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ةمدقم

ىلإ ًاديعب  .لتلا  ىلع  بهت  يتلا  حايرلا  فجتريو يف  ًازوجع ، زنمينلا  ناخ  ناك 

تفقو .زيكنج  هسفن  وعدي  لجر  دض  فقي  هعمج  يذلا  شيجلا  ناك  لفسألا ،

مجاهي ودعلا  ناك  نيب  لتلا  لفسأ  دنع  زنمينلا  عم  ةليبق  ةرشع  يتنثا  نم  كأ 

ءاوه هيلإ  اهلقني  يتلا  تاخرصلاو  تاحيصلا  عمسي  ناخلا  ناك  .ىرخألا  ولت  ةرم 

.ةكرعملا ةيؤر  هنك  الو  ًابيرقت  ًافيفك  ناك  هنكل  لبجلا ،

". ثدحي ا  ربخأ  : " فاّرعلا هنهاكل  ًاددجم  مت 

نأ الإ  تداح ، هانيع  تناكو  دعب ، هرمع  نم  ثالثلا  غلب  دق  وشكوك  نكي   

.هيلع تمّيخ  كشلا  نم  ًالالظ 

، مهتعاجش اودقف  دقل  .يالوم  اي  مهفويسو  مهساوقأ  تاجاج  ولتاقم  ّملس  "

". تعقوت ك 

ًابك ًافرش  هوحنم  دقل  : " ليحنلا هدسج  لوح  هءادر  فلي  وهو  ناخلا  لاق 

."؟ نولتاقي اولاز  ام  له  انلاجر : نع  ربخأ  .مهفوخ  راهظإب 

لاجرلا نم  بكلا  دشحلا  بقاري  ناك  نيب  ليوط  تقول  وشكوك  بجي   

رجفلا دنع  يعارملا  نم  رهظ  ًاعيمج ، مهأجاف  دق  زيكنج  ناك  .لفسألا  دايجلاو يف 

.لايمألا تائم  دعب  ىلع  لازي  ال  هنإ  لاق  علطتسملا  لضفأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

تناك نكل  ةوارض ، لكب  زنمينلا  فلاحت  اوبرض  دق  رصنلا  ىلع  اوداتعا  لاجر  ناك 

دق تناك  يتلا  تاجاج ، ةليبق  تمصب  وشكوك  نعل  .مهموجه  ّدصل  ةصرف  كانه 

دض نورصتني  ار  مهنأ  دقتعي  ناك  نيذلاو  لابجلا  لاجر  نم  ثكلا  تبلج 

عضب لبق  ًاليحتسمو  لانملا ، ديعب  ًائيش  مهفلاحت  ناك  صق ، تقو  ىتح  .مهئادعأ 

ةليبق تّحنتف  فوخلا  هعب  مث  طقف ، ىلوألا  ةمجهلا  هجو  يف  دمصو  تاونس ؛

ً.ابناج تاجاج 

ضعب نأ  فيك  دهاشو  تفاخ ، توصب  ةنعل  قلطأ  بقاري ، وشكوك  ناك  يف 
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ةينهذ مهيدل  تناك  .مهناوخإ  دض  ىتح  اولتاق  دق  هناخ  مهب  بّحر  نيذلا  لاجرلا 

.حايرلا ةوقل  ًاقفو  اهتهجو  لّوحت  يتلا  بالكلا ، ناعطق 

مهماهسو موجهلا  دض  اودمص  دقل  .يالوم  اي  نولتاقي  اولاز  ام  : " ًاخأ لاق 

". مهلتقتو زيكنج ، لاجر  بيصت 

.ءاضيبلا هعباصأ  مجارب  تنابو  ًاعم ، تليحنلا  هيدي  زنمينلا  ناخ  كبش 

". مهعيجشتل مهيلإ  لزنأ  نأ  يغبني  نكل  وشكوك ، اي  ديج  كلذ  "

.هتايح ةليط  همدخ  يذلا  لجرلا  ىلع  ةديدش  قلق  ةرظن  فاّرعلا  نهاكلا  ىقلأ 

اذه نع  كعابتأ  عفاديس  .كلذ  تيأر  دقل  .يالوم  اي  كلذ  تلعف  اذإ  تومتس  "

نكل هراشتس ، قثو  دق  ناخلا  ناك  .هلجخ  ىفخأ  وملا ." حاورأ  دض  ىتح  لتلا 

عم مداق  هتوم  نأ  كردأ  ىعادتت ، زنمينلا  طوطخ  لوأ  وشكوك  دهاش  امدنع 

ً.اديعب برهلا  وه  اهدنع  هديري  ناك  ام  لك  .ةرياطتملا  ماهسلا 

ًاددجم ربخأ  .كل  مم  انأ  .وشكوك  اي  صالخإب  ينتمدخ  دقل  : " ناخلا دهنت 

". هارت ّع  نآلا 

.بيجي نأ  لبق  ًاقيمعو  ًاعيرس  ًاسفن  وشكوك  بحس 

يبناج ىلع  موجهلا  مهدحأ  دوقي  .نآلا  ةكرعملا  ىلإ  زيكنج  ءاقشأ  مضنا  دقل  "

ّنطت يف ةبابذ  لثم  .هيتفش  ضعو  ًاليلق ، فقوت  مهفوفص ." قرتخي  هنإ  .انيبراحم 

مادقأ دعب  ىلع  ضرألا  هشير يف  ىتح  سرغنيو  هوحن  هجتي  ًهس  دهاش  ءاوهلا ،

.هيف نثجي  يذلا  ناكملا  نم  طقف 

لتقلا ىضوف  نع  ًاديعب  هرصبب  حيشي  نأ  نود  نم  هيمدق  ىلع  ضهني  وهو  لاق 

". يالوم اي  ىلعألا  ىلإ  دعصن  نأ  يغبني  : " لفسألا ًاديعب يف  ةمراعلا 

يأ نم  يلاخ  هاهجو  ناك  .نابراحم  هدعاسي  هعم ، زوجعلا  ناخلا  ضهن 

دنع لتلا  اقلست  هنكل  هناوخإو ، هئاقدصأ  عرصم  نادهاشي  اناك  يف  بعت 

.دوعصلا ىلع  زوجعلا  لجرلا  ادعاسو  وشكوك ، ةءاإ 

رادتسا وشكوك ."؟ اي  ّداضم  موجه  نشب  انمق  له  : " جدهتم توصب  لأس 
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اهنأ ول  ودبتو ك  هتحت ، ءاوهلا  رياطتت يف  ماهسلا  تناك  .هآر  عزفو م  وشكوك 

.موجهلا ةجيتن  فصن  ترطشنا  دق  زنمينلا  ةوق  تناك  .ديدش  ءطبب  كرحتت 

دولجلا نم  لضفأ  نشت  جذنل  ًاقفو  اهعنصب  زيكنج  رمأ  يتلا  عوردلا  تناك 

ًاليوط ًايديدح  ًاعرد  يدتري  لجر  لك  ناك  .زنمينلا  اهلمعتسي  يتلا  ةغوبدملا 

نكي كلذ ،  عم  .يريرح  ءادر  قوف  كيمس  شقب  ًاكوبحمو  عبصإ  ةكسب 

مهسلا سأر  فقوي  ناك  ام  ًابلاغ  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةيوق ، ةبرض  ّدص  عيطتسي 

قحس ّمت  .ماهسلا  ةفصاع  نومواقي  زيكنج  راحم  وشكوك  دهاش  .ذافنلا  نع 

مهتحلسأ مهنم  ىقبت  نم  ىمرو  مادقألا ، تحت  تيكم  ةليبق  يلتاقم  فوفص 

، نيرئاث لاتقلا ، اوعبات  زنمينلاو  تاريوألا  ولتاقم  مهدحو  .دهجب  نوثهلي  اوثجو 

ودع ةمواقمل  لكشت  دق  بكلا  فلاحتلا  ناك  .ًاليوط  اودمصي  نل  مهنأ  نوفرعي 

يف ًارّكفم  وشكوك ، ابجاج  بطقت  .ةيرحلا  لامآ  لك  هتياهنب  يهتنتسو  دحاو 

.هلبقتسم

". مهدهاشت تنأو  سيل  ءالؤه ، نم  اوبرهي  نل  .يالوم  اي  ءايربكب  لاجرلا  لتاق  "

طوطخ ىلإ  ثبخب  نوقّدحيو  لتلا  حفس  ىلإ  نولصي  زيكنج  ىدل  براحم  ةئم  ىأر 

وشكوك رعشو  عافترالا  كلذ  لثم  ىلع  ةدوربلا  ةديدش  حايرلا  تناك  .عابتألا 

ةعشأو فاج  لت  ىلع  لشفلا  ىقليل  ًاليوط  ًاطوش  عطق  دق  ناك  .بضغلاو  سأيلاب 

، هدلاو نم  اهبستكا  دق  ناك  يتلا  رارسألا  كلت  لك  .ههجو  حفلت  ةدرابلا  سمشلا 

ناخلا هرك  ةظحلل ، .هتايح  يهُنت  مهس  وأ  فيس  ةبرضب  عيضتس  اهيلإ ، فاضأو 

لشف دق  ناك  .لوهسلا  ةديدجلا يف  ةوقلا  مواقي  نأ  لواح  دق  ناك  يذلا  زوجعلا 

.لبق نم  اهب  عتمتي  ناك  يتلا  ةوقلا  نع  رظنلا  ضغب  قمحأ ، ودبي  كلذ  هلعجو 

.هباصأ يذلا  ءىيسلا  ظحلا  وشكوك  نعل  تمصب ،

نيذللا لجرلل  ةبعتم  ديب  حّولو  نوقلستي ، اوناك  يف  ثهلي  زنمينلا  ناخ  ناك 

". انه حاترأ  نأ  يغبني  : " هسأرب زهي  وهو  لاق  .هيعارذ  ناكس 

، فاّرعلا نهاكلا  ناعباتلا  لهاجت  ةياغلل ." نوبيرق  مهنإ  يالوم ، اي  : " وشكوك ّدر 
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.ةبشوشعم ةيرخص  ةفاح  ىلع  سولجلا  ىلع  ناخلا  ادعاسو 

لتلا اذه  ىلإ  لصت  نأ  زيكنج  بالكل  نك  فيك  انرسخ ؟ دقل  ًاذإ ، : " ناخلا لاق 

."؟ وملا زنمينلا  داسجأ  قوف  نكي  اذإ  

نكل  ًاضيأ ، هلثم  ةقيقحلا  نافرعي  اناك  .عباتلا  ينيع  يف  وشكوك  رظني   

تناك لفسألا ، .زوجعلا يف  لجرلل  لمأ  رخآ  ميطحتو  كلذ  لوقب  بغري  دحأ  نكي 

ناك .بشعلا  ىلع  مدلاب  طوطخم  دنتسم  لثم  ىلتقلا ، ءالشأب  ةئيلم  ضرألا 

شيج كرحت  ً.اخأ  اوراهنا  مهنكل  ميمصتو ، ةعاجشب  اولتاق  دق  تاريوألا  ولتاقم 

ةيؤر وشكوك  عاطتسا  .طوطخلا  فعض يف  ةطقن  لك  نم  دافتساو  ةقاشرب ، زيكنج 

، ةكرعملا ةحاس  ربع  نوقباستي  نيذلا  لاجرلا  تارشعو  تائم  نم  تاعومجم 

زنمينلا ولتاقم  الإ  ةفصاعلا  هجو  دمصي يف  .ةلهذم   ةعرسب  نولصاوتي  مهتداقو 

لمأ ةظحل  وشكوك  ربتخا  ً.ايفاك  نكي  كلذ   نكل  ةبك ، ةعاجشب  نوعتمتي  نيذلا 

ةعومجم تناك  كلت  نكل  لتلا ، لفسأ  دنع  ًاددجم  نوبراحملا  عّمجت  امدنع 

.ةيلاتلا ةمجهلا  مهيلع يف  ءاضقلا  متو  قهرملا  لاجرلا  نم  ةغص 

ناك يالوم ." اي  كلجأ  نم  توملل  نيّدعتسم  كعابتأ  لازي  ال  : " وشكوك مت 

ًادج يف ًايوقو  ًارهام  ادب  يذلا  شيجلا  نم  يقابلا  ناك  .هلوق  عاطتسا  ام  لك  كلذ 

.نيرضتحملا تاخرص  عس  عيطتسي  ناك  .ءاجرألا  عبت يف  دق  ةقباسلا  ةليللا 

.هينيع قلغأو  هسأرب ، ناخلا  أموأ 

.مويلا راصتنالا  عيطتسن  اننأ  دقتعأ  تنك  : " سمهلا نم  ًاليلق  ىلعأ  توصب  لاق 

نود نم  مهفتح  نوقلي  مهعدأ  نل  .مهتحلسأ  اوقلي  نأ  انبأل  لق  رمألا ، ىهتنا  اذإ 

". هيجو ببس 

ناعباتلا قّدح  .زيكنج  شيج  مهحاتجا  امدنع  مهفتح  اوقل  دق  ناخلا  ءانبأ  ناك 

لجرلا بحس  .هبضغو  هنزح  نايفخي  اناكو  رمألا ، اعمس  امدنع  وشكوك  ىلإ 

، نايعلل ةيداب  هقنعو  ههجو  يف  يارشلا  تناكو  هلصن ، دّقفتو  هفيس  ًانس  ربكألا 

.دلجلا تحت  ةقيقد  طويخ  لثم 

٨



". باهذلاب تحمس يل  اذإ  يالوم ، اي  كئانبأل  رمألا  لقنأس  "

.هسأر ناخلا  عفر 

زيكنج اندوقي  نيأ  ىلإ  اوري  ىتح  خاروم  اي  مهتايح  ىلع  اوظفاحي  نأ  مهل  لق  "

". اذه

عباتلا هجاوي  ناك  نيب  بضغب  اهحسمو  خاروم  ينيع  عومد يف  كانه  تناك 

.كانه ًادوجوم  سيل  هنأ  ول  وشكوك ك  ًالهاجتم  رخآلا ،

ىلع ًادي  خاروم  عضوو  هسأر ، باشلا  ىنحأ  ينب ." اي  ناخلا  ِمحا  : " ءودهب لاق 

ىلإ رظني  نأ  نود  نم  .ةظحلل  نانيبجلا  سمالت  ىتح  مامألا  ىلإ  لامو  هفتك ،

تاوطخب ردحنملا  خاروم  لزن  لتلا ، ىلإ  مهرضحأ  دق  ناك  يذلا  فاّرعلا  نهاكلا 

.ةعساو

حتافلل اوحمسي  نأ  مهل  لق  : " سمه .كوكشلاب  ًائيلم  هنهذ  ناكو  ناخلا ، دهنت 

ار  " .كانه شعترتو  هفنأ  ىلع  فقوتت  قرع  ةطقن  نأ  وشكوك  دهاش  رورملاب ."

". ينلتقي نأ  دعب  انبأ  عم  ًيحر  نوكيس 

نم ةخألا  ّةُلثلا  ىلإ  لصي  خاروم  عباتلا  وشكوك  دهاش  لفسألا ، يف  ًاديعب 

ىلع مطحم  قهرم ، ًالاجر  اوناكو  هروضحب ؛ مهمادقأ  ىلع  اوفقو  .عفادملا 

وشكوك مهعمس  .مهفوخ  راهظإ  مدع  اولواحو  مهسوؤر  اوعفر  مهنأ  نم  مغرلا 

.ودعلا وحن  ةئيطب  تاوطخب  نوش  اوناك  يف  مهضعب  نوعّدوي 

، براحملا نم  دشح  ربع  ًامداق  هسفن  زيكنج  وشكوك  دهاش  لتلا ، لفسأ  دنع 

سملو شعترا  .ةرباع  ةرظنب  هقمري  لجرلاب  وشكوك  رعش  .ءامدلاب  خطلم  هعردو 

هنيكس رّرم  دق  ناك  فاّرع  نهاك  ةايح  ىلع  زيكنج  ظفاحيس  له  .هرجنخ  ضبقم 

ً.اما ةليحن  هتبقرو  سأرلا ، َأطأطم  سلجي  زوجعلا  لجرلا  ناك  هناخ ؟ قنع  ىلع 

ًادج ًافئاخ  ةظحللا  كلت  ناك يف  دقف  وشكوك ، ةايح  ةرجلا  كلت  لثم  ذقنتس  ار 

.توملا نم 

هدي وشكوك  كرتو  ليوط  تقول  كرحتي  نأ  نود  نم  ىلعألا  ىلإ  زيكنج  قّدح 
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ال ثيح  نم  ءاج  يذلا  درابلا  براحملا  كلذ  فرعي  نكي  .هبناج   ىلإ  طقست 

يلتاقم دهاشو  هناخ  بناج  ىلإ  وشكوك  سلج  .رجفلا  سمش  عم  دحأ  يردي 

هّملع دق  هدلاو  ناك  ةدق  ةيح  ةذيوعت  ددر  .هفتح  ىقلي  زنمينلا  دشح  رّخؤم 

نم ففخي  ةطبارتملا  تلكلا غ  عس  نأ  ادب  .هفص  ءادعألا يف  لعجت  اهايإ ،

.زوجعلا ناخلا  رتوت 

ةخرصب .مويلا  كلذ  لتاق  دق  نكي  و  زنمينلا ، يف  لوألا  عباتلا  خاروم  ناك 

.هسفنل ةيح  فوتب  كفتلا  نود  نم  زيكنج  لاجر  طوطخ  وحن  عفدنا  ليوع ،

مهماهس تببست  .مهبعت  ىشالت  دقف  هباقعأ ، زنمينلا يف  دشح  رّخؤم  ولتاقم  خرص 

، ئجافم لكشب  مهماهس  اوقلطأو  ةعرسب  اوفقو  مهنكل  زيكنج ، لاجر  ىضوفب ب 

، هدض فقو  نم  لوأ  خاروم  لتق  امدنع  .مهمدقت  ءانثأ  مهنانسأ يف  نع  اوفشكو 

عقو نم  ءامدلاب  ةبضخم  هعالضأ  اولعجو  بناج ، لك  نم  ًالجر  رشع  انثا  هرصاح 

.مهفويس تابرض 

دعتباو ًاقوب  زيكنج  خفن  امدنع  هانيع  تعستاو  هداشنإ ، يف  وشكوك  رمتسا 

.زنمينلا نم  ثهاللا  جانلا  نع  هلاجر 

خرص زيكنج  نأ  وشكوك  ىأر  .راودب  ًاباصم  فقيو  ًايح ، لازي  ال  خاروم  ناك 

نيب ضرألا  ىلع  ًامد  قصبو  هسأر ، خاروم  ّزه  .تلكلا  عمسي  هنكل   ههجوب ،

فقاولا زنمينلا  يلتاقم  نم  ةلق  ىوس  كانه  نكي  .ىرخأ   ةرم  هفيس  عفري  ناك 

، مهفويس ًاضيأ  اوعفر  .مهمادقأ  ىتح  ليست  مهؤامدو  ىحرج ، ًاعيمج  اوناكو 

.كلذب مهمايق  ءانثأ  نوحنرتي يف  اوناكو 

.ان ىلإ  مكب  بحرأسو  يل  اوملستسا  ً.اديج  متلتاق  دقل  : " زيكنج خرص 

". فرشلا كلذ  مكحنمأس 

". بائذلا فرش  ىلع  قصبأ  : " لاق .ءارمح  هنانسأ  تناكو  ًابضغ ، خاروم  ّرشك 

، ًافافختسا هيفتك  ّزهي  نأ  لبق  هداوج  ىلع  كارح  نود  نم  ًانكاس ، زيكنج  سلج 

يف نورخآلاو  خاروم  ىفتخاو  مامألا ، ىلإ  طخلا  عفدنا  .ىرخأ  ةرم  هديب  شيو 
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.مهيلع اوضق  نيذلا  لاجرلا  دشح 

نيب هترجنح  هتدوشنأ يف  تنكس  هيمدق ، ىلع  وشكوك  ضهن  لتلا ، ىلع  ًايلاع 

وملا ناك  .تهتنا  دق  ةكرعملا  تناك  .ردحنملا  دوعص  أدبيو  لجرتي  زيكنج  ناك 

ثدح ا  متهي  وشكوك  نكي  .اوملستسا   دق  اوناك  نيرخآ  ًافالآ  نكل  تائملاب ،

.مهل

، هتدعم تشمكنا  مداق ." هنإ  : " لتلا لفسأ  ىلإ  رظني  وهو  ءودهب  وشكوك  لاق 

دّحو يذلا  لجرلا  ناك  .بابذلا  هجعزي  داوج  لثم  هيقاس  تالضعلا يف  تشعتراو 

يأ نم  ٍلاخ  ههجوو  هسفن ، ةياغل يف  ردحنملا  دعصي  هتايار  تحت  لوهسلا  لئابق 

ديدعلا نأو  ةثك  تابرضل  ضرعت  دق  هعرد  نأ  ىري  نأ  وشكوك  عاطتسا  .بعت 

نم قلست  زيكنج  نكل  ًابعص ، لاتقلا  ناك  .طويخب  قلعم  ةيندعملا  هعطق  نم 

.هل ًائيش  ينعي  نكي  داهجإلا   نأ  ول  ك  ةفش ، تنبب  سبني  نأ  نود 

ءادر ندرب  كسمأو  هدي  ّدم  انبأ ."؟ اجن  له  : " نوكسلا ًطحم  ناخلا ، سمه 

.وشكوك

لجرلا طقسو  ديلا ، تعجارت  اوجني ."  : " ةئجافم ةرارم  ةبونب  وشكوك  لاق 

نّوللا تاذ  نانيعلا  هيلإ  ترظن  بقاري ، وشكوك  ناك  نيب  .ضرألا  ىلع  زوجعلا 

.اهب كسا  يتلا  ةقيرطلاب  ةوق  كانه  تناكو  ىرخأ  ةرم  ّيبيلحلا 

."؟ نآلا ينمهي  يذلا  ام  .أي  اذه  زيكنج  عد  ًاذإ ، : " ناخلا لاق 

قلست يذلا  براحملا  نع  هيرظانب  حيشي  نأ  عيطتسي  نكي  و  وشكوك ، دري   

تقو يأ  نم  كأ  ةبذع  اهنأب  رعشي  ناكو  هقنع ، عسلتو  ةدراب  حايرلا  تناك  .لتلا 

سوقط يف  هايإ  مهحنم  دق  ناكو  توملا ؛ نوهجاوي  ًالاجر  دهاش  دق  ناك  .ىضم 

تاوطخلا عم  مداق  هتوم  نأ  ىري  ناك  .مهداسجأ  نم  مهحاورأ  رّرحو  ةيمالظ ،

هتقبأ يتلا  ةعاجشلا  نكت  .برهيو   فزاجي  نأ  ةظحلل  داكو  لجرلا ، كلذل  ةتباثلا 

هيلع ناك  زنمينلا م  فوخلل ب  ةراثإ  كأو  ذيواعتو ، تلك  لجر  ناك  .كانه 

ناك نيب  ًاسمه  عمس  .يلاتلا  ءاتشلا  ققحملا يف  توملا  ينعي  برهلا  ناك  .هدلاو 
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بيهم ءيش  كانه  ناك  .كلذل  ةحارلاب  رعشي  هنكل   هفيس ، بحسي  خاروم  نبا 

زوجعلا ناخلا  عفر  .هفاقيإ  شويجلا  عطتست  .تباث   لكشب  رّمدملا  مدقت  نأشب 

هانيع اهيف  سملتت  يتلا  اهسفن  ةقيرطلاب  هبارتقاب  رعشو  أي ، هدهاشو  هسأر 

.سمشلا ناتفيفكلا 

ًاليوط ناك  .مهيلإ  قّدحي  ةثالثلا ، لاجرلا  نم  برتقا  امدنع  زيكنج  فقوت 

ينيع لثم  نيوارفص  هانيع  تناك  .ةحصلا  روفومو  نهّدلا  نم  عملي  هدلجو 

زيكنج بحس  ًادمجتم ، وشكوك  فقو  يف  .هيف  ةمحر  وشكوك  َري  و  بئذ ،

.ناخلا ب  فقيل  مامألا  ىلإ  ةوطخ  خاروم  نبا  مدقت  ً.امد  رطقي  لاز  ام  ًافيس 

.باشلا ّرتوتو  ديدش ، بضغب  زيكنج  هيلإ  رظن 

ام تيأر  دقل  .شيعت  نأ  تدرأ  اذإ  ىتفلا ، اهيأ  لتلا  نع  لزنا  : " زيكنج لاق 

". مويلا نوتو  يبعش  دارفأ  نم  يفكي 

ةكرحب .زيكنج  دهنتو  ةفش ، تنبب  سبني  نأ  نود  نم  هسأر  باشلا  براحملا  ّزه 

ةرجنح رجنخب يف  عفدو  ءاوهلا ، ىرخألا يف  هدي  ّدمو  ًابناج ، فيسلا  ىّحن  ةعيرس ،

هاعارذو زيكنج  ىلع  عقو  خاروم ، نبا  رداغت  حورلا  تناك  يف  .باشلا 

وشكوك دهاش  ً.اديعب  هعفديو  لقثلا  طقتلي  ناك  نيب  زيكنج  مهمه  .ناتحوتفم 

.ردحنملا ىلع  ءطبب  جرحدتي  دسجلا 

بعتلا هيلع  رهظو  هرصخ ، ىلع  دمغ  اهعضوو يف  رجنخلا  زيكنج  حسم  ءودهب ،

.ةأجف

". يلإ تممضنا  كنأ  ول  زنمينلا  مّركأس  تنك  : " لاق

.بعت يأ  نم  تيلاخ  نيعب  زوجعلا  ناخلا  هيلإ  قّدح 

". انبأ ىلإ  نآلا  ينلسرأ  .يّدر  تعمس  دقل  : " يوق توصب  باجأ 

، هيفتك نع  ناخلا  سأر  لازأ  .رهاظ  ءطبب  هفيس  لزنأ  .هسأرب  زيكنج  أموأ 

ىنحناو ةبرضلا  ةوق  نم  ًاثك  دسجلا  شعتري  .لتلا   لفسأ  ىلإ  جرحدتي  هلسرأو 

روخصلا ىلع  ّرطقتت  ءامدلا  عس  وشكوك  عاطتسا  .بناجلا  دحأ  ىلإ  طقف  ًاليلق 
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زيكنج رادتسا  امدنع  هنول  بحش  .ةايحلل  ًابلط  خرصت  هسيساحأ  لك  تناك  يف 

.ةسئاي ةقحالتم  تلكب  قطنو  هيلإ ،

، ةطلس لجر  انأ  .كلذ  لعفت  نل  .يالوم  اي  فاّرع  نهاك  ءامد  قيرت  نل  ار  "

نأب حمسا يل  كلذ ، نم  ًالدب  .ديدح  يدلج  نأ  دجتسو  ينبرضا  .ةطلسلا  مهفأو 

". كراصتنا نلعأ  ينعد  .كمدخأ 

."؟ توميل انه  ىلإ  هترضحأ  ىتح  زنمينلا  ناخ  عم  تيلبأ  فيك  : " زيكنج باجأ 

دقل .يالوم  اي  يمالحأ  ًامداق يف  كتيأر  ةكرعملا ؟ نع  ًاديعب  انه  ىلإ  هرضحأ  "أ 

توص وص  نإ  لئابقلا ؟ لبقتسم  تسلأ  .عيطتسأ  ام  لضفأب  قيرطلا  كل  تحتف 

نأب يل  حمسا  .ءسلاو  ضرألا  ىلع  تنأ  فقت  يف  ءاملا ، يف  فقأ  .حاورألا 

". كمدخأ

ةرتس يدتري  ههجاوي  يذلا  لجرلا  ناك  ً.اما  ًاتباث  هفيس  ناكو  زيكنج ، دّدرت 

تناك .ةخستم  قاسلل ) ةيدلج  ةيطغأ   ) تاقطو ءادر  قوف  ةنكاد  ةيدامر 

ًابيرقت دوسأ  اهنول  ىحضأ  يتلا  ةيجسفنبلا  طويخلا  نم  لاكشأب  ةنيزم  هسبالم 

ًاطوبرم وشكوك  هلعتني  يذلا  ءاذحلا  ناك  .اهيلع  خاسوألاو  نوهدلا  مكارت  ةجيتن 

هلعتسا مدع  هل  كلام  رخآ  ررق  اذإ  لجر  هلعتني  دق  يذلا  عونلا  نمو  لبحب ،

ً.اددجم

يف نانيعلا  اهب  عملت  يتلا  ةقيرطلاب  ءيش  كانه  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 

ار .هدلاو  نهاك  لتق  دق  بائذلا  كوليإ  ناك  فيك  زيكنج  ركذت  .نكادلا  هجولا 

هبقار .تضم  تاونس  ةّدع  لبق  يومدلا  مويلا  كلذ  ددحت يف  دق  كوليإ  صم  ناك 

.هتايح يهنتس  يتلا  ةبرضلا  ًارظتنم  وشكوك ،

عم نوملكتي  مهنأ  نوعّدي  لاجر  ةثالث  يدل  رخآ ، اصاق  ديرأ  ال  : " زيكنج لاق 

". حاورألا

.يالوم اي  دالوأ  مهنإ  : " لاق .ددرتي  و  لجرلا ، ةرظن  لوضفلا يف  وشكوك  دهاش 

نم ةعيفر  ةعطق  جرخأو  هترتس  لخاد  هدي  ّدم  ّدر ، راظتنا  نود  نم  كيرأ ." ينعد 
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ّدمو هفيس  عفر  زيكنج  نأب  رعش  .قوب  ضبقم  ىلإ  قفتا  فيك  ةطوبرم  ذالوفلا 

.هينيع قلغأو  ةبرضلا ، فاقيإل  ةغرافلا  هفك  ةحار  وشكوك 

هدلج عسلت  يتلا  حايرلا  فارعلا  نهاكلا  لّمحت  نيبك ، ةدارإو  دهجب 

هملع دق  هدلاو  ناك  يتلا  تلكلا  مت  .هفوج  رصتعي  يذلا  ديدشلا  فوخلاو 

تناك .عقوتي  ناك  م  ىتح  ربكأ  ةعرسو  ةوقب  هرمغت  ةنيكسلاب  رعشو  اهايإ 

ام بقاريو  رخآ  ناكم  يف  ناك  ةظحل ، .هعور يف  نم  تأّده  دقو  هعم ، حاورألا 

.يرجي

لصنلا لخدأو  هعارذ ، ىلع  رجنخلا  وشكوك  عضو  امدنع  زيكنج  انيع  تعستا 

عطقي ندعملا  ناك  نيب  أ  تامالع  يأ  نهاكلا  ىلع  رهظت  .محللا   عيفرلا يف 

.رخآلا فرطلا  ىلإ  دلجلا  بقثي  لصنلا  ناك  نيب  ًالوهذم ، زيكنج ، بقارو  همحل ؛

، ءطبب وشكوك  انيع  تفرطو  محللا ، سرغني يف  ناك  نيب  دوسأ  ندعملا  نول  حبصأ 

.هبحس امدنع  ًابيرقت ، لسكب 

تتبثم اتناكو  رجنخلا ، جرُخي  ناك  امدنع  باشلا  ناخلا  ينيع  وشكوك  بقار 

دعي ىتح   دادزت  ةنينطلاب  رعشو  ًاقيمع ، ًاسفن  وشكوك  بحس  .حرجلا  ىلع 

."؟ يالوم اي  ءامد  كانه  له  : " باوجلا فرعي  ناكو  سمه ، .هفارطأب  رعشي 

رّرمو مامألا  ىلإ  مدقت  هنكل  هفيس ، دمغأ  دق  نكي  .زيكنج   ابجاح  بطقت 

ةراهم اهنإ  .ال  : " ظّفحتب ّرقأ  .وشكوك  عارذ  يواضيبلا يف  حرجلا  ىلع  يساقلا  هماهبإ 

."؟ اهملعت نك  له  .ةديفم 

نيذلا  كئلوأ  ىلإ  حاورألا  أت  نل   " .فوخلاب رعشي  دعي  و  وشكوك ، مستبا 

". يالوم اي  مهرايتخا  متي 

نهاكلا ةحئار  تناك  ةدرابلا ، حايرلا  يف  ىتح  ً.ابناج  ىّحنتو  زيكنج ، أموأ 

.فزني يذلا   بيرغلا  حرجلاب  هلعفي  ام  فرعي  نكي  بك و  سيت  لثم  فاّرعلا 

: لاق .هدمغ  يف  هعضوو  هفيس ، لوط  ىلع  هعباصأ  رّرمو  زيكنج  مهمه 

". كتءافك تبثتل  ٍفاك  تقو  هنإ  .فاّرعلا  نهاكلا  اهيأ  اهايحت  ةنس  كحنمأس  "

١٤



رابغلا للبت  عومدلاو  لاق  .ضرألا  ىلع  ههجو  عضوو  هيتبكر ، ىلع  وشكوك  اثج 

تاسمه ةنينط  نأب  رعش  تعقوت ." ك  ميظعلا ، ناخلا  تنأ  : " هيتنجو ىلع 

ربكت تذخأ  يتلا  ءامدلا  ةعقب  يفخيل  مامألا  ىلإ  هندر  ّدم  .كاذنآ  هرداغت  حاورألا 

.ةعرسب

.هتدوع رظتني  يذلا  شيجلا  ىلإ  لتلا ، لفسأ  ىلإ  رظن  كلذك ." انأ  : " زيكنج در 

، ًادج تفاخ  توصب  كلذ  ناك  ًاددجم ، ملكت  امدنع  يمسا ." اعلا  عمسيس  "

.هعسل ًادهج  وشكوك  لذبو 

نوكت نلو  دحاو  بعش  نحن  .فاّرعلا  نهاكلا  اهيأ  توملا  تقو  سيل  اذه  "

، انتضبق يف  ندملا  عقتس  ً.اعيمج  انلمش  عمجأس  .اننيب  ىرخأ  كراعم  كانه 

ًاديعس نوكأسو  ءاسنلا ، بتس  .اهيف  اندايج  يطت  ةديدج  ٍضارأ  انيدل  نوكتسو 

". كلذ عسل 

شيعتس  " .هابجاح بطقتو  ههجو ، ىلع  ىقلملا  نهاكلا  ىلإ  لفسألا  ىلإ  رظن 

". يعم رسو  كعوكر ، نم  ضهنا  .كلذ  تلق  دقل  .فاّرعلا  اهيأ 

لك ذوفن  ناك  .راساخو  نويشك  هيقيقش ، ىلإ  زيكنج  أموأ  لتلا ، لفسأ  دنع 

نالازي ال  اناك  هنكل  لئابقلا ، عيمجت  اوأدب  ذم  نسلا  رور  دادزا  دق  هنم 

.هنيب هقيقش  ىشم  امدنع  نويشك  مستباو  عفاي 

."؟ اذه نم  : " ثرلا هئادرب  قدحيو  وشكوك  ىلإ  رظني  وهو  راساخ ، لأس 

". زنمينلا ةليبق  فاّرعو  نهاك  : " زيكنج باجأ 

ىلع ناتتباث  هانيعو  لجرتو ، مهنم  ًابيرق  ىحضأ  ىتح  هداوج  رخآ  لجر  داق 

ناك .برتقا  امدنع  وشكوك  هفرعو  زنمينلا  ةليبق  دادح  ًاقباس  نالسرأ  ناك  .وشكوك 

طابض ب  هلاثمأ  دوجو  ًائجافم  نكي  .هيفن   مت  دقو  ركذت ، ك  ًالتاق ، لجرلا 

.قوثوملا زيكنج 

."؟ ًاذإ كوبأ  تام  له  .كركذتأ  : " نالسرأ لاق 

". دهعلا نئاخ  اي  تاونس ، لبق  : " ةبضاغ ةربنب  وشكوك ، باجأ 
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ةليبق عم  بك  دهجب  اهبستكا  دق  ناك  يتلا  ةطلسلا  دقف  هنأ  كردأ  ىلوألا ، ةرملل 

ىلع نوأرجتي  نيذلا  ةليبقلا  كلت  يف  لاجرلا  نم  ثكلا  كانه  نكي  .زنمينلا  

ةهجاومو ءالولا  مدعب  مهماهتا  نم  ًافوخ  مهراصبأ ، ضفخ  نود  نم  هيلإ  رظنلا 

.نفج هل  فري  نأ  نود  نم  زنمينلل  نئاخلا  ةرظن  وشكوك  لباق  .هرانو  هنيكاكس 

.هتقيقح ىلع  هنوفرعي  فوس 

اهيأ ةءاسإلا  دمعتت  ال   " .ةعتملا نم  ءيشب  لجرلا  ب  رتوتلا  زيكنج  بقار 

زنمين كانه  دعي  .ايار   تحت  يوضني  براحم  لوأل  سيل  .فاّرعلا  نهاكلا 

". اهلك اهيلع  تذوحتسا  دقل  .ةيلبق  تالص  الو  نآلا ،

". حاورألا كتكراب  دقل  .ايؤرلا  كلذ يف  تيأر  دقل  : " ةرشابم وشكوك  باجأ 

مت دقل  .ةيساق  ةمعن  تناك   " .تلكلا كلت  هعس  ىدل  زيكنج  هجو  مهجت 

الف اندوقت ، انئابآ  حاورأ  تناك  نإ  .ةراهمو  ةوقب  كلوح  هارت  يذلا  شيجلا  عمج 

". ةياغلل ةقيقر  اهنأل  اهتيؤر  يننك 

هلجر نأ  كردأ  .دايقنالا  لهسو  ًاجذاس  زنمينلا  ناخ  ناك  .وشكوك  انيع  تفرط 

ًابذع ءاوهلا  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .هثأت  تحت  هسفن  ردقلاب  عقي  ديدجلا ال 

.تضم ةعاس  لبق  كلذ  عقوتي  ىتح  نكي  شاع و  دقل  .هيتئر  يف 

.هراكفأ نع  وشكوك  فرصو  هيقيقش ، ىلإ  زيكنج  رادتسا 

دنع ءاسملا ، اذه  ءالولا يل  ىلع  نومسقي  ددجلا  لاجرلا  لعجا  : " راساخل لاق 

نأ نم  ًالدب  انم ، ءزج  مهنأب  اورعشي  ىتح  قابلا  ب  مهعّزو  .سمشلا  بيغم 

رجانخلا يف نم  سارتحالا  يننك  .صرحب ال  كلذ  لعفا  .بولغم  ءادعأ  اونوكي 

". يرهظ

ىلإ براحملا  ةعساو ب  تاوطخب  ًادعتبم  ريدتسي  نأ  لبق  هسأر  راساخ  ىنحأ 

.وثجت لازت  ةموزهملا ال  لئابقلا  تناك  ثيح 

ناك .نويشك  رغصألا  هقيقشو  زيكنج  ب  فطع  ةماستبا  وشكوك  دهاش 

رغصأ ىتح  .هعيطتسي  ام  لك  ملعتي  أدب  دق  نويشك  ناكو  قيدص  نالجرلا 
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.ةمداقلا تاونسلا  ةديفم يف  نوكتس  ليصافتلا 

.نويشك اي  فلاحتلا  انمطح  دقل  : " هقيقش رهظ  ىلع  تبري  وهو  زيكنج ، لاق 

". بسانملا تقولا  ةعردملا يف  كدايج  تءاج  كلذ ؟ لقأ  أ 

". ينتملع ك  : " حيدملاب ًايشتنم  نويشك ، باجأ 

يف قلطني  ًاشيج  اذه  نوكيس  ددجلا ، لاجرلا  عم  : " ًستبم زيكنج  لاق 

انناسرف يف لسرأ   " .ةظحلل رّكف  ًاخأ ." بردلا ، ديدحتل  تقولا  ناح  دقل  .لوهسلا 

ةليبقو ةلوجتم  ةلئاع  لك  نع  ًاثحب  ضرألا  عالطتسا  ديرأ  .نويشك  اي  هاجتا  لك 

.نونوا رهن  برق  مداقلا ، عيبرلا  دوسألا يف  لبجلا  ىلإ  ءيجملا  مهنم  بلطا  .ةغص 

". قالطنالل دعتسنو  كانه ، عمتجنس  .انبعش  نم  فالآلل  عستيس  طسبنم  لهس  هنإ 

."؟ مهيلإ اهلقنأس  يتلا  ةلاسرلا  يه  ام  : " نويشك لأس 

.عّمجتلل  مهوعدي  زيكنج  نإ  مهل  لق  .يلإ  ءيجملا  مهنم  بلطا  : " ءودهب لاق 

ةخألا مهمايأ  ءاضق  وأ  اوقحلي   نأ  مهنك  .نآلا  اندض  فقي  دحأ  كانه  دعي 

عبس لالخ  .اضرب  هلوح  رظن  كلذ ." مهل  لق  .قفألا  يف  ّراحم  روهظ  نورظتني 

فلاحتلا لئابق  نم  جانلا  عم  .لجر  فالآ  ةرشع  نم  كأ  عمج  دق  ناك  تاونس ،

دحأ يف كانه  دعي  ً.ابيرقت   ددعلا  كلذ  فعض  هيدل  حبصأ  دق  ناك  ةموزهملا ،

ليختو قرشلا ، ىلإ  سمشلا  نع  ًاديعب  هرظنب  حاشأ  .هتدايق  يّدحت  هنك  لوهسلا 

.ةيلا ةبكلا  نشت  ندم 

دعن ىتح   انلالغتساب  اوماق  دقل  .نويشك  اي  ليج  فلأ  قرفتم  انوقبأ  دقل  "

نوشعتري فوسو  لمشلا ، تعمج  دقل  .يضاملا  وه  كلذ  .ةشحوتم  بالك  نم  كأ 

". كلذل ًاببس  مهحنمأس  ً.افوخ 
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لوألا لصفلا 

عمجتلا ناكو  هاجتا ، لك  ًالايمأ يف  لوغملا  ركسعم  دتما  يفيص ، موي  قسغ  يف 

.دوسألا لبجلا  لظ  هيلع يف  دت  يذلا  لهسلاب  ةنراقم  ًاغص  ودبي  لازي  بكلا ال 

ةلعتشملا نانلا  فالآ  اهلوحو  رظنلا ، ّدم  ىلع  ناكم  لك  رشتنت يف  مايخلا  تناك 

، زعاملاو دايجلا ، ناعطق  تناك  كلذ ، فلخ  .ضرألا  ءيضت  وهطلل  مدختست  يتلا 

غوزب عم  اهقوس  متي  ناك  .مئادلا  اهعوج  دسل  بشعلا  ىعرت  ناثلاو  مانغألاو ،

مغرلا ىلع  .براضملا  ىلإ  دوعت  نأ  لبق  ةديجلا  يعارملاو  رهنلا  وحن  ًاديعب  رجفلا 

.موي  لك  نادادزي  اناك  ةهبشلاو  رتوتلا  نأ  الإ  مالسلا ، نمضي  ناك  زيكنج  نأ  نم 

ءرملا رعشي  نأ  ًالهس  ناكو  لبق ، نم  دشحلا  كلذ  لثم  دهاش  دق  كانه  دحأ  نكي 

ةيرس تاناهإ  لدابت  متي  ناك  .سانلا  نم  ةبكلا  دادعألا  كلتب  رصاحم  هنأب 

نم برقلاب  شيعلا  نع  مجانلا  طغضلاب  نورعشي  اوناك  عيمجلا  نأل  ةينلعو 

ب ةثك  تارجاشم  عقت  تناك  تايسمألا ، يف  .مهضعب  نوفرعي  ال  براحم 

وأ دحاو  ةثج  ىلع  رجف  لك  غوزب  دنع  ُعي  ناك  .اهعنم  نم  مغرلا  ىلع  نابشلا ،

كانه تناك  .ةدق  ةنيغض  وأ  عازن  ةيوست  اولواح  نيذلا  كئلوأ  نم  نثا 

ةفاسملا كلت  لك  اهعطق  ببس  عس  رظتنت  تناك  نيب  لئابقلا  ب  تاسمه 

.اهيضارأ نع  ةديعبلا 

يأ لثم  نكت  و  شيجلا ، تابرعو  مايخ  طسو  هسفن يف  زيكنج  ةميخ  تبصتنا 

تر ضرعأو  فصنو  ةر  لوطأ  تناك  .لوهسلا  لبق يف  نم  دحأ  هدهاش  ءيش 

مايخلل ةغصلا  ناصغألا  تاكبش  نم  ىوقأ  ّداوم  نم  ةينبمو  ىرخألا ، مايخلا  نم 

اهبصن متيو  ةلوهسب ، اهكيكفت  نك  الو  ًادج  ةليقث  ةميخلا  تناك  .اهلوح  يتلا 

تائم ناك  ليللا ، طبهي  امدنع  .ناث  ةينا  اهرجت  تاراطإب  ةدّوزم  ةبرع  ىلع 

.هوعمس دق  ام  ديكأتل  طقف  اهيلإ ، ًاس  نوهجتي  براحملا 

ًاجهو عشت  يتلا  نأضلا ، محش  حيباص  ءاُضت  ةبكلا  ةميخلا  تناك  لخادلا ، يف 
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ىلع ةقلعم  ةيبرح  تايار  كانه  تناك  .ًاليقث  ءاوهلا  لعجتو  اهينطاق  ىلع  ًائفاد 

دعقم ىلع  سلجي  ناكو  ةولا ، ىلع  لدي  ام  لك  نع  ّعفرت  زيكنج  نكل  ناردجلا ،

رعش نم  ةعونصم  جورسو  تايناطب  ىلع  نوقلتسي  هؤاقشأ  ناك  .ٍساق  يبشخ 

.تقولا ةيضمتل  نودشنيو  نوبرشي  دايجلا ،

نم قرعتي  لازي  ال  قلقلا ، هيلع  ودبي  باش  براحم  زيكنج  مامأ  سلجي  ناك 

نأ ودبي  نكي  .دشحلا   كلذ  لثم  ىلإ  هب  تهتنا  دق  تناك  يتلا  ةليوطلا  ةلحرلا 

مهيديأ نأ  فرعي  ناك  ثوعبملا  نكل  هل ، ًامتها  نوعي  ناخلا  لوح  لاجرلا 

نم قلقلا  وأ  رتوتلا  مهيلع  ودبي  نكي  .مهتحلسأ   نع  ًادبأ  ةديعب  تسيل 

دقل .فويسلا  دحأ  نم  برقلاب  ًااد  تناك  ار  مهيديأ  نأ  ًايلم  رّكفو  هدوجو ،

يذلا ام  ًانس  ربكألا  ءعزلا  فرعي  نأ  لمأي  ناكو  هرارق ، ذختا  دق  هبعش  ناك 

.هنولعفي

". ةلاسرلا عمسأس  ياشلا ، لوانت  نم  تيهتنا  دق  تنك  اذإ  : " زيكنج لاق 

ةخألا ةفشرلا  علتبا  .هيمدق  دنع  ضرألا  ىلع  بوكلا  عضوو  ثوعبملا ، أموأ 

". رغويلا ناخ  كوشراب ، تلك  يه  هذه  : " لوقيو هينيع  قلغي  ناك  نيب 

نوغصي مهنأ  فرعي  ناكو  ملكت ، امدنع  هلوح  تاكحضلاو  ثيداحألا  تشالت 

دق انك  .ناخزيكنج  يالوم  اي  كدجم ، نع  ًارورسم  تفرع   " .هقلق دادزا  ً.اعيمج 

ٍلاخ رهنلاو  سمشلا ، تقرشأ  دقل  .ومسيو  هضعب  انبعش  فرعي  نأ  راظتناب  انبعت 

يتفرعمو وق  سركأس  ً.اعيمج  اندوقيس  يذلا  ميظعلا  ناخلا  تنأ  .ديلجلا  نم 

". كل

زيكنج نأ  دهاش  هينيع ، حتف  امدنع  .هنيبج  نع  قرعلا  حسمو  ثوعبملا ، فقوت 

ً.افوخ هتدعم  تصلقتف  ءاردزاب ، هيلإ  رظني  ناك 

ةنس مهيدل  تناك  دقل  رغويلا ؟ ءانبأ  نيأ  نكل  ةعئار ، تلكلا  : " زيكنج لاق 

موحي ديعولا  كرت  ...مهنع ." ثحبلا  يلع  يغبني  ناك  اذإ  .ناكملا  اذه  ىلإ  لوصولل 

.ءاجرألا يف 
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.رفسلا  تابرع  ءانبل  ًاروهش  رمألا  قرغتسا  يالوم ، اي  : " ةعرسب ثوعبملا  ملكت 

دباعم ةسمخ  كيكفت  يغبني  ناك  .لايجأ  ةدع  ذنم  انضرأ  نم  انلقتنا  دق  نكن 

.ديدج نم  اهءانب  عيطتسن  ىتح  اهنم  دحاو  لك  ميقرتو  رخآ ، رثإ  ًارجح  ةبك ،

". ةعرسب اهلقن  نك  الو  ةبرع  ةرشع  يتنثا  عاقرلا  نم  ةدحاو  ةلومح  تبلطت 

نوفرعت له  : " هعمس ا  ًتهم  مامألا  ىلإ  ىنحنا  نأ  دعب  زيكنج ، لأس 

."؟ ةباتكلا

انعمج دقل  .يالوم  اي  ةديدع  تاونس  ذنم   " .رخافت نود  نم  ثوعبملا  أموأ 

لجر انناخ  .مهعم  ةضياقملاب  انل  نوحمسي  اوناك  لك  برغلا ، ممألا يف  تاباتك 

". ايزك يزكو  نشت  لعأ  ىتح  خسن  دقو  ميظع ، ملع 

نولتاقت له  ناكملا ؟ اذه  يف  ملعمو  ذيمالتب  بحرأس  ًاذإ ، : " زيكنج لاق 

."؟ عاقرلاب

كانه  " .تفاخ توصب  ةميخلا  يف  لاجرلا  كحض  امدنع  ثوعبملا  هجو  نّولت 

". مهدوقي نيأ  كوشراب  نوعبتيس  .يالوم  اي  ًاضيأ  لتاقم  فالآ  ةعبرأ 

، ةظحلل بشعلا ." ىلع  ةفيجلا  لثم  مهكرتنس  الإو  يننوعبتيس ، : " زيكنج باجأ 

ةيبشخلا ةيضرألا  ىلإ  رظن  كلذ  دعب  هنكل  قّدحي ، نأ  ىوس  ثوعبملا  عسوب  نكي   

ً.اتماص يقبو  ةلوقصملا ،

". ءالؤه رغويلا  ذيمالت  نوتأيس ، ىتم  لقت   : " لاقو هبضغ ، زيكنج  مظك 

ةثالث ذنم  ترداغ  دقل  .يالوم  اي  يفلخ  طقف  مايأ  دعب  ىلع  نونوكي  ار  "

ناك اذإ  نآلا ، رمألا  لوطي  نل  .ليحرلل  ًابيرقت  نيدعتسم  اوناكو  تضم  روهش 

". ربص كيدل 

فرعت له  .فالآ  ةعبرأ  لجأ  نم  رظتنأس  : " ركفي وهو  ءودهب ، زيكنج  لاق 

."؟ نشت ةباتك 

". مهتلك ةءارق  اخل  نك  .يالوم  اي  ةءارقلا  ملعتأ   "

."؟ ةراجحلا نم  ةنيدم  ءانب  نك  فيك  عاقرلا  كلت  لوقت  له  "
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.هلوح نم  لاجرلا  هيدبي  يذلا  ديدشلا  متهالاب  رعش  امدنع  ثوعبملا  دّدرت 

، ةفسلفلا نع  نشت  ءانبأ  بتكي  .يالوم  اي  لبق  نم  ًالثم  ًائيش  عمسأ   "

اوناك اذإ  ىتح  وأ  برحلا ، نع  نوبتكي  .يست ال  والو  سويشوفنوك  اذوب ، تلك 

". قاروألا كلت  ةيؤرب  انل  اوحمسي  كلذ ،  نولعفي 

، ماعط ةبجو  ىلع  كسفنل  لصحا  .ءيشب  انديفت  نل  ًاذإ ، : " ةّدحب زيكنج  لاق 

". نولصي امدنع  رغويلا  ىلع  مكحأس  .كرخافتب  ًاراجش  أدبت  الأ  ىلع  صرحاو 

وجلا جراخ  حبصأ  املاح  حايتراب  دهنتو  ةميخلا ، رداغي  نأ  لبق  ثوعبملا  ىنحنا 

هب دعو  دق  ناك  ام  مهفي  هناخ  ناك  نإ  لءاست  ىرخأ ، ةرم  .ناخدلاب  معفملا 

.كلذ دعب  مهسفنأ  نومكحي  رغويلا  دارفأ  دعي  .هتلكب  

دادتما ىلع  ألألتت  ًءاوضأ  دهاشو  عساشلا ، ركسعملا  ىلع  هلوح  ثوعبملا  رظن 

.رايخ يأ  رغويلا  ناخ  مامأ  نكي  ار   .لايمأ 

.اهنبا بج  ىلع  اهتعضوو  ءاملا ، نم  ولد  شقلا يف  نم  ةعطق  نلوه  تسّمغ 

نم كأ  ًايفاضإ  ًائبع  ودبي  هضرم  ناكو  هئاقشأ ، نم  فعضأ  جوميت  ناك  املاطل 

نأ يغبني  اهنأ  ةركف  نم  ءايتساب  تمستبا  .هسفن  نجوميت  وأ  نويشك ، وأ  راساخ 

ىنعملا كلذ  زواجت  هنكل  طيحملا  ينعت  ةليمج  ةملك  يهو  زيكنج ، اهنبا  يدانت 

ةنس نيرشعو  تس  لالخ  لبق  نم  ًادبأ  رحبلا  دهاش  دق  نكي  .هحومطب   داتعملا 

.عبطلاب اهسفنب ، هتدهاش  دق  نكت  و  هتايح ، نم 

.اهعباصأب هتدعم  تسسحت  امدنع  عزفو  همون ، جوميت يف  برطضا 

". تقولا ضعبل  رداغأس  ار  .نآلا  ئداه  هنإ  : " تروب تلاق 

اهذختا دق  ناخزيكنج )  ) نجوميت ناك  يتلا  ةأرملا  ىلإ  دوربب  نلوه  ترظن 

ضعبل ترّكف  دق  نلوه  تناكو  ملاس ، ءانبأ  ةعبرأ  هتحنم  دق  تروب  تناك  .ةجوز 

ةئيلم ةباشلا  ةأرملا  تناك  .لقألا  ىلع  تقيدص  وأ  تخأ ، نانوكتس  هنأ  تقولا 

اهلخاد ًاقيمع  ام  ناكم  لمتعت يف  تناك  ًاثادحأ  نكل  ىضم ، ام  ةجهبلاو يف  ةايحلاب 

ىلإ نجوميت  اهب  رظني  يتلا  ةقيرطلا  فرعت  نلوه  تناك  .اهتيؤر  نك  ثيح ال 
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تروب تناك  .هلهاجتب  يفتكيو  ًادبأ ، غصلا  يشوج  عم  بعلي  نكي  .ركبلا   هنبا 

يديدح يف فسإ  لثم  هنيب  روطت  دق  ناك  هنكل  بايترالا ، كلذ  دض  تحفاك  دق 

هينيع نول  اوثرو  دق  اوناك  نيرخآلا  ةثالثلا  هئانبأ  لك  نأ  عفني  .ٍساق   بشخ 

ءوض هرعش يف  لثم  ءادوس  هترشبو  تنكاد ، تينب  يشوج  انيع  تناك  .نيوارفصلا 

نود نم  همأ  ىلإ  برهي  يشوج  ناك  نيرخآلاب ، ًافوغش  نجوميت  ناك  نيب  .تفاخ 

تدهاش .هيلإ  رظني  امدنع  هدلاو  هجو  تابعت  يف  ةدوربلا  مهف  عيطتسي  نأ 

.اهئانبأب كش  نود  نم  ركفت  اهنإ  ةميخلا ، باب  قمرت  ةباشلا  ةأرملا  نلوه 

نوكأس جوميت ، قافأ  اذإ  .مهتّرسأ  يف  مهنوعضي  مدخ  كيدل  : " نلوه اهتّخبو 

". انه كيلإ  ةجاحب 

، اهنبا نطب  دلج  تحت  ةنكاد  ةدقع  قوف  اهعباصأ  ترّرم  ملكتت ، تناك  نيب 

حرجلا كلذ  لثم  تأر  دق  تناك  .نكادلا  هذخف  رعش  نم  طقف  عباصأ  دعب  ىلع 

مهمظعم نكل  ًاديدش ، ألا  ناك  ً.ادج  ةليقث  ًانازوأ  لاجرلا  عفري  امدنع  لبق ، نم 

.كلذ  هل  قبسي  و  ظحلا ، كلذ  لث  عتمتي  جوميت  نكي  .هتيفاع   درتسي  ناك 

ههجو ناك  ماني ، ناك  امدنع  .ةلوجرلا  وحن  لقتني  ناك  نيب  براحمك  ودبي  نكي 

ةيؤرل رسيس  ناك  هدلاو  نأل  ار  .كلذ  لجأل  هبحت  نلوه  تناكو  رعاش ، لثم  ودبي 

.جوميت  عم  صاخ  لكشب  ةنونح  ًااد  تناك  دقف  ًالاجر ، اوحبصأ  دقو  نيرخآلا 

ةرارق تدهنت يف  .مهلثم  ثكلا  لمحت  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ًايساق ، حبصأ  دق  نكي 

.ةنجدلا اهيلإ يف  نارظنت  تروب  ينيعب  ترعشو  اهسفن ،

حّرقت دق  اهنبا  دلج  ناك  .نلوه  تعزف  هتيفاع ." ديعتسيس  ار  : " تروب تلاق 

ىلع ضرتعت  نكت  .ماعط   كس  نم  ربكأ  ًالصن  لمح  ام  ًاردانو  سمشلا  تحت 

تلهذأ ةعرسب  مهيلإ  مضنت  يتلا  لئابقلا  خيرات  فرعت  تأدب  نأ  دعب  ةصاخ  كلذ 

ءاطتماو ةحلسألا  لعتسا  ةرهم يف  عيمجلا  نوكي  نأ  نك  .نسلا ال  رابك  ىتح 

نيذللا ءاردزالاو  ةيرخسلا  هركي  هنأ  فرعت  تناك  .اهسفنل  تلاق  ك  دايجلا ،

نأ ةرطاخم  لّمحت  ىلع  ؤرجت  تناك  ةلق  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هلمع ، هناقحالي يف 
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.هب ةصاخ  ةعاجش  كلت  تناكو  تاناهإلا  ركذي  نأ  جوميت  ضفر  .زيكنج  اهعمسي 

.ةيلاعلا ةيونعملا  حورلل  رقتفي  اهئانبأ  نم  دحأ  نكي   

نلوه ابجاح  بطقت  .حتفني  غصلا  ةميخلا  باب  ناك  نيب  تأرملا  اتلك  ترظن 

ىلع ناتبقاثلا  هانيع  تلاج  .هل  هسأر  ينحيو  لخدي  وشكوك  تدهاش  امدنع 

نكت و  اهضاعتما ، رهُظت  ال  ىتح  تحفاكو  هرهظ ، ىلع  يقلتسملا  اهنبا  دسج 

زئمشت اهلعجي  فارعلا ، نهاكلا  ءيش يف  كانه  ناك  .كلذ  هلعف  ّدر  ىتح  مهفت 

حفاكت اهسفن ، تكلا  ةظحلل ، .مهب  ثعب  نيذلا  ثوعبملا  تلهاجت  دقو  هنم ،

.قاهرإلاو طخسلا  ب 

". كبلطأ  : " دوربب تلاق 

مأ اي  كعم ، ةظحل  سمتلأل  ًادبع  تلسرأ   " .ةربنلا كلت  نع  ًالفاغ  وشكوك  ادب 

". كنبا ضرم  نع  ملكتي  هلك  ركسعملا  .دعب  لصي  ار   .ناخلا 

متي نأ  رظتني  هنأو  اهيلع ، ترّمست  فارعلا  نهاكلا  ةرظن  نأ  نلوه  ترعش 

بقاري ناك  .ىرخأ  ةرم  جوميت  ىلإ  رظنت  تناك  نيب  يمسر ، لكشب  هب  بيحرتلا 

فيك تدهاش  دق  تناك  .جراخلا  ىلإ  رظني  لخادلاب  رخآ  ًاصخش  نأ  ول  ًااد ك 

ثعبنت تناك  ار  .هبحت  نكت  زيكنج و  لوح  ةيلخادلا  رئاودلا  ىلإ  هسفن  عفد 

حئاور تناك  كلت  نكل  قرعلاو ، نأضلا ، نهدو  مانغألا ، ثور  ةحئار  براحملا  نم 

اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  نفعتملا ، محللا  لثم  وشكوك  ةحئار  تناك  .ءاحصأ  لاجر 

.همحل وأ  هسبالم  نم  كلذ  ناك  نإ  فرعت  نكت 

اهئاعدتساب ةرطاخملا  وأ  ةميخلا ، ةرداغم  هب  ردجي  ناك  اهتمص ، ةهجاو 

يدل  " .هدرطت نل  اهنأ  ام  ًاعون  ًادكأتم  ةقافصب ، ملكت  كلذ ، نم  ًالدب  .سارحلل 

". هصحفب حمست يل  تنك  اذإ  ةاوادملا ، ةراهم يف 

ىوس تونوخلوأ  نهاك  ةعاطتساب  نكي  .اهزازئمشا   علتبت  نأ  نلوه  تلواح 

اي يتيب  يف  كب  ًابحرم  : " ًاخأ تلاق  .ةجيتن  نود  نم  جوميت ، بناجب  دشني  نأ 

ةياغلل ةبيرق  اهنأب  روعّشلا  نم  صلختلا  عطتست  ًاما و  يخرتسي  هتأر  وشكوك ."
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نأ هديرأو  قيفتسي ، امدنع  ًادج  ديدش  أب  رعشي  .مئان  ينبا   " .ضيغب ءيش  نم 

". حاتري

نم هنع  هاتلك  تدعتبا  .تأرملا  بناجب  مثجو  ةغصلا ، ةميخلا  وشكوك  ربع 

.يعو نود 

ىلع ةرظن  وشكوك  ىقلأ  دقتعأ ." ام  ىلع  ةحارلا ، نم  كأ  ةاوادملا  ىلإ  جاتحي  "

ىلإ هدي  ّدم  امدنع  نلوه  تعزف  .هسافنأ  ةحئار  مشيل  ًابرتقم  ىنحناو  جوميت ،

يف جوميت  هّوأت  .هعن  اهنكل   ةلتكلا ، ةقطنم  سسحتو  يراعلا  جوميت  نطب 

.اهسافنأ نلوه  تسبحو  همون ،

مألا اهتيأ  كسفن  يزّهجت  نأ  كيلع  يغبني   " .هسفنل وشكوك  أموأ  تقو ، دعب 

". نبالا اذه  توميس  .زوجعلا 

هتشهدأ .همصعم  نم  فاّرعلا  نهاكلا  تكسمأو  ةعرسب ، اهدي  نلوه  تّدم 

.اهتوق

ةّدع كلذ  تيأرو  قبس  دقل  .فاّرعلا  نهاكلا  اهيأ  هتدعم  يف  ام  غرفأ  دقل  "

". ًااد شيعت  تناكو  زعاملاو  دايجلا  عم  ىتح  كلذ  تيأر  .لبق  نم  تارم 

يف فوخلا  ةيؤر  هدعسي  ناك  .ىرخألا  هديب  ةشعترملا  اهتضبق  وشكوك  دعبأ 

، زنمينلا نم  ةباش  ًامأ  تناك  نإ  ً.احورو  ًادسج  اهكالتما  هنك  فوخلا ، عم  .اهينيع 

ركسعملا اذه  يف  نكل  اهنبا ، ةاوادم  لباقم  اهعم  ةقالع  ةماقإل  ىعس  ناك  ار 

بعت يأ  نم  ًايلاخ  ههجو  ىقبأ  .ميظعلا  ناخلا  باجعإ  ةراثإ  ىلإ  جاتحي  ديدجلا ،

.بيجي ناك  نيب 

ىلع تناك  ول  .هلاصئتسا  نك  ال  ءيش  اهنإ  نكادلا ؟ ةلتكلا  نول  تيأر  له  "

اهنإ .هيتئرو  هتدعم  يف  بلاخملا  لثم  بشنتس  اهنكل  اهتقرحأ ، تنكل  دلجلا ،

". تو ىتح  فقوتت  نلو  ًاما  هكلهتست 

". ئطخم تنأ  : " اهينيع عومدلاو يف  ةّدحب ، نلوه  تلاق 

.كاذنآ هراصتنا  ةرظن  ىرت  ىتح ال  هرصب  وشكوك  ضفخ 
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، لبق نم  ءايشألا  هذه  تيأر  دقل  .زوجعلا  مألا  اهتيأ  كلذك  نوكأ  نأ  ىنأ  "

، هدصق حيضوتل  ًاعم ." اكلهي  ىتح  فنعب  هتمجاهم  رمتستس يف  ً.ادج  ةهرش  يهو 

ً.اقيمع ًاسفن  بحسي  قافأو  جوميت ، برطضا  .مرولا  ىلع  طغضو  هدي ، ّدم 

هلعج ألا  نكل  سلجيل ، حفاك  تنأ ."؟ نم  : " ثهلي وهو  وشكوكل  جوميت  لاق 

، ّهيرُع يطغيل  ةيناطب  هادي  تبحس  .قيضلا  ريرسلا  ىلع  يقلتسيو  خرصي 

.هيف رظنلا  وشكوك  نعمأ  امدنع  هاتنجو  تدّروتو 

ناك نسحتب ." رعشت  كلعجيس  .جوميت  اي  فاّرع  نهاك  هنإ  : " نلوه تلاق 

يقلتسي ناك  نيب  هدلج  ىلع  شقلا  ةعطق  تعضوو  ًاقرع ، ببصتي  جوميت 

تدقف .ىرخأ  ةرم  قيمع  ٍمون  يف  قرغتساو  هسفنت ، أده  تقو ، دعب  .فلخلل 

.اهتيب ىلإ  وشكوك  هرضحأ  يذلا  بعرلا  نكي  نإ   اهرتوت ، نم  ًاضعب  نلوه 

؟ انه لازت  ال  اذامل  فاّرعلا ، نهاكلا  اهيأ  هنم  ًاسوؤيم  رمألا  ناك  نإ  : " تلاق

ءافخإ عطتست  ةاوادملا ."  كتراهم يف  ىلإ  نوجاتحي  نورخآ  ءاسنو  لاجر  كانه 

.كلذب عتمتسي  وشكوك  نوكي  نأ  عقوتت  و  اهتوص ، ةرارملا يف 

، ةريرشلا رئاعشلا  ىدحإ  اهنإ  .ايح  لبق يف  نم  ترم  هشهني  ام  تبراح  دقل  "

ىتح ال اذه  كل  لوقأ  ً.اضيأ  كنبا  ىلعو  اهسرا  يذلا  لجرلا  ىلع  ةطخ  يهو 

، هتدعتسا اذإو  ًاتيم  هيربتعا  .لمألاب  يعتمتت  نأ  ةقحلا  نم  نوكيس  نكل  يسأيت ،

". حرفلا فرعتس 

.فاّرعلا نهاكلا  ينيع  ترظنو يف  اهدسج ، يرست يف  ةريرعشقب  نلوه  ترعش 

رهظي اهل  رثأ  نأ ال  نم  مغرلا  ىلع  تكردأ ، ك  ءامدلا ، ةحئار  هنم  ثعبنت  تناك 

ناك هنكل  ماكحإب ، اهيدي  كبشت  اهنبا  سملب  موقي  هنأ  ةركف  اهتلعج  .هدلج  ىلع 

.همامأ ةزجاع  تناكو  توملا  نع  همالكب  اهفاخأ  دق 

."؟ لعفأ نأ  ديرت  اذام  : " تسمه

وق لك  رمألا  بلطتيس   " .ركفي ناك  نيب  كارح  نود  نم  ًانكاس  سلج 

ىرخأو ضرملا  لاحفتسا  فقوأل  ةازعم  ىلإ  جاتحأس  .كنبا  ىلإ  حاورألا  راضحإل 

٢٥



". يفكي ا  ًايوق  تنك  نإ  اهيلإ ، جاتحأ  يتلا  باشعألا  يدل  .اهمدب  هّفظنأل 

."؟ تلشف نإ  اذام  : " ةأجف تروب  تلأس 

امدنع وق  تقفخأ  اذإ   " .هيتفش نم ب  هجرخأو  ًاقيمع ، ًاسفن  وشكوك  بحس 

، حاورألا ينتذخأو  ةيئاهنلا  ةلحرملا  ىلإ  تلصو  اذإ  .وجنأس  داشنإلا ، أدبأ 

نود نم  نكل  تقولا ، ضعبل  شيعأس  .يدسج  نم  جرخأ  اهدنع  يننادهاشتس 

". زوجعلا مألا  اهتيأ  ًالهس  ًائيش  سيل  اذه  ً.ايواخ  ًادسج  نوكأس  حورلا ،

هينيع نكل  ًادج ، ًاعنقم  ودبي  ناك  .ىرخأ  ةرم  ةككشتم  نلوه ، هيلإ  ترظن 

.هتلك ثأت  نادهاشت  ًااد ، نابقارت  اتناك  تعيرسلا 

". هب مايقلا  عيطتسي  ام  َلو  .تروب  اي  تازعم  يبلجا  "

لمعتسا ناويحلا ، بلجت  تروب  تناك  نيبو  جراخلا  ًيخم يف  مالظلا  ناك 

ىلع هعباصأب  طغض  امدنع  .جوميت  نطبو  ردص  حسميل  شقلا  ةعطق  وشكوك 

ً.ابعر نائلت  هانيعو  ًاددجم ، باشلا  ظقيتسا  جوميت ، مف 

ةوقلا ." كيدل  تناك  نإ  كدعاسأس  .ىتفلا  اهيأ  ًايقلتسم  َقبا  : " وشكوك هل  لاق 

دقف هبناج ، ىلإ  هبحسو  ةميخلا  ىلإ  تازعملا  لاخدإ  متي  ناك  امدنع  هلوح  رظني 

.هب ينتعي  يذلا  باشلا  ىلع  ًابصنم  هزيكرت  ناك 

اهعضوو هبوث ، نم  ةيساحن  ةيعوأ  ةعبرأ  وشكوك  جرخأ  ةينيدلا ، رئاعشلا  ءطبب 

.دقوملا نم  ًاعمشم  ًاليتف  لعشأو  اهنم ، لك  ضيبأ يف  ًاقوحسم  عضو  .ضرألا  ىلع 

.ةفرغلا ًاقناخ يف  وجلا  ضيبألا  - يدامرلا ناخدلا  نم  ٍعافأ  تلعج  صق ، تقو  دعب 

ناك .اهاّدخ  دّروتو  اهدي  يف  نلوه  تلعس  .هيتئر  ألميل  قمعب ، وشكوك  سفنت 

قثت لجر ال  عم  ًاديحو  اهنبا  كرتتل  نكت  اهنكل   راودلاب ، رعشت  اهلعجي  ناخدلا 

.هب

ةيسنم تناك  يتلاو  مهبعشل ، ةغل  مدقأب  دشني  وشكوك  أدب  تفاخ ، توصب 

ةنهكلاو جلاعملا  تاوصأ  تركذتو  اهتعمس ، امدنع  نلوه  تخرتسا  ً.ابيرقت 

دق تناك  يتلا  تروبل ، ةسئاب  تايركذ  ةغللا  كلت  تداعأ  .اهبابش  يف  فارعلا 
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ىضم ليوط  تقو  لبق  يلايللا  ىدحإ  ةدقلا يف  تلكلا  لوقي  اهجوز  تعمس 

مدلا ةغل  تناك  .اهيتفش  ب  قرتحم  بلق  نم  ًاعطق  عفديو  لاجرلا  حبذي  وهو 

، فطعلا نع  اهنم  ةملك  كانه  نكت  .ءاتشلا   لوهسلل يف  ًاما  ةبسانملا  ةوسقلاو ،

ناخدلا نم  طويخ  تلغلغت  عمسلا ، يغصت  تروب  تناك  يف  .بحلا  نع  وأ 

روصلا نم  ةعومجم  ةشوشملا  تلكلا  ترضحتسا  ً.اردخ  اهدلج  تلعجو  اهيلإ ،

.اهديب اهمف  تّدسو  ةريرشلا 

حاورألا نأل  يتمصا  .ةأرما  اي  دها  : " هانيع تعستا  دقو  اهنم ، وشكوك  رمذت 

، ًاراركتو ًارارم  تارابعلا  ددري  ناك  نيب  ًاردخ  ربكأ ، ةوقب  هداشنإ  عبات  ةمداق ."

اهعضو امدنع  ًاسئاي  ًءاغث  ىلوألا  ةازعملا  تقلطأ  .هحاحلإ  ديزيو  هتوص  عفريو 

ةرجنح وشكوك  قش  هنيكسب ، .تفئاخلا  باشلا  ينيع  ترظنو يف  جوميت ، قوف 

خرص .نلوه  نبا  قوف  رخبتتو  ليست  ءامدلا  تناك  يف  اهب  كسمأو  ةازعملا 

.أدهف هيتفش  اهديب  تسمل  نلوه  نكل  ةئجافملا ، ةرارحلا  نم  جوميت 

عرسأ هديشن  حبصأ  .لكرت  لازت  تناكو ال  هدي ، نم  طقست  ةازعملا  وشكوك  كرت 

ناكو ًانكاس  باشلا  يقب  هتشهدل ، .جوميت  ةدعم  وحن  هدي  ّدمو  هينيع ، قلغأو 

داحلا ءاوتلالا  ءامدلا  تفخأ  .خرصي  هلعجيل  ةوقب  ةلتكلا  طغضي  نأ  وشكوك  ىلع 

ناك .تالضعلا  رادج  فلخ  هعفديو  ءاعمألا  نم  لخادتملا  ءزجلا  لحي  ناك  نيب 

زوجعلا لجرلا  دهاش  دق  وشكوك  ناكو  يقيقح ، مرو  عم  ةقيرطلا  هّملع  دق  هدلاو 

ىتح ةحوتفملا  مههاوفأ  مامأ  ًانايحأ  حيصيو  نوخرصي ، ءاسنلاو  لاجرلا  يف  دشني 

ىتح مهقاهرإ  دعب  ًاديعب  مهب  ىضم  دق  وشكوك  دلاو  ناك  .مهرجانح  هقير  لخدي 

خفتنملا مرولا  كلذ  دهاش  دق  ناك  .هب  موقي  ام  اوقّدصو  نونجلاو  عايضلاب  اورعش 

ًاما هسفن  لجر  حنم  اذإ  .كلت  قيدصتلاو  حّربملا  ألا  ةلحرم  دعب  توو  شمكني 

.ةقثلا كلت  ًانايحأ  حاورألا  ئفاكت  فارع ، نهاكل 

نكل ةقزمم ، ةدع  باش  عادخ  ةراهم يف  نم  ةدافتسالاب  فرش  كانه  نكي   

نوكيس لجرلا  كلذ  لثمو  ناخلا  قيقش  جوميت  ناك  .ةميظع  نوكتس  تآفاكملا 
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ةدافتسالا نوئيسي  نيذلا  كئلوأ  نأشب  هدلاو  تاريذحت  رّكف يف  ً.اني  ًافيلح  ًااد 

اهنك فيك  وأ  ةوقلا ، ًادبأ  ناسنإلا  مهفي  .عدخلاو   بيذاكألاب  حاورألا  نم 

.محل  ةعطق  لوح  بابذ  لثم  دقتعملا  لوح  حاورألا  موحت  .ءرملا  ىلع  ءاليتسالا 

نم ديزي  نأ  ىوس  كلذل  نك  .ناخلا ال  ركسعم  دقتعم يف  رشن  أطخلا  نم  نكي 

.هتطلس

هديب عفدي  ناك  نيب  هينيع  عفرو  دشني ، ناك  امدنع  دهجب  وشكوك  سفنت 

ةغص ةعطق  بحسو  ةوقب  هدي  كرح  حرف ، ةخرص  عم  .جوميت  نطب  ًاقيمع يف 

، يح ءيش  لثم  زتهت  تناك  هتضبق ، .راظنألا يف  نع  اهّأبخ  دق  ناك  لجع  دبك  نم 

.اهاتدهاش امدنع  نلوهو  تروب  تعجارتو 

، ًاضيأ تحفاك  .هيلإ  ةيناثلا  ةازعملا  بحسي  ناك  نيب  داشنإلاب  وشكوك  رمتسا 

.هلصافم ىلع  تقبطأ  اهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ءارفصلا ، اهنانسأ  لخاد  هدي  عفد  هنكل 

ءيش لعف  ناويحلا  عسوب  دعي  ىتح   ءيرملا  لخاد  ةدسافلا  محللا  ةعطق  عفد 

اهبرض كرحتت ، ةرجنحلا  دهاش  امدنع  .ةيدارإ  ال  صلقت  تابونب  اهعالتبا  ىوس 

.هدي نم  اهتلفي  نأ  لبق  ةازعملا  ةدعم  ىلإ  لوزنلا  ىلع  دبكلا  ةعطق  مغرأ  ةوقب ،

شيعتو رشتنتس  الإو  رخآلا ، ناويحلا  سملت  اهيعدت  ال  : " ثهلي وهو  لاق ،

.هيلإ رظني  ناك  نيب  هفنأ  نم  قرعلا  طقاست  كنبا ." ىلإ  دوعت  ارو  ًاددجم ،

اهمحل لوانت  مدع  يغبني  ً.ادامر  حبصت  ىتح  ةازعملا  قرح  لضفألا  نم  نوكيس  "

كلذب مايقلل  ةوقلا  كلمأ  ال  .كلذ  نم  ةقثاو  وك  .ضرملا  ىلع  يوتحي  هنأل 

". ًاددجم

لازي ال  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  هيعو ، دقف  هنأ  ول  ك  ىعادتي  هسفن  كرت 

.سمشلا تحت  بلك  لثم  سفنتي 

دعي ك هنكل   جعزم ، هنإ  .ألا  بهذ  دقل  : " ًابرغتسم لوقي  جوميت  عمس 

امدنع ثهلي  هعمسو  اهنبا ، قوف  ينحنت  نلوه  نأ  وشكوك  رعش  لبق ." نم  ناك 

.هتدعم تالضعب  هؤاشحأ  هيف  يقتلت  يذلا  ناكملا  تسمل 
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كلت راتخاو  هتوص ، ةشهدلا يف  عمسي  وشكوك  ناك  ميلس ." دلجلا  : " جوميت لاق 

ميدس هرصبب يف  لاجو  تتهاب  هانيع  تناك  .هتسلج  لّدعيو  هينيع  حتفيل  ةظحللا 

.ناخدلا

رعش نم  ةعطق  تجرخأو  هئادر ، بويج  يف  ثحبت  ةليوطلا  هعباصأ  تناك 

.ميدق مدب  خطلم  لودجم  سرف 

هيلإ لخدي  ىتح ال  حرجلا  قوف  اهطبرأس  .ةكرابم  هذه  تناك  دقل  : " مهل لاق 

". ءيش

جوميت لعجو  هئادر ، نم  ةخسولا  شقلا  ةعطق  جرخأ  امدنع  دحأ  ملكتي   

يفخي باشلا ، نطب  لوح  اهفلي  ناك  نيب  تفاخ  توصب  وشكوك  دشنأ  .سلجي 

ىتح ماكحإب  اهّدشيو  شقلا  نم  ىرخأ  رثإ  ةفلب  رعشلا  نم  ةيساقلا  ةعطقلا 

نطبلا نأل  ًايضار  فلخلا ، ىلإ  وشكوك  عجر  اهدقع ، امدنع  .راظنألا  نع  تفتخا 

.هلمع لك  دسفيو  خفتني  نل 

اهتكرت اذإ  .رمق  ةرود  رادقم  اهناكم  يف  ةذيوعتلا  ىلع  ظفاح  : " لل لاق 

هنأ ول  ك  هينيع ، قلغأ  ىرخأ ." ةرم  روهظلل  هقيرط  ضرملا  دجي  ار  طقست ،

لبق ةازعملا  كلت  اوقرحا  .دغلا  مظعمو  ةليللا  هذه  نآلا ، مانأ  نأ  يغبني   " .قهرم

". كألا ىلع  تاعاس  نوضغ  ةتيم يف  نوكت  نأ  يغبني  .ضرملا  رشنت  اهوكرتت  نأ 

هنأ فرعي  ناك  دشار ، لجر  لتقل  يفكي  ٍمسب  دبكلا  نهد  دق  ناك  هنأ  ىلإ  ًارظن 

.هزاجنإ دسفيل  ةحصلا  روفوم  ناويح  كانه  نوكي  نل  .ةقيقحلا  لوقي 

". ...رمألا مهفأ  .هتلعف ال  امل  ًاركش  : " نلوه تلاق 

ً.ابعتم وشكوك  مستبا 

.زوجعلا مألا  اهتيأ  كلذ ، نقتأ  ىتح  ةساردلا  نم  ةنس  نيرشع  رمألا  ينقرغتسا  "

نأ ول  ك  نآلا ، كنبا  ىفاعتيس  .ةدحاو  ةيسمأب  همهف  عيطتست  كنأ  يدقتعت  ال 

". ًادبأ هبصي  ضرملا  

لئابق كانه  لازت  ال  .هتدهاش  ع  ًادحأ  يربخت  الأ  كنم  بلطا  نأ  يغبني  "
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ّزه ًادج ." نيطخ  مهنوربتعي  مهنإ  .ميدقلا  رحسلا  نوسرا  نيذلا  كئلوأ  لتقت 

ةياكحلا نأ  فرعي  ناك  ةقيرطلا ، كلتب  كلذك ." رمألا  نوكي  ار   " ً.افافختسا هيفتك 

بلطي نم  ًااد  كانه  ناك  .يلاتلا  مويلا  ظقيتسي يف  نأ  لبق  ركسعملا  ربع  رشتنتس 

عمو هتميخ ، ىلإ  ًحلو  ًابيلح  نوبلجيس  .ودع  دض  ةنعل  وأ  ضرملا ، دض  ةذيوعت 

مهنأل هنم ، فوخلاب  اورعشي  نأ  ىلإ  قوتي  ناك  .فوخلاو  مارتحالا  أي  ةوقلا 

؟ ةرملا هذه  ةايح  ذقنأ  دق  نكي  نإ   ًالعف  مهي  له  .ءيش  يأ  اهدنع  هنوحنميس 

ًارجح يف طقسأ  دق  ناك  .هيدي  ىرخأ ب  ةايح  قلعت  امدنع  ناإ  كانه  نوكيس 

ً.اديعب تاجومتلا  بهذتسو  رهنلا 

دشح قوف  رمقلا  عفترا  امدنع  ةبكلا  ةميخلا  مهدحول يف  هتداقو  زيكنج  ناك 

ًاظقيتسم يقب  املاط  اومانيل  اونوكي  مهنكل   ًاعيمج ، مهل  ًالفاح  مويلا  ناك  .هبعش 

ناك ًاطيشن ك  زيكنج  ادب  .يلاتلا  مويلا  ةقهرم يف  نويعو  بؤاثت  كانه  نوكيسو 

ىتح تناك  يتلا  كيكروت  ةليبق  نم  ةأرماو  لجر  يتئ  بحر  امدنع  حابصلا ، كلذ 

عضب نم  كأ  مهف  اهدارفأ  عطتسي  و  مهنم  رغلا  لشلا  ىلإ  تقولا  كلذ 

.اوؤاج دق  اوناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .هلوقي  ناك  تلك م 

مايألا ذنم  هعم  اوناك  نيذلا  لاجرلا  ىلإ  هلوح  رخفب  رظني  وهو  زيكنج ، لاق 

ءاضقنا ىلع  نارهش  كانه  لازي  الو  مهنم ، ديزملا  ءيجم  موي  لك  دهشي  : " ىلوألا

ناك .برحلا  تاونس  دعب  ًازوجع  حبصأ  دق  نالسرأ  ناك  سمخلا ، رمعب  فيصلا ."

