دّدرتي ، ناك  يفو  ً.اقثاو  نكي  ًاقح ؟ 

، رداغ ًائيش ح  لقي  و  هتح ، ًاقراغ يف  رواشت  نيو  يقب  .بابلا  نم  جرخو 

سارحلا يف ىلإ  ملكتي  ناوي  ىلإ  يغصي  وهو  بجلا  بطقم  لورغوت  هجاوو 

، عساشلا ميخملا  ةملظ  اوفتخا يف  ىتح  ًاليوط  ًاتقو  رمألا  قرغتسي  .جراخلا  

.مهتداعإ ًانكمم  دعي  ثيحب   ًادج  ًاديعب 
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نأ ديري  ناك  ثدحيس ، ع  رظنلا  ضغب  .لّحلا  ءاعدتسا  نيو  ررق 

رطخلاب رماغلا  روعشلا  داعبإ  عطتسي  و  .سمشلا  قورش  دنع  رداغي 

ناك .لوألا  ريزولا  هب  ملحي  نأ  نك  ام  لك  لعف  دق  ناك  .هردص  فوخلاو يف 

نل .ىرخأ  ةرم  طالبلا  ةنيكسو  مالس  لقألا  ىلع  فرعيسو  راتتلا  قحس  ّمت  دق 

ً.اظقيتسم اهيف  نوكي  ةعاس  لك  ًاددجم يف  نأضلا  محلو  قرعلا  ةحئار  هقفارت 

هنيبج بّطقتو  هنم ، كلذ  لك  عزتني  نأ  لمثلا  لورغوت  فوخل  نك  ناك 

.ةليللا كلت  ةحارلاب  معني  نل  هنأ  فرعو  ناخلا ، عم  سلجي  ناك  يف  ًاسوبع 

ً.اريرص ًاثدحم  هتميخ  باب  حتف  امدنع  قيمع  مونب  ّطغي  نجوميت  ناك 

عم ةمخض  تناك  .ةجعزم  ًامالحأ  دهاشت  هبناج ، ىلإ  ةان  تروب  تناك 

يذلا ءارفلا  اهنع  تدعبأ  اهنأ  ىتح  ةبك  ةرارحب  رعشتو  اهلخاد  لفطلا 

ً.ايلاقترب ًاءوض  ةميخلا  حن  نرفلا  نم  تفاخ  جهو  ناك  ءاتشلا ، درب  اهيقي 

.مئانلا انثلا  نم  يأ  كرحتي  نيرخآ ،  لجر  عم  ناوي  لخد  امدنعو 

ىلإ رظن  يذلا  ناوي  نع  ةوطخ  نارخأتيو  هيفيس  نارهشي  ناسراحلا  ناك 

نافقوتي ك هلعجو  هيقفارم  ىلع  هيعارذ  عضوو  هدي  ّدم  .تروبو  نجوميت 

ً.ارادج ناهجاوي  هنأ  ول 

". ًاان ًالجر  لتقأ  نل  .ارظتنا  : " سمه

تمصب افقو  .بيرغلا  يدنجلا  مهف  اعيطتسي  نأ  نود  تارظنلا ، الدابت 

.مئانلا ناخلل  سمهيو  ًاسفن  بحسي  ناوي  ناك  يف 

"؟ نجوميت "

نأ دجوو  لقاثتب ، هينيع  حتفو  ةجعزم ، مالحأ  نم  ظاقيتسالل  همسا  هعفد 

ارظن ةظحللو ، كانه ، فقي  ناوي  دهاش  هسأر ، رادأ  امدنعو  ً.املأ  ضبني  هسأر 

امدنعو ءارفلا ، تحت  تيفخم  نجوميت  ادي  تناك  ً.اضعب  هضعب  ىلإ  داكلاب 

نع زفق  هنكل  ًايراع ، باشلا  ناك  .هدلاو  فيس  لمحي  هنأ  ناوي  دهاش  كرحت ،

، ةكرحلا ىلع  اهينيع  تروب  تحتفو  بناجلا ، ىلإ  دمغلاب  ىمرو  ريرسلا ،
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ً.افوخ قهشت  ناوي  اهعمسو 

لباقم ةايح  .كلتق  عيطتسأ  تنك  : " همامأ يراعلا  لجرلل  ءودهب  ناوي  لاق 

". نآلا اننيب  نيد  كانه  دعي  .ةرم و  اهايإ  ينتحنم  لثم  ةايح ،

هل ادب  نكل  هسأر ، نجوميت  ّزه  نم "؟ لورغوت ؟ واشت ؟ نيو  كلسرأ ؟ نم  "