هئاقشأو هئاهد  ىوس  ءيش  هيدل  نكي  امدنع   زيكنج  ىلإ  اءاج  دق  مليج  هنباو 

زيكنج ناكو  ةيساق ، تاونس  ةليط  ًاما  هل  صلخم  ايقب  دق  هالك  ناك  .ةثالثلا 

عناصل زيكنج  أموأ  .ةورثو  تاجوز  ىلع  لوصحلاو  حاجنلا  قيرط  هل  حسفأ  دق 

ناك ًابصتنم ك  لجرلا  رهظ  ةيؤرب  ًاديعس  ًادئاق ، حبصأ  دق  ناك  يذلا  فويسلا 

ً.ااد

، هئاقشأ لك  نم ب  .ماري  ام  ىلع  ناك  امدنع  ىتح  مهتاشاقن ، جوميت  رضحي   

هب قوثولا  عطتسي  هنكل   هبحي ، زيكنج  ناك  .تاكيتكتلل  ةءافك  رهُظي  نكي   
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، ًاضيأ ًاقهرم  ناك  .هنهذ  يف  دراوتت  راكفألا  نأ  ًاكردم  هسأر ، ّزه  .نيرخآ  ةدايقل 

.كلذ راهظإب  حمسي  نكي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع 

لئابقلا ً.ادبأ  لبق  نم  نشتب  ةديدجلا  لئابقلا  ضعب  عمست   : " نويشك لاق 

مهنإ .لبق  نم  اهتيأر  نأ  يل  قبسي  سبالم   يدترت  حابصلا  اذه  تءاج  يتلا 

". انلثم ًالوغم ، اوسيل 

لبق برحلا  مهسفنأ يف  نوتبثي  مهعد  .مهب  بحرأس  يننكل  .ار  : " زيكنج لاق 

متي نل  لقألا  ىلع  .انه  لجر  يأل  مد  ءادعأ  وأ  ًاراتت ، اوسيل  مهنإ  .مهيلع  مكحن  نأ 

". ًاديفم اذه  نوكيس  .لايجألا  تارشع  ىلإ  دوعي  فالخ  لحل  اعدتسا 

.دوسألا بارشلا  ةرارم  نم  هيتفشب  ظّملتو  يراخف ، بوك  نم  ةعرج  لوانت 

اوكرتي نأب  نوبغري  مهنأل ال  اوؤاج  دقل  .اوخإ  اي  ركسعملا  رذحلا يف  اوخوت  "

ىوس مهنم  نوثكلا  فرعي  .دعب ال  انب  نوقثي  مهنإ ال  .مهيلع  ءاضقلل  ًاببس  انل 

". رخآ ءيش  الو  يمسا 

ًااد كانه  نوكيس  .ران  لك  دنع  عمسلا  نوقرتسي  لاجر  يدل  : " نويشك لاق 

.دشحلا اذه  لثم  يف  مهحلاصل  رمألا  لالغتسال  نوعسي  نيذلا  صاخشألا  ضعب 

متيس .انع  ملكتت  ىرخأ  ةثداحم  فلأ  كانه  نوكتس  انه ، ملكتن  امدنع  ىتح 

". فرصتلا ّيلع  ناك  نإ  فرعأسو  تاسمهلا ، ىتح  عس 

عم ًاعوبرم  ًالجر  حبصأ  دق  نويشك  ناك  .هب  ًاروخف  هقيقش ، ىلإ  زيكنج  أموأ 

ال ةورعب  ناطبتري  اناك  .سوقلاب  يمرلا  ىلع  بردتلا  نم  ةياغلل  ضيرع  فتك 

.راساخ عم  ىتح  رخآ ، صخش  يأ  عم  اهدوجو  ءاعّدا  زيكنجل  نك 

نحن يف  .ركسعملا  ربع  سأ  امدنع  ةراثإلاب  رعشأ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  "

.دعب كرحتلا  يننك  الو  مداقلا  نم  ديزملا  كانه  نكل  قلق ، نوحبصي  رظتنن ،

ار انه  نودوجوملا  كئلوأ  .ةياغلل  نيديفم  نونوكيس  مهدحو  رغويلا  ءانبأ 

قثأس .باقع  نود  نم  ر  ةناهإ  يأ  اوعدت  الو  نيدعتسم  اونوك  اذهل  اننوربتخي ،

". ّيمدق دنع  سوؤر  ةرشع  متيمر  اذإ  ىتح  مكمكحب ،
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لجر لك  لباقم  .اومستبي  نأ  نود  نم  مهضعب  عأب  ةميخلا  ةداقلا يف  رظن 

ً.اضيأ هدحول  اءاج  دق  نارخآ  نانثا  ناك  بكلا ، لهسلا  ىلإ  هورضحأ  دق  اوناك 

مهمعد ىدم  فرعي  ةداقلا  ىوقأ  نم  دحأ  ّالأ  اهب  نوعتمتي  يتلا  ةيلضفألا  تناك 

ركفي الو  ًادحاو  ًادشح  دهاشي  دوسألا  لبجلا  لظ  لخدي  نم  لك  ناك  .مهضعبل 

بايتراب اهضعب  بقارت  يتلا  ةفلتخملا ، تائفلا  تائم  نم  فلؤم  هنأ  ةقيقحب 

.لدابتم

.زيكنج بءاثت  ًاخأ ،

، غزبي نأ  كشو  ىلع  رجفلا  .اوخإ  اي  مونلا  نم  ًاطسق  اولان  : " قاهرإب لاق 

". ةديدج ٍعارم  ىلإ  ناعطقلا  لقن  يغبنيو 

". مانأ نأ  لبق  جوميت  ىلع  جّرعأس  : " نويشك لاق 

.زيكنج دهنت 

فهرملا يقيقش  دقفأ  نأ  يننك  ال  .ةيفاعلا  ءسلا  بأ  هحن  نأ  لمأنل  "

". ساسحإلا

امدنع .يجراخلا  ءاوهلا  ىلإ  جرخو  ةوقب  غصلا  بابلا  حتف  نويشك ، ففأت 

تناك .هيدي  نم  ةعيرس  ةكرحب  ةسبيتملا  هتبقر  كرف  زيكنج ، ضهن  ًاعيمج ، اورداغ 

اهيف سدنيس  ىرخأ  ةليل  تناك  .ان  نونوكيس  هءانبأ  نكل  ةبيرق ، هتلئاع  ةميخ 

.تيبلا ىلإ  ءاج  دق  هنأب  هتلئاع  ملعت  نأ  نود  نم  تايناطبلا  لخاد 
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اثلا لصفلا 

ربخي حابصلا  ىضمأ  دق  جوميت  ناك  .جاعزناب  رغصألا  هقيقش  ىلإ  زيكنج  قّدح 

ًاناكم ركسعملا  ناك  .وشكوك  هفرعي  يذلا  جالعلا  نأشب  عتسالا  دوي  نم  لك 

لولحب .ةعرسب  ءابنأ  يأ  هيف  رشتنتو  بكلا ، همجح  نم  مغرلا  ىلع  ًحدزم 

.لوهسلا جراخ  ددجلا  لوجتملا  هاوفأ  أبنلا يف  نوكيس  ةهظلا ،

ٍطيسب ٍءاوتلا  ىوس  نكي  هنأ   فرعت  فيك  ًاذإ ، : " هيلإ رظني  وهو  زيكنج ، لاق 

ةلئاعلا ةميخ  داتعملا يف  نم  كأ  هسفنب  ًاقثاو  فقي  جوميت  نأ  ادب  ءاعمألا ."؟ يف 

ضفخني هتوص  ناك  وشكوك ، مسا  ركذي  ناك  لك  .رخآ  ًائيشو  ةراثإ  عشي  ههجوو 

.بضغلل ةثم  هتشهد  زيكنج  دجو  ً.ابيرقت  ةمت  ىلإ 

امدنع أيقتأ  تدكو  هدي ، ّبلقتو يف  ىّولت ، دقل  يقيقش ! اي  ينم  هبحسي  هتيأر  "

.ألا نم  شمكناو  ناكملا  هديب  جوميت  سمل  هعم ." ألا  بهذ  دقل  .هتدهاش 

". ًاذإ ًاما ، بهذي   : " زيكنج ّقلع 

ًاجيزم ةدضلا  تحتو  قوف  ةقطنملا  نول  ناك  ً.افافختسا  هيفتك  جوميت  ّزه 

.يفتخي نأ  كشو  ىلع  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  رفصألاو ، يجسفنبلا  نم 

". ةمدك نم  أوسأ  سيل  اذه  .لبق  نم  ًايح  ينشهني  ناك  "

". حرج كانه  نكي  هنإ   تلق  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  : " ًابرغتسم زيكنج ، لاق 

هعباصأب ةقطنملا  فشكتسا  دق  ناك  .ةراثإلا  هيلإ  تداع  دقو  هسأر ، جوميت  ّزه 

يف قزمتب  رعشي  ناك  ماكحإب ، دودشملا  شقلا  تحت  .رجفلا  لبق  مالظلا  يف 

.كانه مرولا  قيز  مت  هنأ  ًاقثاو  ناك  ً.اما  ةفيعض  لازت  يتلا ال  ةلضعلا 

.هتيأر ا  قثأ  .لبق  نم  هانيأر  لاّجد  يأ  نم  كأ  يقيقش ، اي  ةردقلاب  عتمتي  "

". ناعدخت نيعلا ال  نأ  فرعت 

رجنخ ار  .ةديدج  سبالمو  مانغأو ، دايجب ، هئفاكأس  : " هسأرب زيكنج  أموأ 

لثم ودبي  يقيقش  ذقنأ  يذلا  لجرلا  كرتأ  نأ  يننك  ال  .ةديدج  ةيذحأو 
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". لوستم

اذإ .زيكنج  اي  ةصقلا  رشتنت  نأ  ديري  نكي    " .ئجافم ٌكش  جوميت  باتنا 

". هلعف ام  عيمجلا  فرعيس  هتأفاك ،

ءاج دقو  رجفلا  دنع  نويشك  ربخأ  .كلذ  نوفرعي  عيمجلا  : " زيكنج باجأ 

اذه رارسأ يف  كانه  تسيل  .كارأ  نأ  لبق  ثدح  ام  نأشب  يرابخإل  نورخآ  ةثالث 

". كلذ فرعت  نأ  يغبني  ركسعملا ،

اذإ حفصيس  وأ  عنا ، نل  ًاذإ ،  " .كفتلا قرغتسا يف  دقو  هسأرب ، جوميت  أموأ 

، كنذإ دعب   " .هقيقش ةرظن  نم  ًاقلق  همالك ، عباتي  نأ  لبق  دّدرت  كلذ ." لعف 

كلت لث  ترعش  نأ  يل  قبسي  و  ًاذيملت ، ينلبقيس  هنأ  دقتعأ  .هنم  ملعتأس 

.زيكنج ابجاح  بطقت  امدنع  مالكلا  نع  فقوت  ...ةفرعم ." ىلإ  ةبغرلا 

نأ ديرت  الأ  .جوميت  اي  براحملا  عم  كتابجاو  فنأتستس  كنأ  لمآ  تنك  "

."؟ يعم براحت 

.ضرألا ىلإ  رظنو  ًالجخ  جوميت  دّروت 

ىتح ملعتأ  ار  ً.يظع  ًاطباض  ًادبأ  حبصأ  نل  يننأ  انأ  فرعأ  ك  فرعت  "

ىلع ًادتعا  تيقترا  يننأ  ًااد  نوفرعيس  لاجرلا  نكل  ةدايقلاب ، ًاريدج  حبصأ 

هنأ دقتعأ  ال  .وشكوك  نم  ملعتأ  نأب  يل  حمسا  .راهم  ىلع  سيلو  مدلا  ةلص 

". عنيس

كأ جوميت  ناك  .رمألاب  ركفي  ناك  نيب  كارح  نود  نم  ًانكاس  زيكنج  سلج 

َظحي و  ةياغلل ، ةئيس  هتيامر  تناك  .لئابقلا  ب  ةيلستلل  ًاعوضوم  ةرم  نم 

هقيقش نأ  ىري  ناك  .فيسلا  لعتسا  ملعتل  هدوهج  نم  مغرلا  ىلع  مارتحالاب 

جوميتل ناكم  كانه  نكي  .زيكنج   هضفري  ًافوخ  ئلت  ههجوو  شعتري ، رغصألا 

هنك ًائيش  هل  دجي  نأ  ةديدع  تايسمأ  يف  ىّن  دق  زيكنج  ناكو  لئابقلا ، ب 

ام يف  ًامدق  يضملاب  هل  حسلا  يف  ًاددرتم  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .هب  مايقلا 

عيمجلا ناك  .لئابقلا  نع  لزعنم  وشكوك  لثم  لاجر  ناك  .ةبك  ةلوهسب  هديري 
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نكي .ةلئاعلا   نم  ًاءزج  اونوكي  مهنكل   ًاديج ، كلذ  ناكو  ديكأتلاب ، مهاشخي 

دعي جوميت  ناك  دقل  .فافختساب  هسأر  زيكنج  ّزه  .ءامدق  ءاقدصأك  مهب  ًابحرم 

نوكتس يتلا  ةقيرطلا  يه  كلت  تناك  ار  بقارم - لئابقلا –  جراخ  نم  ًااد 

.هتايح اهيلع 

ًادعو عطقا  .موي  لك  تعاس  سوقلاو  فيسلا  لعتسا  ىلع  بردتت  نأ  طرش  "

". كبرد كرايخ ، ديؤأسو  كلذب ،

.ءايحتساب مستبي  وهو  هسأرب ، جوميت  أموأ 

". ًابراحم تنك  ول  كأ م  فاّرعك  كل  ًاديفم  نوكأس  ار  .كلذ  لعفأس  "

نأ نم  مغرلا  ىلع  جوميت ، اي  ًابراحم  لازت  ال   " .تيساق زيكنج  انيع  تحبصأ 

يف نكل  لجرلا ، اذه  نم  هديرت  ام  ملعت  .كل  ةبسنلاب  ًالهس  ًادبأ  نكي  كلذ  

". اندلاو نباو  يقيقش  كنأ  ركذت  كبلق ، قعأ 

لجخيو هقيقش  هاري  نأ  لبق  هسأر  ضفخو  هينيع ، يف  عومدلاب  جوميت  رعش 

.هنم

". كلذ ىسنأ  نل  : " لاق

مامأ هنضتحأس  .هتأفاكم  ىلع  لصحيو  يلإ  أي  نأ  ديدجلا  كذاتسأل  لق  ًاذإ ، "

كتلماعم متت  نأ  يلظ  نمضيس  .يدنع  ةيلاع  هتناكم  نأ  نوفرعي  مهلعجأو  داق 

". ركسعملا مارتحاب يف 

دراوتت هراكفأو  ًاديحو ، زيكنج  يقبو  ًادعتبم ، ريدتسي  نأ  لبق  جوميت  ىنحنا 

ناك .هئاقشأ  عم  براحيو  جوميت  دوع  وسقي  نأب  لمأي  ناك  .ضماغ  وحن  ىلع 

ار .زيكنج  دهنت  ً.ادج  ًاسرطغتم  وشكوك  ناكو  هبحي ، ًافارع  ًانهاك  هجاوي  نأ  هيلع 

رّرم دق  ناك  وشكوك  نأ  فيك  ركذتو  ةيئانثتسا  ةاوادملا  تناك  ً.ارربم  رمألا  ناك 

نولمعي لاجر  نشت  ىدل  نإ  لاقي  .مد  ةرطق  ةقارإ  نود  نم  همحل  ربع  ًانيكس 

ً.اددجم  دهنت  .مهنولثا  لاجر  دوجو  ًاديفم  نوكي  ار  .ركذتي  ك  رحسلاب ،

ً.ادبأ هتاططخم  صاخشألا يف  ءالؤه  دحأك  هقيقش  دوجو  نكي 
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متي ناك  .ءاضوضلاو  طاشنلاب  عتمتسي  ركسعملا ، ربع  ىنيوهلا  راساخ  ىشم 

زيهجتب رمأ  دق  زيكنج  ناكو  ضرألا ، نم  ةيلاخ  ةحاسم  لك  ةديدج يف  ميخ  ءانب 

ءاسنلاو لاجرلا ، نم  بك  ددع  دوجوب  .عطاقت  لك  دنع  ضيحارملل  ةقيمع  رفح 

نكي موي و  لك  ةديدج  تالكشم  ةجلاعم  يغبني  ناك  دحاو ، ناكم  لافطألاو يف 

ّمظن دقو  تايّدحتلاب ، عتمتسي  نويشك  نأ  ادب  .ليصافتلا  ةعتم يف  دجي  راساخ 

.مايخلا بصن  يف  ةدعاسملاو  رفحلا  زيهجتل  ًايوق  ًالجر  سمخ  نم  ةعومجم 

ةديدجلا ماهسلا  نم  ةعومجمل  أجلم  ناينبي  مهنم  نثا  ةيؤر  راساخ  عاطتسا 

براحملا نم  ديدعلا  عنص  .رطملا  نم  اهتيحل  الوتبلا  راجشأ  نم  ةعونصملا 

لك يف  تناكو  شيجلل ، ةبك  دادعأ  عنصب  رمأ  دق  ناك  نويشك  نكل  مهماهس ،

، غمصلاو طويخلا  شيرلاب ، نولوغشم  لافطأو  ءاسن  راساخ  اهب  ّرم  ةميخ 

رأجت لئابقلا   [1] َةَِك تناك  ً.اديعب  اهذخأ  متيل  ًاعم  اهنم  سمخ  لك  نوطبريو 

جورخ دهشي  رجف  لك  ناكو  ماهسلا ، سوؤر  عنصل  ليللا  لك  اهفوج  ام يف  جرُختو 

.اهرابتخال تاحاسلا  ىلإ  ةديدج  ساوقأ 

هبعش ىري  نأ  راساخ  دعسأ  دقو  لمعلاو ، ةايحلل  ًاناكم  عساشلا  ركسعملا  ناك 

عسل مستباو  خارصلا  ديدج  دولوم  أدب  ةديعب ، ةفاسم  ىلع  .هلمع  يف  ًاّدجُم 

.اهتحت طلا  رهظ  ىتح  تيلب  دق  تناك  باشعألا  ًالبس يف  هامدق  تعبت  .هتوص 

.اهليختيل حفاك  لاكشألا  نم  ةعساش  ةحول  لثم  ركسعملا  ودبيس  نورداغي ، امدنع 

بورد ءاقتلا  دنع  بارطضالا  ةيادبلا  ظحالي يف  لاحلا ،  كلت  ىلع  ًايخرتسم 

.ضرألا ىلع  سلجي  لحف  لعجل  نوعراصي  بضاغ  لاجر  ةعبس  فقو  .همامأ 

يف ًالجر  هرفاحب  برض  امدنع  عزفو  ناويحلا ، نوصخي  مهبقال  راساخ  فقوت 

هجاو .تالضعلا  يوقو  ًاعفاي  ناصحلا  ناك  .ضرألا  ىلع  ىولتي  هكرتو  هتدعم 

املاح .اهب  هوطبر  يتلا  لابحلا  كفل  ةلئاهلا  هتوق  نم  ًاديفتسم  لاجرلا  ناصحلا 

كس مامأ  ًازجاع  حبصيو  هاوق  نوديقيس  ضرألا ، ىلع  سولجلا  ىلع  هماغرإ  متي 

هسأر راساخ  ّزهو  هب ، نوموقي  ام  ًاما  نوفرعي  مهنأ  ودبي  نكي  .يصخلا  
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.ةعومجملا ًازواجتم  يشملا  أدبو  ًاعتمتسم ،

، تيفلخلا هيتاق  ىلع  بشن  هاوقب ، لكري  يذلا  ناصحلا  لوح  رادتسا  امدنع 

ىتح راساخ  وحن  عجارتو  بضغب ، لهص  .هب  نوكس  نيذلا  لاجرلا  دحأ  عقوأو 

هديب هعفدو  توصلل ، هيلإ  لجر  برقأ  باجتسا  .ألا  نم  خرصف  همدق  ىلع  ساد 

.مهقيرط نع  هداعبإل  ههجو  يف 

.لباقملاب ةبرض  هّجو  .ديقملا  ناصحلا  ليهص  لثا  توصب  ًابضغ  راساخ  راث 

يفو مهلابح ، نوقلي  نيرخآلا  راساخ  ىأرو  راودب ، بيصأ  نأ  دعب  لجرلا  ّحنرت 

، ًادعتبم عفدنيل  ةعقوتملا  غ  ةيرحلا  نم  ناصحلا  دافتسا  .طخ  ءيش  مهنويع 

مهلوح يتلا  ىرخألا  ةنصحألا  لك  تلهص  .لفسألل  هسأرو  ركسعملا  ربع  قلطناو 

نود نم  مهمامأ  فقو  .بضاغ  لاجر  ةهجاو  راساخ  يقبو  هئادنل ، ةباجتسا 

.هعرد ىلع  نوفرعتيس  مهنأ  ًاكردم  فوخ ،

هتداعإو مكناصح  ىلع  ضبقلا  متيس  : " رتوتلا نم  ففخي  نأ  ًاعقوتم  لاق ،

". مكيلإ

كردأو هباشتم ، ًاعيمج  اوناك  .تارظنلا  نولدابتي  اوناك  يف  ًائيش  اولوقي   

، طقف مايأ  ةعضب  لبق  لصو  دق  مهدلاو  ناك  .اليو  ناخ  ءانبأ  مهنأ  راساخ 

ةدّحب ًافورعم  اليو  ناك  .تالئاعلا  ىلإ  ةفاضإ  براحم  ةئمسمخ  هعم  ًابحطصم 

نأب رّكف  راساخ ، لوح  لاجرلا  عّمجت  امدنع  .ةباعدلا  حورل  هراقتفاو  لاعفنالا 

.هئانبأ ىلإ  تلقتنا  دق  اهسفن  عابطلا 

لجرلا نكل  لاتق ، نود  نم  بهذي  هنوكرتيس  مهنأب  ةظحلل  لمأ  راساخ  دوار 

.هئاقشأ دوجوب  ًاموعدم  هنم  برتقا  نم  وه  ناكو  ًابضغ ، لعتشي  ناك  هبرض  يذلا 

.راساخ همطل  ثيح  ههجو  بناج  ىلع  ترهظ  دق  ءاقرز  ةمالع  تناك 

اوناك لخدتت ."؟ نأب  قحلا  كحنم  يذلا  نم  : " ةّدحب نيرخآلا  دحأ  لاق 

تناك .هلوح  فقوت  دق  ركسعملا  طاشن  نأ  راساخ  ىأرو  ًادمع ، هلوح  نودشتحي 

هنأ ال هلخاد  ًاقيمع يف  فرعي  ناكو  ثيدحلا ، بقارت  تالئاعلا  نم  ثكلا  كانه 
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يف هعقو  ةرطاخملا  ارو  زيكنجب ، راعلا  قاحلإ  نود  نم  عجارتلا  عيطتسي 

.ركسعملا

روثلا  كقيقش  نأ  ول  .رورملا  لواحأ  تنك  : " هنانسأ ىلع  ّرصي  وهو  لاق 

قثوأ ةمداقلا ، ةرملا  .نآلا يف  ضرألا  ىلع  ناصحلا  كلذ  تعضو  تنكل  ينبرضي ،

". ًالوأ هاوق 

عمس امدنع  هيتضبق  راساخ  ّدشو  هيمدق ، برق  ضرألا  ىلع  مهمخضأ  قصب 

ً.اتوص

.كارح نود  نم  نكاس  اوفقوو  ًارشابم ، لاجرلا  ىلع  ثأتلا  ناك  اذه ."؟ ام  "

نك .اهسفن ال  ةزيمملا  تسلاب  عتمتي  يذلا  ًانس  ربكألا  لجرلا  ىلإ  راساخ  رظن 

.هسأر  ينحي  نأ  ىوس  ءيش  لعف  راساخ  عطتسي  و  اليو ، ناخ  ىوس  نوكي  نأ 

ةءاسإلا مدع  لضفألا  نم  هنأ  فرعي  ناكو  دعب ، فويسلا  ىلإ  لصو  دق  رمألا  نكي 

.هئانبأ ىلع  ةرطيسلا  هنك  يذلا  لجرلا  ىلإ 

نم مغرلا  ىلع  .زيكنج  هسفن  وعدي  يذلا  لجرلا  قيقش  تنأ  : " ناخلا لاق 

."؟ مهلمع دسفتو  انبأ  بضغ  ثتل  انه  تنأ  له  .اليو  ركسعم  اذه  كلذ ،

دق نوكيسو  ةهجاوملاب ، نويشك  مالعإ  مت  هنأ  كش  ً.ابضغ ال  راساخ  طاشتسا 

ناخ نأ  ًاحضاو  ناك  .ةيادبلا  ّدل يف  هسفنب  قثي  هنكل   قيرطلا ، ًالاجر يف  لسرأ 

ذنم ثدحي  ناك  ام  دهاش  هنأب  كش  راساخ  ىدل  نكي  و  فقوملاب ، عتمتسي  اليو 

.ناخلا ىلإ  حوضوو  ءطبب  ملكت  هلاعفنا ، ىلع  رطيس  امدنع  .ةيادبلا 

". مويلا ليست  ءامدلا  ةيؤرل  ببس  كانه  سيل  .ينبرض  يذلا  لجرلا  تبرض  "

ناكو هتراشإ  نهر  براحم  ةئم  هيدل  ناك  ً.ارخاس  همف  ناخلا  ّمز  كلذ ، ىلع  ًادر 

.عضاوتلا هميلعتو  ًاسرطغتم  همامأ  فقي  يذلا  لجرلا  برضل  نيدعتسم  هؤانبأ 

عضولا نوكي  امدنع ال  ًابناج  فرشلا  ةيحنت  نك  .ّدرلا ال  كلذ  لثم  عقوتأ  تنك  "

". كدودح تزواجت  دقل  .اليو  ضرأ  ميخملا  نم  ءزجلا  اذه  ً.ابسانم 

رماوأ تناك  : " لاق .هبضغ  يفخيل  براحملا  شأج  ةطابر  ىلع  راساخ  ظفاح 
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تسيل .عمتجن  نحن  يف  ضرألا  لعتسا  لئابقلا  لكل  نك  .ةحضاو  يقيقش 

". انه اليول  ضرأ  كانه 

ناخلا نأ  ادبو  تلكلا ، كلت  اوعمس  امدنع  مهسفنأ  ب  ناخلا  ءانبأ  مت 

ىدحتيل يتلزن  ًادحأ  ىرأ  تسلو  ةدوجوم  اهنإ  تلق   " .هناكم رّمست يف  دق  هسفن 

". كقيقش لظ  ئبتختس يف  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .يتملك 

نكي .رمألا   يهتنيس  زيكنج ، ةيح  ىعّدا  اذإ  .ءطبب  ًاسفن  راساخ  بحس 

نهر مخض  شيج  دوجو  عم  ركسعملا ، يف  هقيقش  ىدحتيل  قمحأ  اليو  ناخ 

، ةبرض هيجوتل  دعتست  ىعفأ  لثم  هبقاري  لجرلا  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .هتراشإ 

كلذ هبرد  يف  هءانبأو  ناخلا  تعضو  دق  ةفدصلا  تناك  نإ  راساخ  لءاستو 

ضرتفي نيذلا  لاجرلا  رابتخاب  نوبغري  نيذلا  كئلوأ  ًااد  كانه  نوكيس  .حابصلا 

عتمتسي نويشك  ناك  .هنهذ  ةيفصتل  هسأر  راساخ  ّزه  .برحلا  مهودوقي يف  نأ 

.هئانبأو ناخلا  عم  راجشلل  وأ  هيلإ ، ليم  هيدل  نكي  نكل   ةروانملاو ، ةسايسلاب 

يننكل انه ، ًءامد  قيرأ  نل  : " ناخلا ينيع  ًاراصتنا يف  ىأر  نأ  دعب  لوقلاب  عرش 

ءاقشألا برقأ  نقذ  هتضبقب  برض  ملكتي ، ناك  نيب  يقيقش ." لظ  ىلإ  جاتحأ  نل 

ً.ابيرقت دحاو  لجر  ةبثو  هيلع  اوبثوو  نورخآلا ، رأج  .يعولا  دقفي  هلعجو  هيلإ ،

ىلع هيمدق  تّبث  مث  فلخلا ، ىلإ  عجارتو  هيفتكو  هسأر  ىلع  تابرضلا  ترمهنا 

راساخ ناك  .رسكنا  دق  فنألا  نأب  رعشو  هوجولا ، دحأ  ةوقب  برضو  ضرألا 

داكو ًاليحتسم  ناك  ؤفاكتلا  نكل  ءاقشأ ، عرعرت ب  لجر  يأ  لثم  لاتقلاب  عتمتسي 

.هعرد ىلع  ةيساق  تابرض  ىقلتي  ناك  نيب  فلخلا  ىلإ  هسأر  دترا  امدنع  عقي 

ةغوارملا عيطتسي  هيمدق ، ىلع  ًافقاو  يقب  املاطو  كانه ، ًايمحم  لقألا  ىلع  ناك 

.ةوق نم  هيدل  ام  لكب  مهبرضي  نيب  مهتكل  يدافتو 

لكر ً.اضرأ  هعقوأو  هرصخ ، نم  مهدحأ  هب  كسمأ  رمألاب ، رّكف  امدنع  ىتح 

يتلا ةيذحألا  نم  هسأر  يمحي  ناك  امدنع  ةخرص  عمسو  ةوقب ، هيمدقب  راساخ 

هفنأ نم  ليست  ءامدلاب  راساخ  رعش  حاورألا ؟ قحب  نويشك ، ناك  نيأ  .هبرضت 
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نم ديزملا  .ىنميلا  هنذأ  ىلع  ةلكر  نم  ّنري  هسأر  ناك  .مروتي  أدب  دق  ناكو  هيتفشو 

.ةاد ةهاعب  باصيسو  كلذ 

رظن .ههجو  نع  هيعارذ  داعبإ  لواحيو  هيلع ، مثجي  مهدحأ  لقثب  راساخ  رعش 

ةوقب يف ع هماهبإب  عفدو  ةبسانملا  ةظحللا  ّحت  .لجرلا  ىلإ  ةوجف  ربع  راساخ 

جرحدت ً.افيفك  هلعج  دق  نوكي  نأ  ىّنو  ةقفوم ، تناك  ةبرضلا  نأ  ادبو  مجاهملا ،

.تالكرلا تدتشاو  خرصي ، ًاديعب  اليو  نبا 

لواحو ًاديحو  راساخ  حبصأ  ةظحللو ، بيرق ، ناكم  نم  أ  ةخرص  تءاج 

مهدحأ حرط  اليو ، ءاقشأ  ب  زفق  دق  ناك  ًابيرغ  نأ  ىأر  .هيمدق  ىلع  فوقولا 

هنكل ليلقب ، ىتف  نم  كأ  ديدجلا  مداقلا  ناك  .هتبكر  ىلع  ةوقب  رخآ  لكرو  ًاضرأ 

رعشي ناك  هنكل  تمروتم ، تفشب  هل  راساخ  مستبا  .ةوق  نم  وأ  ام  لكب  مكلي 

.فوقولا عطتسي  راودلاب و 

نأ لبق  لمأ  ةظحل  راساخ  فرعو  اذه ،"! اوفقوأ  : " لوقي هفلخ  نم  توص  ءاج 

رغصألا هقيقش  ىرج  دقل  .هتدعاسمل  ًالجر  رشع  ينثا  عم  لصي  جوميت   نأ  كردي 

.هنع اليو  لاجر  دحأ  دعبأو  كارعلا  ةحاس  ىلإ  ةرشابم  هدحو 

ًائيش لعفيل  جوميت  نكي  نويشك ."  رضحأ  : " ةوقب قفخي  هبلقو  راساخ ، خرص 

كراشي راجشب  زيكنج  لبقي  ار  .مد  كانه  نوكيس  مث  برضلل  ضرعتي  نأ  ىوس 

ىلع ًايصخش  ًاموجه  ينعيس  اذهف  اثلا ، هيف  كراشي  نأ  نكل  هئاقشأ ، دحأ  هيف 

راساخ هعمسو  رطخلا ، نع  ًالفاغ  اليو  ناخ  ادب  .هلهاجت  هل  نك  ال  هتلئاع 

ىلع وثجي  هلعجو  جوميت ، هجو  ىلع  ةيوق  ةبرض  هئانبأ  دحأ  هجو  امدنع  كحضي 

نم ٍليس  نم  اعيو  ةأجافملا ، ةيلضفأ  ًاضيأ  دقف  دق  رغصألا  قيقشلا  ناك  .هيتبكر 

نيدفاولا ىلع  نوبوانتي  يف  نوكحضي  اليو  ءانبأ  ناك  .تكللاو  تالكرلا 

ءاقتا لواحو  ًالالذإو ، ًاملأ  خرصي  جوميت  هعس  ىدل  ًابضغ  راساخ  راثو  نيديدجلا 

.فوقولل حفاكي  ناك  نيب  مهتابرض 

اليو ءانبأ  تلعج  يتلا  ةيساقلا  تابرضلا  نم  ةلسلسو  اهدنع ، رخآ  توص  ءاج 
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ىتح ضرألا  ىلع  هسأر  ةيحب  راساخ  رمتسا  .فلخلا  ىلإ  نوعجارتيو  نوخرصي 

مّهيصع لماح  هعم ، ًالاجر  رضحأ  دق  ناك  ً.ابضاغو  ًامزاح  نويشك ، توص  عمس 

.اهتابرض عقو  راساخ  عمس  يتلا 

نم يل  لق  .يقيقش  اي  عيطتست  تنك  اذإ  فق ، : " راساخل ةّدحب  نويشك  لاق 

ىلع رمحأ  ًغلب  قصب  هسأر ، ضفخي  راساخ  ناك  نيب  ًاتيم ." هديرت  يذلا 

، ءامدلاو تامدكلاب  ًائيلم  ههجو  ناك  .بك  دهجب  هيمدق  ىلع  فقوو  بشعلا ،

.هتعتم تشالت  دقو  كلذ ، ىأر  امدنع  هناكم  اليو  ناخ  رّمستو 

.ةصاخ  ةلأسم  كلت  تناك  : " هب نويشك  قّدح  امدنع  ةعرسب  ناخلا  لاق 

". ةيمسرلا هتناكم  مارتحاب  كقيقش  بلاطي 

امدنع ألا  نم  شمكناو  ًافافختسا ، هيفتك  ّزه  يذلا  راساخ ، ىلإ  نويشك  رظن 

.تامدكلاب ءيلملا  هدسج  جتحا 

تناك .بيلحلا  نولب  ًابحاش  هنول  ادب  هيمدق ، ىلع  فقو  دق  ًاضيأ  جوميت  ناك 

نم نويشك  وأ  راساخ  هآر  ًابضغ م  كأ  ودبي  هلجخ  هلعج  دقو  تدراب  هانيع 

برضلل ضرعت  دق  ناك  ً.اركاش  هل  راساخ  أموأو  ًاملأتم ، ثلاثلا  لجرلا  بصتنا  .لبق 

.ثهليو هيتبكر  ىلع  هيدي  عضي  ناك  نيب  مستبا  هنكل  ًاضيأ ،

دق ناك  رذحلا ." ايخوت  : " ًاعومسم نوكي  داكي  توصب  هيقيقشل ، نويشك  مت 

ىدل هب  مايقلا  عاطتسا  ام  لك  كلذ  ناكو  هعابتأ ، نم  طقف  رشع  ينثا  رضحأ 

تبقار .حلسملا  اليو  لاجر  مامأ  تاظحل  ىوس  اودمصي  نل  .كارعلا  أبن  هعس 

.هسفنب هتقث  نم  ًاضعب  ناخلا  داعتساو  دهشملا ، دشحلا  ةيساق يف  نويع 

ىلإ رادتسا  اننيب ." ةنيغض  كانه  تسيل  .فرشلا  ةلأسم  ةيوست  ت  : " نلعأو

فقاولا لك  رمست  .ضاعتماب  مستبي  راساخ  فقو  .هيلع  هتلك  عقو  ىل  راساخ 

نأ نك  .عردملا ال  براحملا  ةبلج  مهعس  ىدل  نيزّفحتم  مهنكامأ  كانه يف 

.زيكنج ىوس  نوكي 

". اليو اي  كلذ  ريرقت  كل  دوعي  ال  ةنيغض ؟ كانه  تسيل  : " ناخلل نويشك  سمه 
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لاجر ةسمخو  نالسرأ  عم  ىشم  ً.امداق  زيكنج  ةيؤرل  نويعلا  لك  ترادتسا 

اليو ءانبأ  رظنو  اهورهش  دق  ًافويس  ًاعيمج  نولمحي  اوناك  .مهعورد  لماكب  نيرخآ 

ءاقشأ دحأ  رابتخا  نع  اوملكت  دق  اوناك  .هولعف  ام  ةجيتن  غلاب  قلقب  مهضعب  ىلإ 

ىلإ مهبحس  دق  ناك  جوميت  لوصو  هدحو  .ليمج  لكشب  ءزجلا  كلذ  متو  زيكنج ،

.ةلكشملا لح  متيس  فيك  فرعي  مهدحأ  نكي  قمعأ و  هايم 

ىلع ةفطاخ  ةرظن  ىقلأ  .عانق  لثم  دماج  ههجوو  ناكملا ، ىلإ  زيكنج  لصو 

.ناشعترت غصلا  هقيقش  يدي  ةيؤرل  ناوارفصلا  هانيع  تقاض  ةظحللو ، جوميت ،

.رخآ صخش  يأ  لبق  اليو  ناخ  ملكت 

". ناصح ىلع  ًاراجشو  وهل ، درجم  ناك  .يالوم  اي  ةلأسملا  ةيوست  ت  دقل  : " لاق

". ةلأسملا هذه  تبلاب يف  موقت  نأل  ةجاح  ال   " .ةبوعصب هقير  علتبا 

."؟ نويشك : " خرصو زيكنج  هلهاجت 

.رمألا أدب  فيك  فرعأ  ال   " .ئداه توصب  بيجيل  هبضغ  ىلع  نويشك  رطيس 

". كربخي نأ  راساخل  نك 

زيكنج دهاش  امدنع  هتلكب  كفتلا  نعمأ  .همسا  عس  ىدل  راساخ  عزف 

ىلإ تشي  لفط  لثم  ودبي  نأ  ديري  الو  ًاخأ  هلك  ركسعملا  عمسيس  .هيلإ  قّدحي 

.كلذ دعب  برحلا  مهدوقي يف  نأ  عقوتي  ناك  نإ  سيل  .هدلاو 

تجتحا اذإ  .يقيقش  اي  رمألا  اذهب  يرود  نع  ٍضار  انأ  : " هنانسأ ّكصي  وهو  لاق 

". رخآ موي  كلذ يف  لعفأس  لاجرلا ، ءالؤه  عم  شاقنلا  نم  ديزملل 

اليو ءانبأ  ىلإ  ةفاضإ  كلذ  يف  نماكلا  رطخلا  ًهفتم  ةّدحب ، زيكنج  لاق 

". كلذ عنمأ  انأ  ً.ائيش  لعفت  نل  : " مهسفنأ

". يالوم اي  ءاشت  ك  : " باجأو هسأر ، راساخ  ىنحأ 

قفارت يذلاو  ةينالع  برضلل  هضرعت  نم  هلجخ  ظحالو  جوميت ، ىلإ  زيكنج  رظن 

.لبق نم  نويشكو  راساخ  شهدأ  دق  ناك  ديدش  بضغ  عم 

". كلذ نم  ًاءزج  تنك  كنأ  قدصأ  .جوميت ال  اي  ًاضيأ  تامالع  لمحت  "
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". ...و هيتبكر  ىلع  اثج  ىتح  هوبرض  .مهفاقيإ  لواح  : " نويشك باجأ 

ادبو ًالجخ ، دّروت  ةبرض ." لك  درأس  بسانملا ، تقولا  يف  ىفك ! : " جوميت خرص 

مهمه .ةأجف  هبضغ  ىفتخاو  زيكنج ، هب  قّدح  .لفط  لثم  ءاكبلا  كشو  ىلع  هنأ 

مهدحأ ناك  .اليو  ءاقشألا  ةعساو ب  تاوطخب  هقيرط  قشو  هسأر ، ّزه  هسفنل ،

عفر .كلذب  رعش  دق  هنأ  ودبي  نأ  نود  نم  هفتكب ، ًاضرأ  زيكنج  هعفدو  ًادج  ًائيطب 

امدنع .هيلإ  هبحسو  هئادر  نم  هب  كسمأ  زيكنج  نكل  رذعلا ، ًاسمتلم  هيدي  ناخلا 

توص اهنع  ردص  يتلا  مهفويس  اليو  وبراحم  بحس  هدمغ ، نم  هفيس  بحس 

.دعم

اولهاجت اوفقوت ."! : " ةكرعم ةئم  يف  عمُس  دق  ناك  توصب  مهب  زيكنج  خرص 

، تعيرس تبرضب  .هتضبق  ريرغ يف  لثم  ناخلا  زيكنج  عفر  اوبرتقا ، امدنعو  رمألا ،

.تالضعلا ةغيلب يف  ًاحورج  ثدحأو  لجرلا  يذخف  ربع  هفيس  لمعأ 

ناك ًاددجم ." فقت  نلف  اليو ، اي  وثجلا  ىلع  يقيقش  ماغرإ  مت  دق  ناك  اذإ  : " لاق

نوبراحملا عيطتسي  نأ  لبق  .طقس  امدنع  هيمدق  ىلع  ليست  ءامدلاو  خرصي  ناخلا 

.مهيلإ زيكنج  قدح  هيلإ ، لوصولا 

وأ لجر  شيعي  نل  بلقلل ، تاقد  رشع  لالخ  ًاعوفرم  ًادحاو  ًافيس  تيأر  اذإ  "

". ءاسملا اذه  دعب  اليو  نم  دحاو  لفط  وأ  ةأرما 

زيكنج فقو  .نيرخآلا  فاقيإل  مهيديأ  اوعفرو  براحملا ، ب  طابضلا  دّدرت 

ناك .نئي  هيبناج ، دحأ  ىلع  هيمدق  دنع  ناخلا  عقو  نيب  لجو  نود  نم  مهمامأ 

دق اوناك  بعرلا م  مهكلمتي  كارح ، نود  نم  نكاس  نوفقي  نولازي  ءانبألا ال 

.نوعجارتي هطابض  تلعج  ةءاإ  ناخلا  نع  تردص  نيبك ، ةدارإو  دهجب  .هوأر 

زيكنج أموأ  .ةشهد  مهنويع  تعستا  دقو  نوبراحملا ، مهعبتو  مهفويس  اودمغأ 

.هسأرب

راساخ مت  يقيقشل ." ًاسارح  اليو  ءانبأ  اي  نونوكتس  قلطنن ، امدنع  : " لاق

". كلذك اونوكي  نأ  مهتدرأ  اذإ  : " بعت يأ  نم  ٍلاخ  مروتملا  ههجوو  ًاقفاوم ،
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". تققحت ةلادعلا  نأ  تيأر  دقو  مد  عازن  كانه  سيل  .اذه  ىهتنا  دقل  ًاذإ ، "

تاوطخب دوعي  ناك  نيب  اهايإ  هولداب  نيذلا  هئاقشأ  نويع  يف  زيكنج  رظن 

باشلا فتك  ىلع  راساخ  ّتبر  .مويلا  كلذ  لعأو  ةبكلا  ةميخلا  ىلإ  ةعساو 

ً.اددجم برضلل  ضرعتي  هكرت  نم  ًالدب  هعم  هبحطصاو  هدعاس ، دق  ناك  يذلا 

فرعي هنإ ال  .دعاسمل  لجرلا  اذه  ءاج  دقل  : " نوش اوناك  نيب  راساخ  لاق 

". يقيقش اي  فوخلا 

ناكو ةظاظفب ، لأس  .هسفنب  هراختفا  ظحالو  باشلا ، ىلإ  زيكنج  رظن  ةظحلل ،

."؟ كمسا ام  : " هآر ًاجعزنم م  لازي  ال 

". يالوم اي  يخنايروي  نم  يدوبوست  "

". نيديج عردو  داوج  ىلع  لوصحلاب  بغرت  امدنع  يتيؤرل  لاعت  : " زيكنج لاق 

اوكرت مهفلخ ، .كلذ  ىلع  ًاقفاوم  هفتك ، فطلب يف  راساخ  هزكلو  يدوبوست ، مستبا 

ىتح وأ  ًادبأ ، ًابصتنم  فقي  نل  حورجلا ، كلت  لثم  عم  .هؤاسن  هاعرتل  اليو  ناخ 

ً.اددجم يش  نل  ار 

، دوسألا لبجلا  لظ  ةعمتجملا يف  لئابقلا  نوش ب  هؤاقشأو  زيكنج  ناك  نيب 

يدحتلا لبقي  هنأ ال  رهظأ  دق  ناك  .باجعإو  ةبهرب  مهيلإ  نورظني  نوثكلا  ناك 

.رخآ غص  رصن  قيقحت  متو 

لالتلا نم  تاناضيفلا  هايمو  يضقني  فيصلا  ناك  نيب  رغويلا  ةليبق  تدهوش 

ةّربقلاو ةرضن  ءارضخ  لازت  لوهسلا ال  تناك  .نافوطلا  ةفاح  ىلإ  نونوا  رهن  أل 

.رغويلا تابرع  اهزواجتت  امدنع  طتو  زفقت 

هناسرف نم  فالآ  ةسمخ  لعجب  زيكنج  هيلع  ّدرو  ةوقلل ، ًارثؤم  ًاضرع  ناك 

نأ فرعي  ناكو  هسفنب ، مهتاقالمل  ِتأي  .بكلا   ركسعملا  مامأ  فوفص  نوفقي يف 

ىضم امدنع  راساخ  لوح  ًاعضو  اليو  ءانبأ  ذختا  .مهرخأتل  ًاراكنتسا  ّدُعيس  هبايغ 

ىلإ قيدحتلا  نم  كأ  ىلع  ناخلا  ءانبأ  نم  دحأ  ؤرجي  ددجلا و  نيدفاولا  ءاقلل 

.هسأر رّخؤم 
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ةنكادلا ىعفألا  دوقت  تناك  يتلا  ةبرعلا  نم  راساخ  اند  رغويلا ، برتقا  امدنع 

حلسم اوناك  .مهيلع  مكحيل  براحملا  ىلع  هرصبب  لاج  .تاناويحلاو  سانلا  نم 

دق رهظملا  نأ  فرعي  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  بهأتمو ، ءاّدشأ  نودبيو  ًاديج 

مهفيلكت وأ  زيكنجل ، رصنلا  تققح  يتلا  تاكيتكتلا  نوملعتيس  ً.اعداخ  نوكي 

.دشحلا نمض  لئاسرلا  لقنب 

بكلا عيطقلا  ةيؤرل  ًاديعس  راساخ  ناكو  ّملعمو ، دايج  راجت  رغويلا  ناك 

ركسعملا نأ  فرعي  ناكو  براحم ، لكل  دايج  ةثالث  كانه  تناك  .مهقفاري  يذلا 

ةضياقملل ىرخألا  لئابقلا  أت  امدنع  يلاتلا  رهشلا  لالخ  ًالوغشم  نوكيس 

.اهباسنأ تالالس  ديدجتو 

، ًايعافد ًافقوم  ةدايقلا  ةبرع  لوح  نوبراحملا  ذختا  هدي ، تعفترا  امدنع 

كش نود  نم  مهيدل  ناك  رغويلا  نأ  راساخ  رّكف  .مهفويس  ضباقم  ىلع  مهيدايأو 

ار ً.افويس  مهنم  بكلا  ددعلا  كلذ  لمحي  ىتح  زلفلا  نم  ةديج  تادادمإ 

ركسعملا ال نوثك يف  كانه  لازي  ناك ال  ً.اضيأ  ذالوفلاب  ةضياقم  كانه  نوكتس 

مجحلا غص  لجر  ىلإ  راساخ  رظن  .مهساوقأ  بناج  ىلإ  رجانخ  ىوس  نولمحي 

راساخ ىأرو  ةلفاقلا ، فاقيإل  هعارذ  عفر  نم  وه  ناك  .ةبرعلا  مامأ  رعشلا  بيشأ 

لجرلا ءادر  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .رماوألا  راظتناب  هيلإ  نورظني  براحملا  نأ  فيك 

نأب هفيرشت  راساخ  رّرق  .كوشراب  رغويلا ، ناخ  ديكأتلاب  ناك  هنأ  الإ  ًاطيسب ، ناك 

.ًالوأ ملكتي 

ةبك ةليبق  رخآ  متنأ  .يالوم  اي  ركسعملا  يف  كب  ًالهأ  : " يمسر لكشب  لاق 

ىعرم صصخو  ةيّدولا  كتلاسر  ملتسا  دق  ناك  زيكنج  يالوم  نكل  لصت ،

". مكتالئاعل

نيذلا ناسرفلا  ىلإ  رظني  ناك  نيب  كفتلا  يف  ًاقرغتسم  ليحنلا  لجرلا  أموأ 

.راساخ فلخ  ليكشتلاب  نورظتني 

نم ديزملا  كانه  نأ  ةلوهسب  قّدصأ  نأ  نك  ال  .لصاولا  رخآ  اننأ  ىرأ  "
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نيذلا لاجرلا  لئاوأ  متنأ  .لهسلا  اذه  دشحلا يف  مجحل  ًارظن  اعلا ، براحملا يف 

مهءالو رغويلا  مدقيس   " .ةركفلا نم  ًاشهدنم  هسأر  ّزه  ةديدع ." مايأ  ذنم  مهارن 

". يقابلاب لفكتنسو  انمايخ  هيف  بصنن  ناكم  ىلع  اّنلد  .تدعو  ك  زيكنجل ،

.مستباو لجرلا ، ةظاظف  راساخ  رّدق  نيرخآلا ، لئابقلا  ءعز  ضعبب  ةنراقم 

". يسفنب ّكلدأس  .راساخ  هقيقش ، انأ  : " لاق

هديب ناخلا  برض  ءابنألل ." شطعتم  انأ  .راساخ  اي  ًاذإ  يبناجب  سلجا  لاعت  "

نم لوألا  فصلا  ىلإ  هداوج  لسرأو  راساخ ، لجرت  ةبرعلل ، يبشخلا  دعقملا  ىلع 

.هفدر ىلع  ةبرضب  اليو  راحم 

نل ار  نيخألا ، انك  اذإ  : " هبناج ىلإ  سلجيل  دعص  يذلا  راساخل  ناخلا  لاق 

قطقط هئادعأ ." ىلإ  ميظعلا  مهسلا  اذه  زيكنج  بّوصي  نأ  لبق  رمألا  لوطي 

وبراحم ظفاح  فيك  راساخ  دهاش  .ةليتم  ةبرعلا  تكرحتو  روثلل  كوشراب 

ىلع دايجلا  بوكر  نوعيطتسي  .كلذب  ًاديعس  ناكو  هلوح  ليكشتلا  ىلع  رغويلا 

.لقألا

هل اهببس  يتلا  تامدكلا  تناك  يالوم ." اي  كلذ  ديدحت  عيطتسي  نم  هدحو  "

رظنت كوشراب  ينيع  نأب  رعش  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  يفتخت ، نأ  كشو  ىلع  اليو  ءانبأ 

، اليوب ّلح  ام  ةيؤر  دعب  تقولا  ضعبل  ًائداه  ركسعملا  ناك  .قيلعت  نود  نم  اهيلإ 

رغويلا لوصو  دعبو  ًاددجم ؛ هيلإ  داع  دق  طاشنلا  ناك  فيصلا ، ةياهن  عم  نكل 

ّبدت ةراثإلا  نأب  رعش  .طقف  مايأ  ةعضب  لالخ  كرحتيس  هقيقش  نأ  دقتعا  كاذنآ ،

زيكنج اهنم  ذخأيسو  لئابقلا ، مهيدل  تناك  .ةركفلا  كلت  هل  ترطخ  امدنع  هيف 

قانعأ نع  نشت  مادقأ  هؤاقشأو  عفسو  برحلا ، أتس  ةلصحملاب ، .ءالولا  دوهع 

.مهبعش

اي ًاجهتبم  ودبت  : " بشعلا ةمكأ يف  لوح  ةبرعلا  هّجوي  ناك  نيب  كوشراب  ظحال 

.رارمتساب ًاقلأ  ناعشت  هانيع  تدبو  ًايوق ، نكل  ًاليحن  زوجعلا  لجرلا  ناك  راساخ ."

، مد ةوادع  ًااد  كانه  ناك  .يالوم  اي  لبق  نم  ًادبأ  عمتجن  اننأ   ركفأ  تنك  "
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لك ىلع  لديل  هديب  راشأ  ضعبب ." انضعب  لغشنم  انئاقبإل  نشت  نم  ةوشر  وأ 

". ديدج ءيش  اذه  اذه ؟  " .لهسلا ركسعملا يف 

، راساخ ّرشك  انبعش ." مدتب  يهتني  ار  : " بثك نع  هبقاري  كوشراب ، مت 

نل نكل  معن ،  " .هتلك دّدرو  اهسفن  ةلأسملا  اراثأ  دق  زيكنجو  نويشك  نأ  ركذتو 

.ةنس ةئم  لالخ  ًايح  ًالفط  وأ  ةأرما  وأ  ًالجر ، ناكأ  ءاوس  انم ، دحاو  كانه  نوكي 

". ًاماظع نونوكيس  انه  مهارت  نم  لك 

مالكلا ىلع  نويشك  ةردق  هيدل  نوكت  نأ  ىّنو  ًاراتحم ، مهجتي  كوشراب  دهاش 

لالتحاو ءاسنلا  يبس  راصتنالا ؟ نكي  اذإ   ةايحلا  فده  ام  : " لوقلا عبات  امدنع 

". مالسب ايح  يضقأ  نأ  ىلع  كلذ  ىرأو  انه  نوكأ  نأ  لّضفأ  ضرألا ؟

". راساخ اي  فوسليف  تنأ   " .هسأرب كوشراب  أموأ 

قيقش انأ  ال ، .كلذ  دقتعي  يذلا  ديحولا  تنأ   " .تفاخ توصب  راساخ  كحض 

". اننامز اذهو  ميظعلا  ناخلا 
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ثلاثلا لصفلا 

ةميخلا جراخ  برغت  سمشلا  تناك  نيب  تاعاس  ةليط  رغويلا  كوشراب  ملكت 

لعجي ناك  همهفي ، ًائيش   عمس  اذإو  لجرلا  ةفرع  ًانوتفم  زيكنج  ناك  .ةبكلا 

.هانعم حضتي  ىتح  ًاراركتو  ًارارم  هديعي  ناخلا 

ىلإ ينحني  زيكنج  لعجي  نشتب  قلعتي  ام  لك  ناك  تاعوضوملا ، لك  ب  نم 

دق رغويلا  ةليبق  دارفأ  ناك  ً.امتها  ناّعشت  هانيعو  رقص ، لثم  هدعقم  مامألا يف 

يزك ةكلممو  وغ  ءارحص  اوّدحت  رغلا ، بونجلا  يف  ةديعب  ضرأ  نم  اوؤاج 

لفاوق نع  هدقت  كوشراب  عاطتسا  ليصفت  لك  ةغلاب يف  ةعتم  زيكنج  دجو  .ايزك 

.مهعوردو مهتحلسأ  ّهلك  كلذ  نم  مهألاو  مهتاداعو ، مهسبالم  ةيراجتلا ، نشت 

ةمولعم لك  نكل  ساّرحلا ، لضفأ  مهيدل  نوكي  ال  دق  راجتلا  نأ  ًاحيحص  ناك 

ً.اقيمع صوغتو  عبن ، هايم  لثم  زيكنج  ةليخم  ءارحص  يرجت يف  تناك  ةغص 

كل بلج  دقل  : " ياشلا نم  ةفشرب  حنحنتيل  كوشراب  فقوت  امدنع  زيكنج  لاق 

ايزك يزك  كلم  نم  برقتلا  عيطتست  تنك  ار  .ةنينطلاو  ةولا  مالسلا 

."؟ رمألاب ترّكف  له  .يدض  هعم  فلاحتلاو 

كتحنم دق  تنك  اذإ  نكل  .عبطلاب  : " هقدصب رتوتلا  نم  ًاففخم  كوشراب ، باجأ 

انعم ةراجتلاب  نولمعي  مهنإ  ً.افئاز  ًائيش  كلذ  نوكيس  مهقيدص ، يننأب  عابطنالا 

ىتحو يساقلا ، بشخلا  لابجلا ، نم  ةيجلثلا  رومنلا  دولجل  ًاقاوسأ  مهيدل  نأل 

ديدحلا اننوعيبي  لباقملاب ، .ةاوادملل  مهتسارد  مهدعاستل يف  ةردان  تاتابن  روذب 

فقوت تارم ." ةّدع  اهيلع  اوبتك  دق  نونوكي  عقُر  ًانايحأو  ياشلا  داجسلا ، ماخلا ،

تادلب ىلإ  مهساّرحو  مهتاّفحم  اورضحأ   " .لاجرلا عمجت  ىلع  ةرار  مستباو  ًاليلق ،

نيذلا كئلوأ  ىتح  هجو ، لك  يف  ضاعتمالا  ةءارق  عيطتسن  انك  نكل  رغويلا ،

حسمو ًابضغ ، طيشتسي  ههجو  تلعج  دق  تايركذلا  تناك  ًاديبع ." مهنوعدي 

يننأ ال ًاما  فرعأ  تنك  مهتغل ، تملعت  يننأ  ىلإ  ًارظن   " .عباتي نأ  لبق  هنيبج 
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دارفأ ىتح  .يالوم  اي  كلذ  مهفتل  مهارت  نأ  يغبني  .مهتدعاسم  بلط  عيطتسأ 

يف نوكرتشي  مهنأ  نم  مغرلا  ىلع  ًالصفنم ، ًابعش  مهنوربتعي  نشت  ةيروطاربمإ 

نم مغرلا  ىلعو  نشت ، روطاربمإل  ةيزج  نوعفدي  مهنإ  .اهسفن  تاداعلا  نم  ثكلا 

نإ .يوقلا  مهراج  نع  لصفنم  مهسفنأ  نوربتعي  مهنأ  الإ  هتيحب ، مهعت 

". يالوم اي  ةبك  مهتسرطغ 

ظحال هنأ  ُدبي  .زيكنج   ةبكر  سميل  هدي  ّدمو  مامألا ، ىلإ  كوشراب  ىنحنا 

.هب نوطيحملا  لاجرلا  اهب  بصتنا  يتلا  ةقيرطلا 

اوناك نيب  يالوم ، اي  ةديدع  لايجأ  ةليط  مهنم  تاتفلا  ىلع  لصحن  انك  "

". مهراوسأو مهعالق  فلخ  محللا  لضفأب  نوظفتحي 

". موزهم مهتيؤر  ّدوتو  : " زيكنج مت 

ىلإ ةفاضإ  .اهتساردل  رغويلا  ىلإ  مهتابتكم  ميلست  وه  هبلطأ  ام  لك  .كلذ  ّدوأ  "

نوضياقي ال  مهنإ  .رانلاو  بيلحلا  لثم  ًارجحو  ةردان  رهاوج  انيأر  دق  انك  كلذ ،

". اهلباقم مهيلع  هضرعن  رظنلا ع  ضغب  ءايشألا  كلت  لثم 

سيل هنأ  فرعي  كوشراب  ناك  .ملكتي  ناك  امدنع  بثك  نع  ناخلا  زيكنج  بقار 

لباقم لاومأ  ىلع  لصحت  لئابقلا  نكت  .برحلا   مئانغب  ةبلاطملاب  قحلا  هل 

بلط دق  كوشراب  ناك  .همنغت  وأ  هب  زوفت  ام  لك  ًايديلقت  بسكت  تناكو  لاتقلا 

ىلع لوصحلاب  بغرت  ار  ىرخأ  ةعومج  كفتلا  عطتسي  زيكنج   نكل  ثكلا ،

.ماستبالاب بغري  اهسفن  ةركفلا  هتلعج  .ايزك  يزك  ةكلمم  تابتكم 

بهذيس رخآ  ءيش  يأ  .كلذب  كدعأ  .كوشراب  اي  عاقُرلا  ىلع  لوصحلا  عيطتست  "

لكشب ءيش  يأ  كحنم  يننك  .ءسلا ال  بأ  يدي  هدقت ب  متيسو  نيرصتنملل 

". صاخ

.ددرتب هسأر  ىنحأو  فلخلا ، ىلإ  كوشراب  عجارت 

يتليبق دارفأ  تيأر  دقل  .مهنم  هذخأنس  رخآ  ءيش  لك  عم  ًايفاك ، كلذ  نوكيس  "

يف ًاعوج  نوروضتي  مهتيأر  دق  تنك  .يالوم  اي  مهدايجب  قيرطلا  ىلع  نوقاُسي 
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ً.ادحأ اهب  نوكراشي  ليصاحم ال  لوانت  نم  ًةنادب  ايزك  يزك  ةكلمم  دارفأ  دادزي 

ةغراف انلوقحو  انتادلبو  مهتسرطغ ، ن  نوعفدي  مهلعجأل  ّراحم  ترضحأ  دقل 

". مهئامدو مهحلم  مهدايج ، مهمايخب ، كعم  رغويلا  ءانبأ  .انفلخ 

لثم ةيّدج  تفخأ  ةعيرس ، ةحفاص  دهعلا  نالجرلا  قثوو  هدي ، زيكنج  ّدم 

ًالثم ًادهع  بلطيس  زيكنج  ناكو  ةميخلا ، جراخ  لئابقلا  ترظتنا  .نالعإلا  كلذ 

يذلا  معدلا  ىلع  ًاناهرب  ةولخ  اهدقت يف  ناك  ً.ادعتسم  حبصي  املاح  اهلك  اهنم 

.هب ّفختسي  زيكنج  نكي 

فقوت مهيلإ ." جرخن  نأ  لبق  كوشراب ، اي  ًادحاو  ًائيش  كنم  بلطأ  : " لاق

نأ كردأ  امدنع  عانق  لثم  ًادماج  ههجو  حبصأ  دقو  دشحلا  طسو  يف  كوشراب 

.دعب ِهتني  هثيدح  

جوميت اي  فق  .ّملعتلاب  همتها  نع  ّربع  دق  رغصألا  يقيقش  ناك  : " زيكنج لاق 

.هل ىنحناو  فقو  يذلا  ليحنلا  باشلا  ىلإ  كوشراب  رظن  كتيؤر ." عيطتسي  ثيحب 

.زيكنج ىلإ  ريدتسي  نأ  لبق  ًاليلق  هسأر  ضفخب  ةءاإلا  ىلع  ّدر 

، تقولا حي  امدنع  لاجملا  اذه  هتاوطخ يف  وشكوك  فاّرعلا  ينهاك  دوقيس  "

عاقُرلا كلذ  نمضتي  .متهالاب  ًاريدج  هناربتعي  ام  لك  لعتيو  اأرقي  نأ  ّدوأ  يننكل 

". انئادعأ نم  اهيلع  لصحن  دق  قاروأ  يأو  نآلا  كيدل  يتلا 

و بكلا ، ءيشلاب  كلذ  نكي  يالوم ."  اي  كترمإ  تحت  رغويلا  : " كوشراب لاق 

، هفلخ نم  جوميت  مستبا  .عوضوملا  كلذ  ةراثإ  نم  ًاجرحم  زيكنج  ادب  اذامل  مهفي 

ً.يظع ًافرش  لان  هنأ  ول  هسأر ك  وشكوك  ىنحأو 

مت يتلا  ءاوضألا  نافرطت يف  تبعتم ، هانيع  تناك  ًاذإ ." رمألا  مت  : " زيكنج لاق 

نونوكيس لوقت ، ك  ءايرثأ  ايزك  يزك  دارفأ  ناك  اذإ   " .ءاسملا ةنجد  اهلاعشإ يف 

."؟ نشت ءانبأ  مهمعدي  له  .كرحتن  امدنع  اناري  نم  لوأ 

، اهضعب ّدحت  مهيضارأ  .كلذ  ديكأت  يننك  ال   " ً.افافختسا هيفتك  كوشراب  ّزه 

نشت ءانبأ  دشحي  ار  .مهتكلمم  يف  لصفنم  ًااد  اوناك  ايزك  يزك  دارفأ  نكل 
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نم مهرخآ  نع  نوتو  مهنوكرتي  ار  وأ  .قحال  ديدهت  يأ  ةهجاومل  كدض  ًاشيج 

". نوركفي فيك  عقوتي  نأ  دحأ  عيطتسي  ً.انكاس ال  اوكرحي  نأ  نود 

ً.افافختسا هيفتك  زيكنج  ّزه 

، ًيظع ًادشح  هجاوتس  تيك  ةليبق  نأ  تاونس  رشع  لبق  ينتربخأ  كنأ  ول  "

مهوعدأ .ةكرعملا  قيرط  نكأ يف  يننأل   ًاظوظحم  يسفن  ربتعأو  كحضأس ، تنك 

مهمطحأس كلذ ، اولعف  اذإ  .اندض  نشت  وبراحم  فقي  نأ  ًهم  سيل  .اوخإ  نآلا 

راوسأ قلست  ىلع  لهس  ًاعيمج يف  مهتهجاوم  لّضفأ  ةقيقحلا ، .ةعرسب يف  ًاعيمج 

". مهندم

". يالوم اي  طقست  ندملا  ىتح  : " دعاصتي ةراثإلاب  هروعشو  ءودهب ، كوشراب  لاق 

يل ترهظأ  دقل  .بسانملا  تقولا  يف  كلذ  ثدحيس  .طقستسو  : " زيكنج در 

مهبولق جرختسأ  مث  كانه  مهقزمأس  .ءالؤه  ايزك  يزك  راح  نشت  فعض  ةطقن 

". مهداسجأ نم 

كلت ىلع  يقبو  ىنحناو ، فقو  يالوم ." اي  كمدخأ  نأب  فرشلا  يل  : " كوشراب در 

.هتفقو بصتني يف  نأب  زيكنج  هل  راشأ  ىتح  لاحلا 

روبع انيلع  ناك  اذإ  .لئابقلا  تعمتجا  دقل  : " ّىطمتيو فقي  وهو  زيكنج ، لاق 

كانه نوكي  نل  دوهعلا ، ىقلتأ  املاح  .اندايجل  فلعلاو  ءاملا  ىلإ  جاتحنس  ءارحصلا ،

.ةظحل مالكلا  نع  فقوت  ناكملا ." اذه  ىقبن يف  انلعجي  ام 

ثادحألا يف لجست  تنك  اذإ  .ةمأك  رداغنس  .كوشراب  اي  لئابقك  انه  ىلإ  انئج  "

". كلذ ةباتك  نم  دكأت  تفصو ، عاقُرلا ك  كلت 

.ميظعلا دشحلا  دوقي  يذلا  لجرلاب  ًانوتفم  كوشراب ، انيع  تقلأت 

كقيقشو فارعلا  كنهاكل  ةباتكلا  ملعأس  .يالوم  اي  كلذ  لعف  ىلع  صرحأس  "

". كل اهتءارق  اعيطتسي  ىتح 

ىلع ةبوتكم  تلك  رركي  هقيقش  ةروص  ليختو  ةشهد ، زيكنج  انيع  تفرط 

.ةغوبدم لوجع  دولج 
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، هفتك نم  كوشراب  كسمأ  ءيشلا ." كلذ  لثم  ةيؤر  متهالل  ًاثم  نوكيس  : " لاق

، جراخلا يف  .هفلخ  نوسي  ةداقلاو  هتقفرب ، ةميخلا  ةرداغم  فرش  هحنمو 

.اهدوقيس يذلا  لجرلا  رظتنت  يتلا  ةعمتجملا  لئابقلا  سمهلا ب  عس  اوعاطتسا 

هئيضت موجنلا ، تحت  رفصأ  نولب  عشي  ميخملا  ناك  فيصلا ، ةملظ  يف  ىتح 

ةقلح لكش  ىلع  طسولا  ءالخإ  مت  دق  ناك  .ءاوهلا  فرفرت يف  ةلعش  فالآ  ةرشع 

مهتالئاع اوكرت  دق  ةليبق  ةئم  نم  نوبراحملا  ناكو  زيكنج ، ةميخ  لوح  ةعساو 

تناك هبناجب ، فقي  يذلا  ىلإ  لجر  نم  .عطقتملا  ءوضلا  تحت  ًاعم  فوقولل 

نع ةخوسنملا  ديدحلا  نم  ةقينأ  عطق  وأ  يساقلا  دلجلا  نم  ةعونصم  مهعورد 

يأ نم  لاخ  مهمظعم  ناك  نيب  مهلئابق ، َمشَو  مهضعب  لمح  .نشت  عورد 

ةدحاو ةليبق  ىوس  دجوت  هنأو ال  ددج ، مهنأ  ىلع  لدي  كلذ  ناكو  ةزيمم ، ةمالع 

يتلا كلا  نم  تجرخ  ةديدج ، ًافويس  نولمحي  مهنم  ديدعلا  ناك  .ءسلا  تحت 

تحت نوقرعتي  لاجر  ماق  .لهسلا  ىلإ  مهئيجم  ذنم  ًاراهنو  ًاليل  لمعت  تناك 

ناك نيب  ةعت  اوبقارو  بهللا ، ىلإ  زلفلا  اولقنو  ةبك ، رفح  زيهجتب  سمشلا 

هعباصأ قرحأ  دق  لجر  نم  كأ  ناك  .اهلمح  مهنك  ةحلسأ  نوعنصي  نوداّدحلا 

فيس ءانتقاب  اوملح  نأ  ًادبأ  مهل  قبسي  نكل   ًاما ، دربت  نأ  لبق  اهّسم  هنأل 

.كلذ اوعنا  ليوط و 

نيب ًاليلع  ناك  ءاسملا  كلذ  ميسنلا  نكل  ًااد ، لهسلاب  فصعت  حايرلا  تناك 

.زيكنج نورظتني  اوناك 

لوألا فصلا  فقوو يف  ةبرعلا ، تاجرد  ىلع  رغويلا  كوشراب  لزن  ءاج ، امدنع 

سوؤر قوف  نم  رظني  ةظحلل ، زيكنج  فقو  .ديدحلاو  بشخلا  تاراطإ  لوح 

، ةبرعلا نم  وشكوك  ًاخأو  مليجو  نالسرأو ، هؤاقشأ ، لزن  .همجحب  ًاديعس  دشحلا 

.ءوضلا تحت  ًاديعب  دت  يتلا  فوفصلا  ىلإ  رظنيل  ًاليلق  مهنم  لك  فقوتو 

ىلإ هرضحأ  هنأل  ءسلا  بأ  ركش  .ةظحلل  هينيع  قلغأو  ًاديحو ، زيكنج  حبصأ 

حورل ةبضتقم  تلك  لاق  .هعبتيس  يذلا  شيجلا  كلذ  لثم  عم  ناكملا ، كلذ 

٥٢



ناك .هنباب  ًاروخف  نوكيس  يجوساي  نأ  فرعي  ناك  .هاري  لجرلا  ناك  لاح  هدلاو يف 

يهتنيس نيأ  لوقلا  اهنك  حاورألا  اهدحوو  هبعشل ، ةديدج  ةيضرأ  زّهج  دق 

ةعبرألا هءانبأ  ترضحأ  دق  تناك  تروب  نأ  دهاش  هينيع ، حتف  امدنع  .بردلا 

أموأ .مهدحول  اوكُرتي  نأ  نم  رغصأ  مهنم  ةثالث  ناكو  لوألا ، فصلا  يف  اوفقيل 

دق ناك  يذلا  اغاشتو  يشوج ، مهربكأ  دنع  هرصب  فقوتو  مهل ، ةّدحب  زيكنج 

هدلاو فاخي  يشوج  ناك  ًابيرقت ، ةعساتلا  رمعب  .بائذلا  فاّرع  مسا  هيلع  قلطأ 

ً.احضاو هقلق  ناكو  هب ، اغاشت  قّدح  يف  هرصب  ضفخ  دقو 

هتوص لصي  نأ  دارأ  ةفلتخم ." ةليبق  ةئم  نم  انه  ىلإ  انئج  : " زيكنج خرص 

ىلإ توصلا  عفدت  نأ  نك  ةكرعملا ال  ةحاس  ةبّردم يف  ةرجنح  ىتح  نكل  ًاديعب ،

ىلإ هابتنالا  هعس  نوعيطتسي  نيذلا ال  كئلوأب  يغبني  .دشحلا  كلذ  دودح  ىصقأ 

.كلذ نوعيطتسي  نيذلا 

ترضحأ دقل  .لهسلا  اذه  ىلإ  تيكو  تونوخلوأو ، بائذلا ، ترضحأ  دقل  "

، رغويلاو نافوتو ، اليو ، لئابق  تناك  .زنمينلاو  تاريواو ، تاجاجو ، تيكم ،

ولعي ناك  ةعومجم ، لك  مسا  لوقي  ناك  امدنع  انه ." ىلإ  تءاج  دق  يخنايرويو 

نل .ةليللا  كلت  يف  ىتح  ًاعم  اوقب  مهنأ  فيك  ظحال  .سلجت  ثيح  نم  فاتهلا 

.ًالهس رخآ  رابتعا  لك  قوف  ةليبقلل  ءتنالا  نوربتعي  نيذلا  كئلوأ  باعيتسا  نوكي 

هتركاذ تناك  ً.ايلاع  خمشت  مهراصبأ  لعجيس  .هسفنل  لاق  ك  ًهم ، كلذ  نكي   

مضنالل ةليوط  ةفاسم  تعطق  دق  تناك  ةليبق  لك  مسا  ظفلي  ذخأ  امدنع  ةيوق 

نوكيس مسا  يأ  لافغإ  نأ  فرعي  ناكو  ًادحأ ، كرتي  .دوسألا   لبجلا  لظ  هيلإ يف 

.عيمجلا هركذتيسو  ًاظوحلم 

نكل ال مهل ، ةليبق  نيذلا ال  كئلوأ  تيعدتسا  دق  تنك  كلذ ، ىلع  ةوالع  : " عبات

مكل لوقأو  .انتياعرب  اونوكيل  اوؤاج  دقل  .مدلا  ءادنل  اوباجتساو  ةمارك ، مهيدل  لازي 

دقو ةدحاو  ةيلوغم  ةمأ  كانه  .ءسلا  بأ  تحت  لئابق  كانه  تسيل  ًاعيمج ،

". ناكملا اذه  يف  ةليللا ، هذه  تعّمجت 

٥٣



ةيساق نيرخآ  هوجو  تيقب  نيب  نوعمتسي ، اوناك  نيذلا  كئلوأ  ضعب  فته 

نأل ةجاحب  ناك  .هحمالم  لك  براحملا يف  عانق  ىلع  زيكنج  ظفاح  .رجحلا  لثم 

.هبلطي ام  ةماركلا يف  صاقتنا يف  نأ ال  اومهفي 

يأ هفرعي  م  ًاثك  لوطأ  تقول  لصفنم  انيقب  دقو  مدلاب ، ناوخإ  نحن  "

ً.اعيمج مكنيب  مد  ةلصو  لئابقلا ، لك  نم  ةبك  ةلئاع  كانه  نإ  لوقأ  .انه  صخش 

فقوت ةدحاو ." ةمأ  ةدحاو ، ةلئاع  ًامدق  يضمنسو  يتيار ، ىلإ  اوخإ  اي  مكوعدأ 

اهلقانت مت  يتلاو  لبق  نم  ةركفلا  اوعمس  دق  اوناك  .لعفلا  در  ىلع  مكحيل  ًاليلق ،

اهعس مهشهدأ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .ىرخأ  ىلإ  ةليبق  نم  عمجتلا  ًاسمه يف 

تناك .ةئجافم  بضاغ  ةبون  روثي  نأ  هيلع  ناكو  لاجرلا  ةيبلغأ  فتهي  .هنم  

ً.انايحأ بضغلا  ثي  ناك  هبعش  نكل  مهبحي ، هنأ  فرعت  حاورألا 

، دايج مكيدل  نوكيس  .مكفلخ  يذلا  لبجلا  لداعت  مئانغ  نوسّدكتس  "

، مكب ةصاخ  ضرأ  ىلع  نولصحتس  .ماعطو  تويزو ، بهذو ، تاجوزو ،

نيذلا كئلوأل  ًاناخ  انه  لجر  لك  نوكيس  .مكمساب  عمسي  نم  لك  مكفاخيسو 

". هل نونحني 

ىلع ةغص  ةماستبا  مسرب  زيكنج  رطاخو  لقألا ، ىلع  كلذ ، عس  دنع  اوفته 

ةلزنم لقألا  ةداقلا  عديس  .ةحيحصلا  ةربنلا  ىلع  ع  دق  هنأب  ًاديعس  ههجو 

م ةملك  لك  ينعي  ناك  دقف  مهلوح ، نم  نيذلا  كئلوأ  حومط  نأشب  نوقلقي 

.هلوقي

نأب رعشو  ًاروف ، تمصلا  ّمع  بونجلا ." ىلإ  ةميظعلا  ءارحصلا  : " مهب خرص 

ضقننس .نشت  كلم  اهليختت  ال  ةعرسب  اهربعنس   " .هبذجت ةوق  لثم  مههابتنا 

.انساوقأو انفويس  مامأ  نوعبتيسو  نالمحلا ، ىلع  بائذلا  ضقنت  اهلوأ ك  ىلع 

موقأ نيب  ضرألا  زتهتسو  يتيار ، ّتبثأس  كانه  .مهءاسنو  مهتاورث  مكحنمأس 

نوكتسو مهثام  ىلع  اوع  دق  اهناوخإو  اهءانبأ  نأ  ضرألا  انمأ  فرعتس  .كلذب 

". لوهسلا دعرلا يف  عسب  ةديعس 

٥٤



مغرلا ىلع  توكسلا ، مهنم  ًابلاط  هيعارذ  زيكنج  عفرو  ًاددجم ، فاتهلا  ىلاعت 

.هدعسأ كلذ  نأ  نم 

دحاو موجهل  هيلإ  جاتحن  يذلا  ءاملا  لك  ذخأنسو  فاج ، دلب  ىلإ  كرحتنس  "

يذلا زيكنج  انأ  .هاجتا  لك  نم  رحبلا  انّدحي  ىتح  فقوتن  نل  كلذ ، دعب  .ئجافم 

". ديدح يتملكو  اذه  لوقي 

ىلع رظتني  فقو  يذلا  راساخ ، ىلإ  هعباصإب  زيكنج  راشأو  ًاباجعإ ، اوخرص 

اهيلإ طوبرم  ةيضفلا  الوتبلا  ناصغأ  نم  ةليقث  ةيراس  راساخ  عفر  .هتحت  ضرألا 

صاخلا دوسألا  ليذلا  ضعبلا  فرع  .اهآر  امدنع  دشحلا  مت  .دايج  لويذ  ةينا 

ناخ ةيار  اهنم  لك  تناك  .ىرخألا  عم  ةطوبرم  زنمينلل ، دئاعلا  رمحألا  وأ  تيك 

زيكنج ناك  نيب  .لهسلا  اهلك يف  اهعمج  دق  زيكنج  ناكو  ةبكلا ، لئابقلا  ىدحإ 

صاخلا قرزألا  نوللاب  غوبصم  داوج  ليذ  راساخ  هيلإ  عفر  ةيراسلا ، لوانتي 

.رغويلاب

يذلا دشحلا  عم  نكل  ةيوقلا ، زومرلا  كلت  دهاش  امدنع  كوشراب  انيع  تقاض 

نأ رعش  امدنع  .لبقتسملا  وحن  ًامدق  علطتيو  ةراثإلاب ، رعشي  لازي  ناك ال  هفلخ ،

.هسأر ىنحأ  هيلع ، ناعقت  زيكنج  ينيع 

عضوو ةيقبلا  عم  خألا  ناصحلا  ليذ  فرط  زيكنج  دقع  ةقيشر ، عباصأب 

تكّرحتو ةنولملا ، ةيارلا  ميسنلا  بعاد  .هيمدق  دنع  بشخلا  ىلع  ةيراسلا  ةدعاق 

.ةّيح اهنأ  ول  تّزتهاو ك  لويذلا ،

نوكي نل  ضيبألا ، نوللا  ىلإ  لوحتت  امدنع  .ناولألا  تعمج  دقل  : " ًالئاق خرص 

". ةمألا ةيار  نوكتس  .اننيب  قورف  كانه 

فالآ تعفترا  .مهل  دشحلا  باجتساو  مهفويس  هطابض  عفر  هيمدق ، دنع 

ىتح ًاليوط  ًاتقو  رمألا  بلطت  ً.ارثأتم  مهل ، زيكنج  أموأو  ءسلا ، وحن  ةحلسألا 

.ءاوهلا اهب يف  حّولو  ةّرحلا ، هدي  عفر  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ءاضوضلا ، تأده 

يذلا مدلا  نم  ىوقأ  سيل  هنأ  الإ  اوخإ ، اي  مزلُم  هنوعطقتس  يذلا  دهعلا  "

٥٥



". اوثجا يل .نآلا  انعمجي 

نيب ةيرشب  ًاجاومأ  ةلّكشم  ىرخألا  اهتعبتو  ةرشابم ، ىلوألا  فوفصلا  تثج 

َري هنكل   ددرت ، يأ  نع  ًاثحب  بثك  نع  زيكنج  بقار  .يرجي  ام  عباتت  تناك 

ً.اعيمج مهكلتما  دق  ناك  ً.ائيش 

لضفأ يف  .بعت  يأ  نم  ٍلاخ  ههجوو  ةبرعلا ، ىلإ  تاجردلا  وشكوك  دعص 

، قيرطلا هل  دّهم  دق  جوميت  ناك  .ةظحللا  كلت  لثم  ليخت  دق  نكي  همالحأ ، 

.تاحارتقا اهيف  مدقي  ةلحرم  ىلإ  تلصو  باشلاب  هتقالع  نأل  هسفن  وشكوك  أّنهو 

رّكف دق  زيكنج  ناك  نإ  لءاست  .هتناك  وشكوك  عتمتسا  لئابقلا ، تثج  امدنع 

ىلع جوميتو  نويشكو ، راساخ ، اثج  ً.ادهع  هل  عطقي  يذلا   مهنيب  ديحولا  هنأب 

.ءاوس ٍّدح  ىلع  نوبراحملاو  تاناخلاو  نيرخآلا ، عم  بشعلا 

نحن دحاو ، ناخ  ةدايقب  : " ةراثإ ضبني  هبلقو  مهسوؤر  قوف  نم  وشكوك  خرص 

كئلوأ اهدّدر  امدنع  جاومأب  يداولا  تألمو  هيلإ ، تلكلا  ىدص  داع  ةمأ ."

". فرش لكب  مدلاو  حلملا  دايجلا ، مايخلا ، مّدقأ   " .فلخلا نودوجوملا يف 

نوفرعيس ةليللا ، كلت  دعب  .نودشني  اوناك  نيب  ةبرعلا  زجاحب  وشكوك  كسمأ 

تلكلا تناك  نيب  ىلعألا  ىلإ  رظن  .ميظعلا  ناخلل  فارعلا  نهاكلا  ًاعيمج 

حاورألا ميهتس  ةيفاصلا ، ءسلا  كلت  تحت  .ةديعب  ةفاسم  نم  هاوفألا  نم  عفدنت 

نورثأتي نيذلا  كئلوأ  ىوس  اهب  رعشي  وأ  اهاري  نلو  ةبك ، ةعتمو  ديدش  سحب 

للهتو ءاوهلا  نورودي يف  مهنأب  وشكوك  رعش  فالآلا ، دشنأ  امدنع  .هتلكب  ةوقب 

.ًاليوط ًافز  جرخأو  لئابقلا ، تتمص  ًاخأ ، ً.احرف 

وشكوك قّدح  فارعلا ." نهاكلا  اهيأ  نآلا  كرود  : " هفلخ نم  زيكنج  مت 

.هسفن دهعلا  رركيو  هيتبكر ، ىلع  ّرخي  نأ  لبق  ًاشهدنم ،

.هدلاو فيس  زيكنج  بحس  ةبرعلا ، لوح  نيرخآلا  ىلإ  وشكوك  مضنا  امدنع 

ً.احايترا ناعملت  هانيع  تناك  هتيؤر ، نوعيطتسي  اوناك  نيذلا  كئلوأل  ةبسنلاب 

هتليبقب لجر  يأ  ركفي  نل  ةليللا ، ذنم  ً.امدق  يضمنسو  ةمأ  نحن  .رمألا  ىهتنا  "

٥٦



". انل يضارألا  لك  حبصتسو  ةبك  ةلئاع  نحن  .نزحلا  هباتنيو 

ةحئار تناك  .ةرملا  هذه  دحاو  صخشك  نوخرصي ، اوناك  نيب  هعارذ  لزنأ 

نوبراحملا ناك  نيب  ءطبب  ةبرعلا  نع  لزن  ليلعلا ، ءاوهلا  ةيوق يف  يوشملا  نأضلا 

مهنوطب لعجل  ماعطلا  نم  يفكي  امو  بارشلا  اهيف  نولوانتي  ةليلل  نودعتسي 

زيكنج رّكف  .رجفلا  لبق  لفط  فلأ  باجنإب  ىراكسلا  نوبراحملا  عرشيس  .خفتنت 

تئيلملا اهينيع  ةاقالم  ةركف  نم  جاعزناب  رعشو  هتميخ ، تروب يف  ىلإ  ةدوعلا  يف 

ةّوبأ نكل  كلذ ، راكنإ  لجرل  نك  الو  هوحن ، اهبجاوب  تماق  دق  تناك  .ماهتالاب 

.هدلج ةكوش يف  لثم  لؤاست  عضوم  تيقب  يشوج 

بارشلا نم  ةبرق  لوانتو  اهنم ، لئاط  ال  يتلا  راكفألا  نم  هتيقنتل  هسأر  ّزه 

، حابصلا .لئابقلا يف  لكل  ناخك  ةلثلا ، ىتح  برشيس  ةليللا ، .نويشك  نم  دوسألا 

ناك يذلا  بردلا  ىلع  سلاو  وغ  ءارحص  ةفاجلا يف  يضارألا  روبعل  نودعتسيس 

.مهل هراتخا  دق 

٥٧



عبارلا لصفلا 

ءاسنلاو لاجرلا  تلعج  ةمعان  ًالامر  تلمحو  تابرعلا ، لوح  حايرلا  تفصع 

ً.اعيمج بابذلا  مهبّذع  .مهماعط  يف  لمرلا  نم  نوعزفيو  رارمتساب ، نوقصبي 

مههوجو نومحي  فيك  مهوّملع  دق  رغويلا  ةليبق  دارفأ  ناك  راهنلا ، لالخ 

، مهمامأ ةرفقملا  يراربلا  اورصبي  ىتح  ةفوشكم  طقف  مهنويع  اوكرتي  نأو  شقلاب ،

مهتاذوخ نأ  ًاعورد  نودتري  نيذلا  كئلوأ  فشتكا  .ةرارحلا  نم  ضموت  يتلا 

مهنكل  اهّسمل ، نك  الو  ةياغلل  ةراح  مهقانعأ  ىلع  اهنوعضي  يتلا  عطقلاو 

.اوكتشي

عساش لهس  لوخدل  ةينبلا  لالتلا  نم  ةلسلس  زيكنج  شيج  دعص  عوبسأ ، دعب 

، لالتلا حوفس  دنع  اوداطصا  دق  اوناك  مهنأ  نم  مغرلا  ىلع  .ةيلمرلا  نابثكلا  نم 

تناك ةراحلا ، لامرلا  ىلع  .ةرارحلا  تعفترا  امدنع  ًاردان  حبصأ  ديصلا  نأ  الإ 

نع ًاديعب  برهت  ةغص  ءادوس  براقع  دوجو  ةايحلا  ىلع  ةديحولا  ةراشإلا 

لامرلا صوغت يف  تابرعلا  تناك  رخآلاو ، حلا  ب  .رفح  يفتختو يف  مهدايج 

ةعاس لك  نكل  ًادج ، ًاقاش  ًالمع  ناك  .راهنلا  رح  ظيق  اهجارخإ يف  مهيلع  يغبنيو 

.ءاملا دافن  برق  ينعت  تناك  عيضت 

اهتغابد ت  يتلا  زعاملا ، دولج  نم  ةعونصملا  برقلا  فالآ  اوألم  دق  اوناك 

هايملا تايمك  تعجارت  رخآ ، ردصم  دوجو  مدعل  ًارظن  .ةيوق  سمشل  اهضيرعتو 

تّقشنا دقو  برقلا  نم  ديدعلا  ىلع  روثعلا  مت  ةرارحلا ، ةجيتنو  ظوحلم ، لكشب 

ينثا ّرم  دقو  طقف  ًاموي  نيرشعل  يفكت  برق  مهعم  تناك  .ةيقبلا  لقث  لعفب 

باوكأ ةعضب  ىلإ  ةفاضإ  موي ، لك  مهتايطم ، ءامد  نوبراحملا  برش  .كاذنآ  رشع 

اوبيصأو لتحالا ، ةفاح  ىلإ  اولصو  دق  اوناك  مهنكل  جاّجألا ، ئفادلا  ءاملا  نم 

.فزنت نأ  كشو  ىلع  ةفاج  مههافش  تناكو  ةمهلا ، روتفو  راودلاب 

لدت ةمالع  نع  مهراصبأب  نوثحبي  شيجلا ، ةمدقم  هئاقشأ يف  عم  زيكنج  راس 
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اولغوأ دق  رغويلا  ةليبق  دارفأ  ناك  .اهدوجو  عقوتي  نأ  هل  ليق  يتلا  لابجلا  ىلع 

رّكف امدنع  هابجاح  بطقت  .مهداشرإل  كوشراب  ىلع  دمتعاو  ءارحصلا ، ًاقيمع يف 

ىلع دت  يتلا  ءادوسلاو ، ءارفصلا  جاومألا  نم  يهتني  يذلا ال  طسبنملا  ضوحلاب 

دق تناك  هترشب  نكل  هفرع ، ءيش  أوسأ  راهنلا  ةرارح  تناك  .قفألا  ىلإ  قيرطلا  لك 

ناك .لامرلاو  خاسوألا  نم  ةديدج  طوطخ  ههجو  ىلع  تدبو  ةنكاد ، تحضأ 

ءارفلا يف دعت  ًادج و  ًاسراق  ىحضأ  ىتح  ىلوألا ، ةليللا  دربلاب يف  ًابيرقت  ًاديعس 

ىرخألا لئابقلا  لاجر  اوّملع  دق  رغويلا  ةليبق  دارفأ  ناك  ً.اما  هنم  يمحت  مايخلا 

ً.ايجيردت دربت  يف  اهنم  ةقبط  ىلع  نوماني  مث  رانلا  روخصلا يف  نونّخسي  فيك 

دق ةراجحلا  تناك  ثيح  براحملا  نم  ثكلا  روهظ  ىلع  ةينب  تامالع  ترهظ 

نم اوجن  اذإ  دربلا ، ىلع  بلغتلا  نوعيطتسي  اوناك  مهنكل  مهسبالم ، تقرحأ 

حسم .اهدنع  مهفاقيإ  هنك  ءيش  ءارحصلا  كانه يف  نوكي  نلو  رمتسملا ، شطعلا 

هيّدخ ةاصح ب  لقنيو  هناصح ، دوقي  ناك  نيب  رخآلاو  حلا  همف ب  زيكنج 

.ليسي هباعل  ءاقبإل 

رغويلا ةليبق  دارفأ  ناك  .هبناج  ىلإ  هداوجب  عفدي  كوشراب  ناك  نيب  هفلخ  رظن 

دق زيكنج  ناك  .ءايمع  ست  تاناويحلا  تناكو  شقلاب  مهدايج  عأ  اّوطغ  دق 

دق نكت  يتلا   تاناويحلا  نكل  هدايج ، صخي  ام  هسفن يف  ءيشلاب  مايقلا  لواح 

اهنيعأ ىلع  شقلا  عضو  دنع  تلهصو  تمواق  لبق  نم  ًالثم  ًائيش  تربتخا 

دق تاناويحلا  نم  ديدعلا  تناك  .ةراحلا  مايألا  لالخ  تناع  مث  هعفر ، مت  ىتح 

ىلإ ةجاحب  تناكو  اهنوفج  ىلع  ةّرفصم  ءاضيب  خاسوأ  روشق  دوجو  نم  تناع 

لمحتت تاناويحلا  تناك  .ءارحصلا  نم  جورخلا  اوعاطتسا  اذإ  ةئّدهم  مهارم 

، مادقألا ىلع  ًاس  .مثلا  ءاملا  نم  اهتصحب  اهديوزت  يغبني  ناك  اذهل  مهلثم ،

.ءارحصلا تومتس يف  ةديدجلا  ةمألا  تناك 

حايرلا قوف  هتوص  عفرو  ىرخألاب ، هيدي  ىدحإ  برض  ضرألا ، ىلإ  كوشراب  راشأ 

."؟ يالوم اي  لمرلا  ءاقرزلا يف  طاقنلا  ىرت  له   " .أدهت يتلا ال 
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ىلإ شت  اهنإ   " .درلا نم  نكمتي  ىتح  فاجلا  همف  كرحو  هسأرب ، زيكنج  أموأ 

عم هانضياق  دق  انك  .كانه  ساحن  دجوي  .ناشني  لابج  لبق  ةخألا  ةلحرملا  ةيادب 

". ايزك يزك  ةكلمم 

يه ام  : " دادزت نأب  هلامآل  حمسي  نأ  نود  نم  شجأ ، توصب  زيكنج  لأس 

."؟ لابجلا كلت  ىرن  نأ  لبق  اهعطقنس  يتلا  ةفاسملا 

ًاراجت نكل  دكؤم ، لكشب  فرعن  ال   " .ةيلوغم ةالابم  نود  نم  هيفتك  كوشراب  ّزه 

و ناكملا ، اذه  انلفاوق يف  اولباق  امدنع  طيشن  نولازي  اوناك ال  ايزك  يزك  نم 

". نآلا ًاديعب  ناكملا  دعي  .رابغلاب   ةاطغم  مهدايج  نكت 

ناسرفلل تماصلا  دشحلا  ىلع  هفتك  قوف  نم  فلخلا  ىلإ  زيكنج  رظن 

نم ددعلا  كلذ  لثمو  ءارحصلا ، ىلإ  براحم  فلأ  تس  رضحأ  دق  ناك  .تابرعلاو 

فلخلا ىلإ  تدتما  يتلا  ةلفاقلا  ةياهن  ةيؤر  عيطتسي  نكي  .مهدالوأو   مهتاجوز 

ىوس كانه  دعي  ىتح   ضعب  عم  اهضعب  لخادتت  لاكشألا  تناكو  لايمأ ، ةفاسم 

مهيلع نوكيسو  ًابيرقت  دافنلا  كشو  ىلع  ءاملا  ناك  .ةرارحلا  ليتت يف  ةنكاد  عقب 

ىلع يقابلا  كُِرتو  هلمح ، نوعيطتسي  يذلا  محللا  ذُخأو  ًابيرق ، ناعطقلا  حبذ 

.تفاخ توصب  كحضو  هترظن  كوشراب  عبت  .لامرلا 

يزك ةكلمم  باوبأ  عرقن  نأ  لبق  رمألا  لوطي  نل  نكل  يالوم ، اي  اوناع  دقل  "

". ايزك

ناكملا اذه  ىلإ  مهترضحأ  دق  رغويلا  ناخ  ةفرعم  تناك  ً.اقهرم  زيكنج  ففأت 

نكي .لاق   ةبصخو ك  ةيرث  ةكلمملا  نأب  هتملك  ىوس  مهيدل  سيل  نكل  رفقملا ،

بونجلا و ىلإ  ءارحصلا  ّدحت  يتلا  لابجلا  فلخ  رفسلا  رغويلا  راحمل  ًاحومسم 

ناك نيب  بضغب  كلذب  رّكف  .هموجه  ةطخ  عضول  ةقيرط  زيكنج  ىدل  نكت 

داجيإ لمأ  ىلع  مهلك  مهعمج  دق  ناك  .لامرلا  قوف  رخآ  ًابرقع  قحسي  هداوج 

نوكيس فيك  لءاستي  لازي  ناك ال  هنكل  نشت ، راحم  تاعافد  فعض يف  ةطقن 

، ءيشلا كلذ  لثم  ةهجاو  .لبج  لثم  ةعفترم  ةراجحلا ، نم  ةميظع  ةنيدم  رظنم 
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.طابحإب قيدحتلا  ىوس  هناسرف  عسي  ار ال 

اوناك نيب  رضخألا  ىلإ  لئاملا  رفصألا  ىلإ  هداوج  رفاوح  تحت  لامرلا  نول  لوحت 

اوناك امدنع  .هاجتا  لك  ًاديعب يف  ةبيرغ  ناولأ  نم  ةبك  طئارش  تدتماو  نوسي ،

ًاروص نومسريو  ءاوهلا  يف  لمرلا  نورذي  لافطألا  ناك  ماعطلا ، لوانتل  نوفقوتي 

صقانتت هايملا  تايمك  نيب  مهتداعسب  رعشيل  زيكنج  نكي  .يصعلا   ةطساوب 

.ةراحلا روخصلا  نم  مغرلا  ىلع  ًادرب  شاعترالا  ينعت  اهنوضقي  ةليل  لكو 

لالخ ترم  .مونلا  ىلإ  هدارفأ  دلخي  نأ  لبق  شيجلا  يلسي  ءيش  كانه  نكي   

ةرارحلا نأل  لئابقلا  ب  ام  عازن  ةيوستل  زيكنج  ءاعدتسا  مت  ًاموي ، رشع  ينثا 

لاجرلا مدعأ  دق  ناك  ترملا ، يفو  .ةدودشم  باصعألا  نالعجي  شطعلاو 

.ركسعملا ملسلا يف  ددهي  نأب  ءيش  يأل  حمسي  نل  هنأ  حضوأو  كلذ ، طروتملا يف 

، بغشلا ةجلاعم  طابضلا  عطتسي  اذإو   ودعلا  يضارأ  اولخد  دق  مهنأ  ربتعي  ناك 

يّداح براحملا  مظعم  داعبإل  ًايفاك  ديدهتلا  ناك  ً.ايساق  نوكيس  هلخدت  نإف 

ءاضق ناكو  لبق  نم  ًادبأ  ًالهس  نكي  هبعش   مكح  نكل  نايصعلا ، نع  عابطلا 

.ةبوعص كأ  مهعم  لماعتلاو  ًادانع  كأ  مهلعجي  تماص  ةليوط  تاعاس 

ىرخأ ، ةرم  ةيلاعلا  ةرارحلا  هعم  لمحو  رشع ، عبارلا  مويلا  رجف  غزب  امدنع 

هتحت ةراجحلا  عبو  هتايناطب  هنع  دعبأ  امدنع  عزفي  نأ  ىوس  زيكنج  عسي 

ةقبط عم  بعتمو ، سبيتم  هنأب  رعش  .ةيلاتلا  ةليللا  اهلعتسال يف  همدخ  اهعمجيل 

يشوج عت  امدنع  .هسفن  كحي  هتلعج  يتلاو  هدلج  ىلع  ةمعانلا  لامرلا  نم 

همأ ىلإ  بي  هلسرأو  ةوقب ، زيكنج  هعفص  هئاقشأ ، عم  بعلي  ناك  نيب  هب  غصلا 

اهدحوو ءارحصلا  ةرارح  يف  عابطلا  يداح  ًاعيمج  اوناك  .اهنم  ناولسلا  ًاسمتلم 

مهنويع تقبأ  يتلا  يه  فاطملا  ةياهن  رهنو يف  رضخأ  لهس  دوجوب  كوشراب  دوعو 

.مهناهذأ هوليختو يف  قفألاب ، ةقلعم 

اوجرخ نيذلا  رغويلا  وبراحم  ناك  .ءادوس  لالت  ترهظ  رشع ، سداسلا  مويلا  يف 

.داهجإلاو لمرلا  نم  ثهلت  يتلاو  ًاببخ  مهدايج  نودوقي  اوداع  دق  علطتسم 
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لاصن لثم  ودبت  ءادوس  روخصو  ساحن  عم  ًابيرقت  ءارضخ  ضرألا  تناك  مهلوح ،

، روخصلا لظ  ةايحلاب يف  ثبشتت  حيشلاو  ةّنشألا  تالئاعلا  تأر  ىرخأ ، ةرم  .ةداح 

.ةيليللا مهكارش  يف  تقلع  ةيرب  ناذرجو  بنارأ  نودايصلا  رضحأ  رجفلا  دنعو 

حّرقتو شطعلا  نم  اهلك  اعت  تناك  اهنكل  ًاثك ، تالئاعلا  تايونعم  تعفترا 

داز مهبعت ، نم  مغرلا  ىلع  .ركسعملا  ةدودشم يف  باصعألا  تيقب  اذهل  نويعلا 

لعتساب نوبردتي  لاجرلا  لعجو  ةيسيئرلا  ةوقلا  لوح  تايرودلا  زيكنج 

قاهرإلا مهباصأو  ةنكاد  تحبصأ  دق  براحملا  ةرشب  تناك  .فويسلاو  ساوقألا 

لك دقع  دقو  لتحالا ، ىلع  ةبك  ةردقب  لمعلل  اوعفدنا  مهنكل  ءارحصلا ، نم 

تدادزا ءطبب ، .ميظعلا  ناخلا  نويع  تحت  لشفلا  مدع  ىلع  مزعلا  مهنم  لجر 

ىلإ ةليقثلا  تابرعلا  عفد  مت  نيب  ىرخأ ، ةرم  سوسحم  لكشب غ  ةلفاقلا  ةعرس 

.بكرلا رخؤم 

.ليختي ناك  ىلعأ م  ناكم  مهنأ يف  زيكنج  دهاش  لالتلا ، نم  اوبرتقا  امدنع 

، اهلوح لامرلا  رشتنت يف  يتلا  اهسفن  ءادوسلا  روخصلا  نم  لكشتت  لالتلا  تناك 

دب هنأ ال  فرعي  ناكو  ًانكمم ، اهقلست  نكي  .رادحنالا   ةديدشو  ةداح  تناكو 

دافن عم  .اهتدعاق  لوح  سلا  ىلع  ًغرم  نوكيس  الإو  ممقلا  رمم ب  دوجو  نم 

ناك هنكل  ًانزو ، فخأ  تابرعلا  تحضأ  ًابيرقت ، اهنولمحي  يتلا  هايملا  تايمك 

.توملا رطخ  نوهجاويس  الإو  ةعرسب  كوشراب  يداو  ىلع  روثعلا  مهيلع  نأ  فرعي 

راح ناكم  ىلإ  مهرضحأ  دق  ناك  اذإ  نكل  ًاناخ ، هب  تلبق  دق  لئابقلا  تناك 

داق .ةوق  مهيدل  لازت  يف ال  نوروثيسف  مهلتق ، ببستو  توملا ، هيف  مهصبرتي 

تناكف فلخلا ، امأ يف  .تاحرقتلاب  ءيلم  همف  هجرس ، ىلع  ًابصتنم  هداوج  زيكنج 

.مهجتب رمذتت  لئابقلا 

ةديدش روخصلا  ةدعاق  دنع  راحلا  ءاوهلا  ربع  هرصبب  راساخو  نويشك  لاج 

ًاثحب يسيئرلا  شيجلا  مامأ  اوراس  دق  اوناك  علطتسملا ، نم  نثا  عم  .رادحنالا 

ناتداحلا نانيعلا  تطقتلا  دقو  نيبخ  لجر  ناعلطتسملا  ناك  .رمم  نع 
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ردحنملا نأل  ًاما  ًاديج  قيرطلا  ادب  .ممقلا  ًارمم ب  نوكي  نأ  نك  ام  هدحأل 

دايج رفاوح  عقو  ءادصأ  هتابنج  يف  تددرت  ٍقيض  ٍداوب  لصتي  ناك  يرخصلا 

عفترت ءسلا ، وحن  ًايلاع  دت  روخصلا  تناك  بناجلا ، الك  ىلع  .ةعبرألا  ناسرفلا 

نكي .دايجلاو   تابرعلا  نع  كيهان  اهقلستي ، نأ  لجر  يأل  نك  ةفاسم ال  ىلإ 

ةديج ةدهمم  ضرألا  نأ  ةظحالمل  راثآلا  يفقتب  ةصاخ  ةراهم  بلطتي  رمألا 

ىلإ قيرط  ىلع  روثعلا  ةعقوتم  ًاببخ ، سلل  اهدايج  ةغصلا  ةعومجملا  تعفدو 

.لالتلا فلخ  ايزك  يزك  ةكلمم 

هب ناكس  نيذللا  ماجللا  ناعلطتسملا  ىقلأ  مامألا ، ىلإ  اومدقت  امدنع 

نم ميظع  روسب  ةدودسم  يداولا  ةياهن  تناك  .تمصلا  امزلو  هودشم ،

اهدحول ةرخص  لك  تناك  .لالتلا  اهنم  لكشتت  يتلا  اهسفن  ءادوسلا  روخصلا 

ةقيرطب حيحص  غو  ًابيرغ ، روسلا  ادبو  هتحزحز  لئابقلل  نك  ءيش  يأ  نم  لقثأ 

ةقينألا هفاوحب  .روخصلا  ىلع  نولمعي  نويفرح  مهنيب  نكي  .مهنيعأل   ام 

بكلا همجح  نكل  ناسنإلا ، عنص  نم  روسلا  نأ  ًاحضاو  ناك  ةلوقصملا ، هحوطسو 

ناك ةدعاقلا ، دنع  .نايدولاو  ةيعيبطلا  روخصلا  ىوس يف  ًاليثم  هل  اوري  ًائيش   ناك 

ديدحلا نم  ةباوب  كانه  تناك  ً.ايعيبط  ًائيش  سيل  هنأ  ىلع  خأ  تابثإ  كانه 

.ةيوقو ةقيتع  ودبتو  روسلا ، ةدعاق  بشخلاو يف  دوسألا 

كلذ لالخ  نم  ربعنس  فيك  اهمجح ! ىلإ  اورظنا  : " هسأر ّزهي  وهو  نويشك  لاق 

."؟ ءيشلا

.ءودهب راساخ  رفصو  ةطاسبب  هيفتك  ناعلطتسملا  ّزه 

زيكنج رابخإ  يغبني  .بيئكلا  ناكملا  اذه  يف  خف  يف  انعاقيإ  ًالهس  نوكيس  "

". انه ىلإ  انب  قحلي  نأ  لبق  ةعرسب ،

". كلذ فرعت  .يقيقش  اي  ىلعألا  براحم يف  دجوي  ناك  نإ  فرعي  نأب  بغس  "

غ هنأب  رعشو  بناجلا ، الك  ىلع  رادحنالا  ةديدش  روخصلا  ىلإ  راساخ  رظن 

نوكت نلو  ىلعألا  نم  ةراجح  نوقُلي  ًالاجر  ليختي  نأ  ًالهس  ناك  .ةأجف  صح 
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اناك دقل  .يداولا  ىلإ  هاقفار  نيذللا  علطتسملا  رّكف يف  .اهيدافتل  ةقيرط  كانه 

نم رماوألا  نارظتني  اناك  .ةليبقلا  ىلع  زيكنج  يلوتسي  نأ  لبق  تيك  براحم يف 

فقي يذلا  روسلا  مجح  نم  هتبهر  نايفخيو  ءيش ، هيلع  رهظي  نأ  نود 

.همامأ

دجوي ار ال  .ءارحصلا  نم  شيج  دصل  طقف  هونب  ار  : " هقيقشل راساخ  لاق 

". هيلع لاجر 

لكش ىلإ  هجتت  مهراصبأ  لعج  م  علطتسملا  دحأ  راشأ  ملكتي ، ناك  نيب 

هبلقب راساخ  رعشو  يدنج ، ىوس  نوكي  نأ  نك  .روسلا ال  ىلعأ  كرحتي  ليئض 

ىلع روثعلا  ناكو  هفرعي ، نكي  كوشراب   نإف  رخآ  رمم  كانه  ناك  نإ  .ضبقني 

ناكو هرارق ، راساخ  ذختا  .ىعادتي  زيكنج  شيج  ةيؤر  ينعي  لابجلا  لوح  قيرط 

.علطتسملا ةايح  ةراسخ  ينعي  دق  هنأ  فرعي 

ىنحأ ةرشابم ." انه  ىلإ  ادوع  مث  روسلا  ةدعاق  ىلإ  كيداوج  ادوق  : " هل لاق 

يبقع اعفد  ًاعم ، .بعت  يأ  نم  يلاخ  هجوب  ةرظن  الدابت  هيسأر ، نالجرلا 

لمرلا عفترا  .ةعرسب  نايرجي  هالعجيل  وشت "!  " اخرصو هيداوج  ىلع  هيمدق 

نويشكو راساخ  بقارو  دوسألا ، روسلا  ةدعاق  ىلإ  هقابس  اأدب  امدنع  ءاوهلا  يف 

.سمشلا جهو  حفاكت  نويعب  يرجي  ام 

نأ نود  نم  هيفتك  راساخ  ّزه  هيلإ ."؟ نالصيس  هنأ  دقتعت  له  : " نويشك لأس 

.روسلا ةدهاش  ًاما  ًالوغشم  ةفش ، تنبب  سبني 

ىدل ناك  .ديعبلا  سراحلا  نم  ةداح  ةراشإ  دهاش  هنأ  نويشك  دقتعا 

ناك نيب  هنيب  ةفاسم  ىلع  ايقبأو  ًاعم ، سلا  مدعب  ساسحإ  علطتسملا 

يدافتل ًاراسيو  ًاني  هيهاجتا  ناغيو  هتعرس ، ىصقأب  ناودعي  هاداوج 

ىدص ىوس  توص  كانه  نكي  ليوط ،  تقول  .ماهس  ةامر  يأ  نم  هتباصإ 

.ةسوبحم سافنأب  يرجي  ام  ناقيقشلا  بقارو  نيداوجلا ، رفاوح 

وهو لاق  .روسلا  ىلع  ماهسلا  ةامر  نم  فص  رهظ  امدنع  ةنعل  نويشك  قلطأ 
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نيذللا علطتسملا  ىلع  لفسألا  ىلإ  ةنكاد  طاقن  تعفدنا  ادوع ." : " هنانسأ كصي 

امدنع روهتب  فرحني  هدحأ  نويشك  دهاشو  ةبك ، ةعرسب  هيداوج  نادوقي 

ناك نيب  بشخلا  ىلع  هتضبقب  برضي  هتيؤر  اعاطتسا  .ةبكلا  ةباوبلا  ىلإ  لصو 

، ةظحل دعبو  ماهسلا ، نم  ًاجاومأ  نوقلطي  اوناك  ةامرلا  نكل  ةدوعلل ، هداوج  هجوي 

هداوج أدبو  رضتحملا ، لجرلا  خرص  ً.هس  رشع  ينثاب  هداوجو  بيُصأ  دق  ناك 

، ًابيرقت ًاعم  ًاخأ  اعقو  .ديدج  مهس  اهباصأ  لك  عتتو  لزت  تناكو  ةدوعلا ، ةلحر 

.لمرلا ىلع  كارح  نود  نم  ايقلتساو 

تقول .روسلا  س  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  ًاظح ، رفوأ  اثلا  علطتسملا  ناك 

مث .هب  نويشكو  راساخ  خرصو  ماهسلا ، نم  بورهلا  هعسوب  نأ  ول  ادب ك  صق ،

لكرت يف هاوق  تذخأو  راهناو ، تيمامألا  هيتاق  هداوج  عفرو  جرسلا  زتها يف 

.هسراف قوف  جرحدتي  ناك  نيب  ءاوهلا 

كرتو قيقشلا ، ىلإ  ًاحنرتم  داعو  هاوق ، ىلع  فوقولا  داوجلا  عاطتسا 

.هفلخ ضرألا  ىلع  ةدماه  ةثج  علطتسملا 

ًانكمم نكي  و  تروسكم  هاتاق  تناك  .ماجللاب  كسمأو  راساخ ، لجرت 

كرتيل نكي  .هجرس   ىلإ  ماجللا  راساخ  طبر  تمصب ، ً.اددجم  داوجلا  ءاطتما 

.ركسعملا اهماعطإ يف  يغبني  ةثك  هاوفأ  دوجو  عم  هفلخ  ناويحلا 

ام نكي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  يقيقش ، اي  باوجلا  ىلع  انلصح  : " راساخ مت 

."؟ روبعلا نم  نّكمتنس  فيك  .هتدرأ 

نم نكادلا  فصلا  ىلإ  فلخلا  ىلإ  ةرظن  يقلي  وهو  لاق ، .هسأر  نويشك  ّزه 

مغرلا ىلع  مهعرذأ ، مهضعب  عفر  ًاقيرط ." دجنس  : " هنوبقاري نيذلا  ماهسلا  ةامر 

ىتح  " .مهعيدوت وأ  مهنم  ةيرخسلا  ينعي  كلذ  ناك  نإ  فرعي  نكي  هنأ   نم 

". ىرخأ دعب  ةرخص  هميطحت ، انيلع  ناك  نإو 

تبهأت هدحول ، هيناصح  نايطت  نيدئاع  نويشكو  راساخ  دهوش  املاح 

فوفصلا ىلإ  الصي  نأ  لبق  .هباقعأ  يف  دحأ  دوجول  ًابسحت  زيكنج  تاوق 
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ازواجت دق  ناقيقشلا  ناك  مهدايج ، نوطت  نيذلا  براحملل  ةيجراخلا 

ناك .مهفلخ  اهوكرت  يتلا  لابجلا  ىلإ  قدحت  تيقب  يتلا  ةشوانملا  تاعومجم 

شيج ىلإ  لئابقلا  ليوحت  تاونس  ةيساق يف  ًاسورد  اوملعت  دق  هطابضو  زيكنج 

.همودقب هرابخإل  مهمامأ  ةعرس  ىصقأب  مهدايج  ىلع  ةيتفلا  قباستو  دحاو 

اداق تماصو ، مهجتم  .هودان  نيذلا  كئلوأ  ىلع  لجرلا  نم  يأ  دري   

امدنع .اهتبرع  ىلع  ءاضيب  ةقاّزب  لثم  مثجت  يتلا  هقيقش ، ةميخ  ىلإ  هيناصح 

ًهجتم مدقت  يذلا  لجرلا  ىلإ  رظنو  ًازفق ، هداوج  نع  راساخ  لجرت  اهيلإ ، الصو 

.ماجللا كسميل 

براحملا ادب  يدوبوست ." : " ماستبالا ىلع  هسفن  مغرأ  دقو  هايإ  ًاييحم  لاق 

ناصحو عرد  ىلع  لوصحلاب  ًادعو  ىقلت  دق  ناك  هنأ  راساخ  ركذتو  ًارتوتم ، باشلا 

.تيقوتلا نم  ّرشكف  .ديج 

". رخآ تقو  كناصحب يف  بلاط  .ناخلا  عم  اهشقانن  ةديدع  ءايشأ  انيدل  "

هفتك نم  هب  كسمأو  راساخ ، ففأتو  يدوبوست ، هجو  ىلع  لمألا  ةبيخ  ترهظ 

ناك .اليو  ءانبأ  ب  زفق  امدنع  ىتفلا  ةعاجش  ركذت  ً.ادعتبم  ريدتسي  ناك  نيب 

.هيلع هيزاجي  نأ  نك  ًاعينص 

تنك اذإ  يعم  لاعت  .هيف  نحن  يهتنن م  امدنع  ةبسانملا  ةظحللا  حت  ار  "

تجزتما يتلاو  ةظحل ، لالخ  هتماستبا  يدوبوست  داعتسا  ًاتماص ." ءاقبلا  عيطتست 

عبتو ةبرعلا  تاجرد  دعص  فاج ، مفب  .هسفن  ميظعلا  ناخلا  ءاقل  نم  قلقلاب 

.يلخادلا لظلا  ىلإ  قيقشلا 

.هبناج ىلإ  ثهلي  لازي  باشلا ال  هلسارمو  هل ، ًادعتسم  زيكنج  ناك 

."؟ ناعلطتسملا نيأ  : " ةداجلا هيهجو  تابعت  ظحال  نأ  دعب  لأس 

ةئم عافتراب  ءادوسلا  روخصلا  نم  روسب  سورحم  رمملاو  .يقيقش  اي  التق  "

". كأ ارو  ةميخ ،

نيرهام اوسيل  .كانه  ماهسلا  ةامر  نم  سمخ  ار  اندهاش  : " نويشك فاضأ 
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رمم ةياهن  روسلا يف  عقي  .ةلوهسب  مهزواجت  نك  نكل ال  نآلا ، فرعن  ك  ًادج ،

ًاقيرط دهاشأ  .رادحنالا   يديدش  يرخص  بناج  ب  برد  وهو  قيض ،

". هيلع فافتلالل 

ناك نيب  هترجنح  نم  ةقطقط  توص  ردصأ  .هدعقم  نم  ضهنو  زيكنج ، سبع 

و نويشكو ، راساخ  هعبت  .ةعطاسلا  سمشلا  ىلإ  هزواجتيو  ةميخلا  ربع  يش 

.هانيع تعستا  دقو  هباقعأ  ىشم يف  يذلا  يدوبوست  اظحالي 

ناك .ىلعألا  ىلإ  رظني  هلفسأ ، ةرضخلل  لئاملا  قرزألا  لمرلا  ىلع  زيكنج  فقو 

اوحرشا : " مزحب لاق  .ضرألا  ىلع  طخ  مسرب  ماقو  اهب ، راشأو  هيدي  اصع يف  لمحي 

لوهذب راساخ  بقار  .ةقينأ  تابرضب  مسرو  اصعلا  ذخأ  نم  نويشك  ناك  يل ."

دحأ ىلإ  .تاعاس  عضب  لبق  هآر  دق  ناك  يذلا  يداولا  مسري  هقيقش  ناك  نيب 

.بضغب هنقذ  زيكنج  ّكحو  ةسّوقملا  ةباوبلا  نع  ةخسن  نويشك  مسر  بناجلا ،

لاجرلا لعجو  ةيبشخ  عورد  عنصل  تابرعلا  كيكفت  اننك  : " ًاككشتم لاق 

". نوبرتقي

، مهماهس نم  مغرلا  ىلع  ةباوبلا  نم  برتقن  كلذ  انلعجيس   " .هسأر نويشك  ّزه 

، عافترالا كلذ  نم  .انيلع  ةراجحلا  ءاقلإ  مهنك  كانه ، ىلإ  لصن  املاح  نكل 

". ةغص عطق  ىلإ  بشخلا  حاولأ  مطحتتس 

ةعساشلا ءارحصلا  ىلإ  تالئاعلا  فوفص  ىلع  هرصبب  لاجو  هسأر ، زيكنج  عفر 

ةدافتسالا مهنك  ءيش  مهيدل  نكي  .تاهاجتالا   لك  يف  راجشألا  نم  ةيلاخلا 

.هنم

عم لحارم ، ىلع  باحسنا  .جراخلا  ىلإ  مهبحسن  نأ  انيلع  نوكيس  ًاذإ ، : " لاق

عوردلا لضفأ  نودتري  لاجرب  ثعبأس  .وملا  داسجأ  يف  ةني  داوم  كرت 

مستبا خارصلا ." نم  ثكلا  عم  ًافوخ  نوعجارتيس  مهنكل  ماهسلا ، نم  نوجنيسو 

". ار عضاوتلا ، نم  ليلقلا  انيبراحم  كلذ  ملعيس   " .ةركفلا نم 

ىتم فرعن  نأ  انعفني  ار   " .مسرلا ةفاح  لوط  ىلع  هئاذحب  نويشك  ساد 
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كانه نوكت  نل  انراظنأ ، نع  نوبيغي  املاح  .ٍوتلم  يداولا  نكل  ةباوبلا ، نوحتفي 

ىلع ترخص  فلخ  يتف  عضو  تعطتسا  اذإ  .نوجرخي  ىتم  ةفرعمل  ةقيرط 

ىلع أبخم  كانه  سيلو  بعص  قلستلا  نكل  انل ، ةراشإ  لاسرإ  هنك  بناجلا ،

". هتيؤر نم  نونكمتيس  .روخصلا  كلت 

."؟ يالوم اي  مالكلاب  حمست يل  له  : " ةأجف يدوبوست  لاق 

ً.اطخاس راساخ  هب  قّدح 

راظنأ تلوحت  مهم ."؟ رمألا  اذه  نأ  ىرت  الأ  .تمصلا  مزلت  نأ  كل  تلق  "

.ًالجخ دّروتو  باشلا  براحملا  ىلإ  ةثالثلا  لاجرلا 

". نوجرخي ىتم  ةفرعم  اهلالخ  نم  اننك  ةقيرط  ترّكف يف  .فسآ  انأ  "

."؟ تنأ نم  : " زيكنج لأس 

اي يخنايروي  نم  يدوبوست   " .هسأر ينحي  ناك  نيب  يدوبوست  توص  شعترا 

". ...انأ .يالوم  اي  ةمألا  نم   " .ةطرو هسفن يف  عقوأ  يالوم ."

". ركفت اذا  لق يل  .ركذتأ   " ً.ادي زيكنج  عفر 

دق اونوكي  مهنأ   هأجاف  .مهربخأو  هرتوت  يدوبوست  ىفخأ  ظوحلم ، دهجب 

همالك ىهنأو  هقرتخت ، اهنأك  صوصخلا  هجو  ىلع  زيكنج  ةرظن  تدب  .رمألاب  اوركف 

.مهنيب ةفاسملا  فصتنم  ىلإ  هرصبب  حيشي 

ادب تقو  دعب  .نوركفي  ةثالثلا  لاجرلا  ناك  نيب  تمصب  يدوبوست  اع 

.هسأرب زيكنج  أموأ  ًاليوط ،

.ًاليلق تدادزا  دق  هسفنب  يدوبوست  ةقث  نأ  ادب  كلذ ." عفني  ار  : " ظّفحتب لاق 

.هئاكذ نع  لوؤسم  هنأ  ول  ك  باشلا ، براحملل  راساخ  مستبا 

يدوبوست وهز  دهاش  امدنع  مستبا  نويشك ." اي  رمألا  رظنا يف  : " زيكنج لاق 

رّكف امدنع  هجازم  غت  هتفصو ." يذلا  ناكملا  ةيؤرل  بهذأس  مث   " .هسفنب

ًارظن .ءارحصلا  ربع  تالئاعلا  تلمح  دق  تناك  يتلا  تابرعلا  ضعب  ميطحتب 

نكي .لايجألا   ربع  هلقانتو  هحالصإ  مت  دق  اهنم  ثكلا  ناك  بشخلا ، ةردنل 
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.اهنم عفن  كانه 

". هلقنو هلمح  نك  ًاسارتم  اهبشخ  نم  عنصاو  اهارت  تابرع  رشع  لوأ  ذخ  "

.ففأتو هفلخ  ناخلا  ةميخ  ىلع  ترقتسا  دق  نويشك  ةرظن  نأ  ظحال 

". يتبرع ىلع  لصحت  نأب  ركفت  .يقيقش ال  اي  اهارت  يتلا  ةيلاتلا  ةبرعلاب  أدبا  "

يقب .اهيلإ  جاتحيس  يتلا  داوملاو  لاجرلا  عمجيل  ًاديعب  ةعرسب  نويشك  كرحت 

.باشلا براحملا  ةهجاو  زيكنج 

."؟ كلذ ينم غ  هديرت  يذلا  ام  .عردو  ناصحب  كتدعو  دق  تنك  "

، ناخلا نم  هبلطيس  ا  ركف  دق  نكي  .كابترالا   نم  يدوبوست  هجو  بحش 

.هجعزت يتلا  ةلكشملا  لح  طقف  دارأ  اإو 

". يبعش عم  لتاقأ  نأ  ينيفكي  .يالوم  اي  ءيش  "ال 

.راساخ اي  ءاكذلاو  ةعاجشلاب  عتمتي   " .ههجو بناج  كحو  زيكنج ، هيلإ  قّدح 

امدنع ناوارفصلا  هانيع  تعمل  روسلا ." ىلع  موجهلا  لاجر يف  ةرشع  دوقي  هلعجا 

.ةمدصلا نم  هناكم  ًارمستم يف  فقو  يذلا  يدوبوست  ىلع  هرصب  عقو 

بعوتسي ىتح  ًاليلق  فقوت  ةربخ ." كأ  براحم  دوقت  فيك  بقارأس  "

: لاق .ةديازتملا  باشلا  ةقث  زهيل  ةعذال  ةظحالم  فاضأو  هل ، لاقي  ام  يدوبوست 

". مويلا كلذ  سمش  بيغم  دعب  شيعت  نل  نولشفي ، مهتلعج  اذإ  "

يف ةوقب  ريذحتلا  رثؤي  نأ  نود  نم  كلذ  ىلع  ًادر  ًاثك  يدوبوست  ىنحنا 

.هسفنل زيكنج  مهمه  .ةراثإلاب  هروعش 

نيذلا ماهسلا  ةامرو  روسلا  اذه  ىرأس  .راساخ  اي  اصح  نوبلجي  مهلعجا  "

". يقيرط فوقولا يف  نوعيطتسي  مهنأ  نودقتعي 
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سماخلا لصفلا 

اوربع نيذلا  لوغملا  ددع  نع  ةركف  يأ  ايزك  يزك  يعفادم  ىدل  نكي   

ةلسلسلا ةفاح  ىلإ  لصو  زيكنج  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .مهتمجاهمل  ءارحصلا 

يداولا هفلخ يف  يسيئرلا  شيجلا  ىقبأ  هنأ  الإ  ًاطباض ، رشع  ينثا  عم  ةيرخصلا 

ةديدشلا حوفسلا  ةمق  ىلع  دوعصلل  قلستم  لاسرإ  مدع  ررق  دق  ناك  .جرعتملا 

ةاعر مجاهملا  نأ  نودقتعيس  عفادملا  نأ  ىلع  ةطخلا  تدمتعا  .رادحنالا 

ىلع طيطختلا  ءاكذلا يف  ضعب  ينعيس  ممقلا  ىلع  بقارملا  دوجو  ناك  .ءاطسب 

ىلفسلا هتفش  ىلع  زيكنج  ضع  .رمألاب  نوهبتشي  نصحلا  دونج  لعجيو  لقألا ،

، روسلا ىلع  لمنلا  لثم  ماهسلا  ةامر  عمجت  .ايزك  يزك  نصح  ىلإ  رظني  ناك  نيب 

يذلا ىدملا  ددحيل  ءاوهلا  ًايلاع يف  ًهس  قلطي  مهدحأ  ناك  ىرخألاو  ةنيفلا  بو 

ماهسلا رخآ  زيكنج  دهاش  .مهيلع  عقي  دق  موجه  يأ  يف  هيلإ  لصي  نأ  نك 

هلاجر ةعاطتساب  ناك  .همامأ  ةوطخ  ةرشع  يتنثا  دعب  ىلع  ضرألا  يف  صوغي 

.ودعلا ماهس  ةامر  هاجتاب  فافختساب  قصبو  كلذ ، نم  دعبأ  ىلإ  مهماهس  قالطإ 

ةرارح تناك  .هيف  حاير  بهت  ال  يذلا  يداولا  يف  ًانكاسو  ًاليقث  ءاوهلا  ناك 

مهلالظ لعجتو  سوؤرلا  قوف  سمشلا  عفترت  امدنع  ةعفترم  لازت  ال  ءارحصلا 

ًادئاع هداقو  هناكم ، هداوج يف  رادأ  مث  ظحلل ، ًابلط  هدلاو  فيس  سمل  ً.ادج  ةغص 

.هنورظتني براحم  ةئم  ناك  ثيح  ىلإ 

مههوجو ىلع  نايعلل  ةيداب  تناك  ةراثإلا  نكل  مهرمأ ، ك  تماص ، اوناك 

نم ىتح  كأ  ودعلا  عادخ  ةركف  نوغيستسي  اوناك  لوغملا ، لك  لثم  .ةباشلا 

.ةوقلاب هيلع  بلغتلا 

هنكل ٍساق ، هنإ  .يبشخلا  سارتملا  ءانب  مت  : " هفتك ءارو  نم  راساخ  لاق 

نم .ةباوبلا  رسك  اولواحيل  ةيديدح  قراط  مهتدّوز  .روسلا  ةدعاق  ىلإ  مهلصويس 

". اهنوقرتخي ار  فرعي ،
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ًعد موجهلل  نيدعتسم  نيرخآ  ةئم  لعجا  كلذ ، ثدح  اذإ  : " زيكنج لاق 

ِقبأ  " .ةخألا ليصافتلا  ىلع  فارشإلل  ًابيرق  فقي  يذلا  نويشك ، ىلإ  رادتسا  مهل ."

ىوس نكمتي  نل  يف  ًالهس  مهيلع  ءاضقلا  نوكيس  .نويشك  اي  فلخلا  نيرخآلا يف 

". ىده ىلع غ  اوضكري  نأ  مهديرأ  .روسلا ال  قلست  نم  ليلق  ددع 

، ًاديج ًارايخ  ناك  ةيناثلا ." ةعومجملا  سأر  ىلع  نالسرأ  عضأس  : " نويشك در 

.ماهسلا نم  ةفصاع  رماوألا يف  عاّبتا  عيطتسي  داّدحلا  ناك  ً.اقفاوم  زيكنج  أموأو 

نوعيطتسي اونوكي  مهنأ   نم  مغرلا  ىلع  مهيلع  ميخي  روسلا  نأ  ادب  مهفلخ ،

ةراجحلا فلخ  عقي  ع  ةركف  يأ  زيكنج  ىدل  نكت  .رشابم   لكشب  هتيؤر 

نم لقأ  ً.هم يف  كلذ  نكي  .رمملا   نع  نوعفادي  نيذلا  لاجرلا  ددع  وأ  ةنكادلا ،

توو كلذ ، دعب  يعادتلاب  لئابقلا  أدبتس  .ةغراف  ءاملا  بُرق  رخآ  حبصتس  موي ،

.نصحلا طاقسإ  متي  نأ  يغبني  .هتاحومطو  شطعلا  نم 

يأو لمرلا ، ىلع  اهكرتل  ةليمج  ًاحامرو  ًافويس  نولمحي  لاجرلا  نم  ديدعلا  ناك 

نم ًاعيمج  اوناك  .هيلع  لوصحلل  نوجرخي  مهلعجيو  عفادملا  رظن  تفلي  ءيش 

.نشت يف راحم  عورد  نع  ًاخسن  تناك  يتلا  عوردلا  لضفأ  نودتري  ءانثتسا  نود 

تناكو يراعلا ، دلجلا  عسلت  عبصإ  ةكسب  ةيندعملا  عطقلا  تناك  ةرارحلا ،

يتلا برقلا  نم  ءاملا  اوعرجت  .قرعلا  نم  ىلبت  ام  ناعرس  اهتحت  ةيريرحلا  سبالملا 

ىلع اوناك  نيذلا  لاجرلل  ءاملا  صصح  ىغلأ  دق  زيكنج  ناك  .اهلخادب  ام  دفني  داك 

.مهتايحب ةرطاخملا  كشو 

الك بقار  يقيقش ." اي  عيطتسن  ام  لكب  انمق  دقل  : " هراكفأ ًاعطاقم  راساخ  لاق 

ىنحأ .دشنيو  مهقوف  مثلا  ءاملا  ني  براحملا ، وشكوك ب  رهظ  امدنع  لجرلا 

جوميت ليخت  .زيكنج  ابجاح  بطقتو  هتكرب  يقلتل  مهسوؤر  لاجرلا  نم  ثكلا 

.كلذ ًادجم يف  دجي  لبقتسملا و  هسفن يف  ءيشلاب  موقي 

". براحملا نوكأ ب  نأ  يغبني  : " زيكنج مت 

اي ءيش  يأ  نم  برهت  كاري  نأ  دحأل  نك  ال   " .هسأر ّزهو  نويشك  عمس 
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فصنو نابجك  كتيؤر  نك  .لئابقلا ال  انيلع  روثتو  ةطخلا  حجنت  دق ال  .يقيقش 

ترتخا دقل  .يرجي  ام  بقارت  كوري  نأ  مهيفكي  .دعب  انه  ةطخلا  فرعي  شيجلا ال 

". رماوألا نوعبتيس  .ةعاجشو  شأجلل  ةطابر  مهكأ 

". كلذ مهب  ردجي  : " زيكنج در 

يبشخلا سارتملاو  موجهلا  ةعومجم  مامأ  لاجملا  حاسفإل  هاقيقش  قرتفا 

.تمصب رتوتلا  دادزاو  رخفب  مهسوؤر  قوف  لاجرلا  هلمح  .ضيرعلا 

لعتساب كلذ  نكي  نإ   .طقسي  روسلا  اذه  ةيؤر  ّدوأ  : " مهل زيكنج  لاق 

بحي ءسلا  بأ  نكل  مكضعب ، توميس  .عادخلاب  كلذ  نكيل  قراطملاو ، فويسلا 

ةليمج يف ةكلمم  ىلإ  ًاقيرط  نوحتفتس  .بيحرت  عضوم  نوكتسو  براحملا ، حور 

مهنصح يف  نوقلقيو  نوعمسي  مهلعجنل  .قاوبألاو  لوبطلا  حدصتل  .فلخلا 

بولق ىلإ  ىتحو  ايزك  يزك  راحم  بولق  ىلإ  بعرلا  توصلا  لمحيل  .مثلا 

". مهندم نشت يف  راحم 

نم .ةعرس  ىصقأب  يرجلل  مهسفنأ  اوزّهجو  ةقيمع ، ًاسافنأ  نوبراحملا  بحس 

فته .لالتلا  قوف  راحلا  وجلا  ٍلاع يف  عافترا  نم  ًاداح  ًاتوص  رئاط  قلطأ  ديعب ،

قرزألا رئاطلا  وحن  ىلعألا  ىلإ  لاجرلا  مظعم  رظنو  خ ، لأف  كلذ  نإ  وشكوك 

فولأملا توصلا  مهزّفحو  برحلا  ماغنأ  عرق  ًالاّبط  رشع  انثا  أدب  .مهسوؤر  قوف 

، شيجلا رأجو  هديب ، زيكنج  راشأ  .ةعرسب  قفخت  مهبولق  لعجو  ًاعيمج ،

مث يداولا  لوخد  اهنك  ثيح  ىلإ  ىلوألا  ةعومجملا  تشم  .قاوبألا  تحدصو 

ءاحنألا يف  دّدُرت  .ةنشخ  تاوصأب  ٍّدحت  تاخرص  ةقلطم  اهتاوطخ ، تعراست 

.نصحلا نم  ريذحت  تاخرص 

". نآلا ىس  : " هفيس ةضبق  نع  اهتلفيو  هدي  دشي  وهو  زيكنج  لاق 

اوناك .هربع  نوعفدني  اوناك  نيب  رمملا  يبناج  ىلع  براحملا  تاوصأ  تمطحت 

تبثأ .قرعلا  نم  مهتيؤر  تشوشت  دقو  مهسوؤر ، قوف  سارتملا  لقث  نم  نوناعي 

اهشير زتهي  ءادوس  ًاماهس  ىقلت  نأ  دعب  تاظحل  لالخ  ءانعلا  قحتسي  هنأ  سارتملا 
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رادصإ دعب  ًاعم  نوقلطي  زيكنج ، ظحال  ك  طبضنم ، ماهسلا  ةامر  ناك  .نولملا 

سارتملا هيف  لصو  يذلا  تقولا  يفو  تظوظحم  ناتنثا  وأ  ةيمر  تناك  .مهل  رمأ 

يف اههوجوو  كارح  نود  نم  يقلتست  داسجأ  ةثالث  كانه  تناك  روسلا ، ىلإ 

.لمرلا

دشتحا .روسلا  ةباوبلا يف  قراطملا  لاجر  مجاه  امدنع  رمملا  موتكم  يود  ألم 

.ةغصلا ةعومجملا  ىلع  لفسألا  ىلإ  مهماهس  لاسرإل  اونحناو  قوف ، ماهسلا  ةامر 

تناك نيب  زتهت  مهداسجأو  يبشخلا ، سارتملا  ةفاح  نع  اوعجارتو  لاجرلا  خرص 

.رخآلا ولت  مهسلا  ىقلتت 

زجاح ىلإ  عفُرت  ةليقث  ًاروخص  دهاشو  هسفن ، ةرارق  يف  ةنعل  زيكنج  قلطأ 

كلذ نم  مغرلا  ىلع  عزف  هنكل  هتداق ، عم  لتحالا  كلذ  شقان  دق  ناك  .روسلا 

ةرخصلا نأ  ادب  .رمأب  خرصو  هعارذ  شير  اهيلع  ةذوخ  يدتري  طباض  عفر  امدنع 

نيدوجوملا كئلوأ  تعفد  امدنع  ةقطقط  زيكنج  عمسو  ليوط  تقول  عقت  ىلوألا 

قراطملا لاجر  برض  فوقولل ، نوحفاكي  اوناك  نيب  .مهبكر  ىلع  وثجلل  لفسألا  يف 

.مهفلخ مهوكرت  نيذلا  لاّبطلا  تابرض  ةعرسب  مهتابرض  تناكو  ربكأ ، ةوقب 

قراطملا ءاقلإ  مت  .يبشخلا  سارتملا  رسكني  نأ  لبق  نايرخأ  ناترخص  تعقو 

نودجاوتملا ماهسلا  ةامر  دجو  امدنع  ةبك  بعر  ةخرص  تدعصو  لمرلا ، ىلع 

.نوعبتي هلاجر  دهاشي  ناك  نيب  هيتضبق  زيكنج  ّدش  .ةديدج  ًافادهأ  قوف 

ّزه ىوس  ءيش  لعف  مهعسوب  نكي  و  تدمص ، دق  روسلا  يف  ةباوبلا  تناك 

نود نمو  رخآلا ، ولت  لجر  طقس  .مهسوؤر  قوف  ودعلا  ىلع  بضغب  مهتحلسأ 

.سأيب نيرخآلا  قباسي  مهنم  لكو  رمملا  ربع  نيدئاع  اوعفدنا  راذنإ ، قباس 

يتلا ماهسلا  تاجوم  ةجيتن  ىعرص  مهنم  ديزملا  طقس  نوضكري ، اوناك  نيب 

، ماهسلا ىمرم  نع  داعتبالا  نم  ليلقب  ًالجر  رشع  ينثا  نم  كأ  نك  .مهتباصأ 

ءيش لكب  ًائيلم  رمملا  ناك  مهفلخ ، .نوثهلي  مهو  مهبكر  ىلع  مهيدايأ  اوعضو 

.اهنم زربت  يتلا  ماهسلاب  ةددحم  ثثجلا  تناكو  باحسنالا ، ءانثأ  هوكرت يف 
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عس عاطتسا  .جهتبملا  عفادملاب  قّدحي  رمملا ، طسو  ىلإ  ءطبب  زيكنج  ىشم 

توصلا ةّدح  تداز  كلذ ، لعف  امدنع  .مهل  هرهظ  ريدي  نأ  ًابعص  ناكو  مهفاته 

هتيؤر نوعيطتسي  مهنأ ال  فرعي  ناك  ناكم  ىلإ  لصو  ىتح  ًادعتبم  ةبالصب  ىشمو 

.هيف

بعت نم  هحايترا  ففخو  بهذي ، ويل ك  هدهاش  روسلا ، ةطقن يف  ىلعأ  ىلع 

نوتبريو ةينالع  نومستبي  اوناك  .هلوح  نم  دونجلل  هرهظأ  يذلا  دماجلا  ههجو 

نم هباصعأ  دقفي  هنأب  رعش  ً.يظع  ًارصن  اوزرحأ  مهنأ  ول  مهضعب ك  روهظ  ىلع 

.مهئابغ

ددج ماهس  ةامر  نم  تاعومجم  سمخ  اورضحأو  قيرفلا ، اوغ  : " ةّدحب لاق 

نم اودكأت  اذهل  رمملا ، مهس يف  فلأ  انرسخ  دقل   " .تاماستبالا تفتخا  انه ." ىلإ 

". ءاملا نم  ًابوك  لجر  لك  اوحنما  .ىرخأ  ةرم  ةنانك  لك  ءلم 

كئلوأ لك  اولتق  دق  اوناك  .رمملا  ىلإ  رظنو  قيتعلا ، رجحلا  ىلع  هيدي  ويل  عضو 

ةظحالم لجس  .ماهسلا  ةامر  نم  ًارورسم  ناكو  ًابيرقت ، لابجلا  ىلإ  اوؤاج  نيذلا 

نكل هتقلقأ ، دق  قراطملا  تاوصأ  تناك  .روسلا  نع  لوؤسملا  طباضلا  ةئنهتل 

لوغملا ناك  تدمص ، دق  نكت  ول   .ظفحتب  ك  ويل  مستبا  .تدمص  ةباوبلا 

.مهقوف بناجلا  الك  ىلإ  ماهس  ةامر  عم  راوسألا  يلاع  ءانب  ةرشابم يف  نولخديس 

نأ لبق  ِهتنت  هتمدخ   ةدم  نأ  ًاديعس  ناكو  ليمج  لكشب  ًمصم  نصحلا  ناك 

.هدييشت رابتخا  دهشي 

هل ليق  ام  لك  ناك  .ضرألا  ىلع  ةروسكملا  بشخلا  عطق  ةيؤرل  هابجاح  بطقت 

سارتملا ناك  .ةيرب  تاناويح  لثم  نومجاهيس  اوؤاج ، اذإ  مهنأب  يحوي  لئابقلا  نع 

مكاحل هريرقت  كلذ يف  ركذ  نم  دكأتيس  .كلذ  هجعزأ  دقو  عراب  طيطخت  ىلع  لدي 

هتالمأت ويل يف  قرغتسا  .كلذ  ىلع  نك  ام  لضفأب  درلا  رارق  هل  كرتيسو  ميلقإلا ،

روخصلا اولمعتسا  دق  اونوكي  .نيعبملا   وملا  ىلإ  لفسألا  ىلإ  رظني  ناك  نيب 

ىلع اهعضو  مت  امدنع  تاونس  ذنم  بلاحطلاب  ىطغم  اهمظعم  ناكو  لبق ، نم 
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روخص ىلع  لوصحلاب  صقنلا  دس  يغبني  ناك  .ةجاحلا  دنع  اهلعتسال  روسلا 

طاشنلا نم  عونلا  كلذل  فظوم  كانه  نأ  نم  مغرلا  ىلع  نزاخملا ، نم  ىرخأ 

عيزوت نم  كأ  وه  ا  هيف  نوموقي  يذلا  تقولا  وه  كلذ  نأب  ركف  .يداعلا 

.لاجرلل ءاملاو  ماعطلا 

كأ ًايرادإ  نشت   ناك  .روسلا  ىلإ  جردلا  دعصي  ٍّفخ  عقو  ىلع  ويل  رادتسا 

ىلع دوعصلا  ناك  .ةهفاتلا  هتلئسأ  نع  ةباجإلل  هسفن  ويل  دنسأو  ًايدنج ، هنم 

ًاديعب رظني  نأ  ويل  ىلع  ناك  اذهل  ثهلي ، نيدبلا  لجرلا  كرت  دق  روسلا  ىلإ  جردلا 

هيلإ مضني  نشت   ناك  نيب  مالك  نود  نم  رظتنا  .هدئاق  فعض  ةبقارم  نم  ًالدب 

ً.ادهجم لازي  هسفنتو ال  تعمال ، نيعب  لفسألا  ىلإ  رظنيو  روسلا  ىلع 

". برهت بالكلا  تلعج  دقل  : " هسافنأ ديعتسي  وهو  نشت يل  لاق 

كش .موجهلا ال  لالخ  دئاقلا  دهاش  دق  نكي  .ةتماص   ةقفاو  هسأر  ويل  لامأ 

نم رخآلا  بناجلا  ىلإ  ةصاخلا  هفرغ  يف  هتاليلخ  عم  ًاشعترم  سلجي  ناك  هنأ 

ناك .ةيعافدلا  برحلا  نع  وزت  نس  تلكب  ويل  ّركف  ةرخاس ، ةباعدب  .نصحلا 

نأل طقف  نكل  ضرألا ، نم  لزعنم  عضوم  ءابتخالا يف  ديكأتلاب يف  ًارهام  نشت  

مارتحالاب نيدي  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .مجاهملا  دصل  كانه  دجاوتم  ويل 

.لجرلا ةلزنمل 

سيل رمألا  نأ  ًادكأتم  نوكأ  ىتح  يالوم ، اي  راهنلا  رخآ  ىتح  ثثجلا  كرتأس  "

". رجفلا دنع  ماهسلا  عاجرتساو  ةحلسألا  عمجل  ًالاجر  لسرأس  .ةعدخ 

ةفاضإ ضرألا  ىلع  ةاقلم  قيدانص  ىري  ناك  .يداولا  ثثجلا يف  ىلإ  نشت   رظن 

ام لك  لوؤيس  دونجلل ، رمألا  كرت  اذإ  هنأ  فرعي  ناك  .لجر  لوطب  ليمج  حمر  ىلإ 

زّكرو ةيبهذلاو  ءارضخلا  لامرلا  ام يف  ءيش  عمل  .ةصاخلا  مهتاعومجم  ىلإ  وه  

.هيلع هرصب 

بصت ةباوبلا   نأ  نم  دكأتلل  نآلا  ًالاجر  لسرأ  .ويل  اي  مهيلع  فرشتس  "

". هصحفتأل وه   ام  لك  نوبلجي يل  مهلعجا  .رارضأب 
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يأ رغويلا  ىدل  نكي  .رهاظلا   نيدبلا  دئاقلا  عشج  نم  هجاعزنا  ويل  ىفخأ 

نم كأ  ىلع  روثعلا  عقوتي  نأل  ببس  كانه  نكي  .ركف   ك  لبق ، نم  ءيش  

ىلع .ءالؤه  نوسئابلا  لئابقلا  لاجر  اهكرت  يتلا  لوقصملا  ندعملا  نم  عطق  عضب 

.لماكلا هعردب  عيطتسي  ام  ردق  ىنحناو  ًاليبن ، نكي  كلذ ،  نم  مغرلا 

، لفسألا ىلإ  قدحي  لازي  ال  ناك  يذلا  نشت   كرت  يالوم ." اي  رمأت  "ك 

هابتنا تفلل  هعباصأب  ويل  قطقط  .تنيدبلا  هيتفش  ىلع  مسترت  ةتهاب  ةماستباو 

.ولد نم  ءاملا  لوانتل  رودلاب  نوفطصي  اوناك  نيذلا  ماهسلا  ةامر  نم  ةعومجم 

رمألا نم  هترارمل  حمس  هنأ  ًاكردم  ًاقيمع ، ًاسفن  بحس  وملا ." ةيرعتل  جرخأس  "

". رخآ موجهل  اودعتساو  مكعقاوم  ىلإ  اودوع   " .روهظلاب لجخملا 

فيك رادو  ًانينر ، ًاثدحم  ءاملا  ولد  طقسو  رمألا ، ةيبلتل  عرسم  لاجرلا  قلطنا 

ةمهملا ىلع  زكري  نأ  لبق  هسفنل ، ويل  دهنت  .روسلا  ىلإ  نودوعي  اوناك  نيب  قفتا 

عمسي امدنع  ًايلاغ  موجهلا  ن  نوعفديس  رغويلا  راحم  نأ  كش  .هيدي ال  ب 

ار طالبلا ، ثيدح  موجهلا  نوكيس  ةملاسملا ، ايزك  يزك  يضارأ  .ثدح يف  ا  كلملا 

لك دض  ةيباقع  تاراغ  لاسرإو  ليجل ، ةراجتلا  فاقيإ  متيس  .روهش  ةليط 

بلطي نأب  رّكفو  بورحلا ، نم  عونلا  كلذ  بحي  ويل  نكي  .رغويلا   ةنطوتسم 

.ةربخلاب نوعتمتي  نيديج  ساّرحل  ًااد  ةجاحب  اوناك  .ناوشني  ةنيدم  ىلإ  هلقن 

ةدرابلا تاجردلا  ىلع  لزنو  هوعبتي ، نأب  ًاحاّمر  رشع  ينثال  ةمزاح  رماوأ  ردصأ 

يفو موجهلا ، اهيف  رثؤي  ةميلس   ودبت  تناك  لخادلا ، نم  .ةيجراخلا  ةباوبلا  ىلإ 

لواحيل يفكي  ا  قمحأ  نوكي  نم  لك  صم  يف  كفتلا  نعمأ  روسلا  لظ 

نأ نم  دكأتلا  ىلع  ًاداتعم  ناك  .مهنيب  نوكي  نأ  ّدوي  نل  هنأب  رّكف  .اهميطحت 

وزت نس  ناك  ار  .قالغإلا  ةضراع  عفرل  هدي  عفري  نأ  لبق  ةنمآ  ةيلخادلا  ةباوبلا 

تابوعصلاب ركفي  نكي  هنكل   قالطإلا ، ىلع  نشت  هتبجنأ  يركسع  رّكفم  مظعأ 

.رماوألا رادصإب  نشت   لثم  عشج  لاجر  مايق  اهلث  يتلا 

ءوض نم  عاعش  رور  حمس  م  هحتفيل ، بابلا  عفدو  ًاقيمع ، ًاسفن  ويل  بحس 
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.مهدئاقل أموأو  هفلخ  لاجرلا  بهأت  .سمشلا 

نك يتلا  ماهسلا  عمجب  نوقابلا  مقيل  .ةباوبلا  ةسارحل  نالجر  ىقبي  نأ  ىرأ  "

اوقلأ ةلكشم ، كانه  تناك  اذإ  ً.اني  نوكي  دق  رخآ  ءيش  يأو  ًاددجم  اهلعتسا 

ةفاسم مكدحأ  زواجتي  نلو  مالك ، كانه  نوكي  نل  .ةباوبلا  ىلإ  اوضكراو  ءيش ، لكب 

اوبقرت .لمرلا  يف  طبلا  ضيب  مجحب  درمز  كانه  ناك  اذإ  ىتح  ةوطخ ، سمخ 

". يرماوأ

دنع بهأتم  ايقبيل  مهنم  نثا  يفتك  ىلع  مهدئاق  تبرو  ًاعم ، دونجلا  هاّيح 

هانيع تناك  نيب  جراخلا  سمشلا يف  ةعشأ  ىلإ  رظنو  هسأرب ، ويل  أموأ  .ةباوبلا 

يف رمألا  مهب  يهتني  نيذلا  دونجلا  نم  ةيلاع  تاراهم  عقوتي  نكي  .ناقيضت  

اوبضغأ وأ  يماظنلا ، شيجلا  ءاطخأ يف  اوبكترا  دق  ًابيرقت  ًاعيمج  اوناك  .نصحلا 

، يسايسلا هيضام  نلعم يف  أطخ غ  فرتقا  دق  ناك  نشت   ىتح  .نأش  اذ  ًاصخش 

تانونك حوبيل  نكي  نيدبلا   لجرلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  كلذ  نم  ًاقثاو  ناكو 

.هتبترم نع  رظنلا  ضغب  يداع ، يدنجل  هسفن 

ماق دق  ناك  .هنهذ  تاعافدلا يف  ةاق  دقفتو  ًافيعضو ، ًاليوط  ًافز  ويل  جرخأ 

هبحي يف روعش ال  كانه  لازي  ناك ال  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  نكل  عيطتسي ، ام  لكب 

.هعردب ًاما  ًاهيبش  ًاعرد  يدتري  لجرلا  نأ  ظحالو  ةثج ، قوف  اطخ  .هسفن  ةرارق 

، ًايساق ناك  .لبق  نم  نشت  عرد  خسنب  رغويلا  مقي  .كلذ   نم  هابجاح  بطقت 

.دادزي بارطضالاب  هروعش  نأ  ويل  فشتكاو  ةلوقعم  هتدوج  نكل 

مظع توص  عمس  .ةدتمم  دي  ىلع  ةوقب  ساد  فلخلا ، ىلإ  زفقلل  ًادعتسم 

تناك .لوطأ  ةفاسمل  مدقتو  هسأرب ، أموأ  ةكرح ، يأ  ظحالي  امدنعو   رسكني ،

دق ماهسلاو  نيدّدمم  لجر  ةيؤر  عاطتساو  ةبك ، ةباوبلا  دنع  ثثجلا  دادعأ 

، اهادحإ ويل  لمحو  هبرق  تطقس  دق  ةليقث  قراطم  تناك  .هيترجنح  تقرتخا 

.ناقتإب ةعونصم  تناك  .هتدوع  قيرط  اهذخأ يف  متي  ىتح  روسلا  ىلع  اهدنسأو 

طاقتلال اوفقوتو  هلاجر  ريراسأ  تللهت  رمملا ، ةياهن  ىلع  هرصب  زّكري  ناك  نيب 
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نم ًاماهس  ناعزني  مهنم  نثا  دهاشو  ًاليلق ، حاتري  ويل  أدب  .لمرلا  نم  ةحلسألا 

يتلا تابرضلا  ةكل  ةثك ) كاوشأ  هل  ضراوقلا  نم  ناويح   ) صينلا هبشت  ةثج 

كانه ناك  .ئجافملا  سمشلا  عوطس  نم  عزفو  روسلا ، لظ  جراخ  اطخ  .اهتقلت 

يرجي ام  بقاري  نشت   نأ  فرعي  ناكو  همامأ ، ةوطخ  ثالث  دعب  ىلع  ناقودنص 

عفدي ًاببس  دجي  نأ  ويل  عطتسي  .هيف   ءيش   ىلع  ع  دق  ناك  نإ  ىل 

لامرلا ىلع  ىشم  هنكل  ةكرعم ، ىلإ  ةضفلا  وأ  بهذلا  لمح  ىلع  لئابقلا  لاجرب 

ناك براقع ؟ وأ  ٍعافأ  هيف  دجوي  له  .هفيس  ىلع  ةدعتسم  هديو  هيلإ ، ةراحلا 

مغرلا ىلع  ندملا ، ةمجاهمل  اهلعتسا  متي  يتلا  ءايشألا  كلت  لثم  نع  عمس  دق 

اوبلج دق  لئابقلا  لاجر  نكي  .راوسألا   قوف  ةداعلا  اهؤاقلإ يف  متي  ناك  هنأ  نم 

.موجهلا اهلعتسال يف  الس  وأ  تاقينجنم  مهعم 

.هبناج ىلع  قودنصلا  بلقو  لمرلا ، لصنلا يف  ةمدقم  عفدو  هفيس ، ويل  بحس 

ىلإ هسفنب  ىمر  اهدنع  ىلعألا  ىلإ  تراطو  قودنصلا ، نم  فاصع  تعفدنا 

ً.امودصم فلخلا 

اهكرت ببس  مهف  عيطتسي  نأ  نود  نم  رويطلا ، ىلإ  قّدحو  ويل  فقو  ةظحلل ،

تعستاو يرجي  ام  كردأ  مث  طت  اهبقال  هسأر  عفر  .لمرلا  ىلع  ةرارحلا  كلت  يف 

نأ ادبو  هينذأ ، ىلإ  موتكم  ةعقعق  توص  لصو  .ةراشإلا  رويطلا  تناك  ً.ابعر  هانيع 

.هيمدق تحت  زتهت  ضرألا 

هدونج نأ  دهاش  هلوح ، ةباوبلا ."! ىلإ  اودوع  : " هفيسب حولي  وهو  ويل  خرص 

ويل رأج  ً.افويسو  ًاماهس  هيعارذ  ءلم  لمحي  مهضعبو  مودصم ، هب  نوقّدحي 

فصلا دهاش  رمملا ، ىلع  ةفطاخ  ةرظن  ىقلأ  امدنع  اودوع ."! اوضكرا ! : " ًاددجم

.هسفنب ةباوبلا  ىلإ  رادتساو  اهتعرس ، ىصقأب  ودعت  يتلا  دايجلا  نم  لوألا  نكادلا 

نوكي نل  ةياغلل ، ئيطب  ىقمحلا  ناك  اذإ  هنأ  ةعرسب  لمعي  هنهذو  رّكف 

هفوخ ةّدش  نم  فقوت  ىتح  أطابت  .مهسفنأ  ىلع  ىوس  موللا  ءاقلإ  مهرودق 

ثثجلا ضعب  تناك  ةباوبلا ، لوح  .تاوطخ  عضب  نم  كأ  عطق  دق  نوكي  نأ  لبق 
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نود نم  ىقلتسا  دق  مهدحأ  ناك  .اهب  ةقلعم  لازت  ماهسلاو ال  ضرألا ، نم  بثت 

يذلا ريدهلا  نم  هفوخ  ويل  علتبا  .هّفخ  تحت  هدي  ويل  رسك  امدنع  ىتح  كارح 

نكل ةباوبلا ، قالغإ  اوأدب  دق  سارحلا  نأ  ىأر  ً.اددجم  يرجي  أدبو  هفلخ ، دادزي 

امدنع ًاملأ  يلبقلا  خرص  .ةحتفلا  يف  هعارذ  عفديل  كانه  ناك  ودعلا  نم  ًادحاو 

ةوقلاب اهوحتفيل  هعم  نورخآ  كانه  ناك  نكل  لخادلا ، يف  هدي  تعطقنا 

.عفادملا ىلع  طقست  اهولعجيو 

.هقنع رخؤم  هباصأ يف  يذلا  مهسلا  ًادبأ  َري  و  بضغ  ةروثب  هتوص  ويل  عفر 

ًادكأتم ناك  .هيلع  قبطي  مالظلا  ناك  امدنع  ىتح  هزخوب  رعشو  لمرلا ، ىلع  عقو 

ةصرفلا تناكو  هفلخ  اهقالغإ  مت  هنأ  ىأر  دق  ناك  .ةيلخادلا  ةباوبلا  قالغإ  مت  هنأ 

عمسي دعي  ىتح   رفاوحلا  عقو  ىشالتو  هراكفأ  هؤامد  تشّوش  .ةحناس  لازت  ال 

ً.ائيش

هطقسأ يذلا  مهسلا  ناك  .لمرلا  ىلع  يقلتسي  ناك  ثيح  نم  يدوبوست  ضهن 

ينعت ةوطخ  لكو  هملؤت  هعالضأ  تناك  .هعرد  اقلع يف  نارخآ  نانثا  هعبت  دق  ًاضرأ 

هبشي توصب  ًائيلم  يداولا  ناك  .هذخف  ىلع  ليسي  مدب  ًائفاد  ًاساسحإو  ًاديدج  ًاملأ 

رظن .مهنم  برتقي  اهتعرس  ىصقأب  ودعت  يتلا  دايجلا  فص  ناك  نيب  دعرلا 

ىلإ عفدنت  ءادوس  ًاماهس  دهاشو  نطت  ًاساوقأ  عمس  امدنع  ىلعألا  ىلإ  يدوبوست 

داسجألا طغض  نم  حتُفت  ةباوبلا  يدوبوست  دهاشو  هفلخ  داوج  لهص  .لفسألا 

.اهوحن هس  حنرتو يف  اهيلع ،

فرع .هترمإ  تحت  زيكنج  مهعضو  نيذلا  ةرشعلا  لاجرلا  نع  ًاثحب  هلوح  رظن 

، لمرلا نكاس يف  نورخآلا  دقر  نيب  ةباوبلا ، وحن  عفدنت  يتلا  لاكشألا  نم  ةعبرأ 

نم هفرعي  ناك  لجر  قوف  وطخي  ناك  نيب  أب  هقير  يدوبوست  علتبا  .ًالعف  تيم 

.يخنايروي

دقتعا ً.اضرأ  هوطقسي  نأ  عقوتو  هفلخ ، ًايوق  ىحضأ  ىتح  ناسرفلا  توص  دادزا 

ءطبب يرجي  هنأ  ول  ادب ك  ءيش  لك  نأل  راودلاب ، باصي  هتلعج  دق  هحورج  نأب 
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نم ًابضاغ  هقلغأ ، .حوتفملا  همف  نم  ةدهجملا  هسافنأ  عس  عيطتسي  ناكو 

نوعفدني موجهلا  نم  اوجن  نيذلا  كئلوأ  ناك  همامأ ، .هيلع  رهظ  يذلا  فعضلا 

روخص اهمتكت  ساوقأ ، ةقطقط  يدوبوست  عمس  .مهفويس  اورهش  دقو  ةباوبلا  ربع 

ىلع نوقصبي  نومدقتي ، اوناك  نيب  نوطقسي  ًالاجر  حمل  دق  ناك  .ةكيمسلا  روسلا 

تهبنتو هنهذ ، افص  ةظحللا ، كلت  .نوخرصيو يف  ىلعألا  ىلإ  نورظني  نيب  ماهسلا 

رمأب رأج  .اهلهاجت  هنكل  هلوح ، لمرلا  برضت  لازت  ال  ماهسلا  تناك  .هسيساحأ 

نكل ًانشخ ، هتوص  ناك  .ةباوبلا  ىلإ  هوبراحم  لصو  امدنع  ءارولا  ىلإ  عجارتلل 

.لاجرلا باجتسا  هحايترال ،

اوطقتلا .بشخلا  نم  سيراتم  اوعنصا  : " هديب ًاشم  يدوبوست ، مهل  لاق 

.هب طيحي  يذلا  لمرلا  ىلإ  لاجرلا  زفق  امدنع  عوردلا  ةلجلج  عمس  قراطملا ."

.هعارذب يدوبوست  كسمأو  ةعرسب  راساخ  لجرت 

". روسكملا بشخلا  لعتسا  انناكمإب  لازي  .لخادلا ال  ماهس يف  ةامر  كانه  "

رظن ءودهب ، .دوسأ  شير  ىوس  اهنم  َقبي  و  مهلوح ، لمرلا  ماهسلا يف  تفتخا 

.هتناك باشلا  براحملا  كذتل  ةيفاك  ةدم  يدوبوست  دي  ىلإ  لفسألا  ىلإ  راساخ 

نم لك  لمح  .ةعرسب  رماوألا  راساخ  ردصأ  هتضبق ، يدوبوست  تلفأ  امدنع 

نوعفدني اوناك  نيب  مهسوؤر  قوف  اهوعفرو  يلصألا  سارتملا  نم  ًاعطق  هلوح 

.ةباوبلا وحن 

ءزجلا ىلع  مهسوؤر  قوف  ماهسلا  ةامر  قلطأ  ًاددجم ، قراطملا  لمح  مت  امدنع 

.اهل ًافادهأ  ماهسلا  ضعب  تدجو  يساقلا ، سارتملا  عم  ىتح  .تباوبلا  عقاولا ب 

ىلعألا ىلإ  ماهسلا  نم  جاومأ  قالطإب  راساخ  رمأ  جراخلا ، نخاسلا يف  لمرلا  ىلع 

داسفإو لغشنم  نشت  دونج  ءاقبإل  يجراخلا ، روسلا  ىلع  ماهسلا  ةامر  دض 

مهنكل فوشكملا ، عقوملا  نم  هتفش  ضع  .كرحتلا  شيجلا  عيطتسي  ىتح  مهفده 

تابرض تلع  .ةيلخادلا  ةباوبلا  رسك  متي  ىتح  كانه  قلاع  ًاعيمج  اوناك 

.نيرضتحملا لاجرلا  تاخرص  ىلع  ةموتكملا  قراطملا 
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نحن نيب  اوحاتري  نل  مهنأ  دكأتو  كانه  ىلإ  لخدا  : " يدوبوستب راساخ  خرص 

.لاجرلا ىلإ  مضنيل  ىرجو  هسأر ، باشلا  براحملا  ىنحأ  رظتنن ."

ةامر فص  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  ىقلأو  عطاسلا ، سمشلا  ءوض  ىلإ  لظ  تحت  ّرم 

.لتقلا قفن  ىلع  رخآ  رثإ  ًهس  نوقلطي  نيذلا  نويعلا  يدراب  ماهسلا 

.روسكم يبشخ  حول  نم  ةعطق  تحت  يراوتلل  تقو  يدوبوست  ىدل  نكي   

طقف فرع  .ٍلاع  ٍتوصب  ةنعل  قلطأو  كلذ ، لعفي  ناك  نيب  هعارذ  مهس  شدخ 

ً.ايح لازي  ناك ال  يذلا  ةرشعلا  لاجرلا  نم  ًادحاو 

ًابراحم رشع  ينثا  نم  كأ  نكي  ًادمع و  ةصق  تباوبلا  ةفاسملا ب  تناك 

نونسحي اوناك  نيذلا  كئلوأ  ادع  ام  .دحاو  تقو  يف  اهيف  فوقولا  نوعيطتسي 

قوف بشخلا  نم  عطق  عم  نورخآلا  فقو  ةبك ، ةوقب  قراطملا  لعتسا 

دقو ةيلمر  لازت  ضرألا ال  تناك  .نوعيطتسي  ام  لضفأب  ًاعم  عمتجم  مهسوؤر ،

يقل كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .بلك  ىلع  رعشلا  نم  فثكأ  ةروسكم  ماهسب  تألتما 

رّكف .هسأر  قوف  ةبيرغ  ةغلب  رماوأ  يدوبوست  عمسو  مهفتح  لاجرلا  نم  ديزملا 

قحس متيس  مهيلع ، اهنوقلي  ةراجح  مهيدل  تناك  اذإ  هنأب  هفوخ  حفاكي  وهو 

ناك .خف  يف  قلاعو  رصاحم  هنأب  رعش  .ةيلخادلا  ةباوبلا  حتف  لبق  هلك  موجهلا 

مهس شيرو  طقسو  ألا  نم  قعز  .موجهلا  هتذوخ يف  دقف  دق  هيلإ  برقألا  لجرلا 

يدوبوست طقتلا  ً.ابيرقت  ةرشابم  هقوف  نم  قلطنا  دق  ناك  يذلاو  هقنع  نم  زربي 

ثأت عم  عزفو  ىلعألا ، ىلإ  اهعفرو  لجرلا  كلذ  اهلمحي  ناك  يتلا  بشخلا  ةعطق 

يدوبوست عمس  ةأجفو ، نونجلا ، ثي  ءطبب  قراطملا  تابرض  ترمتسا  .ةبرض  لك 

ىلإ برقألا  كئلوأ  أدب  امدنع  توصلا  غتو  براحملا  دحأ  نم  حايترا  ةديهنت 

.ةيعادتملا باشخألا  حاولأ  نولكري  ةباوبلا 

لخد نم  لئاوأ  يقل  .اهفلخ  ةيبارتلا  ضرألا  ىلع  لاجرلا  طقسو  ةباوبلا ، تراهنا 

.دونجلا نم  فص  مهيلع  هقلطأ  ماهسلا  نم  لباو  مهلباق  امدنع  ةرشابم  مهفتح 

.لوخدلل قيرط  دوجوب  اورعش  نأ  دعب  يجمه  لكشب  راساخ  لاجر  رأج  مهفلخ ،
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نوعتي اوناك  نيب  ةباوبلا  دنع  ةعومجملا  ىلع  اوطغضو  مامألا ، ىلإ  اوعفدنا 

.ىلتقلا لاجرلاب 

زيكنج هايإ  هحنم  يذلا  فيسلا  بحس  ً.ايح  لازي  هنأ ال  يدوبوست  قّدصي   

ديق نم  ًاخأ  ًاررحتم  نيرئاثلا ، لاجرلا  نم  طهر  يف  مامألا  ىلإ  ىرجو  هسفنب ،

راركتل ةصرف  باشنلاو  سوقلا  نولمعتسي  نيذلا  كئلوأ  ىدل  نكي  .لتقلا   ضرأ 

امدنع هترجنح  ىلع  ةرشابم  ةبرضب  هئادعأ  لوأ  يدوبوست  لتقو  هب ، اوماق  ام 

نصحلا ىلإ  اولصو  نيذلا  كئلوأ  فصن  ناك  .هفوخ  نم  ًادمجتم  يدنجلا  فقو 

اوقتلا امدنع  اوللهتو  اوجن  دق  اوناك  مهنكل  مهنم ، ليست  ءامدلاو  ىحرج 

ىلإ ةيبشخ  تاجرد  لخد  نم  لئاوأ  ضعب  قلست  .عفادملل  ىلوألا  فوفصلاب 

ماهسلا نوقلطي  اولاز  ام  ةامرلا  نأ  اودهاش  امدنع  ًابضغ  اوّرشكو  ىلعأ ، ىوتسم 

يتلاو لفسألا ، يف  لاتقلا  قوف  ًاماهس  لوغملا  ساوقأ  تقلطأ  .لتقلا  قفن  ىلع 

.مهتبرض قراطم  نأ  ول  ايزك ك  يزك  ماهس  ةامر  تباصأ 

رمأ يف كانه  نكي  .نصحلا   رشتنيو يف  ةباوبلا ، ربع  قفدتي  زيكنج  شيج  أدب 

نالسرأ وأ  راساخ  لثم  نوزراب  طابض  ىلوتي  ىتح  .ىلوألا  ةرملا  موجهلا يف  صخي  ام 

، لاجرلا نم  هديري  يذلا  ددعلا  لتق  هرودق  نأ  فرعي  يدوبوست  ناك  ةدايقلا ،

.ةراثإلاب ًائلتمم  فنعب  خرصو 

ةازغلا مامأ  اوبرهو  ايزك ، يزك  وبراحم  راهنا  عافدلا ، ميظنتل  ويل ك  بايغب 

ام ىلإ  لخدو  ةيجراخلا ، ةباوبلا  ربع  رمملا ، هداوج يف  زيكنج  كرت  .فئاخ  اوعبتو 

ناك نيب  دجملاو  رصنلاب  ًاجهتبم  ههجو  ناك  .ةروسكملا  ةيلخادلا  ةباوبلا  ءارو 

ىلع درلا  ةصرفب  لئابقلا  َظحت  مهخيرات ،  لك  .نصحلا يف  دنج  نوقز  هوبراحم 

ايزك يزك  دونج  نأب  متهي  زيكنج  نكي  .مهترطيس   تحت  مهوقبأ  نيذلا  كئلوأ 

ًاءزج ًاعيمج  اوناك  هبعشل ، ةبسنلاب  .نشت  دونج  نع  فلتخم  مهسفنأ  نوربتعي 

مهتحلسأ اوعضو  دق  عفادملا  ضعب  نأ  ىأر  .هوركملا  ميدقلا  قرعلا  كلذ  نم 

ً.اعرسم هوحن  داّدحلا  ىشمف  هيلإ ، نالسرأ  ىعدتساو  هسأر ، ّزهو  ًاضرأ 
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.هسأر دئاقلا  ىنحأ  نالسرأ ." اي  ىرسأ  ال  : " زيكنج لاق 

ةيبقأ ئبتخم يف  لاجرلا  ىلع  روثعلا  متي  ناك  .كلذ  دعب  ًايجهنم  لتقلا  حبصأ 

وملا دونجلا  سيدكت  مت  يضقني ، راهنلا  ناك  نيب  .مهمادعإل  مهبحسو  نصحلا 

امدنع ةفصاعلا  كانه ع  رئب  حبصأ  .ةيسيئرلا  ةحاسلا  ءارمحلا يف  ةراجحلا  ىلع 

لك ذخأ  ىتح  رخآ ، رثإ  ًاولد  ءاملاب ، هشطع  يول  ًاتقو  هقلح  فج  لجر  لك  دجو 

.ءارحصلا اورهق  دقل  .برش  ام  ةكل  ثهلي  مهنم 

قوف دعصو  رئبلا ، ىلإ  هسفنب  زيكنج  ىشم  بورغلاب ، سمشلا  تأدب  امدنع 

ًايدلج ًاولد  مهدحأ  ألمو  كلذ ، لعف  امدنع  نوبراحملا  تمص  .ىلتقلا  ماوكأ 

ةيلاع تاوصأب  اوقعزو  اوخرص  مستبيو ، برشي  زيكنج  ناك  نيب  .ناخلل  هّملسو 

مهقيرط ىلع  اوع  دق  اوناك  .مهب  ةطيحملا  راوسألا  نم  اهؤادصأ  دوعتل  يفكي  ا 

ىلع ةبيرغ  اهلك  تناك  يتلاو  ةقورألاو  تارمملاو ، تاعاقلاو ، فرغلا ، ةهاتم  ربع 

نم ديعبلا  فرطلا  ىلإ  اولصو  دق  اوناك  ةيربلا ، بالكلا  نم  ةعومجم  لثم  .مهنويع 

.مهفلخ ءامدلاب  ةاطغملا  ءادوسلا  ةراجحلا  اوكرتو  نصحلا ،

شقلاو ريرحلاب  ةنيزملا  فرغلا  نم  حانج  يف  نصحلا  دئاق  ىلع  روثعلا  مت 

ديدحلا نم  عونصملا  بابلا  علخل  لاجر  ةثالث  رمألا  بلطت  .نمثب  ردقي  يذلا ال 

.ةفئاخ ةأرما  ةرشع  يتنثا  عم  ئبتخي  ناك  يذلا  نشت   ىلإ  لوصولل  نايدنسلاو 

راحتنالا نشت   لواح  ةفرغلا ، ىلإ  ةعساو  تاوطخب  راساخ  لخد  امدنع 

حجني و  تقرعتملا  هيدي  نم  رجنخلا  قلزنا  هفوخ ، ةدشل  .رجنخ  لعتساب 

ةنيدبلا لجرلا  ديب  كسمأو  هفيس ، راساخ  دمغأ  .هترجنح  حرج يف  ثادحإب  ىوس 

نأ لواحو  هباصعأ  نشت   دقف  .ىرخأ  ةرم  هقنع  ىلإ  رجنخلا  هجوو  ضبقملا ، ىلع 

، ةرجنحلا ربع  ةوقب  رجنخلا  بحسو  ةيوق ، تناك  راساخ  ةضبق  نكل  حفاكي ،

ً.اعيرص لجرلا  ّرخو  مدلا  قفدت  امدنع  فلخلا  ىلإ  عجارتو 

، ةبيرغ تانئاك  نك  .هسفنل  أموأو  ءاسنلا  ىلإ  رظن  مهرخآ ." اذه  : " راساخ لاق 

.تاباّذج نهدجو  هنكل  سرفلا ، بيلح  لثم  ءاضيب  قيحاس  ةيلطم  نهدولج 
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ناك .نهيلع  ثبخب  راساخ  مستباو  ةفرغلا ، مدلا يف  ةحئارب  مسايلا  قبع  جزتما 

كانه ناكو  هل  ةجوز  نوكتل  تونوخلوأ  نم  ةاتفب  رفظ  دق  نويشك  هقيقش 

هيدل نكت  و  تيفوت ، دق  ىلوألا  راساخ  ةجوز  تناك  .كاذنآ  هتميخ  نالفط يف 

كلت نم  ةثالث  وأ  تنثا  نم  جاوزلاب  هل  حمسيس  زيكنج  ناك  نإ  لءاست  .ةدحاو 

ىلإ رظنو  ةديعبلا ، ةذفانلا  ىلإ  ىشمو  ًاثك ، ةركفلا  هتدعسأ  .تابيرغلا  ءاسنلا 

.ايزك يزك  يضارأ 

ةقهاش تاردحنم  عم  ًاعساش ، ًايداو  راساخ  ىأرو  لابجلا ، ًايلاع يف  نصحلا  ناك 

عرازملاب ةئيلم  ءارضخ ، ًاضرأ  دهاش  لفسألا ، ًاديعب يف  .بناجلا  الك  ىلع  ًاديعب  دت 

ً.احايترا ءادعصلا  راساخ  سفنت  .ىرقلاو 

رمألا نوكيس  : " اولخد نيذلا  نيرخآلا  لاجرلاو  نالسرأ  ىلإ  ريدتسي  وهو  لاق 

". اذه ادهاشي  نأ  يغبني  .ّيقيقش  راضحإل  ًالجر  اولسرأ  .ةجضان  ةهكاف  فطق  لثم 
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سداسلا لصفلا 

عم .طسبنملا  ايزك  يزك  يداو  ىلإ  رظني  هرصق ، ةفرغ يف  ىلعأ  كلملا يف  سلج 

فرعي نكي  هنأ   ول  .ةياغلل  ًاعيدب  ًارظنم  ناك  لوقحلا ، نع  رجفلا  بابض  يشالت 

حابص يأ  لثم  ةملاسم  ضرألا  تدب  ار  راصبألا ، ىمرم  جراخ  ًاشيج  كانه  نأ 

ءاملا لمحت  بهذ ، نم  طوطخ  لثم  سمشلا  ءوض  عملت يف  تاونقلا  تناك  .رخآ 

نود نم  نولمعي  عرازمل  ةديعب  لاكشأ  ىتح  كانه  ناك  .ليصاحملا  ىلإ  مثلا 

.ةيلشلا ءارحصلا  نم  مهدالب  لخد  دق  ناك  يذلا  شيجلا  كفتلا يف 

، ًاديحو .بهذلاب  زّرطملا  رضخألا  ريرحلا  نم  عونصملا  هبوث  غنايشت  يار  ململ 

ةقلقلا هعباصأ  تع  رجفلا ، ىلإ  قدحي  ناك  نيب  نكل  ًائداه ، ههجو  بعت  ناك 

هابجاح بطقت  .هبوث  نم  هبحسو  هرافظأ ، هتطقتلا  ىتح  هنم  جعزناو  طيخ ، ىلع 

ًايلاب نشت ، جيسن  نم  بوثلا  ناك  .هثدحأ  يذلا  ررضلا  ىلإ  رظن  امدنع  ًاسوبع 

عرسأ نم  نثا  عم  ةلاسرب  ثعب  دق  ناك  .ئراوطلا  تالاح  ظحلا يف  هل  بلجيل 

.لوصولا رخأت يف  درلا  نكل  وزغلا ، أبنب  عمس  املاح  هيعلطتسم 

روطاربمإ نأ  ول  .رمألل  ًامتها  عي  نأ  نود  نم  اهثحب  هعباصأ  تعباتو  دهنت ،

نع عافدلل  نوفحزي  يدنج  فلأ  نوسمخ  كانه  ناكل  ًايح ، ناك  زوجعلا  نشت 

هفيلح تذخأ  اهنأل  ةبلقتم  ةهلآلا  تناك  .كلذ  نم  ًاقثاو  ناكو  ةغصلا ، هتكلمم 

يار نكي  و  ًابيرغ ، يو  مألا  ناك  .هتدعاسمل  ةجاحب  اهيف  حبصأ  يتلا  ةظحللا  يف 

.هدلاو مركب  عتمتي  سرطغتملا  نبالا  ناك  اذإ  ام  فرعي  غنايشت 

لعف هرودق  ناك  اذإ  ًالئاستم ع  هيضارأ ، تافالتخالاب ب  غنايشت  يار  رّكف 

مكحو نشت  نم  ًامأ  نيديعبلا  هفالسأ  دحأ  ناك  .نشت  معد  نضل  ديزملا 

ةكلمم تناك  .ةدعاسملا  بلط  ًاراع يف  ىري  نكي  .ةيصخش   ةيعاطقإك  ميلقإلا 

ناك نيب  دحأ  اهظحالي  و  تضم ، نورق  لبق  بكلا  عازنلا  ةيسنم يف  ايزك  يزك 

ناك .نثا  ىلإ  نشت  ةيروطاربمإ  تمصفنا  ىتح  مهضعب  نولتاقي  ءايوقألا  ءارمألا 
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، هدلاو توم  ذنم  .ةيومدلا  ةرتفلا  كلت  ذنم  تسلاو  عبارلا  مكاحلا  غنايشت  يار 

، نشت لظ  نم  هبعش  ةيرح  ىلع  ظافحلا  يف  دوقع  ةثالث  ةبارق  ىضمأ  دق  ناك 

عاضخإ ىلإ  دوقت  ار  ةناهإ  هيجوت  نود  نم  نيرخآ  ءافلح  عم  تاقالع  ىنبو 

.بعصلا مالسلا  كلذ  ام  ًاموي  ثس  هئانبأ  دحأ  ناك  .نيرخآلل  ةوقلاب  هتكلمم 

ىلإ مضنالل  هيبراحمو  ةضياقملل  هراجت  لسري  ةيزجلا ، عفدي  غنايشت  يار  ناك 

.مّركملا فيلحلا  ةلماعم  ىقلي  ناك  لباقملاب ، .يروطاربمإلا  شيجلا  فوفص 

يتلاو ال هبعشل ، ةديدج  ةيدجبأ  عضوب  رمأ  دق  غنايشت  يار  نأ  ًاحيحص  ناك 

ةردان ًاصوصن  هيلإ  لسرأ  دق  زوجعلا  نشت  روطاربمإ  ناك  .نشت  ةباتك  ًاثك  هبشت 

، لوبق ةراشإ  ديكأتلاب  كلت  تناك  .اهتمجرت  متتل  ومايكاس  اذوبو  وزت  وال  صخت 

لابجلا هّدحت  نشت ، يضارأ  نع  ًالصفنم  ايزك  يزك  يداو  ناك  .ةقفاوم  نكت  نإ  

ذوفن نم  ًاما  نوررحتيس  ايزك  يزك  ءانبأ  ناك  ةديدج ، ةغل  عم  .رفصألا  رهنلاو 

طاشنلاو ةيؤرلاب  عتمتي  هنأ  فرعي  ناك  هنكل  ةساّسحو ، ةطخ  ةبعل  تناك  .نشت 

تناك يتلا  ةديدجلا  ةراجتلا  تاقرط  رّكف يف  .هبعشل  حيحصلا  لبقتسملا  سملتل 

رطخلل ًاضرعم  ناك  كلذ  لك  .اهنم  أت  تناك  يتلا  ةولاو  برغلا ، ىلإ  تحُتف  دق 

.ءارحصلا رأجت يف  يتلا  لئابقلا  كلت  َلبِق  نم 

دودح ىلإ  اولصو  دق  لوغملا  نأ  كرديس  يو  مألا  ناك  نإ  غنايشت  يار  لءاست 

ًاديفم نكي  .ايزك   يزك  ةكلمم  مهلوخدب  يقرشلا  لشلا  يف  ميظعلا  هروس 

.لقحلا ىلإ  ةيدؤملا  ةباوبلا  ىلع  دق ع  بئذلا  نأ  كاذنآ  نشتل 

نشت دونج  ىلع  دتعالا  هبضغأ  ينمعدت ." نأ  يغبني  : " هسفنل سمه 

نكي .مهل   ةيعبتلا  نع  هبعش  داعبإ  نم  لايجأ  ةّدع  دعب  ًايركسع ، هومعديل 

ناك .معدلا  كلذ  لباقم  يو  مألا  هبلطيس  ام  لمحت  عيطتسي  ناك  نإ  دعب  فرعي 

ً.اددجم ًيلقإ  حبصتل  طقف  ةكلمملا  ذاقنإ  ًانكمم 

ناك .هضرأ  ىلع  نشت  شيج  دوجو  ةركف  نم  ًابضاغ  هعباصأب  غنايشت  يار  رقن 

ِتأي نإ   اذام  ةكرعملا ؟ ءاهتنا  دعب  رداغي  نإ   اذام  نكل  هيلإ ، ةجاحلا  سمأب 
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؟ ًالصأ

نورخآ فالآو  ناوشني ، راوسأ  نمض  نومتحي  صخش  فلأ  اتئم  كانه  ناك 

قلست لواحي  ًاسأي  مهكأ  ناك  ليللا ، يف  .ةقلغملا  تاباوبلا  جراخ  نوعمجتي 

مهداعبإ ىلع  مغرم  مهسفنأ  نودجي  كلملا  سارح  ناكو  ةنيدملا  ىلإ  راوسألا 

لك قرشت  سمشلا  تناك  .مهطسو  ىلع  ماهسلا  نم  لباو  قالطإ  وأ  مهفويسب ،

اهنفدل ناوشني  ةرداغم  ىلإ  دونجلا  نم  ديزملا  رطضيو  ةديدج ، ثثج  ىلع  موي 

ًابيئك ًالمع  ناك  .ةبضاغلا  قابلا  تارظن  تحت  لمعلاو  ضارمألا ، رشنت  نأ  لبق 

تيقب اذهل  دودحم  ددع  ىوس  ماعطإ  عيطتست  نكت  ةنيدملا   نكل  راس ، غو 

مدلا نم  عقب  ترهظ  ىتح  ةيبهذلا  طويخلا  غنايشت  يار  لتف  .ةقلغم  تاباوبلا 

.هرافظأ تحت 

.لُزنو ناخ  لك  ةّرسأو  عراوشلا ، يف  ًاذالم  اودجو  دق  اوناك  نيذلا  كئلوأ  مان 

نم مغرلا  ىلع  ءادوسلا ، قوسلا  تشعتناو  موي ، لك  عفترت  ماعطلا  راعسأ  تناك 

ةنيدم ناوشني  تناك  .ةنوؤملا  ركتحي  صخش  يأ  نوقنشي  اوناك  سارحلا  نأ 

نم تضقنا  دق  تناك  روهش  ةثالث  نكل  ةرباربلا ، موجه  اهونكاس  رظتناو  فوخلا 

ءيش لك  بّرخي  زيكنج  شيج  ناك  نيب  رامدلا  نع  ريراقت  ىوس  ءيش  روهظ  نود 

اوناك هيعلطتسم  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ناوشني ، ىلإ  دعب  لصو  دق  نكي  .هقيرط   يف 

.ةديعب ةفاسم  ىلع  نورهظي 

تناك اهنأ  ةلوهسب  قدصي  نكي  .عزفي   غنايشت  يار  لعج  م  ٌسرج  نر 

داتعملا روعشلا  هل  بلجي  كلذ   نكل  هتالمأت ، يف  ًاعئاض  ناك  .نتلا  ةعاس 

فعضت يتلا  ةثيبخلا  راكفألا  نم  هسأر  ّزه  ً.اقح  مويلا  أدبي  نأ  لبق  ةنينطلاب 

هال هسفن  زّهج  .لضفأ  ًءابنأ  هعم  رجفلا  بلجيس  ار  .ءايوقألا  لاجرلا  ةزع 

يذلا ندرلا  يطب  ماقو  لوقصملا  بهذلا  نم  عونصملا  هشرع  بصتنا يف  نورخآلا ،

ًابوث ىدترا  دق  نوكيس  هئارزو ، ىلإ  ملكتيس  امدنع  .رخآلا  طيخلا يف  هنم  بحس 

.ربكأ ةلوهسب  قفدتي  همد  لعجت  ةشعنم  هاي  ّمحتساو  ًاديدج 
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نم فص  لخد  .مات  تمصب  ةعاقلا  باوبأ  تحُتفو  ًاددجم  سرجلا  نر 

دابللا نم  ةيذحأ  مهئادترال  موتكم  مهتاوطخ  عقوو  مهب ، قثي  نيذلا  هيراشتسم 

، ثارتكا نود  نم  غنايشت  يار  مهيلإ  رظن  .ةلوقصملا  ةيضرألا  اوشدخي  ال  ىتح 

ىلع ةدحاو  ةراشإ  رهظأ  نإ  .هجازم  نم  مهتقث  نودمتسي  مهنأ  فرعي  ناكو 

.لفسألا ةنيدملا يف  عراوش  رشتنملا يف  ةماعلا  بعرب  نورعشيس  قلقلا ،

.ةبك حوارم  نم  ًاقيقر  ًيسن  السرأو  كلملا ، يبناج  ىلإ  هيعقوم  نادبع  ذختا 

داكلاب لوألا  هريزو  نأ  ظحالو  هدوجول ، ًابك  ًامتها  غنايشت  يار  رعي   

ىلع مههابج  لاجرلا  عضو  ىتح  راظتنالا  ىلع  هسفن  مغرأ  .هئوده  ىلع  ظفاحي 

دق هّدجو  هدلاو  ناك  .ةحيرمو  ةدق  تلكلا  تناك  .ءالولا  دهع  اومسقأو  ضرألا 

.اهسفن ةفرغلا  كلت  تارملا يف  فالآ  اهاعمس 

ةبكلا باوبألا  قالغإ  متو  راهنلا  لمع  يف  عورشلل  نيزهاج  اوناك  ًاخأ ،

ناك .غنايشت  يار  ركف  ك  ًاما ، مهدحول  مهنأ  كفتلا  ةقحلا  نم  ناك  .مهفلخ 

.سمشلا برغت  نأ  لبق  قوسلا  ليواقأ يف  حبصي  شرعلا  ةفرغ  ثدحي يف  ام  لك 

يذلا فوخلاب  نورعشي  مهنأ  ىلع  ةراشإ  نع  ًاثحب  بثك ، نع  ءارزولا  بقار 

.ًاليلق هريراسأ  تللهتف  ءيش ، رهظي  .هردص   لمتعي يف 

ً.اعيمج اندلاوو  انكلم  ءسلا ، نبا  روطاربمإلا ، ةلالج  : " لوقي لوألا  هريزو  عرش 

.دبعل ةعقرلا  ّملس  هنكل  هسفنب ، برتقي  نشت ."  يو  روطاربمإلا  نم  ةلاسر  لمحأ 

مألل يصخشلا  متخلا  غنايشت  يار  فرعو  ةنيمثلا  قرولا  ةفل  عفرو  باشلا  اثج 

ضفيو ةقرولاب  كس  ناك  نيب  هردص  لمألا يف  ةقراب  غنايشت  يار  ىفخأ  .يو 

.يعمشلا متخلا 

ىلع هترطيس  نم  مغرلا  ىلعو  ةلاسرلا ، ةءارقل  ًاليوط  ًاتقو  هنم  رمألا  قرغتسي   

شطعتلاب رعشي  نأ  عاطتسا  ً.اسوبع  اّبطقت  غنايشت  يار  يبجاح  نأ  الإ  هسفن ،

.ٍلاع ٍتوصب  ةلاسرلا  أرقيل  يفكي  ا  ًابلس  رثأت  دق  هؤوده  ناكو  ةفرغلا  ءابنألل يف 

؟ انل ةبسنلاب  رطخلا  نمكي  نيأ  .مهضعب  انؤادعأ  مجاهي  نأ  انتحلصم  نم  نإ  "
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". مكاركذل نشت  رأثيسو  ةازغلا  ءالؤه  حارجلا يف  اونخثأ 

نول بحش  .تلكلا  نوركفي يف  ءارزولا  ناك  نيب  ةفرغلا  ىلع  تمصلا  قبطأ 

.تازيزعت كانه  نوكت  نل  .مهيلع  ًايداب  جاعزنالا  رهظو  مهنم ، نثا  وأ  دحاو 

ًافيلح ك دعي  ءادعألاب و  مهفصو  دق  ديدجلا  روطاربمإلا  ناك  كلذ ، نم  أوسألا 

تلكلا كلت  يف  ايزك  يزك  ةكلمم  ةياهن  اوعمس  مهنأ  ًانكمم  ناك  .هدلاو  ناك 

.ةليلقلا

."؟ دعتسم انشيج  له  : " تمصلا ًطحم  ءودهب  غنايشت  يار  لاق 

لوقي نأ  عيطتسي  نكي  .هفوخ   ًايفخم  دري ، نأ  لبق  ًاثك  لوألا  هريزو  ىنحنا 

دق مالسلا  نم  لايجأ  تناك  .برحلل  دونجلا  دادعتسا  ءوس  ىدم  نع  كلملل 

.ةيبرحلا نونفلا  نم  ةنيدملا  تايناغ  عم  لماعتلا  ةربخ يف  كأ  مهتلعج 

نوديعيس مهتدايقل ، يكلملا  كساّرح  عم  .ةلالجلا  بحاص  اي  ةئيلم  تانكثلا  "

". ءارحصلا ىلإ  تاناويحلا  كلت 

ؤرجيس كانه  دحأ  الأ  فرعي  ناكو  كارح ، نود  نم  ًانكاس  غنايشت  يار  سلج 

.هراكفأ ةعطاقم  ىلع 

ىلإ نويصخشلا  يسارح  جرخ  اذإ  ةنمآ  ةنيدملا  ىلع  ظفاحنس  له  : " ًاخأ لاق 

تقولا ناح  دقل  .تاونس  ايشيلملا  تمعطأو  تيوأ  دقل  ال ، نوحالفلا ؟ لوهسلا ؟

هريزو هجو  ىلع  رهظ  يذلا  رتوتلا  لهاجت  يدي ." نم  هوبستكا  دق  اوناك  ام  درل 

طابضناب ةنيدملا  ريدي  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  طقف ، همع  نبا  لجرلا  ناك  .لوألا 

بلطتي ءيش  يأب  رمألا  قلعتي  امدنع  هقمع  لث  ركفي  نكي  هنأ   الإ  ديدش ،

.ةعدبم ةركف 

نأ ودبي  .موجهل  ططخأس  يننأل  يشيج ، دئاق  بلطب  اولسرأ  : " غنايشت يار  لاق 

نأ دعب  يّدرو  يو ، روطاربمإلا  ...تلكب  ركفأس  .ىهتنا  دق  لئاسرلاو  مالكلا  تقو 

". انم برتقي  يذلا  رطخلا  عم  لماعتلا  نم  انيهتنا  دق  نوكن 

كأل مالسلاب  تمعن  دق  ةكلمملا  تناك  .مهايحم  ىلع  ٍداب  قلقلاو  ءارزولا  جرخ 
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.برحلا عئاظف  ركذتي  دحأ  كانه  نكي  و  دوقع ، ةثالث  نم 