ً.ايفاص هنهذ  لعجيل  حفاكو  .ليتت  ةفرغلا  نأ 

ىلإ دوعنو  حابصلا  يف  رداغنس  .اذه  يف  لخد  يديسل  سيل  : " ناوي عبات 

". انرايد

"؟ نآلا َّيلع  بلقنا  اذامل  ً.اذإ  لورغوت ، هنإ  : " نجوميت لاق 

.كلذ قح يف  ىلع  نوكي  ارو  .كنم  فاخي  هنإ  : " ًايلابمال هيفتك  ناوي  ّزه 

". فرشب كعم  تلماعت  دقل  .ةليللا  كتايح  قاهزإ  عيطتسأ  تنك  يننأ  ركذتو 

ام لءاستو  ضرملاو ، راودلاب  رعش  .أدهي  هبلق  ناقفخ  أدبو  نجوميت ، دهنت 

هلوصح نم  مغرلا  ىلعو  هتدعم ، يف  ركسملا  بارشلا  ىغرأ  .أيقتيس  ناك  اذإ 

ناوي نأب  كشي  ً.ادهجم و  لازي  ام  ناك  هنأ  ّالإ  مونلا ، نم  تاعاس  عضب  ىلع 

هيبراحم ءاعدتساب  رّكف  ةظحلل ، .كلذ  دارأ  اذإ  ةلوهسب  هلتق  عيطتسي  ناك 

دق ناك  هنكل  ًاليلق ، للملاب  رعشي  ناك  ارو  .لورغوت  بحسو  مهمايخ  نم 

.هدلج ىلع  ًاقلاع  لازي  ام  كوليإ  مد  ناكو  توملا  نم  ثكلا  دهاش 

". كعم لورغوتو  واشت  نيو  ذخ  .نورداغتس  سمشلا ، قرشت  نأ  لبق  : " لاق

نم لوهذم  نافقي  اناك  .ناوي  عم  الخد  نيذللا  لجرلا  ىلإ  نجوميت  رظن 

عيطتسي  " .هينيع يف  رظنلا  ىلع  نيرداق  غو  ثادحألا ، يف  روطتلا  كلذ 

". هب مايقلا  اولواح  ام  دعب  انه  مهديرأ  الو  .هتقفارم  هسارح 

". تيك باحطصاب  بغس  : " ناوي لاق 

هتلعف نع  مهرابخإو  مهءاعدتسا  عيطتسأ  دارأ ، اذإ  : " هسأر نجوميت  ّزه 

كأ فقوو  يعم ." تيكو  ناوي ، اي  لئابقلا يل  .قمحأب  اوقحلي  نل  .ةنابجلا 

عملي يف بئذلا  سأر  ةضبق  اذ  فيسلا  ناوي  دهاشو  ملكتي ، ناك  يف  ةبالص 
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.تهابلا نرفلا  ءوض 

هادحتأس انه ، هتدجو  اذإو  .رجفلا  لبق  رداغ  اذإ  هلتقأ  نل  يننإ  هل  لق  "

يدنج ىلع  هرصب  ىقلأ  امدنع  ةيساقو  ةاق  هترظن  تناك  هيبراحم ." مامأ 

.نشت

نيو كديسل  لقو  ً.اناخ  فرتعتس   باشعألا  رحب  ىلع  ست  ةلئاع  لك  "

". ًاددجم هارأس  يننكل  نآلا ، ينم  نامأب  هنإ  .هيلإ  دوعت  امدنع  كلذ ، واشت 

فلأ ةديعب  تناك  نشت  يضارأ  ّنكل  ناوي ، هلاق  ام  عم  هتلك  تقباطت 

ىوس لكشت  نل  اهنإف  نجوميت ، ةدايقب  لئابقلا  تعمتجا  اذإ  ىتحو  .ليم 

.لجرلا حومط  نم  فاخي  نكي  .ناوي و  اهآر  يتلا  شويجلا  نم  غص  ءزج 

". انترداغم ءانثأ  ميخملا  قيفيس  : " ناوي لاق 

دهاشو درلاب ، هسفن  جعزي  نأ  نود  ريرسلا  ىلإ  داع  مث  هيلإ ، نجوميت  رظن 

تحمس .اههجو  نع  اهرعش  دعبيل  هدي  ّدمو  ًابعر  اتعستا  دق  تروب  ينيع  نأ 

.اهب رعشت  داكلاب  اهنأ  ادب  يتلاو  ةسمللا ، كلتب  هل 

بحس كشو  ىلع  ناك  ناوي ." اي  بسحو  بهذا  : " قفرب نجوميت  لاق 

". كل ًاركشو   " .فقوت امدنع  ًاددجم  هدسج  قوف  ءارفلا 

، هفلخ ةميخلا  ارداغ  امدنع  .درابلا  ليللا  ءاوه  وحن  سراحلا  ناوي  داق 

ادهاشي .مالظلا   يف  لئاستم  هيلإ  نارظني  هنأب  رعشو  ًاددجم  هفقوأ 

نيّدن انوكي  اهادهاش ،  دق  اناك  اذإ  ىتحو  همازح ، نم  اهبحس  يتلا  كسلا 

ىلع ناوثجي  ناتعيرس  ناتبرض  هتلعج  .غنفيك  لوألا يف  فيسلاب  زاف  لجرل 

رماوأ ىصع  دق  ناك  .كارح  الب  نكاس  ايقلتساو  اطقس  ىتح  رظتناو  هبكر ،

نيو اوربخيل  كاذنآ  دوهش  كانه  نكي  هردص و  حارشناب يف  رعش  هنكل  هديس ،

توصلا ناكو  موجنلا ، تحت  ًادمجتمو  ًانكاس ، ميخملا  ناك  .هلعف  ّع  واشت 

هربخيل هديس  ىلإ  دوعي  ناك  يف  ةيوقلا  هتاوطخ  عقو  وه  عومسملا  ديحولا 

ةميخ ىلع  فلخلا  ىلإ  ناوي  رظن  .ةياغلل  ديج  لكشب  يمحم  نجوميت  نأب 
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وهو رمقلا ، ءوض  تحت  ًادعتبم  يش  ناك  يف  طقف  ةدحاو  ةرم  ناخلا 