، هفلخ نم  انبساني ." ناكملا  اذه  : " ايزك يزك  لهس  ىلإ  رظني  وهو  نويشك  لاق 

ءارضخلا لوقحلا  قوف  تلاج  هترظن  نكل  ديعب ، نم  حولت  لابجلا  تناك 

ةعرسب ةفاسملا  تعطق  دق  لئابقلا  تناك  .ةيعارزلا  ليصاحملاب  ةبصخلا  ةيبهذلاو ،

نأ نود  نم  ىرخأ  ىلإ  ةيرق  نم  تلقتناو  ةيضاملا ، ةثالثلا  روهشلا  لالخ  ةبك 

نأ لبق  مهيديأ  تطقس يف  دق  ةبك  تادلب  ثالث  تناك  ً.ابيرقت  ةمواقم  ىقلت 

، ةيادبلا يف  .ةازغلا  نم  برهي  ةغصلا  ةكلمملا  بعش  أدبو  ًامدق ، ءابنألا  يض 

ناك ًافلأ ، عبرألا  ةبارق  ىلإ  مهددع  لصو  امدنع  نكل  ىرسأ ، ذخأت  لئابقلا  تناك 

ددعلا كلذ  ماعطإ  عيطتسي  هشيج  نكي  .مهليوع   تاوصأ  نم  بعت  دق  زيكنج 

اونوكي ءاسؤبلا   عرازملا  نأ  ديب  هفلخ ، مهكرت  عيطتسي  نكي  مهنم و  بكلا 

تناك .هلمكأب  ًاموي  لتقلا  رمتساو  رمألا  ردصأ  دق  ناك  .ديدهت  يأ  نولكشي 

طقف ةدحاو  ةرم  توملا  لالت  زيكنج  رازو  سمشلا ، يف  نفعتتل  كُرتت  ثثجلا 

ً.اددجم مهيف  ركفي  كلذ ،  دعب  .هدونج  هب  موقي  ام  دهاشيل 

ناكو تآفاكمك ، نهعيزوت  مت  اوللا  ءاسنلا  ىوس  ةايح  ىلع  ءاقبإلا  متي   

اتناك .مويلا  كلذ  ةحيبص  يف  ردان  لجب  ناعتمتت  تنثا  ىلع  ع  دق  نويشك 

ىلع زيكرتلا  نم  ًالدب  ههاجتاب  درشت  هراكفأ  نأ  فشتكاو  هتميخ  يف  هنارظتنت 

.هراكفأ ةيقنتل  هسأر  ّزه  .موجهلا  ةيلاتلا يف  ةوطخلا 

حالفلا نأ  ودبي  ال  : " ربكألا هقيقش  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  يقلي  وهو  عبات 

". اندايج ةياقسل  ةزاتمم  تاونقلا  كلتو  قالطإلا  ىلع  برحلل  نوزهجم 

ىلع هنقذ  عضيو  هتميخ ، بناج  ىلإ  جورسلا  نم  ةموك  ىلع  سلجي  زيكنج  ناك 

نوتبثي ةيتفلا  نم  ةعومجم  دهاشو  لجرلا  لوح  ًاحرم  لئابقلا  جازم  ناك  .هيدي 

هينبا نأ  دهاش  امدنع  متهاب  هسأر  عفر  .ضرألا  يف  الوتبلا  رجش  نم  ًايصع 

مهضعب عفديو  ثيدحلا  فارطأ  لدابتت  يتلا  ةعومجملا  نمض  اناك  نيبكلا 

اغاشتو يشوج  ناك  .يصعلا  تيبثتل  لبسلا  لضفأ  لوح  نولداجتي  يف  رخآلا 
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بعاتم يف  مهناعقوي  اناك  ام  ًابلاغو  لئابقلا ، ةيتفل  ةطخ  ةقفر  نالث 

.مايخلا ءاسنلا يف  لبق  نم  تاعفصلل  مهيقلت  اهنع  مجني  تارجاشمو 

بد لثم  نحن   " .ركفي ناك  نيب  ىلفسلا  هتفش  قوف  هناسل  رّرمو  زيكنج ، دهنت 

راجت نأ  كوشراب  ربخأ  .مهسفنأب  نوقتس  مهنكل  نويشك ، اي  لسعلا  هبلخم يف 

". دعب مهب  ِقتلن  .انرظتني   بك  شيج  دوجوب  اورخافت  ايزك  يزك 

مهتنيدم كانه  لازت  .ار ال   " .لتحالا كلذ  نم  ةالابم  الب  هيفتك  نويشك  ّزه 

ىتح ًاعوج  نوروضتي  مهلعج  اننك  .كانه  راوسألا  فلخ  نوئبتخي  ار  .ةميظعلا 

". لخادلاب مهو  مهيلع  راوسألا  ميطحت  وأ  اهنم ، اوجرخي 

روهتلا عقوتأ  .نويشك  اي  ًادج  ًانيل  نوكأ  نل   " .هقيقش نم  زيكنج  ابجاح  بطقت 

ئلت امدنع  كاردإلاو  هيبنتلا  توص  نوكتل  ينم  ًابيرق  كيقبأ  .راساخ  نم 

نأ ديرأ  الو  ةكلمملا  هذه  ةدحاو يف  ةكرعم  ضخن  .مهسفنأب   ًارورغ  نوبراحملا 

بيردتلا ىلإ  نودوعي  مهلعجا  .اهضوخن  امدنع  ئيطبو  نيدب  لاجرلا  نوكي 

". ًاضيأ تنأ  .مهنم  لسكلا  درطاو 

.خيبوتلا نم  ًالجخ  نويشك  دّروت 

هدالوأ بقاري  زيكنج  نأ  ىأر  يالوم ." اي  ءاشت  ك  : " هسأر ينحي  وهو  لاق 

لوحتو تونوخلوأ ، نم  اهوملعت  ةراهم  ةبعل  تناك  .مهسارفأ  نوطت  اوناك  نيب 

هيسرف ةدايقل  هيسفن  نازّهجي  اغاشتو  يشوج  ناك  نيب  مهنع  زيكنج  هابتنا 

.ةبرتلا يصعلا يف  فص  ءارو  ام  ىلإ  ةعرس  ىصقأب 

دودشم يلوفطلا  هسوقو  طخلا  ةاذاح  قلطناو  ربكأ  ةعرسب  هسرف  يشوج  رادأ 

هداوج دوقي  وهو  همهس  قلطي  ناك  نيب  نويشكو  زيكنج  هبقار  .هرخآ  نع 

ةظحللا يفو  ةديج ، ةبرض  تناك  .ةعيفرلا  اصعلا  لصنلا  باصأ  دقو  ةعرس ، ىصقأب 

، اهقلطأ يتلا  بشخلا  ةعطق  عزتناو  لفسألا  ىلإ  ىرسيلا  هدي  يشوج  ّدم  اهسفن ،

اغاشت نأ  الإ  هل ، اوفته  .هقافر  ىلإ  ًادئاع  ريدتسي  ناك  نيب  ًاجهتبم  اهعفرو 

.هرود أدبي  نأ  لبق  ففأت 
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رظني تلكلا و  نم  زيكنج  عزف  ًاعئار ." ًابراحم  كنبا  نوكيس  : " نويشك مت 

.هاس يذلا  بعتلا  فرعي  ناك  هنأل  هيلإ  نويشك 

سمخب لجر  نم  ىلعأ  راوسأ  فلخ  عجارتلا  نوعيطتسي  : " دانعب زيكنج  لاق 

مهكلم متهيس  اذامل  .لوهسلا  بوجن  يف  انيلع  اوكحضي  نأ  مهنكو  تارم ،

كلت ناوشني  ةنيدم  لازت  يف ال  داكلاب  هانعسل  دقل  يورقلا ؟ نم  تائم  عضبب 

". اهيف ميقي  وهو  ةنمآ  عبقت 

همهس عطق  .يصعلا  فص  ىلإ  هداوج  دوقي  اغاشت  ناك  نيب  نويشك  بجي   

، هقيقش ىلع  يشوج  كحض  .طقسي  نأ  لبق  هعازتنا  تلشف يف  هدي  نكل  اصعلا ،

دهاشي هدلاو  نأ  نلعي  اناك  ً.ابضغ  طيشتسي  اغاشت  هجو  نويشك  ىأرو 

.قابسلا

لاجرلا عمجا   " .هيمدق ىلع  فقيل  ضهنو  هرارق ، زيكنج  ذختا  هفلخ ، نم 

ًايوق ًاثأت  تكرت  يتلا  كلت  ةراجحلا  ةنيدم  ىرأس  .سملل  نودعتسي  مهلعجاو 

رهُظي لوخدلل ."  ليبس  دوجو  نم  دب  ال  ىرخأب ، وأ  ةقيرطب  .علطتسملا  ىدل 

ةيمحم ةنيدم  لبق  نم  دهاش  دق  نكي  .هلخاد   لمتعي يف  يذلا  قلقلا  هقيقشل 

ةيفيك نع  ةركف  اهتيؤر  ثت  نأب  لمأي  ناك  .هوعلطتسم  اهفصو  ةيلاع ك  راوسأب 

.راوسألا ىلع  ىودج  نم غ  هسفن  شيجلا  رمدي  نأ  نود  نم  اهيلإ  لوخدلا 

ًائيش لاق  دق  ناك  اغاشت  نأ  ىأر  رماوألا ، لقنل  رداغي  نويشك  ناك  امدنع 

هالك عقوو  هبناجب ، اغاشت  ّرم  امدنع  هسرف  نع  يشوج  زفق  .ربكألا  هقيقشل 

ّرم امدنع  نويشك  مستبا  .ةيراعلا  مادقألاو  قفارملاب  نارجاشتي  ضرألا  ىلع 

.هتلوفط ركذت  دقو  هبناجب 

مهيلع نوكيس  ار  .ةيرثو  ةبصخ  لابجلا  فلخ  اهوفشتكا  يتلا  ضرألا  تناك 

قاحلإ اهنك  ةوق  ليختي  نأ  عطتسي  هنكل   اهيلع ، ظافحلل  كراعم  ضوخ 

، ىتف ناك  امدنع  .هنطو  نع  ًاديعب  ليم  فلأ  عطقي  هولعج  يذلا  شيجلاب  ةزهلا 

يف .اهتعرس  دادزت  فيك  ىأرو  لت  حفس  ىلع  ةبك  ةرخص  ةرم  جرحد  دق  ناك 
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.اهفاقيإ ًانكمم  دعي  طقف ،  صق  تقو  دعب  نكل  ةئيطب  تناك  ةيادبلا ،

ةيلطم ًاعورد  نودتري  كلملا  دونج  ناك  .برحلل  ايزك  يزك  نول  يزمرقلا  ناك 

ةنيزم شيجلا  دئاقب  غنايشت  يار  عمتجي  ثيح  ةفرغلا  نكت  و  ٍهاز ، رمحأ  نولب 

طقف ةدحاو  ةلواط  كانه  تناك  .هسفن  نوللاب  ةيلطم  تناك  اهراوسأ  نأ  غ 

ىلإ ناقّدحي  لجرلا  الك  فقو  دقو  هئاجرأ ، ىدصلا يف  ددرتي  يذلا  غارفلا  للختت 

يلصألا لاصفنالل  طيطختلا  مت  دق  ناك  .ةيصاصر  لاقثأب  ةتبثملا  ةقطنملا ، طئارخ 

ةينغلا ةكلمملا  ذاقنإل  ًاناكم  تناك  يتلاو  ءارمحلا ، راوسألا  كلت  نمض  نشت  نع 

داك هنإ  ىتح  ةفرغلا  عم  ًاما  قفاوتيو  ًالوقصم  مايج  دئاقلا  عرد  ناك  .اهخيراتب 

قوف بهذلا  نم  ًاصيمق  يدتري  هسفن  غنايشت  يار  ناك  .راوسألا  ب  يفتخي 

.دوسألا ريرحلا  نم  لاورس 

ايزك يزك  خيرات  نأ  رعشي  ناك  .راقولاب  عتمتي  ًالجرو  بيشأ ، لاجلا  ناك 

.هسفنب اهلمحتيس  يتلا  ةيلوؤسملا  لثم  ٌليقث  ةقيتعلا ، ةفرغلا  كلت  ءاوه  قلعم يف 

.نكادلا قرزألا  ربحلا  طوطخ  ىلع  جاعلا  نم  ىرخأ  ةمالع  عضو 

اولخد يذلا  ناكملا  نع  ًاديعب  سيل  ةلالجلا ، بحاص  اي  انه  مهركسعم  نإ  "

لوط ةدحو  ةئم  ةفاسم  ىلع  تاراغ  نشل  مهيبراحم  اولسرأ  دقل  .ةكلمملا  ىلإ  هنم 

". هاجتا لك  يف 

دب اذهل ال  دحاو ، موي  لوطأ يف  ةفاسم  عطق  لجرلل  نك  ال  : " غنايشت يار  مت 

". كانه مهتمجاهم  عيطتسن  ار  .ليللا  ءاضقل  ىرخأ  تاركسعم  مهيدل  نأ 

.ةينالع هكلم  ضراعي  نأب  بغري  نكي  و  ًاليلق ، هسأر  دئاقلا  ّزه 

انيدل .ماعطلا  لوانتل  نوفقوتي  وأ  ةلالجلا ، بحاص  اي  نوحاتري  ال  مهنإ  "

ىلإ رجفلا  نم  نودوعي  مث  ةفاسملا  كلت  نوعطقي  مهنإ  نولوقي  نوعلطتسم 

سيل .مهمامأ  مهنوعفديو  أطبأ ، نوحبصي  ىرسأ ، ىلع  نوضبقي  امدنع  .بيغملا 

". يسيئرلا ركسعملا  نم  مهعم  تادادمإ  نولمحيو  ةاشم  مهيدل 

ًايفاك ًاداقتنا  نوكيس  كلذ  نأ  فرعي  ناكو  ًاسوبع ، غنايشت  يار  ابجاح  بطقت 
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.هروضح ًاقرع يف  ببصتي  دئاقلا  لعجل 

ءالؤه ّدصيو  شيجلا  كبتشي  نأ  يغبني  .دئاقلا  اهيأ  ًهم  سيل  مهركسعم  نإ  "

حالفلا نم  ةموك  نع  ريرقت  يدل  .رامدلا  نم  ثكلاب  اوببست  نيذلا  نيغملا 

ىتح ًاعوج  ةنيدملا  روضتت  نأ  نك  ليصاحملا ؟ دصحيس  نم  .لبج  عافتراب  ىلتقلا 

!". مويلا ةازغلا  ءالؤه  انكرت  اذإ 

بضغ ةدايزب  ةرطاخملا  نم  ًالدب  عانق  لثم  ًادماج  ههجو  مايج  دئاقلا  لعج 

.هكلم

لملا سرحلا  دوجو  عم  .ةيضرألا  زيهجتو  ليكشتل  تقو  ىلإ  انشيج  جاتحيس  "

ناك اذإ  .موجه  يأ  دصتس  ةيندعم  داتوأب  ةئيلم  لوقحلا  لعج  يننك  مهتدايقل ،

". مهقحسنس ًاديج ، طابضنالا 

ةصاخلا ايشيلملا  عم  اوناك  نشت  دونج  نأ  ول  لّضفأس  تنك  : " غنايشت يار  لاق 

".

.ساّسح عوضوم  هنأ  فرعي  ناكو  دئاقلا ، حنحنت 

نم ًاليلق  لضفأ  ايشيلملا  .ةلالجلا  بحاص  اي  لملا  كسرح  وه  هجاتحن  ام  لك  "

". مهدحول دومصلا  اهدارفأل  نك  .ةحلسأ ال  نولمحي  نيذلا  حالفلا 

.هشيج دئاق  ىلإ  تبحاشلا  هينيع  غنايشت  يار  رادأ 

تنك امدنع  .ناوشني  راوسأ  ءانبل  بّردم  يدنج  فلأ  نوعبرأ  يدلاو  ىدل  ناك  "

ىركذ ةبسان  ةنيدملا  ربع  ًايركسع  ًاضرع  مدقت  ءارمحلا  فوفصلا  تدهاش  ًالفط ،

تمقو ىقمح  ىلإ  تعمتسا  دقل   " .بضغب ّرشك  مهل ." ةياهن  الأ  ادبو  هداليم ،

ىوس دجوي  ال  .انهجاوت  دق  يتلا  رطاخملا  بايغل  ًارظن  ًاثك  فيلاكتلا  ضفخب 

اهدنع عفاديس  نم  لاتقلل ؟ مهلاسرإ  ينم  ديرتو  صاخلا  يسرح  نم  ًافلأ  نيرشع 

له راوسألا ؟ نع  عفاديو  ةميظعلا  ساوقألا  قرف  لكشيس  نم  ةنيدملا ؟ نع 

يف لاتقلل  يسرح  لسرأ  املاح  عفان  نونوكيس  راجتلاو  حالفلا  نأ  دقتعت 

نم رصنلل  ططخ  .ماعطلا  لجأ  نم  بغش  لعأو  قئارح  علدنتس  جراخلا ؟
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". ىرخأ ةقيرط  كانه  تسيل  .دئاقلا  اهيأ  مهنود 

ىلع .ةلوهسب  هبصنم  ىلع  لصح  دقو  كلملا ، معأ  دحأ  نبا  مايج  دئاقلا  ناك 

.غنايشت يار  ضفر  ةهجاومل  ةيفاك  ةعاجشب  عتمتي  ناك  كلذ ، نم  مغرلا 

.نيرخآلا نومعديس  ةلالجلا ، بحاص  اي  كسرح  نم  فالآ  ةرشعب  ينتدّوز  اذإ  "

". اهميطحت ودعلل  نك  يتلا ال  ةاونلا  نونوكيس 

". ًادج بك  ددع  فالآ  ةرشع  ىتح  : " ةّدحب غنايشت  يار  ّدر 

.هقير مايج  دئاقلا  علتبا 

سراح فالآ  ةسمخ  عم  .يالوم  اي  ناسرفلا  نود  نم  رصنلا  قيقحت  يننك  "ال 

اذإ  .ةصرف  يدل  نوكتس  ةعردم ، ًادايج  نوطت  نيذلا  كئلوأ  نم  فالآ  ةثالثو 

". نآلا ينمدعت  نأ  يغبني  كلذ ، يحنم  كرودق  نكي 

، مستبا .ةتباثلا  مايج  دئاقلا  ةرظن  دجوو  ةطيرخلا ، نع  هينيع  غنايشت  يار  عفر 

.لجرلا دخ  ىلع  ليست  تناك  يتلا  قرعلا  ةطقن  نم  ًارورسم 

نم مغرلا  ىلع  ءاقبإلاو  انيدل  ام  لضفأ  كحنم  ةنزاوم ب  رمألا  بلطتي  ً.انسح  "

، باشنلاو سوقلا  ةامر  نم  ًافلأ  ذخ  .ةنيدملا  نع  عافدلل  يفكي  ددع  ىلع  كلذ 

دوقتس يتلا  ةاونلا  كلت  نوكتس  .حامرلا  يلماح  نم  يرخأو  ناسرفلا  نم  تقرفو 

". ودعلا دض  نيرخآلا 

كلذ غنايشت  يار  ظحالي  .ةظحلل   ًاركاش  تمصب  هينيع  مايج  دئاقلا  قلغأ 

.ةطيرخلا ىلإ  ًادئاع  رادتسا  هنأل 

ار نكل  رمحألا ، يسرح  ايشيلملا  نوكت  ار ال  .عوردلا  نزاخم  غيرفت  كنك  "

نم ففخيس  كلذ  نأب  يدل  كش  ً.اناعجش ال  كلذ  مهلعجيس  مهرهظ  اورهظ  اذإ 

اذه ينلذخت يف  .ةيركسعلا ال  تانكثلا  هّوو  يلالغتسالا  قنش  نع  مجانلا  للملا 

". دئاقلا اهيأ 

". ةلالجلا بحاص  اي  كلذ  لعفأ  نل  "

يذلا ناسرفلا  نم  ليوط  طخ  نم  فلؤملا  هشيج ، ةمدقم  زيكنج يف  قلطنا 

٩٥



قباست امدنع  طخلا  خفتنا  تاونقلا ، ىلإ  اولصو  امدنع  .ايزك  يزك  لهس  ربع  دت 

، دوسألا ءاملا  عقي يف  نم  لك  ىلع  نودانيو  نوكحضي  مهو  اهيف  صوغلل  لاجرلا 

.هتاف ام  كرادتل  ةعرسب  يرجلا  هيلع  ناكو 

ردصي نأ  لبق  تاعاس  ةليط  قفألا  ةعقب يف  لثم  ودبت  ناوشني  ةنيدم  تناك 

فقوت مث  طخلا  دادتما  ىلع  تأدهو  قاوبألا ، تلاعت  .فقوتلاب  رمألا  زيكنج 

ًادلب كلذ  ناك  .ةحنجألا  ىلع  لاجرلا  هيبنتل  ددرتت  رماوأ  كانه  تناكو  دشحلا ،

.ةأجافملل ةضرع  اونوكي  نلو  ًايداعم 

ًالوهم ًخض ، ًءانب  تدب  لايمأ ، دعب  ىلع  ىتح  .ديعب  نم  ةنيدملا  تحال 

يتلا روخصلا  تناك  .ةهظلا  دعب  سمش  ميدس  زيكنج يف  قّدح  .بكلا  همجحب 

ًاجاربأ نوكت  نأ  نك  ةدمعأ  ةيؤر  عاطتساو  ةنكاد ، ةيدامر  ةانبلا  اهلمعتسا 

مامأ هتبهر  رهُظي  ىتح ال  هدهج  لذبو  اهتمهم  مخت  عطتسي  .راوسألا   لخاد 

.لاجرلا

.ةطسبنملا ضرألا  كلت  لثم  هبعش يف  ةمجاهم  نك  هنأ ال  ىأرو  هلوح ، رظن 

مهنوفشتكيس هيعلطتسم  نكل  اهنيب ، نومثجي  ًادونج  يفخت  ليصاحملا  تناك  ار 

ةماقإل رخآ  ناكم  يأ  لثم  ةنمآ  ضرألا  تناك  .مهبارتقا  نم  ليوط  تقو  لبق 

.رماوألا ردصي  ناك  نيب  هداوج  نع  لجرتو  رارقلا ، ذختاو  ركسعم 

ةطوبرم مايخلا  تناك  ً.اما  اهفرعت  يتلا  ماهملا  ةيدأتل  لئابقلا  تقلطنا  هفلخ ،

، ةيرق تميُقأ  .ليوط  تقو  ذنم  لمعلا  كلذ  ىلع  تداتعا  تالئاع  اهبصنتو  ًاعم 

تقو ِض  .تاناويحلا   ناعطقو  تابرعلاب  ةئيلم  مهب  ةصاخ  ةنيدم  ةدلب ،

يوشملا نأضلا  ةحئار  تألمو  ةصاخلا ، زيكنج  ةبرع  زيهجت  متي  نأ  لبق  ليوط 

.ءاوهلا

لك وبراحم  فقو  هنويع ، تحت  .مليج  هنبا  عم  طخلا  لوط  ىلع  نالسرأ  راس 

ناكو كلذ  زيكنج  نسحتسا  .دألا  دحلاب  ىوس  اوملكتي  و  دادعتساب ، لئابقلا 

.هيلإ الصو  امدنع  ةماستبا  عم  ًادعتسم 
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عافدلل ناكم  كانه  سيل  .ةطسبنملا  ضرألا  كلت  لثم  ًادبأ  َرأ   : " نالسرأ لاق 

". انه ًاما  نوفوشكم  نحن  .عجارتلا  اندرأ  اذإ  هيلإ  باحسنالل  وأ  هنع ،

نالسرأ ناك  .ملكتي  هنكل   تلكلا ، كلت  هعس  ىدل  هينيع  مليج  هنبا  عفر 

لقالقلل ًاثم  ًادبأ  نكي  .ءاكذو   صرحب  لمعيو  نيرخآلا  ةداقلا  لك  رمع  فعضب 

.هتيبصع ىشخي  عيمجلاو  مارتحا  عضوم  هتراهم  تناكو  لئابقلا ، ب 

.انه سيل  .نالسرأ  اي  انيلع  اوّفتلي  نل  : " هفتك ىلع  تبري  وهو  زيكنج  ّدر 

ًاردحنم ينبأس  ار  اولعفي ، لاح   وأ يف  ةنيدملا ، كلت  نم  نوجرخي  مهلعجنس 

قحتسي ًائيش  كلذ  نوكيس  .مهيلإ  لخدأو  مهراوسأ  ةمق  ىلإ  بارتلا  نم 

."؟ كلذك سيلأ  ةدهاشملا ،

نم اوبرتقا  نيذلا  كئلوأ  نم  ًادحاو  ناك  .ةفلكتم  نالسرأ  ةماستبا  تناك 

.مهماهس هيلع  اوقلطيل  يفكي  ا  ناوشني 

.راوسألا نم  برقلاب  كداوج  دوقت  امدنع  كلذ  ىرتس  .يالوم  اي  لبج  لثم  اهنإ  "

اولطي نأ  ماهسلا  ةامرل  نك  تاّوكب  ةزهجم  راوسألاو  ةيواز  لك  دنع  جرب  كانه 

ًالهس ًاديص  نوكنس  نيب  مهتباصإ ، ًابعص  نوكيس  .ر  كتيؤرل  اهنم  مههوجوب 

". مهيلإ ةبسنلاب 

.هتباعد سح  نم  ًاضعب  زيكنج  دقف 

مهلعجأسف انيديأ ، ب  ةنيدملا  طقست  اذإ   .ررقأ  نأ  لبق  ًالوأ  اهارأس  "

". ًاعوج نوروضتي 

يفكي ا  هدلاو  نم  برقلاب  راس  دق  ناك  .ةركفلا  ىلع  ًاقفاوم  هسأرب  مليج  أموأ 

، ةفوشكملا لوهسلا  ىلع  داتعم  لجرل  ةبسنلاب  .هقتاع  ىلع  ةنيدملا  لظب  رعشيل 

دحب ةركفلا  تناك  .ءايشألا  كلت  لثم  دوجو  ةركف  نم  ًابضغ  طيشتسي  هسفن  دجو 

.هجعزت اهتاذ 

.ديدحلاب ةاطغم  قافنأ  ربع  يالوم ، اي  ةنيدملا  ىلإ  لصت  تاونقلا  : " مليج لاق 

فعض ةطقن  كانه  نوكي  ار  .تاناويحلا  ثورو  سانلا  زارب  فرجت  اهنإ  ليق يل 
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". اهيف

.بعتلاب رعشيو  راهنلا  لاوط  هداوج  ىطتما  دق  ناك  .زيكنج  هجو  قرشأ 

ماعطلا لوانت  دق  نوكي  نأ  دعب  دغلا  موجهلا يف  طيطختل  تقو  كانه  نوكيس 

.حاتراو

". ةقيرط دجنس  : " مهدعو
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عباسلا لصفلا 

زيكنج ةدايقب  بابشلا  نوبراحملا  ىضمأ  ةمواقم ، يأ  ىلع  ةراشإ  نود  نم 

نوربتخي ةنيدملا ، نم  نوؤرجي  ام  ردق  بارتقالاو  مهدايج  ءاطتما  يف  مهمايأ 

راوسألا لظ  تحت  هتعرس  ىصقأب  يرجلل  هداوج  دوقي  مهعجشأ  ناك  .مهتعاجش 

، ٍّدحتب لوقحلا  ربع  ددرتت  مهفاته  تاخرص  تناك  .هسأر  قوف  نطت  ماهسلا  نيب 

ديدست ايزك  يزك  نم  دحاو  ماهس  يمار  ىوس  عطتسي  كلذ   نم  مغرلا  ىلعو 

ىلع سولجلا  لئابقلا  لجر  عاطتسا  اهدنع ، ىتح  .مايأ  ةثالث  لالخ  ةقفوم  ةبرض 

.ضرألا ىلع  فافختساب  هامرو  هعرد  نم  مهسلا  جرخأ  مث  داعتبالاو ، هجرس 

بلجي .هشيج   طابضو  ةداق  عم  ًاضيأ ، ةنيدملا  نم  برقلاب  هداوج  زيكنج  داق 

ضراوعب ةيمحم  تناك  ةنيدملا  لخدت  يتلا  تاونقلا  ىتح  .ماهلإ  يأ  هآر  ام 

ار مهنأب  رّكف  .رخصلا  يف  ًاقيمع  ةسورغمو  لجر ، عارذ  ةكسب  ةيديدح 

لخاد فحزلا  ةركف  نأ  نم  مغرلا  ىلع  لخادلا ، ىلإ  مهقيرط  قش  نوعيطتسي 

.لوهسلا نم  لجرل  ةضيغب  تناك  ةبوطرلا  ةديدش  تاونق 

لوانتل ةبكلا  ةميخلا  هتداقو يف  هيقيقش  عم  زيكنج  عمتجا  ليللا ، لح  امدنع 

نالسرأ نكل  ىرخأ ، ةرم  ًاءوس  دادزا  دق  هجازم  ناك  .ةلكشملا  ةشقانمو  ماعطلا 

.ةيساق ةحارصب  ملكتلا  نم  فاخي  نكي  هئاقترا و  ةيادب  ذنم  هفرعي  ناك 

دض هانلمعتسا  يذلا  يبشخلا  سارتملا  عون  عم  : " ًايلم ركفي  وهو  نالسرأ  لاق 

ربع قراطملا  لعتساب  انقيرط  قشنل  ةيفاك  ةدم  لاجر  ةيح  اننك  نصحلا ،

، ناردجلا ىلع  ءايشألا  كلت  رهظم  بحأ  يننأ ال  نم  مغرلا  ىلع  .تاونقلا  تاحتف 

نأ يغبني  ةيقيقح ، تناك  اذإ  .مجحلا  كلذب  نوكي  دق  ًاسوق  نأ  دقتعأ  يننأ ال  الإ 

."؟ اهب ببستت  نأ  نك  يتلا  رارضألا  مجح  فرعي  نم  .لجر  لوطب  ًاماهس  قلطت 

؛ مهئافلح ىلإ  لئاسرب  نوثعبي  يف  دبألا ، ىلإ  انه  ءاقبلا  اننك  ال  : " نويشك مت 

لخدن نأ  يغبني  .انترخؤم  برضيل  ًارح  مهشيج  كرتو  مهلوح  فافتلالا  اننك  الو 
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". هانققح ام  لك  نع  ىلختنو  ءارحصلا  ىلإ  دوعن  وأ  ةنيدملا ،

نل : " رعشي ربكأ م  ةقثب  لاق  .مهجتم  ههجوو  رغصألا ، هقيقش  ىلإ  زيكنج  رظن 

لكأي نأ  لبق  مواقت  نأ  ةنيدمل  نك  ىتم  ىلإ  .مهليصاحم  انيدل  .كلذ  ثدحي 

". انبناج ىلإ  تقولا  هضعب ؟ اهبعش 

ام لكو  ءاملا ، مهل  لمحت  تاونق  مهيدل  .دعب  مهِذؤن  اننأ   دقتعأ  : " نويشك در 

نم مهجتي  زيكنج  دهاش  ددقملا ." محللاو  بوبحلاب  ةئيلم  ةنيدملا  نأ  هفرعن 

شويجلا ددع  فرعي  نمو  رظتنن ، تاونس ، انه  ءاقبلا  اننك  : " عبات هنكل  فقوملا ،

، ًاعوج روضتلا  ةلحرم  ىلإ  هيف  نولصي  يذلا  تقولا  يف  مهترزاؤمل ؟ فحزت  يتلا 

". هنيب قلاع  انسفنأ  دجنو  هسفن  نشت  شيج  هجاون  نأ  نك 

ةنيدم لك  نإ  رغويلا  ذيمالت  لاق يل  يلاؤس ! نع  ينبجأ  ًاذإ ، : " ةّدحب زيكنج  ّدر 

اذإ .اهليخت  تعطتسا  اذإ  اهنم ، ربكأ  ىتح  وأ  ةنيدملا ، هذه  هبشت  نشت  ضرأ  يف 

يل لق  .كلذ  نم  قثاو  انأو  اهورمدي ، نأ  لاجرل  نك  اهونب ، دق  لاجر  ناك 

."؟ فيك

هايملا ميمست  اننك  : " محللا نم  ىرخأ  ةعطق  ىلإ  هنيكس  د  وهو  راساخ  لاق 

ىلإ هلوح  رظنو  مهيلع ، ئجافم  تمص  قبطأ  نيب  محللا  لوانت  تاونقلا ." يف 

.نيرخآلا

". انضرأ تسيل  هذه  اذام ؟ "

اذام .ريرش  لعف  اذه  : " نيرخآلا عم  ملكتي  ناك  نيب  هقيقش  نويشك  ّخبو 

."؟ اهدنع نحن  برشنس 

". دعبأ ناكم  نم  ةفيظن  ًاهايم  برشنس  : " ًافافختسا هيفتك  راساخ  ّزه 

نل .انيلإ  نوجرخي  مهلعجن  نأ  يغبني  : " لاق .رمألاب  ركفي  وهو  زيكنج  عمتسا 

.شطعت ةنيدملا  لعجو  تاونقلا  ميطحت  اننك  نكل  فيظن ، ءام  ميمستب  حمسأ 

يف انئاقلل  نوجرخيس  ارو  ًالايجأ ، قرغتسا  لمع  مدت  نودهاشي  مهلعجنس 

". لهسلا
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". كلذب مايقلا  ىلع  صرحأس  : " مليج لاق 

نابضقلا ربع  اوللستيل  لجر  ةئم  لسرتس  .راساخ  اي  تنأو   " .زيكنج هل  أموأ 

". ةنيدملا ىلإ  تاونقلا  لخدت  ثيح 

تالئاعلا بحت  نل  .تابرعلا  نم  ديزملا  كيكفت  ينعت  مهتيح  : " راساخ لاق 

". قالطإلا ىلع  كلذ 

.ةنيعللا ةنيدملا  كلت  لخدن  امدنع  اهنم  ديزملا  ينبأس   " .زيكنج ففأت 

". اهدنع اننوركشيس 

زيكنج فقوت  .ةعرسب  برتقي  داوج  رفاوح  عقو  ةميخلا  لاجرلا يف  لك  عمس 

امدنع ىلعألا  ىلإ  رظن  .هعباصأ  يف  نهدلاب  ةعبشملا  نأضلا  محل  نم  ةعطق  عم 

اي نوجرخي  مهنإ   " .ةميخلا باب  حُتفو  جراخلا  يف  تاجردلا  ىلع  توص  ردص 

". يالوم

."؟ مالظلا يف  : " ًاككشتم زيكنج  لاق 

مهنإ .يالوم  اي  مهعمسأل  يفكي  ا  ًابيرق  تنك  يننكل  رمق ، كانه  سيل  "

". لافطأ نم  كأ  ءاضوض  مهنع  ردصتو  رويطلا  لثم  نورثي 

.ةميخلا طسو  همامأ يف  قبطلا  ىلإ  محللا  ةعطق  زيكنج  فذق 

ةميخلا ربع  هرصبب  لاج  نيدعتسم ." اونوكيلو  اوخإ ، اي  مكلاجر  ىلإ  اودوع  "

ً.اعم ناسلجي  هنباو  بألا  ناكو  مليجو ، نالسرأ  ىلإ  لصو  ىتح 

ّرشك يعم ." يقابلا  بهذيس  .تالئاعلا  ةيحل  فالآ  ةسمخ  دوقتس  نالسرأ ، "

.تاماستبالا هولدابو  لتحالا ، كلذ  نم 

علطتسملا عرسأ  لعجا  .دعب  ًادحاو  ًاموي  سيل  .نويشك  اي  تاونس  سيل  "

مكل رماوألا  ردصأس  .رجفلا  غزبي  املاح  هب  نوموقي  ام  فرعأ  نأ  ديرأ  .نوقلطني 

". اهدنع

اهداصح متي  يتلا   ليصاحملاو  ًاراح ، لازي  فيرخلا ال  ناك  بونجلا ، ًاديعب يف 

لوغملا وعلطتسم  قلطأ  .لوقحلا  يف  دسفت  تأدب  نيب  هلمحت  ا  ةلقثم  دعب 
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داع يف  ناوشني ، نم  فحز  دق  ناك  يذلا  رمحألا  شيجلا  هاجتاب  ٍّدحت  تاخرص 

نم تاعومج  ةبكلا  ةميخلا  نولخدي  اوناك  .ليصافتلا  عم  زيكنج  ىلإ  نورخآ 

.هنوفرعي ام  نولقنيو  لاجر ، ةثالث 

يف لجر  لك  ىلإ  يغصي  ًاباهذو ، ةئيج  ةعساو  تاوطخب  سي  زيكنج  ناك 

.دهشملا فصي 

هذه يف  هنوعرزي  يذلا  ام  .لالسلا  عم  لمعلا  اذه  بحأ  ال  : " نويشكل لاق 

تاليكشتب ًاعم  نوش  نيذلا  لاجرلا  نم  تائم  نع  عمس  دق  ناك  ضرألا ."؟

د نيب  هيفتك  ىلع  ةلس  لمحي  مهنم  لك  ناك  .ناوشني  نم  شيجلا  مامأ  ةنيعم 

ً.اديعب هيعارذ  ام يف  يمريو  ًاراركتو ، ًارارم  اهلخاد ، هدي  هفلخ  لجر 

نم رسفتسا  دق  كوشراب  ناك  .رسلا  فشكيل  رغويلا  ناخ  ءاعدتسا  مت 

.اهركذت مهنك  ةمولعم  لك  نع  لأسو  علطتسملا ،

وأ ار ، ةداح ، ةراجح  .يالوم  اي  اندايج  ةقاعإل  ًائيش  نوكي  ار  : " ًاخأ لاق 

مهيلع رهظت  و  شيجلا ، قيرط  جراخ  ءايشألا  كلت  نم  ثكلا  اورشن  دقل  .ديدح 

دص نوعقوتي  ار  كانه ، ىلإ  انجاردتسا  نووني  اوناك  اذإ  .اهئطو  ىلع  ةراشإ  يأ 

". موجهلا

.ضرألا رايتخا  مهل  كرتأ  نل  رمألا ، نكي  هم  : " لاق .هفتك  ىلع  زيكنج  ّتبر 

عضوم لاجرلل  ةقلأتملا  هوجولا  ىلإ  هلوح  رظن  كوشراب ." اي  عاقرلا  ىلع  لصحتس 

ةبك ةقالع  ىلع  ايزك  يزك  يضارأ  لوخدل  نصحلا  ةحبذم  نكت  .هتقث  

ةركف نم  ةعرسب  ضبني  هبلقب  رعشي  ناك  .كلملا  ةنيدمل  ةلتاقملا  تاليكشتلاب 

دادعتسالا كلذ  دعب  اولشفي ، نل  ديكأتلاب  .هبعش  ءادعأ  دض  ًاخأ  فوقولا 

دوجو عم  .هبعشل  ًاديدج  ًاردق  نلعت  اهسفن  موجنلا  نإ  وشكوك  لاق  ليوطلا ؟

، ءسلا بأل  ءاضيب  ةازع  ىّحض  دق  زيكنج  ناك  هبناجب ، فارعلا  هنهاك 

تقول ءافعض  اوناك  دقل  .يرغنات  مهضفري  نل  .فارعلل  ةغل  مدقأ  مسا  ًالمعتسم 

نوسو نآلا  ءايوقأ  مه  .ةيبهذلا  مهندم  نشت يف  ءانبأ  ببسب  كلذ  ناكو  ليوط ،
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.طقست ندملا 

ةغص رودق  ىلإ  هدي  وشكوك  دم  امدنع  كارح  اود  نكاس  ةداقلا  فقو 

لاجرلا اوري  ضعب ،  ىلا  مهضعب  رظن  امدنع  .مههوجو  ىلع  ًاطوطخ  مسرو 

بعرلا ثبت  ةيساق  نويعو  برحلا  ةعنقأ  هودهاش  ام  لك  ناك  .مهنوفرعي  نيذلا 

.بولقلا يف 

بج ىلعأ  يف  رمحأ  ًاطخ  مسر  خألا ، نوكيل  زيكنج  فارعلا  نهاكلا  كرت 

.همف يبناج  ىلإ  ًالوزن  نيعلا  قوف  ناخلا ،

ءسلا بأو  بئذلا  تنأ  .رخصلا  كمطحي  نل  .يالوم  اي  ديدحلا  كّس  نل  "

". بقاري

ىلع ام  ًاعون  ةراح  ءامدلا  تناكو  نفج ، هل  فري  نأ  نود  نم  زيكنج  قّدح 

براحملا فوفص  تناكو  هداوج  ىطتما  ةميخلا ، رداغو  هسأرب  أموأ  ًاخأ ، .هدلج 

نم ابض  دشح  اهلبقو ، ديعب ، نم  ةنيدملا  ةيؤر  عاطتسا  .بناجلا  الك  ىلع  دت 

ىلإو ًانيو  ًاراسي  رظن  .هتاحومط  رهق  نورظتني  ءارمح  سبالم  نودتري  لاجر 

.هعارذ عفرو  طخلا  لوط  ىلع  مامألا 

لتاق دق  مهنم  لك  ناك  .حلسم  غ  ىتف  ةئم  اهلمحي  يتلا  لوبطلا ، تعُرق 

تامالع نولمحي  مهنم  ديدعلا  ناكو  لتاقملا ، عم  جورخلا  قح  باستكال  هقافر 

لزنأ .ظحلل  ًابلط  هدلاو  فيس  ةضبق  ّسم  امدنع  هتوقب  زيكنج  رعش  .مهراجش 

ةنيدم وحن  ايزك ، يزك  لهس  قوف  مامألا  ىلإ  اوكرحت  دحاو ، لجركو  هعارذ ،

.ناوشني

ةيؤر نك  ناك  يالوم ." اي  نومداق  مهنإ  : " ةراثإب لوألا  غنايشت  يار  ريزو  لاق 

نكي و  رخآ ، ناكم  يأ  نم  لضفأ  لكشب  كلملا  جرب  ةبقارملا يف  زكرم  نم  لهسلا 

.ةصاخلا هتاعاق  هيراشتسم يف  روضح  ىلع  ضرتعا  دق  غنايشت  يار 

ضرألا ىلع  ءامدلا  نم  ةعمال  ةعقب  نوهبشي  دونجلا  ناك  ةلوقصملا ، مهعوردب 

ضيبألا مايج  دئاقلا  لكش  ةيؤر  عيطتسي  هنأ  غنايشت  يار  دقتعا  .ةنيدملا  مامأ 
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عملت يف بارحلا  تناك  .فصلا  مامأ  ًاباهذو  ةئيج  سي  وهو  ديعب  نم  ةيحللا 

ىلوت دق  لملا  هسرح  نأ  دهاشو  اهعقاوم ، قرفلا  تذخأ  امدنع  حابصلا  سمش 

كلتب نوموقي  مهلعج  ىلع  مدني  و  ايزك ، يزك  ناسرف  لضفأ  اوناك  .حانجلا  رمأ 

.ةمهملا

ةيؤر درجم  ناك  .هيضارأ  مدت  متي  يف  ةنيدملا  ءابتخالا يف  ًاثك  هملآ  دق  ناك 

نك ًالجرو  ًابلص ، ًاركفم  مايج  ناك  .هتايونعم  نم  عفر  دق  يزاغلا  هجاوي  شيج 

ةطلسلا يف ملس  هئاقترا  لالخ  ةكرعم  ضخي  هنأ   ًاحيحص  ناك  .هيلع  دتعالا 

كلملا ناك  .اهيف  ًابيع  دجي  هططخ و  عجار  دق  ناك  غنايشت  يار  نكل  شيجلا ،

هئادعأ ىلع  ءاضقلا  ةيؤر  ةركف  ًاغيستسم  هراظتنا ، ءانثأ  يف  ضيبأ  ًابارش  برشي 

ول .ةرارملاب  رعشيسو  يو  روطاربمإلا  ىلإ  لصتس  رصنلا  ءابنأ  تناك  .هيرظان  مامأ 

ىلإ مهل  ًانيدم  ىقبيس  عنايشت  يار  ناك  تازيزعتلا ، هل  اومدق  اوناك  نشت  ءانبأ  نأ 

يف هقوفت  نع  ىلخت  دق  هنأ  فرعيل  يفكي  ا  ًايكذ  يو  روطاربمإلا  ناك  .دبألا 

نشت غالبإ  ىلع  لمعيس  ناك  .غنايشت  يار  ةركفلا  تدعسأ  دقو  ةطلسلاو ، ةراجتلا 

.ةكرعملا ليصافت  لكب 

ضرألا نأ  كردأ  .ودعلا  مدقت  امدنع  رابغلا  نم  ةباحس  مايج  دئاقلا  دهاش 

ناك .مهليصاحم  ير  ىلع  نوؤرجي  اودوعي  عرازملا   نأل  ًاما  تّفج  دق  تناك 

، يزاغلا يعلطتسم  دي  ىلع  مهفتح  اوقل  دق  كلذب  مايقلا  اولواح  نيذلا  كئلوأ 

مايج رّكف  .بابش  ءامد  ةقارإ  وأ  ةيلستلا  فدهب  مت  رمألا  نأ  حضاولا  نم  ناكو 

.مويلا كلذ  فقوتيس يف  رمألا  نأب 

اهاري ىتح  ميسنلا  يف  فرفرت  ةيلاع ، تايار  ىلع  فوفصلل  هرماوأ  لقن  مت 

طلتخت ءادوسلا  تاراشلا  تناك  فوفصلا ، لوط  ىلع  رظن  امدنع  .عيمجلا 

تناك شيجلا ، فلخ  .ضرألا  ىلع  نوظفاحيس  مهنأ  ينعي  زمرك  ءارمحلا  تايارلاب 

مايج رظتنا  .باشعألا  ةيراوتملا يف  ديدحلا ، نم  بك  دتو  فلأ  ةئ  ةئيلم  لوقحلا 

نشل تايارلا  عفس  مث  ةحبذم  نوكتس  .لئابقلا  لاجر  مهمجاهي  ىتح  ربص  دافنب 
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.لوهذم لوغملا  لازي  يف ال  ودعلا ، عم  ماحتلالاو  موجه 

مهدايج ةيؤر  نم  هسفنل  مايج  أموأو  حانجلا ، رمأ  نويكلملا  ناسرفلا  ىلوت 

نيذلا كلملا  سارح  فقو  .جايهب  اهرفاوحب  ضرألا  برضتو  لهصت  ةعئارلا ،

ءارمحلا مهسبال  ًاعيدب  مهرظنم  ناكو  هشيج ، طسو  بهأتم يف  ًاحامر  نولمحي 

نيرخآلا تيبثت  ةبيئكلا يف  مههوجو  تدعاس  .ةبيرغ  كسأ  فشارح  هبشت  يتلا 

.مهمادقأ تحت  زتهت  ضرألاب  ًاعيمج  اورعشو  ربكأ  رابغلا  ةباحس  تحبصأ  امدنع 

ناك .اهلماح  ةبقاعمل  ًالجر  لسرأو  طقست  تايارلا  يراوس  ىدحإ  مايج  دهاش 

نودهاشي امدنع  .مههوجو  كلذ يف  ةيؤر  عيطتسي  ناكو  ًارتوتم ، ايزك  يزك  شيج 

، هملؤت هتناثم  نأب  مايج  رعش  .ةعاجشلا  كلذ  مهحنميس  راهني ، ودعلا  فص 

هداوج نع  لجرتي  نأ  عيطتسي  هنأ ال  فرعي  ناكو  تفاخ ، توصب  ةنعل  قلطأو 

ىلع نولوبتي  لاجرلا  نم  ثكلا  دهاش  فوفصلا ، .مهوحن يف  عفدني  ودعلا  يف 

.مهسفنأ نوزهجيو  ةيلمرلا ، ةيضرألا 

ىصقأب ودعت  يتلا  دايجلا  رفاوح  عقو  قوف  هرماوأب  خرصي  نأ  هيلع  ناك 

فوقولاب رمألا  اورّركو  فصلا ، لوط  ىلع  نيرشتنم  سرحلا  طابض  ناك  .اهتعرس 

.راظتنالاو

تصلقتو شيجلا  دارفأ ب  ةيؤر  عيطتسي  ناك  طقف ." تقولا  نم  ليلق  : " مت

كلملا نأ  فرعي  ناكو  هفلخ  نطاوملا  تارظنب  رعش  .مهددع  ةك  نم  هتدعم 

تناك .راوسألا  ىلع  اهل  ناكم  داجيإ  تعاطتسا  ىرخأ  ةأرماو  لجر  لك  عم  دهاشي 

.اهولذخي نلو  اهئاقب ، مهيلع يف  دمتعت  ناوشني 

". دئاقلا اهيأ  ًارزؤم  ًارصن  نوكيس  : " لاق .مايج  رماوأ  لقنل  ًادعتسم  هبئان  فقو 

ًاديعب ةرادتسالا  ىلع  هسفن  مغرأو  لجرلا ، توص  رتوتلا يف  عس  مايج  عاطتسا 

.ودعلا نع 

نم نوفرعي  له  .مهتعاجش  لاجرلا  دقفي  الأ  يغبني  انبقاري ، كلملا  دوجو  عم  "

."؟ يرجي ام  بقاري 
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مايج داعأو  لجرلا ، انيع  تعستا  ...مهنإ ." .دئاقلا  اهيأ  كلذ  نم  تدكأت  دقل  "

.لهسلا ربع  عفدني  يذلا  مجاهملا  فصلا  ىلإ  هرصب 

سأر لثم  ًالتر  ناسرفلا  لّكشو  مامألا ، ىلإ  داوج  ةئم  مدقت  فصلا ، طسو  نم 

أبخملا ماسملا  طخ  نم  نوبرتقي  اوناك  يف  مهفي  نأ  نود  نم  مايج  بقار  .مهس 

رعش .هططخ  يف  ديدجلا  ليكشتلا  رثؤيس  فيك  قثاو  غ  ددرت ، .باشعألا  يف 

.تتباث هيدي  ءاقبإل  هفيس  رهشو  هرعش  نم  ليسي  قرعلا  نم  طخب 

، مهدايج تاوهص  ىلع  اج  ناسرفلا  ناك  ..ً.ابيرقت ." اولصو  : " سمه

يذلا طخلا  نوربعي  اوناك  نيب  مايج  بقار  .حايرلا  نم  ةدهجم  مههوجوو 

ربع ةرشابم  ام  ةقيرطب  نوعفدنيس  مهنأ  رّكف  ةبعرم ، ةظحل  لالخو  هأشنأ ،

طقس .ضرألا  ىلع  طقسو  هسفن  قوف  عتو  داوج ، لوأ  خرص  مث  .داتوألا 

لاجرلا يقلو  داتوألا  رفاوحلا يف  نم  ةنيللا  ءارجألا  تسرغنا  امدنع  هغ  تارشعلا 

دهاش .رماغ  حرف  ةظحل  مايج  ربتخاو  ليئضلا  لترلا  ّحنرت  .مهفتح  اهروهظ  ىلع 

فلخلا نوبراحملا يف  ّدش  امدنع  ليتي  ةعرس  ىصقأب  يرجت  يتلا  دايجلا  فص 

مهدايج نودوقي  اوناك  نيذلا  كئلوأ  لك  ًابيرقت  بيصأ  .فنعب  مهدايج  ماجل 

، باشعألا ىلع  مهفتح  اوقل  وأ  ةغلاب  تاباصإب  داتوألا  لقح  يف  ةعرس  ىصقأب 

.ءارمحلا فوفصلا  نم  فاتهلا  عفتراو 

.ةداعسب ىرسيلا  هتضبق  ّدشو  ًايلاع  فرفرت  تناك  حامرلا  تايار  نأ  مايج  دهاش 

! مهل همدقيس  ام  اوريو  مادقألا  ىلع  ًاس  اوتأيل 

نود نم  شيجلا  ةلتك  تعبت  تاخرصلا ، قلطت  يتلا  دايجلاو  لاجرلا  فلخ 

مايج ناك  نيب  .مهناوخإ  تو  عفاد  لك  اهدارفأ  دقف  دقو  مظتنم ، ليكشت 

مهيدل نكت  .بردملا   لئابقلا غ  لاجر  بولق  رعذلا يف  ّبد  يرجي ، ام  بقاري 

رادتسا راذنإ ، قباس  نود  نم  .كلذ  اورسخ  دقو  سرشلا  موجهلا  ىوس  تاكيتكت 

ةعرسب عاعرلا  دشح  رشتنا  .مهطوطخ  ربع  نيدئاع  اوقباستيل  فلخلا  ىلإ  تائملا 

مهلاجر ىلع  ةضقانتم  رماوأب  نوخرصي  ًالوغم  ًاطابض  مايج  دهاشو  ةيئانثتسا 
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ناوشني بعش  هقهق  هفلخ ، .مهب  اوّرم  لك  مهفويس  بناجب  مهنوبرضي  براهلا ،

.رظنملا كلذ  نم 

ىلإ ةوطخ  فصن  مدقت  دق  هلماكب  لوألا  هفص  ناك  .جرسلا  ىلع  مايج  زتها 

ةبغرلا دعاصت  دهاشي  نأ  عاطتسا  .ماجلب  ةطوبرم  بالك  لثم  نيدهجم  مامألا ،

.كلذ ىلع  ةرطيسلا  هيلع  نأ  فرعي  ناكو  مهيف  ءامدلل 

نكي فقوتلاب ."!  مكرمآ  .مكلاجر  ىلع  اورطيس  طابضلا ، اهيأ  اوفقوت ! : " خرص

ءارمحلا فوفصلا  تعفدناو  خألا  ديقلا  ىرخأ  ةوطخ  تمطح  .مهفاقيإ  ًانكمم 

مهدحو .رابغلاب  ءاوهلا  ألتما  .عملت  ةديدجلا  مهعوردو  مامألا ، ىلإ  خرصت  يتلا 

يف ناسرفلا  ماغرإ  مت  كلذ ، دنع  ىتحو  مهعقاوم ، ىلع  اوظفاح  كلملا  سارح 

خرص .ةيح  نود  نم  مهكرت  وأ  نيرخآلا  عم  مامألا  ىلإ  مدقتلا  ىلع  حانجلا 

لواحم طوطخلا ، لوط  ىلع  اولاج  نيذلا  هطابض  رأجو  سأيب  ًاراركتو  ًارارم  مايج 

لظ لوجي يف  ودعلا  اودهاش  دق  اوناك  .ًاليحتسم  كلذ  ناك  .عجارتي  شيجلا  لعج 

خرص .حارجلاب  مهناخثإل  ةصرف  ًاخأ  كانه  تناك  ً.ابيرقت  نيرهش  ةليط  ةنيدملا 

كلت نكت  .ةيديدحلا   داتوألا  زجاح  ىلإ  اولصو  امدنع  نيدرمتم  ايشيلملا  دارفأ 

كئلوأ اولتقو  ةعرسب ، ةقطنملا  كلت  اوربعو  لاجرلا  ىلع  ًارطخ  لكشتل  داتوألا 

ىتح ًاراركتو  ًارارم  وملا  اونعطو  ةايحلا  ديق  ىلع  نولازي  اوناك ال  نيذلا  براحملا 

.باشعألا ىلع  مدلا  نم  عقب  ترهظ 

بضغب .عيطتسي  ام  لضفأب  لاجرلا  نم  طوطخ  فاقيإل  هداوج  مايج  لمعتسا 

اوعمسي اودوعي  لاجرلا   نكل  باحسنالاب ، ةبلاطم  حدصت  قاوبألا  لعج  ديدش ،

ىلإ مهتداعإ  ًانكمم  نكي  .مهبقاري   يذلا  كلملاو  ودعلا  ىوس  ءيش  يأ  اوري  وأ 

.فلخلا

هلاجر نم  ٍّيأ  لبق  لئابقلا  يف  ًائجافم  ًاغت  مايج  دهاش  هداوج ، ةوهص  ىلع 

تلكشتو برطضملا ، دشحلا  ىفتخا  هيرظان ، مامأ  .مهوحن  نوضكري  نيذلا 

عطق دق  يزمرقلا  ايزك  يزك  شيج  ناك  .بعرم  طابضناب  ةديدج  لوغم  طوطخ 
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، ةقباسلا ةليللا  اهزيهجتب يف  اوماق  يتلا  رفحلاو  كارشلا  ءارو  ليم  فصن  ةفاسم 

نع ءادعألا  ءالؤه  داعبإو  ءامدلاب  مهفويس  ثيولتل  مامألا  ىلإ  هدارفأ  قباستيو 

ضرأ ىلع  ناسرفلا  نم  ًاقثاو  ًاشيج  اوهجاو  راذنإ ، قباس  نود  نم  .مهتنيدم 

يرجلل مهدايج  مهلك  ةوقلا  دارفأ  عفدو  ًادحاو  ًارمأ  زيكنج  ردصأ  .ةفوشكم 

اولوانتو جورسلا ، ىلع  ةيدلج  بئاقح  نم  ًاساوقأ  لوغملا  وبراحم  بحس  .ةلوره 

مهبكرب دايجلا  اوداق  .مهروهظ  وأ  مهفادرأ  ىلع  تانانك  نم  ةليوطلا  ماهسلا  لوأ 

عفد زيكنج ، نم  رخآ  رمأ  رودص  دنع  .لفسألا  ىلإ  هجتت  ماهسلا  تناكو  اهدحو ،

ىوتسم ىلإ  ماهسلا  تعفتراو  ةعرس ، ىصقأب  مث  ًاببخ  يرجلل  مهدايج  ناسرفلا 

.ىلوألا ةبرضلا  قالطإل  ًادادعتسا  مههوجو 

تعفادت .رمحألا  شيجلا  فوفص  فوخلا  حستكا  فوشكم ، ناكم  قلاع يف 

نأ فرعي  نأ  نود  نم  فتهي  لازي  فلخلا ال  ضعبلا يف  ناكو  ايزك  يزك  طوطخ 

ب ةفاسملا  ةدايزل  ةسئاي  رماوأب  مايج  رأج  .داضم  موجهب  ماق  لوغملا  شيج 

ًاعساو ًاموجه  اوهجاو  امدنع  .كلملا  سرح  ىوس  هل  بجتسي  نكل   فوفصلا ،

.شوشمو فئاخ  ضعب ، نم  مهضعب  ايشيلملا  دارفأ  برتقا  ةيناثلا ، ةرملل 

ىلع نوثجي  اهدارفأ  اولعجو  ءارمحلا  فوفصلا  مهس  فلأ  نورشع  برض 

.رامدلا  كلذ  لثم  هجوب  تابرضلا  ىلع  درلا  نوعيطتسي  اونوكي  .مهبكر  

مهقاعأو ودعلا ، وحن  ةشئاط  ماهس  ىوس  قالطإ  باشنلاو  سوقلا  ةامر  عطتسي 

تس لك  تارم  رشع  اهوقلطأو  مهتانانك  نم  ًاماهس  لوغملا  بحس  .مهقافر  عت 

نكل دونجلا ، ضعب  ءارمحلا  عوردلا  تذقنأ  .ةلتاق  مهتقد  تناكو  بلق  ةبرض 

.ضرألا ىلإ  مهعفد  مت  ىتح  ًاراركتو  ًارارم  تابرض  اوقلت  نوخرصي ، اوضهن  امدنع 

هداوج يبناج  هيمدق يف  مايج  عفد  بيرق ، لاتق  كابتشالل يف  لوغملا  عفدنا  امدنع 

ةقيرطب .نودمصي  مهلعج  ًالواحم  كلملا ، يحاّمر  ىلإ  ةفزانلا  طوطخلا  ربع  عرسأو 

.ىذأب باصي  نأ  نود  نم  ّرم  ام ،

امدنع .ءارمحلا  مهعوردب  ايشيلملا  نع  فلتخم  نودبي  كلملا  ساّرح  نكي   
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نم نيدئاع  نوعفدني  ايشيلملا  دارفأ  ضعب  نأ  دهاش  ةدايقلا ، مايج  ىلوت 

ردصأو سارحلا ، ضكري  .نوخرصي   مهو  لوغملا  ناسرف  مهقحالي  مهفوفص ،

لاجر دهاش  .فصلا  لوط  ىلع  هلقانت  مت  يذلاو  حامرلا ، عفرل  ًساح  ًارمأ  مايج 

لاصن هيجوت  مت  .نيرخآلا  لثم  رعذلاب  اوباصي  ءالؤهف   ًاثك  نيرخأتم  لئابقلا 

تارشعلا طقسو  ًجاهم ، عفدني  امدنع  فصن  لجرلا  رطش  اهنك  ةيوازب  حامرلا 

مهنأب دادزي  لمألاب  مايج  رعش  .فصلا  قارتخا  اولواح  امدنع  لوغملا  نيغملا  نم 

.مويلا كلذ  ةاجنلا  نوعيطتسي 

امدنع .كرحتملا  ودعلا  دض  ةحنجألا  نع  عافدلل  اوجرخ  دق  سرحلا  ناسرف  ناك 

بردملا كلملا  لاجر  نم  فالآ  عضب  ىوس  مايج  عم  َقبي  ايشيلملا ،  قحس  مت 

.ايزك يزك  ناسرف  برضب  نيرورسم  لوغملا  ادب  .قرفتملا  دارفألا  تائم  عضبو 

ةبك ةعرسب  نوعفدني  لئابقلا  لاجر  ناك  موجه ، نش  سرحلا  ناسرف  لواح  لك 

، فويسلاب سارحلا  عم  كبتشي  مهسرشأ  ناك  .ماهسلاب  لاجرلا  نوداطصيو 

اوظفاح ناسرفلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .عسلت  تارشح  لثم  نورخأتيو  نومدقتيو 

فوشكم و لقح  ةاشم يف  ةقحالم  ىلع  بردم  اوناك  مهنأ  الإ  مهطابضنا ، ىلع 

ًاديعب قلاع  اوناك  .تاهاجتالا  لك  نم  تجه  عم  لماعتلا  نوعيطتسي  اونوكي 

.ةحبذمل اوضرعتو  ةنيدملا ، نع 

امدنع .لوغملا  دايج  نوطب  اورقبو  مهدض ، ىلوألا  تجهلا  نم  نوحاّمرلا  اجن 

مهمادقأ ىلع  نولتاقي  نيذلا  كئلوأ  حبصأ  كلملا ، ناسرف  ةعبو  قحس  مت 

ةرم لك  يفو  ةلوهسب  شيجلا  ةهجاومل  ةرادتسالا  نوحاّمرلا  عطتسي  .فوشكم  

لوغملا نكل  ًاسئاي ، رماوألاب  مايج  خرص  .ةياغلل  ئيطب  اوناك  اهيف ، اولواح 

نم مغرلا  ىلع  تلشف  يتلا  ماهسلا  نم  ةفصاعب  ءازجأ  ىلإ  مهوّتتشو  مهوقوط 

عقو وأ  هيف ، ًهس  رشع  ينثا  عم  هفتح  يقل  لجر  لك  طقس  .مهب  هقاحلإ  كلذ يف 

ترسك .ةعرس  ىصقأب  ودعي  ًاداوج  يطت  سراف  فيس  نم  ةبرضب  هجرس  نع 

لظ ىلإ  برهلا  ةايحلا  ديق  ىلع  اوقب  نيذلا  كئلوأ  لواح  .دشحلا  اهقحسو  حامرلا 
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مهمظعم ىلع  ءاضقلا  مت  نكل  مهتيح ، ماهسلا  ةامرل  نك  ثيح  راوسألا 

ً.ابيرقت

ًاللكم هسفن  دجو  ةنيدملا ، ىلع  فلخلا  ىلإ  مايج  رظن  امدنع  .تاباوبلا  تقلُغأ 

متو شيجلا  عبت  دقل  .بعرب  يرجي  ام  بقاري  ناك  كلملا  نأ  دب  ال  .راعلاب 

مايج يقب  ام ، ةقيرطب  .راوسألا  ىلإ  قهرملا  لاجرلا  ضعب  ىوس  لصي  .همدت  

ههجوو هفيس  عفر  سؤبب ، .هكلم  ةرظنل  لبق  يذ  نم  ًاكاردإ  كأ  هجرس ، ىلع 

.هوظحال ىتح  لوغملا  فوفص  وحن  ءودهب 

ىلإ لصي  نأ  لبق  .مهنم  برتقي  ناك  نيب  رمحألا  هعرد  رخآ  رثإ  مهس  قرتخا 

رهش دقو  هئاقلل ، هتعرس  ىصقأب  ودعي  داوج  ىلع  باش  براحم  جرخ  فصلا ،

ًاحرج ثدحأو  هتبرض ، يدافت  عاطتسا  براحملا  نكل  ةرم ، مايج  خرص  .هفيس 

هداوج ةعرس  تأطابتو  جرسلا ، ىلع  مايج  حنرت  .ىنميلا  دئاقلا  عارذ  تحت  ًاغيلب 

ةقلعم تناك  هعارذ  نكل  هيلإ ، ًادئاع  ريدتسي  براحملا  عس  عاطتسا  .يشملا  ىلإ 

ىلعألا ىلإ  رظنو  هيذخف  ىلع  ءامدلا  تلاس  .هفيس  عفر  عطتسي  و  راتوألاب 

.هراع تهنأو  هسأر  ترتب  يتلا  ةبرضلاب  ًادبأ  رعشي  و  ةظحلل ،

عوردلا نودتري  نيذلا  وملا  لالت  ربع  رصنلاب  ًاجهتبم  هداوج  زيكنج  داق 

ًاحمر لمحي  ناك  ىنميلا ، هديب  .ةعماللا  سفانخلا  ثثج  هبشت  يتلا  ةيزمرقلا 

.ميسنلا شعترت يف  ءاضيبلا  هتيحلو  ىلعألا ، ايزك يف  يزك  شيج  دئاق  سأرو  ًاليوط 

تلعجو كانه  تّفجو  هدي ، تلصو  ىتح  ضبقملا  لوط  ىلع  ءامدلا  تلاس 

لقح ربع  نيدئاع  ًايرج  اوبره  دق  شيجلا  دارفأ  ضعب  ناك  ً.اعم  ةقبد  هعباصأ 

لسرأ دق  ناك  كلذ ، دنع  ىتح  .مهب  قاحللا  هناسرفل  نك  ال  ثيح  داتوألا 

فلأ عاطتسا  ارو  ًائيطب  ًالمع  ناك  .مادقألا  ىلع  ًاس  مهدايج  نودوقي  براحم 

ةامر ةيحب  اونوكيل  ةنيدملا  نم  يفكي  ا  بارتقالا  ودعلا  دونج  نم  طقف 

.ناوشني لظ  يف  فقاولا  خستملا  لاجرلا  رظنم  نم  زيكنج  كحض  .ماهسلا 

قلطم سأيب  قيدحتلا  ىوس  ءيش  لعف  مهعسوب  نكي  ةقلغم و  تاباوبلا  تيقب 
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.مهضعب نودانيو  نوكحضي  وملا ، نوسي ب  اوناك  نيب  هيبراحم  ىلع 

فدر ىلع  ءامدلاب  خطلملا  حمرلا  دنسأو  بشعلا ، ىلإ  لصو  امدنع  زيكنج  لجرت 

ًائيش ناك  .لوضفب  هصّحفتو  داتوألا ، دحأ  طقتلاو  لفسألا  ىلإ  ىنحنا  .هداوج 

فيك ىلعألل  ىقبتو  ًاعم  ةلصتم  ةيندعم  عطق  ةعبرأ  نم  ًاعونصم  ًاطيسب 

عضيس ناك  هنأب  رّكف  يعافد ، فقوم  ذاختا  ىلع  هماغرإ  مت  ول  .تطقس 

كلذ  عم  نكل  شيجلا ، لوح  عسوأف  عسوأ  حبصت  رئاود  يف  اهنم  تاعومجم 

، لضفأ طابضناب  نوعتمتي  هلاجر  ناك  .مهفرعي  ناك  براحم ك  نوعفادملا  نكي 

.نمآلا ايزك  يزك  يداو  نم  ىسقأ  ضرأ  ىلع  اوبردت 

ىلع ةروسكمو  ةقزمم  عورد  نم  عطق  ةيؤر  عاطتسا  زيكنج ، ىشم  امدنع 

طقاست دق  رمحألا  ءالطلا  نأ  فيك  دهاشو  متهاب ، اهنم  ةعطق  صحف  .ضرألا 

لوغملا ماهس  نكل  ًاديج ، اولتاق  دق  ايزك  يزك  دونج  ضعب  ناك  .فارطألا  دنع 

يتلا ةخألا  ةهجاوملاو  لبقتسملل  لأف خ  ناك  .كلذ  نم  مغرلا  ىلع  مهتباصأ 

كلذ نوفرعي  لاجرلا  ناك  .بسانملا  ناكملا  ىلإ  اهلجأل  هيبراحم  رضحأ  دق  ناك 

اوهجاويل ءارحصلا  ربع  مهب  راس  دق  ناك  .باجعإب  مهناخ  ىلإ  نورظني  اوناك  يف 

ً.اعئار ًاموي  ناك  .ديج  لكشب  نولتاقي  ًءادعأ ال 

صاخلا قرزألا  نوللاب  ةزرطم  سبالم  نودتري  لاجر  ةرشع  ىلع  هرصب  عقو 

نيرخآلا دهاشو  ًاسيك  لمحي  مهدحأ  ناك  .وملا  نوش ب  اوناك  نيب  رغويلاب 

.ةشعترم ةعيرس  ةكرحب  ثثجلا  ىلإ  ًانيكس  لمحت  يتلا  مهيديأ  نود 

.مهعم ملكتي  يذلا  اودهاش  امدنع  رخفب  اوفقو  نولعفت ."؟ اذام  : " ًالئاق مهادان 

عطقن نحن  .وملا  ددع  ةفرعم  دّوتس  كنإ  رغويلا  كوشراب  لاق  : " مهدحأ در 

". ًاقحال اهّدع  متيل  ناذآلا 

لمحت ةبيرقلا  ثثجلا  نم  ديدعلا  نأ  دهاشو  هلوح  رظن  .زيكنج  انيع  تفرط 

.مويلا كلذ  ةحيبص  اهناذآ يف  تناك  ثيح  ءامدلاب  ةخطلم  ةغيلب  حورج  تامالع 

.كاذنآ ًائلتمم  سيكلا  ناك 
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.كلذ دعب  تمص  هنكل  ينع ،" ةباين  كوشراب  اوركشت  نأ  مكنك  : " لوقلاب عرش 

، ثثجلا تاوطخ ب  ثالث  زيكنج  ىشم  ةقلق ، تارظن  نولدابتي  لاجرلا  ناك  نيب 

.هلوح ءاوهلا  نطي يف  بابذلا  لعج  م 

، هيلإ رغويلا  وبراحم  عرسأ  انه ." نذأ  يأ  نود  نم  لجر  كانه  : " زيكنج لاق 

متشي سيكلا  لمحي  يذلا  لجرلا  أدب  نذأ ، نود  نم  يدنجلا  اودهاش  املاحو 

.هقافر

اتلك انعطق  اذإ  حيحص  دادعت  ءارجإ  عيطتسن  فيك  نوسئابلا ! ىقمحلا  اهيأ  "

."؟ نذألا

ىلإ دوعي  ناك  نيب  ًاكحاض  رجفناو  مههوجو  ىلع  ةدحاو  ةرظن  زيكنج  ىقلأ 

.هداوج

نم ةعومج  فذقو  حمرلاب  كسمأ  امدنع  تفاخ  توصب  كحضي  لازي  ناك ال 

هتمينغ عم  ناردجلا  وحن  ءودهب  سيل  هداوج  داق  .بشعلا  ىلع  ءادوسلا  داتوألا 

.اهيلإ مهماهس  لاصيإ  ايزك  يزك  ةامرل  نك  يتلا  ةفاسملا  ًارّدقم  ةعّورملا ،

ىلإ عجارتو  هلقث ، لكب  ضرألا  يف  حمرلا  زرغ  ةنيدملا ، راوسأ  فراشم  ىلع 

ةعيفر ماهس  تراط  عقوت ، دق  ناك  .ىلعألا ك  ىلإ  قدحي  ناك  نيب  هنع  فلخلا 

فيس رهش  كلذ ، نم  ًالدب  .اهنم  عزفي  و  ًادج  ًاديعب  ناك  ىدملا  نكل  هوحن ،

.هفلخ خرصيو  دشني  هشيج  ناك  نيب  مهوحن ، هعفرو  هدلاو 

ةمألا رهص  ةيلمع  زجنأ  دق  ناك  .ىرخأ  ةرم  ًهجتم  زيكنج  هجو  بعت  حبصأ 

ىلع .نشت  دونج  دض  ىتح  دومصلا  نوعيطتسي  مهنأ  رهظأ  دق  ناك  .ةديدجلا 

داق .اهتوقب  هنم  رخست  ةنيدم  لوخدل  ةقيرط  همامأ  نكت  كلذ ،  نم  مغرلا 

ّطح : " لاقو هل ، زيكنج  أموأ  .اعمتجا  دق  هاقيقش  ناك  ثيح  ىلإ  ءطبب  هداوج 

". تاونقلا
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نماثلا لصفلا 

نأ الإ  ديدحلا ، قراطمو  ةراجحلاب  ةينبلا  يوق  لجر  لك  لمع  نم  مغرلا  ىلع 

، ةيادبلا .ضاقنأ يف  ىلإ  ناوشني  لوح  تاونقلا  ليوحتل  مايأ  ةتس  قرغتسا  رمألا 

لابجلا راهنأ  رمغت  نأب  لمأي  ناكو  ةرماغ ، ةداعسب  رامدلا  ىلإ  زيكنج  رظن 

.ةنيدملا

اهيف نوصوغي  هوبراحم  ىحضأ  ىتح  لوهسلا ، عيرسلا يف  هايملا  عافترا  هجعزأ 

ةرارحلا نع  مجن  دقل  .تاونقلا  رخآ  مدت  نم  اوهتني  نأ  لبق  لحاكلا  ىتح 

نكي و  لابجلا ، ممق  قوف  جولثلا  نم  ةبك  تايمك  نابوذ  مايألا  كلت  ةديدشلا 

وحن تاونقلا  ربع  يرجي  نل  هنأ  املاط  ءاملا  كلذ  لك  بهذيس  نيأ  ًالعف  رّكف  دق 

.لوقحلاو ةنيدملا 

، ثلاثلا مويلا  ةهظ  لولحب  طلاب  ةاطغم  تحبصأ  ًاليلق  ةلئاملا  ضرألا  ىتح 

.عافترالاب رمتسا  هايملا  ىوتسم  نأ  الإ  تضاف  لوقحلا  نأ  نم  مغرلا  ىلعو 

.أطخلا اوكردأ  امدنع  هشيج  ةداق  هوجو  ىلع  ًايداب  كابترالا  ةيؤر  زيكنج  عاطتسا 

برهت ةغص  تاناويح  ةيؤر  ناكمإلاب  حبصأ  امدنع  ًازاتمم  ديصلا  ناك  ةيادبلا ، يف 

ىلإ اهراضحإو  ةيربلا  بنارألا  تائم  دايطصا  مت  .ديعب  نم  ناضيفلا  هايم  نم 

مايخلا تحبصأ  كلذ ، دعب  نكل  بطرلا ، ورفلا  نم  ةليمج  ٍمزح  يف  ركسعملا 

نأ لبق  لشلا  ىلإ  ًالايمأ  ركسعملا  لقن  ىلع  ًغرم  زيكنج  ناك  .رطخلل  ةضرع 

.هلمكأب لهسلا  هايملا  قرُغت 

مطحملا تاونقلا  ماظن  قوف  ىوتسم  ىلإ  تلصو  دق  هايملا  تناك  ءاسملا ، لولحب 

نم حولت  ةنكاد  ةمالع  ناوشني  ةنيدم  تناك  .ةكستم  لازت  ةبرتلا ال  تناك  ثيح 

اهقمع نكي  .مدعلا   نم  تقثبنا  دق  ةديدج  ةحب  تناك  طسولا ، يفو  ديعب ،

ىلع يبهذ  نولب  تعملو  ةبراغلا  سمشلا  ةعشأ  تسكع  اهنكل  مدق ، نم  كأ 

.لايمأ دعب 
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هقيقش ءاج  امدنع  هتميخ  ىلإ  يدؤت  يتلا  تاجردلا  ىلع  سلجي  زيكنج  ناك 

ءيش يأ  لوق  ىلع  ؤرجي  رخآ  دحأ  يأ  نكي  .بعت   يأ  نم  ٍلاخ  ههجوو  راساخ ،

ركسعملا ةبعتملا يف  هوجولا  نم  ثكلا  كانه  تناك  نكل  مهدوقي ، يذلا  لجرلل 

سح بساني  هايملاب  لهسلا  قارغإ  ناكو  حرملا  لئابقلا  تبحأ  .ةيسمألا  كلت 

.اهيدل ةباعدلا 

دقل ًانسح ، : " راساخ مت  .هايملا  دادتما  ىلع  ةبضاغلا  هقيقش  ةرظن  راساخ  عبات 

، ودعلا يحاّبس  نوبقرتي  سارحلا  لعجأ  نأ  يغبني  له  ً.ّيق  ًاسرد  كلذ  انّملع 

."؟ انيلإ نوللستي  نيذلا 

نم لافطأ  ةيؤر  ناعيطتسي  هالك  ناك  .هقيقش  ىلإ  بضغب  زيكنج  رظن 

نوعفديو جزللا ، طلا  نم  ءادوس  مهترشب  هايملا ، ةفاح  دنع  نوحر  لئابقلا 

ةزيملاب نيرورسم  داتعملاك ، طسولا  يف  اغاشتو  يشوج  ناك  .اهيلإ  مهضعب 

.ايزك يزك  لهسل  ةديدجلا 

". ضرألا هايملا يف  روغتس  : " بجاحلا بطقم  زيكنج  در 

ً.افافختسا هيفتك  راساخ  ّزه 

ناسرفلل ًادج  ًاحيرم  نوكيس  راسملا  نأ  دقتعأ  .معن  هايملا ، راسم  انلوح  اذإ  "

انعطتسا ةطخ  لضفأ  نكي  ار   تاونقلا  ميطحت  نأ  يل  رطخي  .كلذ  دعب 

". اهب كفتلا 

قلطأو ههجو ، ىلع  رخاس  بعتب  هيلإ  رظني  هقيقش  دهاشيل  زيكنج  رادتسا 

.هيمدق ىلع  ضهني  ناك  نيب  ةكحض 

ةرملا يف  .انيلإ  ةبسنلاب  ديدج  يرجي  ام  مظعم  .يقيقش  اي  انملعت  دقل  "

."؟ نآلا ٍضار  تنأ  له  .تاونقلا  مطحن  نل  ةمداقلا ،

بكتري ال  يقيقش  نأ  دقتعأ  تأدب  دق  تنك  .ٍضار  انأ  : " ًاجهتبم راساخ  در 

". ةبسنلاب يل ًاعتمم  مويلا  ناك  دقل  ً.أطخ 

راجشلا يف  اعرش  ناّذللا  نايتفلا  ابقار  كلجأ ." نم  ديعس  انأ  : " زيكنج لاق 
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هايملا ًاعم يف  اكراعتو  هقيقش ، ىلع  هسفنب  اغاشت  ىمر  .هايملا  ةفاح  ىلع  ًاددجم 

.رخآلا مث  قوف  هدحأ  ةلحضلا ، ةينيطلا 

انيلإ لوصولا  شيج  عيطتسي  الو  ءارحصلا  نم  انتمجاهم  نك  ال  : " زيكنج لاق 

". انراصتناب لفتحنو  ةليللا  ةبدأم  مقُنل  .قيرطلا  ةديدجلا يف  ةحبلاو  انه 

". يقيقش اي  ةعئار  ةركف  هذه   " .مستبي وهو  راساخ  أموأ 

لهسلا ىلإ  قّدحي  بهذلاب ، يلطملا  هيسرك  يعارذ  ىلع  غنايشت  يار  ضبق 

داسف عم  نكل  بوبحلاو ، ددقملا  محللا  نم  نزاخم  ةنيدملا  ناك يف  .هايملاب  قراغلا 

هنهذ ًاراركتو يف  ًارارم  ةلكشملا  ّبلق  .ديزملا  كانه  نوكي  نل  ةيعارزلا ، ليصاحملا 

، كلذب فرعي  نكي  ًادحأ   نأ  نم  مغرلا  ىلع  .لمأ  ةقراب  ىلع  عي  نأ  نود  نم 

عوجلا ناك  .توملا  ىتح  ًاعوج  نوروضتيس  اوناك  ةنيدملا  يف  ديدعلا  نأ  الإ 

.لخادلا نم  ناوشني  راهنت  دقو  ءاتشلا ، لحي  امدنع  قابلا  هسارح  ىلع  بلغتيس 

فلخ .لابجلا  ىتح  دت  هايملا  تناك  هيلإ ، لوصولا  هرصبل  نك  ىدم  دعبأ  ىلإ 

وأ ةازغلا  اهلصي  تادلبو   لوقح  كانه  لازت  ال  تناك  بونجلا ، ىلإ  ةنيدملا 

كلت تايشيلملا يف  رّكف يف  .ايزك  يزك  بعش  ماعطإل  ةيفاك  نكت  اهنكل   ناضيفلا ،

شيج عيمجت  عيطتسي  فوس  تادلبلا ، كلت  نم  لجر  لك  بحس  اذإ  .نكامألا 

رمألا ناك  .ةعاجملا  أدبت  املاح  تاقرطلا  عاطق  حلاصل  ميلاقألا  دقفيس  هنكل  رخآ ،

.هلكاشمل رخآ  لح  كانه  نكي  نكل   قنحلل ، ًاثم 

.هيلإ رظني  لوألا  هريزو  لعج  م  هسفنل ، دهنت 

ماعطإ ىلع  لمعأ  نأ  يدلاو  يل  لاق  املاطل  : " ٍلاع ٍتوصب  غنايشت  يار  لاق 

ًاعوج مهضعب  روضت  نإ  مهي  اذام  .تقولا  كلذ  رمألا يف  ةيمهأ  مهفأ  .حالفلا  

."؟ ةهلآلا طخس  ىلع  كلذ  لدي  الأ  ءاتش ؟ لك 

لمعي نل  ةلالجلا ، بحاص  اي  ةاناعملا  لاثم  نود  نم   " .راقوب لوألا  ريزولا  أموأ 

سمشلا تحت  نوحدكيس  لسكلا ، جئاتن  ةيؤر  نوعيطتسي  مهنأ  املاط  .انبعش 

اننك الو  اعلا ، ةهلآلا  اهب  تّبتر  يتلا  ةقيرطلا  اهنإ  .مهتالئاعو  مهسفنأ  ماعطإل 
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". اهتبغر دض  فوقولا 

ًاعيمج مهنكل  : " لجرلا توص  ةربن  نم  ًابعتم  ةّدحب ، غنايشت  يار  لاق 

، ًايقالخأ ًاسرد  وأ  لاثم ، درجم  كلذ  نوكي  نأ  نم  ًالدب  .نآلا  عوجلا  نوربتخيس 

". عراوشلا مهضعب يف  نولتاقيو  ماعطلاب  ًابلاطم  انبعش  فصن  خرصيس 

نكل نوثكلا ، توميس  .ةلالجلا  بحاص  اي  ار  : " متها اود  ريزولا  در 

ةرفو كانه  نوكتسو  ةمداقلا ، ةنسلا  ًاددجم  ليصاحملا  ومنتس  .ىقبتس  ةكلمملا 

نوسّدقيو نيدب  ءاتشلا  نم  نوجني  نيذلا  كئلوأ  حبصيس  .حالفلا  هاوفأل 

". كمسا

جرب نم  رظن  .لادجلل  ةبسانم  تلك  ىلع  روثعلا  غنايشت  يار  عطتسي   

ليصاحملا كرت  ءابنأ  عمس  دق  لوستملا  دأ  ناك  .عراوشلا  ماحدزالا يف  ىلإ  هرصق 

مهنأ دب  ال  نكل  دعب ، عوجلاب  نورعشي  اونوكي  .لابجلا   نم  هايملا  يف  دسفت 

هسارح ناك  .كاذنآ  تعقو  دق  بغش  ثادحأ  تناكو  دربلا ، روهشب  نوركفي  اوناك 

ناك .لقالق  ثودح  ىلع  ةراشإ  دأ  دنع  تائملا  نولتقي  هرماوأ ، ذيفنتب  ةاسق 

هراكفأ كلملا يف  ناك  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  كلملا ، نم  فاخي  نأ  داتعا  دق  بعشلا 

.كأ مهنم  فاخي  ةصاخلا 

هنكل هلايخ ، تانب  نم  كلذ  ناك  ار  ءيش ."؟ يأ  ذاقنإ  نك  له  : " ًاخأ لأس 

.ميسنلا ةنفعتم يف  تاتابنل  ةيوق  ةحئار  مشي  هنأب  دقتعا 

هنأ ول  ةنيدملا ك  ثادحألا يف  نم  ةلسلس  رظني يف  كفتلا ، لوألا  ريزولا  نعمأ 

.كانه ماهلإلا  دجيس 

ضعب ذاقنإ  كش  نود  نم  اننك  ةلالجلا ، بحاص  اي  مويلا  ةازغلا  رداغ  اذإ  "

داصحو هايملاب  ةرومغملا  لوقحلا  زرألا يف  ةعارز  اننك  .ةيساقلا  بوبحلا  تايمك 

ءاملا ىرجم  هيجوت  ةداعإ  اننك  وأ  تاونقلا ، ءانب  ةداعإ  يغبني  .دحاو  لوصحم 

". لوصحملا رشُع  ذاقنإ  نك  ار  .لهسلا  لوح 

عارذ ىلع  هتضبقب  برض  اورداغي ." نل  ةازغلا  نكل  : " ًالئاق عنايشت  يار  عبات 
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.يسركلا

يزك بلق  ىلإ  لمقلاب  نوئيلملا  نوهيركلا  لئابقلا  لاجر  لصو  .انومزه  دقل  "

". ةهيركلا نفعتملا  حمقلا  ةحئار  مشأو  يرجي  ام  عباتأ  انه  عباق  انأو  ايزك ،

نثا مادعإ  مت  دق  ناك  .ملكتي  نأ  ًافئاخ  عيرقتلا ، نم  هسأر  لوألا  ريزولا  ىنحأ 

بغري نكي  ً.اداح   كلملا  جازم  حبصأ  امدنع  مويلا  كلذ  ةحيبص  هئالمز يف  نم 

.هيلإ مضنالاب 

تادلب تدّرج  اذإ  .تارايخ  َقبتي يل    " .هرهظ فلخ  هيدي  كبشو  كلملا ، ضهن 

ةكرعملا يف  اوطقس  نيذلا  ددع  مهددعب  اولداعي  نلف  ايشيلملا ، نم  بونجلا 

عّاطقل ةيوق  لقاعم  تادلبلا  كلت  حبصت  نأ  لبق  رمألا  لوطيس  مك  .ةقباسلا 

بونجلا رسخأس  اهيف ؟ ملسلا  ىلع  ظافحلل  كلملا  دونج  دوجو  نود  نم  تاقرطلا 

بحشف تفاخ ، توصب  ةنعل  قلطأ  ةنيدملا ." طقستس  مث  لشلا ، ىلإ  ةفاضإ 

.ريزولا هجو 

هذه ةهيركلا  نفعلا  ةحئار  أل  نأ  وأ  نوحالفلا ، روثي  نأ  رظتناو  سلجأ  نل  "

ديرأ يننإ  هل  لق  .بعشلا  كلذ  دئاق  ىلإ  ثوعبم  لسرأ  .ةنيدملا  يف  ةفرغ  لك 

". يبعش نم  هبلاطم  شقانن  ىتح  هب  عتجالا 

بالك نم  لضفأ  اوسيل  مهنإ  ةلالجلا ، بحاص  اي  : " عطقتم توصب  ريزولا  لاق 

". مهعم ضوافتلا  اننك  .ةيجمه ال 

.هريزو وحن  تبضاغلا  هينيع  غنايشت  يار  رادأ 

ام لك  .اذه  ةيجمهلا  بالكلا  شيج  مدت  عطتسأ  .ثوعبملا   ءالؤهب  ثعبا  "

هتوشر يننك  ار  .ينم  يتنيدم  ىلع  ءاليتسالا  عطتسي  هنأ   ةقيقح  وه  يدل 

". رداغي ىتح 

عضوو ضرألا ، ىتح  ىنحنا  هنكل  ةمهملا ، راع  نم  ًافوخ  ريزولا  هجو  رّمحا 

.درابلا بشخلا  ىلع  هسأر 

تاياكحب لوغشم  ةاورلا  ناك  .ينغتو  ةل  لئابقلا  تناك  ءاسملا ، لح  امدنع 
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.ةيديدحلا داتوألا  ةقطنم  جراخ  ىلإ  ودعلا  بحس  زيكنج  عاطتسا  فيكو  ةكرعملا 

كانه تناك  ءوضلا ، يفتخي  نأ  لبقو  نوهقهقي ، لافطألا  ةيلزه  دئاصق  تلعج 

نم ليلاكأ  نوعضي  لاطبألا  ناكو  ماهسلا ، يمرو  ةعراصملا  تاقباسم  نم  ديدعلا 

.بارشلا لوانت  طرف  نم  ًاضيأ  مهيعو  اودقفي  ىتح  مهسوؤر  ىلع  بشعلا 

ًاجاوز رشع  ينثا  زيكنج  كراب  .لافتحالا  ىلع  هشيج  ةداقو  زيكنج  فرشأ 

تناك .اوزي  دق  اوناك  براحمل  صاخلا  هعيطق  نم  ًادايجو  ةحلسأ  حنمو  ًاديدج ،

ضعب نأ  نم  مغرلا  ىلع  تادلبلا ، نم  نهرسأ  مت  اوللا  ءاسنلاب  ةئيلم  مايخلا 

دق ءاسنلا  ب  راجش  نم  كأ  ناك  .تاديدجلا  تادفاولاب  حري  تاجوزلا  

ايابس دض  تايوقلا  تايلوغملا  ءاسنلل  ةرم  لك  ةبلغلا  تناكو  ءامدلا ، ةقارإب  ىهتنا 

تدهش عقاوم  ةثالث  ىلإ  نويشك  ءاعدتسا  مت  مالظلا ، لحي  نأ  لبق  .نهجاوزأ 

ناك .براحملا  قورع  دوسألا يف  بارشلا  ةجيتن  بضغلا  راث  نأ  دعب  لتق  تالاح 

.مهنم  ءامدلا  ليست  ىتح  مهبرضو  دومع  ىلإ  ةأرماو  لجر  دييقتب  رمأ  دق 

لئابقلا ةيؤرب  بغري  نكي  هنكل   مهفتح ، اوقل  نيذلا  كئلوأ  نأشب  متهي  نكي 

لئابقلا جازم  يقب  ةيديدحلا ، هدي  ببسب  ار  .فنعو  ةوهش  ةدبرع  سمغنت يف 

لوهسل دقتفا  مهضعب  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  غزبت ؛ موجنلا  تناك  نيب  ًالدتعم 

.رخفب مهتداق  ىلإ  نورظني  اوناك  مهنأ  الإ  نطولا ،

و هتلئاع ، تيب  هشيج  ةداق  زيكنج  اهيف  يقتلي  يتلا  ةميخلا  بناج  ىلإ  ناك 

.ةديدجلا ةمألا  تالئاع  اهبصنت  ىرخأ  ةميخ  يأ  نم  ةفرخز  كأ  وأ  ربكأ  نكي 

، بكلا ركسعملا  لوح  لعاشملا  ةءاضإ  ت  ةعراصملا ، تابلحل  فتهي  ناك  نيب 

نولوانتي نيب  قيقر  توصب  مهل  ينغت  ةعبرألا ، هئانبأ  عم  تروب  هتجوز  تسلجو 

اناكو ًابعص ، اغاشتو  يشوج  ىلع  روثعلا  ىحضأ  قسغلا ، لولح  عم  .ماعطلا 

لاسرإ ىلع  ةمغرم  تروب  تناك  .مونلاو  ماعطلا  ىلع  حرملاو  ءاضوضلا  نالضفي 

نالازي ال  هو  هتداعإ  متو  هنع ، ًاثحب  مايخلاب  اوفوطيل  براحم  ةثالث 

تناك نيب  ةغصلا  ةميخلا  هضعبب يف  ناقّدحي  يبصلا  الك  سلج  .ناكراعتي 
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هل و ةبسنلاب  ًاقهرم  راهنلا  ناك  .امانيل  غصلا  يلوتو  يديجوأل  ينغت  تروب 