.هنيد عفد  دقل  .هنهذ  رمألا يف  بّلقي 

امدنع ةيناث  ةرم  نجوميت  ظقيتسا  لالتلا ، وحن  طبهي  رمقلا  ناك  امدنع 

نجوميت كسمأ  دادعتسالا ، ةبهأ  ىلع  حبصي  نأ  لبق  .ةميخلا  راساخ  لخد 

رادتساو اهمون  ّنأت يف  يهو  تروب ، تكرحتو  هريرس ، نم  زفقو  هدلاو ، فيسب 

.اهتنجو برضيل  هدي  ّدمو  اهيلإ ، نجوميت 

، ًائيش تروب  تمت  بسحو ." يقيقش  هنإ  ماري ، ام  ىلع  ءيش  لك  : " مت

.اهيلإ رظني  وهو  نجوميت  دهنتو  .ةرملا  هذه  اهمون  نم  ظقيتست  اهنكل  

ءاسنب ملحت  تنك  كنأ  ىرأ  : " تفاخ توصب  كحضي  وهو  راساخ  لاق 

". تاليمج

ىلع سلجي  ناك  يف  هرصخ  لوح  ءارفلا  بحسو  ًالجخ ، نجوميت  دروت 

.ريرسلا

نويشك دهاشو  ديرت "؟ اذام  .اهظقوت  ال  ىتح  كتوص  ضفخا  : " سمه

.ةليللا كلت  ةنيكسلاب يف  معنيس  ناك  اذإ  ام  لءاستو  راساخ  دعب  لخدي 

". ضرألا ىلع  جراخلا  تثج يف  كانه  نأ  فرعت  نأب  بغرتس  كنأ  تدقتعا  "

ابجاح بّطقتو  كلذ ، عقوت  دق  ناك  .ساعنلاب  رعشي  وهو  نجوميت  أموأ 

.هئوده نم  راساخ 

نادعتسي واشت  نيوو  لورغوت  نأ  ودبي  : " ًستبم لازي  ام  وهو  راساخ  لاق 

يذلا فيخسلا  قودنصلا  كلذو  دايجلاب  هسارح  ءاج  دقل  .ليحرلل 

"؟ مهفاقيإ ينم  ديرت  له  .واشت  نيو  هلمعتسي 

.ركفي قرطأو  ءارفلا ، ىلإ  هدلاو  فيس  نجوميت  داعأ 

"؟ هعم نوجرخي  نيذلا  صاخشألا  ددع  مك  : " لأس

عم .لورغوت  تانبو  ةجوز  كلذ  ا يف  نوثالث ، ار  : " بابلا نم  نويشك  لاق 

ةبرع لورغوت  ىدلو  .ةبك  ةعومجم  اهلعجي  م  نشت ، سارحو  ناوي 
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"؟ هفرعن ًائيش ال  فرعت  له  .مخضلا  هدسجل 

". ناوي راتخا  هنكل  يلتقل ، ًالاجر  لورغوت  لسرأ  : " نجوميت لاق 

عطقي نأ  لبق  هفلخ  بائذلا  لاسرإ  عيطتسأ  : " طخس ةسمه  راساخ  قلطأ 

يف ةشهدب  دهاش  لورغوتل ." ءالولاب  نونيدي  الو  انل  نوبرقم  مهنإ  .ًاليم 

ً.ايفن هسأر  ّزهي  نجوميت  ناك 

". لاح يأب  هلتقأس  تنكو  .تيك  انيدل  .نوبهذي  مهعد  "

اي دعب  كيلإ  مهمضتس  نيذلا  ددع  مك  : " ًاتفاخ ًافص  نويشك  قلطأ 

". لشلا ناسرف يف  ةعضبل  ًاناخ  تنك  ذنم  ليوط  تقو  ِض  يقيقش ؟ 

ىلإ رظني  نأ  نود  ملكتو  هسأر  عفر  ًاخأو ، .ةليوط  ةرتفل  نجوميت  بجي   

.هيقيقش

عيطتسي دحاو  لجرو  دحاو ، بعش  نحن  ً.اعيمج  مهل  ًاناخ  نوكأس  "

"؟ نشت ندم  ىلع  ءاليتسالا  عيطتسنس  فيك  ّالإو  .انتدايق 

.ءطبب ههجو  ىلع  ةماستبا  ترهظو  هقيقش ، ىلإ  راساخ  رظن 

.راتتلا دض  ةكرعملا  يف  كرتشت  لئابق   كانه  : " ًالئاق نويشك  هركذ 

" ...تاريوأو زنمينلا ،

لئابقلا ّمضنس  .اندض  مهدحو  فوقولا  نوعيطتسي  ال  : " نجوميت لاق 

". ىرخألا ولت  ةدحاولا 

"؟ ًاذإ ًاددجم ، ًابائذ  نوكنس  له  : " ناعملت هانيعو  راساخ  لأس 

.تقولا ضعبل  نجوميت  رّكف 

دجوي ال  هنإ  مهل  لق  نولأسي ، امدنعو  .لوغملا  يضفلا ، بعشلا  نحن  "

.زيكنج مسالا ، كلذب  يننوفرعيسو  باشعألا ، رحب  ناخ  يننإ  مهل  لق  .لئابق 

". ًامدق يضمأس  يننإو  زيكنج ، يننإ  مهل  لق  .كلذ  مهل  لق  معن ،
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ةاخلا

ادبو رجحلاو ، بشخلا  نم  ًخض  ًءانب  نشت  يضارأ  دودح  نصح  ناك 

اوناك يف  ىفنملا  ىلإ  مهناخ  اوقفار  نيذلا  لئالقلا  تيك  لاجر  ىلع  رتوتلا 

نم مخضلا  ىنبملا  كلذل  ًاهباشم  ًائيش  اودهاش  دق  اونوكي  .هنم   نومدقتي 

مّعدملا بشخلا  نم  ةميظع  ةباوب  لخدملا  ناك  .هتاحاسو  هتحنجأب  لبق ،

ةديدش ًاعورد  نايدتري  كانه ، ناسراح  فقوو  .هيف  رغصأ  باب  عم  ديدحلاب 

، حابصلا ةعشأ  لاث يف  ناهبشي  اناك  .واشت  نيو  لاجر  اهيدتري  يتلاب  هبشلا 

.عنصلا ينقتمو  لوقصم 

دونجلا نم  ديزملا  نأ  دهاشو  ةيلاعلا ، ناردجلا  ىلع  ةرظن  لورغوت  ىقلأ 

.طيسب برد  درجم  نم  كأ  اهسفن  دودحلا  نكت  .هيلإ   نورظني  حلسملا 

فالآ ّدت  ميظع  روس  دوجوب  ىهابت  دق  واشت  نيو  ناك  ةلحرلا ، لالخ 

ةرشابم نصحلا  وحن  قلطنا  دق  ناك  .بونجلا  ىلإ  ًاديعب  ناك  هنكل  لايمألا ،

نكي .عيرسلا   توملا  ينعيس  كلذ  غب  همايق  نأ  فرعي  ناكو  هآر ، املاح 

فوخلاب لورغوت  رعشو  .مهيضارأ  ىلإ  نوللستي  لاجرب  نوبحري  نشت  ةداس 

نم هلثم  دهاش  نأ  قبسي  يذلا   مخضلا  ىنبملا  نم  ةبهرلابو  هقعأ ، يف 

، ضرألا ىلع  واشت  نيو  لمحم  عضو  ّمت  امدنع  هتراثإ  ءافخإ  عطتسي  .لبق و 

.فسلا هنم  جرخو 

نأ لبق  مهل  اهمدقأ  نأ  يغبني  قاروأ  َّيدل  .انه  اورظتنا  : " واشت نيو  لاق 

ىمرم هدالب يف  تحضأ  نأ  دعب  ًاضيأ  ةيويحلاب  ًعفم  ادب  لوخدلا ." عيطتسن 

ىلع نوكيسو  غنفيك ، بلق  ىلإ  دوعي  نأ  لبق  ليوط  تقو  يض  نلو  .هرظن 

.هتاحاجنل هسفن  ةرارق  مستبي يف  نأ  غصلا  غناز 

نم برتقي  واشت  نيو  يف  بثك  نع  بقاري  ةبرعلا ، نم  لورغوت  لزن 

؛ ديبعلاو دونجلاو  لوغملا ، ةعومجم  ىلإ  هفلخ  اورظن  .مهعم  ملكتيو  سارحلا 

.اهلخاد ىفتخاو  ةباوبلا ، يف  غصلا  بابلا  حتفو  هسأر  ىنحأ  مهدحأ  ّنكل 
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نع ًاديعب  تاونس  شاع  دق  ناكو  .رظتني  ناك  يف  ربصلاب  واشت  نيو  ّىلحت 

.ةحارلا لئاسو 

نيو قاروأ  يف  قيقدتلاب  همايقو  نصحلا  دئاق  جورخ  تمصب  ناوي  بقار 

يتلا ةلئاستملا  تارظنلا  لهاجتو  لاقي ، ناك  ام  عس  عيطتسي  نكي  .واشت  

ةيؤر هترّكذو  لئابقلا ، لاجر  نم  ًابعتم  ًاضيأ  ناكو  .هوحن  لورغوت  اهلسرأ 

.هئاقدصأو هتلئاعب  نشت  يضارأ 

ك ًاددجم ، هعم  واشت  نيو  مّلكتو  قاروألا ، داعأ  ً.ايضار  دئاقلا  ادب  ًاخأ ،

هبلاطت لوألا  ريزولا  نم  ةحونمملا  ةطلسلا  تناك  .سوؤرم  ىلإ  ثدحتي  هنأ  ول 

، شيتفتلل نوضرعتي  مهنأ  ول  ك  ةبالصب  سارحلا  فقوو  ةيروفلا ، ةعاطلاب 

.هعم هدونج  ذخأيو  دئاقلا ، هنم  لخديو  ًاددجم  حتفي  بابلا  ناوي  دهاشو 

دجوو .هبقارت  تناك  يتلا  ةعومجملا  ىلإ  رادتساو  هعبتي  نأ  لبق  نيو  ددرتو 

يمسر لكشبو  نشت ، طالب  ةغلب  ملكتو  ً.اجعزنم  هدنع ، فقوتو  ناوي  هرظن 

.ةياغلل

ككرتأ نأ  يغبني  له  .ناوي  اي  لاجرلا  ءالؤه  لوخدب  حسلا  ّمتي  نل  "