.هتيناطب همالحأب يف  ناغصلا  نانبالا  قرغتسا  ىتح  ليوط  تقو  ِض 

: هل تلاق  .ههجو  بضغلا يف  نم  اهابجاح  بطقتو  يشوج ، ىلإ  تروب  ترادتسا 

.هنم بارتقالل  تروب  تنحناو  دري ، نأ  نود  نم  ففأت  باشلا ." اهيأ  لكأت   "

جازم غت  كسافنأ ."؟ مشأ يف  ام  وه  دوسألا  بارشلا  نوكي  نأ  نك  ال  : " هتلأس

.زجاح لثم  هيتبكر  عفرو  ةدحاو ، ةظحلب  يشوج 

ضعب هاطعأ  .كلذك  هنأ  دب  ال  : " كبتري هقيقش  ةيؤرل  ًاديعس  اغاشت ، لاق 

". باشعألا ىلع  أيقتو  ًابارش  لاجرلا 

نم تروب  هب  تكسمأ  كمف ."! قلغأ  : " هناكم نم  زفقي  وهو  يشوج ، خرص 

ًايضار اغاشت  مستبا  .غصلا  ىتفلا  ةوق  ةلوهسب  يهاضت  اهتوق  تناكو  هعارذ ،

.هاري ع 

رسك هنأل  جعزنم  هنإ  : " همأ ةضبق  نم  صلختلل  حفاكي  وهو  ةّدحب  يشوج  لاق 

!". ينيعد .حابصلا  اذه  لضفملا  هسوق 

.تايناطبلا  ىلع  هب  تقلأو  كلذ ، ىلع  ًادر  ههجو  ىلع  يشوج  تروب  تعفص 

ً.امودصم هدخ  ىلإ  هدي  عفر  هنكل  ةيساق ، ةعفص  نكت 

هنأ ال كردتس  ىتم  .راهنلا  ةليط  كتارجاشم  نع  تعمس  دقل  : " بضغب تلاق 

كلذ نأ  دقتعت  له  .تنأ  سيل  كبقارت ؟ لئابقلا  يف  ءارجلا  لثم  لاتقلا  كنك 

". ...فوس هل ، تلق  اذإ  كدلاو ؟ دعسي 

". هل يلوقت  ال  : " ههجو ىلع  ٍداب  فوخلاو  ةعرسب ، يشوج  لاق 

كنأل ًائيش  هنم  اثرت  نل  .فرصتلا  تنسحأ  اذإ  لعفأ ، نل   " .ةرشابم تروب  ّتقر 

، ةدايقلل ناحلصت  تنك  اذإ  همدو ؟ همحل  نم  نالسرأ  له  .هانبا  ةطاسبب 

". كنم لضفأ  لاجر  ىلع  كليضفت  هنم  اعقوتت  نكل ال  كراتخيس ،

هعم تملكت  دق  نكت  اهنأ   تكردأو  متهاب ، نايغصي  يبصلا  الك  ناك 

كفتلا يف تنعمأو  ةملك  لكب  اثبشت  هنأ  فيك  اهأجاف  .لبق  نم  ةقيرطلا  كلتب 
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.هانهذ درشي  نأ  لبق  ًاضيأ  هلوقت  نأ  نك  ام 

يقبط يبصلا  الك  لوانت  اهتداعسل ، ناعمتست ." يف  كماعط  الوانت  : " تلاق

.ليوط  تقو  ذنم  نيدراب  اناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  هماهتلا ، ارشابو  محللا 

.لوقت ام  عباتتل  اهنارظتني  اناك  نيب  همأ  يرظان  هنويع  قرافت 

ناخ هنأ  ول  .كل  اذه  حرش  دق  نوكي  ار  كدلاو  نأ  دقتعأ  تنك  : " تمت

وه يف عقوت  .هعابتأو  هداوج ، هفيس ، ركبلا  ثري  نأ  ًاعقوتم  ناك  ار  ةغص ، ةليبق 

ناك رتكب  هقيقش  نأ  نم  مغرلا  ىلع  يجوساي ، كّدج  نم  هسفن  ءيشلا  ىضم  ام 

". هنم ربكأ 

."؟ رتكبل ثدح  اذام  : " يشوج لأس 

". نويشكو يدلاو  هلتق  : " ةعت اغاشت  لاق 

.ةشهد يشوج  انيع  تعستا  يف  تروب  تعزف 

."؟ ًاقح "

.هتدلاو تدهنت 

ام فرعي  نأ  يغبني  نكل  اغاشت ، اهعمس  نيأ  فرعأ  .ةفلتخم ال  ةصق  كلت  "

". ميخملا نان  لوح  لاقت  يتلا  تاعاشإلا  ىلإ  عتسالا  نم  لضفأ  وه 

.هقيقش جاعزنا  نم  مستباو  اهرهظ ، فلخ  يشوج  ىلإ  ةعرسب  اغاشت  أموأ 

.هسفن كلتي  نأ  لبق  هب  تكسمأو  ةبضاغ ، ةرظن  تروب  هيلع  تقلأ 

هّدع نك  م  كأ  لئابق  هيدل  .لالتلا  نم  ًاغص  ًاناخ  سيل  كدلاو  : " تلاق

ىلإ ترادتسا  فيعض ."؟ صخش  ىلإ  اهميلست  هنم  عقوتت  له  .نيديلا  ىلع 

هنم رغصأ  ءاقشأ  هيدل  .كلذ  لعفي  نل   " .اهسأر تّزه  قمحأ ."؟ ىلإ  وأ  : " اغاشت

كدلاو نكي  نإ   مهنم ، مداقلا  ناخلا  نوكي  ار  ً.ادالوأ  ًاعيمج  نوبجنيسو 

". لجر ناحبصت  امدنع  كنع  ًايضار 

.رمألا كفتلا يف  نع  ناك  نيب  هسأر  يشوج  ضفخأ 

طقف ءيطب  يسرفو  .رخآ  صخش  يأ  نم  سوقلا  لعتساب  لضفأ  انأ  : " مت
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". عرسأ نوكأس  لجرل ، ةيطم  ىلع  لصحأ  امدنع  ً.ادج  غص  هنأل 

.اغاشت ففأت 

براحم نانوكتس  .ةيبرحلا  تاراهملا  نع  ملكتأ  ال  : " ةبضاغ تروب  تلاق 

تعبات ردانلا ، حيدملاب  وهزلا  اعيطتسي  نأ  لبق  كيف ." كلذ  تيأر  دقف  عئار ،

.ةعرسب كفتلاو  لاجرلا  ةدايق  ناعيطتست  تنك  نإ  ىل  كدلاو  رظنيس  : " ةلئاق

غ ىتفلا  لجر ؟ ةئم  دوقي  يدوبوست  اهب  لعج  يتلا  ةقيرطلا  تيأر  له 

متيس .هتراهمو  هءاكذ  مرتحي  مكدلاو  نكل  ةمهم ، مد  ةلص  هيدل  تسيلو  فورعم ،

ىتحو فلأ ، ةدايق  هنك  .هتلوجر  لمتكت  امدنع  ًادئاق  حبصي  ار  نكل  هرابتخا ،

."؟ هسفن ءيشلا  نالعفتس  له  .برحلا  براحم يف  فالآ  ةرشع 

."؟ " : ال ةرشابم اغاشت  لاق 

.هيلإ تروب  ترادتسا 

له نورخآلا ؟ هيلإ  علطتي  نم  تنأ  له  كئاقدصأ ، عم  نابعلت  امدنع  "

نوددوتيس نيثكلا  نأل  نآلا ، ًاديج  ارّكف  كراكفأ ؟ نوعبتي  مأ  مهراكفأ  ناعبتت 

."؟ كيلإ نوغصي  له  كنومرتحي . نيذلا  كئلوأ  ارّكف يف  .كدلاو  ببسب  كيلإ 

مهنإ .مهضعب   " ً.افافختسا هيفتك  ّزه  .ركفي  ناك  نيب  هتفش  اغاشت  ضع 

". دالوأ

عم راجشلا  كمايأ يف  يضقت  نيب  كنوعبتيس  اذامل  : " هيلع طغضت  يهو  تلاق 

."؟ كقيقش

ةبسنلاب ةياغلل  ةبك  راكفأ  عم  حفاكي  ناك  نيب  ًاضعتمم  غصلا  ىتفلا  ادب 

نل مهنكل  كلذ ، مهب  يغبني  هنأ  دقتعي  .يشوج  اوعبتي  نل   " .ٍّدحتب هنقذ  عفر  .هيلإ 

". ًادبأ هوعبتي 

.تلكلا كلت  اهعس  ىدل  اهردص  يرست يف  ةدوربب  تروب  ترعش 

."؟ ربكألا كقيقش  اوعبتي  نل  اذامل  ينب ؟ اي  ًاقح  : " فطلب تلاق 

نم ؤم  لكشب  هب  تكسمأو  اهدي ، تروب  تّدمو  ًاديعب ، هسأر  اغاشت  رادأ 
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.هينيع يتيواز  ترهظ يف  عومدلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  خرصي ، .هعارذ  

نل اذامل  اغاشت ؟ اي  اننيب  رارسأ  كانه  له  : " جدهتم توصب  تروب  تلأس 

."؟ ًادبأ يشوج  اوعبتي 

اهتهجو يتلا  ةعفصلا  نكت  ةرملا ،  هذه  يراتت ." دغو  هنأل  : " اغاشت خرص 

، ريرسلا ىلع  ىقلتساو  رخآلا ، بناجلا  ىلإ  هسأر  ترادأ  دقف  ةفيطل ، اهنبال  تروب 

ً.امودصم بحتني  أدبو  هفنأ ، نم  مدلا  لاس  .راودب  ًاباصم 

ناك تقولا ." ةليط  كلذ  مهل  لوقي  هنإ  : " لاقو اهفلخ  ءودهب  يشوج  ملكت 

يذلا ألا  نم  اهينيع  ًاعومد يف  تروب  تدجوو  ًاسأيو ، ًابضغ  ئلتو  ًابيئك  هتوص 

، ًاضيأ بيحنلا  اأدبو  نيغصلا  اهيدلو  ظقيأ  دق  اغاشت  ءاكب  ناك  .هيناعي  ناك 

.ههفي نأ  نود  نم  ةميخلا  دهشملاب يف  نيرثأتم 

كنك ال  : " هرعش تمت يف  .اهيعارذب  هتنضتحاو  يشوج  ىلإ  اهدي  تروب  تّدم 

دعب فلخلا  ىلإ  تعجارت  قمحألا ." كقيقش  مف  ىلإ  تلكلا  ةدوع  ىنمتت  نأ 

نأ تلكلا  ضعبل  نك   " .مهفي نأ  هنم  ديرت  يشوج ، ينيع  يف  رظنتل  كلذ 

نوكت نأ  كيلع  نوكيس  .اهلهاجت  ملعت  نإ  الإ  لجرلا ، ىلع  ًاليقث  ًائبع  لكشت 

". نآلا كلذ  فرعت  .كدلاو  ناسحتساب  زوفتل  عيمجلا  نم  لضفأ 

دق اهرهظ  نأب  رعش  ًاذإ ."؟ حيحص  اذه  له  : " ًاديعب هرصبب  حيشي  وهو  سمه ،

.هسفنل ءودهب  جشني  أدبو  ةباجإلاب ، ركفت  تناك  يف  سّبيت 

.راتتلا نع  لايمألا  تائم  ًاديعب  ءاتشلا ، يف  لهس  يف  اشحأ  يف  َترُِذب  دقل  "

كنكل وذخأ ، نيذلا  لاجرلا  لتق  ...هنأو  تقولا  ضعبل  هنع  تعض  يننأ  حيحص 

". ركبلا هدلو  .ينباو  هنبا 

". ناتفلتخم يانيع  : " لاق

.تروب تففأت 

اتناك هانيع  نكل  يجوساي ، نبا  ناك  ً.اعفاي  ناك  امدنع  رتكب  انيع  تناك  كلذك  "

اي كلذب  ركفت  ال  .هبسنب  كيكشتلا  ىلع  ًادبأ  دحأ  ؤرجي  .كينيعك   تنكاد 
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". ام ًاموي  ًاناخ  نوكتس  .زيكنج  نباو  يجوساي  ديفح  تنأ  .يشوج 

يشوج ّرشك  هديب ، مدلا  حسو  عومسم  ٍتوصب  سفنتي  اغاشت  ناك  نيب 

بحسو هتعاجش ، عمجتسا  رهاظ ، لكشب  .همأ  ىلإ  رظنيل  فلخلا  ىلإ  ىنحناو 

.هئاقشأ مامأ  يزخلاب  رعشي  هلعجو  هتوص ، جّدهت  .ملكتي  نأ  لبق  ًاقيمع  ًاسفن 

ىلع ينبحي  له  .يلإ  اهب  رظني  يتلا  ةقيرطلا  تيأر  دقو  هقيقش ، لتق  : " لاق

."؟ قالطإلا

.هيلع مطحم  اهداؤفو  اهردص ، ىلإ  غصلا  ىتفلا  تروب  تمض 

". كب ًاروخف  نوكيس  .ينب  اي  هل ، ٍثيروك  كاري  هلعجتس  .كبحي  عبطلاب  "
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عساتلا لصفلا 

براحم فالآ  ةسمخ  نم  ةراجحلاو  بارتلاب  تاونقلا  راسم  ليوحت  قرغتسا 

نأ دهاش  امدنع  رمألا  ردصأ  دق  زيكنج  ناك  .اهميطحت  نم  ىتح  لوطأ  ًاتقو 

زاجنإ مت  امدنع  .ةعفترملا  ديدجلا  ركسعملا  ضرأ  ىتح  ددهت  رمغلا  تايوتسم 

ىلإ قيرطلا  نكل  برغلاو ، قرشلا  ىلإ  ةديدج  تاحب  هايملا  تلكش  لمعلا ،

ةجزل ءادوس  تاتابنب  ةئيلم  ضرألا  تناك  ً.اخأ  سمشلا  تحت  فجي  ناك  ناوشني 

طلا اهبكر يف  ىلإ  مهدايج  تصاغ  .لئابقلا  جعزي  ناك  يذلا  بابذلا  نم  بارسأو 

تناك .مايخلا  ةلزعلا يف  روعش  نم  دازو  علطتسملا  ةمهم  نم  بّعص  م  جزللا ،

لخدتي نويشك  ناكو  ءاسم ، لك  لئابقلا  ب  ةديدع  تاراجشو  تاشاقن  كانه 

.ملسلا ىلع  ظافحلل  ةوسقب 

عضوم هايملاب  عبشملا  لهسلا  ربع  ناسرف  ةينا  اهلقني  يتلا  ءابنألا  تناك 

اوربع دق  اونوكي  .طاشن   يأب  مهمايق  مدع  نم  اوبعت  نيذلا  كئلوأ  لك  بيحرت 

هاي متهالا  اودقف  دق  اوناك  لافطألا  ىتح  .دحاو  ناكم  يف  ءاقبلل  ءارحصلا 

زيكنج دهاش  .ةنسآلا  هايملا  برش  نم  ضارمأب  مهنم  ديدعلا  بيصأو  ناضيفلا ،

هيبراحم نم  فالآ  ةسمخ  دشح  دق  ناك  .طلا  ربع  نوحفاكي  ايزك  يزك  ناسرف 

نوكي ال  ىتح  ةرشابم  طلا  ةفاح  ىلع  مهعضوو  ةفاج ، ضرأ  ىلع  مهتلباقمل 

دهج نم  كاذنآ  ثهلت  ايزك  يزك  دايج  تناك  .هيف  نوحاتري  ناكم  ودعلا  دونجل 

ىلع ظافحلل  نيّرمألا  نوناعي  ناسرفلا  ناكو  ةينيطلا  ةبرتلا  نم  ةاق  لك  بحس 

.طوقسلا رطخل  ضرعم  اوناك  مهنأل  مهراقو 

هتيطم تّحنرت  امدنع  جرسلا  نع  ًالعف  مهدحأ  عقو  ةغلابلا ، زيكنج  ةداعسل 

ىلع ةوقب  دشي  لجرلا  ناك  نيب  ةرخاس  لئابقلا  تخرص  .ةرفحب  اهعت  ةجيتن 

، هبناج ىلإ  كوشراب  ىلإ  زيكنج  رظن  .طلاب  ّىطغم  هداوج ، يطتو  هماجل 

جوميتو وشكوك  نكل  مجرتمك ، كانه  ناك  .لجرلا  هجو  ىلع  اضرلا  بعت  ظحالو 
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تها دق  لجرلا  الك  ناك  .كلملا  ثوعبم  هلوقيس  ام  عسل  ًاضيأ  هعم  افقو 

نهاكلا نأ  ًاحضاو  ناك  .ةقئال  ةعتم غ  زيكنج  هربتعا  ام  وهو  نشت  ةغل  ةساردب 

هتفرعم رابتخا  ةصرف  نم  ةراثإلاب  نارعشي  غصلا  زيكنج  قيقشو  فاّرعلا 

.ةثدحملا

ا اوبرتقا  دق  اوناك  .ةطوسبم  هدي  ةحار  زيكنج  عفر  امدنع  ناسرفلا  فقوت 

نكي هنأ   الإ  حلسم ، اودب غ  مهنأ  ديب  مهتلك ، عسل  هل  ةبسنلاب  يفكي 

ةلواحم ذيفنتب  ركفيس  ناكل  ايزك ، يزك  كلم  ناكم  هنأ  ول  .نيرخآلاب  قثي  ًالجر 

ساوقأو تمصب ، بقارت  لئابقلا  تناك  هفلخ ، .تقولا  كلذ  ديكأتلاب يف  هلايتغال 

.مهيديأ ةزهاج يف  اهدارفأ 

ىلإ نورظني  اوناك  يف  بقار  نوعئاض ."؟ متنأ  له  : " زيكنج مهب  خرص 

.ديدحلا عطق  نم  ةذوخب  لصتيل  دت  ًاعئار  ًاعرد  يدتري  ًايدنج  ناكو  مهدحأ ،

نكي ً.اعيمج   مهنع  ةباين  ملكتيس  لجرلا  نأ  فرعي  ناكو  هسفنل ، زيكنج  أموأ 

.هلمأ باخ  دق 

، وشكوكو جوميت  لمأ  ةبيخل  ايزك ." يزك  كلم  نم  ةلاسر  لمحأ  : " يدنجلا در 

.لئابقلا ةغلب  ًاما  ةحضاو  تلكلا  تناك 

كرحي داكلاب  ًتمتم ، رغويلا  ناخ  ملكتو  كوشراب  ىلإ  ًالئاستم  زيكنج  رظن 

، ةطسوتم ةلزنم  نم  طباض  هنإ  .ةراجتلا  مايأ  يف  لبق ، نم  هتيأر  دقل   " .هيتفش

". ًادج رورغمو 

عردلا اذهب  كلذك  ودبي  : " دونجلا ةبطاخمل  هتوص  عفري  نأ  لبق  زيكنج  در 

". عئارلا

، تارظنلا ناسرفلا  لدابت  يعم ." ملكتلا  متدرأ  اذإ  اولجرت  : " زيكنج خرص 

ًابيرقت اوحبصأ  .كيمسلا  طلا  ىلإ  نولجرتي  اوناك  يف  هتداعس  زيكنج  ىفخأو 

.هتيويح نم  مههجو  تابعت  تدازو  طلا ، ةجوزل  نم  ةكرحلا  ىلع  نيرداق  غ 

ناك هلوقيل ."؟ مككلم  ىدل  اذام  : " طباضلا ىلإ  قّدحي  وهو  ًالئاق  زيكنج  عبات 
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رمألا هنم  قرغتساو  عئارلا  هءاذح  دسفأ  طلا  نأل  ًابضغ  ههجو  ّرمحا  دق  لجرلا 

.بيجي نأ  لبق  هرعاشم  ىلع  رطيسيل  ةظحل 

الأ هفرشب  كل  نمضيس  .ةنده  يف  ناوشني ، راوسأ  لظ  هءاقل يف  كنم  بلطي  "

". كانه كدوجو  ءانثأ  موجهل يف  ضرعتت 

."؟ هلوقيل يل هيدل  اذام  : " درلا عمسي  هنأ   ول  ك  ًاددجم ، زيكنج  لاق 

كانه تناك  امل  هنهذ ، ام يف  فرعأ  تنك  ول  : " ةّدحب لاقو  .لجرلا  بضغ  دادزا 

دشح ىلع  قلقب  هعم  اوناك  نيذلا  كئلوأ  رظن  ءاقللا ." كلذ  لثم  نم  ةبك  ةدئاف 

ةيئانثتسالا ةقدلا  اوأر  دق  اوناك  .مهساوقأ  عم  نورظتني  نيذلا  لوغملا  براحملا 

دوقت ار  ةناهإ  يأ  هيجوت  مدع  مهثدحتم  نم  مهنويع  تسمتلاو  ةحلسألا ، كلتل 

.موجهل مهضرعت  ىلإ 

."؟ بضاغلا لجرلا  اهيأ  كمسا  ام   " .زيكنج مستبا 

ار وأ  ناخلاب ، ينيدانت  نأ  نك  .ناوشني  نم  يو  - وايسه انأ  .اس  وه  "

". طباضلاب

ءالؤه دعأ  .اس  وه  اي  يركسعم  كب يف  ًالهأ  نكل  ً.اناخ  كوعدأ  نل  : " زيكنج در 

". حلملاو ياشلا  كل  مدقأو  يتميخ ، كب يف  بحرأسو  تيبلا ، ىلإ  زعاملا 

قلطأ .ةديعبلا  ةنيدملا  وحن  فلخلا  ىلإ  هسأر  لامأو  هقافر ، ىلإ  اس  وه  رادتسا 

جوميتو وشكوك  تلعج  يتلا  ةبيرغلا  ةيتوصلا  عطاقملا  نم  ةعومجم  مهدحأ 

زيكنج بقارو  هقفارمل ، ًافافختسا  هيفتك  اس  وه  ّزه  .اهعسل  مامألا  ىلإ  ناينحني 

.ةنيدملا ىلإ  نيدئاع  نوريدتسيو  مهدايج  نوطت  نورخآلا  ةعبسلا  ناك  نيب 

ناخ ىلإ  زيكنج  رظن  ةليمج ." دايج  كلت  : " هفتك فلخ  نم  كوشراب  لاق 

.براحملا نم  فص  مامأ  فقي  ناك  ثيح  نالسرأ  دهاشو  هسأرب ، أموأ  .رغويلا 

.ةسيرف مجاهت  ىعفأ  لثم  ةبحسنملا ، ةعومجملا  ىلع  عبصإب  زيكنج  راشأ 

لُتق .مهجورس  نع  ةعبسلا  ناسرفلا  عقوأ  ءاوهلا  مهس يف  ةئم  راط  ةظحل ، دعب 

مدعل ظوظحم  غ  براحم  ىلع  خرصي  نالسرأ  زيكنج  عمسو  دايجلا ، دحأ 
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ةبرضب رتولا  عطقو  لجرلا  سوق  نالسرأ  ذخأ  بقاري ، زيكنج  ناك  نيب  .هتءافك 

.ًالالذإ هسأر  أطأط  دقو  سوقلا ، براحملا  ذخأ  .هيلإ  هديعي  نأ  لبق  هرجنخ  نم 

ىلع .طلا  لفسألا يف  ىلإ  اههوجو  لهسلا ، كارح يف  نود  نم  ثثجلا  تقلتسا 

اهناسرف نود  نم  .ةلوهسب  قالطنالا  عيطتست  دايجلا  نكت  ضرألا ،  كلت  لثم 

.لئابقلا ىلإ  فلخلا  ىلإ  رظنت  ةنكاس  دايجلا  تفقو  قيرطلا ، ةعباتم  ىلع  اّهثحل 

ةحئار نم  اعزفو  هنافرعي ، اناك  نيذللا  لجرلا  يتثجب  هيفنأ  اهنم  نانثا  ّكح 

.مدلا

.هتهجاومل زيكنج  رادتسا  نيب  توبكم  بضغب  اس  وه  قّدح 

هيفتك ناخلا  ّزهو  يدنجلا ، هجو  بعت  غتي  ةديج ."  دايج  اهنإ  : " زيكنج لاق 

مكنم دحاو  نم  كأ  رمألا  بلطتي  .ةليقث ال  تسيل  تلكلا   " .ثارتكا نود  نم 

". يّدر لقنل 

معطلا عذاللا  ياشلا  ميدقتو  ةبكلا  ةميخلا  ىلإ  هباحطصا  متيل  اس  وه  كرت 

.اهتداعإو اهب  كاسمإلا  مت  نأ  دعب  دايجلا  ةيؤرل  ناكملا  زيكنج يف  يقب  .هل 

هينيع عفرو  هسأرب ، رغويلا  ناخ  أموأ  لوألا ." رايخلا  نوكيس يل  : " كوشرابل لاق 

قحتستو ةديج  ًادايج  تناك  اهنكل  اهلضفأ ، زيكنج  حنميس  لوألا  رايخلا  .ةظحلل 

.اهءانتقا

á  á  á

يداو ةراح يف  تناك  سمشلا  نأ  الإ  هرخآ ، ناك يف  لصفلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

زيكنج هيف  كرحت  يذلا  تقولا  ةقيقر يف  ةرشق  ىلإ  تلوحت  دق  ةبرتلاو  ايزك  يزك 

نكل قفارم ، ةثالث  ىوس  هعم  رضحي  الأ  بلط  دق  كلملا  ناك  .ةنيدملا  وحن 

هيف برتقا  يذلا  تقولا  .ىلوألا يف  ةليلقلا  لايمألا  هعم  اوراس  نيرخآ  فالآ  ةسمخ 

دق زيكنج  لوضف  ناك  ةنيدملا ، مامأ  ماقملا  قداُرسلا  ليصافت  زييمتل  يفكي  ا 

؟ هنم كلملا  هبلطي  دق  يذلا  ام  ً.ابك  حبصأ 

راساخ نأ  فرعي  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاليلق ، ًاددرتم  فلخلا  هيقفارم يف  كرت 
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موجه نش  تارايخ  يف  كفتلا  نعمأ  دق  ناك  .هديب  راشأ  اذإ  هتدجنل  بهيس 

مت دق  ناك  .قمحأ  نكي  غنايشت   يار  نكل  هثيدح ، ءانثأ  كلملا يف  ىلع  ئجافم 

ةمخض ساوقأ  كانه  تناك  .ةنيدملا  راوسأ  نم  ًادج  ًابيرق  ةيدرولا  ةلظملا  ةماقإ 

تاظحل ةلظملا يف  مدت  اهنكو  لجر  لوطب  ةيديدح  لاصن  اهل  ماهسب  ةدوزم 

نزاوتلا نكل  راوسألا ، جراخ  ةناصح  لقأ  كلملا  ناك  .زيكنج  ةاجن  مدع  نضو 

ً.ادقعم ناك 

عم مامألا  ىلإ  هداوج  دوقي  ناك  نيب  جرسلا  ىلع  ًيقتسم  زيكنج  سلج 

ةيفاضإ رجانخ  نولمحيو  ًاديج  حلسم  اوناك  .رغويلا  كوشرابو  نويشك  نالسرأ ،

.مهفويس نم  مهديرجت  ىلع  كلملا  رارصإ  نم  ًابسحت  مهعورد  ةيفخم يف 

ةلظملا ليصافت  لك  يف  ققدي  ناك  نيب  همهجت  نم  فيفختلا  زيكنج  لواح 

.ةيعونلاو ضرعلا  كلذب  ًاريرح  دجي  نأ  نك  نيأ  لءاستو  نوللا ، بحأ  .ةيدرولا 

ةقيرط دجو  هنأ  ول  .اهاري  يتلا  ةعينملا  ةنيدملا  رّكف يف  امدنع  ًاعم  هنانسأ  كص 

ةنيدم لك  نأ  ةركف  هتجعزأ  .ايزك  يزك  كلم  ءاقلل  ءاج  دق  ناك  امل  اهيلإ ، لوخدلل 

ةقيرط دعب  فشتكا  دق  نكي  ًاديج و  ةنّصحم  تناك  لاقي ، ك  نشت ، يضارأ  يف 

.اهتاعافد قارتخال 

.اولجرتو درابلا  يدرولا  لظلا  ىلإ  اوربع  امدنع  ةعبرألا  ناسرفلا  ملكتي   

هسفن زيكنج  دجوو  ناردجلا ، ىلع  ماهسلا  ةامر  نويع  نع  ةلظملا  مهتفخأ 

.كلملا ساّرح  مامأ  ًهجتم  تمصب  فقيو  يخرتسي ،

ناك .باجعإلا  اوثيل  كش  نود  نم  مهرايتخا  مت  هنأ  مهيلإ  قّدحي  وهو  ركف 

نأ عاطتساو  ًاضيرع  قداُرسلا  ىلإ  لخدملا  ناك  .ءاقللا  تابوعصب  رّكف  دق  مهدحأ 

ءايوقأ ساّرحلا  ناك  .لخدي  املاح  هيلع  ضبقلل  نورظتني  ةلتق  دوجو  مدع  ظحالي 

لثم اوقّدح  كلذ ، نم  ًالدب  .مهمامأ  فقي  يذلا  لجرلا  ىلإ  اورظني  و  ةينبلا ،

ىلع مهاقبأ  دق  زيكنج  ناكو  مهدايج  نوطت  نيذلا  براحملا  فصب  ليثا 

.ةديعب ةفاسم 
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ب مضي  نكي  قداُرسلا   نأ  الإ  لخادلا ، يساركلا يف  دوجو  نم  مغرلا  ىلع 

.زيكنج هل  أموأو  دحاو  لجر  ىوس  هتابنج 

."؟ هل ةبسنلاب  حابصلا  ًادج يف  ركبم  تقولا  له  اس ؟ وه  اي  ككلم  نيأ  "

". ًالوأ أي  كلملا ال  .ناخلا  يالوم  اي  أيس  "

.اهاقلت يتلا  ةناهإلاب  ركفي  ناك  نيب  هبجاح  زيكنج  عفر 

". ةلصحملاب يلإ ، ءيجملا  هنم  بلطأ  .رداغأ   نأ  يغبني  ار  "

زيكنج نكل  بضغلا ، عيرس  لجرلا  ناك  .زيكنج  مستباو  اس  وه  هجو  ّرمحا 

قاوبألا تحدص  دري ، نأ  لبق  .هسفنب  ديدشلا  هزازتعال  هبحي ، هنأ  فشتكا  دق  ناك 

.هدي اس  وه  عفر  .مهفويس  ىلإ  مهيديأ  ةعبرألا  لوغملا  ّدمو  ةنيدملا ، راوسأ  ىلع 

". ةنيدملا رداغي  هنأ  اوفرعتل  قاوبألا  .ناخلا  يالوم  اي  ةمالسلا  نمضي  كلملا  "

لذب هعم ." لاجرلا  ددع  نع  ربخأ  .أي  هبقارو  جرخا  : " نالسرأل زيكنج  لاق 

لبق نم  لئابق  ءعز  لباق  دق  ناك  .يخرتست  تجنشت  يتلا  هتالضع  لعجيل  ًادهج 

نكل هسفنل ، لاق  ك  كلذ ، ديدج يف  كانه  نكي  .مهمايخ   مهضعب يف  لتقو 

هيلع تناك  امل  ًاهباشم  هلخاد ، ةبهرلا  نم  ءيش  كانه  ناك  كلذ  نم  مغرلا  ىلع 

نع ًاديعب  هنوك  نم  ءزج  هنأ  ًاكردم  هفخس ، نم  زيكنج  مستبا  .اس  وه  لاح 

دق نكي  هنكل   اهركذتي ، يتلا  لوهسلا  نع  ًافلتخمو  ًاديدج  ءيش  لك  ناك  .تيبلا 

.حابصلا كلذ  هيلع  فقي  رخآ  ًاناكم  راتخا 

ً.اعرسم نالسرأ  داع 

واشت نيو  ناك  يتلا  كلت  لثم  ودبت  .ديبع  اهلمحي  ةّفح  مداق  هنإ  "

". اهلمعتسي

ىلع هبضغ  رهظو  ًاددع  مهنوقوفيس  ديبعلا ."؟ ددع  مك  : " ًهجتم زيكنج  در 

.ههجو

مهنكل ءايوقأ ، لاجر  ةينا  .يالوم  اي  نويصخم  مهنإ   " .نالسرأ لبق  اس  وه  در 

". حالسلا لمح  مهيلع  عونممو  لّح  نم  كأ  اوسيل  مهنإ  .براحم  اوسيل 
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نودوجوملا كئلوأ  دقتعيس  كلملا ، لصي  نأ  لبق  رداغ  اذإ  .رمألا  زيكنج يف  رّكف 

كلا اذهل  هسفن ، ءيشلا  هوبراحم  دقتعيس  ار  .هباصعأ  دقف  دق  هنأ  ةنيدملا  يف 

ً.اديج حلسم  ناسراحلا  ناكو  همازح  ًاليوط يف  ًافيس  عضي  اس  وه  ناك  .هسفن 

ام نأشب  ًاثك  لجرلا  قلقي  دق  ًانايحأ ، .اهنع  هنهذ  فرص  مث  رطاخملا  نزاو 

سلج مث  ةأجافملا ، نم  اس  وه  انيع  تفرطو  تفاخ ، توصب  كحض  .ثدحيس 

.كلملا رظتني 

نم نوبرتقي  اوناك  نيب  رصخلا  ىوتسم  دنع  ةنيمثلا  مهتلومح  ديبعلا  لمح 

ناك نيب  متهاب  ةثالثلا  هوقفارمو  زيكنج  بقار  لخادلا ، نم  .ريرحلا  قداُرس 

نانثا عضو  يف  تماص ، مهنم  ةتس  فقو  .ضرألا  ىلع  ةّفحملا  نوعضي  ديبعلا 

مازم ديبعلا  بحس  زيكنج ، ةشهدل  .طلا  ىلع  دوسألا  ريرحلا  نم  ةعطق 

حتف متي  ناك  نيب  ًاتفاخ  ًانحل  نوفزعي  اوأدبو  مهروصخ ، ىلع  ةمزحأ  نم  ةيبشخ 

، بيرغ لكشب  ةنينطلا  ىلع  ثعبي  ميسنلا  يف  ىقيسوملا  عس  ناك  .رئاتسلا 

.غنايشت يار  جرخ  امدنع  ًانوتفم  هسفن  زيكنج  دجوو 

عطق تناك  ً.اما  هدسج  بساني  ًاعرد  يدتريو  ةينبلا ، يوق  ًالجر  كلملا  ناك 

ةضبقب ًافيس  عضي  ناك  هفدر ، ىلع  .سمشلا  يف  تعملو  ًاما  ةلوقصم  ديدحلا 

.لبق نم  بضغ  ةبونب  هرهش  دق  ناك  نإ  زيكنج  لءاستو  تارهوجملاب  ةنيزم 

.ضرعلاب عتمتسي  هنأ  زيكنج  فشتكاو  هروهظ ، دنع  ىقيسوملا  تعفترا 

ىلإ عقوم  اذخأيل  قداُرسلا ، نع  ادعتباو  سراح ، ىلإ  ايزك  يزك  كلم  أموأ 

هوقفارمو زيكنج  ضهن  .قداُرسلا  ىلإ  ةليلقلا  تاوطخلا  ىشم  طقف  اهدنع  .هيبناج 

.هتيحتل

لاقو ةبيرغ ، هتجهل  تناك  ناخلا ." يالوم  : " هسأر ةلامإ  عم  غنايشت  يار  لاق 

.مهف نود  نم  اهظفحي  هنأ  ول  تلكلا ك 

دق كوشراب  ناك  يتلا  ايزك  يزك  ةملك  لمعتسا  ةلالجلا ." بحاص  : " زيكنج در 

، ةصق ةظحلل  .كلملا  ينيع  رهظي يف  متها  ضيمو  ىأر  هتداعسل ، .اهايإ  هّملع 
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.ةبيرغ ضرأ  ًاكلم يف  يقتلي  هال  ًايح  ناك  هدلاو  نأ  ول  زيكنج  ىّن 

هنأ ًاحضاو  ناكو  نالسرأو ، نويشك  ةهجاوم  يف  عقوم  ناسراحلا  ذختا 

، هبناج نم  .ةلكشم  عوقو  لاح  هعم يف  ناكبتشيس  نيذللا  لجرلا  ناددحي 

نكي نكل   ءاقللا ، ىلع  نيدهاش  درجم  اناك  .ثارتكا  اود  نادئاقلا  هيلإ  قّدح 

وجني نلف  مهتومل ، ططخ  دق  كلملا  ناك  نإ  .ةرغ  ىلع ح  ذخؤيل  لجرلا  نم  يأ 

.كلذ نم 

كلملا دهاش  دق  مهدحأ  نكي  .ةئجافملا   ةركفلا  نم  نالسرأ  ابجاح  بطقت 

قداُرسلا قحسي  نأ  ناوشني  شيجل  نك  ًالاتحم ، صخشلا  اذه  ناك  نإ  .لبق  نم 

نإ ىل  اس  وه  ىلإ  قّدح  .ءايفوألا  لاجرلا  ضعب  ىوس  رسخي  الو  ناردجلا  نم 

عقوت ىلع  ةمالع  يأ  لجرلا  ىلع  رهظت  نكل   يدايتعا ، لكشب غ  ًارتوتم  ناك 

.كيشو توم 

صخش نم  عقوتي  ك  ًامزاح ، هتوص  ناك  .هبعش  ةغلب  مالكلا  غنايشت  يار  أدب 

لجرلا نم  يأ  نأ  ُدبي  ةلثم و  ةدحاوب  زيكنج  ةرظن  لباق  .ةطلسلا  ىلع  داتعا 

نم ًايلاخ  ههجو  ناكو  اس ، وه  حنحنت  مالكلا ، كلملا  ىهنأ  امدنع  .هنيع  فرطتس 

.كلملا تلك  مجرتي  ناك  نيب  بعت  يأ 

."؟ فاصنإب مكعم  لماعتن  أ  ايزك ؟ يزك  ضرأ  رغويلا  فلتأ  اذامل  "

ً.ادبأ زيكنج  كرتت  كلملا   ةرظن  نكل  هترجنح ، نم  ًاتوص  كوشراب  ردصأ 

لتاقن .اننيب  رغويلا  ةليبق  .ةلالجلا  بحاص  اي  لئابقلا  لك  ناخ  انأ  : " زيكنج در 

."؟ كلذ اذام غ  .مكحنل  ةوقلاب  عتمتن  اننأل 

ًانزتم و هدر  ناك  .اس  وه  ةمجرت  ىلإ  عمتسي  ناك  نيب  كلملا  ابجاح  بطقت 

.هبضغ ىلع  ةراشإ  يأ  لمحي 

يالوم اي  لوبقم  غ  اذه  اعلا ؟ ةياهن  ىتح  يتنيدم  جراخ  ثكمتس  له  "

."؟ برحلا كبعش يف  ضوافي  الأ  .ناخلا 

اي نشت  ةيروطاربمإ  ضوافأ  نل   " .همتها دادزا  دقو  مامألا  ىلإ  زيكنج  ىنحنا 
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ىلإ مكندم  ليوحت  دهشأسو  ضرألا ، تأشن  ذنم  انل  ودع  كبعش  .ةلالجلا  بحاص 

". ءاشأ فيك  ًاضرعو  ًالوط  اهيف  سأسو  مكضرأ يل ، .رابغ 

لاجرلا يف لك  ناك  .هكلمل  تلكلا  مجرتي  اس  وه  ناك  نيب  ربصب  زيكنج  رظتنا 

امدنع غنايشت  يار  ايحم  ىلع  مسترا  يذلا  ئجافملا  عابطنالا  نوري  ةميخلا 

، زيكنج هجو  ىلع  رتوتلا  رهظ  دقو  ً.ازجوم  همالك  حبصأو  ًابصتنم  سلج  .اهعمس 

.ةمجرتلا ىلوت  نم  كوشراب  ناك  كلذ ، نم  ًالدب  .اس  وه  ملكتي  نأ  راظتناب  بهأتو 

اذامل كءادعأ ، اوناك  اذإ  .نشت  قرع  نم  سيل  هبعش  نإ  لوقي  : " كوشراب لاق 

". قرشلاو لشلا  ىلإ  ةميظعلا  نشت  ندم  عقت  ايزك ؟ يزك  يداو  انه يف  رخأتت 

ً.اددجم كلملا  ملكت  امدنع  هسفنل  كوشراب  أموأ 

رعشي نل  .ناخلا  يالوم  اي  لبق ، نم  اوناك  ءاقدصأ ك  اودوعي  مهنأ   دقتعأ  "

". نشت ندم  ىلع  برح  نشب  تمق  اذإ  جاعزنالاب  كلملا 

.هراكفأ ًاقرغتسم يف  هيتفش  زيكنج  ّمز 

."؟ يرهظ فلخ  ًاودع  كرتأس  اذامل  : " لاق

بيصأ دق  اس  وه  ناك  .عمس  ام  مهف  املاح  ًاددجم  غنايشت  يار  ملكت 

.كلذ كوشراب  عيطتسي  نأ  لبق  ملكت  هنكل  عمتسي ، ناك  نيب  بوحشلاب 

ةيزج لسس  نشت ، وه  يقيقحلا  كودع  ناك  اذإ  .ناخلا  يالوم  اي  ًافيلح  كرتا  "

ضرعي  " .ةيبصعب هقير  اس  وه  علتبا  ءاقدصأك ." ًاعم  طبترم  انك  املاط  كلئابقل 

ً.اقيمع ًاسفن  بحس  ًاعوردو ." تادادمإو ، ةني ، ةراجحو  ًاروقصو ، ًاريرح ، لم 

متي ةضفلاو  زنوربلا  نم  ةيدقن  ةعطق  فلأو  ًاياشو ، َسبالمو ، ًادايجو ، ًالج ، "

". ًاودع هربتعي  نل  فيلح  ىلإ  ضرعلا  مدقي  هنإ  .ةنس  لك  اهعفد 

هناكم رّمست يف  .عمسلا  اس  وه  ىغصأو  ربص ، دافنب  ًاددجم ، غنايشت  يار  ملكت 

، هديب غنايشت  يار  راشأ  .لاؤس  حرط  ىلع  ؤرجو  ملكتي  هكلم  ناك  نيب  ًاما 

.حضاو لكشب  ًاجعزنم  هسأر ، اس  وه  ىنحأو 

". يهاكاشت هتنباب  كجيوزت  كيلع  لم  ضرعي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  "
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ىتح ةياغلل  ةحيبق  ةاتفلا  تناك  نإ  لءاست  .رمألا  ركفي يف  زيكنج ، انيع  تفرط 

ءعز دعبتو  لئابقلا  دعستس  ةبهلا  تناك  .ايزك  يزك  بعش  نم  دحأ  اهجوزتي   

، لئابقلا ىلع  ةديدج  ةيزجلا  ةركف  نكت  .دئاكملا   ةكايح  نع  ةغصلا  لئابقلا 

ً.اقح يرث  ودع  نم  اهب  ةبلاطملل  عقوم  لبق يف  نم  اونوكي  مهنأ   نم  مغرلا  ىلع 

حارتقا هلاجر  نم  دحأ  عطتسي  نكل   كُدت ، ةنيدملا  ةراجح  ةيؤر  لضفي  ناك 

ةقيرط ًاموي  فشتكا  اذإ  .متها  اود  هيفتك  زيكنج  زه  .ةعجان  نوكت  ار  ةطخ 

دق مهنأ  نودقتعي  مهكرتيس  تقولا ، كلذ  ىتح  .دوعي  نأ  نك  كلذب ، مايقلل 

ةرم ىوس  اهلتق  نك  ال  نكل  تارم ، ةّدع  ةازعملا  بلح  نك  .مالسلا  اورتشا 

.اهماربإ عيطتسي  ةقفص  لضفأ  ىلإ  لصوتلا  وه  ىقبت  ام  لك  ناك  .طقف  ةدحاو 

نم فلأ  ةفاضإ  عاطتسا  اذإ  .انيدل  لوبقم  همرك  نإ  كديسل  لق  : " ًارخاس لاق 

.ةهظلا لولح  لبق  يداولا  كرتأس  مهدايج ، عم  ًاديج  حلسم  هدونج ، لضفأ 

ىلإ ءافلحلا  جاتحي  .ءارحصلا ال  رمم  ىلع  مئاقلا  نصحلا  كيكفتب  يلاجر  موقيس 

". مهنيب راوسأ 

فقوت .ايزك  يزك  تابتك  كوشراب  متها  زيكنج  ركذتو  مجرتي ، اس  وه  أدب 

.هتلك قفدت  ًاعطاقم  ًاددجم ، زيكنج  ملكت  امدنع  عمسيل  اس  وه 

ةءارق ةصرف  ىلع  لوصحلاب  نوعتمتسيس  .ءلع  يلاجر  ضعب  : " زيكنج لاق 

نكل : " ًالئاق زيكنج  عبات  همف ، حتفي  اس  وه  ناك  نيب  ايزك ." يزك  تاباتك  عاقر 

". مكيدل تناك  اذإ  براحملا ، مهت  تاعوضومو  ةيلمع ، ءايشأ  .ةفسلفلا  سيل 

راركتل حفاكي  اس  وه  ناك  نيب  غنايشت  يار  هجو  بعت  سفت  ًانكمم  نكي   

.رخآ ًاضرع  غنايشت  يار  مدقي  و  ءاهتنالا ، كشو  ىلع  ءاقللا  نأ  ادب  .هعمس  ام  لك 

.هظح بيرجت  ررق  امدنع  ضهني  نأ  كشو  ىلع  ناك  .هسأي  زيكنج  ىأر  كلذ ، يف 

ككلم لأسا  .راوسألا  مدهت  ةحلسأ  ىلإ  جاتحأس  نشت ، ندم  لوخد  تدرأ  اذإ  "

". يقابلا لك  عم  ةحلسألا  كلت  ميدقت  عيطتسي  ناك  نإ 

.لاقي ناك  ام  مهف  امدنع  غنايشت  يار  بضغب  رعشو  ةيبصعب ، اس  وه  ملكت 
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.هسأر ّزه  ددرتب ،

نأ هيلع  نإ  لم  لوقي  : " زيكنج ينيع  ىلإ  رظني  نأ  نود  نم  اس ، وه  لاق 

". قمحأ نوكي 

مكنكو ضرألا  تفج  دقل  .كلذك  نوكي  نأ  دب  ال  معن ، : " ًستبم زيكنج  در 

عطقل ديج  لكشب  اهميحشت  مت  رواحم  اهل  ةديدج ، تابرع  ىلع  ايادهلا  ليمحت 

ةداعسلا كلت  رهظأس  .هضرعب  ديعس  يننإ  ككلمل  لوقت  نأ  كنك  .ةليوط  ةلحر 

". نشتل

لك ضهن  .هاضر  ىلع  ةمالع  يأ  غنايشت  يار  هجو  ىلع  رهظت  اس و  وه  مجرت 

هدحو اس  وهو  غنايشت  يار  كرات  ًالوأ ، هوقفارمو  زيكنج  رداغو  ًاعم ، لاجرلا 

.نيدعتبم اهنودوقيو  مهدايج  نوطت  لوغملا  ةداق  اودهاش  .سارحلا  عم 

نأ هيلع  يغبني  دعب  دحاو  لاؤس  هيدل  ناك  نكل  ًاتماص ، ءاقبلا  اس يف  وه  رّكف 

."؟ نشت ىلإ  برحلا  لقنن  أ  ةلالجلا ، بحاص  اي   " .هحرطي

ليم فلأ  دعب  ىلع  غنيكني   " .هطباض ىلع  ةدراب  ةرظن  غنايشت  يار  ىقلأ 

.ةغص ةدلب  لثم  ودبت  ناوشني  لعجت  يتلا  نوصحلا  اهسرحتو  لابجلا  اهّدحتو 

ههجو بعت  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاليلق ، كلملا  مف  شعترا  مهندم ." ىلع  يلوتسي  نل 

نيأ .مهضعب  انؤادعأ  مجاهي  نأ  انتحلصم  نم  نإ  كلذ ، ىلع  ةوالع   " ً.ادماج ناك 

."؟ كلذ انل يف  ةبسنلاب  رطخلا  نمكي 

.تلكلا مهفي  و  ءارزولا ، عتجا  ًارضاح يف  اس  وه  نكي   

á  á  á

ىلع اولوتسي  مهنأ   ًاحيحص  ناك  ً.ابيرقت  ًايلافتحا  لئابقلا  ب  جازملا  ناك 

نوكتس كلذ ، نم  نوبراحملا  رمذت  نإ  نكل  ديعب ، نم  حولت  يتلا  ةيرجحلا  ةنيدملا 

رهش رم  دق  ناك  .مهل  زيكنج  اهبسك  يتلا  مئانغلاو  ريرحلا  نم  ةرورسم  مهتالئاع 

ةيتفلا عم  لجلا  تبعل  .ةنيدملا  نم  تءاج  دق  تابرعلا  تناكو  كلملا ، ءاقل  ذنم 

عم هتميخ  يف  ىفتخا  دق  كوشراب  ناك  .زعاملاو  مانغألا  ناعطق  ب  تقصبو 

١٣٤



غنايشت يار  ناك  .ةبيرغلا  ايزك  يزك  بعش  تاباتك  زومر  كيكفتل  جوميتو  وشكوك 

ً.ادهجم ًالمع  ناك  كلذ  نكل  مهتبغر ، ىلع  ًءانب  نشت  صوصنب  ًاعاقر  مّدق  دق 

ناك .يداولا  كلذ  ًالدتعم يف  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاخأ ، لح  دق  ءاتشلا  ناك 

ناك .مهل  غنايشت  يار  مهمّدق  نيذلا  براحملا  بيردت  اأدب  دق  نويشكو  راساخ 

كلت نكل  ةعئارلا ، مهدايج  نم  مهديرجت  ىلع  اوجتحا  دق  ايزك  يزك  دونج 

كأ اهءاطتما  نوديجي  لاجرل ال  اهصيصخت  متي  نأ  نم  لضفأ  تناك  تاناويحلا 

.ناعطقلا نم  ةيطايتحا  ًادايج  مهحنم  مت  كلذ ، نم  ًالدب  .لوغملا  دالوألا  نم 

عم نولماعتي  فيك  اوملعت  ةدورب ، كأ  وجلا  حبصأو  عيباسألا  تّرم  امدنع 

، كرحتلل هسفن  شيجلا  زّهج  .رحلا  فصلا  جازملا يف  ةئيسلا  ةيساقلا  تاناويحلا 

غنايشت يار  هل  لسري  نأ  رظتني  ناك  نيب  هتميخ  قلقلاب يف  بيصأ  زيكنج  نكل 

ناك .ءابنألا  تروب  لبقتستس  فيك  عقوتي  نأ  عيطتسي  نكي  .هتنباو   ةيزجلا  رخآ 

.لقألا ىلع  ةباّذج ، ايزك  يزك  ةمأ  نوكت  نأب  لمأي 

كلتب ًادج  ةهيبش  ةّفحم  ةلومحم يف  تءاج  ديدجلا ، رهشلا  نم  لوألا  مويلا  يف 

فرشلا سرح  ناك  نيب  زيكنج  بقار  .ءاقللا  ىلإ  روضحلل  اهدلاو  اهلمعتسا  يتلا 

دايجلا  نأ  هدعسأ  .اهلوح  بيرق  ليكشت  ىلع  نوظفاحي  لجر  ةئم  نم  فلؤملا 

دايجلا كلت  ةراسخ  يوني  غنايشت  يار  نكي  .عقوتي   ناك  ًادج ك  ةديج  نكت 

.هتنبا ةقفارمل  ىتح  ًاضيأ ،

ناك نيب  زيكنج  نم  طقف  تاوطخ  دعب  ىلع  ضرألا  ىلع  ةّفحملا  عضو  مت 

ًارطيسم ظحلل ، ًابلط  هّسمو  هفدر  ىلع  هدلاو  فيس  ناك  .لماكلا  هعردب  رظتني 

، هل اهحنمل  اورطضا  مهنأل  بضاغ  اوناك  ةنيدملا  دونج  نأ  ظحال  .هربص  دافن  ىلع 

ناك بلط ، .طابحإلا ك  نوعرجتي  مهكرتو  مهنم ، ًارخاس  ةرماغ  ةداعسب  مستباو 

لانو ًادماج  لقألا ، ىلع  ههجو ، بعت  ناك  .مهعم  ةنيدملا  نم  جرخ  دق  اس  وه 

.ةيلخادلا هرعاشم  نم  ًائيش  رهظي  هنأل ال  زيكنج ، ناسحتسا  كلذ 

نم باجعإ  ةمت  كانه  تناك  ضرألا ، ىلع  اهمدقب  كلملا  ةنبا  تطخ  امدنع 
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.مهراصتنا ىلع  ةخألا  ةمالعلا  كلت  ةدهاشمل  اوعمجت  دق  اوناك  نيذلا  براحملا 

.سمشلا تعمل يف  اذهل  بهذلاب ، زرطملا  ضيبألا  ريرحلا  نم  ًابوث  يدترت  تناك 

نم ًاسفن  زيكنج  بحسو  ةضف ، نم  سيبابدب  اهسأر  ىلعأ  ىلإ  ًاطوبرم  اهرعش  ناك 

، نابرغ ب  ةمح  تناك  هبعش ، ءاسنب  ةنراقم  .ضيبألا  اهدلجل  ذاّخآلا  لجلا 

نم تنكاد  تكرب  اهانيع  تناك  .ٍلاع  ٍتوصب  كلذ  لقي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع 

ةقانأب تثج  كلذ  نم  ًالدب  اهنكل  هيلإ ، رظنت  .هوحن   يش  تناك  نيب  سأيلا 

.اهمامأ اهيمصعم  تكبشو  ضرألا ، ىلع 

، اوكرحت اذإ  .مهلهاجت  هنكل  اهدلاو ، دونج  نم  دعاصتي  بضغلاب  زيكنج  رعش 

.دحاو فيس  رهش  اوعيطتسي  نأ  لبق  هماهس  ةامر  مهلتقيس 

، ةمجرتلا اس  وه  مت  يهاكاشت ." اي  يتميخ  كب يف  ًالهأ  : " فطلب زيكنج  لاق 

ٍلاخ اههجوو  تضهنف ، اهفتك  سميل  هدي  زيكنج  ّدم  ً.اسمه  نوكي  داكي  توصب 

هسفنب رعشو  هئاسن  نم  اهعقوتي  ناك  يتلا  ةوقلاب  عتمتت  نكت  .بعت   يأ  نم 

.هيراخنم ىلإ  اهرطع  اذش  لصو  امدنع  ءاوهلا  عفتري يف 

مهف عطتست  اهنأ   نم  مغرلا  ىلع  هيبراحم ، مامأ  ًافرش  اهايإ  ًاحنام  لاق 

، ملكتي اس  وه  أدب  ىرخألا ." كدلاو  اياده  لك  نم  ةميق  كأ  كنأ  دقتعأ  : " هتلك

.تمصي ةداح   ةكرحب  هيلإ  راشأ  زيكنج  نكل 

اهنقذ عفري  ناك  نيب  توافتلا  نم  بجعتو  ةنكاد ، سمشلا  اهتلعج  ًادي  ّدم 

ترعش امدنع  ًاضيأ  زازئمشالا  نم  ًائيشو  اهفوخ  ةيؤر  عاطتسا  .هيلإ  رظنت  ىتح 

.اهدلج س  يساقلا  هدلجب 

ناك عئار ." ًالافطأ  نيدلتس يل  .ةاتفلا  اهتيأ  ةديج  ةقفص  تمربأ  دقل  : " لاق

عيطتسي نكي  .اهيلإ   ًابذجنم  هسفن  دجو  هنكل  هل ، ةثرو  اونوكي  نل  مهنأ  ًاحيحص 

ةاتفلا كلت  لثم  وجنت  نل  .كردأ  ك  هدالوأو ، تروب  عم  اهسفن  ةميخلا  اهءاقبإ يف 

.مهبجنتس نيذلا  لافطأللو  اهدحو  اهل  ىرخأ  ةميخ  ءانبب  رمأيس  ً.ادج  ةقيقرلا 

هلعف در  بقارت  لئابقلا  نأو  ليوط  تقول  ًاتماص  فقي  ناك  هنأ  ىلإ  هبتنا 
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نومستبي مهو  مهئاقدصأ  ىلإ  اوسمهو  قفارملاب  نوبراحملا  عفد  .ديازتم  متهاب 

الك ناك  .اس  وه  عم  فقي  يذلا  طباضلا  ىلإ  هرصب  زيكنج  عفر  .ضعب  ىلإ  مهضعب 

، ةنيدملا ىلإ  ةدوعلاب  زيكنج  هل  راشأ  امدنع  نكل  بضاغو ، بحاش  لجرلا 

همف اس  وه  رغفو  ًارمأ ، طباضلا  هل  ردصأ  .نيرخآلا  لثم  ةّدحب  اس  وه  رادتسا 

.ةشهد

كايإ ينحنم  دقل  .اس  وه  اي  ديرأ  نم  تنأ  : " هتشهدب ًارورسم  زيكنج ، هل  لاق 

". ةنسل ككلم 

دهاش تريرم ، نيعب  .يرجي  ام  مهف  امدنع  عيفر  طيخ  ىلإ  اس  وه  مف  لوحت 

ناك يتلا  ةشعترملا  ةاتفلا  عم  كانه  هنوكرتيو  ةنيدملا ، ىلإ  نودوعي  قفارملا  يقاب 

.بائذلا ىلإ  اهحنمل  اهب  ءاج  دق 

نشت ندم  ليختو  اهتحئار  قشنتسا  قرشلا ، نم  حيرلا  هجاويل  زيكنج  رادتسا 

ًاددجم هبعشب  رطاخي  نلو  اهميطحت  نك  ال  راوسأ  مهيدل  تناك  .قفألا  ءارو 

.لهجب

زيكنج نأ  ادب  يذلا  تمصلا  هنم يف  جرخت  تلكلا  تناكو  ةأجف ، اس  وه  لاق 

."؟ ينتبلط اذامل  : " هب رعشي  ال 

.هقاس برضو  ةيلسم  ةركفلا  دجو  زيكنج  نأ  ادب  ًابراحم ." كنم  لعجنس  ار  "

ً.افافختسا هيفتك  زيكنج  ّزه  ىتح  هيلإ  لاعفنا  يأ  نود  نم  اس  وه  رظن 

". ىرتس "

á  á  á

دعتست لئابقلا  تناك  نيب  مايخلا  كيكفت  توصب  ًابخاص  ركسعملا  ناك 

نأ نود  نم  ةفقاو  ناخلا  ةميخ  ىوس  َقبت  ليللا ،  فصتنم  لح  امدنع  .كرحتلل 

مالظلا يف  جهوتت  تناكو  لخادلا ، نم  ةءاضم  ةبكلا ، اهتبرع  ىلع  دحأ  اهس 

تحت مونلل  مهئارفو  مهراثد  ىلع  قلتسملا  كئلوأ  لك  َلبِق  نم  اهتيؤر  نكو 

.موجنلا
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تناك .لفسألا  يف  ةطيرخ  ىلإ  رظني  ةضفخنم ، ةلواط  قوف  زيكنج  ىنحنا 

نم لجع  ىلع  ةخوسنم  اهنأ  ًاخأ  اس  وه  ىأرو  كيمس ، قرو  ىلع  ةموسرم 

ةطيرخ كرتي  ىتح  رذحلا  ديدش  ًالجر  ايزك  يزك  كلم  ناك  .غنايشت  يار  ةعومجم 

ةغلب فرحألا  ىتح  تناك  .يو  وعدملا  نشت  روطاربمإ  يديأ  عقت يف  همتخ  لمحت 

.ةيانعب ةخوسنمو  نشت ،

طوطخ ليخت  لواحي  ناك  نيب  رخآلا  ىلإ  مث  بناج  ىلإ  هسأر  زيكنج  لامأ 

، قالطإلا ىلع  اهاري  ةيقيقح  ةطيرخ  لوأ  تناك  .ةيقيقح  نكامأ  ندملا  موسرو 

.هتربخ ةلق  فشكيل  نكي  اس   وه  روضحب  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

وه اذه  : " لاق .لشلا  وحن  قرزأ  طخ  لوط  ىلع  نكادلا  هعبصإ  زيكنج  رّرم 

اس وه  ىلإ  تبحاشلا  هينيع  عفر  نوعلطتسملا ." هفصو  يذلا  ميظعلا  رهنلا 

ً.ارسفتسم

نع عنتماو  كلذ ، دنع  هسفن  فقوأ  رفصألا ." رهنلا  .يه  غناوه  : " اس وه  باجأ 

، راساخ نالسرأ ، ةميخلا : نوأل  اوناك  .لوغملا  شيج  ةداق  روضحب  ةعباتملا 

هفّرع امدنع  وشكوك  نع  عجارت  دق  اس  وه  ناك  .مهفرعي  ال  نورخآو  نويشك ،

، لوبخملا ناوشني  يلوست  هرّكذي  ليحنلا  فاّرعلا  نهاكلا  ناك  .هب  زيكنج 

.هسافنأ سبحي  نأل  ًارطضم  هسفن  اس  وه  دجو  ىتح  ةميخلا  هتحئار يف  ترشتناو 

ىلع ًاقرشو  ًالش  هعبصإ  بحسي  زيكنج  ناك  نيب  نورضاحلا  كئلوأ  لك  بقار 

.هيلع ترقنو  غص  زمر  دنع  تفقوت  ىتح  رهنلا  لوط 

ىلإ ىرخأ  ةرم  رظن  نشت ." يضارأ  فرط  ىلع  انه  ةنيدملا  هذه  : " زيكنج مت 

ً.اددرتم طباضلا  أموأو  هلوقي ، ام  ديكأتل  اس  وه 

ىلإ اس  وه  رظني  وتواب ."  : " غصلا مسرلا  تحت  مسالا  أرقي  وهو  وشكوك  لاق 

.مستبا يذلا  زيكنج  دنع  هرصب  رقتساو  فاّرعلا ، نهاكلا 

."؟ يه ام  لشلا ، ىلإ  تامالعلا  هذه  : " زيكنج لأس 

". يجراخلا روسلا  نم  مسق  اهنإ  : " اس وه  در 
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نشت ءانبأ  نإ  .ءيشلا  كلذب  تعمس  دقل   " ً.اشهدنم زيكنج  ابجاح  بطقت 

."؟ كلذك سيلأ  هفلخ ، انم  نوئبتخي 

اإو كلجأ ، نم  روسلا  ءانب  متي  .نوئبتخي   ال  مهنإ   " .هظيغ اس  وه  مظك 

روسلا ربعت  نل  .تنثالا  فعضأ  تربع  دقل  .تلصفنم  نشت  يتكلمم  ءاقبإل 

هعس ىدل  زيكنج  ّرشك  كلذ ." حجن يف  نأ  دحأل  قبسي  .غنيكني   لوح  يلخادلا 

نم ًابضاغ  اس ، وه  هب  قّدح  .ةطيرخلا  ةساردل  فلخلا  ىلإ  ريدتسي  نأ  لبق  كلذ ،

.ةطرفملا ناخلا  ةقث 

لجرلا ناك  .رفصألا  رهنلا  ىلإ  هدلاو  عم  رفاس  دق  اس  وه  ناك  ىتف ، ناك  امدنع 

تناك تقولا ، كلذ  يف  ىتحو  لشلا ، ىلإ  نشت  روس  ىري  هلعج  دق  زوجعلا 

ذنم هل  ةنايص  كانه  نكت  .ضاقنأ   ىلإ  تلوحت  ماسقأو  هيف  تاوجف  كانه 

حبصأ فيك  اس  وه  لءاست  طوطخملا ، ىلإ  هعبصإب  شي  زيكنج  ناك  نيب  .دوقع 

هقير علتبا  ةميق –  يأ  يجراخلا  مهروسل  نكت  .مهنمأب   لابم  نشت غ  ءانبأ 

فعضلا ةطقن  ايزك  يزك  تناك  .كاذنآ  هفلخ  تناك  لئابقلا  نأ  ةصاخ  ةيبصعب – 

، زيكنج صحفتي  ناك  نيب  هسفن  يف  راعلا  لمتعا  ً.ابونج  لئابقلا  تقفدت  دقو 

.هل ططخي  ًالئاستم ع 

."؟ وتواب مجاهتس  له  : " راذنإ قباس  نود  نم  اس  وه  هوفت 

ىلإ بهذأس  .ال  انه ؟ تلعف  ك  راوسألا  جراخ  خرصأو   " .هسأر زيكنج  ّزه 

ةنبا جوزتأو  يرسن  قلطأ  يتلوفط ، لالت  ىلإ  سأس  .يتنيخ  لابج  يف  ينطوم 

يتلا ضرألا  انبأ  فرعي  نأ  يغبني   " .ةركفلا كلت  نم  هريراسأ  تجرفنا  ككلم ."

". كانه ءايوقأ  نوحبصيسو  ينتبجنأ 

ً.اراتحم ةطيرخلا  نع  هرصب  اس  وه  عفر 

."؟ انه انأ  اذامل  وتواب ؟ نع  مالكلا  اذه  ام  ًاذإ ، "

ةديعب ةنيدملا  كلت  تنأ . بهذت  نل  .اس  وه  اي  ينطو  ىلإ  بهاذ  يننإ  تلق  "

راجتلا لخديسو  ةحوتفم  مهباوبأ  نوكتس  .يشيج  فاختل  انه  نع  ًادج 
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هسفن مغرأو  نستبي  راساخو  نالسرأ  نأ  اس  وه  ىأر  نوؤاشي ." نوجرخيو ك 

.زيكرتلا ىلع 

ةانب وتواب  لثم  راوسأب  ةطاحم  ةنيدم  يف  نوكيس   " .هفتك ىلع  زيكنج  تبر 

". تاعافدلا لاكشأ  لك  نومهفي  لاجر  كلذك ؟ سيلأ  مهتنهم ، نورهام يف 

.تفاخ توصب  زيكنج  كحضو  اس ، وه  دري   

وتواب ىلإ  رفاستس  .اس  وه  اي  كانه  مهدجتس  كنكل  ككلم ، مهحن يل  نل  "

ال ثيح  ىلإ  لوخدلا  لاجر  ةثالثل  نك  .جوميت  يقيقشو  راساخ  عم  كلت 

نونبي نيذلا  لاجرلا  ءالؤه  ىلع  عت  ىتح  ةلئسأ  حرطتس  .شيج  عيطتسي 

". مهبلجتسو يل .ةديفملا  ءايشألا  نم  ديدعلا  فرعتو  راوسألا 

.فئاخلا ههجو  بعتب  نيديعس  اهدنع ، نومستبي  ًاعيمج  مهنأ  اس  وه  ظحال 

نأ يغبني  .ككلم  نم  رخآ  ًاصخش  بلطأو  نآلا  كلتقأس  وأ  : " ءودهب زيكنج  لاق 

، هنم رخآ  ءيش  لك  ذخأ  نك  .توملاو  ةايحلا  خألا يف  رايخلا  ًااد  لجرلل  نوكي 

". ًادبأ ءيشلا  كلذ  سيل  نكل 

، اهنوطت اوناك  يتلا  دايجلا  لجأ  نم  مهفتح  هوقفارم  يقل  فيك  اس  وه  ركذت 

.ةدحاو ةملك  ىلع  ةقلعم  هتايح  نأب  كشي  و 

". لم رمأل  ًاقفو  كتعاطب  مزلم  انأ  : " ًاخأ لاق 

.ةطيرخلا ىلإ  ًادئاع  رادتساو  زيكنج  ففأت 

". هتيأر وأ  هتعمس  دق  تنك  ام  لك  لق يل  .اهراوسأو  وتواب  نع  ربخأ  ًاذإ ، "

يف ًايبهذ  قفخي  لازي  ال  ناك  ءوضلا  نكل  رجفلا ، دنع  ًانكاس  ركسعملا  ناك 

درابلا بشعلا  ىلع  اهنم  برقلاب  اوقلتسا  نيذلا  كئلوأ  عاطتساو  ناخلا  ةميخ 

.ةديعب برح  لوبط  لثم  تاوصألا  ةمت  عس 
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رشاعلا لصفلا 

مهدايج تأدب  نيب  اولجرت  نكاد ، رهن  ةفاح  نم  ةثالثلا  ناسرفلا  برتقا 

ًاءوض سكعي  لالتلا ، قوف  ضفخنم  عافترا  ىلع  ًاقلعمو  ًابك  رمقلا  ادب  .برشت 

فلخ ءادوس  لالظ  ليكشتل  ًايفاك  عوطسلا  ناك  .ةعساولا  ءارحصلا  ني  ًايدامر 

زتهت غص ، ءانيم  يف  ةغص  براوق  لاكشأ  ىلإ  نوقّدحي  اوناك  نيب  لاجرلا 

.ليللا ليتتو يف 

.هجرس تحت  اهعضو  دق  ناك  ثيح  نم  ةيناتك  شق  ةعطق  راساخ  بحس 

ةعطق بحسو  اهيلإ ، هدي  ّدمو  ًايرط ، اهلخاد  محللا  تلعج  دق  راهنلا  ةلحر  تناك 

نيب ءطبب  اهغضمف  ًاعئاج  ناك  هنكل  ةهيرك ، اهتحئار  تناك  .همف  اهعضو يف  اهنم 

امدنع ًاليلق  حنرتيل  ةيافكلا  هيف  ا  ًابعتم  جوميت  ناك  .هيقفارم  ىلإ  رظني  ناك 

.مونلا ىلإ  قوتب  ناتلقثم  هانيعو  هقيقش ، بناج  ىلإ  فقو 

نوفاخي مهنإ  .ليللا  ئطاشلا يف  نع  ًاما  نيديعب  ةراحبلا  ىقبي  : " اس وه  مت 

.برغلا ىلإ  مكشيجب  اوعمس  دق  اونوكي  نأ  دب  الو  مالظلا ، يف  تاقرطلا  عّاطق 

". حابصلا قيرطلا يف  عباتنو  هيف  مانن  ًاناكم  دجن  نأ  يغبني 

". وتواب ىلإ  لوصولل  رهنلا  لعتسا  ديرت  اذامل  مهفأ  تلز ال  ام  : " راساخ لاق 

نكل لئابقلا ، مهترداغم  ذنم  تارم  تس  كلذ  حضوأ  دق  ناك  .هبضغ  اس  وه  علتبا 

.هداوجب يلوغملا  براحملا  طابترا  ىلع  بلغتلا  بعصلا  نم  ناك 

لخدن نأو  انسفنأل ، هابتنالا  تفلن  الأ  انل  ليق  : " هتوص ءوده  ىلع  ًاظفاحم  در 

راّوزلا أي  الو  نشت ، ءالبن  لثم  ًادايج  راجتلا  يطت  .راّوز ال  وأ  راجت  ةفصب  وتواب 

". دحاو داوج  مهعمو 

، ةقيقد اهتيأر  يتلا  ةطيرخلا  تناك  اذإ  .عرسأ  رمألا  نوكيس  : " دانعب راساخ  لاق 

". مايأ ةعضب  نوضغ  كانه يف  ىلإ  لوصولاو  رهنلا  عطق  اننك 

ىلع رفاسم  لكو  لوقحلا  يف  يورق  لك  اندهاشيو  : " ةّدحب اس  وه  لاق 
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ا هرمذت  لّمحت  دق  ناك  هنكل  هتوص ، ةربن  نم  جعزنا  راساخ  نأب  رعش  تاقرطلا ."

ضرأ ربع  يل  فلأ  ةفاسم  عطق  ةركفب  بحري  كقيقش  نأ  دقتعأ  ال   " .يفكي

". ةفوشكم

.در نم  جوميت  ناك  نكل  راساخ ، ففأت 

وتواب ىلإ  ًالش  ميظعلا  رهنلا  اذه  انذخأيس  .يقيقش  اي  كلذ  يف  قح  هعم  "

نشت دونج  ربع  انقيرط  قشن  نأ  ديرأ  ال  .نيرفاسملا  نم  دشح  يف  عيضنسو 

". ككشملا

ةركف نم  ةراثإلاب  رعشي  ناك  ةيادبلا ، .درلا يف  عيطتسي  هنأب  قثي  راساخ  نكي   

زوجع ةأرما  لثم  هداوج  يطت  ناك  جوميت  نكل  نشت ، بوعش  ب  للستلا 

نكل ًاليلق ، لضفأ  اس  وه  ناك  .براحمل  ًابسانم  ًاقفارم  نكي  لصافملا و  ةسبيتم 

ًاقفارم هلعج  دق  اهب  هفيلكت  مت  يتلا  ةمهملا  نم  بضغلا  ناك  زيكنج ، نع  ًاديعب 

ةقزقز هبشت  ةغلب  نارثي  اس  وهو  جوميت  ذخأ  امدنع  أوسأ  رمألا  ناك  ً.اظف 

اس وه  نم  بلط  دق  ناك  .كلذ  يف  هتاراجم  راساخ  عطتسي  و  فاصعلا 

، ةرماغم اهنوك  نع  ًاديعب  .طقف  هيلإ  قّدح  لجرلا  نكل  تاناهإو ، مئاتش  هميلعت 

.نك ام  عرسأب  يهتنت  نأ  اهدارأو  راجشلا ، ةسفانم يف  ىلإ  لوحتت  ةلحرلا  تناك 

تلعج دق  لالظلا  ةقراغلا يف  براوقلا  كلت  دحأ  ىلإ  ءطبب  دوعصلا  ةركف  تناك 

ً.اءوس كأ  هجازم 

". ...مث ةليللا ، ةحابس  رهنلا  عطقت  دايجلا  لعج  اننك  : " لوقلاب عرش 

كانهو يل رفصألا ، رهنلا  هنإ  رايتلا ! كفرجيس  : " ةّدحب لاق  مث  ةوقب ، اس  وه  رفز 

لوادج دحأ  سيل  هنإ  .ةصق  ةفاسم  تسيل  كلتو  ىرخأ  ىلإ  ةفض  نم  ةلماك 

ىلإ هيف  انلصو  دق  نوكن  يذلا  تقولا  يفو  انه  لقن  بكارم  دجوي  ال  .لوغملا 

ءانبأ .انتلحر  نع  غالبإلا  مت  دق  نوكيس  اهدحأ ، ىلع  ناكم  زجحل  ناشيوزيش 

نل .دودحلا  نوبقاري  سيساوج  مهيدل  نوكيس  .راساخ  اي  ىقمح  اوسيل  نشت 

". مهدايج نوطت  لاجر  ةثالث  لهاجت  ًانكمم  نوكي 
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.اهغضو همف  نأضلا يف  محل  نم  ىرخأ  ةعطق  عضي  ناك  نيب  راساخ  ففأت 

". هقوف مهس  لاسرإ  يننك  ً.ادج  ًاضيرع  سيل  رهنلا  : " لاق

ىلإ هدي  راساخ  ّدم  امدنع  هيتضبق  ّدش  كلذ ." كنك  ال  : " ةرشابم اس  وه  در 

". مالظلا ضرألا يف  ىلإ  لصي  هارن  نلو  : " لاقو هسوق ،

". حابصلا ًاذإ يف  كيُرأس  : " ةعرسب راساخ  ّدر 

نولهاجتيس ةراّحبلا  نأ  دقتعت  له  كلذ ؟ كدعاسيس  فيكو  : " اس وه  لأس 

اذهب مايقلل  كقيقش  كلسرأ  اذامل  مهرهن ؟ قوف  ماهسلا  قلطي  ًايلوغم  ًايمار 

."؟ لمعلا

اس يف وه  ىلإ  رادتسا  .هسوق  ىلع  ضبقي  ناك  ثيح  نع  دعتبت  هدي  راساخ  كرت 

ًادبأ فرتعي  نل  هنكل  هسفن ، ءيشلا  نع  لءاست  دق  ناك  ةقيقحلا ، .رمقلا يف  ءوض 

.ةساردلاب متهملا  هقيقشل  وأ  اس  وهل  كلذب 

كنأ دكأتأ  ىتحو  نشت  ةغل  ملعتل  انه  هنإ  .ليختأ  ك  جوميت ، ةيحل  : " لاق

كلذ ّتبثأ  دقو  طقف  ملكتت  ىتح  انه  تنأ  .ةنيدملا  ىلإ  لصن  امدنع  اننوخت  نل 

". كمف نم  ةيمهأ  كأ  يسوق  نوكيس  نشت ، دونج  انمجاه  اذإ  .مويلا  ةيفاك  تارم 

رعشيو ًائيس  ناك  هجازم  نكل  عوضوملا ، حتفي  نأ  ديري  نكي  .اس   وه  دهنت 

ً.اضيأ قلقلاب 

". رجفلا لبق  رهنلا  هنفد يف ط  كنك  .انه  كسوق  كرت  كيلع  نوكيس  "

نع بعتلا  عيطتسي  نأ  لبق  .كلذ  هعس  ىدل  راساخ  ىلع  تمصلا  قبطأ 

.زتهي هب  رعشو  هتئدهتل ، هفتك  ىلع  هدي  جوميت  عضو  هبضغ ،

.نآلا ىتح  انل  هئالو  ىلع  ظفاح  دقو  يقيقش ، اي  سانلا  ءالؤه  فرعي  هنإ  "

زنورب انيدل  .ةيادبلا  ذنم  تاهبشلا  كسوق  ثيسو  رهنلا ، ربع  لقتنن  نأ  يغبني 

يف هب  ضياقن  ءيش  انيدل  نوكيس  اذهل  قيرطلا  لوط  ىلع  عئاضب  ءارشل  ةضفو 

". ةيلوغم ًاساوقأ  اولمحي  نل  راجتلا  .وتواب 

ىلع هدي  عضو  مالظلا ، يف  هعيب ." ديرن  اننأب  رهاظتن  نأ  نك  : " راساخ در 
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ىلختأس  " .حاتري هلعجت  ةسمللا  كلت  نأ  ول  هجرسب ك  ًاطوبرم  ناك  يذلا  حالسلا 

ةلحر ةرشع  يتنثا  لجأ  نم  سيل  يسوق ، نع  ىلختأ  نل  يننكل  معن ، يداوج ، نع 

ع رظنلا  ضغب  هسفن  نوكيس  اوج  نأل  كلذ ، يف  اربتخت  ال  .ةيرس  ةيرهن 

". هنالوقت

: لاق .هيلك  نم  ًابعتم  هسأر ، ّزه  جوميت  نكل  ًاددجم ، لادجلا  اس  وه  أدب 

دعبأ دحأ ." هظحالي  نل  ارو  سبالملا  سوقلا يف  فلنس  .اس  وه  اي  رمألا  كرتا  "

ناك .ماجللاو  جرسلا  ءبع  نم  هسرف  ريرحتل  هنع  دعتباو  راساخ  فتك  نع  هدي 

لبق مونلا  ىلإ  دولخلاب  ةرطاخملا  عيطتسي  نكي  و  ًاتقو ، بلطتي  ءايشألا  كلت  نفد 

.براحملا ةقفارم  ةمهمل  زيكنج  هراتخا  اذامل  ًاددجم  لءاست  .لمعلا  كلذ  زاجنإ 

.رغويلا كوشراب  مهنيب  ناكو  نشت ، ةغل  نوفرعي  ركسعملا  نورخآ يف  كانه  ناك 

كفي ناك  نيب  دهنت  .جوميت  ركف  ك  نسلا ، ًانعاط يف  صخشلا  كلذ  ناك  ار 

لازي زيكنج ال  نأب  كشي  جوميت  ناك  هقيقشب ، هتفرعم  ةجيتن  .هسرف  نع  لابحلا 

ول ىّنو  فلتخم  برد  ىلع  هعلطأ  دق  وشكوك  ناك  ً.ابراحم  هنم  عنصي  نأب  لمأي 

.مونلا لبق  لمأتلا  هتدعاسمل يف  كانه  هّملعم  نأ 

هيقفارم جوميت  عمس  رهنلا ، راجشأ  ةملظ  وحن  داوجلا  دوقي  ناك  نيب 

نم ةاجنلل  ةصرف  مهيدل  تناك  نإ  لءاست  .ةّداح  تاسمهب  هلادج  نافنأتسي 

ًادهاج لواح  هرهظ ، ىلع  ىقلتساو  جرسلا ، نفد  نأ  دعب  .وتواب  ةنيدم  ىلإ  ةلحرلا 

اهنإ هل  لاق  دق  وشكوك  ناك  يتلا  تارابعلا  ًارركم  هنع ، ةبعتملا  تاوصألا  داعبإ 

.رظتني لازي  ناك ال  نيب  ءاج  مونلاو  ًاعفن ، دُجت  اهنكل   .ةنيكسلا  بلجت 

وحن حايرلا  هاجتا  سكعب  سي  رخآ  براق  ىلإ  هعارذ  اس  وه  عفر  حابصلا ، يف 

هنأ نم  مغرلا  ىلع  لبق ، نم  تارم  عست  ةراشإلا  لهاجت  مت  دق  ناك  .رهنلا  ىلعأ 

ةثالثلا سفنت  .تايوتحملا  شخشخيو  دوقنلا  نم  ًايدلج  ًاسيك  لمحي  ناك 

تناك هنتم ، ىلع  .مهوحن  ءاملا  قوف  ههاجتا  خألا  براقلا  امدنع غ  ءادعصلا 

.مهوحن ةهبشب  قدحت  سمشلا  اهتحفل  هوجو  ةتس 
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براقلا بارتقا  نورظتنيو  طلا  يف  نوفقي  اوناك  نيب  جوميتل  اس  وه  مت 

ىلإ ةطوبرم  ةطيسب  ًاباوثأ  نودتري  ناقيقشلاو  ناك  مهل ." ًائيش  لقت  ال  : " مهنم

نم ةفل  لمحي  راساخ  ناك  .رهنلا  براوق  مقطأل  ًادج  ةبيرغ  ودبت  الو  رصخلا 

.ةلماك ةنانكو  يدلجلا  هئاطغب  هسوق  ىلع  يوتحت  هيفتك  دحأ  ىلع  جرسلا  شق 

ءيشلا يف كلذ  لثم  ًادبأ  دهاش  دق  نكي  و  متهالا ، ضعبب  براقلا  ىلإ  قّدح 

غلبي 40 ارو  براقلا ، لوطل  ًايواسم  عارشلا  عافترا  ناك  .لبق  نم  راهنلا  ءوض 

يفكي ا  مهنم  بارتقالا  عاطتسا  فيك  فرعي  .رخآلا   ىلإ  فرطلا  نم  ًامدق 

.هنتم ىلع  اودعصيل 

". هماظع ةيؤر  يننك  .رئاط  حانج  لثم  عارشلا  ودبي  : " لاق

الأ يغبني  .راساخ  اي  مكبأ  كنإ  لوقأس  اولأس ، اذإ   " .هوحن ةّدحب  اس  وه  رادتسا 

."؟ مهفت له  .مهنم  يأ  عم  ملكتت 

نم مايأ  ءاضق  ينم  ديرت  كنأ  مهفأ   " .ايزك يزك  يدنج  هجوب  راساخ  سبع 

ام ناكم  ىلإ  تنأو  انأ  بهذنس  اذه ، يهتني  امدنع  كل ، لوقأ  .يمف  حتفأ  نأ  نود 

". ...ءودهب

مغرلا ىلع  راساخ  تمص  انعسل ." يفكي  ا  اوبرتقا  دقل  هص ! : " جوميت لاق 

.هل هسأر  ينحي  هلعج  ىتح  ًايفاك  ًاتقو  اس  وه  ىلإ  رظن  هنأ  نم 

ضاخ يف هيقفارم ، اس  وه  رظتني  و  ةفضلا ، نم  برقلاب  ةروانم  براقلا  ذّفن 

تناك نيب  هفلخ  راساخ  اهمت  يتلا  ةنعللا  لهاجت  .هوحن  مدقتو  لحضلا  ءاملا 

.براقلا ىلإ  هنابحست  ناتيوق  نادي 

لوح ةفوفلم  ءارمح  شق  ةعطق  عم  ًاليزهو ، ًاصق  ًالجر  براقلا  ناطبق  ناك 

، ينب رزئم  نم  ّالإ  ًايراع  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .هينيع  نع  قرعلا  داعبإل  هسأر 

دحأ اولباق  دق  اوناك  نإ  ةظحلل  اس  وه  لءاست  .هفدر  ىلع  هعضي  تنيكس  عم 

تقولا نكل  رهنلا ، لوط  ىلع  ىرقلا  ىلع  ُغت  اهنإ  لاقي  يتلا  ةنصارقلا  بكارم 

.سجاوهلا كرادت  ىلع  تاف  دق  ناك 
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له : " هدي رخؤ  هردص  ىلع  اس  وه  برضيل  هدي  د  وهو  ناطبقلا  لأس 

اس وه  عفد  براقلا ، ىلإ  جوميتو  راساخ  بحس  متي  ناك  نيب  عفدت ."؟ نأ  كنك 

صقلا لجرلا  رظن  .ةدودمملا  فكلا  ةحار  ةئفاد يف  ةيزنورب  ةيدقن  عطق  ثالث 

.همازح تحت  طيخب  اهطبري  نأ  لبق  اهنم ، لك  طسو  دوجوملا يف  بقثلا  ربع 

يلوغملا ناك  يي ." نش  انأ  : " هتفقو لّدعي  راساخ  ناك  نيب  قّدحي  وهو  لاق 

اس وه  حنحنت  .ةناهإل  ضرعت  هنأ  ول  ك  هابجاح  بطقتو  راحب ، يأ  نم  لوطأ 

.بناجلا دحأ  ىلإ  هسأر  لامأ  دقو  هيلإ ، يي  نش  رظنو 

نم ديزملاب  هدي  ّدمو  هسأر ، اس  وه  ّزه  ناشيوزيش ." ىلإ  لصنس  : " يي نش  لاق 

.ندعملا توص  عمس  امدنع  بثك  نع  يي  نش  بقار  .دوقنلا 

". وتواب ىلإ  انذخأل  ىرخأ  ةثالث  : " دوقنلاب هدي  د  وهو  اس ، وه  لاق 

.ةقئاف ةراه  هرصخب  طوبرملا  طيخلا  ىلإ  اهفاضأو  ةعرسب ، دوقنلا  ناطبقلا  ذخأ 

". رهنلا ىلعأ  ىلإ  لوصولل  ىرخأ  ةثالث  : " لاق

ٍفاك وه  م  كأ  كاذنآ  عفد  دق  ناك  .هباصعأ  ىلع  ةرطيسلل  اس  وه  حفاك 

.رخآ براق  راظتنا  ررق  اذإ  لاملا  ديعيس  لجرلا  نأب  كشي  ناك  .ةنيدملا  ىلإ  لاقتنالل 

". يفكي ام  ىلع  تلصح  دقل  : " مزحب لاق 

هيفتك ّزهو  همازح  تحت  هلا  اس  وه  ظفتحي  ثيح  ىلإ  يي  نش  انيع  تلزن 

ً.افافختسا

". متئج ثيح  نم  مكديعأس  وأ  ىرخأ  ةثالث  : " لاق

ناك نيب  قزنلا  راساخ  كابتراب  رعشو  كارح  نود  نم  ًانكاس ، اس  وه  فقو 

.ةظحل يأ  ًالاؤس يف  حرطيس  هنأ  ًاقثاو  واس  وه  ناك  ً.ارئاد  ثيدحلا 

". لءاستأ ةايحلا ؟ هذه  يف  دعب  ام  يف  كسفن  دجتس  نيأ  : " اس وه  مت 

ً.اشهدنم هسأر  اس  وه  ّزه  .ٍلابم  هيفتك غ  ّزهو  متهم  يي غ  نش  ادب  هتشهدل ،

كانه ناك  .هتطلس  ىدحتي  دحأ  نكي  ثيح   شيجلا ، ىلع  ًاما  ًاداتعم  ناك  ار 

غصلا هبراقو  هلسأب  ًالزعنم  سلج  يذلا  يي  يشب  طيحت  ةقثلا  نم  ةلاه 
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.دوقنلا ّملسي  ناك  نيب  اس  وه  قّدح  .خستملا 

قيرط نع  اودعتبا  .وتواب  ىلإ  نوبهذي  ال  نولوستملا  : " ًاجهتبم يي  نش  لاق 

براقلا رخؤم  بوبحلا يف  سايكأ  نم  ةموك  ىلإ  راشأ  رهنلا ." ربع  رحبن  يف  يلاجر 

.هيلإ ئموي  نأ  لبق  اهيلع  سلجي  راساخ  اس  وه  دهاشو  ةفدلا  بناجب  غصلا 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم 

دوقن هيدل  تناك  نكل  راساخو ، جوميت  ىلع  ةككشتم  ةرظن  يي  نش  ىقلأ 

، حايرلا وحن  عارشلا  يغتل  رماوأ  ردصأ  .كرحت  لك  شخشخت  همازح  ةديدج يف 

.مهدصقم ىلإ  ًالش  مهذخأيس  يذلا  رهنلا  ربع  ىلوألا  ةفاسملا  براقلا  عطقو 

نّمخ .تارجح  كانه  نكت  نكل   صاخشألا  نم  ثكلاب  ًحدزم  براقلا  ناك 

مدقت يف  يخرتسي  أدبو  ليللا ، يف  براقلا  حطس  ىلع  ماني  مقاطلا  نأ  اس  وه 

ىلإ هينيع  اس  وه  عفر  .بك  حايتراب  رهنلا  لّوبتو يف  دعملا  زجاحلا  ىلإ  راساخ 

.هعماسم ىلإ  لصي  ءاملا  رخ  يذلا  براقلا  توص  ناك  نيب  ءسلا 

يرهظ ىلع  اتبرو  ةئيذب ، ةباعد  ايقلأو  راساخ ، ىلإ  مقاطلا  نم  نانثا  راشأ 

فقيل ب ةعرسب  اس  وه  كرحتو  ًابضغ  راساخ  طاشتسا  .ناكحضي  هو  هضعب 

تارظنلا لدابت  ناراحبلا  بقار  .ةرظنب  هايإ  ًارذّحم  صخشلاو ، براحملا 

ةنيفسلا ةمدقم  ىلإ  اقلطناو  رمأب ، يي  نش  خرصي  نأ  لبق  ةضيرع  تاماستباب 

.عارشلا اعفل 

عارشلا هيجوت  ةرمغ  يي يف  ناك يش  نارفصأ ." نابلك  : " هرثإ راساخ يف  لاق 

براقلا ناطبق  ءاج  امدنع  اس  وه  بلق  ضبقنا  .تلكلا  عمس  امدنع  هسأر  قوف 

.مهوحن يش 

."؟ هلاق يذلا  ام  : " يي نش  لأس 

مهف عيطتسي  نم  .ةندمتم  ةغل  ملكتي  ال  .نيدتم  هنإ  : " ءودهب اس  وه  ملكت 

."؟ سانلا ءالؤه  لثم 

دارفأ نويع  نأب  اس  وه  رعش  هتيحل ."؟ نيأ  .نيدتم  لثم  ودبي  ال  : " يي نش  در 
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.هنيكس برق  ةرملا  هذه  هدي  لجر  لك  عضو  دقو  مهبقارت  مقاطلا 

متهأ له  .رارسأ  مهيدل  راجتلا  لك  : " يي نش  ينيع  رظنلا يف  نع  اس ، وه  لاق 

، ةصاخلا اهتغل  ةضفلا  ملكتت  ةراجتلل ؟ هتورث  يدل  نوكت  امدنع  لجرلا  ةيحلب 

."؟ كلذك سيلأ 

ةيضف ةيدقن  ةلمع  اس  وه  عضوو  ًادي ، ّدم  .ةضيرع  ةماستبا  يي  نش  مستبا 

.بعت يأ  ههجو  ىلع  رهظي  نأ  نود  نم  اهيف ،

: هسايكأ براحملا يف  اهلمحي  يتلا  ةيدقنلا  عطقلا  ددع  نع  ًالئاستم  يي  نش  لاق 

اوسيل مهنأ  الإ  ةثالثلا ، لاجرلا  هيعّدي  يذلا  ناك  هم  ةصاخلا ." اهتغل  ةضفلل  "

.خستملا هماهبإب  راساخ  ىلإ  يي  نش  راشأ  ً.اراجت 

يلايللا ىدحإ  براقلا يف  نم  هب  يقلتس  له  كب ؟ قثي  ىتح  ًاذإ  قمحأ  وه  له  "

قوف هعبصإ  ليزهلا  لجرلا  كّرح  اس ، وه  جاعزإل  هترجنح ."؟ يف  كس  عم 

ًاضيأ جوميت  ابجاح  بطقت  .ديازتم  متهاب  اهبقاري  راساخ  ناك  ةءاإب  هترجنح 

.ةعيرسلا ةثداحملا  نم  همهف  ّع  اس  وه  لءاستو 

لجر يأ  نوخأ  ال  : " نيرخآلاو جوميتل  كلذكو  ةعرسب ، ناطبقلل  اس  وه  لاق 

عتمتي براحم  هنأ  الإ  ديكأتلاب ، قمحأ  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  .يدعو  هتحنم  ىتم 

". كنع هّدص  عيطتسأ  نل  الإو  هنيهت ، الأ  ىلع  صرحا  .ةميظع  ةراه 

اودعص نيذلا  لاجرلاب  قثي  نكي  .ةداتعم   ةءاإب  ًاددجم  هسأر  يي  نش  كّرح 

نود نم  هيفتك  ّزه  ً.اظيغ  طيشتسي  هنأ  ودبيو  قمحأ  مهدحأ  ناكو  براقلا ، ىلإ 

نيرفاسملا اونوكي  نل  ةلكشم ، يأ  هل  اوببس  اذإو  لاجرلا ، لك  ماني  ً.اخأ  ةالابم 

نأ دعب  مهل  هرهظ  رادأ  .غصلا  هبراق  فلخ  ءاملا  يف  مهب  ىقلي  نيذلا  لئاوألا 

مضنا هفصت ، نأ  تلكلل  نك  م  كأ  ًاحاترم  .سايكألا  نم  ةموك  ىلإ  راشأ 

هيلع ودبي  الأ  ًادهاج  لواح  .ةنيفسلا  رخؤم  يف  نيرخآلا  نثالا  ىلإ  اس  وه 

.بعتلا

."؟ هل تلق  اذام  : " لأس .راذتعا  يأ  ميدقت  هنم  راساخ  رظتني   
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.لايمألا فالآ  دعب  ىلع  نم  رفاسم  كنإ  هل  تلق   " ً.اقيمع ًاسفن  اس  وه  بحس 

لقألا ىلع  مهدحأ  ىقتلا  دق  ناك  هنكل  نيدتملاب ، ًادبأ  عمسي  ار   هنأ  تدقتعا 

نم مغرلا  ىلع  .ةلئسألا  نم  ثكلا  حرطي  نل  هنكل  بذكأ ، يننأ  دقتعي  .يضاملا  يف 

". نشت ةغل  ملكت  عيطتست  اذامل ال  كلذ  رسفي  كلذ ،

.مكبأ ال ًالجر  تسل  ًاذإ ، : " ًارورسم لاق  .هعمس  ا  ًايضار  ًافز ، راساخ  جرخأ 

جوميت عفدو  سايكألا ، ىلع  هرهظ  دنسأ  كلذب ." ديقتلا  عيطتسأ  يننأ  دقتعأ 

، رهنلا ىلعأ  ىلإ  دعصي  براقلا  ناك  نيب  ً.احيرم  ًاناكم  دجيل  هنع  ًاديعب  هقفر 

.مونلا ىلإ  دلخ  دق  هنأ  اس  وه  رّكفو  هينيع  راساخ  قلغأ 

."؟ هترجنح ىلع  هعبصإ  رّرم  اذامل  : " هينيع حتفي  نأ  نود  نم  راساخ  لاق 

نم كيمرو  كلتق  يونأ  تنك  نإ  فرعي  نأب  بغري  ناك  : " ةّدحب اس  وه  لاق 

". ةركفلا ترطخ يل  دقل  .براقلا  قوف 

كلذ بحأ  تأدب  : " ساعنلا بلاغي  وهو  لاق  .تفاخ  توصب  راساخ  كحض 

". براق ىلع م  اندعص  اننأ  ديعس  انأ  .صقلا  لجرلا 

جلثلا ناك  ً.ايبص  اهفرع  يتلا  لابجلا  لظ  عساشلا يف  ركسعملا  ربع  زيكنج  ىشم 

ةقيرطلاب ًاعتمتسم  درابلا ، ءاوهلا  نم  ًاقيمع  ًاسفن  بحسو  ليللا ، طقاست يف  دق 

ناك ديعب ، نمو  اهتانيرق ، وعدت  دايجلا  ليهص  عمسي  ناك  .هيتئر  اهب  ألم  يتلا 

ناكو ةنينطلاب  رعشي  ناك  هلوح ، تالئاعلا  دوجوب  .ماني  لفطل   ينغي  مهدحأ 

الو اهيف ، ًايح  لازي  هدلاو ال  ناك  يتلا  مايألا  ركذتي  نأ  ًالهس  ناك  ً.افيطل  هجازم 

ركفي ناك  نيب  ةنجدلا  يف  هسأر  ّزه  .مهلوح  اعلا  نع  ًائيش  هؤاقشأو  فرعي 

قالطإلا ىلع  رّكف  لوطأ م  باشعألا  رحب  ناك  .هيلع  اهضرع  مت  يتلا  يضارألاب 

مكحيو ًايوقو  ًاباش  ناك  .نشت  ندم  ىتح  ةديدج ، ءايشأ  ةيؤرل  هنم  ءزج  قاتو 

ام ىلع  لوصحلا  نم  مهنّك  تاراه  نوعتمتي  نيذلا  لاجرلا  نم  ًابك  ًاشيج 

هتجوزل اهانب  دق  ناك  يتلا  ةميخلا  ىلإ  لصو  امدنع  هسفنل  مستبا  .هنوديري 

ناك يجوساي  نكل  هتدلاوب ، ًاعنتقم  يقب  هدلاو  نأ  ًاحيحص  ناك  .يهاكاشت  ةيناثلا ،
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.ةيزج نم  ءزجك  تاليمج  ءاسن  ىلع  لصحي  ةغص و  ةليبق  ناخ 

ناتعساو اهانيعو  هرظتنت  يهاكاشت  تناك  .لخد  امدنع  هسأر  زيكنج  ضفخ 

.هتيحتل  تفقو  امدنع  ًائيش  زيكنج  لقي  .دحاو   حابصم  ةنجد  ناتنكادو يف 

دق اوناك  براحم  نأ  ودبي  .اهتمدخل  اهبعش  نم  تباشب  تءاج  فيك  فرعي  نكي 

نم ناجرخت  اتناك  نيب  .اهدنع  نم  ءيشب  هتضياق  وأ  هترتشاو  هوبس 

ًاليلق شعتراو  هب  نارطعتت  يذلا  بيطلا  ةحئار  ّمش  زيكنج  عاطتسا  .ةميخلا 

هسمه تاوصأ  تناك  .ةيراعلا  هيعارذ  يريرحلا  هادحإ  بوث  ّسم  امدنع 

ً.اديحو يقبو  اتدعتبا  لك  تفخت 

عم ىلوألا  عيباسألا  تناك  .عوفرم  اهسأرو  همامأ ، رخفب  يهاكاشت  تفقو 

لبق تعماللا  اهينيع  ةغلاب يف  ةيويحب  رعش  دق  ناك  هنكل  اهيلع ، ةيساق  لئابقلا 

نم عقوتي  يش ك  تناك  .هبعش  ةغل  نم  تلك  عضبل  اهملعت  نم  ليوط  تقو 

اهدسج نكل  ًابيرغ ، ًائيش  كلذ  ناك  ً.ااد  هثت  اهتيؤر  تناكو  يش ، نأ  كلم  ةنبا 

.اهلج نم  ءزج  لضفأ  ناك  قوشمملا 

همتهاب ىظحت  اهنأ  فرعت  تناكو  اهيلع ، هرصبب  لاج  امدنع  تمستبا 

ةرظن تقلأ  مث  اهسأر ، تنحأ  همامأ ، تثج  ةبسانملا ، ةظحللا  تراتخا  .لماكلا 

كلذ نم  كحض  .عضاوتلا  ضرع  بقاري  لازي  ناك ال  نإ  ىرتل  ىلعألا  ىلإ  ةفطاخ 

ىلع اهعضيل  ءاوهلا  اهعفر يف  ىرخأ ، ةرم  فقت  اهلعجيل  اهمصعم  نم  اهب  كسمأو 

.ريرسلا

.دوسألا اهرعش  ةعئاض يف  هلمانأو  اهلبقي ، ناك  نيب  هيدي  اتلكب  اهسأرب  كسمأ 

ناك .هراثأ  م  هرصخو ، هيذخف  فطلب  س  اهيديب  رعشو  همف  يف  تهوأت 

تددرتو ايزك ، يزك  ةمأب  لخد  امدنع  هلوح  نم  ساعنلاب  رعشي  ركسعملا 

.مالظلا ًاديعب يف  اهتاخرص 
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رشع يداحلا  لصفلا 

ةفضلا ىلع  ناشيوزيش  ىلإ  لوصولل  يي  نش  براق  نم  ًاعوبسأ  رمألا  قرغتسا 

يمطلاب ةلمحملا  هايملا  نول  ىحضأو  ةدرابو ، ةيدامر  مايألا  تناك  .رهنلل  ةيبرغلا 

تحت تهابلا  رفصألا  نوللا  ىلإ  لوحتت  تناك  نيب  اهمسا ، تقحتسا  ىتح  ًااق 

برضي نأ  لبق  مهعم  تيقب  دق  فالدلا  نم  ةلئاع  تناك  ةرم ، .ةنيفسلا  ةمدقم 

ناك .اهب  ترهظ  يتلا  ةعرسلاب  تفتخاو  رمألاب ، ًاعتمتسم  فاذج  اهدحأ  راساخ 

نأب كشلا  هباتناو  غصلا ، براقلا  ناطبق  نع  ةصاخلا  هءارآ  لّكش  دق  اس  وه 

نكت .كللل   ةيلاع  ًاراعسأ  بلجتس  تايلك  ارو  ةبّرهم ، عئاضبب  ءيلم  ربنعلا 

ةبقارم نم  بعتي  نكي  مقاطلا   نأل  هكوكش ، نم  ققحتلل  ةصرف  هيدل 

ةرطاخملا مدع  مهب  يغبنيو  يرث ، رجات  ىدل  ًالع  حجرألا  ىلع  اوناك  .نيرفاسملا 

هنأ ودبيو  بخ  لجر  يي  نش  نأ  اس  وه  رّدق  .مهعم  نيرفاسم  لقنب  ةلومحلاب 

ةرم نم  كأ  اوكلس  دق  اوناك  .روطاربمإلا  بئارض  ةابج  نم  لضفأ  رهنلا  فرعي 

نأ لبق  بك  فافتلا  ذيفنتب  اوماقو  يسيئرلا ، راسملا  نع  ًاديعب  دفاورلا  دحأ 

بكرمل ًااع  ًالظ  دهاش  دق  اس  وه  ناك  تارملا ، كلت  رخآ  .رهنلا يف  ىلإ  اودوعي 

ّقلعي هتاجايتحا و  بساني  كيتكتلا  كلذ  ناك  .مهفلخ  رهنلا  فصتنم  يمسر يف 

لقأل ظقيتسيو  هندر  هنيكسو يف  ماني  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  تقولا ، عايض  ىلع 

.توص

هدارفأ هّملع  دقو  هبحي  مقاطلا  نأ  ودبي  ناك  .ٍلاع  توصب  رخشي  راساخ  ناك 

بلغت امدنع  هبضغ  علتبا  .ءاغبلا  تويب  جراخ  ةبك  ةدئاف  تاذ  نوكت  نل  تارابع 

زرألا بارش  نم  ةبرقب  زافو  ءايوقألا ، ةراحبلا  نم  ةثالث  ىلع  عارذلا  يولب  راساخ 

ً.ادحأ اهب  كراشي  نأ  ضفر  يتلا  يوقلا 

مغرلا ىلع  .ةئداهلا  ةلحرلاب  ًاقالطإ  عتمتسي  نم ال  جوميت  ناك  مهتثالث ، نم ب 

مويلا ةحيبص  براقلا يف  بناج  نع  أيقت  هنأ  الإ  ةنكاس ، تيقب  رهنلا  جاومأ  نأ  نم 
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ليللا هيلع يف  عي  ضوعبلا  ناك  .مقاطلا  نم  ةيرخس  تاخرص  عضوم  ناكو  اثلا ،

.حابص لك  هيلحاك  ىلع  ءارمحلا  تاضعلا  نم  ةديدج  راثآ  رهظت  تناك  اذهل 

، اهنع ٍضار  هنأ غ  ىلع  لدي  ههجو  بعت  ناكو  ةحرملا  راساخ  ةقفر  جوميت  بقار 

نكي .ةغللاب   كأ  هتفرعم  نم  مغرلا  ىلع  اهيلإ ، مضنالا  لواحي  هنكل  

ناشيوزيش نكل  ةلحرلا ، يهتنت  نأب  يّنمتلا  ىوس  ءيش  لعف  اس  وه  ةعاطتساب 

.تادادمإلاب دّوزتلل  فقوت  ةطحم  درجم  تناك 

براوقلاب ًاظتكم  رهنلا  حبصأ  نايعلل ، ةنيدملا  روهظ  نم  ليوط  تقو  لبق 

دعب نع  ءابنألاو  تاعاشإلا  اهعم  لمحتو  ىرخأ  ىلإ  ةفض  نم  ربعت  يتلا  ةغصلا 

يبشخ دومع  ىلإ  براقلا  طبر  املاح  نكل  دحأ ، نم  يي  نش  برتقي  .ليم   فلأ 

كردأ .اهتنبابر  عم  ثيدحلا  فارطأ  لدابتل  رخآ  رثإ  براق  برتقا  فيصرلا ، برق 

نأشب ةلئسأ  ةعضب  حرط  مت  .رهنلا  يف  ًافورعم  ناك  صقلا  لجرلا  نأ  اس  وه 

ىلع ةعرسب  رشتنتس  مهفاصوأ  نأب  كش  .مهتارظن ال  اس  وه  لّمحتو  نيرفاسملا 

ضرعتت اهلك  ةرماغملا  نأب  ركفي  أدب  .وتواب  اودهاشي  نأ  ىتح  لبق  رهنلا  لوط 

قلطيو ةنيفسلا ، ةمدقم  ىلع  فقي  راساخ  ةيؤر  ًاديفم  ًارمأ  نكي  و  رطخلل 

هبرضل ًاببس  كلذ  ناك  ار  ةفلتخم ، فورظب  .نيرخآ  ةنطابق  ىلع  ءاقمح  تاناهإ 

ًائيش يف نأ  ادبو  ًاكحاض ، رجفنا  يي  نش  نكل  هترجنح ، ًانيكس يف  هيقلت  ىتح  وأ 

، أوسأ تاناهإب  اوّدر  كلذ ، نم  ًالدب  .ةناهإ  رمألا  ربتعي  راساخ   هجو  بعت 

.سمشلا برغت  نأ  لبق  كسأو  ةجزاط  ةهكافب  تيدقن  تعطق  راساخ  ضياقو 

لواحيو حاتري ، هسأر  لعجيل  بوبح  سيك  مكلو  تمصب ، يرجي  ام  اس  وه  بقار 

.مونلا ىلإ  دلخي  نأ 

ًالقثم ليللا  ءاوه  ناك  .براقلا  بناجب  مطترا  ءيش  ىلع  جوميت  ظقيتسا 

ىلع ًالاؤس  حرطو  ةليقث ، ةكرحب  ّىط  .ساعنلاب  ًالقثم  جوميت  ناكو  تارشحلاب ،

هقيقشو اس  وه  نأ  ىأر  هسأر ، جوميت  عفر  امدنعو  در ، كانه  نكي  .اس   وه 

.مالظلا ىلإ  ناقّدحيو  ظقيتسم 
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، ةموتكم ةكرح  تاوصأو  ًاريرص  عمسي  ناك  ثدحي ."؟ اذام  : " جوميت سمه 

.صق تقول  ىوس  مني  هنأ   كردأو  دعب ، رهظ  دق  نكي  رمقلا   نكل 

رهظيل براقلا  ربنع  باب  يعارصم  مقاطلا  دارفأ  دحأ  حتف  امدنع  ةأجف  ءوض  عمل 

برطضا مث  يبهذ ، نولب  ةءاضم  لجرلا  عارذ  جوميت  ىأر  .غص  تيز  حابصم 

جوميت ضهنو  مالظلا  اس يف  وهو  راساخ  ىفتخا  .تاحيصو  تاخرصب  ليللا  نوكس 

.بناجلا نم  براقلا  ىلإ  ةمهبم  داسجأ  تعفدنا  .هفوخ  نم  ًارمستم  هيمدق ، ىلع 

.هوري ىتح ال  سايكألا  فلخ  أبتخاو  هنيكسب ، كسمأ 

ًاعنتقم ٍلاع ، ٍتوصب  ةنعل  جوميت  قلطأو  هبرق ، ام  ناكم  نم  ةخرص أ  تردص 

هلوح ام  لكو  رماوأب  خرصي  يي  نش  عمس  .مهرمأ  اوفشك  دق  روطاربمإلا  دونج  نأ 

ً.ابيرقت ةمات  ةملظ  يف  ضعب  عم  مهضعب  نوكراعتي  لاجر  ثاهلو  تاهوأت  ناك 

حابصملا دهاش  هرصب ، زّكر  امدنع  .هيلع  موجهلا  ًارظتنم  هناكم ، جوميت يف  ضبر 

سهسهي نأ  نم  ًالدب  .هتليخم  يقب يف  ًارثأ  كرتيو  ءاوهلا ، عفتري يف  غصلا  يبهذلا 

ً.افوخ جوميت  قهشو  ًاءوض ، عشي  تيزلا  قلدنا  .بشخلاب  مطتري  هعمس  رهنلا ، يف 

نيب جرحدتو  ٍناث ، براق  حطس  ىلع  رقتسا  دق  هيمر  مت  يذلا  حابصملا  ناك 

نودتري نومجاهملا  نكي  همقاطو ،  يي  نش  لثم  .هقوف  نم  نوبثي  لاجرلا  ناك 

دعاوس لوطب  كاكس  نولمحي  اوناك  .مهروصخ  ىلع  شق  ةعطق  نم  كأ 

تلعتشا مهفلخو ، .ٍلاع  توصب  تانعلو  تاخرص  نوقلطي  مهو  نولتاقيو  لاجرلا 

ًاقرع ببصتت  يتلا  داسجألا  ةيؤر  جوميت  عاطتساو  فاجلا  بشخلاب  نانلا 

.ءامدلا اهنم  ليست  ةغلاب  حورجل  اهضعب  ضرعت  دقو  ًاعم ، ةمحتلم 

تاوصألا لك  ىلع  ولعي  هفرعي  ًاتوص  جوميت  عمس  بعرب ، بقاري  ناك  نيب 

ىلع تابثب  ًافقاو  راساخ  ىل  رادتسا  .رتولا  جودزم  سوق  ةقطقط  ناك  ىرخألا ،

دحاو ادع  ام  هفده  بيصي  مهس  لك  ناك  .رخآ  رثإ  ًهس  قلطي  ةنيفسلا ، ةمدقم 

جوميت شعترا  .مهدحأ  اهب  هامر  ًانيكس  راساخ  ىدافت  امدنع  ءاملا  ىلإ  بهذ 

نم مهسلا  شير  عفدناو  هنم ، برقلاب  لفسألا  ىلإ  ههجوو  تيم  لجر  عقو  امدنع 
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.هردص نم  جرخ  ىتح  هرهظ  كلذ يف  ثأت 

بهللا ةنسلأ  نكت  نإ   مهيلع  اوبلغتي  نأ  نيرخآلل  نك  ناك  اهدنع ، ىتح 

ىلإ ةوجفلا  قوف  زفقي  مهضعب  جوميت  ىأر  .مجاهملا  براق  ىلع  رشتنت  تأدب  دق 

نأ لبق  مهيف  راساخ  ماهسو  ًاضيأ  اوعقو  .ةيدلج  ءالدب  نوكسو  مهبكرم ،

.رانلا دخإ  اوعيطتسي 

هسفن دنسأو  ضعبب ، هضعب  براقلا  ناطبري  ظيلغ  لبح  يي  نش  عطق 

رهنلا وحن  ىده  ىلع غ  فرجنا  ً.اديعب  رخآلا  براقلا  عفديل  يبشخ  زجاح  ىلع 

ناك .بهللا  ةنسلأ  دخإل  حفاكت  لاجرلا  لالظ  ةيؤر  جوميت  عاطتساو  متاقلا ،

امدنع رهنلا  طوقس يف  توص  ديعب  نم  عمسو  براقلل ، ةبسنلاب  تاف  دق  تقولا 

.ءاملا نامألا يف  لاجرلا  سمتلا 

امدنع لءاضت  زيزأو  ةقطقط  كانه  تناكو  اهب ، ًاصاخ  ًاتوص  رانلا  تردصأ 

ىلعألا يف ىلإ  ةعطاس  تارارش  تقلطنا  .رهنلا  لفسأ  لعتشملا  براقلا  رايتلا  لمح 

برتقا امدنع  زفق  .ثهلي  هردصو  جوميت ، فقو  ًاخأ  .عارش  نم  لوطأ  مالظلا ،

.مدلاو ناخدلا  نم  ةهيرك  هتحئار  تحبصأ  يذلا  اس ، وه  ناك  هنكل  مهدحأ ، هنم 

."؟ تيذأت له  : " اس وه  لاق 

قيدحتلا دعب  مالظلا  ًائيش يف  َري  دعي  هقفارم   نأ  كردأ  مث  هسأر ، جوميت  ّزه 

."؟ سانلا ءالؤه  نم  .خب  انأ  : " جوميت مت  .بهللا  ةنسلأ  ىلإ 

ًاما تمص  نومرجم ." .يي  نش  هلمحي  ام  فلخ  نوعسي  ار ، رهنلا ، ناذرج  "

.ىرخأ ةرم  حيرلا  وحن  عارشلا  ليوحت  متو  ليللا  يي يف  نش  توص  عفترا  امدنع 

ءزجلا ىلإ  ناشيوزيش  فيصر  نع  نودعتبي  اوأدب  امدنع  هايملا  ريرخ  جوميت  عمس 

مقاطلا تمص  يي ، نش  لبق  نم  رخآ  رمأ  ردص  امدنع  .ةانقلا  نم  قمعألا 

.هايملا ربع  راظنألا  نع  ًاديعب  اولقتناو 

ءيضيو ًالاله  لازي  ناك ال  هنكل  عفتل ، ًاليوط  ًانمز  قرغتسا  دق  رمقلا  نأ  ادب 

دارفأ نم  نانثا  ناك  .جانلا  مقاطلا  دارفأ  ىلع  ٍلالظب  يقليو  يضف ، نولب  رهنلا 
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هؤاقلإ متي  ناك  نيب  جوميت  بقارو  ةكرعملا  هفتح يف  ايقل  دق  يي  نش  مقاط 

.نفد مسارم  نود  نم  ةنيفسلا  رخؤم  قوف  نم 

ناكو جوميتل ، أموأو  لمعلا ، ىلع  فارشإلل  راساخ  عم  داع  دق  يي  نش  ناك 

ىلإ دوعيل  ريدتسي  جوميت  هآر  .تفاخلا  ءوضلا  سفتلل يف  لباق  ههجو غ  بعت 

فقو ً.ارارق  ذختا  هنأ  ًاحضاو  ناكو  فقوت ، لجرلا  نكل  عارشلا ، بناجب  هناكم 

.هيلإ قّدحي  ًاحضاو  هلكش  نكي  يذلا   راساخ  مامأ 

نولصي نونيدتملاف  ً.انيدتم  سيل  كعم  يذلا  رجاتلا  اذه  : " اس وهل  يي  نش  لاق 

". كلذ لعفي  نآلا  ىتح  هدهاشأ  ًاثك و 

.همالك صقلا  ناطبقلا  عباتي  نأ  رظتناو  اس  وه  رتوت 

نوكأ نأ  نك  .تلق  ك  ًاديج ، لتاقي  هنكل   " ً.ايلابم ال  هيفتك  يي  نش  ّزه 

."؟ مهفت له  راهنلا ، وأ  ليللا  ىمعأ يف 

توص ّدلق  .راساخ  فتك  ىلع  تبرو  هدي ، يي  نش  ّدم  كلذ ." مهفأ  : " اس وه  در 

.حضاو اضرب  ًاتفاخ  ًاتوص  ردصأو  هترجنحب ، سوقلا 

."؟ ءالؤه ناك  نم  : " فطلب اس  وه  لأس 

اذه .نآلا  تاومأ  ىقمحو  ىقمح ،  " .باوجلا ركفي يف  ةظحل ، يي  نش  تمص 

". كنأش نم  سيل 

". وتواب لبق  ًاددجم ، موجهل  ضرعتنس  انك  اذإ  ام  ىلع  كلذ  دمتعي  : " اس وه  در 

تناك .كلذ  دقتعأ  ال  يننكل  رجاتلا ، - يدنجلا اهيأ  هردق ، لجرلا  فرعي  "ال 

ىرخأ ةرم  ّدلق  ترم ." انب  اوكس  نل  .اهوعاضأ  دقو  انم  اوقرسيل  ةصرف  مهيدل 

.ةضيرع ةماستبا  مستباو  راساخ  سوق  توص 

تلكلا ّدعأ  دق  ناك  هنوديريو ."؟ ربنعلا  يف  دجوي  اذام  : " ةأجف جوميت  لاق 

ناك .ةبيرغلا  تاوصألا  نم  ًائجافتم  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  ادب  يي  نش  نكل  صرحب ،

.صقلا ناطبقلا  در  امدنع  ًاددجم  لواحي  نأ  كشو  ىلع  جوميت 

."؟ لوضفلاب رعشت  له  .نآلا  نوتيم  مهو  يلوضف ، اوناك  "
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ّدر هسأر ، ّزه  .مالظلا  دحأ يف  هاري  نأ  نود  نم  ًابضغ  ههجو  رمحاو  جوميت  مهف 

". كلذك تسل  ال ، : " ًاديعب هرظنب  حيشي  وهو 

كرحتت كَرأ  .كنع   نولتاقي  ءاقدصأ  كيدل  نأل  ظوظحم  تنأ  : " يي نش  لاق 

.جوميت ابجاح  بطقت  امدنع  تفاخ  توصب  كحض  موجهلل ." ضرعتن  انك  امدنع 

يي نش  نكل  تلكلا ، لك  نكي  نإ   ةيمكهتلا  ةربنلا  كاردإ  عيطتسي  ناك 

.هقيقش عارذب  كسمأو  باوجب ، قطني  نأ  لبق  راساخ  وحن  رادتسا 

نانسأ ضايب  ةيؤر  جوميت  عاطتسا  ًابارش ."؟ ديرت  له  .قسافلا  اهيأ  تنأ ، : " لاق

يي نش  هداق  .معطلا  عذاللا  بارشلا  ينعت  يتلا  ةملكلا  فرع  امدنع  هقيقش 

ناك نيب  فقوملا  ديس  رتوتلا  يقب  .رصنلاب  لافتحالل  ةنيفسلا  ةمدقم  ىلإ  ًاديعب 

ً.اعم نافقي  جوميتو  اس  وه 

ناك اذام  طقف ، كس  عم  .رهنلا  صوصل  لاتقل  انه  انسل  : " ًاخأ جوميت  لاق 

."؟ لعفأ نأ  يرودق 

فقوتنس اننأ  دقتعأ  .تعطتسا ال  اذإ  مونلا  نم  ًاطسق  لن  : " ةظاظفب اس  وه  در 

". مايأ ةعضبل  ًاددجم 

ىلإ هئانبأو  هتجوز  عم  جرخ  دق  زيكنج  ناك  .لابجلا  ًاليمج يف  ًايوتش  ًاموي  ناك 

يشوج ناك  .بكلا  لئابقلا  ركسعم  نع  ًاديعب  ًاغص ، ناك  ذنم  هفرعي  رهن 

يلوتو يديجوأو  مهفلخ  اهتيطم  تروب  دوقت  يف  هيسرف ، نادوقي  اغاشتو 

.جرسلا ىلع  نثجي 

فرعي ناك  .نسحتي  هجازم  نأ  زيكنج  رعش  لئابقلا ، نورداغي  اوناك  امدنع 

ىدل هتباتنا  يتلا  رعاشملا  ةجوم  نم  أجافت  دقو  هداوج  رفاوح  تحت  ضرألا 

ناك هتشهدل ، نكل  هيف ، ًاثأت  لابجلل  نأ  فرعي  ناك  .ءارحصلا  نم  ىلوألا  هتدوع 

ام ناعرس  ًاعمد  نافرذت  هينيع  لعج  دق  هيمدق  تحت  هتلوفط  بارتب  روعشلا 

.هيشمرب هدعبأ 

ناك .رطخ  رصنع  ىلع  ًااد  يوطنت  ةلحرلا  كلت  لثم  تناك  ًاعفاي ، ناك  امدنع 
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لازي ار ال  .لودجلا  لوح  لالتلا  صوصل يف  وأ  نولوجتم  كانه  نوكي  نأ  نك 

ةمأ هيدل  تناك  نكل  ًابونج ، هتلحر  هيلإ يف  اومضني  نيذلا   مهنم  ضعبلا  كانه 

.ةاعرلاو ناعطقلا  نم  ةيلاخ  لالتلا  تناكو  ركسعملا  هعبتت يف 

نابذجي اغاشتو  يشوج  ناك  نيب  ناسحتساب  بقارو  لجرت ، امدنع  مستبا 

لت ةدعاق  دنع  ًالحضو  ًاعيرس  رهنلا  ناك  .هيسرف  يماجل  ناطبريو  ًاعم  تجش 

.ممقلا نم  ةيتآ  رهنلا  ر يف  ديلجلا  نم  ةداح  عطق  تناك  .رادحنالا  ديدش  بيرق 

ًاثحب ةرم  قلست  هنأ  فيكو  هدلاو  ركذت  تاردحنملا ، وحن  ىلعألا  ىلإ  زيكنج  رظن 

َري هسفن و  ناكملا  ىلإ  هبحطصا  دق  يجوساي  ناك  .رمحألا  لتلا  ىلع  نيرسن  نع 

حمسي الأ  رّرق  .اهيفخي  ناك  ار  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  لجرلا ، يف  ةجهب  زيكنج 

ً.اديج اهفرعي  يتلا  نايدولاو  راجشألا  ىلإ  ةدوعلا  هتداعس يف  ةيؤرب  هئانبأل 

لزنت نأ  لبق  ضرألا  ىلع  نيغصلا  اهينبا  عضت  تناك  امدنع  تروب  مستبت   

كلم ةنبا  جوزت  ذنم  هنيب  ةفيطل  تلك  عضب  كانه  تناك  .اهسفنب  اهتيطم  نع 

نكت .ةاتفلا   ةميخ  ىلإ  ةيليللا  هتارايز  نع  عمستس  اهنأ  فرعي  ناكو  ايزك  يزك 

.مايألا  رورم  عم  دادزي  كلذ  نأ  ادبو  ًادودشم ، يقب  اهمف  نكل  كلذ ، تركذ  دق 

يتلا راجشألا  ّتطو ب  تفقو  امدنع  يهاكاشتب  اهتنراقم  ىوس  هرودق  نكي 

ةيوقو ةليحن  ةليوط ؛ تروب  تناك  .ءاملا  ىلع  اهئيفب  يقلتو  رهنلا ، قوف  ينحنت 

عيطتست هنم  ًايأ  تناك  .هسفنل  دّهنت  .ةمعانو  ةعيفر  ايزك  يزك  ةنبا  تناك  يف 

ىضمأ دق  ناك  .كلذب  بغرت  طقف  ةدحاو  نأ  ادب  نكل  ةحيحصلا ، ةسمللاب  هتراثإ 

، كلذ ببسب  ار  .ةديحو  تروب  تيقب  نيب  ةديدجلا  هتجوز  عم  ةديدع  ٍلايل 

بقارت نويعلا  ثيح  تالئاعلاو ، براحملا  نع  ًاديعب  ةلحرلا  هذه  ّدعأ  دق  ناك 

.عيبرلا رطم  لثم  رمهنت  ليواقألاو  ًااد 

لودجلا ةفاح  نم  نابرتقي  اناك  نيب  اغاشتو  يشوج  ىلع  هرصب  عقو 

كرتيل نكي  هتدلاو ،  عم  ةقالعلا  نع  رظنلا  ضغب  .قفدتملا  ءاملاب  ناقّدحيو 

فارشإلاب هتدلاول  حمسي  وأ  لجر ، احبصي  ىتح  هدحول  ناربكي  يتفلا 
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فيكو جوميت  هقيقش  ىلع  نلوه  ثأت  ركذتي  نأ  ًالهس  ناك  .كلذ  ءانثأ  هيلع يف 

ً.افيعض كلذ  هلعج 

ةركف نم  هباتنا  ًاشاعترا  تبكو  ًانس ، ربكألا  نبالا  فلخ  ةعساو  تاوطخب  ىشم 

لثم ءادعألا يف  نم  هيف  ئبتخي  ناك  يذلا  تقولا  ركذت  .ةدمجتملا  هايملا  لوخد 

ةايحلا تداك  امدنع  هنم  ةدئاف  ال  ًاردخ  حبصأ  هدسج  نأ  فيكو  ناكملا ، اذه 

.ةوق كأ  حبصأو  اجن  دق  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .هقرافت 

ىتح عمسلا  ايغصي  نأ  هديرأ  .نابرتقي  نيرخآلا  يلعجا  : " ًالئاق تروب  ىدان 

قلق ةرظن  نالدابتي  اغاشتو  يشوج  ىأر  رهنلا ." ضوغلا يف  ىلع  نيغص  اناك  اذإ 

ضوغلا ةركف  غيستسي  هنم  يأ  نكي  .هب   ناموقيس  ام  ىلع  ديكأتلا  اذه  دنع 

ودبت يتلا  اهسفن  ةلئاستملا  ةرظنلاب  زيكنج  ىلإ  يشوج  رظن  .يديلجلا  رهنلا  يف 

رضحت تروب  تناك  نيب  ًاديعب  رظنو  هدلاو  جازم  غت  ام ، ةقيرطب  ً.ااد  هيلع 

.ةفضلا ىلع  افقيل  يديجوأو  يلوت 

فلخلا ىلإ  تعجارت  ىتح  رظتناو  هناقحالت  تروب  ينيعب  زيكنج  رعش 

أجلي نأب  بغري  هنكل   يرجي ، ام  بقارت  لازت  تناك ال  .دايجلا  برقب  تسلجو 

طاقن دهاشي  نأو  هسفنأ ، اربتخي  نأ  هيلع  ناك  .ةدعاسملل  ًابلط  نايتفلا  اهيلإ 

ىلع موللاب  ىقلأو  ظحال ، ك  هلوح ، نم  رتوتلاب  نارعشي  اناك  .هفعضو  هتوق 

هجاو ذنم  تقولا  نم  ىضم  مك  .هنع  ًاديعب  هاضق  يذلا  تقولا  ىلع  هسفن 

، بحب هدلاو  ركذتي  ناك  هدحأ ؟ عم  بعلي  نأ  ضفرت  يتلا  هتدلاو  تارظن 

يجوساي تلك  ًاركذتم  هنهذ ، نع  راكفألا  كلت  لثم  دعبأ  هنارّكذتيس ؟ فيك  نكل 

.ليوط تقو  لبق  هسفن ، ناكملا  يف 

حصفي يذلا ال  براحملا  هجو  يساقلا : هجولاب  متعمس  مكنأ  دب  ال  : " ةيتفلل لاق 

وأ تالضعلاب ، قالطإلا  ىلع  اهل  ةقالع  ال  ةوق  نم  أي  هنإ  .مكئادعأل  ءيش  نع 

.راقتحاب توملا  اوهجاوت  نأ  ينعي  يذلا  راقولا  ميمص  هنإ  .سوق  لعتسا  ةراهم 

نونوكت اذكهو  ةنينطلاب ، ًاروعش  كلذ  مكحن  .طيسب  عانق  نم  كأ  هنأ  هرارسأ 
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". مكداسجأو فوخلا  مهترهق  دق 

فقوو هءاذحو ، هتاقط  علخو  هئادر  نم  همازح  ّلح  ةعيرس ، تاكرح  عضبب 

هردص نول  ناكو  ةدق  حورج  تامالع  لمحي  هدسج  ناك  .رهنلا  ةفاح  ىلع  ًايراع 

مث مهمامأ ، جارحإ  نود  نم  فقو  .ةنكادلا  ةينبلا  هيقاسو  هيعارذ  نم  ًاضايب  كأ 

.ءاملا هّسم  امدنع  دتشي  نفصلاب  رعشو  دمجتملا ، رايتلا  لخد 

.سفن لك  بحسل  دهاجي  حبصأ  ىتح  هاتئر  تّصلقت  هدسج ، ءاملا  رمغ  امدنع 

هسأر عضي  ناك  نيب  بعت  نود  نم  هئانبأ  ىلإ  رظنو  ههجو  ىلع  ءيش  رهظي   

.رهنلا عاق  ةراجح  ناّس  هاديو  مئاع  فصن  هرهظ ، ىلع  حبس  مث  ءاملا ، تحت 

ءاملا يف  ًاما  ًاحاترم  مهدلاو  ادب  .لوهذب  يرجي  ام  ةعبرألا  ءانبألا  دهاش 

و تسرش  طقف  هانيع  تناك  .لبق  نم  ناك  ك  ئداه  ههجوو  دمجتملا ،

.ًاليوط هيلإ  رظنلا  اوعيطتسي 

ٍلابم هيفتك غ  يشوج  ّزه  .هضعب  نايدحتي  ةرظن ، اغاشتو  يشوج  لدابت 

نم شعتري  زيكنج  هآر  .حطسلا  تحت  صاغو  لجخ ، نود  نم  هسبالم  نم  دّرجتو 

.رظتنيو  ٍّدحت  هنأ يف  ول  زيكنج ك  ىلإ  قّدح  ةينبلا  يوقلا  ىتفلا  نكل  دربلا ،

.هايإ هميلعت  يوني  يذلا  سردلا  وأ  هدلاو ، نم  فئاخ  هنأ  هيلع  ُدبي 

لازي ال  يديجوأ  ناك  ةسداسلا ، رمعب  .هسبالم  ّلحو  ءاردزاب ، اغاشت  ففأت 

هتدلاو زيكنج  ىأرو  هسبالم ، نم  درجتي  ًاضيأ  أدب  .ثكب  نيرخآلا  نم  رغصأ 

.هداعبإل اهيمدق  ىلع  ضهنت 

قرغي ىتح ال  يرجي  ام  بقاس  ناك  تروب ." اي  ءاملا  صوغي يف  هيعد  : " لاق

ةوطخ دعب  ىلع  ءاملا  يف  يديجوأ  لزن  امدنع  ًافوخ  تروب  تعزف  .ثلاثلا  هنبا 

، بك ددرتب  .ةفضلا  ىلع  ًاسئاب  فقي  يلوت  ىوس  كلذ  كرتي  .اغاشت   فلخ  طقف 

نأ لبق  ملكت  .همادقإب  ًاديعس  تفاخ ، توصب  زيكنج  كحض  .هئادر  عزن  ًاضيأ  أدب 

.تروب لخدتت 

كانه َقبا  .ةرملا  هذه  سيل  نكل  ةمداقلا ، ةنسلا  ار  .يلوت  اي  تنأ  سيل  "
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". عمتساو

شقلا ةعطق  طبري  ناك  نيب  غصلا  ىتفلا  هجو  ىلع  ًاحضاو  حايترالا  ادب 

هزمغو ةلثم ، ةماستباب  هدلاو  ةماستبا  ىلع  ّدر  .ةقينأ  ةدقعب  هرصخ  لوح 

.هتماستبا تعستاف  زيكنج ،

هدلاو بقار  ً.انكاس  ءاملا  ناك  ثيح  رهنلا ، ةفاح  ىلع  ةكرب  راتخا  دق  يشوج  ناك 

دق ناك  صقلا ، ثيدحلا  يفو  ءاملاب ، ًارومغم  هسأر  ادع  ام  هدسج  لك  ناك  يذلا 

دقو كطصت  نانسأ  ىلع  همف  قبطأ  دق  ناك  .هسفنت  ىلع  ةرطيسلا  ةيفيك  فشتكا 

دلاو وه  ناك  نإ  زيكنج  لءاست  لبق ، نم  ةرم  فلأ  ثدح  ك  .هانيع  تعستا 

، ًانايحأ .هوحن  زيكنج  رعاشم  زجاح يف  كانه  يقب  قيلا ، كلذ  نود  نم  .ىتفلا 

كلذ نم  مغرلا  ىلع  نكل  ًايوقو ، ًاليوط  حبصي  ناك  يشوج  نأل  ًابعتم  زجاحلا  ناك 

ً.اماقتنا هبلق  لكأ  دق  ناك  يراتت  بصتغم  اعم  ىري  ناك  نإ  لءاستي  زيكنج  يقب 

نيوارفص هانيع  تناك  نيب  تنكاد ، نيعب  هجولا  كلذ  لثم  بحي  نأ  ًابعص  ناك 

.بئذلا ينيع  لثم 

رمغي ناك  نيب  دربلا  نم  تبحاش  هانيع  تناك  .هنبا  حوضو  لكب  اغاشت  ناك 

.ةظحللا دسفي  نأ  لبق  هرعاشم  ىلع  رطيسي  نأ  زيكنج  ىلع  ناكو  ءاملاب  هسفن 

.ءيطبو قيمع  سفن  بحس  ىلع  هسفن  مغرأف 

عبس وأ  تس  لالخ  مونلا  يف  طغي  نأ  لفطل  نك  ةدوربلا ، هذهب  هايم  "يف 

.ليلقب لوطأ  تقو  يعولا يف  دقفي  نأ  جضان  لجرل  ىتح  نك  .بلقلل  تّاقد 

الو ةردخ  اهنأب  نورعشتس  .ًالوأ  مدقلاو  نيديلاب  ساسحإلا  دقفت  مكداسجأ  أدبت 

ةوقلا مكيدل  نوكت  نل  ًاليوط ، ًاتقو  متيقب  اذإو  ةديلب ، مكراكفأ  حبصت  .اهنم  ةدئاف 

نول ناك  .مهيلإ  رظني  وهو  ةظحل  مالكلا  نع  فقوت  انه ." نم  جورخلل  ةدارإلا  وأ 

ادب .توص  يأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هنع  ردصي  قرزأ و  حبصأ  دق  يشوج  يتفش 

نع يديجوأ  زيكنج  بقار  .ءاملا  كرحتت يف  هفارطأو  دربلا ، دض  حفاكي  اغاشت  نأ 

دهجلا ناك  .هنم  ربكألا  هيقيقش  ديلقت  لواحي  ىتفلا  ناكو  هغ  نم  كأ  بثك 
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عيطتسي نكي  ً.اعم   كطصت  هنانسأ  زيكنج  عمسو  هيلع  ًابك  هلذبي  يذلا 

هدلاو لعفي  .ةفضلا ال ،  ىلإ  يديجوأ  ةداعإ  رّكفو يف  لوطأ  ةدم  كانه  مهءاقبإ 

.قرغي داكو  ةياهنلا  هيعو يف  دقف  غصلا  جوميت  نأ  نم  مغرلا  ىلع  كلذ ،

يذلا يساقلا  هجولا  اورهظأ يل  .هب  نورعشت  ًائيش م  اورهُظت يل  ال  : " مهل لاق 

ناك اذإ  ً.اضيأ  نوفئاخ  مهنأ  اوركذت  .مكنم  نورخسي  امدنع  مكؤادعأ  هاس 

اوفرعا براحملا ، نم  اع  ديحولا يف  نابجلا  ناك  نإ  لبق  نم  لءاست  دق  مكدحأ 

ءافخإ مكنك  كلذ ، نوفرعت  امدنع  .لجر  رخآ  ىتح  مهباتني ، هسفن  روعشلا  نأ 

فوخلا داعبإل  ةثالثلا  نايتفلا  لك  حفاك  مهب ." لفسألا  ىلإ  قيدحتلاو  مكفوخ 

.ةيّدجو زيكرتب  مهّدلقي  غصلا  يلوت  ناك  ةفضلا ، ىلعو  مههوجو ، نع  ألاو 

، فيعض ءيش  دسجلا  .بلقلا  تاقد  ةعرس  ضفخل  فنألا  نم  ءودهب  اوسفنت  "

عفدي ًالجر  تيأر  دق  تنك  .ةدعاسملل  ًابلط  خرصي  هيلإ  ءاغصإلا  مكيلع  سيل  نكل 

مكيلإ أت  ةوقلا  كلت  اوكرتا  .مدلا  هنم  ليسي  نأ  نود  نم  هدسج  ربع  ًانيكس 

". ًائيش اورهُظت  .اوسفنتو ال 

، زيكنج هلهاجت  .هدلاو  سفنت  لثم  ًائيطب  هسفنت  حبصأو  ةرشابم  يشوج  مهف 

ًابيرق ًاخأ ، كلذ  ثدح  .هسفن  ىلع  ةرطيسلل  حفاكي  ناك  نيب  اغاشت  بقارو 

نم اوجرخي  نأ  لبق  هيف  رمألا  ءاهنإ  هيلع  نأ  فرعي  زيكنج  ناك  يذلا  تقولا  نم 

.ءاملا

، ماعطلاب ًابلاطم  خرصيس  .هب  نونتعت  رخآ  ناويح  يأ  لثم  مكداسجأ  : " مهل لاق 

تاكسإ مكنكو  يساقلا  هجولا  اوفشتكا  .ألا  نم  صلختلاو  ءفدلاو ، ءاملاو ،

". بخاصلا هتوص 

تقولا نأ  زيكنج  رّدقو  مهداسجأب  ساسحإلا  اودقف  دق  ةثالثلا  نايتفلا  ناك 

ضهنو ةفضلا ، ىلإ  بعتملا  ةيتفلا  عفر  هيلع  نأ  عقوت  .ءاملا  نم  مهجارخإل  ناح  دق 

ءامدلا نم  يدرو  هدسج  نولو  هعم ، يشوج  فقو  كلذ ، نم  ًالدب  .لوألاب  كسميل 

عارذ زيكنج  ّسم  يف  ًادبأ  هدلاو  غصلا  ىتفلا  انيع  كرتت  .هدلج   تحت 
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.هدحول يشوج  ضهن  نأ  دعب  هعفري  نأب  بغار  غ  هديب ، اغاشت 

هآر امدنعو  يشوج ، ىلع  زّكر  .جاجزلاك  ناعملت  هانيعو  ًاردخ ، اغاشت  كّرحت 

.رهنلا عاق  معانلا يف  طلا  ىلع  قلزنا  هنكل  فقي ، ىتح  حفاكو  همف  قلغأ  فقي ،

، رتكب ركذتي  نأ  ىوس  هعسي  يتفلا و  ةموصخلاب ب  رعشي  نأ  زيكنج  عاطتسا 

.ةليوط تاونس  لبق  هلتق  دق  ناك  يذلا  قيقشلا 

ةفضلا ىلع  ناتيوقلا  هدلاو  اعارذ  هتعضوو  هدحول  فوقولا  يديجوأ  عطتسي   

رعشو هدسج ، نم  رثانتي  ءاملاو  ةعساو  تاوطخب  زيكنج  جرخ  .سمشلا  فجيل يف 

ىلإ فوقولل  اغاشتو  يشوج  ءاج  .اهيف  يرست  ةقاطو  هفارطأ  ىلإ  دوعت  ةايحلا  نأب 

هدلاو نأب  ارعش  .همادقأو  هيديأ  ىلإ  دوعت  ةايحلا  تناك  يف  ناثهلي  هبناج ،

ةرم هدسج  ىلع  ةرطيسلا  لواحو  ىزغملا  ىتف  لك  مهفو  هبقاري  لازي  ال  ناك 

سمشلا ءوض  بصتنم يف  افقو  هنكل  هنع ، ًغر  شعترت  هيديأ  تناك  .ىرخأ 

.ناشعتري هاّكفو  ملكتلا  هتعاطتساب  نأ  اقثي  نأ  نود  نم  هيلإ ، ارظنو 

هسفن ءيشلا  مهلأس  دق  يجوساي  ناك  كلذ ."؟ مكلتق  له  : " زيكنج مهلأس 

ىأرو ًائيش ، هؤانبأ  لقي  .كحضي   بكلا  لجرلا  لعج  م  ًابيرقت ،" : " راساخ لاقو 

ديزملا يضقيس  ناك  .مهعم  يجوساي  لعف  مهعم ك  ةقادصلا  رصاوأ  قّمعي  هنأ  

لثم ايزك  يزك  ةمأ  تناك  .كلذب  ًادعو  هسفن  ىلع  عطقو  مهعم ، تقولا  نم 

.نوربكي دالوألا  يف  رخآلاو  حلا  ءادنلا ب  لهاجت  لواحيس  هنكل  همد ، رانلا يف 

هنإ .ءرملا  مكحي  ال  دسجلا  : " مهعم سيلو  هسفن  عم  ملكتي  هنأ  ول  ك  لاق 

اورطيس .مكلمحت  ةبرع  درجم  هنإ  .ناسنإلا  لعأ  نع  ًائيش  فرعي  يبغ ال  شحو 

لثم ثاهللا  مكنم  بلطت  امدنع  مكفونأ ، لالخ  نم  سفنتلاو  ةدارإلاب  اهيلع 

لبقو مكنم ، هنوعزتنتس  ًاعيظف ، ألا  نوكيو  ةكرعم  ًهس يف  نوقلتت  امدنع  .بلك 

، لالتلا حوفس  ىلع  ةرظن  ىقلأ  مكئادعأ ." ىلإ  توملا  نوديعتس  اوطقست ، نأ 

.ةلوهسب اهركذتي  نأ  لمحتي  نكي  ًادج   ةديعبو  ةئيرب  مايأ  تايركذ  تدراوتو 

امدنع .اودوعو  لتلا  اذه  ةمق  ىلإ  اوضكراو  ءاملاب  مكهاوفأ  نآلا  اوألما  "
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لصي نم  .بسانم  لكشب  نوسفنتت  متنك  مكنأ  اونهربتل  ءاملا  نوقصبتس  نودوعت ،

". عئاج نارخآلا  دوعيس  يف  ماعطلا ، لوانتيس  ًالوأ 

ىتح رمعلا ، كلذ  لثم  يفو  ًانس ، ربكأ  يشوج  ناك  .ةلداع  ةسفانم  كلت  نكت   

ةيتفلا ىأر  امدنع  قلقلا  ىلع  ةراشإ  يأ  زيكنج  ىلع  رهظت  ً.اقرف   لكشت  ةنس 

، ًانس ربكأ  ًاضيأ  رتكب  ناك  .مهنم  لك  صرف  ًايلم يف  رّكفي  ذخأو  تارظنلا ، نولدابتي 

اغاشت لعفي  نأب  لمأي  ناك  .لتلا  ىلع  ثهلي  هقيقش  كرت  دق  ناك  زيكنج  نكل 

.هسفن ءيشلا 

ًابك ًاذاذر  ًاثم  هيف  ضاخ  راذنإ ، قباس  نود  نم  ءاملا  ىلإ  اغاشت  قلطنا 

ركذت .طقف  ًاليلق  هفلخ  يديجوأ  ناك  .همف  ألميل  حطسلا  تحت  ههجو  سمغو 

عم هقوذت  عيطتسي  ناك  .همف  يف  ًاكيمسو  ًائفاد  ءاملا  حبصأ  فيك  زيكنج 

.تايركذلا

اذامل  : " لأس ً.ارسفتسم  ىتفلا  ىلإ  زيكنج  رادتساو  كرحت ، دق  يشوج  نكي   

."؟ هعبتت

". ًافلس كلذ  فرعأ  .مهيلع  بلغتلا  يننك  : " لاق ً.ايلابم  هيفتك ال  يشوج  ّزه 

يجوساي ءانبأ  نم  دحأ  نكي  .همهف   عطتسي  ًادر   ىأرو  زيكنج ، هيلإ  قّدح 

لغتسا دق  زيكنج  ًاقحال  حبصأ  يذلا  ىتفلا  ناك  .ءيشلا  كلذب  مايقلا  ضفر  دق 

ناك ً.ابضغ  لعتشي  هسفنب  رعشو  يشوج  مهف  عطتسي  .رتكب   لالذإل  ةصرفلا 

اعطق لك  رغصأ  ناحبصيو  لتلا ، ىلعأ  ىلإ  دوعصلل  كاذنآ  ناحفاكي  نارخآلا  هانبا 

.لوطأ ةفاسم 

". فئاخ تنأ  : " نّمخي ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  زيكنج ، مت 

له .كلذك  تسل  : " هسبالم ىلإ  هدي  د  وهو  ةراثإ  نود  نم  يشوج  در 

دقتعأ ال   " .ةيوق رعاش  هتوص  شعترا  ىلوألا ، ةرملل  مهتمزه ."؟ اذإ  كأ  ينبحتس 

". كلذ لعفتس  كنأ 

ؤرجي يجوساي  ءانبأ  نم  دحأ  نكي  ً.اشهدنم   غصلا  ىتفلا  ىلإ  زيكنج  رظن 
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نم عزف  كلذ ؟ ىلع  دس  هدلاو  ناك  فيك  .ةقيرطلا  كلت  لث  هعم  ملكتلا  ىلع 

رّكف ةظحلل ، .كلذب  حمسيل  هدلاو  نكي  .هنطلت   يجوساي  يدي  تايركذ 

دقو كلذ ، عقوتي  يشوج  نأ  اهدنع  ىأر  هنكل  يعولا ، دقفي  ىتح  ىتفلا  برضب 

.دلوي نأ  لبق  زفاحلا  تام  .تابرضلا  يقلتل  هسفن  ّدش 

". كب ًاروخف  ينلعجتس  : " هل زيكنج  لاق 

.دربلا نم  كلذ  نكي  نكل   يشوج ، زتها 

يشوج ألم  يرجي ، ام  مهفي  نأ  نود  نم  هدلاو  هبقار  مويلا ." ضكرأس  ًاذإ ، : " لاق

ةيوتسملا غ  ضرألا  قوف  ًاقثاوو  ًاعرسم  يرجي  قلطناو ، رهنلا  هايم  نم  همف 

.هيقيقش فلخ 

تناك ثيح  ىلإ  نيدئاع  غصلا  يلوت  زيكنج  داق  ًاددجم ، ءودهلا  داس  امدنع 

يف رظنت  و  رجحلا  لثم  ًادماج  اههجو  ناك  .دايجلا  بناج  ىلإ  سلجت  تروب 

.هينيع

يضقأس : " يشوج عم  ثدح  دق  ناك  ام  باعيتسا  لواحي  لازي  وهو ال  اهل ، لاق 

". مهعم تقولا  نم  ديزملا 

ديري ال  : " تلاق .هكابترا  تأر  امدنع  اهريراسأ  تجرفنا  ةظحللو ، هيلإ ، ترظن 

". كنباك هلبقت  نأ  نم  كأ  اعلا  ًائيش يف 

."؟ كلذ لعفأ  ىتم   .ًالعف  هلبقأ  انأ   " .زيكنج ففأت 

تلق ىتم  كيعارذ ؟ ب  هتنضتحا  ىتم   " .ههجاوتل اهيمدق  ىلع  تروب  تضهن 

ىتم نيرخآلا ؟ ةيتفلا  تاسمه  عمسي  هنأ   دقتعت  له  كنبا ؟ هنأب  روخف  كنإ  هل 

."؟ هل نانحلا  ضعب  راهظإب  ىقمحلا  هاوفأ  تممك 

حضاو رمألا  نأ  فرعي  نكي  ًانيل ."  حبصي  نأ  هديرأ  نكأ   : " ًابرطضم لاق 

ةيقنتل هسأر  ّزه  .يشوج  ىلع  اهضرف  يتلا  ةايحلا  ةوسق  كردأ  ةظحللو ، ًادج ،

لك .ىتفلا  بحي  نأ  ىلع  هسفن  ماغرإ  عيطتسي  الو  ىسقأ  هتايح  تناك  .هراكفأ 

.تنكادلا نيعلا  كلت  لقأف يف  لقأ  هسفن  ىري  ناك  يضقني ، موي  ناك 
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ً.اراس ًاتوص  نكي  .هراكفأ   تروب  ةكحض  تعطاق 

ىلع نيرخآلا ، نم  يأ  نم  كأ  كنبا ، حوضو  لكب  هنأ  وه  ةرارم  كألا  ءيشلا  "

". ىمعأ تنأو  هدلاو  هجو  فوقولل يف  ةدارإلا  كلت  .كلذ  ىرت  كنأ ال  نم  مغرلا 

لوقتو كحضتس  تنك  هسفن ، ءيشلا  لعف  اغاشت  نأ  ول   " .بشعلا ىلع  تقصب 

". هّدج ةعاجشب  عتمتي  ىتفلا  نإ  يل 

ةبسنلاب دسف  دق  مويلا  ناك  ىفك ." : " اهداقتناو اهتوص  نم  ًابعتم  ءودهب  لاق 

هدلاو عم  ناكملا  كلذ  ىلإ  ءاج  امدنع  رورسلاو  ةجهبلا  رعاشم  ركذتو  هيلإ ،

.هئاقشأو

ىلإ ةدوعلا  اغاشت يف  ىلع  بلغت  اذإ   " .بضاغلا ههجو  بعت  ىلإ  تروب  ترظن 

."؟ كلعف ّدر  نوكيس  فيك  لتلا ، لفسأ 

يشوج نأب  رّكف  دق  نكي  .دساف   بيلح  لثم  ًاركعم  هجازم  ناكو  ةنعل ، قلطأ 

تلاج .تروب  روضحب  ىتفلا  قناعي  نل  كلذ ، ثدح  اذإ  هنأ  فرعي  ناكو  زوفي  ار 

ىلع فرصتيس  فيك  فرعي  نكي  و  رقتست  نأ  نود  نم  هنهذ  يف  راكفألا 

.قالطإلا

بسك دق  هقيقش  ناك  .ةبضاغ  تابعتب  هّوفتي  راساخ  ىلإ  جوميت  عمتسا 

يتلا مايألا  يف  .موجهلا  ىلع  هلعف  ّدرب  مقاطلا  دارفأ  ب  ّدولا  نم  ًابك  ًارادقم 

براحملا داتعم  لكشب  يي  نش  مض  مالظلا ، يف  ةبعرملا  تاظحللا  كلت  تبقعأ 

تارابعلا نم  ديدعلا  ملعت  دق  راساخ  ناك  .براقلا  م  ىلع  هقافر  ىلإ  يلوغملا 

نأ ادب  .ءاسملا  سديرقلاو يف  زرألا  نم  مهصصحو  مهطاشن  مهكراشو يف  مهتغلب 

دّمعت جوميت  نكل  براقلا ، ناطبق  لبق  نم  بيحرت  عضوم  حبصأ  دق  اس  وه 

.نيرخآلا  عم  ناويح  لثم  فرصتي  راساخ  ةيؤر  هئجافت  .مهنع   ًالصفنم  ءاقبلا 

مت ماهس  يمار  نم  كأ  سيل  هنأ  راساخ  كردي  نأ  جوميت  ىّنو  كلذ ، مهفي  نكي 

دق يتلا  ةيمهألا  لقألا ، ىلع  فرعي ، زيكنج  ناك  .رغصألا  هقيقش  ةيحل  هلاسرإ 

.هل ةبسنلاب  جوميت  اهّلث 
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، جوميت ىعدتسا  دق  زيكنج  ناك  رهنلا ، ىلإ  مهترداغم  تقبس  يتلا  ةليللا  يف 

اذإ .تاعافدلا  نم  ءزج  لكو  وتواب ، راوسأ  نع  ليصفت  لك  ركذتي  نأ  هنم  بلطو 

ام لك  ةفرعملا  كلت  نوكت  ار  ةنيدملا ، اوّديش  نيذلا  ةانبلا  عم  ةدوعلا  اولشف يف 

داحلا جوميت  ءاكذو  ةركاذ  ةوقب  قثي  زيكنج  ناك  .ةيفيص  ةلمح  نشل  مهيدل 

ةجاحلا ركذت  دق  جوميت  ناك  .هيلإ  رقتفي  راساخ  نأ  ًاحضاو  ناك  نيذللا 

ةيضف عطقب  راساخ  حّولو  تأرما ، لقي  براقب  اوّرم  امدنع  طابحإب  لاجعتسالل 

.هيلإ هوعدي  هل ،

ىلإ قّدحي  نأ  ىوس  جوميت  عسي  و  براقلا ، لزعنم يف  ناكم  كانه  نكي   

يبلعث لثم  براقلا  ةفاسملا ب  ربع  ناحبست  هو  تأرملا  ةبقارم  نم  ًالدب  ءاملا 

ةاسر ىقلأ  دق  يي  نش  ناك  .براقلا  ىلإ  اتدعص  امدنع  ناشعترتو  ناعملت  رحب ،

.براقلا نم  ةحابس  ةدوعلا  ناتأرملا  عيطتست  ىتح  ةقيمعلا  هايملا  يف 

ةباّذج يف ةقيشر ، تناك  .ةيناثلا  ةأرملا  توص  هعس  ىدل  هينيع  جوميت  قلغأ 

دوقن لبقت  تناك  امدنع  ههاجتاب  ترظن  دق  نكت  اهنأ   نم  مغرلا  ىلع  اهبابش ،

نأ دعب  الإ  اهردصت  تناك  يتلا  تاوصألا  رادصإ  نع  ةأرملا  فقوتت  .راساخ  

راثأ م  ًاديعب ، اهب  ىقلأو  ةونع  اهايإ  اهحنم  يتلا  دوقنلا  عازتنا  نم  راساخ  نك 

راساخ ةأرملا  تعفد  امدنع  يرجي  ام  نوبقاري  اوناك  نيذلا  مقاطلا  دارفأ  كحض 

هنيع فرط  نم  جوميت  بقار  .اهيتبكرو  اهيدي  ىلع  اهنع  ًاثحب  تفحزو  ًاديعب ،

ام .تفاخ  توصب  متشي  ةأرملا  ةهقهق  هتلعجو  ةصرفلا  نم  راساخ  دافتسا  امدنع 

مهّفلك دق  زيكنج  ناك  مهططخم ؟ يف  خأتلا  اذه  نم  زيكنج  هدقتعيس  يذلا 

ةفرعم نود  نم  .ءالجب  كلذ  حضوأو  لئابقلل ، ةبسنلاب  اهتيمهأل  ليثم  ةمه ال 

ً.ادبأ روطاربمإلا  دونج  اومزهي  نل  راوسأب ، ةطاحملا  نشت  ندم  ىلإ  لوخدلا  ةيفيك 

ةرملل راساخ  يهتني  نأ  رظتني  ناك  نيب  ًابضغ  طيشتسي  جوميت  كلذ  لعج 

هخبويس ءيش ، يأ  لاق  اذإ  هنأ  فرعي  جوميت  ناكو  مويلا  اوعاضأ  دق  اوناك  .ةيناثلا 

مهدجاوت ببس  يسن  دق  نكي  .لالذإلاب   جوميت  رعش  .مقاطلا  دارفأ  مامأ  هقيقش 
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.راساخ يسن  ولو  ىتح  كانه ،

كهنملا هيقيقش  دوقي  يشوج  تروب  تأر  امدنع  ةكلح  دتشي  مالظلا  ناك 

، اهمامأ فقوو  يرجلا  نم  فزنت  لازت  ةيراعلا ال  همدق  تناك  .رهنلا  ربع  نيدئاع 

ىلع ًاثبع  هيرظانب  ثحب  امدنع  غصلا  ىتفلا  ىلع  تروب  بلق  رطفنا  .ثهلي  وهو 

همف نم  ءاملا  قصب  .كانه  نكي  زيكنج   نأ  ىأر  امدنع  هنم  ءيش  جرخ  .هدلاو 

.ءاسملا تمص  ٍلاع يف  ٍتوصب  ثهلو 

تناك .يشوج  اهقدصي  ركسعملا ."  ىلإ  كدلاو  ءاعدتسا  مت  دقل  : " تروب تبذك 

تلداجت اهنأل  اهسفنو  اهجوز  نم  اهطابحإ  تفخأو  ههجو  ألا يف  ةيؤر  عيطتست 

.هعم

تضع ةبيرغلا ." ةديدجلا ، هتجوز  ىلإ  بهذ  دق  نوكيس  : " ةأجف يشوج  لاق 

يذلا لجرلا  ترسخ  دق  تناك  ًاضيأ ، كلذ  يف  .درت  نأ  نم  ًالدب  اهتفش  تروب 

زيكنج هركت  نأ  ًالهس  ناك  اهمامأ ، ًءاتسمو  ًاكبترم  فقي  ركبلا  اهنبا  عم  .هتجوزت 

ار  .هيلع  روثعلا  عطتست  اذإ   ايزك  يزك  ةأرما  ةميخ  لوخد  ترّرق  .هتينانأل 

كلذ نم  ديفتست  فوسو  هئانبأب  ًالعف  متهي  هنكل  كاذنآ ، هتجوزل  متهي  نكي 

.اهيلإ هديعتل 

.هل ليق  ءاملا ك  ىتف  لك  قصبو  مالظلا ، ناعتي يف  يديجوأو  اغاشت  ءاج 

لثم اودبو  ىنعملا  نم  ًايلاخ  رصنلا  ناك  كلذ ، ةيؤرل  مهدلاو  بايغ  ةجيتن 

.نيرساخلا

". متيرج فيك  هربخأس  : " عومدلاب ناعملت  اهانيعو  تروب ، تلاق 

اوطتما امدنع  ةحورجم  مهرعاشمو  تماص  اوناكو  مهل ، ًايفاك  كلذ  نكي   

.تيبلا ىلإ  ةدوعلل  مهسارفأ 
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رشع اثلا  لصفلا 

ةعضب ةديعبلا  وتواب  ىلإ  لاقتنالل  ةبرع  بوكر  يغبني  هنإ  قيقشلل  اس  وه  لاق 

رخآ ةنيدملا  تناك  .ةايحلا  بابسأب  اهّد  يذلا  محدزملا  يرهنلا  ءانيملا  نع  لايمأ 

يف براوقلاب  جعي  رهنلاو  ايزك  يزك  ةكلممو  ةيلشلا  نشت  ب  يراجت  زكرم 

ةثالث تقرغتسا  دق  ةلحرلا  تناك  .ةقطنملا  ىلإ  لاحرلا  هيف  اوّدش  يذلا  تقولا 

، خأتلا نم  ًاجعزنم  لقألا  ىلع  جوميت  ناكو  مهدايج ، نع  اولخت  ذنم  عيباسأ 

دارفأو يي  نش  ناك  .كسألاو  زرألا  لوانت  نمو  بطرلا ، رهنلا  بابض  نمو 

نم ةدعم  كلت  راساخ  نأ  ادبو  اورثأتي ، نأ  نود  نم  رهنلا  نم  نوبرشي  همقاط 

اهل ري  ةلاح  يف  هتكرتو  مايأ ، ةثالث  نهولاب  تبيصأ  جوميت  ءاعمأ  نكل  ديدح ،

نكي و  لبق ، نم  ًادبأ  ًاكسأ  ىأر  ىتح  وأ  لوانت  دق  نكي  .ةثولم   هسبالمو 

مقاطلا دارفأ  نأ  ادب  .رهنلا  نم  جرخت  يتلا  فشارحلا  ةيضفلا  ءايشألاب  قثي 

بلقتتو زتهت  يهو  ةعيفر ، كالسأب  براقلا  ىلإ  اهنوبذجي  امدنع  اهب  نوجهتبي 

نأ دعب  هسبالم  لسغ  دق  جوميت  ناك  .اهسوؤر  ىلع  اهنوبرضي  لاجرلا  يف  نونجب 

.فرطلا الك  نم  ًائيس  ًءاوه  جرُختو  عقرقت  تيقب  هتدعم  نكل  تخستا ،

نم ديزملا  ةيؤر  ناكمإلاب  حبصأ  لالتلا ، ب  ىولتي  رفصألا  رهنلا  ذخأ  امدنع 

راساخو جوميت  ناك  .راجتلاو  براوقلا  نم  تاتف  ىلع  شيعت  يتلا  رويطلا ،

ىلعأ ىلإ  تانحشلا  لمحت  يتلا  براوقلاو  لاجرلل  بكلا  ددعلا  نم  لوهذم 

نم هودهاش  رخآ  ناكم  يأ  نم  كأ  ًحدزم  ناكملا  كلذ  ناكو  رهنلا ، لفسأو 

ماحدزالا كلذ  ربع  رمم  كولس  ىلع  ًارداق  ادب  يي  نش  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .لبق 

ةليوط ًايصع  نولمحي  اوناك  ةراّحبلا  نم  ديدعلا  نأ  الإ  طقف ، عارشلا  ليدعتب 

تائم دوجو  عم  ناكملا ، نّعت  ىضوفلاو  ءاضوضلا  تناك  .ىرخألا  براوقلا  داعبإل 

سبالملا ىلإ  ةجزاطلا  كسألا  نم  ءيش  يأ  عيبل  سفانتم  نوخرصي  نيذلا  راجتلا 

لوصحلا اهنم يف  ةدافتسالا  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  نك  نكل  ءاملا  اهدسفأ  يتلا 

١٦٨



ناك امدنع  ءاوهلا  يف  ةبيرغ  لباوت  ةحئار  تقبع  .ةغص  ةيشق  عطق  ىلع 

.ليللا براقلا يف  اهيف  وسري  ةحاسم  نع  ثحبي  هيسفانم ، رواني ب  يي  نش 

نيب تقيقد  نيعب  جوميت  بقارو  هايملا ، كلت  ًاما يف  ًافورعم  يي  نش  ناك 

مقاطلا دارفأ  نأ  ةقيقح  نم  مغرلا  ىلع  ً.اراركتو  ًارارم  هنّويحي  هؤاقدصأ  ناك 

براقلا ناطبقب  قثي  نكي  جوميت   نأ  الإ  مهنم ، درفك  راساخ  لوبق  ىلع  اوداتعا 

، ةبرهم عئاضبب  ةئيلم  تناك  ار  ةلومحلا  نأ  ىلع  اس  وه  عم  قفتي  ناك  .غصلا 

دونجل مهدوجو  نع  غالبإلاب  دوقنلا  نم  ديزملا  بسك  لجرلا  عيطتسي  ار  نكل 

لماع ّلث  نامأب  مهنأ  نم  دكأتلا  نود  نم  براقلا  ىلع  ءاقبلا  ناك  .روطاربمإلا 

.ةثالثلا لاجرلا  ىلع  ًاطغاض  رتوت 

لولح عم  يرهنلا  ءانيملا  ىلإ  مهلوصو  نمازتي  نأ  ةفدص  نكت  اهنأ   ًاحضاو  ناك 

ّدرلاب لزانتي  و  رهنلا ، فطعنم يف  لوح  مهروبع  رّخأ  دق  يي  نش  ناك  .ءاسملا 

متيس هتلومح ، تناك  هم  .تقولا  نم  ةدافتسالل  جوميت  هيلع  طغض  امدنع 

ً.ادادعتسا لقأ  مهدونجو  بئارضلا  ةابج  نوكي  امدنع  مالظلا ، اهغيرفت يف 

.يي نش  تالكشمل  ًاقالطإ  متهي  نكي  .تفاخ   توصب  ًابضاغ  جوميت  مهمه 

ىلإ هقيرط  قشي  نأ  لبق  نك  ام  عرسأب  فيصرلا  ىلإ  لوصولا  هتمهم  تناك 

سلا نم  تاعاس  عضب  ىوس  قرغتسي  رمألا ال  نإ  لاق  دق  اس  وه  ناك  .ةنيدملا 

لك مهلوح يف  ةبيرغلا  تاوصألاو  لاكشألا  نكل  ةديج ، قيرط  ىلع  مادقألا  ىلع 

رتوتلاب نورعشي  مقاطلا  دارفأ  ناك  .كرحتي  نأ  دارأو  ًارتوتم  جوميت  تلعج  ناكم 

فيصرلا ىلع  مهرود  نورظتنيو  هيف  مهبراق  وسري  ًاناكم  اودجو  نأ  دعب  ًاضيأ 

.يعادتملا

نم فلأتيو  هيلإ ، ءرملا  رظني  ىتح  باجعإلل  ًاثم  يرهنلا  ءانيملا  رظنم  نكي   

ناك .اهضعب  معدتل  لي  اهنأ  ودبت  يتلا  طقف  ةيبشخلا  ةينبألا  نم  تارشع  عضب 

هنكل كلذ ، عنا  جوميت  نكي  .ةحارلل   سيلو  ةراجتلل  ًاينبم  ًالمهم ، ًاغص  ًاناكم 

ديري نكي  هغيرفت و  متي  ام  لك  نابقاري  ًاديج  حلسم  يدنج  ةيؤر  عاطتسا 
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.ههابتنا تفلي  نأ 

هنأ ًاحضاو  ناكو  همقاط ، دارفأ  ىلإ  تفاخ  توصب  ملكتي  يي  نش  جوميت  عمس 

ءافخإ ًادهاج  لواح  .ةداح  تاءاإب  مهسوؤر  نونحي  اوناك  مهنأل  رماوأ  ردصي 

كلذ نع  نودعتبيو  ةعرسب  رهنلا  نورداغيس  هاقيفرو  ناك  .رخآ  خأت  نم  هبضغ 

ناك اذإ  ام  لءاست  دق  ناك  صق ، تقول  .همهفي  يذلا   بيرغلا  غصلا  اعلا 

ىلع ةراشإ  كانه  نكت  نكل   براوقلا ، قوس  تاطوطخم يف  ءارش  هتعاطتساب 

ةغصلا ليثتلا  وأ  ةضفلا  بكس  بلاوقل  ليم  هيدل  نكي  ةراجتلا و  كلت  لثم 

نم نوبرتقيو  بصقلا  نم  ةعونصم  ةغص  قراوز  نوفذجي  نايتف  ناك  .ةفرخزملا 

جوميت رظن  .ةخستملا  مهتاضبقب  ءايشألا  كلت  نولمحي  مهو  ديدج  براق  يأ 

يف ةياغلل  ًائيس  هجازم  ناك  .هبناج  نم  اوّرم  ىتح  ءايقشألا  دالوألا  ىلإ  تابثب 

.هباكر عم  ملكتلل  ةنيفسلا  رخؤم  ىلإ  يي  نش  هيف  ءاج  يذلا  تقولا 

ىلع نونوكتس  .فيصرلا  ىلع  ناكم  غرفي  ىتح  رظتنن  نأ  يغبني  : " لاق

لجرلا أموأ  جوميت ، جاعزإل  تاعاس ." عضب  دعب  وأ  ليللا ، فصتنم  لبق  مكقيرط 

.راساخ ىلإ  صقلا 

يمقاط ." دارفأ  دحأك  يلإ  مضنت  نأ  كديرأ  ًاثك ، لكأت  نكت  اذإ   : " لاق

هربص دفن  دق  ناك  .كلذ  ىلع  ًادر  يي  نش  فتك  ىلع  تبر  هنكل  راساخ ، همهفي 

.هباكر جاز  صقلا  ناطبقلا  رعشو  قيرطلا ، ةعبات  بغريو  ًاضيأ 

.ةنيدملا ىلإ  مكذخأتل  تابرعلا  ىلع  ناكم  داجيإ  يننك  متدرأ ، اذإ  : " لاق

". ًالداع رعسلا  نوكيس 

اذإ ام  ةركف  دأ  هيدل  نكت  .بثك   نع  مهبقاري  لجرلا  نأ  جوميت  ظحال 

ًاضرع ضفس  رجات  يأ  نأب  كشي  ناك  هنكل  مأ ال ، ةلهس  وتواب  ىلإ  ةلحرلا  تناك 

ةككشتملا يي  نش  تارظنو  لوطأ  ةفاسم  رفسلا  ةركف  تناك  .ةبرع  بوكرل 

.يي نش  ةغلب  ّدرو  ماستبالا  ىلع  هسفن  مغرأ  هنكل  مهجعزتو ، مهقحالت 

". لوطيس كتلومح  غيرفت  ناك  نإ  الإ  معن ، كل  لوقنس  : " لاق
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رمألا قرغتسي  نل  .ةدعاسملل  انه  ءاقدصأ  يدل   " .ٍلابم هيفتك غ  يي  نش  ّزه 

، ملكتي ناك  نيب  مستبا  دقتعأ ." ام  ىلع  راجتلا ، لثم  نيروبص  متسل  .ًاليوط  ًاتقو 

نأل ًانتمم  جوميت  ناك  .ليصافتلا  لك  ققدت يف  مهيلع ، تتباث  اتيقب  هينيع  نكل 

نم لهسأ  هقيقش  دلخ  رودي يف  ام  ةفرعم  تناك  .رودي  ام  مهفي  نكي  راساخ  

.ةطيرخ ةءارق 

: هوفرص مهنأ  مهف  يي  نش  نأ  دكأتيل  ًادعتبم  ريدتسي  وهو  جوميت ، لاق 

دونجلا ىلإ  راشأ  راساخ  نكل  مهنأشو ، مهكرتيس  لجرلا  ناك  ار  ًاقحال ." ررقنس  "

.فيصرلا ىلع 

ديري هنأ  دقتعأو  مهزواجتن  نأ  ديرن  .لاجرلا  ءالؤه  نع  هلأسا  : " اس وهل  لاق 

". مههابتنا تفلي  نأ  نود  نم  هتلومح  غّرفيس  فيك  هلأسا  ً.اضيأ  كلذ 

هتعاضب غ نأ  اونّمخ  مهنأ  يي  نش  فرعي  نأ  ديري  نكي  و  اس ، وه  دّدرت 

لعف در  نوكيس  فيك  فرعي  نكي  .اهيلع   ةبترتملا  بئارضلا  عفدي  وأ   ةينوناق 

.راساخ ففأت  ملكتي ، نأ  لبق  .لجرلا 

". يي يش  : " ًاددجم دونجلا  ىلإ  شي  وهو  لاق 

.ةراشإلا دحأ  ىري  نأ  لبق  اهضفخيل  راساخ  عارذ  ىلع  طغضو  هدي  ناطبقلا  عفر 

يتلا يتنيدم  وتواب  .ةلكشم  كانه  نوكت  نل  .فيصرلا  ىلع  ءاقدصأ  يدل  : " لاق

."؟ مهفت له  اهيف ، تدلو 

.هسأرب راساخ  أموأو  اس ، وه  مجرت 

انب ردغي  نأ  هنك  .يقيقش ال  اي  صخشلا  اذه  بقارن  نأ  يغبني  : " جوميتل لاق 

سلجن انك  ام  ىلإ  هابتنالا  نم  ثكلا  تفليس  الإو  هتلومح ، غيرفتب  موقي  يف 

". ةيضاملا ةليلقلا  عيباسألا  ةليط  هيلع 

.هلعف انب  يغبني  ا  ترّكف  دق  تنك  .كمتهال  ًاركش  : " داح توصب  جوميت  در 

ىلع عنس  كلذ ، دعب  .هعم  راوسألا  زواجتو  ةنيدملا  ىلإ  باهذلاب  هضرع  لبقنس 

". دوعنو انلاجر 
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كلذ نم  مغرلا  ىلع  نكل  هلوقي ، ام  مهفي  يي ال  نش  نأ  فرعي  وهو  ملكتي  ناك 

ًاءزج وتواب  يف  ةانبلا  ىلع  روثعلا  ناك  .ئيس  رمأ  ثودحب  سجاه  كانه  ناك 

نكي .ايزك   يزك  ةكلمم  اومجاه  امدنع  اهعضو  اوعيطتسي  ةطخ   نم  ًادحاو 

.ةنيدملا اهيلإ يف  نوضرعتيس  يتلا  رطاخملا  وأ  مهيلإ ، فرعتلا  ةلوهس  فرعي  دحأ 

مهنأ ًاقثاو  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  جوميت  نكي  حاجنلا ،  مهفلاح  اذإ  ىتح 

دونجلا لعجت  دق  ةدعاسم  ةخرص  يف  مهنع  ًغر  ىرسأ  جارخإ  نوعيطتسي 

ليهستل اهب  هدّوز  دق  زيكنج  ناك  يتلا  ةضفلا  ةورث  يف  رّكف  .اهتيبلتل  نوعرهي 

.مهرورم

". ةنيدملا ًاليوط يف  ثك  ار ال  يي ؟ نش  اي  رهنلا  ىلإ  دوعتس  له  : " لاق

يغبني  ةثك  ءايشأ  كانهو  نآلا  ينطو  انأ يف   " .هسأر لجرلا  ّزه  هلمأ ، ةبيخل 

". روهش ةدع  لبق  ًاددجم  رداغأ  نل  .اهب  مايقلا 

ًاددرتم يف ناك  يي  نش  نأ  ول  ك  ةلحرلا ، كلتل  لام  نم  اوعفد  مك  جوميت  ركذت 

ً.امدق يضملا 

."؟ ًااد انه  ىلإ  نوتأت  متنأ  ًاذإ ، : " ًابضاغ لأس 

ىلإ نوتأي  ال  ءارقفلا  : " تفاخ توصب  كحضي  وهو  در  .يي  نش  هل  مستبا 

.همقاط دارفأ  ىلإ  ًادئاع  ىشم  ىتح  هيلإ  جوميت  قّدح  وتواب ."