"؟ مهعم

.مامألا ىلإ  ةوطخ  لورغوت  مدقتو  ناوي ، انيع  تقاض 

"؟ ثدحي يذلا  ام  تلق ؟ اذام  "

.ناوي نع  واشت  ةرظن  زتهت   

ةميق ام  .هتميخ  يف  ناخلا  لتقب  تلشف  امدنع  ناوي  اي  ينتلذخ  دقل  "

"؟ نآلا ةبسنلاب يل  كتايح 

.فوخلل رثأ  يأ  نود  كارح ، الب  ًانكاس  ناوي  فقو 

". آسو ءيجملا ، ينم  بلطا  .فقأ  فوسو  فوقولا ، ينم  بلطا  "

كتايح نأ  كل  ًامولعم  نكيلو  شعو ، َّيلإ ، لاعت  ًاذإ  : " ءطبب واشت  نيو  أموأ 

". لم
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بعرب لورغوت  هبقارو  .لخادلا  ىلإ  اطخو  بابلا  ىلإ  ةفاسملا  ناوي  ربع 

.ديازتم

"؟ ربعنس ىتم  : " هتجوز هتلأس 

، هايحم ىلع  بيهرلا  فوخلا  تدهاش  امدنعو  اهيلإ ، لورغوت  رادتسا 

ناك .لئابقلا  ةغلب  كلذ  ناك  ًاددجم ، نشت  فس  ملكت  امدنعو  .اههجو  نّضغت 

ةغللا كلتب  هاتفش  اهب  هوفتت  يتلا  ةخألا  ةرملا  كلت  نوكت  نأب  لمأي 

.ةفيخسلا

.هفلخ هقالغإ  ّمت  يذلا  بابلا  ربع  ّرمو  ًادعتبم  رادتساو  فسآ ." : " لاق

نم دمجتو  ثدحي "؟ يذلا  ام  ينبجأ ! اذه ؟ ام  : " ًاسئاي لورغوت  خرص 

امو كانه ، فقي  لاجرلا  نم  فص  ناك  .ةيلاعلا  نصحلا  ناردج  ىلع  ةكرحلا 

.هيلع لفسألا  ىلإ  مهساوقأ  نوبوصي  مهآر  هنأ  لورغوت  بعر  راثأ 

!" ودعو دقل  ال ! : " لورغوت رأز 

ً.ابعر اورادتسا  نأ  دعب  ىتح  مهيلع  ترمهناو  ءاوهلا ، ربع  ماهسلا  تقلطنا 

يف ةقلاع  ماهس  ةرشعو  ناتدودمم ، هاعارذو  هيتبكر  ىلع  لورغوت  عقو 

ىلع ًاملأ  لورغوت  خارصو  ماهسلا  قالطإ  توص  العو  هتانب ، تخرص  .هدسج 

، اهل ءافلح  مهنأ  ىلع  لئابقلا  اولاج ب  نيذلا  لاجرلا  نعل  ةظحلل ، .نهتوص 

رابغ لمحت  هتحت  ةرثانتملا  باشعألا  تناكو  .دوعولاو  بهذلاب  اهونتفو 

حابصلا نكسو  بضغلا  ىشالتو  .هتقنخو  هيتئر  تألم  يتلاو  لوغملا ، يضارأ 

.ىرخأ ةرم 
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بيقعت

.همامأ مهدوقيو  هءادعأ  رهقي  نأ  يه  ناسنإلا  اهفرعي  دق  ةداعس  مظعأ  "