لمحي هنإ  .فيصرلا  ىلع  دونجلا  نم  ًاقلق  سيل  هنإ  .هب  قثأ  ال  : " اس وه  مت 

ًاديج فورعم  وهو  حلسم ، موجهل  ضرعتلاب  رطاخيل  ةيافكلا  هيف  ا  ًاني  ًائيش 

". قالطإلا ىلع  اذه  بحأ  .وتواب ال  نيرخآلا يف  ةنطابقلا  لكل 

لك ناك  نيدعتسم ." نوكنس  : " هتعزفأ تلكلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  جوميت ، لاق 

نأ نود  نم  مهنيب  اور  نأب  لمأي  ناكو  ءادعأ ، رهنلا  يفو  فيصرلا  ىلع  لاجرلا 

تناك نايحألا  ضعب  يف  مهيلع ، هلامآ  ّقلع  دق  زيكنج  ناك  .دحأ  ةبير  اوثي 

.ةليحتسم ودبت  مهتمهم 

نم ًاتفاخ  ًاعاعش  ىقلأو  ضيبأ ، ديلج  اهيلع  ةيضف  ةعطق  لثم  رمقلا  عفترا 
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ربكأ ةقدب  مهلوصول  ططخ  دق  يي  نش  ناك  نإ  جوميت  لءاست  .هايملا  ىلع  ءوضلا 

لابحلا يي  نش  ّلحو  ةيادبلا ، يف  ًاراتس  ةملظملا  ةليللا  تناك  .هكردأ  م  ىتح 

لمعلل مقاطلا  دارفأ  نم  نثا  لسرأو  رهنلا  ةفض  ىلع  ةماعد  ىلإ  مهطبرت  يتلا 

، ًاراسيو ًاني  حجرأتي  براقلا  ناك  نيب  .براقلا  رخؤم  هيجوتلا يف  فاذجم  ىلع 

لاجر قلطأ  .فيصرلا  ىلإ  ًارمم  نوكيل  ًاليوط  ًادومع  هسفنب  يي  نش  لمعتسا 

ردصو فيصرلا ، بشخب  دومعلا  مطترا  امدنع  مئاتشلا  هيلع  ساعنلاب  نورعشي 

يذلا تقولا  كرحت يف  دق  رمقلا  نأ  جوميت  دقتعا  .مالظلا  موتكم يف  توص  هنع 

يي نش  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هسفن ، فيصرلا  ىلإ  لوصولا  كشو  ىلع  هيف  اوناك 

.هب ماق  يذلا  لمعلا  نم  قرعت  داكلاب 

ضعب ذفاون  رهظت يف  لازت  تناك ال  ًءاوضأ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ًااع ، ءانيملا  ناك 

رفصألا ناعمللا  ناك  .اهلخاد  ام  ناكم  تاكحض يف  عس  نكو  ةيبشخلا  ةينبألا 

ناكو فيصرلا  ىلع  هقيرط  سّملتل  يي  نش  هجاتحي  ام  لك  وه  نكامألا  كلت  نم 

نكي .براقلا   طبل  هدي  ًالبح يف  ًاكسمم  ةيبشخلا ، حاولألا  ىلع  بثو  نم  لوأ 

اوناك يف  مقاطلا  دارفأ  نم  دحأ  ملكتي  نكل   تمصلا ، مازتلاب  ًارمأ  ردصأ  دق 

تناك ةلومحلا  ربنع  باب  يعارصم  نوحتفي  مهو  مهتاوصأ  ىتح  .عارشلا  نوّكفي 

.ةموتكم

رعش هسفن ، تقولا  نكل يف  ضرألا ، لصو  امدنع  ًالوطم  ءادعصلا  جوميت  سفنت 

لاج .ةان  وأ  ةيقلتسم  ةمهبملا ، لاكشألا  ضعب  ةيؤر  نك  ناك  .عراستي  هضبنب 

ناك .نيربخم  ىتح  وأ  تايناغ  لوستم ، اوناك  نإ  ًالئاستم  اهيلع ، هرصبب  جوميت 

جوميت ناك  .ليللا  قروز يف  وسر  ةبقارمل  ديكأتلاب  نيدعتسم  مهآر  نيذلا  دونجلا 

ام لك  ىلع  يضقي  نأ  نك  حلسم  لاجر  نم  ًاعافدنا  وأ  ةئجافم  ةخرص  ىشخي 

وأ زيكنج ، اهدارأ  يتلا  ةنيدملا  ىلإ  اولصو  دق  اوناك  .تقولا  كلذ  ىتح  هوزجنأ 

ًادج بيرق  اوناك  مهنأل  ار  .اهيلإ  يدؤملا  رهنلا  ىلع  ةطقن  برقأ  ىلإ  لقألا  ىلع 

نيرخآلا فلخ  للستو  ءيش  نع  ضخمتي  نل  رمألا  نأ  ًاعنتقم  حبصأ  مهفده ، نم 
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اس وه  ناك  .كلذب  همايق  ءانثأ  ّعتو يف  ةيبشخلا ، حاولألا  ىلإ  براقلا  ربعيل م 

.مالظلا راساخ يف  ىفتخا  يف  عقي ، ىتح ال  هعارذب  كسمأ  نم 

ناك ال هنكل  هفلخ ، همقاطو  براقلا  كرت  نم  كأ  ءيشب  بغري  جوميت  نكي   

راساخ مايق  ةيمهأ  مهف  دق  ناطبقلا  ناك  نإ  .يي  نش  مهب  ردغي  نأ  نم  ًاقلق  لازي 

ىتح ةبيرغ ، ضرأ  .ةطرو يف  نم  تامولعملا  هذقنت  ار  هعم ، يلوغم  سوق  لمحب 

، مهعضو قيقدتلا يف  يدافتل  ديدش  طغض  كانه  نوكيس  اس ، وه  ةدعاسم  عم 

.وتواب ىلإ  نوهجتم  مهنأ  فرعي  صخش  لبق  نم  ةصاخ 

ىلع هسفن  مغرأ  .هنيكس  ىلإ  هدي  جوميت  ّدمو  مالظلا ، ريرص يف  توص  ردص 

يف اهسفنت  راثآ  رهظت  لاغب  هرجت  نابرتقت ، تبرع  دهاش  امدنع  ءاخرتسالا 

كحضو يي ، نش  عم  ضفخنم  توصب  لكتو  ناقئاسلا ، لجرت  .درابلا  ءاوهلا 

عسي .غصلا   براقلا  ةلومح  غيرفت  اوأدب  امدنع  تفاخ  توصب  هدحأ 

.ليصافتلا بتي  هنكل   براقلا ، نم  جرخي  ام  ةيؤرل  هينيع  زّكري  نأ  ىوس  جوميت 

يتلا تاوصألا  نم  كلذ  ةفرعم  نكمأو  ًاليقث ، لاجرلا  هلمحي  يذلا  ءيشلا  ناك 

هعفدي مهنم ، نابرتقي  هيسفن  اس  وهو  جوميت  دجو  .هنوعفري  امدنع  اهنوقلطي 

.هفتك ىلع  ًانكاد  ًائيش  ًالماح  ر  وهو  مالظلا  ملكت يف  نم  راساخ  ناك  .لوضفلا 

نيب ففأتي  هاعمس  شقلا ." فرط  تسسحت  دقل  .ريرح  : " جوميتل سمه 

.هيلإ دوعي  نأ  لبق  ةبرع  برقأ  هلمحي يف  ام  عضي  ناك 

ريرحلا بيرهتب  موقن  اننأ  ينعي  اذه  اذكه ، ةعاضبلا  لك  تناك  اذإ  : " سمه

". ةنيدملا ىلإ 

.دحأ هظحالي  نأ  نود  نم  هتفش  ىلع  اس  وه  ضع 

قحتست .اهسفن  غنيكني  وأ  غنفيك  نم  تءاج  اهنأ  دب  ال  ةيمكلا ؟ هذه  لث  "

". اهنع عافدلل  ةراحبلا  ضعب  نم  كأ  دوجو  ةلومحلا  كلت  لثم 

."؟ اهن مك  : " عزفي جوميت  لعج  ٍلاع  توصب  راساخ  لأس 

لزنمو اذه  لثم  براق  ةئم  ءارشل  يفكي  ام  .ةيبهذلا  عطقلا  فالآ  : " اس وه  در 
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دق ناك  اذإ  ً.اصل  وأ  ًاغص  ًارجات  سيل  اذه  يي  نش  .هيف  ريرحلا  عضول  يعاطقإ 

كئلوأ هابتنا  فرصل  طقف  ناك  كلذ  نأ  دب  ال  رهنلا ، ربع  ةعاضبلا  هذه  لقنل  ّبتر 

ىلع نكن  اننأ   ول  ءيش  لك  رسخ  ناك  ار  اهدنع ، ىتح  .اهنوقرسي  ار  نيذلا 

.همالك عباتي  نأ  لبق  ةظحل  ركف  براقلا ." م 

تاعدوتسملا نم  ىوس  ةعاضبلا  نوكت  نأ  نك  ال  ًائيلم ، ربنعلا  ناك  اذإ  "

.عيبلا لبق  ًاما  ةيمحم  اهنإ  .اهيلع  بئارضلا  عفدب  رمألا  قلعتي  .ةيروطاربمإلا ال 

اهدصقم ىلإ  لايمألا  فالآ  هيف  عطقت  راسم  نم  ىلوألا  ةلحرملا  هذه  نوكت  ار 

". اهنلا

وهو ةنيدملا  ىلإ  لوخدلل  ةجاحب  انلز  ام  كلذ ؟ يف  انمهي  اذام  : " راساخ هلأس 

". هعم انباحطصا  انيلع  ضرعي  يذلا  ديحولا  صخشلا 

نع ثحبي  دحأ  ناك  اذإ   " .بضغ ةبون  ءافخإل  ًاقيمع  ًاسفن  اس  وه  بحس 

ءيش أوسأ  نوكي  دق  مهفت ؟ له  .اندحول  انك  اذإ  كأ م  ًافده  نوكنس  ريرحلا ،

، تبرعلا ةنيدملا  سارح  ّشتف  اذإ  .ةعاضبلا  هذه  عم  وتواب  ىلإ  رفسلا  وه  هلعفن 

". هفرعن ام  لك  لوقل  انبيذعتو  انزاجتحا  متيس 

هيقفارمل رمأ  رادصإ  كشو  ىلع  ناك  .ةركفلا  نم  صلقتت  هتدع  جوميت  رعش 

نكل ًايتيز ، ًاحابصم  لمحي  ناك  .هفتك  دنع  يي  نش  رهظ  امدنع  براقلا  ةرداغ 

، ًااد هنوري  اوناك  لثم  ًارتوتم  هبعت  ناك  .تفاخلا  ءوضلا  ههجو يف  ةيؤر  نك 

.قرعلا نم  عمليو 

مقاطلا دارفأ  نكل  ام ، رذع  ميدقتل  همف  جوميت  حتف  مكعيمج ." اودعصا ، : " لاق

عطتسي و  نيدعتسم ، اوفقوو  كاكس  نولمحي  اوناك  .مهبراق  اوكرت  دق  اوناك 

نوكي نل  هنأ  ًاما  ًاحضاو  ناك  .ديازتملا  هفوخ  ةئدهتل  تلك  ىلع  روثعلا  جوميت 

.هوأر ام  دعب  سيل  ليللا ، حنج  تحت  ةطاسبب  ناكملا  ةرداغ  باكرلل  ًاحومسم 

كقيرط قشت  نأ  ىنمتت  ال  : " ًالئاق .هل  أموأو  هجاعزناب  رعشي  يي  نش  نأ  ادب 

". كلذب حمسأ  نل  .مالظلا  ةنيدملا يف  ىلإ  كسفنب 
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راشأ فيك  ظحال  .تبرعلا  ىدحإ  ىلإ  هسفنب  عفديل  هيدي  ّدمو  جوميت ، عزف 

دوعصلاب راساخل  اوحمس  يف  ةيناثلا  ةبرعلا  ىلإ  دعصيل  اس  وه  ىلإ  مقاطلا  دارفأ 

ً.ادمع مهقّرف  دق  ناك  يي  نش  نأ  كردأ  رماغ ، روعشب  .هقيقش  بناجب  ىلوألا  ىلإ 

.ةقزمم هترجنحو  قيرطلا  بناج  هؤاقلإ  متيس  مأ  وتواب  ىس  ناك  نإ  لءاست 

ًافوفلم هسوق  لمحي  راساخ  ناك  .مهتحلسأ  نولمحي  نولازي  لقألا ال  ىلع  اوناك 

ال هنأ  فرعي  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةغصلا ، هنيكس  لمحي  جوميتو  شقب 

.ةوقلاب هقيرط  قش  عيطتسي 

.ءانيملا ةينبأ  لالظ  نم  ةتفاخ  ةرفاص  تجرخ  ىتح  تنكاس  ناتبرعلا  تيقب 

نيب قلقب  جوميت  بقار  .ةيباوج  ةرفاص  قلطأو  ةبرعلا ، نع  ءودهب  يي  نش  زفق 

ناك .ةغصلا  مهتعومجم  وحن  يشو  لالظلا  نع  هسفن  لصفي  نكاد  لكش  ناك 

حفاكو ةضفخنم ، ةربنب  لجرلا  ملكت  .بك  ٍّدح  ىلإ  مههبشي  ًاصخش  وأ  دونجلا ، دحأ 

عمسو ةليقث ، ةيدلج  ةبيقح  لجرلا  ملسي  يي  نش  دهاش  .تلكلا  عسل  جوميت 

.نزولا نم  ديعسلا  لجرلا  توص 

لجرلا رّمست  مهفت ."؟ له  كتيرق ، فرعأ  .ناي  اي  كتلئاع  فرعأ  : " يي نش  لاق 

.ّدري هنكلو   .ديدهتلا  مهف  دقو  هناكم  يف 

ءارشل كيفكي  ام  كيدي  .ءانيم ب  سراح  نوكت  نأ  نم  ربكأ  تنأ  : " يي نش  لاق 

تقولا ناح  ار  .جاجدو  ةجوز  عم  ةغص ، ةيعارز  ضرأ  ءارش  ار  كدعاقت ،

". كفلخ ءانيملا  كرتتل 

.هردص ىلإ  ةبيقحلا  مضو  مالظلا ، لجرلا يف  أموأ 

نع رظنلا  ضغب  كنودجيس  ءاقدصأ  يدل  ناي ، اي  يلع  ضبقلا  ءاقلإ  مت  اذإ  "

". هيلإ برهتس  يذلا  ناكملا 

ًاددجم جوميت  لءاستو  ًاحضاو  هفوخ  ناك  ً.اجنشتم  ًاددجم ، هسأرب  لجرلا  أموأ 

دحأ قثي  نل  ديكأتلاب  .يقيقحلا  همسا  كلذ  ناك  اذإ  امو  يي ، نش  ةيوه  نع 

.طيسب براق  ناطبق  يديأب  قورسملا  يروطاربمإلا  ريرحلا  نم  ةنحش  عضوب 
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.هيدي ب  ةبكلا  ةولا  كلت  عم  ةعرسب  كرحتو  ةينبألا ، ب  يدنجلا  ىفتخا 

اّهثحل لاغبلل  هيناسلب  ناقئاسلا  قطقطو  ةبرعلا ، ىلإ  ىرخأ  ةرم  يي  نش  دعص 

اهنكل ريرحلا ، سملم  نع  ًاثحب  هتحت  سملتت  هعباصأ  جوميت  كرت  .قالطنالا  ىلع 

، ًايفخم ريرحلا  ناك  .ةفيثك  زيرطت  طوطخب  ًانشخ  ًاشق  كلذ  نم  ًالدب  تدجو 

نورظتني يف نيذلا  شترملا  لاجرلا  نم  ديزملا  يي  نش  ىدل  نوكي  نأ  ىّن  هنكل 

ةرطيسلا هنك  يتلا ال  ثادحألاب  ًاذوخأم  هلوح ، يرجي  ا  رعشي  ناك ال  .وتواب 

ً.اددجم ك يتنيخ  لابج  ىري  نلو  ةنيدملا  راوسأ  دنع  ديج  دحاو  شيتفت  .اهيلع 

مايألل ةنكادلا  هايملا  ربع  نامأب  هدوقتل  حاورألا  ىلإ  عّرضت  هّملع ، دق  وشكوك  ناك 

.ةمداقلا

نكي ًاديحو ،  .رهنلا  ىلإ  براقلا  ةداعإل  مهفلخ  مقاطلا  دارفأ  دحأ  يقب 

نع ًاديعب  ام  ناكم  قرغيس يف  هنأ  جوميت  نظو  ةلوهسب  هيلع  ةرطيسلا  عيطتسي 

نم يي  نش  نكي  .ةغصو   ةبك  لك  نع  نورسفتسي  نيذلا  لوؤسملا  راظنأ 

لجرلا ناك  اذإ  ام  فرعي  نأ  جوميت  ىّنو  ءاطخألا ، نوفرتقي  نيذلا  لاجرلا  فنص 

ً.اقيدص مأ  ًاودع 

تناك .جوميت  نّمخ  ك  ًاحيحص ، وتواب  ىلإ  ةفاسملل  اس  وه  ريدقت  ناك 

نيرشعو ةسمخ  دعب  ىلع  رهنلا ؛ نم  لايمأ  ةينا  ىلاوح  دعب  ىلع  ةينبم  ةنيدملا 

ةحطسم ةراجحب  ًادهمم  ًاديج ، قيرطلا  ناك  .تافاسملل  نشت  ريدقتل  ًاقفو  يل ،

ناك .لوقعم  تقوب  رهنلا  نم  ةفاسملا  عطق  راجتلا  عيطتسي  ثيحب  ةروسكم  غ 

روسل نكادلا  لظلا  دهاشو  هقنع  جوميت  ّدم  امدنع  غزبي  وتلل  أدب  دق  رجفلا 

يهتني تبرعلل  ًاشيتفت  ناكأ  ءاوس  يرجيس ، يذلا  ناك  هم  .مهنم  برتقي  ةنيدملا 

زخني قلقلا  قرعب  رعش  .ةعرسب  ثدحيس  هنإف  وتواب ، ىلإ  ًائداه  ًالوخد  مأ  هتو 

ةنيدم ًادبأ  لخد  دق  نكي  كاذنآ ،  مئاقلا  رطخلا  بناج  ىلإ  .هيطبإ  كحو  هدلج 

هعلتبي لمنلا  نم  لت  ةروص  داعبإ  عيطتسي  نكي  .لبق   نم  ةراجحلا  نم  ةينبم 

دق هيلع  طغضلاب  مهمايق  ةركف  تناك  .ءابرغلا  نم  عفادتم  دشح  ىلإ  ام  ةقيرطب 
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ًادج ةديعب  هبعش  تالئاعب  رعشي  ناك  .فوخلاب  رعشيو  ةبوعصب ، سفنتي  هتلعج 

هنذأ س  داكو  هقيقش ، ناك  يذلا  نكادلا  لظلا  وحن  هقنع  جوميت  ّدم  .هنع 

.دحأ هعمسي  ىتح ال  هيتفشب 

برهن نأ  يغبني  ريرحلا ، ىلع  روثعلا  مت  وأ  ةباوبلا ، دنع  انرمأ  اوفشتكا  اذإ  "

". ةنيدملا هيف يف  ئبتخن  ًاناكم  دجنو 

.ةبرعلا ةمدقم  سلجي يف  يي  نش  ناك  ثيح  ىلإ  راساخ  قّدح 

نأ دقتعأو  ًادبأ ، ًاددجم  انضعب  دجن  نل  .ّدحلا  كلذ  ىلإ  رمألا  لصي  الأ  لمأنل  "

". طيسب بّرهم  درجم  سيل  انقيدص 

رظنيل يي  نش  رادتسا  امدنع  يساقلا  سيكلا  ىلع  هسولج  يف  جوميت  ماقتسا 

، ًاكبرم صقلا  لجرلا  ةرظن  يف  ءاكذلا  ناك  دتشي ، ذخأ  يذلا  ءوضلا  يف  .هيلإ 

.ديازتي هقلقب  رعشو  ةنيدملا ، روس  ىلإ  هفلخ  جوميت  رظنو 

تابرعلا نم  ًافص  رجفلا  ءوض  رهظأ  .كاذنآ  قيرطلا  ىلع  مهدحو  اونوكي   

اهل حمُسي  نأ  رظتنت  قيرطلا ، ىلع  ليللا  تضمأ  دق  تناكو  .تاباوبلا  مامأ  عمجتي 

لاجرلا ًالهاجتم  اهباكر ، بخص  طسو  تابرعلا  كلت  يي  نش  زواجت  .لوخدلاب 

ىلإ رمحألا  طلا  لوقح  ترشتنا  .فصلا  يف  مهناكم  اودقف  نيذلا  بئاثتملا 

وتواب تحال  .ةنيدملا  ماعطإل  بهذي  زرألا  داصح  لك  ناكو  ةديعب ، تافاسم 

ىلع ًاراركتو  ًارارم  ىلعألا  ىلإ  رظن  امدنع  هقير  جوميت  علتباو  ًاعيمج ، مهقوف 

.ةمخضلا ةراجحلا 

باجعإ ةراثإل  ار  ديدحلاو ، بشخلا  نم  ًخض  ًءانب  ةنيدملا  ةباوب  تناك 

ةر ةباوبلا  نع  هعافترا  ديزي  ناجرب  كانه  ناك  اهيبناج ، الك  ىلع  .نيرفاسملا 

مهنأ جوميت  فرعو  كانه ، دونجلا  ةيؤر  نك  ناك  .هنيب  رسج  عم  فصنو ،

هتدع رعشو  ًاساوقأ ، نولمحي  مهنأ  ىأر  .مهتحت  ر  ام  لك  حوضوب  نودهاشي 

.صلقتت

، فلخلا ىلإ  دونجلا  نم  ديزملا  اهعفد  امدنع  جوميت  قّدحو  ةباوبلا ، تحتفنا 
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ناك نيب  تابرعلا  برقأ  كرحتت  .ٍزاوم   لقث  هل  يبشخ  دومعب  لوخدلا  اوعنمو 

ماجللا يي  نش  اقئاس  ّدش  .مويلا  لمعل  نيدعتسم  مهعقاوم ، نوذخأي  دونجلا 

حفاكو هب ، رعشي  جوميت  ناك  يذلا  فوخلا  هيلع  رهظي  .لاغبلا   افقوأو  ءودهب ،

دونجلا هاري  نأ  ًاديفم  نكي  ً.اغص   ىتف  هفرع  يذلا  يساقلا  هجولا  ركذتيل 

.هنيبج ىلع  هيندر  كرفو  دراب ، موي  ةحيبص  قرعتي يف 

ىلإ ًاصخش  ةحرم  ةيحتب  ىدانو  فقوتو ، هتيطم  ماجل  رخآ  رجات  دش  مهفلخ ،

نأ جوميت  ىأرو  ةنيدملا ، لخاد  ىلإ  ءطبب  تابرعلا  فص  كرحت  .قيرطلا  بناج 

عم ةبضتقم  ثيداحأ  نولدابتيو  ةثالث ، لك  ب  نم  ةدحاو  نوفقوي  دونجلا 

ً.اددجم هلازنإ  متي  ىلوألا و  ةرملل  يبشخلا  دومعلا  عفر  مت  دق  ناك  .قئاسلا 

ًادمتسم اهايإ ، هّملع  دق  وشكوك  ناك  يتلا  ءاخرتسالا  تارابع  راركت  جوميت  أدب 

ميطحت .لالتلا  حاورأ  .مدقلا  تحت  ضرألا  .حيرلا  ةينغأ  .اهب  هتفرعم  نم  ةحارلا 

.لسالسلا

يتبرع ىلوأ  هيف  تلصو  يذلا  تقولا  قفألا يف  نع  تعفترا  دق  سمشلا  تناك 

نور دق  مهنأ  رّكفو  شتفملا ، بولسأ  بقاري  جوميت  ناك  .ةباوبلا  ىلإ  يي  نش 

فوخب .لوخدلاب  هل  حسلاو  مهمامأ  رجاتلا  شيتفت  مت  امدنع  صيح  نود  نم 

يأ ههجو  ىلع  ودبت  نكت  يذلا   يي  نش  قئاس  ىلإ  نورظني  دونجلا  ىأر  ديازتم ،

ىلإ مدقت  نم  وه  ناكو  ناسعنلا  هيقفارم  نم  ًابهأت  كأ  مهدحأ  ادب  .تابعت 

.مامألا

عرش يذلا  قئاسلل  همالك  هجوي  ناك  وتواب ."؟ لعفتس يف  اذام  : " يدنجلا لأس 

نم يي  نش  رظن  امدنع  ضبقني  هبلقب  جوميت  رعش  .طبارت  نود  نم  ةباجإلا  يف 

ّبد قوسو  ةفوشكم  ةحاس  ةباوبلا  فلخ  تناك  .ةنيدملا  ىلإ  يدنجلا  سأر  قوف 

ناكو ةّدحب  شي  يي  نش  جوميت  ىأر  .ىلوألا  رجفلا  طويخ  عم  وتلل  هيف  طاشنلا 

.فلخلا ىلإ  ريدتسي  يدنجلا  لعج  كاشكألا  ماطح ب  توص  ةأجف  كانه 

نوفرحنيو نوخرصي  ةحاسلا ، ءاحنأ  لك  نم  نوتأي  عفادتملا  لافطألا  نأ  ادب 
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ناخدلا نم  ةطرشأ  دهاش  جوميت ، ةشهدل  .لحم  بحاص  يأ  يدافتل  مهراسم  يف 

.هيقفارمل رماوأ  ردصيو  مئاتشلا  قلطي  يدنجلا  عمسو  ناكم  نم  كأ  نم  جرخت 

.اهلمحت يتلا  ةدمعألا  لكر  مت  امدنع  اهنم  ديدعلا  راهناو  كاشكألا  تعادت 

.ةظحل لك  عم  ىضوفلا  تدادزاو  يمارح "!  " تاخرص تعفترا 

نكي هنأ   نم  مغرلا  ىلع  ةوقب ، يي  نش  ةبرع  ةباوبلا  دنع  يدنجلا  مطل 

ةرطيسلل ىرج  نيرخآ ، ةسمخ  عم  .سلا  وأ  فقوتلاب  ًارمأ  كلذ  ناك  نإ  ًاحضاو 

نكل ىلعألا ، ىلإ  ةفطاخ  ةرظن  ءاقلإب  جوميت  رطاخ  ً.ابغش  ةعرسب  حبصأ  ام  ىلع 

دق كلذ  نوكي  نأب  لمأي  ناك  .هيرظان  نع  بئاغ  اوناك  رسجلا  ىلع  ماهسلا  ةامر 

قئاس قطقط  امدنع  مامألا  ىلإ  قيدحتلا  ىلع  هسفن  مغرأو  ًاضيأ  مههابتنا  ّتتش 

.ةنيدملا لخدو  همفب  يي  نش 

تقطقطو رخآ ، ىلإ  كشك  نم  تلقتناو  ةغصلا ، ةحاسلا  يف  رانلا  تلعتشا 

اوناك دالوألا  نكل  نوضكري ، ًادونج  جوميت  ىأر  .ةعابلا  تاوصأ  عم  اهتنسلأ 

.ةقورسم عئاضب  لمحي  مهضعبو  ّةقزألاو ، عراوشلا  كاذنآ يف  اوفتخاو  عيرس 

ىلإ ةحاسلا  نع  نادعتبت  هاتبرع  تناك  نيب  ىضوفلا  ىلإ  يي  نش  رظني   

، سايكألا ىلع  جوميت  ىخرتساو  هفلخ ، تاوصألا  تلءاضت  ً.اءوده  كأ  قيرط 

.هنيبج نع  قرعلا  حس 

، ىرخأ ةرم  .ةراشإ  ىطعأ  دق  يي  نش  ناك  .ةفداصم  نكت  كلت   نأ  فرعي  ناك 

ةلومحلا كلت  لثم  عم  .رهنلا  يف  هب  اوقتلا  يذلا  لجرلا  نأشب  جوميت  لءاست 

.قالطإلا ىلع  ةيفاضإ  ةيدقن  عطق  عضب  نأشب  متهي  نكي  ار   هتزوحب ، ةنيمثلا 

.اهنع عافدلل  يفاضإلا  لاجرلا  ضعب  طقف  ديري  ناك  ار 

رغصأ ب تاراسم  ىلإ  ًاراركتو  ًارارم  اورادتساو  قرطلا ، نم  ةهاتم  ربع  اوراس 

ًادج ةبيرق  تناك  يتلا  ةينبألا ، نارصاحم ب  هنأب  راساخو  جوميت  رعش  .تويبلا 

، تارم ثالث  .اهنيب  لكشتت  يتلا  لالظلا  سم  عيطتست  نكت  سمشلا   نأ  ةجردل 

؛ روبعلاب مهل  حمستل  ةيبناج  ّةقزأ  ىلإ  عجارتلا  ىلع  ىرخأ  تابرع  ماغرإ  مت 
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هليختي ناك  ربكأ م  سانلا  نم  ددعب  عراوشلا  تألتما  سمشلا ، تعفترا  امدنعو 

ةيعوأ يف  ًانخاس  ًاماعط  مدقي  ًالحم  رشع  ينثا  جوميت  ىأر  .راساخ  وأ  جوميت 

نم ًاعئاج ، ءرملا  ناك  لك  ماعط  ىلع  روثعلا  ليختي  نأ  عيطتسي  نكي  .ةيراخف  

راهنلا لّع  ناك  .همحل  ىلع  لوصحلل  ناويح  دايطصا  وأ  حبذل  رطضي  نأ  نود 

ةيشق عطقب  مههاوفأ  نوحسو  مهعباصأب  نولكأي  راجتلا ، لوح  نوعّمجتي 

ةطوبرم ةبوقثم  ةيزنورب  ًاعطق  لمحي  مهنم  ديدعلا  ناك  .لمعلا  ىلإ  ةدوعلا  لبق 

هنأ الإ  ةضفلا ، ةميق  ًاليلق  فرعي  ناك  جوميت  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .طيخ  وأ  كلسب 

ام لك  نم  بجعتو  عئاضبلاب  ةيدقنلا  عطقلا  ةضياقم  لبق  نم  ىأر  دق  نكي   

قعزي ًاجاجد  عفد ، كوكص  بتكي  نسلا  يف  ًانعاط  ًالجر  ىأر  .هيلع  ديدج  وه 

.مهمادقأ رودت ب  ةراجح  ىلع  اهنوذحشي  ًالاجرو  كاكس  ماوكأ  عيبلل ، ًاضورعم 

دض ذيواعت  ةعابو  لوستم  رضخألا ، وأ  قرزألا  نوللاب  سبالملا  غبص  ىأر 

، هتشهدلو ةيويح ؛ ئلتو  خارصلا  هيف  ولعي  ًحدزم ، عراش  لك  ناك  .ضارمألا 

.كلذ جوميت  بحأ 

". عئار اذه  : " تفاخ توصب  لاق 

حاشأ ةهيرك ." ةنيدملاو  سانلا  نم  ثكلا  كانه  : " ًالئاق ّدرو  .راساخ  هيلإ  رظن 

ةعتملا يف ةيؤر  عطتسي  يذلا   قمحألا  هقيقش  نم  ًابضاغ  ًاديعب ، هرظنب  جوميت 

.هلخاد لمتعي يف  ناك  يذلا  فوخلا  ىسني  داك  تقولا ، ضعبل  .ناكملا  كلذ  لثم 

مهوعبت ةباوبلا  سارح  نأ  ول  ك  ام ، ةقيرطب  ةخرص  ولعت  نأ  عقوتي  لازي  ناك ال 

امدنع يخرتسي  يي  نش  ىأرو  كلذ  ثدحي  .وتواب   ةهاتم  ناكملا يف  كلذ  ىلإ 

.ةبكلا ةنيدملا  بلق  اوفتخاو يف  راوسألا ، نع  دعبأو  دعبأ  مهقيرط  اوقش 
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رشع ثلاثلا  لصفلا 

تباوب ىلإ  اتلصو  ىتح  ةراجحلاب  ةفوصرم  عراوش  ىلع  ناتبرعلا  تراس 

تلخد ىتح  تاظحل  رمألا  قرغتسا  .هنم  اتبرتقا  املاح  اتحُتف  تنيتم ، تيديدح 

هتفش ضعو  فلخلا ، ىلإ  جوميت  رظن  .هفلخ  تباوبلا  قالغإ  متو  ناتبرعلا ،

نادسيو ةيديدحلا ، زجاوحلا  قوف  ناعضوي  يبشخ  عارصم  دهاش  امدنع 

.ةراملا نع  ةيؤرلا 

روعش هدواري  نكي  نإ   ًاحيرم  دعيس  كلذ  ناك  سانلا ، رهمجتو  ءاضوضلا  دعب 

نم مغرلا  ىلع  .اهديقعتب  ًانوتفمو  ًالوهذم  هتلعج  دق  ةنيدملا  تناك  .رصاحم  هنأب 

قوتي هلعجتو  هسيساحأ ، ىلع  ةوقب  طغضت  تناك  اهنأ  الإ  هثت ، تناك  اهنأ 

هسأر ّزه  .ىرخأ  ةرم  اهيف  سمغني  نأ  لبق  ًاسفن  ذخأيل  طقف  ةفوشكملا ، لوهسلل 

.هرظتني ام  ةهجاومل  ٍفاص  نهذل  ةجاحب  هنأ  فرعي  ناكو  هراكفأ ، ةيقنتل 

ناكو هنع ، لاجرلا  زفق  امدنع  اتلياو  ريرص ، توص  ناتبرعلا  تردصأ 

، راساخ ىلإ  مضنيل  جوميت  لجرت  .هلوح  نم  نيذلا  كئلوأل  رماوأ  قلطي  يي  نش 

امدنع هباكرل  هبتني  ال  داكي  يي  نش  نأ  ادب  .اهتوق  لماكب  هتيبصع  تداع  دقو 

نم ةفل  مهنم  نثا  لك  لمحو  هيلإ ، نولورهي  ىنبملا  نم  لاجرلا  نم  دشح  جرخ 

ةنيمثلا ةلومحلا  تفتخا  ىتح  ًاليوط  ًاتقو  رمألا  قرغتسي  .هيفتك   ىلع  ريرحلا 

يتلا تاقالعلا  نم  ةيتوبكنعلا  ةكبشلا  نع  ًاددجم  جوميت  لءاستو  ىنبملا  لخاد 

.ةنيدملا اهكلت يف  يي  نش  نأ  ودبي 

رّكف ك  يرث ، لجرل  ديكأتلاب  ًاكلم  ةفوصرملا  ةحاسلا  مضي  يذلا  ىنبملا  ناك 

ار هنأ  نم  مغرلا  ىلع  اهب ، اوّرم  يتلا  هسفن  تويبلا  زارط  ىلع  نكي  .جوميت  

رمحألا رجآلا  نم  حطس  عم  دحاو  قباط  .ةيفخم  ًاضيأ  ىرخأ  تويب  كانه  تناك 

ةباوبلل هجاوملا  مسقلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هلوح ، تاهاجتالا  لكب  دت  يذلا 

يذلا لمعلاب  ًاباجعإ  جوميت  انيع  تفرط  .ٍناث  ىوتسم  ىلإ  دانتسا  طاقنب  عفتري 
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دابللا مايخب  ءانبلا  ةنراقم  ىوس  هعسي  .رجآلا   عطق  فالآ  ارو  تائم  هتبلطت 

فرتلا وه  ام  .دسحلاب  رعشو  هتايح  لك  اهفرع  دق  ناك  يتلا  فاصفصلا  ناصغأو 

؟ لوهسلا لبق يف  نم  هبعش  هفرع  يذلا 

نم ةدمعأ  هلمحت  ناردجلا ، ًازواجتم  دت  حطسلا  ناك  بناوجلا ، لك  نم 

دنع نوحلسم  لاجر  فقو  .ًاليوط  ًارمم  لكشتل  رمحألا  نوللاب  يلطم  بشخ 

ةقيرط كانه  نكي  .يي   نش  ءانجس  هاقفارمو  هنأ  كردي  جوميت  أدبو  اياوزلا ،

.ناكملا كلذ  نم  بورهلل  ةلهس 

عم ًافقاو  جوميت  يقبو  ًاديعب ، ناقئاسلا  هداق  تبرعلا ، غيرفت  مت  امدنع 

راساخ نأ  ظحال  .ءابرغلا  تارظن  تحت  صح  هنأب غ  رعشي  راساخو ، اس  وه 

.هسوق فلت  يتلا  شقلا  عطق  لخاد  هدي  ّدم  دق  ناك 

قيرط قش  اننك  ال  : " هراكفأ ءادصأ  تددرت  امدنع  زفق  يذلا  راساخل ، سمه 

". ةوقلاب انجورخ 

". جورخلاب انل  حمسيل  تباوبلا  حتفي  ًادحأ  ىرأ  ال  : " هل راساخ  سمه 

امدنع ةحارلاب  ةثالثلا  لاجرلا  رعشو  ىنبملا ، لخاد  ىفتخا  دق  يي  نش  ناك 

ً.ايدلج ًافخ  لعتناو  ندرلا ، ليوط  دوسأ  ًابوث  ىدترا  دق  ناك  .مهيلإ  دوعي  هوأر 

عم ًاحاترم  ادبو  هفدر ، ىلع  ًافوقعم  ًافيس  عضي  صقلا  لجرلا  نأ  جوميت  ىأر 

.هلقث

.هيف مكب  ًالهأ  .يتيب  يتصاخ : ايج  اذه  : " ةصاخلا جوميت  ةشهدل  يي  نش  لاق 

."؟ يعم نولكأت  له 

". ةنيدملا لمع يف  انيدل  : " ةباوبلا وحن  ًاشم  اس  وه  لاق 

ثمدلا يف يرهنلا  براقلا  ناطبقل  رثأ  كانه  نكي  .يي   نش  ابجاح  بطقت 

، هرهظ فلخ  ناتكوبشم  هاديو  فقوو  ًاما  هب  موقي  ام  نقتي  هنأ  ادب  .هكولس 

.مراص ههجوو 

ىشم مهدر ، رظتني  نأ  نود  نم  اهشقانن ." رومألا  نم  ثكلا  انيدل  .رصأ  انأ  "
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ةباوبلا ىلع  هفتك  قوف  نم  ةثيرتم  ةرظن  جوميت  ىقلأ  .هب  اوقحلو  تيبلا  ىلإ  ًادئاع 

قوف رجآلل  بكلا  نزولا  ةركف  نم  ًاشاعترا  تبك  .رمملا  لظ  لخدي  ناك  نيب 

نأ ليخت  جوميت  نكل  لقألا ، ىلع  كانه  قلقلاب  رعشي  اس  وه  نأ  ُدبي  .هسأر  

توصب وشكوك  ديشانأ  ىدحإ  رّرك  ً.اعيمج  مهقحستو  ىعادتت ، ةمخضلا  ضراوعلا 

.ِتأت يتلا   ةنيكسلا  ًاسمتلم  تفاخ ،

زنوربلا نم  ةقبطب  ّىطغم  يبشخ  باب  ربع  يسيئرلا  ىنبملا  ىلإ  لوخدلا  ناك 

شيفافخ لاكشأ  جوميت  ىأر  .ةينييزت  لاكشأب  تارم  ةدع  بوقثملا  عماللا ،

ةفرغ لخد  اهيلع ، قلعي  نأ  لبق  .اهانعم  نع  لءاستو  ندعملا  يف  ةروفحم 

ىلع دماجلا  هجولا  راساخ  ىقلأ  .لبق  نم  هآر  نأ  هل  قبسي  لكشب   ةفرخزم 

رهاظلا يف ىنغلا  نم  همف  رغف  جوميت  نكل  ًاشهدنم ، ودبي  نأ  نم  ًالدب  هتابعت 

قبعي وجلا  ناك  ً.اشهدم  كلذ  ناك  مايخ ، ادلو يف  لجرل  ةبسنلاب  .يي  نش  تيب 

حايرلا يف  اعرعرت  دق  اناك  لجر  بساني  كلذ  نكي  و  ةبيرغ ، روخب  ةحئارب 

ًاقلق ىرخألاو ، ةنيفلا  ىلعألا ب  ىلإ  ةرظن  يقلي  نأ  ىوس  جوميت  عسي  .لابجلاو  

لصافم قطقطو  حاترم  ًاضيأ غ  راساخ  ادب  .هسأر  قوف  بكلا  لقثلا  نم  ةياغلل 

.تمصلا هعباصأ يف 

يتلا غوبصملا  ريرحلا  نم  رئاتسو  ةيبشخ  ليبارغ  مامأ  ٍساركو  كئارأ  تمثج 

ءيش لك  ادب  ىلوألا ، ةرظنلا  ذنم  .فلخلا  ىرخأ يف  فرغ  نم  ءوضلا  رور  حمست 

نم ةدمعأ  كانه  تناك  .نيرظانلا  رست  ةقسانتم ، ناولأب  بشخ   نم  ًاعونصم 

.فقسلا ضراوع  ىلإ  لصت  يتلاو  ةفرغلا ، لوط  ىلع  ناعمللا  ديدشلا  بشخلا 

داكت ىتح  ةلوقصملا  ةيبشخلا  عطقلا  فالآ  نم  ًاضيأ  ةعونصم  ةيضرألا  تناك 

بشخلاو ةحيرمو ، ةفيظن  ةفرغلا  تناك  ةنيدملا ، عراوش  ةراذق  دعب  .عملت 

هيّفخ لدبتسا  دق  ناك  يي  نش  نأ  جوميت  ىأر  .ةئفاد  ودبت  اهلعجي  يبهذلا 

.هسفن ءيشلا  لعفيل  جوميت  داع  لجخلا ، نم  ًادروتم  .بابلا  دنع  فيظن  نيرخآب 

لمحي وهو  هتدعاسمل  همامأ  ىنحنا  مداخ ، هنم  برتقا  هءاذح ، علخي  ناك  نيب 
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.ضيبأ دابل  ةعطق  ًافيظن يف  ًءاذح 

ىلع ةيساحن  قابطأ  نم  عفترت  لصتم  ضيبأ  ناخد  نم  ًاطوطخ  جوميت  ىأر 

نكل كاذ ، عرولا  زمر  لثم  قحتسي  ام  مهفي  .ديعبلا   رادجلا  دنع  ةفرخزم  ةلواط 

ً.املاس هتدوعل  ركش  ءاعد  متو  غصلا ، حبذملا  مامأ  هسأر  ىنحأ  يي  نش 

تيب يف  شيعت  : " ةبسانملا تلكلا  ىلع  روثعلل  ًاحفاكم  صرحب ، جوميت  لاق 

". لجلا قئاف 

.هتمزال يتلا  تاداعلا  ىدحإ  كلت  تناكو  اهنوفرعي ، ةءاإب  هسأر  يي  نش  لامأ 

، ًاباش تنك  امدنع  ةداعس  كأ  تنك  يننأ  ًانايحأ  دقتعأ  .كنم  فطل  اذه  : " لاق

تناك ةايحلا  نكل  اهنيح ، ءيش  يدل  نكي  .رفصألا   رهنلا  ربع  عئاضبلا  لقنأ 

". طسبأ

."؟ ةولا هذه  لثم  كيدل  نوكي  ىتح  نآلا  تنأ  نم  : " اس وه  لأس 

.دري نأ  نم  ًالدب  يي  نش  أموأ 

". ًاعيمج انب  ةقلاع  رهنلا  ةحئار  .ماعطلا  لوانت  لبق  محتسالاب  نوبغرتس  : " لاق

ىرخأ ةحاس  ربع  مهدوقي  ناك  نيب  تارظنلا  اولدابتو  هب ، اوقحلي  نأ  مهيلإ  راشأ 

ءوض ىلإ  اجرخ  امدنع  هتماق  راساخو  جوميت  نم  لك  لّدع  .ىلوألا  فلخ 

ءاملا ريرخ  عس  نك  ناك  .هفلخ  ةليقثلا  ةيبشخلا  ةدمعألا  اكرتو  سمشلا ،

.هلظ ءطبب يف  كرحتت  ةلوسك  كسأ  تناك  ثيح  ةكرب  ىلإ  راساخ  ىشمو  كانه ،

نأ ىأرو  فلخلا ، ىلإ  رظن  امدنع  هنكل  فقوت ، دق  راساخ  نأ  يي  نش  ظحالي   

ً.ارورسم كحض  هسبالم ، علخب  أدب  راساخ 

". محلا ىلإ  سلا  عبات  سأ ! لتقتس  : " لاق

فلخ سلا  ّدج يف  .هيفتك  قوف  هءادر  ّدشو  ةالابم ، نود  نم  هيفتك  راساخ  ّزه 

.ايزك يزك  يدنج  ةعتم  ًالهاجتم  اس ، وهو  جوميت 

راخبلا نم  ًاطويخو  ةحوتفم  ًاباوبأ  ىأر  ةيناثلا ، ةحاسلل  ديعبلا  فرطلا  دنع 

.اولخدي نأب  يي  نش  مهيلإ  راشأ  .ئفادلا  ءاوهلا  ىلإ  جرخت 
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". نوعتمتست فوس  .لعفأ  اولعفا ك  : " لاق

ًابودن ئلتمملا  ليزهلا  صقلا  دسجلا  نع  ًافشاك  ةعرسب ، هسبالم  نم  دّرجت 

، ضرألا تروفحم يف  هايم  يتكرب  جوميت  ىأر  .براقلا  نم  ًاديج  هنوفرعي  يذلا 

، هسأر ّزه  يي  نش  نكل  اهيلإ ، زفقيس  ناك  .هادحإ  نم  ءطبب  دعاصتي  راخبلاو 

ةشهدل .هيعارذ  عفري  يي  يشو  نابرتقي  نيدبع  جوميت  ىأر  كلذ  نم  ًالدبو 

ةيشق ًاعطق  المعتسا  مث  هديس ، قوف  ءام  ءالد  نادبعلا  غرفأ  جوميت ،

.اهنم ضيبأو  ًاسلمأ  هدسج  حبصأ  ىتح  ةيوغر  ةدا  هكرفل  هيدي  لوح  ةطوبرم 

.كلذب ًاديعس  ةكربلا  ىلإ  لزن  طقف  اهدنعو  ءالدلا  نم  ديزملا  كلذ  عبت 

، هلثم ًارذق  ناك  .ضرألا  ىلع  هئادرب  يقلي  ناك  نيب  ةيبصعب  هقير  جوميت  علتبا 

ءالدلا غارفإ  متي  ناك  نيب  هينيع  قلغأ  .ءابرغ  هكرفي  نأ  ةركف  غيستسي  نكي  و 

، هدسج كرفت  ةيساقلا  يديألا  تناك  نيب  ةوقب  تقلغم  هاقبأ  مث  هسأر ، قوف 

ةدوربلا ةديدش  ءاملا  نم  ةخألا  ءالدلا  تناك  .رخآ  ىلإ  بناج  نم  ليتي  هلعجتو 

.قهشي هلعج  ام 

هيذخفو هرهظ  تالضعب  رعش  .راحلا  ءاملا  ىلإ  ديدش  رذحب  جوميت  لخد 

ناك .ءادعصلا  سفنتو  ءاملا  حطس  تحت  يرجحلا  يسركلا  دجو  امدنع  يخرتست 

، هفلخ اهب ! ءرملا  شيعي  نأ  يغبني  يتلا  ةقيرطلا  يه  كلت  تناك  ً.اعئار  روعشلا 

افقو .ةيشقلا  عطقلاب  هدسج  كرف  الواح  امدنع  نيدبعلا  يدي  راساخ  دعبأ 

هّجو راذنإ ، نود  نم  ً.اددجم  هدحأ  لواحي  نأ  لبق  هتلعف ، نم  نيدمجتم 

.يساقلا رجآلا  ىلع  رودي  وهو  ًاضرأ  هعقوأو  لجرلا ، سأر  بناج  ىلإ  ةمكل  راساخ 

ناك يذلا  ضهن  .داعتبالاب  نيدبعلل  ًارمأ  ردصأو  ةيودم ، ةكحض  يي  نش  قلطأ 

، شقلا ةعطق  راساخ  ذخأ  نيب  هسأر ، ىنحأ  دقو  رذحب ، ضرألا  ىلع  عقو  دق 

راساخ عفر  امدنع  جوميت  رظني  .ءادوس   ةعطقلا  تحبصأ  ىتح  هدسج  حسمو 

ىهنأ .ةساّسحلا  هئاضعأ  فيظنتل  رادجلا  لوط  ىلع  يرجح  فر  ىلع  همدق 

.هبرض يذلا  لجرلا  ىلإ  تقولا  لك  قدحي  ناكو  هسأر ، قوف  ولد  غارفإب  ةيلمعلا 
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اس وه  لّمحت  .همف  مّزيو  رتوتي  دبعلا  لعج  ًائيش  متو  ولدلا ، راساخ  داعأ 

ناك نيب  تغلب  مئاتش  راساخ  قلطأ  ًاعم ، ءاملا  الخدو  لقأ ، جاعزناب  ةيلمعلا 

.هيف هسفن  سمغي 

سطغيو يي ، نش  ضهني  نأ  لبق  تقولا ، ضعبل  تماص  ةعبرألا  لاجرلا  سلج 

.خأتلاو يف رركتملا  طمنلا  نم  بعتم  تماص ، طابحإب  هوّدلق  .ىرخألا  ةكربلا  يف 

جرخو ءاملا ، تحت  هسأرب  سطغو  دربلا ، نم  ًافز  راساخ  جرخأ  ةيناثلا ، ةكربلا 

نم راحلا  ءاملا  فرع  دق  يلوغملا  نم  يأ  نكي  .هأل   ةديدج  ةقاط  نأب  رعشي 

جوميت رظن  .نطولا  راهنألا يف  نم  أوسأ  نكي  درابلا   ءاملا  سطغلا يف  نكل  لبق ،

.هيلإ دعي  هنكل   هكرت ، دق  ناك  يذلا  يراخبلا  محلا  ىلإ  ًالوطم 

هفيشنتب نادبعلا  ماقو  جرخ ، دق  يي  نش  ناك  هيف ، اورقتسا  يذلا  تقولا  يف 

ةكمس لثم  خفني  راساخو  هفلخ ، ةكربلا  اكرتو  جوميتو  راساخ  ثيرتي  .فشانملاب  

هايطعأو ىرخأ ، ةرم  راساخ  نم  بارتقالا  ىلع  نادبعلا  ؤرجي  .ئطاش   ىلع  ةاقلم 

ةوقب كلذ  لعف  .هسفن  ففجيل  شقلا  نم  ةنشخ  ةبك  ةعطق  كلذ  نم  ًالدب 

، هرعش طبري  يذلا  طابرلا  ّلح  دق  ناك  .ةراضن  دروتي  هدلج  ىحضأ  ىتح 

.ةليوطلا ءادوسلا  هلصخ  تلدسناو 

ناكو هءادر  تناك  يتلا  ةخستملا  سبالملا  نم  ةيلابلا  ةموكلا  ىلع  جوميت  رظن 

.ةديدج سبالم  نادبعلا  رضحأو  يي ، نش  هيلع  همطل  امدنع  اهيلإ  هيدي  د 

جوميت ركف  ك  ةهيركلا ، براوقلا  ةحئار  نم  صلختلا  يف  ةداعس  كانه  تناك 

نهذ رودي يف  ام  نّمخي  نأ  ىوس  هعسي  .معانلا   شقلا  قوف  هيدي  رر  وهو 

.ماعطلا لوانتل  اوهجوت  امدنع  مهنأشب  يي  نش 

ىودج نود  نم  اثحب  جوميتو  راساخ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ًارفاو ، ماعطلا  ناك 

.قابطألا نأضلا ب  محل  نع 

."؟ اذه ام  : " هعباصأب ضيبأ  محل  نم  ةعطق  راتخي  وهو  راساخ  لأس 

انأ بلكلا ، نوفرعتس   " .رخآ ءاعو  ىلإ  راشأ  ليبجنزلاب ." ىعفأ  : " يي نش  در 
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". كلذ نم  قثاو 

ً.اقفاوم راساخ  أموأ 

نوكت امدنع  : " ىرخأ ةعطق  نع  ًاثحب  ءاسح  يف  هعباصأ  سمغي  وهو  در 

يي نش  لوانت  زازئمشالا ، ىلع  ةمالع  هيلع  رهظت  نأ  نود  نم  ةبعص ." تاقوألا 

ماعطلا نم  ةعطقب  كاسمإلا  ةيفيك  يلوغملل  رهظأو  ةيبشخلا  يصعلا  نم  ًاجوز 

نم لك  طقسأ  امدنع  ًاليلق  يي  نش  رتوتو  ًاحاترم ، هدحو  اس  وه  ناك  .هنيب 

عضوو هّملع ، ىرخأ ، ةرم  .شقلا  ىلع  زرألاو  محللا  نم  ًاعطق  جوميتو  راساخ 

.هعباصأب اهطاقتلا  اعيطتسي  ىتح  يلوغملا  مامأ  قابطأ  عطقلا يف  ةرملا  هذه 

لصحو ءاملا ، سطغ يف  هدسج ، كرف  دق  ناك  .هباصعأ  ءوده  ىلع  راساخ  ظفاح 

بضغلا لمتعاو  اهمهفي ، ةبيرغ ال  ءايشأب  ًاطاحم  ناك  .كحي  هلعجت  سبالم  ىلع 

، زرألا ءاعو  اهعفدو يف  ةبيرغلا  يصعلا  لعتسا  نع  ىلخت  امدنع  .حطسلا  تحت 

.ةداح ةءاإب  هعفرو  تفاخ ، توصب  عقاولا  يي يف  نش  قطقط 

دجو كلذ ." فرعت  كنأ ال  نم  مغرلا  ىلع  ةناهإ ، اذكه  هكرت  : " يي نش  لاق 

ةيلقملا تارشحلا  ءازجأ  مضقو  لهسأ ، صارصلا  نم  قبط  عم  لماعتلا  نأ  راساخ 

.ةرهاظ ةداعسب 

". لضفأ اذه  : " ماّعطلاب لوغشم  همفو  لاق 

جع نم  ًاعطق  سمغو  يي ، نش  هلعفي  ام  لك  ديلقتل  ًادعتسم  جوميت  ناك 

هدي راساخ  ّدم  اهلك ، صارصلا  تدفن  امدنع  .اهغض  نأ  لبق  حلام  ءام  يلقم يف 

ّرشق ةرشقلا ، نم  ةعطق  مضق  نأ  دعب  .تنثا  لوانتو  لاقتربلا ، نم  ةموك  ىلإ 

رظتنا .اهلوانتو  اهضعب  نع  صوصفلا  لصف  امدنع  ًاما  ىخرتساو  هيماهبإب  ىلوألا 

.دفن دق  هربص  نأ  ًاما  ًاحضاو  ناكو  يي ، نش  ملكتي  ىتح  هقيقشو 

يصع عضو  مث  لاقتربلا ، عم  راساخ  دوهج  يي  نش  بقار  ًاعيمج ، اوهتنا  امدنع 

.ماعطلا ةبجول  رثأ  يأ  نوليزي  ديبعلا  ناك  نيب  ًائيش  لقي  ةلواطلا و  ىلع  لكألا 

ةعنقملا ةرظنلا  هانيع  تدقف  .هتكيرأ  ىلع  حارتسا  ًاددجم ، مهدحو  اوحبصأ  امدنع 
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.هوفرع يذلا  براقلا  ناطبق  ةمارص  ىرخأ  ةرم  اتبستكاو 

."؟ وتواب ىلإ  متئج  اذامل  : " جوميتل لاق 

". راجت نحن  .ةراجتلل  : " ةرشابم جوميت  در 

لعفي هنولمعتسي ك  وأ  ًايلوغم ، ًاسوق  نولمحي  راجتلا ال   " .هسأر يي  نش  ّزه 

."؟ روطاربمإلا يضارأ  انه يف  متنأ  اذامل  .بعشلا  كلذ  نم  متنأ  .كقيقش 

مهفرعي يي  نش  ناك  .كفتلا  لواحي  ناك  نيب  ةبوعصب  هقير  جوميت  علتبا 

، لجرلاب هتقث  عضو  عيطتسي  هنكل ال  تاطلسلل ، مهّملسي  ليوط و  تقو  ذنم 

.ةحلاو ةبارغلا  كلت  لك  دعب  ةصاخ 

ةيراجت تاقالع  ةماقإل  انئج  اننكل  .معن  ميظعلا ، ناخلا  لئابق  نم  نحن  : " لاق

". انيبعش ب 

، ءيش نع  حصفي  ههجو  نكي  مكضورع يل ."  اومّدق  .رجات  انأ  : " يي نش  در 

.ديدشلا صقلا  لجرلا  لوضفب  رعش  جوميت  نكل 

لثم كلتمتل  تنأ  نم  اس  وه  لأس  : " تلكلا راتخي  وهو  ءطبب  جوميت  لاق 

وشرت رهنلا ، برهملا يف  رود  ذخأت  كنكل  ديبعلاو ، تيبلا  اذه  كيدل  .ةولا  هذه 

."؟ كب قثن  ىتح  تنأ  نم  .ةنيدملا  ةباوب  دنع  كنع  راظنألا  فرصل  بترتو  ساّرحلا 

نم ًاحاترم  تسل  لجر  انأ   " .مهصّحفتي ناك  نيب  ةدراب  يي  نش  ةرظن  تناك 

دونج مكيلع  ضبقي  نأ  لبق  رمألا  لوطيس  مك  .هتنيدم  يف  مكلاوجت  ةركف 

."؟ هومتيأر ام  لكب  مهوربخت  نأ  لبق  كلذ  دعب  تقو  نم  رميس  مك  روطاربمإلا ؟

.هقيقشل مجرتي  جوميت  ناك  نيب  رظتنا 

انيقل اذإ  اننإ  هل  لق  : " اهفصن صو  نيرطش  ةلاقترب  مسقي  وهو  راساخ  لاق 

ةنسلا انلجأ  نم  زيكنج  أيس  .اهرخآ  نع  وتواب  قرتحتس  انرسأ ، مت  وأ  انفتح 

لعتشي مثلا  هتيب  صقلا  لجرلا  اذه  ىسو  نحن  نيأ  فرعي  هنإ  .ةمداقلا 

". كلذ هل  لق  .بهللا  ةنسلأب 

". ءايحأ انه  نم  جورخلا  اندرأ  اذإ  يقيقش  اي  تمصلا  مزتلت  نأب  ًاخ  لعفتس  "
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."؟ مكفتح متيقل  اذإ  يتنيدم  قرتحتس  فيك  .ملكتي  هعد  : " يي نش  لاق 

تناك اهنكل  ةيساق ، هتجهل  تناك  .لئابقلا  ةغلب  يي  نش  ملكت  جوميت ، بعرل 

ناك يتلا  ثيداحألا  لكب  ركفي  ناك  نيب  دّمجت  .هيلكل  يفكي  ا  ةحضاو 

.وتواب ىلإ  لوصولا  تقبس  يتلا  عيباسألا  اهعمس يف  دق  يي  نش 

."؟ انتغل فرعت  فيك  : " ةظحلل هفوخ  ًايسانتم  هلأس 

.ةلواطلا ىلإ  سلاجلا  لاجرلا  حيري  ًائيش  لقي  داح و  ٍتوصب  يي  نش  كحض 

اوكلس دق  رغويلا  ناك  نشت ؟ يضارأ  ىلإ  رفاسي  نم  لوأ  مكنأ  نودقتعت  له  "

ىلإ رخآ  لجر  لخدو  هيديب ، قفص  انه ." مهضعب  يقبو  لبق ، نم  ريرحلا  قيرط 

، ًايلوغم ناك  ههجو  نكل  ًاطيسب ، نشت  بوث  يدتريو  مهلثم  ًافيظن  ناك  .ةفرغلا 

هبرضو هدي  مض  هتيحتل ، راساخ  ضهن  .سوق  عم  عرعرت  هنأ  هيفتك  ضرع  رهظأو 

.بيحرتلا نم  بيرغلا  مستبا  .هتضبقب  هترخؤم  ىلع 

". ةنيدملا يقيقح يف  هجو  ةيؤر  ديجلا  نم  : " راساخ لاق 

: يي نش  ىلإ  رظني  وهو  لاق  .تلكلا  كلت  عسل  ًابيرقت  ًاذوخأم  لجرلا  ادب 

نس ذنم  نطولا  ىلإ  دعأ  لوهسلا ؟  يه  فيك  .يل  ةبسنلاب  هسفن  ءيشلا  "

". ةديدع

دجوي ثيح  ىلإ  هدي  تلزنو  ةركف  هل  ترطخ  اهلاح ." ىلع  اهنإ  : " راساخ در 

."؟ دبع لجرلا  اذه  له   " .هفدر ىلع  ةداع  هفيس 

ًارجات ناشيك  ناك  .عبطلاب   " .جارحإ نود  نم  ىلعألا  ىلإ  هرصب  يي  نش  عفر 

". يعم نهاري  نأ  راتخا  هنكل  ةرم ، تاذ 

عضب .دبألل  ًادبع  ىقبأ  نل  .حيحص  اذه   " .ةالابم نود  نم  هيفتك  لجرلا  ّزه 

، لوهسلا ىلإ  دوعأس  يننأ  دقتعأ  مث  .ينيد  تيفو  دق  نوكأسو  ىرخأ  تاونس 

". ةجوز ىلع  عأو 

". ةديدج ةيادب  كحنمأس  .كلذ  لعفت  امدنع  ًالوأ  يلع  عا  : " راساخ هدعو 

اهنأ  ول  ةءاإلا ك  راساخ  لبق  .هسأر  ينحي  ناشيك  ناك  نيب  يي  نش  بقار 
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.هيلع يي  نش  ةرظن  ترمستو  هيلع ، ةديدج  نكت 

". يتنيدم قرتحتس  فيك  ًاددجم  وربخأ  : " لاق

كقيقش ملكت  كب . قثأ  ال  ال ،  " ً.ادي عفر  يي  نش  نكل  همف ، جوميت  حتف 

". كلذب ربخي  هعد  .لوقي  ام  مهفأ  يننأ ال  دقتعي  ناك  امدنع  ةقيقحلا 

.هقيقش طابحإب  عتمتسي  هنأ  ًاحضاو  ناكو  جوميت ، ىلع  ةرظن  راساخ  ىقلأ 

مهلتقب يي  نش  ىتح  بغس  ار  .هتلكب  قطنيل  ةظحل  رمألا  هنم  قرغتسا 

.هئادر تايط  ةغص يف  ًانيكس  يفخي  ناك  ثيح  ىلإ  هدي  لقن  .اهعمسي  امدنع 

ةكلمم .لئابقلا  دّحو  يقيقش  نكل  ًابائذ ، ىضم  ام  انك يف  : " ًاخأ راساخ  لاق 

ًاجعزنم اس  وه  كرحت  ديزملا ." كانه  نوكيسو  انل ، عضخ  نم  لوأ  يه  ايزك  يزك 

نيب ةرخصلا  لثم  راساخ  سلج  .لجرلا  نم  يأ  هيلإ  رظني  نكل   تلكلا ، نم 

.يي نش  ينيع  ىلإ  قّدحي  ناك 

نشت ىلإ  يموق  أيس  كلذ ، ثدح  اذإ  نكل  ةليللا ، انه ، تومأس  ار  "

". رخآ رثإ  ًارجح  ىرخألا ، ولت  ةدحاو  ةنيمثلا ، مكندم  نوّمطحيو 

ىلع طقف  رصتقت  ةغللاب  هتفرعم  تناك  .يغصي  ناك  نيب  يي  نش  هجو  رتوت 

كلذ ُدبي  نإ   هتغلب  مالكلا  نوكي  نأ  حرتقيس  ناك  هنأ  دب  الو  ةراجتلل  هجاتحي  ام 

ً.افعض

ربع ةعرسب  ءابنألا  لقتنت  : " ةداحلا راساخ  تلك  ىلع  دري  نأ  نود  نم  لاق 

كبعش نإ  لقت  اهنأ   نم  مغرلا  ىلع  ايزك ، يزك  برحلاب يف  تعمس  دقل  .رهنلا 

."؟ اهنيح ًاتيم  كلملا  ناك  له  .رصنلا  ققح 

ك ةليمج ، ةاتف  .هتنبا  مّدقو  ةيزج  عفد  .ترداغ  امدنع  سيل  : " راساخ در 

". دقتعأ

، انه ىلإ  نوتأتس  اذامل  .تاديدهتلاب  ىوس  يلاؤس  نع  بجت   : " يي نش  هرّكذ 

."؟ يتنيدم ىلإ 

عتمتي نكي  يتنيدم .  هب  قطن  دق  يي  نش  ناك  يذلا  ديدشتلا  راساخ  ظحال 
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اهقدصيس يتلا  بيذاكألا  نم  ةلسلس  درس  وأ  تلكلاب ، بعالتلل  نهذ  ةدحب 

.يي نش 

فلخ نم  ًاداح  ًافز  قلطي  جوميت  عمس  ئاّنب ." ىلإ  جاتحن  : " راساخ لاق 

ميظعلا ناخلا  انلسرأ  دقل  .مكندم  رارسأ  فرعن  نأ  ديرن   " .هلهاجتو هفتك ،

". هل ةبك  ةيمهأ  ةطيرخ ال  ىلع  ناكم  درجم  وتواب  .هسفنب 

". دلب اهنإ  : " ركفي وهو  يي  نش  مت 

متي نل  .اهب  ظافتحالا  كنك  : " ةبسانم ةظحللا  نأ  ًارعشتسم  راساخ  لاق 

". انتدعاس كنم  ٍدعو  ىلع  انلصح  اذإ  وتوابب  ساسملا 

نأ ًاقثاو  ناك  .ههجو  ىلع  ببصتي  قرعلاو  هراكفأ ، نم  يي  نش  يهتني  نأ  رظتنا 

زيكنج نأ  ًاحيحص  ناك  .حلسم  لاجرب  ئلت  ةفرغلا  لعجتس  ةدحاو  ةخرص 

، هل ةبسنلاب  .كلذ  نم  ًاقثاو  نوكي  نل  يي  نش  نكل  مهل ، ًاماقتنا  ةنيدملا  رمديس 

.نوبذكي وأ  نورخافتي  اوناك 

جرخو هعمس  هنول م  بحش  دق  ناك  .تمصلا  زجاح  رسك  نم  ناشيك  ناك 

ً.ابعر ئلت  ًاتفاخ  هتوص 

."؟ اهنيب رغويلا  له  ةدحوم ؟ لئابقلا  : " لاق

.يي نش  هرصب  قرافي  نأ  نود  نم  هسأرب  راساخ  أموأ 

تقول نشت  انيلع  رطيس  دقل  .ميظعلا  ناخلا  ةيار  نم  ءزج  قرزألا  ليذلا  "

". يخأ اي  برحلل  انقلطنا  دقل  .ىهتنا  كلذ  نكل  ليوط ،

بعت روهظ  ىلإ  ءابنألا  تّدأ  فيك  بقاري  صرحب ، ناشيك  هجو  يي  نش  بقار 

.ههجو ىلع  ةشهدلاب  جوزمم  لمأ 

.يدي نم  هنوجاتحت ، ام  لك  ىلع  نولصحتس  .مكعم  ةقفص  دقعأس  : " ةأجف لاق 

". انه هب  قوثولا  هنك  ًالجر  كانه  نإ  هل  نولوقتو  مكناخ  ىلإ  نودوعتس 

: همالك راساخ  عبات  امدنع  نئي  جوميت  داك  انل ."؟ بّرهم  ةدئاف  ام  : " راساخ در 

."؟ ةنيدم صم  ىلع  ةمواسملا  كنك  فيك  "
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نولوقت متنك  اذإ  ً.ائيش  رسخأ  نل  نوبذكت ، متنك  وأ  متلشف ، اذإ  : " يي نش  لاق 

". انه ذوفن  يدل  كلذك ؟ سيلأ  ءافلح ، ىلإ  نوجاتحتس  ةقيقحلا ،

لاؤسلا حرط  كروطاربمإ ."؟ يروطاربمإلا ؟ طالبلا  نوختس  له  : " راساخ لاق 

.ةعماللا ضرألا  ىلع  صقلا  لجرلا  قصب  هتشهدلو ، يي ، نش  ربتخيل 

نيذلا ءالبنلا  بحأ  ال  .يعماسم  ىلإ  لصي  انه  رودي  ام  لك  .يتنيدم  هذه  "

دقل .تاناويحلا  لثم  مهتابرع  تحت  لاجرلا  لك  عضو  نوعيطتسي  مهنأ  نودقتعي 

اوضفر امدنع  مهقنش  متي  يل  ءابحأ  تيأر  مهدونجل ، اقدصأو  يتلئاع  تدقف 

."؟ مهل متهأ  اذامل  .ينع  يلختلا 

.ههجاويل راساخ  فقوو  ملكتي ، ناك  نيب  ضهن  دق  ناك 

نوكتس ةنيدملا ، هذه  ىلع  لصحتس  كنإ  تلق  اذإ  .ديدح  يتملك  : " راساخ لاق 

". أن امدنع  اهمكحتل  كل 

."؟ ناخلا نع  ةباين  ملكتت  نأ  كنك  له  : " يي نش  لاق 

وهو جوميت  عسوب  نكي  هنع ."  ةباين  ملكتلا  يننك  .يقيقش  هنإ  : " راساخ در 

.ضعب ىلإ  هضعب  ىلع  ناقّدحي  نيذللا  لجرلا  ىلإ  ارظني  نأ  ىوس  اس 

". ًائيس ًاسوساج  تنك  دقل  .براقلا  ىلع  براحم  كنأ  فرعأ  تنك  : " يي نش  لاق 

توصب يي  نش  كحض  ديج ." صل  كنكل  صل ، كنأ  فرعأ  تنك  : " راساخ در 

.ةوقب هضعب  يديب  نالجرلا  كسمأو  تفاخ 

هديرت ام  كحنمأس  .يننوعيطي  نيذلا  لاجرلا  نم  ديدعلا  يدل  : " يي نش  لاق 

عرش نيب  بارش  راضحإب  رمأو  سلج ، كبعش ." ىلإ  ًاملاس  كتدوع  ىلع  صرحأسو 

نكل راساخب ، قوثولا  صقلا  لجرلا  عاطتسا  فيك  مهفي  .ثيدحلاب   جوميت 

.وتواب فيلح يف  مهيدل  ناك  ً.هم  نكي  كلذ  

لبق تاعاس  عضب  مونلاب  ًاضرع  جوميتو  اس  وه  راساخ ، لَِبق  ءاسملا ، لح  امدنع 

يي نش  نكي  .ةيناثلا   ةحاسلا  ةلابق  فرغ  ةّرسأ يف  ىلإ  اووأو  ةليوط ، ةليل  ءاضق 

نم اهيف  برهي  ناك  يتلا  مايألا  ذنم  ةحار  تاعاس  عضب  نم  كأ  ىلإ  ًادبأ  جاتحي 
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نثاو ناشيك  عم  سلج  ً.ادج  ليوط  تقو  ذنم  كلذ  ناك  وتواب ؛ ّةقزأ  دونجلا يف 

ةعقر ىلع  جاعلا  نم  ًاعطق  نالقني  اناك  نيب  ضفخنم  توصب  لكتو  هساّرح ، نم 

ةيجاعلا عطقلا  قطقطي  ناك  نيب  ليوط  تقول  تمصلا  ناشيك  مزتلا  .ةططخم 

ةحومج ةبغر  ىأرو  ًابيرقت ، تاونس  رشع  ذنم  يي  نش  فرعي  ناك  .هديب  ًاعم 

ةداق ةثالث  ىلع  ىضق  دق  صقلا  لجرلا  ناك  .كاذنآ  هينيع  يف  رهظت  ةطلسلاب 

ءيش الأ  راساخل  لاق  امدنع  غلاب  دق  نكي  و  وتواب ، ةيمارجإ يف  تاباصعل  نيرخآ 

.هعماسم ىلإ  لصي  نأ  نود  نم  ةنيدملا  يرجي يف 

دت يي  نش  دي  تناك  نيب  يرجي  ام  بقارو  ةيجاع  ةعطقب  ناشيك  ىمر 

هراكفأو ةبعللا ، نع  ًاما  نهذلا  دراش  ًاقيدص  هوعدي  يذلا  لجرلا  ناك  .اهطقلتل 

فيفختلاو ناهرلا  رادقم  عفر  هب  يغبني  ناك  نإ  ناشيك  لءاست  .رخآ  ناكم  يف 

دق يي  نش  ناك  ىرخأ  ًاباعلأ  ركذت  نأ  دعب  كلذب  مايقلا  مدع  رّرق  .هنيد  نم  ًاليلق 

.رارمتساب زاف  مث  ًاما ، اهسفن  ةقيرطلاب  هعم  لماعت 

دحأ خرصو  ةلواطلا ، لوح  بعللا  رادو  ةفلتخم  ةعطق  لوانتي  يي  نش  ىأر 

.تفاخ توصب  مئاتشلا  قلطي  ناشيك  ناك  نيب  غناب "  " سراحلا

ال  " .لفسألا ىلإ  هدي  يي  نش  لزنأ  ةلثتم ، عطق  ثالث  سراحلا  رهظأ  امدنع 

". انيلع بلغتلا  عيطتست  نل  كنكل  ناه ، اي  لضفأ  حبصت  .ةليللا  ديزم 

ءايحألا أوسأ  نم  هذاقنإ  مت  دق  ناك  .هيسأر  اينحأو  سراحلا ، الك  ضهن 

ناشيك يقب  .ةيرسلا  ةيعمجلا  مكحي  يذلا  لجرلل  صلخمو  يوق  اناكو  ةقفلا ،

.مالكلاب بغري  يي  نش  نأب  رعش  هنأل 

يف ركفت  تنأ  : " ةلواطلا قوف  ةيجاعلا  عطقلا  عمجي  ناك  نيب  ناشيك  لاق 

ةيسمألا تناك  .باوبألا  ربع  مالظلا  ىلإ  قّدحي  هسأرب ، يي  نش  أموأ  ءابرغلا ."

.ةمداقلا تاعاسلا  هلمحتس  لءاستو ع  كاذنآ ، ةدراب 

مهل تحمس  .لبق  نم  كلذ  كل  تلق  دقل  .ناشيك  اي  ءابرغ  موق  مهنإ  "

.ضرملاب يلاجر  نم  ةثالث  بيصأ  امدنع  يريرح ، ةيحل  براقلا  ىلع م  دوعصلاب 
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تيأر له   " .قاهرإلا نم  هينيع  كرفو  دهنت  كلذ ." يننودوقي يف  يفالسأ  ناك  ار 

ً.ااد ناكرحتت  هانيع  تناك  ساّرحلا ؟ عقاوم  راساخ  اهب  ظحال  يتلا  ةقيرطلا 

لك نوكي  ار  ً.اما  هلثم  كنكل  ًادبأ ، حاتري  هدهاشأ  يننأ   براقلا  ىلع  تدقتعا 

". كلذك كموق 

ام كلذ  سيلأ  .يديس  اي  حافك  ةايحلا   " .ةالابم نود  نم  هيفتك  ناشيك  ّزه 

تناك املاطل  ً.اركاب  فيعضلا  تو  ينطو ، لوهس  يف  ًاضيأ ؟ نويذوبلا  هب  دقتعي 

". لاحلا كلت  ىلع  رومألا 

مالظ يف  .لجرلا  كلذ  ةراه  ًاسوق  لمعتسي  ًاصخش  تيأر  نأ  يل  قبسي   "

نورهام كموق  لك  له  .ددرت  نود  نم  لاجر  ةتس  لتق  زتهي ، براق  ىلع  سماد ،

."؟ اذكه

.ةيدلجلا اهتبيقح  ىلإ  اهداعأو  ةينيصلا ، ةبعللا  عطقب  هيدي  ناشيك  لغشأ 

.ىرخأ ةليبق  يأ  نم  كأ  ةراجتلاو  ملعلا  نونّمثي  رغويلا  نكل  هلثم ، ًارهام  تسل  "

قدصأ داكأ  ال   " .هادي ترمست  دقو  ًاليلق ، فقوت  مهتسارشب ." نوفورعم  بائذلا 

نوكي نأ  يغبني  .دحاو  ناخ  دحاو ، لجر  ةدايقب  تدحتا  دق  لئابقلا  نأ 

". ًايئانثتسا

ًابارش ديري  ناك  .فلخلا  ىلإ  ىخرتسا  مث  ةعرسب ، ةيدلجلا  ةبيقحلا  ناشيك  قلغأ 

ةليللا نوكت  امدنع  بارشلا  لوانتب  حمسي  نكي  يي   نش  نكل  هتدعم ، ةئدهتل 

.ةيفاص ناهذأل  ةجاحب 

رعش راوسألا ."؟ ىلإ  نوفحزي  امدنع  يموقب  بحرتس  له  : " فطلب ناشيك  لأس 

.تكباشتملا هيدي  نم  ىلعألا  ىلإ  هرصب  عفري  هنكل   هيلع ، يي  نش  ةرظنب 

."؟ يتنيدم نوخأس  يننأ  دقتعت  له  : " يي نش  لأس 

رور هب  قثي  حبصأ  يذلا  لجرلا  ًامراع يف  ًابضغ  دهاشو  هرصب ، ناشيك  عفر 

.نسلا

ىقليسو ديدجلا ، ناخلا  اذه  روطاربمإلا  شويج  رمدتس  ار  .ديدج  اذه  لك  "
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."؟ كلذ ترّكف يف  له  .هسفن  صملا  ءافلح  مهسفنأ  نوعدي  نيذلا  كئلوأ 

اي يقنع  ىلع  مدق  عم  ًاليوط  ًاتقو  تشع  يننكل  عبطلاب ،  " .يي نش  ففأت 

ءارزو هكرت  ام  لك  طقف  مه  وعبت  نيذلا  كئلوأ  لك  يديبع ، تيبلا ، اذه  .ناشيك 

ناذرج يف لثم  مهراظنأ ، نع  نوديعب  نحن  .مهداسفو  مهلسك  ةجيتن  روطاربمإلا 

نوكس .تائم  عضب  قنشيو  سانلا  ةبقاعمل  ًالجر  نولسري  ًانايحأ ، .مهتاعدوتسم 

رجحلا لثم  يي  نش  هجو  ناك  ءابحأ يل ." وأ  يلع ، نيزيزع  صاخشأب  ىتح  ًانايحأ 

درجم نم  كأ  نكي  يذلا   هنباب ، ركفي  ناك  هنأ  ناشيك  فرعو  ملكت ، امدنع 

دق يي  نش  ناك  .تنس  لبق  ءانيملا  لخاد  ديص  ةرانصب  هقيلعت  مت  امدنع  ىتف 

.رهنلا ميسن  حجرأتي يف  ناك  يذلا  هنبا  دسج  هسفنب  لزنأ 

ىلإ بهللا  ةنسلأ  وعدت  تنأ  .قرحت  نم  فرعت  ال  رانلا  نكل  : " ناشيك لاق 

."؟ رمألا يهتنيس  فيك  فرعي  نم  .كتنيدم  كنطو ،

ءابرغلا ءافتخا  بدت  نك  هنأ  ناشيك  لثم  فرعي  ناك  ً.اتماص  يي  نش  ناك 

ىلع وفطت  ةخفتنمو  ةيراع  رفصألا ، رهنلا  يف  ثثج  ءاقلإ  مت  املاطل  .ةثالثلا 

هآر يف ءيش  كانه  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  ً.ادبأ  هيلإ  وملا  دوعي  نل  .حطسلا 

لمح يذلا  مويلا  ةحيبص  ذنم  هافخأ  دق  يي  نش  ناك  رأثلل  ًاشطعت  لعشأ  راساخ 

.وخرلا هنبا  دسج  هيف 

كلالخ نم  مهرّدقأ  .دايجلاو  ساوقألا  نولمعتسي  نيذلا  ءالؤه  كموق  ِتأيل  "

."؟ يعم لمعت  ىتم  ذنم  .مهفرعأ  لاجر ال  نم  كأ 

". يديس اي  تاونس  عست  : " ناشيك لاق 

برهلا عيطتست  تنك  ةرم  مك  .كنيد  ةيوستل  يل  كدعو  ىلع  تظفاح  دقو  "

."؟ كموق ىلإ  ةدوعلاو 

نأ لبق  بورهلا  عيطتسأ  يننأ  اهيف  تدقتعا  ًاثالث  .تارم  ثالث  : " ناشيك فرتعا 

". رمألاب عمست 

ناك .ىلوألا  ةلواحملاب  ماق  يذلا  براقلا  ناطبق  فرعأ  .اهنع  فرعأ  : " يي نش  در 
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". كقنع قد  متي  نأ  لبق  ًاديعب  بهذتل  نكت  .يلاجر   دحأ 

". ًاذإ ينتربتخا ،  " .ةمولعملا كلت  هعس  ىدل  ناشيك  ابجاح  بطقت 

ىلإ أت  نانلا  عدنل  ً.ادبأ  كلذك  نكأ  .ناشيك   اي  قمحأ  تسل  .عبطلاب  "

روطاربمإلا طابض  لختيل  .رمألا  نم  اوهتني  نأ  دعب  دامرلا  ىلع  ًايح  فقأس  .وتواب 

". لقألا ىلع  ةداعسلا  فرعأس  .كلذب  ًاعناق  نوكأسو  مهرخافت  نع 

اهدوسي يتلا  فرغلا  عومسم يف  توصب  هرهظ  قطقطو  ّىطو ، يي  نش  ضهن 

.تمصلا

ًادبأ نكأ  .ًاليوط   ًاتقو  يدل  تلمع  ببسلا  اذهلو  ناشيك ، اي  رماقم  تنأ  "

ينحأ نأ  ردجي   كلذ  نم  مغرلا  ىلع  نكل  ةنيدملا يل ، هذه  تلعج  دقل  .لوألا 

.عراوشلا يف  هداوج  ًايطتمم  روطاربمإلا  ىدل  لضفملا  دحأ  تيأر  لك  يسأر 

تاونق خاسوأ  ىلإ  دعتبأو  ينحنأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  ناشيك ، اي  يعراوش 

". مهقيرط فوقولا يف  نم  ًالدب  فرصلا 

.ههجو ناتدماج يف  هانيعو  مالظلا ، ىلإ  يي  نش  رظن 

". هل ولحي  رجآلا ك  طقسيسو  ناشيك ، اي  نآلا  فقأس  "
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رشع عبارلا  لصفلا 

ىلع رطملا  ّسه  .وتواب  ةنيدم  ىلع  رمهني  ريزغ  رطم  أدب  ليللا ، فصتنم  دنع 

ًاديعس يي  نش  ادب  .ديعب  دعر  لثم  هتوص  ادب  ىتح  رجآلا  ىلع  عقعقو  عراوشلا 

نوئفكنيس نولوستملا  ىتح  ً.افويس  هلاجر  ملسي  ناك  نيب  سقطلاب  لباقملاب 

.خ لأف  كلذ  ناك  .رمهني  رطملا  يف  مهّتقزأ  لخاد 

قيرطلا لوط  ىلع  اس  وهو  راساخ  قّدح  ملظملا ، عراشلا  ىلإ  اوجرخ  امدنع 

تفاخ ءوض  ىوس  كانه  نكي  ًايراوتم و  رمقلا  ناك  .مهبقاري  دحأ  ناك  نإ  ايل 

ءاملا نأ  ضرتفا  دق  جوميت  ناك  .اهنيب  تاوجف  نع  فشكتل  بحسلا  حازنت  امدنع 

يف رشتنت  اهنأ  ادب  كلذ ، نم  ًالدب  .ةهيركلا  ةنيدملا  ةحئار  نم  ًاليلق  ففخيس 

رعشي هتلعجو  هيتئر  تلغلغت يف  يتلا  رشبلا  ةراذق  حئاور  لمحت  ةبوطرلاو  ءاوهلا ،

ةبطر  ةنكاد  ءايشأ  جوميت  ىأرو  كاذنآ ، ةئلتمم  فرصلا  تاونق  تناك  .نايثغلاب 

دشحلا ةأجف  ًاكردم  شعترا ، .رايتلا  اهلمحي  كانه ، رهظت  اهديدحت  عطتسي 

هثحب يف أدبي  نيأ  فرعيل  نكي  يي ،  نش  نود  نم  .هلوح  نم  بكلا  يرشبلا 

.تاهاجتالا لك  ضعب يف  قوف  اهضعب  ةسدكملا  تالحملاو ، تويبلا  ةهاتم 

مدع نم  مغرلا  ىلع  .ةباوبلا  دنع  مهيلإ  ضنا  دق  يي  نش  لاجر  نم  نانثا  ناك 

ال نيذلا  دونجلا  ةهبش  عضوم  لاجر  ةرشع  نوكيس  يمسر ، لوجت  رظح  دوجو 

، قيرط عطاقت  لك  عالطتسا  ةمه  لاجرلا  دحأ  يي  نش  فلك  .عراوشلا  نولازي يف 

عطتسي .قحالم   اوسيل  مهنأ  دكأتلاو  فلخلا  ثيرتلل يف  نيرخآ  نثا  هّجوو 

، رمهنت راطمألا  تناك  نيب  .ةكرعم  وحن  هجتي  هنأب  روعشلا  نم  صلختلا  جوميت 

رطضي الأب  لمأي  ناكو  يي ، نش  هايإ  هحنم  يذلا  فيسلل  ةبطرلا  ةضبقلا  كسمأ 

مهفلخ تباوبلا  قالغإ  مت  .ةلوره  نوكرحتي  اوقلطنا ، امدنع  شعتري  ناك  .هرهشل 

.فلخلا ىلإ  دحأ  رظني  نكل   عومسم ، نرب 

قوف ًافقس  لكشت  لزانملل  ةزرابلا  حطسلا  فاوح  تناك  عراوشلا ، ضعب  يف 
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تحت ةعومجملا  دوقي  ناك  نيب  يشملا  ىلإ  يي  نش  أطابت  .قيرطلا  نم  ٍّفاج  ءزج 

ةلوره ست  يتلا  مادقألا  تاوصأ  بذجت  نأب  بغري  نكي  و  فقسلا ، كلذ 

جوميت ىأر  .ةان  وأ  سماد ، مالظ  يف  قرغت  ةنيدملا  نكت  .نطاقلا   متها 

ىلع .ليللا  يف  لمعت  لازت  ال  يتلا  تاعدوتسملاو  نيداّدحلا  ّلاحم  نم  ءاوضأ 

مهبقارت يف نويعب  رعشي  هنأ  ًاقثاو  ناك  جوميت  نأ  الإ  يي ، نش  ةطيح  نم  مغرلا 

.مادقألا ىلع  ًاس  مهلاقتنا  ءانثأ 

فصن ةليط  يرجي  ناك  هنأ  ادب  ىتح  نمزلاب  ساسحإلا  جوميت  دقف  ةنجدلا ، يف 

، اهلوح نوفتلي  وأ  اهنوعطقي  يتلا  عراوشلل  ددحم  لكش  كانه  نكي  .ةليللا   كلت 

ىتح مهّخطل  دمجتم  ط  اهيطغي  ةخستم  بورد  نم  كأ  ًانايحأ  نكت  و 

نم كأ  مهدحأ  كسمأو  طقف ، صق  تقو  دعب  قاهرإلاب  جوميت  رعش  .مهلحاوك 

قلطأ .قابلاب  قاحللا  ىلع  هايإ  ًغرم  مامألا ، ىلإ  هعفدو  مالظلا  هعارذب يف  ةرم 

قلعو فرصلل ، ةانق  أطي  ةكرحلا  كلت  لثم  هتلعج  امدنع  تفاخ  توصب  مئاتش 

ءيش ةنفعتم ال  ةهكاف  نوكت  نأب  لمأي  ناك  .هيمدق  عباصأ  درابو ب  يرط  ءيش 

.فقوتي هنكل   أوسأ ،

قيرط يف  يي  نش  دوقيل  مهمامأ  سي  يذلا  لجرلا  داع  طقف  ةدحاو  ةرم 

نم ًالدب  ةئفاد  تانكث  ليللا يف  نوضقي  دونجلا  نوكي  نأ  جوميت  ىّن  .فلتخم 

.هلثم اوللبتيو  اودمجتي  نأ 

جوميت عاطتسا  .هسفن  ةنيدملا  روس  لظ  ًاخأ يف  ثهاللا  هلاجر  يي  نش  فقوأ 

يذلا اعلا  عقي  ناك  رخآلا ، بناجلا  ىلإ  .ةملظلا  ديدش  ٍّدس  لثم  ناكو  هتيؤر 

ًاديفم روسلا  كلذ  لثم  ناك  .ةنيدملل  اهرفوي  يتلا  ةيحلا  روعش  ربتخاو  هفرعي 

زيكنج مهعمج  نيذلا  براحملا  لك  عطتسي  .ناوشني   يف  ايزك  يزك  كلمل 

عراش قوف  حولي  ةديعب ، ةفاسم  ىلإ  دت  ناك  .ءيشلا  كلذ  لثم  ةرغث يف  ثادحإ 

يف ةيفخم  تويبلا  كلت  نكت  .يي   نش  تيب  لثم  ودبت  تويب  هّدحت  ضيرع 

نم ميسنلا  روهزلا  قئادح  اذش  ألو  ةديج ، تاحاسم  لغشت  اإو  ةقف ، ءايحأ 
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ىطخلا اوعرسأ  .وتواب  نم  ءزجلا  اذه  غت يف  دق  ناك  عراوشلا  لكش  ىتح  .اهلوح 

جوميت حفاك  .اهراوسأو  اهتاباوبب  ةنيدملا  نع  ةلوصفملا  ءايحألا ، نم  ةكبش  ربع 

فقي هقيقش  ناكو  هيفتك ، ىلع  راساخ  تبر  امدنع  قنتخي  داك  .هسافنأ  طقتليل 

.ةيليل ةهزن  جرخ يف  هنأ  ول  ًاحاترم ك 

دحأ نكي  .هيسأر   ناّزهي  ةعرسب ، مهفلخ  ناسي  ناذللا  نالجرلا  ءاج 

نيب راظنألا  نع  داعتبالل  مهل  رماوأب  سمهو  ةحارلل ، يي  نش  فقوتي  .مهعبتي  

هاديو كانه  ًافقاو  جوميت  ىلع  لجرلا  رصب  عقو  .ةقلغملا  ةباوبلا  نم  برتقي  ناك 

.هنذأ ملكتيل يف  هنم  برتقاو  هيتبكر  ىلع 

يأ قلطت  ال  .هيلإ  ملكتأسو  مهدئاق  نوظقويس  .ساّرح  كانه  نوكيس  "

ءابرغ يف دوجول  ديدش  قلقب  كلاملا  رعشيس  .يلوغملا  اهيأ  يتنيدم  تاديدهت يف 

". ةحلسأ بحس  متي  نأ  ديرأ  الو  هتيب ، رخأتم يف  تقو 

نم برتقي  ناك  نيب  هيديب  دوسألا  هءادر  بتري  ًادعتبم ، يي  نش  رادتسا 

ثيح اياوزلا  ىدحإ  ةعومجملا يف  يقاب  تفتخاو  هلاجر ، نم  نانثا  هقفار  .ةباوبلا 

نأ لبق  هعم  هبحسو  هندر ، نم  جوميت  راساخ  كسمأ  .اهتيؤر  ًانكمم  نكي   

.جاجتحالا عيطتسي 

ىلع عطسي  رفصأ  ًاءوض  جوميت  ىأرو  ةباوبلا ، ىلع  هماهبإب  هسفنب  يي  نش  رقن 

.بشخلا ةذفان يف  حتف  مت  امدنع  ههجو 

.يروطاربمإ لمع  نأشب  ًارئاز  هيدل  نأ  كديس  ربخأ  : " مزاح توصب  يي  نش  لاق 

". ًاان ناك  نإ  هظقيأ 

رظنو ًاددجم ، ةذفانلا  تحُتف  ًاليوط ، ادب  تقو  دعب  نكل  درلا ، جوميت  عمسي   

.رخآ هجو  ىلإ  يي  نش 

". كفرعأ ال  : " حوضوب لجرلا  لاق 

.كارح نود  نم  ًانكاس  يي  نش  فقو 

". كنويد يفتس  ةليللا ، .نايل  اي  كفرعت  ءاقرزلا  ةيعمجلا  "
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.ةبتعلا أطي  يي   نش  نكل  ةعرسب ، ةباوبلا  تحُتف 

لاجر يدل  .ةخألا  كتليل  هذه  نوكتس  نايل ، اي  رظتنت  ساوقأ  كيدل  تناك  اذإ  "

". ماري ام  ىلع  ءيش  لك  نوكيسو  عزفت  .ةطخ ال  عراوشلا  نكل  يعم ،

رادأ طقف  اهدنع  .شعتري  هتوص  ناكو  ًادر ، راظنألا  نع  يراوتملا  لجرلا  مت 

.هب اوقحلي  نأ  مهيلإ  راشأو  نيرخآلا ، وحن  هرصب  يي  نش 

ضيرع نايل  ناك  .هشارف  نم  هؤاعدتسا  مت  يذلا  لجرلا  ًافوخ يف  جوميت  ىأر 

تضفخنم هينيع  ىقبأو  نايعلل ، حضاو  لكشب  شعترا  هنكل  راساخ ، لثم  بكنملا 

.هتيب لخدي  يي  نش  ناك  نيب 

نع تديعب  هينيع  ىقبأو  ةباوبلا ، دنع  طقف  دحاو  سراح  ىوس  كانه  نكي   

مت املاح  متهاب  هلوح  رظنو  ديازتت ، هتقثب  جوميت  رعش  .اولخد  نيذلا  كئلوأ 

مهفلخ مالظلا  يفو  رطملا  تحت  يرجلا  ناك  .عراشلا  ىلإ  ةيدؤملا  ةباوبلا  قالغإ 

.وتواب تيبلا يف  ديس  اهب  فرصت  يتلا  ةعناخلا  ةقيرطلاب  عتمتساو  ًابعتم ،

.مونلا نم  بترم  هرعشو غ  يي ، نش  مامأ  لوهذم  هنأ  ول  نايل ك  فقو 

.هسأر ّزه  يي  نش  نكل  ًابارشو ،" ًاماعط  نوّدعي  مهلعجأس  : " مت

رظن دارفنا ." ىلع  هيف  ملكتلا  اننك  ناكم  ىلع  ينلد  ً.ايرورض  كلذ  نوكي  نل  "

مكحلا مايأ  ترهدزا  دق  ءانبلا  لعأ  تناك  .تيبلا  ةحاس  ىلع  هلوح  يي  نش 

تانكث ثالث  ءانب  نع  ًالوؤسم  ناك  روسلا ، حالصإ  ىلإ  ةفاضإ  .يروطاربمإلا 

هتيب ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .ةيروطاربمإلا  ةعطاقملا  بلق  قابس يف  رضمو 

ًابيرق فقي  هنأ  ىأرو  ديحولا ، سراحلا  ىلع  يي  نش  ةرظن  تتبث  ً.اقينأو  ًاطيسب 

.ةيبشخ ةضراع  نم  ىلدتي  سرج  نم  ًادج 

نع دعتبي  نأ  هل  لق  .نايل  اي  انه  ىلإ  دونجلا  كلجر  يعدتسي  نأب  بغرت  نل  "

". يتملكب كشت  كنأ  دقتعأس  وأ  سرجلا ،

ًاديدج ًاعقوم  ذختاو  نايعلل ، رهاظ  لكشب  عزف  يذلا  سراحلل ، ءاّنبلا  أموأ 

ةحاسلا ىلع  اهلوطه  توص  عفتراو  راطمألا ، ةرازغ  تدادزا  .يسيئرلا  تيبلا  برق 
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، تيبلا ىلإ  مهداق  .هسفن  ىلع  شمكني  هنأ  ادبو  دربلاب ، ءاّنبلا  رعش  .ةيسيئرلا 

ًاليتف لمحي  ناك  نيب  زتهت  هدي  جوميت  ىأر  .حيباصملا  ءوض  يف  هفوخ  ىفخأو 

.هفوخ داعبإ  عيطتسي  ءوضلا  نأ  ول  ك  هنوجاتحي ، لوطأ م  ًاعّمشم 

لوجتلا نم  ءاّنبلا  يهتني  نأ  رظتني  ناك  نيب  ةيساق  ةكيرأ  ىلع  يي  نش  سلج 

نانتفاب دهشملا  نوبقاري  ًاعم ، جوميتو  اس ، وهو  راساخ ، فقو  .ةفرغلا  ءاجرأ  يف 

ءاّنبلا ينيع  جوميت  ىأرو  هديس ، فلخ  عقوم  يي  نش  اسراح  ذختا  .تماص 

.رطخلا ًاردقم  هوحن ، نافرطت 

هيدي كبشي  وهو  يي  نش  ةلابق  سلج  .كلذ  نم  كأ  رخأتلا  عطتسي  ًاخأ ، 

.اهب نازتهت  يتلا  ةقيرطلا  ءافخإل  ًاعم 

."؟ ةيفاك تناك غ  له  .ةيعمجلل  ةقحتسملا  ةبيرضلا  تعفد  دقل  : " نايل لاق 

رطملا ءام  حسميل  ةظحل  رمألا  هنم  قرغتسا  كلذك ." رمألا  سيل  : " يي نش  در 

نايل لاج  .ةيبشخلا  ةيضرألا  ىلع  تارطقلا  نو  هرعش ، قوف  هدي  رّرم  ههجو ، نع 

". يلإ كب  ءاج  ام  كلذ  سيل   " .اهيلع هرصبب 

ىلع رداق  غ  ًاددجم ، نايل  ملكت  همالك ، ةعباتم  يي  نش  عيطتسي  نأ  لبق 

، مهليغشت تعطتسا  نيذلا  لاجرلا  لك  يعم  لمع  ًاذإ ؟ لعلا ،  " .هسفن فاقيإ 

نورخآلا تشا  نيب  .لمعلاب  ابغري  مهتلسرأ يل   نيذلا  كئلوأ  نم  نثا  نكل 

نكل حابصلا ، اذه  مهدرط  كشو  ىلع  تنك  .مهتاقحتسم  ىلع  نولصحي  مهنأ ال 

". ...مهئاقبب بغرت  تنك  اذإ 

.ئاّنبلا خيش  صحفتي  ناك  نيب  ماخر  نم  ًاعونصم  ًائيش  هبشي  يي  نش  ناك 

". ببسلا اذهل  انه  تسل  يننكل  نوقبيس ، .ءاقدصأ  ءانبأ  مهنإ  "

". يرجي ام  مهفأ  ال  ًاذإ ، : " لاق .ًاليلق  هسأر  ءاّنبلا  ىنحأ 

."؟ روسلا حالصإ  رمأ  يلوت  هنك  صخش  كيدل  له  "

". يالوم اي  ينبا  "

.هيلإ ءاّنبلا  رظن  ىتح  ًاما  ًانكاس  يي  نش  سلج 
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". ًافورعم كنم  ديرأ  قيدص  انأ  .نايل  اي  كالوم  تسل  "

". ءيش يأ  : " أوسألا ًارعشتسم  نايل  در 

ً.اديعس هسأرب  يي  نش  أموأ 

دقل .تنثا  ارو  ةلماك ، ةنس  لمعلا  يلوت  هيلع  نأ  هربختو  كنبا ، يعدتستس  "

". هنع ةديج  ءايشأ  تعمس 

". هدلاو ىلإ  يغصيس  .عئار  نبا  هنإ  : " ةرشابم نايل  قفاو 

ًاردصم دجتل  ار  تقولا ، كلذ  بيغتس  كنإ  هل  لق  .نايل  اي  ميكح  تنأ  "

نكل ال ةبسانم ، اهارت  يتلا  ةبذكلا  عرتخا  .ام  ناكم  علقم يف  ماخرلل يف  ًاديدج 

هل حرشاو  كبايغ  ءانثأ  هنويد يف  يه  هدلاو  نويد  نأ  هرّكذ  .رمألاب  كشي  هلعجت 

نأ ديرأ  ال  .لمعي  نأ  ديري  ناك  اذإ  ةيعمجلل  اهعفد  هب  يغبني  يتلا  ةبيرضلا 

". يسفنب هكذتل  رطضأ 

عمال طخ  رهظو  جوميت ، ظحال  ك  قرعتي ، ناك  ًايهتنم ." رمألا  ربتعا  : " نايل لاق 

.ًالاؤس حرطيل  هتعاجش  عمجتسي  مخضلا  ءاّنبلا  نأ  ىأر  .هرعش  ىلع  تاطقلا  نم 

."؟ ةقيقحلا ةفرع  له يل  نكل  هسفن ، ءيشلا  يدالوأو  يتجوزل  لوقأس  "

.بناجلا ىلإ  هسأر  لامأو  ٍلابم ، هيفتك غ  يي  نش  ّزه 

."؟ نايل اي  ًائيش  رمألا  نم  غتس  له  "

". ...فسآ انأ  .يالوم  اي  "ال 

كتربخ ىلإ  نوجاتحي  .ةنيدملا  جراخ  ىلإ  ءالؤه  اقدصأ  قفارتس  .مهم  اذه غ  "

". ةأفاكم ىلع  لصحت  نأب  ىعسأس  كلمع ، يهتني  امدنعو  كتاودأ ، رضحأ  .نايل  اي 

.ةأجف يي  نش  فقوو  ًاسيعت ، هسأرب  ءاّنبلا  أموأ 

". يلإ لاعت  مث  نايل ، اي  مهبحت  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  ملكت  "

كئلوأ ىخرتسا  .تيبلا  ةملظ  لخاد  ىفتخاو  اهدحو ، ةعومجملا  ءاّنبلا  كرت 

فيفجتل شقلا  لمعتساو  ةيريرح ، ةراتس  ىلإ  راساخ  ىشم  ًاليلق ، اوقب  نيذلا 

لقني لجرلا  ناك  نيب  لفطل  ًاديعب  ًابيحن  جوميت  عمس  .هرعشو  ههجو  نع  رطملا 
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.هب هغالبإ  مت  ام  هتلئاع  ىلإ 

انه نكت  كنأ   ول  لعفنس  انك  اذام  فرعأ  ال  : " يي يشل  اس  وه  لاق 

". انتدعاسمل

.ًاليلق ةيرسلا  ةيعمجلا  ديس  مستبا 

رضحأس تنك  ار  .دونجلا  مكيلع  ضبقي  ىتح  يتنيدم  نولوجتتس يف  متنك  "

". مهقنش وأ  قيزاوخ  ىلع  ءابرغلا  سيساوجلا  عضو  ةدهاشمل 

داع يي ، نش  دري  نأ  لبق  ةنيدملا ."؟ نم  انجارخإب  تركف  له  : " جوميت لأس 

ناك .هفوخ  نم  ًاضعب  دقف  دقو  ًابصتنم  فقو  هنكل  نيوارمح ، هانيع  تناك  .نايل 

ةبيقح هيفتك  دحأ  قوف  تناكو  رطملا ، دض  ليقث  عّمشم  شق  نم  ًافطعم  يدتري 

.ةحارلاب رعشي  هلعجت  اهنأ  ول  اهيلع ك  ضبقي  ةيدلج 

". دعتسم انأ  .اودأ  يدل  : " يي يشل  لاق 

ناك نإ  دقفتيل  مهمامأ  ًالجر  يي  نش  لسرأ  ىرخأ ، ةرمو  مهفلخ ، تيبلا  اوكرت 

مجن جوميت  ىأرو  ّفخ ، دق  رطملا  لوطه  ناك  .مهتايرودب  نوموقي  دونج  كانه 

اوهجتا مهنكل  ًائيش ، حرش  دق  يي  نش  نكي  .مويغلا   ربع  صق  تقول  بطقلا 

.مهفلخ ةلورهلا  ىوس  جوميت  عسي  روسلل و  ٍزاوم  قيرط  لوط  ىلع  ًابرغ 

.اهلك ةعومجملا  تفقوتو  ًايلاع ، خرصي  ًاتوص  اوعمس  مهمامأ ، مالظلا  يف 

، ةيبصعب هقير  جوميت  علتبا  راظنألا ." نع  مكنيكاكس  اوفخأ  : " يي نش  ّسه 

نكل دوعي ، نأ  مامألا  لجرلا يف  اورظتنا  .دهمملا  قيرطلا  ىلع  مادقأ  عقو  عمسو 

ثحبي ءاحنألا  هرصبب يف  يي  نش  لاجو  ةيذحأ  لعن  عقو  اوعمس  كلذ ، نم  ًالدب 

.برهلل ةلمتحم  تاقرط  نع 

يي نش  ىل  يفكي  ا  ًابيرق  جوميت  ناك  اوكرحتت ." ال  : " مالظلا توص يف  خرص 

.ّرشكي

اهل ةذوخ  رمتعي  لجر  مهدوقي  ةيديدح ، ًاعورد  نودتري  دونج  ّةتس  كانه  ناك 

لاجر مامأ  نكي  .اهنولمحي   يتلا  ساوقألا  ةيؤرل  هسفنل  جوميت  هوأت  .شير 
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ةدام لثم  دادزي  بعرلاب  رعش  .ةوقلاب  مهقيرط  قشل  ةبك  ةصرف  يي  نش 