كئلوأ هوجو  دهاشي  نأو  مهتاكلتمم ، ىلع  يلوتسيو  مهدايج ، يطت  نأو 

مهتانبو مهتاجوز  نضتحي  نأو  عومدلاب ، للبتت  مهيلع  نيزيزع  اوناك  نيذلا 

". هيعارذ ب 

ناخزيكنج

متهاب هروهظ  ىلإ  تّدأو  ناخزيكنج  بابش  تقفار  يتلا  ثادحألا  ىظحت 

نأ ىتحو  ةبقحلا ، كلت  قئاثو  نم  سيلا  رزنلا  ىوس  انيلإ  لصي  .انثتسا و 

ةقيثولا ُجنت  و  ً.ابيرقت  هلك  عاض  دق  لوغملل  يرسلا  خيراتلا  اهرهشأ ،

كانه ظحلا ، نسحل  .نورقلا  ربع  مألا  هتغلب  زيكنج  اهزاجأ  يتلا  ةيلصألا 

نع هفرعن  ام  مظعم  اهنم  تيقتسا  يتلاو  ةينيصلاب ، ًايهفش  اهلوادت  ّمتي  ةياور 

ىلإ اهلقن  يتلا  ةخسنلا  تناكو  .ءاقرزلا  بائذلا  نجيجروب ؛ نجوميت 

(. لوهسلا بئذ   ) ةياورل يسيئرلا  يردصم  يليو  رثرآ  ةيزيلكنإلا 

ناك جوي  نجوميت -  نأ  ّالإ  لادج ، عضوم  مسالل  قيقدلا  ىنعملا  نأ  مغر 

كانه .هنبا  ىلع  همزه  يذلا  براحملا  مسا  قلطأ  يذلاو  يجوساي ، هلتق  ًايراتت 

لمعتستو ةيلوغنملا ، ةغللا  يف  ديدح  ةملكو  مسالا  ب  ةبك  هبش  هجوأ 

وهو نجوميت  دلو  دقل  .ةفدص  ضحم  نوكي  دق  كلذ  نأ  مغر  هيلع ، ةلالدلل 

كلت لثم  نع  ثحابلا  كئلوأ  تفاخأ  يتلاو  هدي ، ءامدلا يف  نم  ةخ  لمحي 

.تالالدلا

موق ب  ىتحو  طق . انيع  هلو  لوغملل ، ةبسنلاب  ًاليوط  نجوميت  ناك 

.حورجلاب هتالابمالو  دربلاو  ةرارحلا  لمحت  ىلع  هتردقل  ًازيمم  ناك  ةاسق ،

، بعشكو .لمحتلا  ّصخي  يف  هدسجب  مكحتلا  ىلع  ةلماك  ةردق  هيدل  تناك 

ىلإ براض  دلجو  دوسأ  رعشو  داح  رصبو  ةزاتمم  نانسأب  لوغملا  عتمتي 

تربع يتلا  ةيلصألا  ةيكمألا  لئابقلاب  ةلص  ىلع  مهنأ  نودقتعيو  ةرمحلا ،
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، تضم ةنس  لبق 15,000  اكسالأ  تلصوو  ًادمجتم ، ناك  امدنع  غنب  قيضم 

.ةخراص بعشلا  هبشلا ب  هجوأو 

وأ سوقلا  لعتساب  ديصت  ناكسلا  ةيبلغأ  لازت  ام  ةرصاعملا ، ايلوغنم  يف 

ةناهكلا نوسرا  مه  .دايجلا  لجبتو  زعاملاو  مانغألا  ىعرتو  ةيقدنبلا ،

ةطساوب ّالإ  كلذب  مكحتلا  نك  الو  رشلاو  خلاب  ةئيلم  ايندلا  نأب  داقتعالا  )

ديجمتل ٍلاع  ناكم  يأ  ىلع  قرزألا  شقلا  نم  تامالع  عضو  ّمتيو  ةنهكلا ،)

يف وملا  ثثج  كرت  وهو  هنوعدي ، ك  يوسلا -  نفدلا  ّمتي  .ءسلا  بأ 

ً.اما هتفصو  ك  ةيلاع -  نكامأ  ةحراجلا يف  رويطلا  اهقّزمتل  ءارعلا 

، تونوخلوأ ةدقلا ، هتدلاو  ةليبق  ىلإ  باشلا  نجوميت  باحطصا  ّمت 

ءاقتنال ةسكاعملا  قيرطلا  ىلع  تراس  نلوه  هتدلاو  نأ  مغر  .هل  ةجوز  ءاقتنال 

نأ دكؤملا  هبش  نمو  .اهلهأ  نم  اهفاطتخاب  هؤاقشأو  يجوساي  ماق  ذإ  ةجوز ؛

ةقيقدلا ليصافتلا  نأ  مغر  راتتلا  هئادعأ  لبق  نم  ًامومسم  تام  يجوساي 

.ةضماغ كلذل 

نلوه نع  تّلختو  ًاديدج ، ًاناخ  ةليبقلا  تراتخا  يجوساي ، ليحر  دعب 

.كاذنآ  ةعيضر  لازت  ال  تناك  يتلا  نلوميت  ىلإ  ًالوصو  ةعبسلا ، اهلافطأو 

، ًايسيئر ًارود  بعلي  هنأل   ةصقلا ، هذه  يتيوغيب يف  قيقشلا  خألا غ  ركذأ 

تمق اهسفن ، ةقيرطلابو  ً.اضيأ  ةهباشملا  ءسألا  نم  ثكلا  دوجول  ًارظنو 

.ةياغلل ةدقعم  وأ  ًادج  ةليوط  امإ  ةيلصألا  نأب  ترعش  امدنع  ءسألا  يغتب 

ةغل ةيلوغنملا  نأل  .خوتليك  ياتوخرات -  نم  ثكب  ةطاسب  كأ  كوليإف 

وصلا ك، فرحلا  اهيف  دجوي  هنأ ال  ركذن  نأ  انب  ردجيو  ظفللا ، ةلهس  تسيل 

بوه ، " زيكنج ديفح  ناخ ، الابوك  مسا  ظفل  ّمتيو  .ناه  ناخ  ظفل  ّمتي  اذهلو 

زيكنج اهفرعأ  يننكل  زكنشت ، زيكنج  ظفلي  نأ  ًاضيأ  حيحصلاو  ناه ." يل  - 

.َّيدل ىدص  تدجو  يتلا  ةملكلا  يهو  ةيادبلا  ذنم 

ةأرملا كلت  ىلإ  لضفلا  دوعيو  اهلافطأو ، نلوه  شيعت  نأ  ًاعقوتم  نكي   
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ديدحتلاب فرعن  الو  .قحاللا  ءاتشلا  يف  مهنم  يأ  توم  مدعب  ةيداعلا  غ 

ةجرد نيرشع  ىلإ  تضفخنا  يتلا  ةرارحلا  تاجردو  عوجلا  نم  اوجن  فيك 

لالخ ةيواهلا  فش  نم  مهبارتقا  ىدم  رهظي  رتكب  توم  نكل  رفصلا ، تحت 

ةرارح ةجرد  يف  طقف  هصيمق  ًايدترم  ايلوغنم  يف  يليلد  مانو  .ةرتفلا  كلت 

لوغملا .قافأ  امدنع  ضرألاب  ًاقصتلمو  ًادمجتم  هرعش  ناكو  ًادج ، ةضفخنم 

، ةيامرلاو ةعراصملا ، تاضاير  انموي  ىتح  نوسراو  ةميكشلا ، يوق  بعش 

.رخآ ءيش  يأ  لبق  ليخلا  بوكرو 

نويشك سيلو  راساخ  نأ  مغر  اهتركذ ، يتلا  ةقيرطلاب  رتكب  نجوميت  لتق 

ًانيمك ناباشلا  هل  بصن  ماعطلا ، رتكب  قرس  نأ  دعبف  .اثلا  مهسلا  قلطأ  نم 

ةيؤر ًالوأ  يرورضلا  نم  نوكيس  هنأ  دقتعأ  لعفلا ، اذه  مهفلو  .هيسوق  عم 

ىتفلا نكي  و  حماستلا ، فرعت  ال  ضرأ  ايلوغنم  ً.اعوج  روضتت  كتلئاع 

مدتب عتمتسي  ناك  هنأ  تبثت  قئاثو  كانه  سيلو  ًااد ، ًايساق  نجوميت 

.محري ًايساق ال  ناك  هنكل  هئادعأ ،

، اهنع اوّلخت  يتلا  ةلئاعلاب  لح  ام  اول  ًالاجر  ةليبقلا  تلسرأ  امدنع 

نجوميت أبتخا  ةدراطم ، دعبو  .ءاقشألا  اهقلطأ  ماهسو  ةسرش  ةمواقم  مهتلباق 

ىلع ًاخأ  عوجلا  همغري  نأ  لبق  ماعط  نود  مايأ  ةعستل  ةكيأ  يف  مهنم 

مسا تّغ  دقل  .رهن  أبتخاو يف  بره  هنكل  هيلع ، ضبقلا  ءاقلإ  ّمتو  .جورخلا 

ىفخأ نم  اسناخروس  ناكو  .ناساب  ىلإ  اسناخروس  نم  هدعاس  يذلا  لجرلا 

اسناخروس هحنم  هنع ، ثحبلا  ةلمح  تلشف  امدنعو  .هتميخ  يف  نجوميت 

سوقو بيلحو ، ماعط ، عم  ضيبأ ، مف  تاذو  سوسلا  قرع  نولب  ًاسرف 

.هتلئاع ىلإ  هديعي  نأ  لبق  مهسو 

.تركذ ك  راتتلا  سيلو  نجوميت ، ةجوز  تروب ، تكم  ةليبق  ترسأ  دقل 

روهش ةعضبل  ةدوقفم  تروب  تيقب  دقل  .موجهلا  حرجب يف  نجوميت  بيُصأو 

، ًادبأ يشوج  لوألا  دلولا  ةّوبأ  نم  ققحتلا  ّمتي  كلذل ،  ةجيتنو  .مايأ  سيلو 
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اثلا هنبا  ضفر  ةقيقحلا ، ً.اقلطم يف  لماك  لكشب  ىتفلا  نجوميت  لبقي  و 

ثلاثلا ةيمست  ىلإ  زيكنجب  عفد  م  هدلاول  يشوج  ةفالخ  لوبق  اغاشت 

.هل ثيروك  ياديجوأ 

نكي غ هنكل   ًاردان ، ًارمأ  ودعلا  بلق  لكأ  ىنع  رشبلا  موحل  لكأ  ناك 

يهو ريرغلا -  نم  ةعطق  لضفأ  تناك  لعفلابو ، .ايلوغنم  لئابق  فورعم ب 

تاداع عم  ةلص  دجوي  ًاضيأ ، اذه  يفو  يرشبلا . محللا  مساب  ةفورعم  فتكلا - 

.ةيلصألا اكيرمأ  لئابق  تادقتعمو 

يف ةكلمم  ىلع  لوصحلاب  لعفلاب  ًادعو  ىقلت  دق  تيك  لورغوت  ناك 

هنأ ّالإ  باشلا ، سرافلل  ةيادبلا  حصنلا يف  ىدسأ  هنأ  مغرو  .ةيلشلا  صلا 

ةلواح مايقلا  يف  لشفو  ئجافم  لكشب  نجوميت  ةوق  دايدزا  نم  فاخ 

نأب يضقت  يتلاو  لئابقلل  ةيساسألا  مكحلا  ةدعاق  كلذب  قرخو  هلايتغال ،

يقلو يفنلا  لوبق  ىلع  لورغوت  ماغرإ  ّمتو  ً.احجان  نوكي  نأ  يغبني  ناخلا 

.ودبي ام  ىلع  هيلع  اوفرعتي  نأ  لبق  زنمين ، دي  ىلع  هفتح 

يف ماقتنالا  ةرارش  تلعشأ  دق  مهب  قثو  نيذلا  كئلوأ  ةنايخ  نأ  ودبي 

لجرلا هتلوفط  براجت  تجتنأو  ً.ادبأ  هقرافي  ةطلسلل   ًاشطعتو  نجوميت ،

نأ فعضلا  وأ  فوخلل  حمسي  وأ  ينحنيل  نكي  يذلاو   هيلع ، ىحضأ  يذلا 

ناك ام  لكو  ةولا ، وأ  تاكلتمملاب  ًاقالطإ  متهي  نكي  .لكش و  يأب  هايرتعي 

.هئادعأ نم  لينلا  وه  هيف  بغري 

هبلطتي ربكأ م  دش  ةوق  بلطتيو  هتفصو ، رتولا ك  انث  يلوغنملا  سوقلا 

.عوردلا دض  نرق  دعب  هلعتسا  عاش  يذلا  ليوطلا  يزيلكنإلا  سوقلا 

يشاوملا نورق  نم  تاقبط  عم  حئافص ، نم  فلأتي  هنوكب  هتوق  رس  نمكيو 

وهو يلخادلا ، هجولا  ىلع  نورقلا  ةقبط  نوكتو  .بشخلا  دشل  رتوو  ةيلغملا 

.ددمتلا مواقي  وهو  ةيجراخلا ، ةهجلا  ىلع  رتولا  نوكيو  .شكنالا  مواقي 

ىتح حالسلل  ةبك  ةوق  عبصإ ، لثم  ناتكيمسلا  ناتقبطلا ، ناتاه  فيضتو 
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؛ عبصإ لعتساب  ءاوهلا  لجر يف  عفرل  ًالداعم  فلخلا  ىلإ  رتولا  دش  حبصي 

.الوتبلا بشخ  نم  ماهسلا  عنص  ّمتيو  .اهتعرس  ىصقأب  ست  سرف  رهظ  ىلع 

ةبكلا ةردقلا  ىلإ  ةفاضإ  هتيروطاربمإ ؛ زيكنج  تحنم  يتلا  يه  ةيامرلا 

ةثيدحلا ةعردملا  لاترألا  نم  ربكأ  ةعرسب  نوكرحتي  هناسرف  ناكو  .ةروانملا  ىلع 

بيلحو ءامدلا  نم  جيزم  ىلع  شيعلا  نوعيطتسيو  ثكب ، لوطأ  تارتفلو 

.دادمإ طوطخل  ةجاحلا  نود  سرفلا 

، تنانك يف  ًهس  تس  ىلإ  ثالث  عم  سوق ، لمحي  براحم  لك  ناك 

ةقلعم لاصنلا ؛ ذحشل  ًايديدح  ًادربمو  ًاسأفو  دحاو -  هيدل  ناك  اذإ  ًافيسو - 

رعش نم  ةطوشنأ  لمحي  مهنم  لك  ناك  ةحلسألا ، ىلإ  ةفاضإو  .ةنانكلاب 

يهط ردقو  ناطيخو ، ةربإو  دلجلا ، يف  بوقث  حتفل  ًازرخمو  ًالبحو ، دايجلا ،

اهنم لوانتي  رثاخلا  للا  نم  لاطرأ  ةرشعو  دلجلا  نم  ءام  يتبرقو  ةيديدح ،

ّمتي ةميخ  لاجر  ةرشع  نم  ةفلؤم  ةدحو  لكل  ناكو  .موي  لك  لطر  فصن 

اذإو .لماكلاب  ًايتاذ  ةيفتكم  ةدحولا  نوكت  اذهلو  ةيفاضإ ، سرف  ىلع  اهعضو 

مايأ ةدع  يبشخلا  جرسلا  تحت  هنوعضي  اوناك  ددقم ، محل  مهيدل  ناك 

كسم يف ةملك  نأ  متهالل  ثملاو  .لكألل  ًاحلاصو  ًايرط  ةياهنلا  يف  حبصيل 

يش. وأ  مادقألا  ىلع  سي  لعف  نم  ةقتشم  ةيلوغنملا 

فيك اهدالوأ  تمّلع  نلوه  هتدلاو  نأ  اهدرسأ  يتلا   صصقلا  ىدحإ 

ةوق ىنعم  نمكي  ثيح  كلذ ؛ اهنم  ةمزح  مواقت  يف  هدحو ، مهس  رسك  نك 

.ةعجلا

ىلإ هيعبات  ليوحت  نجوميت  عاطتسا  تيك ، لورغوت  عم  هفلاحت  ةجيتن 

درجم نشت  ربتعي  هنأ   ولو  .يوق  ناخ  ةيح  تحت  ةحجان  ةلتاقم  ةعومجم 

مو .ةيلحم  ةرهاظ  يقب  دق  ناكل  ةنس ، فلأ  لاوط  هبعشل  يروص  ةداس 

تاراهملا تناكو  .اعلا  ّزهتس  ةمأ  نع  ةيؤر  هيدل  تناك  رومألا ، هيلع  ودبت 

نمو ً.اضعب  اهضعب  دض  اهلاتق  يف  عيضت  ةيلوغملا  لئابقلل  ةعئارلا  ةيلاتقلا 
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ً.اعيمج مهدحويل  نجوميت  ضهن  ءادعألاب ، ًاطاحم  ةركن ، هنوك 

.اعلا ّزه  ًاقحال  ءاج  امو 

ندلغيإ نوك 

.stirrup باكِرلا    [1]
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