ةيديدحلا راساخ  ةضبق  تناك  .كفت  نود  نم  عجارتي  أدبو  هقلح ، ةّيضمح يف 

.هناكم هتفقوأ يف  نم 

دق مهنأ  ىأر  يتنض ." نوكي  نأ  ناجول  عيطتسي  مكدئاق ؟ نيأ  : " يي نش  لأس 

رظني يي   نش  نكل  ةضبقلا ، لجرلا يف  حفاك  .هقنع  رخؤم  نم  هلجر  اوكسمأ 

.هيلإ

، مالكلا ةربن  نم  شيرلا  تاذ  ةذوخلا  رمتعي  ناك  يذلا  طباضلا  ابجاح  بطقت 

.هلاجر نع  مامألا  ىلإ  مدقتو 

يف عراوشلا  يف  يرجت  ىتح  كلمع  وه  ام  .ةليللا  ةمدخلا  يف  سيل  ناجول  "

."؟ مالظلا

همسا نإ  لاق يل   " .ةيبصعب هتفش  قعل  ناجول ." كلذ  حرشيس  : " يي نش  لاق 

". رورملاب انل  حمسيس 

نم هيلع  ًاضوبقم  ناك  يذلا  سئابلا  لجرلا  ىلع  فلخلا  ىلإ  طباضلا  رظن 

.هقنع

". هلأسنسو تانكثلا  ىلإ  يعم  نودوعتس  .كلذب  ملع  سيل يل  "

.يي نش  دهنت 

، هتضبق كسب يف  مامألا  ىلإ  هدي  يي  نش  عفد  كلذ ." لعفن  نل  .ال ال ، : " لاق

ةخرص قلطي  وهو  فلخلا  ىلإ  عجارتي  هلعج  م  طباضلا  ةرجنح  اهب  قشو 

خرص .ةعومجملا  فدهتسم  ةرشابم ، مهماهس  فلخلا  دونجلا يف  قلطأ  .ةقنتخم 

.دونجلا مهنيكاكس يف  اولمعأو  يي  نش  لاجر  مهيلإ  لصو  مث  مهدحأ 

ةوق تلعج  .هتوص  ىلعأب  رأجو  هيلع ، لصح  دق  ناك  يذلا  فيسلا  راساخ  رهش 

مدقت مث  راساخ  همكلو  فلخلا ، ىلإ  ةوطخ  عجارتي  هيلإ  دونجلا  برقأ  توصلا 

ناراهنت لجرلا  يمدق  ثأتلا  لعج  .لجرلا  هجو  هدعاسب  برضيل  مامألا  ىلإ  ةوطخ 

وهو كارعلا  ةمحز  يف  عاضو  مامألا ، ىلإ  ًاعفدنم  راساخ  هزواجتو  هتحت  نم 
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كئلوأ عطتسي  ً.اضرأ   هئادعأ  عاقيإل  ءيش  يأ  هسأرو : هيمدق  هيقفرم ، لمعتسي 

مطح .مهسفنأ  نع  عافدلل  مهساوقأ  عفر  ىوس  مهماهس  اوقلطأ  دق  اوناك  نيذلا 

قنع يف  لصنلا  سرغي  نأ  لبق  عطق  ىلإ  ةحلسألا  كلت  ىدحإ  راساخ  فيس 

اهب رعشو  ةفوشكم  ةبكرب  لكرو  ةمسن ، لثم  مهنيب  كرحت  مالظلا ، يف  .يدنجلا 

غي مهنم ، عرسأ  راساخ  ناكو  مهعوردب  ةليقث  دونجلا  ةكرح  تناك  .رسكنت 

ًاصخش نأب  رعش  .هنم  برتقي  نأ  لبق  رطخلا  اهيف  رعشتسي  ةرم  لك  ههاجتا يف 

ىلإ هسأر  هّجو  .فيسلا  لمحت  يتلا  هعارذب  كسو  فلخلا ، نم  هب  قلعتي 

نيب أ  ةخرصب  ئفوكو  هيقفر ، هب  قلعت  يذلا  لجرلا  برضو  فنعب ، فلخلا 

.هنع دعتبي  مجاهملا  ناك 

قرس دقو  هفيس  عم  ًاضرأ  طقس  .هب  دونجلا  دحأ  مدطصا  امدنع  جوميت  خرص 

رعش توصلا ، ىلع  فرعت  امدنع  .نري  سرج  أدب  ام ، ناكم  .هتعاجش يف  بعرلا 

.ههجو ىلع  اس  وه  همطل  امدنع  تمص  هنكل  خرصو ، هعفري  ًادحأ  نأب 

هعارذب جوميت  كسمأ  رمألا ." ىهتنا  .ضهنا  : " هنم ًاجرحم  ةّدحب ، اس  وه  لاق 

.ةقزمم داسجأب  ًاطاحم  راساخ  رظنم  ىلإ  قّدحي  ضهني ، ناك  نيب 

مانغأ لثم  نوكرحتي  مهنإ  يي ؟ نش  اي  ًادونج  ءالؤه  وعدت  له  : " راساخ لاق 

". ةضيرم

لازي ال  ناك  لجر  ردص  هفيس يف  راساخ  عفد  امدنع  ًالوهذم  يي  نش  فقو 

هلقث لكب  يخُري  نأ  لبق  ةيديدحلا  عردلا  عطق  تحت  ناكم  ىلع  عو  كرحتي ،

هساّرح ناك  .اهب  كرحتي  يلوغملا  براحملا  ناك  يتلا  ةعرسلا  قدصي  نكي  .هيلع  

دجو .عرازم  لثم  نودبي  مهلعج  دق  ناك  راساخ  نكل  مهتراهمل ، مهاقتنا  ًالاجر 

.مههركي ام  ردقب  هتنيدم ، دونج  نع  عافدلاب  بغري  هسفن 

كلت نم  كأ  وأ  ةئمسمخ  اهنم  لك  يف  ةنيدملا ، يف  تانكث  تس  كانه  : " ّدر

". ٍفاك كلذ  .ةضيرملا  مانغألا 

.همدقب ثثجلا  ىدحإ  راساخ  لكر 
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ءامدلاب هدي  تخطلت  .ةوقرتلا  سمو  اهنيح  عزف  ءايحأ ." يبعش  مهلكأيس  : " لاق

.هعباصأ تلاس ب  ىتح  رطملا  ةفاثك يف  لقأ  تحضأ  ام  ناعرس  يتلا 

". باصم تنأ  : " جوميت لاق 

". يلإ لصت  نأب  ةبرضلل  تحمس  دقل  .يقيقش  اي  عردلاب  لاتقلا  ىلع  داتعم  انأ  "

قلزنت اهلعج  م  هيمدق ، برق  تناك  يتلا  طباضلا  ةذوخ  راساخ  لكر  بضغب ،

.قيرطلا ةراجح  قوف 

ءامدلاو هئالمز ، ب  عيرص  نايقلتسي  يي  نش  لاجر  نم  نانثا  كانه  ناك 

ماهسلا هعباصأ  تّسمو  يي ، نش  هصحف  .ةلحضلا  راطمألا  هايم  كرب  ىلإ  ليست 

.هططخ تدسف  نأ  دعب  ةعرسب  رّكف  .هيردص  نم  تزرب  يتلا 

.هيلع روثعلا  متيل  انه  هوعد  .هردق  ىدافتي  نأ  لجرل  نك  ال  : " لاق

". ًادغ دوشحلا  ىلع  اهضرعل  ثثجل  ةجاحب  روطاربمإلا  طابض  نوكيس 

نيرخآ نأ  جوميت  ىأر  .ةراجحلا  ىلع  نيددمم  تيملا  لجرلا  عيمجلا  كرت 

يي نش  رادتسا  .سمشلا  تحت  بالك  لثم  نوثهلي  مهنأو  حارجب  اوبيصأ  مهنيب 

ً.ابضغ طيشتسي  وهو  اهدنع ، هيلإ 

اذإ  .انع  ًاثحب  ًابرإ  ةنيدملا  نوقزميس  مهنكل  نابجلا ، اهيأ  نآلا  نامأب  تنأ  "

". عيبرلا ىتح  انه  نوقبتس  ةليللا ، مكجارخإ  ىلع  لمعأ 

حاشأ يف  هيلإ ، قدحت  ةعومجملا  لك  تناك  .ًالالذإ  جوميت  اتنجو  ترمحا 

ىلإ لوصولل  ةلوره  سلا  عباتو  هفيس ، يي  نش  دمغأ  ً.اديعب  هرظنب  راساخ 

.ىرخأ ةرم  مهمامأ  مدقتو  يومدلا  لاتقلا  نم  اجن  دق  يعاسلا  ناك  .راوسألا 

.رهنلا نم  مهتلحر  اهنم يف  اولخد  يتلا  كلت  نم  رغصأ  ةيبرغلا  ةباوبلا  تناك 

ناك ًايأ  ً.اخارص  عمسو  مهمامأ ، دادزي  ءوضلا  ىأر  امدنع  سأيلاب  جوميت  رعش 

، مهتانكث دونجلا يف  ظاقيإ  ىلإ  ىّدأ  كلذ  نإف  راذنإلا ، سرج  عرق  يذلا  نطاوملا 

برق ملظم  ءانب  ىلإ  هجوت  .ةبقارملا  يدافت  يف  ةبك  ةبوعص  يي  نش  دجوو 

لاجر ةبلج  عس  جوميت  عاطتسا  .لوخدلاب  هل  حسلل  بابلا  ىلع  قرط  ةباوبلا ،
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ةعرسب هوقلغأو  لخادلا ، ىلإ  اولسناو  بابلا  حتفنا  امدنع  نوبرتقي  عردم 

.مهفلخ

ىلعأ ىلإ  نودعصي  ًالاجر  لعجا  : " هقرط ىلع  باجأ  يذلا  لجرلل  يي  نش  لاق 

اهنيح و تفاخ  توصب  ةنعل  قلطأ  هوري ." ا  انوربخي  نأ  مهنم  بلطا  .ذفاونلا 

لوط ىلع  حيبقلا  غيلبلا  حرجلا  ةيؤر  تعفد  .هعم  ملكتلا  ىلع  جوميت  ؤرجي 

ةربإ يي  نش  لاجر  دحأ  نم  بلطو  هفوخ ، ىلع  ةرطيسلل  جوميت  راساخ  ةوقرت 

ناك نيب  طقف  داتعملا  هففأتب  هقيقش  بقار  .ططقلا  ءاعمأ  نم  ًاعونصم  ًاطيخو 

هنأ دقتعاو  حرجلا ، اّفظن  دق  رطملاو  مدلا  ناك  .جرعتم  طخب  دلجلا  طيخي  جوميت 

ةقيقحب كفتلا  نم  هعنمو  هبلق  تّاقد  ةئدهت  لمعلا يف  كلذ  دعاس  .حيقتي  نل 

.ةظحللا كلت  مهيلع يف  ضبقلا  ءاقلإ  ًانكمم  ناك  هنأ 

.لفسألا ىلإ  ينحني  ناك  نيب  شجأ  سمهب  مهقوف ، لاجرلا  دحأ  ىدان 

ًاددع نأ  نم  مغرلا  ىلع  يدنج ، ةئم  ار  ىرأ  .اهنيصحتو  ةباوبلا  قالغإ  مت  "

". ةباوبلا دنع  مهنم  نوثالث  فقي  .اهيلإ  قيرطلا  ربكأ يف 

."؟ ساوقأ : " لجرلا ىلإ  ىلعألا  ىلإ  رظني  وهو  يي  نش  لأس 

". كأ ارو  نورشع ، "

دعي   " .جوميت ىلإ  رادتسا  انع ." ًاثحب  ةنيدملا  نوشتفيس  .نورصاحم  نحن  ًاذإ ، "

ةيرسلا ةيعمجلل  نوكيسو  يننولتقيسف  ّيلع ، اوع  اذإ  .مكتدعاسم  يعسوب 

". انه مككرتأ  نأ  يغبني  .ديدج  دئاق  ءاقرزلا 

ىّحنت دق  ناك  ًاحلسم ، نكي  و  .نيرخآلا  عم  لتاق  دق  نايل ، ءاّنبلا ، نكي   

توصب يي  نش  ىلع  در  نم  وه  ناك  .لاتقلا  أدب  املاح  فرصلا  تاونق  ىلإ  ًابناج 

.تمصلا مدمدي يف 

مكيديأ خيسوتب  نوعنا  اونوكت  اذإ   انه ، نم  جورخلل  ًاقيرط  فرعأ  : " لاق

". ًاليلق

باوبألا ىلع  نوقرطي  مهنإ  عراشلا ! دونج يف  : " مهوحن ىلعألا  لجرلا يف  سمه 
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". تويبلا نوشتفيو 

اوحفصي نل  انيلع ، ضبقلا  ءاقلإ  مت  اذإ  .نايل  اي  ةعرسب  انربخأ  : " يل نش  لاق 

". كنع

نم ًاديعب  سيل  هنإ  .نآلا  بهذن  نأ  يغبني   " .مهجتم ههجوو  هسأرب ، ءاّنبلا  أموأ 

". انه

امدنع تفاخ  رفصأ  ءوضب  يقلت  زئتو ، لعتشت  نأضلا  محش  حيباصم  تناك 

مهنم دحاو  لك  ادي  تناك  .مهبكر  ىلع  نوثجي  لاجر  ّةتس  نم  ًافص  زيكنج  هجاو 

نم بعرلا  نأ  ول  ك  ةيساق ، ًاعيمج  مههوجو  تناك  .هرهظ  فلخ  تّديقم 

مت دق  ناك  .فصلا  مامأ  ةئيجو  ًاباهذ  زيكنج  ىشم  .مهلخاد  لمتعي  ال  ناخلا 

وه نويشك  نأ  ىأر  امدنع  ىتح  ًابضاغ ، ضهنو  يهاكاشت  ريرس  نم  هؤاعدتسا 

.مالظلا هادان يف  يذلا 

ىتف داكلاب  ناك  يذلا  مهرغصأ  نم  مهرعأ  حوارتت  ءاّقشأ ، ةتسلا  لاجرلا  ناك 

.دالوأو تاجوز  مهيدل  ءاّدشأ  براحم  ىلإ 

، مالكلا ءانثأ  ًابضغ يف  دقتي  ناك  ًادهع يل ." مكنم  لك  عطق  : " ةّدحب زيكنج  لاق 

ً.اعيمج ةتسلا  سوؤر  صقب  بغري  ناك  ةظحللو ،

اذإ  .مكنم  دحاو  ىوس  تو  نلو  ملكتيل  .يخنايروي  نم  ىتف  مكدحأ  لتق  "

نوعمسي مهكرتو  ءطبب ، هدلاو  فيس  رهش  ًاعيمج ." مكلتقأس  كلذ ، لعفي 

دق ناكو  هددع ، دادزي  دشح  دوجوب  رعش  حيباصملا ، ءوض  ةرئاد  جراخ  .توصلا 

فقو .مهلمأ  بيخيل  نكي  .اهارجم   ذخأت  ةلادعلا  ةيؤرل  مونلا  نم  ظقيتسا 

ً.ائيش نزي  هنأ ال  ول  فيسلا ك  عفرو  ءاقشألا  رغصأ  مامأ  زيكنج 

ءاّقشألا رظن  يالوم ." اي  هتفرعم  يننك  : " مالظلا فرط  نم  ءودهب  وشكوك  لاق 

.ناتقهرم هانيعو  تفاخلا ، ءوضلا  قاطن  لخدي  فاّرعلا  نهاكلا  اول  ىلعألا  ىلإ 

". هيلإ ىعست  يذلا  فرعأل  سأر  لك  ىلع  يدي  عضأ  نأ  طقف  يغبني   "

وهو هسأرب  زيكنج  أموأ  امدنع  نايعلل  رهاظ  لكشب  نوشعتري  ءاّقشألا  ذخأ 
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.هفيس دمغي 

لعف نم  فرعا  ً.ابرإ  ىتفلا  قيز  مت  دقل  .فاّرعلا  نهاكلا  اهيأ  كذيواعت  ِقلأ  "

". كلذ

ىلع هيلإ ، رظنلا  ىلع  اوؤرجي  .ءاّقشألا   مامأ  فقوو  هسأر ، وشكوك  ىنحأ 

.شعترتو ةدهجم  تناك  ةيساقلا  مههوجو  تابعت  نأ  نم  مغرلا 

لجر لوأ  سأر  ىلع  ًاليلق  هديب  طغضي  وشكوك  ناك  نيب  لوهذب  زيكنج  بقار 

دحأ زتها  .ميخر  توصب  هنم  فاّرعلا  نهاكلا  تلك  تعفدنا  .هينيع  قلغيو 

ً.اددجم سلجيل  حفاكي  نأ  لبق  عقي  داكو  ءاّقشألا 

دشحلا ناك  ً.ابحاشو  ًالوهذم  لوألا ، قيقشلا  ليا  هدي ، وشكوك  عفر  امدنع 

، اثلا لجرلا  ىلإ  وشكوك  لقتنا  .مالظلا  تائملا يف  متو  دادزا  دق  ءوضلا  جراخ 

.هينيع قلغي  وهو  ًاقيمع  ًاسفن  بحسو 

مهسافنأ ركسعملا  دارفأ  سبحو  ًانكاس  فقو  ...ىأر ." ىتفلا  ...ىتفلا  : " لاق

دحأ  " .ليقث ءبع  نم  صلختي  هنأ  ول  ك  هسفن ، وشكوك  ّزه  ًاخأ ، .هتبقارمل 

ىتفلا لتق  .ههجو  تيأر  دقل  .كلذ  تيأر  دقل  .يالوم  اي  نئاخ  لاجرلا  ءالؤه 

". هآر ام  لقن  نم  هعنميل 

ربكأ ناكو  فصلا ، عبارلا يف  لجرلا  ىلإ  وشكوك  مدقت  ةدحاو ، ةعساو  ةوطخب 

رعشلا يف  ماظعلا  لثم  هعباصأ  تفتلاو  ةعيرس  ةكرحب  هدي  تدتما  .ءاّقشألا 

.لجرلل دوسألا 

!". ىتفلا لتقأ   : " حفاكي وهو  قيقشلا  خرص 

بذكا .كحور  حاورألا  قرستس  تبذك ، اذإ  : " قبطملا تمصلا  وشكوك يف  سمه 

". ةلتقلاو ةنوخلا  صم  ميظعلا  ناخلل  رهظأو  نآلا ، ًاددجم 

ىلع مسقأ  .ىتفلا  لتقأ   : " خرص امدنع  فوخلا  نم  ًابحاش  براحملا  هجو  ناك 

اودهاش ً.افوخ  دشحلا  خرصو  ةأجف  زتها  ةليقثلا ، وشكوك  دي  تحت  كلذ ."!

، هبناج ىلع  عقو  ً.احوتفم  همف  رغفو  هسأر  لجرلا يف  انيع  تظحج  فيك  بعرب 
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قلطت هتناثمو  صلقتيو ، زتهي  هدسج  ناك  نيب  ةبعرملا  ةضبقلا  نم  ًاصلختم 

.دمجتملا بشعلا  ىلع  رخبت  يذلا  لوبلا  نم  ةبك  ةعفد 

ناواضيب هانيع  كارحلا ، نع  لجرلا  فقوت  ىتح  يرجي  ام  بقاري  وشكوك  فقو 

ناك زيكنج  هدحو  .ركسعملا  ىلع  ديدش  تمص  قبطأ  .حيباصملا  ضيمو  يف 

ةبهرلاو ةشهدلا  رعاشم  ىلع  بلغتلل  حفاكي  نأ  هيلع  ناكو  هميطحت ، عيطتسي 

.هتباتنا يتلا 

ىنحأ اهدنع  ىتفلا ." لتق  نم  انفرع  دقل  .نيرخآلا  لاجرلا  دويق  اوّكف  : " لاق

.سمشلا قورش  بعرب  اورظتنيل  مهتويب  ىلإ  دشحلا  زيكنج  فرصو  هسأر ، وشكوك 
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رشع سماخلا  لصفلا 

نوعبتي ليللا ، يف  ىطخلا  نوعرسي  اوناك  نيب  وتواب  ربع  راذنإ  سارجأ  تنر 

باحصأ ظقيتسا  نأ  دعب  نكامألا ، ضعب  يف  ًاكلاح  نكي  مالظلا   ىتح  .نايل 

ناك ثيح  ءوضلا  نم  عقب  ربع  اوضكر  .ةباوب  لك  دنع  حيباصم  اوؤاضأو  تويبلا 

.ءادوس ىرخأ  عقاوم  نوزاتجي  مث  ةيبهذ ، طاقن  لثم  رهظي  رطملا 

سوق باق  ناك  كلذ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  نورداغي ، مهوأر  دق  دونجلا  نكي   

ةقيضلا ّةقزألا  ربع  عفدناو  ًاديج ، ةقطنملا  فرعي  نايل  نأ  ًاحضاو  ناك  .دأ  وأ 

اورهظ يف دق  روطاربمإلا  دونج  مظعم  ناك  .ددرت  نود  نم  ءايرثألا  تويب  فلخ 

نوقيضي ةنيدملا ، زكرم  ىلإ  مهقيرط  نوقشي  اوناك  مهنكل  تاباوبلا ، ةقطنم 

.مهلاجر اولتق  دق  اوناك  نيذلا  مرجملا  نع  مهثحب  ءانثأ  قانخلا يف 

لوط ىلع  نورجي  اوناك  .يرجلا  رارمتسالل يف  حفاكي  وهو  ثهلي  جوميت  ناك 

تاحاس يدافتل  هنع  ًاديعب  ًانايحأ  رادتسا  نايل  نأ  نم  مغرلا  ىلع  روسلا ،

نع ناثحبت  هانيعو  هراوج ، ىلإ  زفقي  راساخ  ناك  .تاقرط  تاعطاقتو  ةفوشكم 

خألا نأ  نم  مغرلا  ىلع  جوميت ، هيلإ  رظن  لك  مستبي  ناك  لاتقلا ، دعب  .دونجلا 

ضبقلا ءاقلإ  متي  نأ  بقاوع  ليخت  هنك  قمحأ ال  ةماستبا  نوكت  نأب  كشي  ناك 

، يرجي وهو  فوخلاب  رعشو  هيلكل  ةيافكلا  هيف  ا  ةيساق  هتليخم  تناك  .هيلع 

.هدسج ةنخاس يف  ةيديدح  ًاعطق  ليختو 

نيرشتنملا دونجلا  اوكرت  دق  اوناك  .روسلا  نم  ئداه  مسق  برق  نايل  فقوت 

دق تناك  راذنإلا  سارجأ  نكل  مهفلخ ، عرسم  نوقلطني  نيذلاو  لمنلا  لثم 

نيذلا لاجرلا  ىلإ  فوخب  نورظني  مهتويب ، تاباوب  ىلإ  نوجرخي  سانلا  تلعج 

.نوضكري

قلستلا اننك  .انه  روسلا  حالصإ  متي   " .ةبوعصب سفنتي  نايل ، مهوحن  رادتسا 

وتواب نم  جورخلل  ىرخأ  ةقيرط  اودجت  نل  .ضاقنألا  لالس  لابح  لعتساب 
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". ةليللا

لك ىلإ  رظنو  ةبحاشلا  هوجولا  ىلع  هرصبب  نايل  لاج  رأ ." : " يي نش  لاق 

ثيح ىلإ  مهداقو  هسأرب ، أموأو  ةيبصعب ، هقير  علتبا  .اهتيؤر  هنك  ةذفان 

.ةنيدملا روسل  ةدقلا  ةراجحلا  ىلع  مهيديأ  عضو  نوعيطتسي 

لالسلل ةيطورخملا  لاكشألا  ةيؤر  اوعاطتساو  مالظلا ، ةسدكم يف  لابحلا  تناك 

بلق اهغيرفت يف  متي  ثيح  ىلعألا  ىلإ  ةراجحلا  لمحل  اهلعتسا  متي  يتلا  ةيرطلا 

بجعتب اهنم  ةدحاوب  يي  نش  كسمأو  ةدودشم  لابح  ةثالث  تناك  .روسلا 

.رورسو

."؟ الس كانه  سيلأ  .نايل  اي  ًانسح  تيلبأ  دقل  "

نكل ةبك ، ةلوهسب  لافقألا  ميطحت  يننك  .ليللا  يف  اهقالغإ  متي  : " نايل در 

". انقيعيس كلذ 

". رمألا متي  فيك  رأو  لبحلا  اذه  كسمأ  .ضرغلاب  اذه  يفيس  ًاذإ ، "

يذلا دهجلا  عم  مهمهي  قلستلا ، أدبو  ضرألا ، ىلع  هتاودأ  ةبيقحب  لجرلا  ىقلأ 

جوميتل ًخض  ادب  هنكل  مالظلا ، روسلا يف  عافترا  ةفرعم  بعصلا  نم  ناك  .هلذبي 

رعشي الأ  ةجاحلا  سمأب  ناكو  مالظلا ، هيتضبق يف  ّدش  .ىلعألا  ىلإ  قّدح  امدنع 

سيك لثم  هعفر  متي  نأ  ةركف  تناك  .هقلستيس  ناك  .راساخ  مامأ  ًاددجم  لالذإلاب 

.ةياغلل ةهيرك  قراطملا  نم 

ىلإ فلخلا  ىلإ  رظن  راساخ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاعم ، راساخو  اس  وه  قلطنا 

فيعضلا هقيقش  نأ  كش  نود  نم  ركفي  ناك  .قلستلا  أدبي  نأ  لبق  جوميت 

ىتح هيلإ  بضغب  جوميت  قّدح  .يهلإ  باقع  لثم  يي  نش  ىلع  طقسيو  قلزنيس 

.هتباصإ نم  مغرلا  ىلع  ًالهس  ودبي  رمألا  لعجو  ذرج ، لثم  قلستو  راساخ  مستبا 

مث ءالؤه ، عم  ىلعألا  ىلإ  دعصأس  .انه  نوقابلا  رظتنيس  : " هلاجرل يي  نش  مت 

فرطلا نم  لابحلا  بحسي  نأ  دحأ  ىلع  يغبني  .نامأب  نولزني  املاح  مكيلإ  دوعأ 

". رخآلا
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دشي ءاقترالا ، رغصألا  قيقشلا  أدب  نيب  بقارو  جوميتل  ًاكيمس  ًالبح  ىطعأ 

.طخسب هسأر  يي  نش  ّزه  .تشعترم  عارذب  روسلا  ىلعأ  ىلإ  هسفن 

ءاقترالا مجحلا ، ليئض  لجرلا  يي ، نش  عاطتسا  نابجلا ." اهيأ  عقت  ال  : " لاق

قرعلاو هناملؤت  هاعارذ  تناك  .مالظلا  يف  هدحو  قلستي  جوميت  كرتو  ةعرسب 

، نشخلا لبحلا  لعتساب  ءاقترالا  ىلع  هسفن  مغرأ  هنكل  هينيع ، ىلع  ببصتي 

عقي داكو  ةمقلا  برق  ءوض  كانه  نكي  .لفسألا   يف  لاجرلا  قوف  ًاقلعتم 

.روسلا ىلعأ  ىلإ  هاتبحسو  ناتيوق ، نادي  هب  تكسمأ  امدنع  ًامودصم 

ناك .هل  ةبك  ةحار  ثعبم  ناك  نورخآلا م  هلهاجتو  ثهلي ، جوميت  سلج 

مت لفسألا ، .ةنيدملا يف  ىلع  فلخلا  ىلإ  نورظنيو  نوفقي  اوناك  نيب  قفخي  هبلق 

.رخآلا فرطلا  نم  اهب  اوقلأو  ةعرسب ، لابحلا  اوبحسو  ةراجحلا  لالس  ريرحت 

قلطأ .هدادتما  ىلع  لبحلا  ّدم  متو  ىلعألا  مادقأ يف  ةرشع  ضرعب  روسلا  ناك 

.ةنيدملا جراخ  ضرألا  ىلإ  لصت  نل  لابحلا  نأ  ىأر  امدنع  تفاخ  توصب  ةنعل  نايل 

". همدق اندحأ  رسكي  الأ  لمأنو  خألا ، ءزجلا  زفقن  نأ  انيلع  نوكيس  : " لاق

عم ىلعألا  ىلإ  هقيرط  روسلاب يف  مطترا  يذلا  خألا  لبحلا  بحس  يغبني  ناك 

نايل لزنأ  ً.اعم  اهلك  ةطوبرم  فويس  ةثالثو  راساخ  سوق  نايل ، تاودأ  ةبيقح 

.رمألا يي  نش  ردُصي  نأ  ًارظتنم  فقوتو ، روسلا  جراخ  لبحلا 

ًاناكم متدجو  نإ  الإ  اوست  نأ  مكيلع  نوكيس  .نآلا  اوبهذا  : " يي نش  لاق 

". ًالاغب هنم  نورتشت 

ةقرسلا يف قحتست  دايج  كانه  سيلأ  .ًالغب  يطتمأ  نل  : " ةرشابم راساخ  لاق 

."؟ ضرألا هذه 

ىلع ةدوعلا  يونت  تنك  نإ  الإ  لشلا ، دوجوم يف  كبعش  ً.ادج  طخ  رمألا  "

كانه نوكيس  نكل  انه ، نم  تائم يل  عضب  نع  ةفاسملا  ديزت  .ايزك ال  يزك  قيرط 

نأ لضفألا  نم  نوكيس  .عطاقتو  قيرط  لك  ىلع  روطاربمإلا  دونج  نم  تايرود 

". ًاليل ىوس  اورفاست  الأو  لابجلا ، فلخ  ًابرغ  اوهجتت 
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". انتدعاس فيك  ىسنأ  نل  .غصلا  صللا  اهيأ  ءاقللا  ىلإ  .ىس  : " راساخ لاق 

لبحلاب كس  نأ  لبق  هيقفرم  ىلع  دنتسيل  قلزنا  مث  ةديعبلا ، ةفاحلا  ىلع  ضبر 

ءيشلا لعفيس  جوميت  ناكو  يي ، نش  ىلإ  طقف  ةءاإ  دعب  اس  وه  هعبت  .يلدتملا 

.هفتك ىلع  هفك  ةحار  عضي  صقلا   لجرلا  نأ  ول  ةملك  نود  نم  هسفن 

اهعطق مت  يتلا  دوعولاب  مزتلي  نأ  هديرأ  .هديري  ناك  ام  ىلع  مكناخ  لصح  "

". همساب

.اهرخآ نع  وتواب  قرحب  زيكنج  ماق  اذإ  ام  متهي  نكي  .ةّدحب   جوميت  أموأ 

ىلإ لزني  ناك  نيب  يي  نش  هيلإ  رظن  انتملك ." مرتحن  بعش  نحن  .عبطلاب  : " لاق

ةيعمجلا دئاق  حبصأ  امدنع  .هتداع  يه  ًانهاوو ك  قرخأ  هل  ادب  دقو  لفسألا ،

ترئاحلا هينيعب  جوميتب ، قثي  نكي  .دّهنت   روسلا ، ىلع  ًاديحو  ءاقرزلا  ةيرسلا 

ناك هنكل  ٍساق ، لجر  ّهنإ  دقتت ؛ ًاحور  راساخ  نأب يف  رعش  دق  ناك  .رهاظلا  هفوخو 

رادتسا امدنع  ٍلابم  هيفتك غ  ّزه  .مهل  هادسأ  امو  هتباعد  ّسح  ركذتي  نأب  لمأي 

، ةرماقملا ةعت  عتمتسي  نكي  .كلذ   نم  ًاما  ًاقثاو  نكي  .ةنيدملا   ىلإ  ًادئاع 

نيأ فرعي  نم  .طقاستي  رجآلا  : " مت .اهب  نوعتمتسي  نيذلا  كئلوأ  ًادبأ  مهفي  و 

."؟ عقيس

.رشاعلا مويلا  لولحب  مهمادقأ  تحّرقت  دقو  ةعبرألا  لاجرلا  ولعي  رابغلا  ناك 

ىحضأ املاح  ً.ائيس  ناك  هجازمو  ًاحنرتم  يش  راساخ  ناك  سلا ، ىلع  داتعم  غ 

نأ لبق  ةلئسألا  ضعب  ىوس  ًاضيأ  نايل  حرطي  يي ،  نش  ةرطيس  قاطن  جراخ 

كرتشا يف هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  هفتك  قوف  هتاودأ  عم  ىشم  ً.اما  تمصلا  مزتلي 

يف كارتشالا  لواحي  هنأ   الإ  هسوقب ، راساخ  اهلتق  يتلا  ةيربلا  بنارألا  لوانت 

نوش ةيوق  حاير  مهتلعج  .مهراسم  نوططخي  نورخآلا  ناك  نيب  ثيداحألا 

.ماكحإب شقلا  نوكس  مهباوثأ ، ىلع  مهيديأ  ىدحإو 

دق جوميت  ناك  .لشلا  ىلإ  ةيدؤملا  تاقرطلا  رصقأ  كولسب  بغري  راساخ  ناك 

روسلاو نشت  عالقل  فصوب  هدّوز  دق  ناك  اس  وه  نكل  هلهاجت ، متو  كلذب  لداج 
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ًايعادتم يف ناك  روسلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .ةازغلا  نم  ةيروطاربمإلا  يمحي  يذلا 

اولكشي نأ  مهنك  ساّرح  كانه  ناك  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  نكل  ءازجألا ، ضعب 

هاجتالاب ّلثمتي  ديحولا  نمآلا  قيرطلا  ناك  .مهدحول  لاجر  ةعبرأ  ىلع  ًارطخ 

يزك ةكلمم  لصفت  يتلا  لابجلا  اولصي  ىتح  رفصألا  رهنلا  يتفض  لوط  ىلع  ًابرغ 

.وغ ءارحص  نع  ايزك 

نع ًاثحب  نشت  ةيرق  لوخد  ىلع  ّرصأ  دق  راساخ  ناك  رشاعلا ، مويلا  ةياهن  دنع 

ةيفاك بهذلاو ؛ ةضفلا  نم  ةغص  ةيمك  نالمحي  نالازي  هقيقشو ال  ناك  .دايج 

ناك .لبق  نم  ةيدقنلا  عطقلا  كلتل  ًالثم  ًائيش  اوأر  دق  اونوكي  حالف   عيورتل 

يلاخ اورداغ  ً.ابعص  ةيزنورب  ىرخأب  ةيضفلا  عطقلا  ليدبتل  رجات  ىلع  روثعلا  ىتح 

دحاو ناكم  يف  ءاقبلاب  بغار  غ  ليللا ، لولح  عم  ًاددجم  اوقلطناو  ضافولا ،

.ليوط تقول 

ةباغ ًاقيمع يف  اولخد  دق  ةعبرألا  نوقهرملا  لاجرلا  ناك  رمقلا ، عفترا  امدنع 

رارمتساب موجنلا  ةيؤر  نولواحيو  تاناويح ، بورد  ىلع  ءطبب  نوسي  ربونص ،

ةحئار نم  قلقلاب  بيصأ  دق  جوميت  ناك  هتايح ، ىلوألا يف  ةرملل  .مهقيرط  ةفرعمل 

محتسالل ىرخأ  ةصرفب  ىظحي  نأ  ىّنو  هب ، تقلع  يتلا  خاسوألاو  هقرع 

، اهل نحلاب  رعشو  ةنيدملا  يف  ىلوألا  هتبرجت  يف  كفتلا  نعمأ  .نشت  بولسأب 

هبشي يذلا  رشبلا  دشح  وأ  لوستملل ، متهي  نكي  .يي   نش  تيب  ةفاظن  ركذتو 

لثم ىلإ  ًادبأ  قلزني  نلو  ناخ ، قيقشو  نبا  ناك  .ةنفع  محل  ةعطق  ناديدلا يف 

ًءاحيإ ّلث  ىأر  ءايرثأ ك  لاجر  شيع  ةقيرط  فاشتكا  ناك  .ةيرزملا  ةلاحلا  كلت 

ءاّنبلا ادب  .مالظلا  يف  نوسي  اوناك  يف  نايل  ىلع  ةلئسأ  حرطو  هل ، ةبسنلاب 

نأ فيك  مهفي  و  ةنيدملا ، ةايح  نع  ثكلا  فرعي  نكي  جوميت   نأل  ًاشهدنم 

، ةعنصلا ةذمالت  نع  جوميت  ربخأ  .ةفاج  حورل  ءاملا  لثم  تناك  ةديدج  ةقيقح  لك 

ةقارإ نود  نم  تاشاقنلا  ءارجإو  راكفألا  لدابتل  نوزراب  نوركفم  أي  ثيح 

، ًارقف ةنيدملا  ءايحأ  ّدشأ  ىتح يف  اهؤانب  متي  فرص  تاونق  نع  ملكت  ءاّنبك ، .ءامد 
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.ةنس ةرشع  يتنثا  نم  كأ  لمعلا  قاعأ  دق  ناك  داسفلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

ملعتم يف لاجر  عم  سلاب  ملح  يش ، ناك  نيبو  كلذ ، لك  جوميت  بعوتسا 

.هرهظ فلخ  ناتكوبشم  هاديو  ةميظع  اياضق  نوشقاني  سمشلا ، اهئيضت  تاحاس 

.هتليخم روصلا يف  كلت  تمطحتو  راساخ ، هيلع  كحضو  رهاظ ، رذجب غ  عت 

اس وه  ماطترا  ىلإ  ىّدأ  م  راذنإ ، نود  نم  لترلا  فقوأ  نم  راساخ  ناك 

، ًاكبترم نايل  فقوت  .تمصلا  مزتليل  يفكي  ا  ًابخ  ايزك  يزك  يدنج  ناك  .هرهظب 

اوناك له  .هلخاد  هسافنأ  سبح  دقو  ةصاخلا ، هراكفأب  لقثملا  هسأر  جوميت  عفرو 

.هلوح اوفتلاو  موي ، لبق  قيرط  ىلع  ةسارح  عقوم  اوأر  دق  اوناك  ًاقح ؟ قحالم 

ةزخوب جوميت  رعش  براهلا ؟ ىلع  روثعلاب  تردص  رماوألا  نوكت  نأ  نك  له 

ام كلذ  ناك  .هتايح  ذاقنإ  لباقم  مهب  ىشو  يي  نش  نأ  ةأجف  ًادكأتم  تابو  سأي ،

لك ءادعألا يف  ىري  ناك  نيب  مالظلا ، فوخلا يف  هيلع  ىلوتساو  جوميت ، هلعفيس 

.لظ

."؟ رمألا ام  : " هقيقش رهظ  ءارو  نم  جوميت  ّسمه 

.توص نع  ثحبي  لشلا ، تاذو  ميلا  تاذ  هسأر  راساخ  رادأ 

". ةدوجوم تناك  اهنكل  نآلا ، حيرلا  تغت  دقل  ً.اتاوصأ  تعمس  "

اذإ .انرثأ  اودقفي  ىتح  لايمأ  ةعضب  ًابونج  هجتن  نأ  يغبني  : " اس وه  سمه 

". راهنلا ءابتخالل يف  ةباغلا  نم  ةدافتسالا  اننك  انع ، نوثحبي  اوناك 

انم برقلاب  للستلا  نوكيس  .تاباغلا  يف  نوركسعي  ال  دونجلا  : " راساخ لاق 

". ةزهاج مكتحلسأ  نكتل  .ءطبب  نكل  ًامدق ، يضمنس  .ةياغلل  ًالهس 

نأ لبق  هدي  يف  اهّزه  هتاودأ ، ةبيقح  نم  ةليوط  دي  تاذ  ةقرطم  نايل  عفر 

.ديازتم بضغب  راساخ  ىلإ  جوميت  قّدح  .رخآلا  هفتك  ىلع  اهعضي 

نأ يغبني  قحم ، اس  وه  ةباغلا ؟ هذه  نيرخآ يف  دوجو  نم  انمهي  اذام  : " لأس

". مهلوح فتلن 

جلثلا نأ  دقتعأ  .ةفزاجملا  رمألا  قحتسيس  ًادايج ، نوكلت  اوناك  نإ  : " راساخ در 
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ةعساو تاوطخب  ىشم  ىرخأ ، ةملك  نود  نم  يشملا ." نم  تبعت  دقو  طقاستيس 

لثم لاجر  نكي  .تمصب   جوميت  هنعل  .هب  قاحللا  ىلع  مهمغرأو  مامألا ، ىلإ 

نوسرحيس اوناك  ار  .هتليخم  يف  اهانب  يتلا  ةنيدملا  عراوش  يف  اوشميل  راساخ 

.ةماركلاو فرشلا  ىلع  لضفأ  لاجر  لصحي  يف  راوسألا ،

ب ران  جهو  ةيؤر  ًانكمم  حبصأ  قيضلا ، بردلا  لوط  ىلع  اوراس  امدنع 

.عمسلا اتداح  راساخ  انذأ  اهتطقتلا  يتلا  تاوصألا  ًاعيمج  اوعمسو  راجشألا ،

امدنع ةضيرع  ةماستبا  راساخ  مستباو  ليللا ، ميسن  ةحضاو يف  ةكحض  تلصو 

.داوج ليهص  عمس 

يفخت تايحتلاو  تافاتهلا  تناكو  ءوضلا ، وحن  ءطبب  ةعبرألا  لاجرلا  للست 

رظنو هنطب ، ىلع  راساخ  ىقلتسا  ةيافكلا ، هيف  ا  اوبرتقا  امدنع  .مهتكرح  توص 

ضعب ىلع  اهضعب  ولعت  ةدقلا  روذجلا  تناك  ثيح  ةغصلا  ةحسفلا  ىلإ 

.ةلودجم لاكشأب 

، راساخ ةداعسل  .ةرجش  عذج  ىلإ  هديقي  ًايدلج  ًامازح  دشي  لغب ، كانه  ناك 

ةغص تناك  .ةباغلا  ةحسف  فرط  ىلع  ةديقم  رعشلا  ّةثك  دايج  ةثالث  تناك 

طويخلا ىأر  امدنع  هرصب  راساخ  زّكر  .لفسألا  ىلإ  اهسوؤرو  فقت  ةليحنو ،

ًاماهس عضوو  هسوق ، فلت  يتلا  شقلا  ةعطق  كف  اهفادرأ ، ىلع  بودنلل  ءاضيبلا 

.ةمجأ ىلع 

ناك .عبارلا  نم  نورخسي  مهنم  ةثالث  رانلا ، لوح  لاجر  ةعبرأ  كانه  ناك 

قرعلا يف نم  عملي  قيلحلا  هسأر  ناك  ً.انكاد  رمحأ  ًابوث  يدتريو  ًاغص  هدسج 

مهتمزحأ كاكس يف  نولمحي  مهنكل  ًاعورد ، نودتري  نورخآلا  نكي  .رانلا   ءوض 

نورمتسي مهو  ةيساق  مههوجو  تناك  .ةرجش  ىلع  هدنسي  صق  سوق  مهدحألو 

تناك .مجحلا  ليئضلا  لجرلا  برضل  فلخلاو  مامألا  ىلإ  نوكرحتي  مهتيلست ، يف 

نم ةدشب  فزني  ناك  لاجرلا  دحأ  نكل  ةمروتمو ، تامدكلاب  ًةئيلم  ههجو  اعم 

.نيرخآلا عم  كحضلا  ىلإ  مضني  هفنأ و 
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م اصعب ، هفنأ  نم  فزني  يذلا  لجرلا  مدطصا  بقاري ، راساخ  ناك  نيب 

ناك نيب  راساخ  ّرشكو  نوكسلا ، ربع  ةبرضلا  عقو  عس  نك  ناك  .حنرتي  هلعج 

درجم هتوصو  ءوضلا ، نع  ًاديعب  اس  وه  ىلإ  ًادئاع  للست  .هسوق  رتو  سّملتي 

.سمه

سوقلاب نثا  ىلع  ءاضقلا  يننكو  دونج ، مهنأ  ودبي  .مهدايج ال  ىلإ  جاتحن  "

نكل لتاقي ، لاز  ام  .ةضيبلا  هبشي  هسأرو  رخآ  باش  كانه  .خألا  تمجاه  اذإ 

". مهتثالث دض  ةصرف  هيدل  تسيل 

يف مهتقو  لك  نوضقيو  ءاّدشأ ، لاجر  مهنإ  ً.ابهار  نوكي  ار  : " اس وه  لاق 

". هنأش نم  للقت  .ةالصلاو ال  عرضتلا 

نم ةحلسألا  لعتسا  ملعتأ  يتلوفط  تيضمأ   " ً.اعتمتسم هينيع ، راساخ  عفر 

". يدض فوقولا  هنك  كبعش  نم  ًادحأ  نآلا  ىتح  َرأ  .قسغلا   ىتح  رجفلا 

كئلوأ لتقي  الأ  لواحيس  ًابهار ، ناك  اذإ   " .هسأر ّزهو  اس ، وه  ابجاح  بطقت 

". لم ىلع  مهتاراهم  نوضرعي  مهتيأر  دقل  .هنومجاهي  نيذلا 

نابهرو لاتقلا  مهنك  ال  دونج  .بيرغ  بعش  متنأ   " .فطلب راساخ  ففأت 

". يمهس قلطأ  امدنع  ًاسأر  برضيل  هتقرطم  زّهجي  نأ  نايل  ربخأ  .كلذ  نوعيطتسي 

هيف اثج  فقوم  ىلإ  ءطبب  لقتناو  ىرخأ ، ةرم  رذحب  مامألا  ىلإ  راساخ  مدقت 

، ضرألا ىلع  يقلتسي  فزني  هفنأ  ناك  يذلا  لجرلا  نأ  ىأر  هتشهدل ، .هيتبكر  ىلع 

باشلا بهارلا  ناك  .نيرخآلا  نثالا  ىلع  قبطأ  دق  تمصلا  ناك  ً.املأ  ىّولتي 

ملكتي راساخ  هعمسو  اهب ، بيصأ  يتلا  تامدكلا  نم  مغرلا  ىلع  ًابصتنم  فقي 

بحسو ًابناج ، هاصع  ىقلأ  مهدحأ ، هنم  رخس  .هوبّذع  نيذلا  كئلوأ  عم  ءودهب 

.همازح نم  ًاداح  ودبي  ًارجنخ 

ىلع ةأجف  زفقو  هيلإ ، رانلا  ربع  بهارلا  رظن  امدنعو ّرص ، هسوق ، راساخ  ّدش 

، ًائيش اوظحال  دق  نورخآلا  نكي  ً.اديعب   بثولل  دعتسم  هنأ  ول  ك  هيمدق 

.هردص هزرغ يف  ديري  رجنخلا  لمحي  وهو  بهارلا  وحن  مهدحأ  عفدناو 
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عقي هلعجو  هطبإ ، قيرطلا يف  عطاق  باصأ  ًهس  قلطأو  ًافز ، راساخ  جرخأ 

نازفقي هو  اس ، وهو  نايل  خرص  امدنع  هسفن  لوح  رخآلا  راد  .ضرألا  ىلع 

هسأر ىلع  ةبرض  لزنأو  خألا ، لجرلا  نم  بهارلا  مدقت  اكرحت ، امدنع  .هوحن 

بهارلا نكل  اهدنع ، نارأجي  نايلو  اس  وه  ءاج  .رانلا  ىلع  طقسي  هتلعج 

ىلع هيديب  تبرو  بهللا ، ةنسلأ  نم  همجاهي  ناك  يذلا  لجرلا  بحس  هلهاجت ،

نأ ُدبي  نكل   ًاوخر  لجرلا  ناك  .هنم  جرخي  أدب  دق  ناخدلا  ناك  يذلا  رعشلا 

.قالطإلا ىلع  بهارلا  قيعي  نزولا 

.مهيلإ أموأو  ددجلا ، مداقلا  ةهجاومل  بهارلا  فقو  كلذ ، نم  ىهتنا  امدنع 

ىلإ رخآ  ًهس  راساخ  ّدش  ً.املأو  ًافوخ  كاذنآ  نئي  هفنأ  فزني  يذلا  لجرلا  ناك 

.هباقعأ جوميت يف  ناكو  يش ، ناك  نيب  هسوق 

راساخ دعي  ىتح   مامألا ، ىلإ  عفدناو  هب  مايقلا  راساخ  يوني  ام  بهارلا  ىأر 

ودبي هلعجي  علصألا  بهارلا  سأر  ناك  ً.املأ  ىولتي  يذلا  دسجلا  ةيؤر  ىلع  ًارداق 

.ليلقب ىتف  نم  ربكأ 

". ًابناج َّحنت  : " راساخ هل  لاق 

هيعارذ عضوو  كرحتي  هنكل   لاعفنا ، يأ  نود  نم  تلكلا  بهارلا  ىقلت 

.مهسلا ىلإ  قّدحيل  هردص  ىلع 

هنم بلطا  : " دودشم سوقب  كاسمإلا  دهج  نم  هنانسأب  ّرصي  وهو  راساخ ، لاق 

عيطتسي كلذ  فالخب  هنإو  هداوجل ، ةجاحب  اننإ  هل  لق  .اس  وه  اي  ًابناج  ىّحنتي  نأ 

". لجرلا اذه  لتقأ  املاح  هقيرط  ًامدق يف  يضملا 

عبت .اهفرعي  تلك  عسل  قرشي  بهارلا  هجو  راساخ  ىأرو  اس ، وه  ملكت 

نع هعجارت  ىلع  ةمالع  بهارلا  ىلع  رهظي  امدنعو   ّداح ، ثيدحل  ٌلدابت  كلذ 

.رتولا دش  نم  ففخو  نشت  ةغلب  ةنعل  راساخ  قلطأ  هفقوم ،

انل تسيل  لجرلا  ةايح  نإو  انل  ةجاحب  نكي  هنإ   لوقي  : " ًاخأ اس  وه  لاق 

هراعتسا اإو  هل ، سيل  هنأل  هداوج ، نع  ىلختي  نل  هنإ  ًاضيأ  لاق  .اهيلع  يضقنل 
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". طقف

."؟ هلمحأ يذلا  سوقلا  َري  أ  : " بهارلا هاجتاب  مدقتي  وهو  راساخ ، لأس 

نيد لجر  هنإ  .هوحن  ةبوصم  ًهس  رشع  ينثا  كيدل  ناك  اذإ  ىتح  متهي  نل  "

". فاخي الو 

هسفن داوجلا  بوكر  تدرأ  نإ  الإ  .جوميتل  داوج  هيدل  نيد ، ىتف  : " راساخ ّدر 

."؟ يقيقش عم 

قايس تارم يف  ثالث  ىنحنا  بهارلا ، ىلإ  ملكت  عنامأ ." ال  : " ةرشابم اس  وه  لاق 

.راساخ ىلإ  رظني  وهو  ةياهنلا ، ةّدحب يف  ىتفلا  أموأ  .ثيدحلا 

ينتعيو انه  ىقبيس  .دايجلا  ىلع  لوصحلا  عيطتست  كنإ  لوقي  : " اس وه  لاق 

". ىحرجلاب

."؟ هذاقنإل ركشي  له   " .ثدحي ام  مهف  نع  ًازجاع  هسأر  راساخ  ّزه 

". ذاقنإل ةجاحب  نكي    " .بعت يأ  نم  ًايلاخ  اس  وه  هجو  ادب 

.ءودهب هيلإ  قّدحي  ناك  يذلا  بهارلا  نم  راساخ  ابجاح  بطقت 

ءيجملاب بغري  ناك  نإ  هلأسا  .لجرلا  اذه  راساخ  بحيس  : " ةأجف راساخ  لاق 

". انعم

.راساخ هانيع  كرتت  نأ  نود  نم  هسأر ، ىتفلا  ّزهو  ًاددجم  اس  وه  ملكت 

". ءارقفلا هناكم ب  نكل  ةبيرغ ، تاقرط  ىلإ  هدوقي  ار  اذوب  لمع  نإ  لوقي  "

.راساخ ففأت 

عن نأب  بغري  نكي  اذه   اذوب  نأ  فرعي  فيك  هلأسا  .ناكم  لك  ءارقفلا يف  "

". انه هيلع 

.عمسي ا  ًاما  ًتهم  بهارلا  ادب  ملكتي ، ناك  نيبو  اس ، وه  أموأ 

". مكموق ًافورعم ب  اذوب  ناك  نإ  لأس  : " اس وه  لاق 

يقابلا .تحت  ضرألا  مألاو  قوف  ءسلا  بأب  نمؤن  اننإ  هل  لق   " .راساخ مستبا 

ىدل اس  وه  انيع  تفرط  امدنع  تفاخ  توصب  كحض  توملا ." لبق  أو  حافك 
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.ةفسلفلا كلت  هعس 

."؟ هب نونمؤت  ام  لك  كلذ  له  : " اس وه  لأس 

، ًاضيأ حاورألاب  نونمؤي  ىقمحلا  ضعب   " .هقيقش ىلع  ةفطاخ  ةرظن  راساخ  ىقلأ 

". اذه اذوب  فرعن  .ةيوق ال  ىن  عارذو  ديج  داوجب  نمؤي  انمظعم  نكل 

ةعساو تاوطخب  ىشمو  هسأر  باشلا  بهارلا  ىنحأ  مالكلا ، اس  وه  لقن  امدنع 

، جرسلا ىلع  زفقي  ناك  نيب  جوميتو  راساخ  هبقار  ً.اّديقم  هداوج  ناك  ثيح  ىلإ 

.هيتاقب لكريو  لهصي  ناويحلا  لعج  م 

."؟ انعم مداق  ىتفلا  له  .حيبق  شحو  كلذ  : " راساخ لاق 

.هسأرب أموأ  امدنع  ًائجافتم  ودبي  لازي  اس ال  وه  ناك 

كنأب ًاقحم  نوكت  ار  نكل  هبرد ، مخت  لجرل  نك  هنإ ال  لوقي  .مداق  هنإ  "

". هيلإ ًاعوفدم  تنك 

مدع هب  يغبنيو  ءايحأ ، ادعأ  كرتأ  نل  يننإ  هل  لق  نكل  ً.انسح  : " راساخ لاق 

غصلا علصألا  هسأر  رطشأس  كلذ ، لعف  اذإ  هنإ  هل  لق  ً.اددجم  يرومأب  لخدتلا 

". فصن

ناك نيب  هذخف  ىلع  مطلو  ًايلاع ، كحض  تلكلا ، بهارلا  عمس  امدنع 

.هداوج ىلع  قاسلا  جرفنم  سلجي 

بائذلا نم  راساخ  انأ  : " هسفن ىلإ  شي  وهو  لاق  .هنم  راساخ  ابجاح  بطقت 

."؟ كمسا ام  .بهارلا  اهيأ 

كلذ نأ  ادب  وش ."! واي  : " ةيحت لثم  هردص  ىلع  ترم  هتضبقب  برضي  وهو  ّدر ،

هيلإ قّدح  .هينيع  حس  نأ  هيلع  ناك  ىتح  تفاخ  توصب  كحضو  بهارلل  عتمم 

.راساخ

". لقألا ىلع  يشملا  ىهتنا  .يل  ينبلا  داوجلا  .اس  وه  اي  داوجلا  ِطتما  : " ًاخأ لاق 

ًاداوج جوميتو  اس  وه  ىطتما  .دايجلا  اولتعيل  ًاليوط  ًاتقو  رمألا  قرغتسي   

دق نوجانلا  تاقرطلا  عّاطق  ناك  ً.اديعب  هؤاقلإو  جرسلا  ّلح  مت  املاح  ًاعم  ًادحاو 
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اوبقار .كحملا  ىلع  مهتايح  نأ  نم  قلق  ثيدحلا ، ءانثأ  يف  تمصلا  اومزتلا 

مهنأ اودكأت  امدنع  طقف  تانعللا  اوقلطيل  بصتنم  اوسلجو  نودعتبي ، ءابرغلا 

.مهدحو اوحبصأ 

ًايلاخ ءارحصلل  ةيبونجلا  ةفاحلا  نع  ايزك  يزك  ةكلمم  لصفي  يذلا  رمملا  ناك 

فلأ دعب  ىلع  يتنيخ  لابج  يف  .هيلإ  ةسمخلا  لاجرلا  ةعومجم  تلصو  امدنع 

ةديدع ًاروهش  ضرألا  ىلع  نميهيو  ًايساق ، ءاتشلا  نوكيس  لشلا ، ىلإ  ليم 

اهنأ ول  ك  هربع  رأجت  ةدوربلا  ةديدش  ةفصاع  تناك  رمملا ، دنع  ىتح  .ةمداق 

نم ًالدب  .كاذنآ  ًانكاس  ًاناكم  رمملا  لعجي  نصح  كانه  نكي  .اهقالطإب   ةديعس 

.رابغلاو لامرلاب  ءيلم  ءاوهلاو  ًااد  بهت  حايرلا  تناك  كلذ ،

لوألا يومدلا  دهجلا  نيركذتم  رمملا ، ىلإ  الصو  امدنع  جوميتو  راساخ  لجرت 

ةرورض يف  ًاقحم  زيكنج  ناك  .كانه  فقي  ناك  يذلا  نصحلا  ىلع  ءاليتسالل 

رخآ رجح  لك  ناك  نكل  لامرلا ، ةمخضلا يف  لتكلا  ضعب  كانه  تناك  .هكيكفت 

ىلع لدت  تناك  روخصلا  ةعبرملا يف  بوقثلا  ضعب  اهدحو  ً.اديعب  هبحس  مت  دق 

نأ ول  رمألا ك  ادب  كلذ  فالخب  نكل  مئاعدلاو ، ةيبشخلا  ضراوعلا  تيبثت  نكامأ 

ًالش هجتت  يتلا  لئابقلا  مامأ  قئاع  كانه  نكي  .ًالصأ   دوجو  هل  نكي  نصحلا  

.رخفلاب رعشي  راساخ  اهدحو  ةقيقحلا  كلت  تلعجو  كاذنآ 

ىلع ةقهاشلا  روخصلا  ىلإ  ىلعألا  ىلإ  نارظني  رمملا ، لوط  ىلع  جوميت  عم  ىشم 

نأ نود  نمو  يرجي ، ام  هفي  نأ  نود  نم  ءاّنبلاو  بهارلا  هبقار  .بناجلا  الك 

ةكلمم نأو  ءادوسلا  ةراجحلا  نم  ًانصح  هتابنج  ب  مضي  ناك  ناكملا  نأ  افرعي 

.عئار لكشب  ةيمحم  تناك  ايزك  يزك 

ّتلد .هنطول  ةفوشكملا  لوقحلا  ىلإ  قّدحيل  هداوج  رادأو  ًابونج ، اس  وه  رظن 

ليصاحملا قرح  اهيف  متي  ناك  يتلا  نكامألا  ىلع  ديعب  نم  حولت  ةنكاد  عقب 

ًاقثاو ناكو  ىرقلا ، عوج يف  كانه  نوكيس  .ضرألا  وسكي  يذلا  دامرلاو  ةنفعتملا 

.ةركفلا نم  هسأر  ّزه  .ناوشني  ىتح يف  ارو  كلذ ، نم 
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هتجوزو هئانبأ  ةيؤر  ًاديج  ًارمأ  نوكيسو  روهش  ةعبرأ  ىلاوح  ةليط  ًاديعب  ناك 

اهل ضرعت  يتلا  ءاركنلا  ةزهلا  دعب  شيجلا  لاح  يه  فيك  لءاست  .ىرخأ  ةرم 

عزفو ةدق  مالس  ةيقافتا  تقرخ  دق  لئابقلا  تناك  .ميظعلا  ناخلا  يدي  ىلع 

كلت ءالمزو يف  ءاقدصأ  رسخ  دق  ناك  .كلذ  نع  مجن  يذلا  رامدلا  ركذت  امدنع 

لثمتي يف خألا  لالذإلا  ناك  .همف  نع  ًادبأ  ًاديعب  ةرارملا  معط  نكي  روهشلا و 

كلت لثم  ماغرإ  ةركف  نم  اس  وه  شعترا  .يجمه  ىلإ  كلملا  ةنبا  ميلست  ةيؤر 

.زعاملاو مانغألا  ةنتنلا ب  مهمايخ  شيعلا يف  ىلع  ةأرملا 

.راساخ ةبحصل  دقتفيس  هنأ  ةشهدلا  ضعبب  كردأو  يداولا ، ىلإ  اس  وه  قّدح 

عيطتسي ناك  اس  وه  نأ  الإ  فنعلا ، وحن  هليمو  لجرلا  ةظاظف  لك  نم  مغرلا  ىلع 

ةسلخ لخد  دق  ايزك  يزك  نم  هغ  دحأ  نكي  .رخفلا   ضعبب  ةلحرلا  ىلإ  علطتلا 

ببستي داك  راساخ  نأ  ًاحيحص  ناك  .ءانب  ّملعم  عم  ًايح  داعو  نشت  ةنيدم  ىلإ 

ةرشق اس  وه  كرف  .زرألا  بارش  نم  ثكلا  برش  امدنع  ىرقلا  ىدحإ  هلتق يف 

نكي .هعالضأ   لوط  ىلع  كسب  هبرض  دق  يدنج  ناك  ثيح  هبناج  ىلع  حرج 

، قافأ امدنع  لاتقلا  راساخ  ركذتي  .هتلئاع   روزي  ناكو  كانه  ًازكرمتم  لجرلا 

يذلا بضغلل  ةراثإ  كألا  لجرلا  ام  ةقيرطب  ناك  ً.اقلطم  رمألاب  ركفي  هنأ ال  ادبو 

ايزك يزك  يدنج  ّرثأ يف  دق  ناك  روهتملا  هلؤافت  نكل  لبق ، نم  هآر  نأ  اس  وهل  قبس 

شيجل مراصلا  طابضنالا  ىلع  ًاددجم  دايتعالا  عيطتسي  ناك  نإ  ًاقلق  لءاستو 

هنأ اهدنع  اس  وه  رّرقو  ءارحصلا  ربع  ةيونسلا  ةيزجلا  لمح  يغبني  ناك  .كلملا 

.لئابقلا تبجنأ  يتلا  ضرألا  ىل  طقف  ةلحرلا ، كلت  ساّرحلا يف  ةدايقل  عوطتيس 

بلجو ًاددجم  هنطو  ةيؤر  ةركفل  جاهتباب  رعش  .هيقفارم  ىلإ  ًايشم  راساخ  داع 

خاسوألاو رابغلا  ناك  .هتداعس  ًارهظم  لباقملاب ، نيرخآلل  مستبا  .زيكنج  ىلإ  ءاّنبلا 

ناك .مههوجو  اعم  لك  يفخي  بارتلاو  ءانثتسا ، نود  نم  ًاعيمج  مهيطغت 

ّملعتل نذأ  نايل  ىدل  نكي  .اس   وه  نم  لئابقلا  ةغل  ملعتي  أدب  دق  وش  واي 

ىلإ مهسوؤرب  اوراشأ  .ةديفملا  تلكلا  ضعب  ظفح  دق  ناك  ًاضيأ  هنكل  ةغللا ،
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.ديجلا هجازم  ببس  نم  قثاو  غو  نيددرتم ، راساخ 

نم ًاشهدنم  ناك  .هنم  برتقي  ناك  نيب  راساخ  ىلع  هيرظان  اس  وه  ّتبث 

تلكلا ىلع  روثعلل  حفاكو  ةبحصلا ، كلت  ةرداغم  ةركف  نم  هردص  يف  قيضلا 

.ءيش يأ  كفتلا يف  اس  وه  عيطتسي  نأ  لبق  راساخ  ملكت  .كلذ  نع  بعتلل 

". ليوط تقول  ًاددجم  نطولا  ىرت  نل  .اس  وه  اي  ةديج  ةرظن  ِقلأ  "

."؟ اذام : " اسملا هجازم  ىفتخا  دقو  اس  وه  لأس 

.ٍلابم هيفتك غ  راساخ  زه 

ر دقو  روهش  ةعبرأ  نم  لقأ  ىوس  ِضقنت  .ةلماك   ةنس  انل  ككلم  كبدتنا  "

ةغللا ميلعتو  ءاّنبلل  مجرتتل  كيلإ  جاتحنس  .لابجلا  ىلإ  لصن  نأ  لبق  نارخآ  نارهش 

راساخ ادب  كلذ ."! تدقتعا  له  انه ؟ ككرتأس  يننأ  دقتعت  تنك  له  .بهارلل 

.اس وه  هجو  ىلع  رهظ  يذلا  ةرارملا  بعت  نم  ًاديعس 

م نيديفتسم  لالتلا  ضعب  مجاهنس  .اس  وه  اي  لوهسلا  ىلإ  نودئاع  نحن  "

لولحب ار  .برحلا  ىلإ  بهذنس  نيدعتسم  نوكن  امدنعو  ءاّنبلا ، هايإ  انلمعيس 

وأ ىرخأ  ةنس  انل  كبدتني  نأ  ككلم  نم  بلطأسو  انل ، ًاديفم  نوكتس  تقولا ، كلذ 

". كلذ هنم  انبلط  اذإ  ةيزجلا  نم  كرعس  عطتقيس  هنأ  دقتعأ  .تنثا 

". ينبّذعتل كلذ  لعفت  : " ةّدحب اس  وه  لاق 

.نشت فرعي  براحم  لجر  كنكل  ًاليلق ، ار   " .تفاخ توصب  راساخ  كحض 

". مهمجاهن امدنع  انم  برقلاب  كيلإ  جاتحنس 

هقاس ىلع  ةداعسب  يلوغملا  براحملا  همطل  .راساخ  ىلإ  بضغب  اس  وه  قّدح 

ءاملا ىلع  لصحن  نأ  يغبني   " .هفتك قوف  نم  يداني  ًادعتبم ، ريدتسي  ناك  نيب 

لجرلل نك  له  .لالدلاو  ءاسنلا  نطوو  ءارحصلا  اهنإ  كلذ ، دعب  .تاونقلا  نم 

يننإ .اس  وه  اي  ًائفاد  كيقبتل  ةلمرأ  ىلع  كل  عأس  كلذ ؟ نم  كأ  بلطي  نأ 

". هب ىرت  نانيع  طقف  كيدل  ناك  نإ  ًافورعم  كيدُسأ 

هبحس دق  نايل  ناك  يذلا  جوميت  نم  برتقاو  ىرخأ ، ةرم  هداوج  راساخ  ىطتما 
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.هقيقش نم  ًابرتقم  ىنحنا  .جرسلا  ىلإ 

."؟ كلذب رعشت  له  .يقيقش  اي  انيدانت  لوهسلا  "

، راساخ لثم  لئابقلا  ىلإ  دوعي  نأ  ديري  ناك  عقاولا ، يف  اهب ." رعشأ  : " جوميت ّدر 

.مهسفنأل هيلع  نولصحيس  ام  ًاما  فرعي  هنأل  طقف  ناك  كلذ  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

لكو هتليخم  يف  ًاندم  جوميت  ىأر  مئانغلاو ، برحلاب  ملحي  هقيقش  ناك  نيب 

.اهب عتمتت  يتلا  ةوقلاو  لجلا 
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اثلا مسقلا 
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رشع سداسلا  لصفلا 

دق زرألا  لوقح  تناك  .يهنل  ةنيدم  مدت  بقاري  لماكلا  هعردب  زيكنج  فقو 

قّوط امدنع  هاجتا  يأ  لايمألا يف  تارشع  دعب  ىلع  ةبطر  ةينب  ًاخاسوأ  تحضأ 

نود نم  ةوخر  ىلدتت  دايج  لويذ  ةعست  نم  ةفلؤملا  هتيار  تناك  .راوسألا  هشيج 

هرضحأ دق  ناك  يذلا  شيجلا  ىلع  عشت  بورغلا  سمش  ةعشأ  تناك  نيب  ميسن 

.ناكملا كلذ  ىلإ 

ضرألا برضت  مهدايجو  رماوألا ، ماهسلا  ةامر  رظتنا  هيبناج ، الك  ىلع 

نكي ناخلا   نكل  ءانتسكلا ، نولب  ًاداوج  كس  هفلخ  ٌعبات  فقو  .اهرفاوحب 

.هئاطتمال كاذنآ  ًادعتسم 

فرفرت يف اقلا  رمحألا  شقلا  نم  ةميخ  تناك  رظتني ، يذلا  لترلا  نم  ًابيرق 

ةمواقملا قحس  دق  زيكنج  شيج  ناك  هلوح ، ًاليم  سمخ  ةفاسم  ىلع  .حيرلا 

ةرم تاذ  تمح  دق  ناوشني  تناك  ًاما ك  ةنيدملا ، ىوس  كانه  دعي  ىتح  

دونج باحسنا  دعب  ةغراف  تاقرطلا  نوصحو  تايماحلا  تناك  .ايزك  يزك  كلم 

وزغلا نم  فوخلاب  نورعشي  اوناك  .هل  يدصتلا  اوعيطتسي  شيج   مامأ  نشت 

كرات نشت ، دونج  اهيلع  رطيسي  يتلا  قطانملا  فارطأ  ىلإ  اوبحسناو  مهمامأ ،

السو تاقينجنم  مامأ  ًاقئاع  لكشي  ميظعلا   روسلا  ىتح  .ةفوشكم  ندملا 

ىلإ اهميطحت  متي  هنم  ةعساش  ماسقأ  ةيؤرل  ةداعسلاب  رعشي  زيكنج  ناك  .هبعش 

عفادملا اوحستكا  دق  هلاجر  ناك  .ةديدجلا  ةيبرحلا  هتاودأ  ةبرجت  ىدل  ضاقنأ 

ءيشب ةيبشخلا  تاركسعملا  تويب  اوقرح  اهيلإ ، لوصولا  مهنك  ةطقن  دعبأ  ىلإ 

هب مايقلا  اوعاطتسا  ام  لك  ناك  .مهّدص  نشت  دونج  عطتسي  .ةنيغضلا   نم 

.رامدلل ضرعتلا  وأ  برهلا 

طباض رهظي  امدنع  ًالبقتسم : رهظيس  فقوملل  ًاريدقت  نأ  ًاقثاو  زيكنج  ناك 

كلذ نوكي  نل  .ًالبقتسم  غنيكني  ىلإ  لئابقلا  لصت  امدنع  وأ  نشت ، ةدايق  عيطتسي 
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.مويلا

ىأر .طقف  ةثالث  ناياو يف  تقرتحاو  مايأ ، ةعبس  تطقس يف  دق  ابمازك  تناك 

ًايضار مستباو  يهنل  نم  ًاعطق  ّدهت  هتاقينجنم  نم  ةعوفدملا  ةراجحلا  زيكنج 

تايلمعلا نم  ًاديدج  ًالكش  هل  رهظأ  دق  هاقيقش  هرضحأ  يذلا  ءاّنبلا  ناك  .كلذب 

ىنب دق  هبعش  ناك  تنس ، لالخ  .ةيلاعلا  راوسألا  ًاددجم  هفقوت  نلو  ةيبرحلا 

دق هؤانبأ  ناك  .ةيلاعلا  نشت  راوسأ  فعض  طاقنو  رارسأ  ّملعتو  تاقينجنم 

فراشم ىلإ  لصي  ربكألا  ىل  ًادجاوتم  ناكو  ءايوقأو  ةماقلا  لاوط  اوحبصأ 

ً.اديج ّملعتو  هبعش  ءادعأ  ىلإ  داع  دق  ناك  ً.ايفاك  كلذ  ناك  .ةلوجرلا 

ناك هنأ  الإ  تاقينجنملا ، فص  نع  ًاديعب  فقي  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

نشت يف دونج  نكي  .نكاسلا   وجلا  حوضوب يف  ةيّودملا  تابرضلا  عس  عيطتسي 

بحس ناك  كلذ ، اولعف  اذإو  هشيج ، لاتقو  جورخلا  ىلع  نوؤرجي  لخادلا 

ةعطق .كاذنآ  مهديفت  اهوبصن  يتلا  ءارمحلا  ةميخلا  نكت  .ةعيرسلا   ةياهنلاب 

تاقينجنملا يف نم  قلطنت  ةراجحلا  تناكو  راوسألا ، ميطحت  متي  ناك  ىرخأ ، رثإ 

تيمصت هل  مّدق  دق  نايل  ناك  ً.اقرع  ببصتت  هلاجر  نم  قرف  لبق  نم  ءاوهلا 

يذلا يزاوملا  لقثلا  ًاددجم يف  رّكفو  هنهذ ، زيكنج يف  هّليخت  ً.اعيورت  كأ  حالسل 

نشت ءاّنب  ناك  .ةقحاس  ةوقب  مادقألا  تائم  ةبك  ًاروخص  فذقيس  هنإ  نايل  لاق 

فشتكا دق  زيكنج  ناك  .هتراهم  رّدقي  مكاحل  ةحلسأ  ميمصت  ًازفاح يف  دجو  دق 

.ليوط دمأ  ذنم  ةفرعملاب  عتمتي  هنأ  ول  ك  نايل  موسر  باعيتسا  عيطتسي  هنأ 

، كاكتحالاو ةوقلا  نكل  هيلإ ، ةبسنلاب  مسالط  لازت  ال  ةبوتكملا  تلكلا  تناك 

نايل عديس  ناك  .هنهذ  ةحضاو يف  اهلك  تناك  لابحلاو  ةيرجحلا  لتكلا  عفاورلا ،

.غنيكني ةمجاهمل  ةميظعلا  هتلآ  ينبي 

ففأت .مالستسالا  ىلع  اهماغرإ  متيل  يهنل  هبشت  نشت  روطاربمإ  ةنيدم  نكت   

، اهفصو دق  نايل  ناك  يتلا  ةمخضلا  راوسألاو  قدانخلا  ليختو  ةركفلا ، نم  زيكنج 

صمخأ ىتح  سأرلا  ىلعأ  نم  لاجر  ةعبس  ضرعب  ةدعاقلا  دنع  ةكيمسلاو 
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جاربأ نكل  اهتحت ، اهرفح  مت  تاونق  ىلإ  تراهنا  دق  ابمازك  راوسأ  تناك  .مدقلا 

كأ ىلإ  ةجاحب  ناك  .اهضيوقت  نك  الو  روخص  ىلع  ةينبم  تناك  غنيكني  نصح 

، هتبعج رخآ يف  حالس  كانه  ناك  نكل  روطاربمإلا ، ةنيدم  ميطحتل  تاقينجنملا  نم 

.هنوققحي رصن  لك  عم  ةراهم  كأ  نوحبصي  هوبراحم  ناكو 

ديدجلا مهرود  ىلع  نوضرتعيس  مهنأ  رمألا  ئداب  يف  رّكف  دق  زيكنج  ناك 

دق ناك  نايل  نكل  لبق ، نم  ةاشملا  حالس  عرب يف  دق  هبعش  نكي  .تالآ   لّعك 

ملع نومهفي  مهنم  ديدعلا  نأ  زيكنج  دجوو  نوسدنهم ، مهنأ  ةركفب  مهعنقأ 

ًاندم نومطحي  لاجر  ىلع  لوصحلاب  هتداعس  رهظأ  دق  ناك  .نازوألاو  ىوقلا 

.هيرظان مامأ  رخفب  نوفقي  اوناكو 

عم ناك  .جراخلا  ىلإ  روسلا  نم  ءزج  طقس  امدنع  هنانسأ  نع  زيكنج  فشك 

لّكش دق  يسيئرلا  شيجلا  ناك  .يهنل  راوسأ  مامأ  نولمعي  مهنم  فلأ  يدوبوست 

ىلع ةراشإ  لوأ  دنع  اهوحن  عافدنالا  رظتني  عبرألا ، ةنيدملا  تاباوب  جراخ  ًالاترأ 

هّجوي تاقينجنملا ، قرف  ةعساو ب  تاوطخب  يش  يدوبوست  زيكنج  ىأر  .اهحتف 

يتلا ةقيرطلا  نم  رخفلاب  زيكنج  رعشو  ًاما ، ًاديدج  كلذ  لك  ناك  .تابرضلا 

.كلذ ىل  ًايح  ناك  هدلاو  نأ  ول  .تالآلا  كلت  عم  هبعش  اهب  ملقأت 

.هيبراحم ةيحل  مامألا  ىلإ  ةيبشخلا  سيراتملا  مدقتب  يدوبوست  رمأ  ديعب ، نم 

، مهتايحب ةرطاخملا  نود  نم  مهساوقأ  لعتسا  ةنيدملا  ةامر  رودق  نكي   

يأ نود  نم  بشخلاب  مطترت  مهماهس  تناك  حاجنلا ، مهفلاحي  ناك  امدنع  ىتحو 

.ثأت

اهسوؤرب عفادملا  نم  ةعومجم  تلطأ  يرجي ، ام  بقاري  زيكنج  ناك  نيب 

اياحض مهنم  ديدعلا  عقو  .روسلا  ىلعأ  قوف  نم  يديدح  ٍردق  يف  ام  بكسل 

زيكنج ابجاح  بطقت  .مهناكم  اوذخأيل  ديزملا  ًااد  كانه  ناك  نكل  ماهسلا ،

فلخ نوبراحملا  ىراوت  .دوسأ  لئاسب  ًاحاّمر  رشع  ينثا  ليلبت  اوحجن يف  امدنع 

، لئاسلا ىلع  لعاشم  ءاقلإ  مت  طقف ، تاظحل  دعب  نكل  يبشخلا ، مهسارتم 
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لاجرلل ةموتكملا  تاخرصلا  نم  ىلعأ  اهتوص  ناك  يتلا  بهللا  ةنسلأ  ترشتناو 

.مهتائر تقرتحا  نيذلا 

يدوبوست وحاّمر  ّعت  .هلوح  نم  تانعللا  نوقلطي  ًالاجر  زيكنج  عمس 

، كلت كابترالا  ةلاح  يف  .موجهلل  ةسلسلا  ةتولا  اودسفأو  ىرخألا ، تاعومجملاب 

عضو وأ  هداعبإل  هسارتم  قاطن  جراخ  وطخي  نم  لك  نوفدهتسي  نشت  ةامر  ناك 

.هملأل ٍّدح 
ةكرات فلخلا ، ىلإ  ءطبب  تاعومجملا  تكرحتو  ةديدج ، رماوأ  يدوبوست  ردصأ 

تأدب نيب  ًاقفاوم  زيكنج  أموأ  .مهيلع  ءاضقلا  مت  ىتح  باصملا  لاجرلا 

مغرلا ىلع  قرحي ، يذلا  تيزلا  نع  عمس  دق  ناك  .ىرخأ  ةرم  لمعت  تاقينجنملا 

نم ربكأ  ةعرسب  لعتشي  ناك  .ةقيرطلا  كلت  لث  لمعتسي  هآر  دق  نكي  هنأ   نم 

نوكيس ار  .هنم  ةيمك  ىلع  لوصحلا  ررقو  لوغملا ، حيباصم  يف  نأضلا  محش 

يغبني يتلا  ليصافتلا  فالآب  هنهذ  ألتما  .طقست  امدنع  يهنل  هنم يف  ضعب  كانه 

.ططخلا نم  مروتم  هسأر  نأب  رعش  ىتح  موي  لك  اهركذت  هيلع 

فاته عس  عاطتساو  روسلا  تحت  ناخدلا  اهنم  جرخي  ةنكاد  ثثج  تقلتسا 

أدب دقو  قارتخا ، قيقحتب  يدوبوست  موقي  نأ  زيكنج  رظتنا  .ةنيدملا  لخاد  تفاخ 

نوكيس سمشلا ، بيغم  دنعو  ًاليوط ، ًاتقو  رمتسيل  ءوضلا  نكي  .دفني   هربص 

.ًاليل باحسنالاب  هلاجر  رمأي  نأ  يدوبوست  ىلع 

مهودقف نيذلا  ددع  نع  زيكنج  لءاست  ًاددجم ، تاقينجنملا  تحدص  امدنع 

هيبراحم ب  ةربخ  لقألا  دوقي  يدوبوست  ناك  ً.هم  رمألا  نكي  .موجهلا   يف 

لابج يف  هاضق  دق  ناك  تللا  تنسلا  يف  .برحلا  يف  ةربخلل  ةجاحب  اوناكو 

دايج ىلع  اولصحو  ةلوجرلا  فراشم  اوغلب  دق  ىتف  فالآ  ةينا  ناك  يتنيخ ،

بائذلا  " مهسفنأ نوعديو  يدوبوست  ةدايقب  مهمظعم  ناك  .هيلإ  مضنالل 

مجهي نم  لوأ  اونوكيل  ًابيرقت  لسوت  دق  يدوبوست  ناك  .زيكنجل  ًاركت  ةيتفلا "

ةدايقب ةيتفلا  كئلوأل  حسلل  كاذنآ  ططخ  دق  ناك  زيكنج  نكل  يهنل ، ىلع 
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.حارجلا مهنخثت  نأ  يغبني  ديدجلا ، مهدئاق  ىلإ  ةفاضإ  .موجهلا 

نود نم  هغسر  طابرب  رقنو  حايرلا  اهلمحت  باصملا  تاخرص  زيكنج  عمس 

ىأر .روسلا  نم  نارخآ  نسق  ىواهت  .هذخف  قوف  ةلوقصملا  حئافصلا  ىلع  يعو 

يدوبوست راحم  مادقأ  وحن  ةامرلا  نم  ةعومج  عفديو  راهني ، ًايرجح  ًاجرب 

زيكنج ناكو  ةروسكم ، ًانانسأ  هبشت  كاذنآ  يهنل  راوسأ  تناك  ً.احرف  اوللهت  نيذلا 

نيب روسلا  بناج  ىلإ  بيلاود  ىلع  الس  بحس  مت  .لوطي  نل  رمألا  نأ  فرعي 

.رصنلاب ةجهتبمو  ةقهرم  ًابناج ، تاقينجنملا  قرف  تحنت 

وحن ةيتفلا  يدوبوست  بائذ  تعفدناو  هلوح ، نم  ةجهبلاب  زيكنج  رعش 

نوقلستي اوناك  يف  مهداسجأب  ةتهابلا  ةيدامرلا  ةراجحلا  اّوطغو  عفادملا ،

ةباصإ نوعيطتسي  ًالاجر  اوناكو  لفسألا ، نم  موجهلا  هتامر  لضفأ  ّىطغ  .روسلا 

راوسألا ىلع  اورهظ  نيذلا  نشت  دونج  بيصأ  .ةوطخ  ةئم  دعب  ىلع  ةضيب 

.فلخلا ىلإ  اوطقسو  ماهسلاب 

رعش دقو  ناويحلا ، لهص  .هيطتميل  هداوج  ماجلب  كسمأو  ةّدحب ، زيكنج  أموأ 

غرافب نورظتني  نيذلا  هعابتأ  هوجو  ىأرو  هراسيو ، هني  ىلإ  زيكنج  رظن  .هجاز 

، شيجلا نمض  ًاشويج  لّكش  دق  ناك  .ةنيدملا  لوح  لاترألاو  فوفصلاو  ربصلا 

.هدحول فرصتيو  لجر  فالآ  ةرشع  نم  ةقرف  رمأ  ىلوتي  هتداق  نم  لك  ىحضأو 

ةيار ةيؤر  عاطتسا  زيكنج  نكل  يهنل ، فلخ  رصبلا  ىمرم  نع  ًاديعب  نالسرأ  ناك 

ًاءوض ًاعيمج  مهيلع  سمشلا  ةعشأ  تقلأ  .فرفرت  مليجب  ةصاخلا  ناصحلا  ليذ 

اناكو هيقيقش ، ىلإ  زيكنج  رظن  .ةليوط  لالظلا  تناكو  ًاعمال ، ًايلاقتربو  ًايبهذ 

ناك .ًالوأ  هحتف  مت  اذإ  ةيبرغلاو  ةيقرشلا  تباوبلا  وحن  قالطنالل  نيدعتسم 

.يهنل عراوش  ىلإ  لصي  نم  لوأ  انوكي  نأب  متهم  نويشكو  راساخ 

بائذلا كوليإل  ًاعبات  ةرم  ناك  يذلا  يلوتل  مخضلا  دسجلا  نكي  هفتك ،  دنع 

رّمستي يف لجرلا  ىأر  زيكنج  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةدحاو ، ةرظن  نم  كأ  قحتسي 

ناك .مهسوؤر  نم  تاءاإب  هنويحي  كانه ، ءامدقلا  ءاقدصألا  ناك  .ءايربكب  هناكم 
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براقت مهرعأ  لاجرو  طقف ، ًاداوج  نيرشع  نم  ًافلؤم  لترلل  يمامألا  فصلا 

ةقيرطلا ةيؤر  زيكنج  تايونعم  نم  عفري  ناك  ً.ابيرقت  هرمع  لث  ةنس ، ثالثلا 

.شطعتب ةنيدملا  نوبقاري  مهو  مامألا ، ىلإ  اهب  نورظني  يتلا 

ةديعب طويخ  لثم  يهنل ، نمض  ًاناكم  رشع  ينثا  نم  ءاوهلا  ناخد يف  دعص 

نم ًاليلق  نازتهت  هاديو  رظتناو ، زيكنج  بقار  .لوهسلا  يف  ةيرطم  فصاوعل 

.رتوتلا

."؟ ميظعلا ناخلا  اهيأ  كتكراب  له يل  : " هراكفأ ًاعطاقم  هفرعي ، توص  هءاج 

اوشم نيذلا  لاجرلا  لوألا ب  ناكو  فاّرعلا ، هنهاكل  هسأرب  أموأو  زيكنج  رادتسا 

مايأ اهيدتري  ناك  يتلا  ّةثرلا  سبالملا  ًاديعب  ىمر  دق  وشكوك  ناك  .ةبعصلا  بوردلا 

مازحب طوبرملا  نكادلا ، قرزألا  ريرحلا  نم  ًابوث  يدتري  ناك  .زنمينلا  ناخل  هتيعبت 

تناكو ةبوقثم ، نشت  دوقن  عم  ةيدلج  ًاعطق  هيمصعم  لوح  فلي  ناك  .بهذم 

، ههجو ىلع  بعت  يأ  نود  نم  هسأر  زيكنج  ىنحأ  .هيعارذ  عفري  امدنع  نرت 

رعش .هب  هيتنجو  وشكوك  ّسم  امدنع  فورخلا  مدل  ةدرابلا  ةسمللاب  رعشو 

ًالاهتبا دشني  وشكوك  ناك  نيب  ًاضفخنم  هسأر  ىقبأو  هيلع ، يلوتست  ةنينطلاب 

.ضرألا مألل 

تلطه اهسفن  راطمألا  نأ  ول  ك  يالوم ، اي  اهل  اهلسرت  يتلا  ءامدلاب  بحرتس  "

". ءارمح

لك ناك  .هلوح  نم  لاجرلا  فوخلا يف  ًاما  ًاكردم  ًائيطب ، ًافز  زيكنج  جرخأ 

مهنكل ىلوألا ، تاونسلا  ذنم  كراعملاو  نانلا  هرزأ  تّدش  ةدالولاب ، ًابراحم  مهنم 

.مهنيب وشكوك  ىشم  امدنع  رثت  تناك  يتلا  مههاوفأ  اوقلغأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع 

ىلع طابضنالا  ضرفل  هنم  دافتسا  دق  ناكو  دادزي  فوخلا  ىأر  دق  زيكنج  ناك 

.هتياعرب ةطلس  وشكوك  ًاحنام  لئابقلا ،

برغت سمشلا  يالوم ؟ اي  ءارمحلا  ةميخلا  نوّكفي  مهلعجأ  له  : " وشكوك لأس 

". لكيهلل زهاج  دوسألا  شقلاو 
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ثبل لئاسولا  كلت  حرتقا  نم  هسفن  وشكوك  ناك  .رمألاب  كفتلا  زيكنج  نعمأ 

، مهراوسأ جراخ  ءاضيب  ةميخ  بصن  متي  لوألا ، مويلا  .نشت يف  ندم  بعرلا يف 

دق اونوكي  اذإ   .مهنوذقني  دونج  دوجو  مدع  ىلع  لدي  هتاذ  دحب  اهدوجو  ناكو 

عطقيو رجفلا  دنع  ءارمحلا  ةميخلا  بصن  متيس  بيغملا ، لولحب  مهتاباوب  اوحتف 

تناك ثلاثلا ، مويلا  يف  .توميس  ةنيدملا  يف  لجر  لك  نأب  ًادعو  مهل  زيكنج 

نم لكل  ةمحر ، نود  نم  ةياهن ، نود  نم  ًاتوم  كانه  نأ  ينعت  ءادوسلا  ةميخلا 

.لخادلا شيعي يف 

فوس تناك  نإ  زيكنج  لءاستو  قرشلا ، ىلإ  ندملا  لكل  ةربع  كلذ  نوكيس 

ةيفيك مهفي  فاّرعلا  نهاكلا  ناك  .وشكوك  لاق  ك  ربكأ  ةلوهسب  ملستست 

نم ةيشحوب  ءيش  لك  بلسب  لاجرلل  حمسي  الأ  ًابعص  نوكيس  .بعرلا  لعتسا 

اذإو ًادج  ةمهم  ةعرسلا  تناك  .هتبجعأ  ةركفلا  نكل  مهومواق ، نيذلا  كئلوأ 

نهاكلا ىلإ  هسأرب  راشأ  .ربكأ  ةعرسب  كرحتلا  هنك  لاتق ، نود  نم  ندم  تطقس 

.فرشلا هايإ  ًاحنام  فاّرعلا ،

لقنيس .نهجاوزأ  نود  نم  ءاسنلا  شيعتس  .وشكوك  اي  دعب  مويلا  ِهتني   "

". فوخلا رشتني  فوسو  ثدح  ام  ءافعضلا  وأ  نسلا  نونعاطلا يف 

هسيساحأب زيكنج  رعش  يالوم ." اي  ءاشت  ك  : " ناعملت هانيعو  وشكوك  لاق 

همسر يذلا  بردلا  كلسيس  ناك  اذإ  ءايكذأ  لاجرل  ةجاحب  ناك  .لباقملاب  مرطضت 

.هسفنل هتليخم  يف 

راحم نأ  دهاشو  هوحن ، زيكنج  رادتسا  ناخلا ."! يالوم  : " طابضلا دحأ  ىدان 

نولتاقي نولازي  نوعفادملا ال  ناك  .ةيلشلا  ةباوبلا  اوحتف  دق  بابشلا  يدوبوست 

ةظفاحملل نوحفاكي  اوناك  يف  نوطقسي  يدوبوست  لاجر  ضعب  ةيؤر  عاطتساو 

ةدايقب براحم  فالآ  ةرشع  عفد  هنيع ، فرط  نم  .اهوققح  يتلا  ةيلضفألا  ىلع 

.لقألا ىلع  ناكم  نم  تحُتف  ةنيدملا  نأ  فرعي  ناكو  يرجلل  مهدايج  راساخ 

بقاري نأ  ىوس  عطتسي  و  ةيقرشلا  ةباوبلا  دنع  ًازكرمتم  لازي  ال  نويشك  ناك 
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.لخادلا ىلإ  ناعفدني  هاقيقش  ناك  نيب  طابحإب 

ءاوهلا ناك  نيب  موجه ."! : " هتيطم يفدر  ىلع  هيبقعب  عفدي  وهو  زيكنج  خرص 

نم ًاحمر  لمحي  ناك  .ةرباغ  مايأ  نطولا يف  لوهس  ربع  قابسلا  رّكذت  ههجو ، عفصي 

ىوقأ نم  طقف  ّةلق  ناك  .رخآ  ًاراكتبا  كلذ  ناكو  ىنميلا ، هديب  الوتبلا  بشخ 

ناك .لئابقلا  دادزي ب  ناك  رمألا  نكل  هلعتسا ، ىلع  بردتلا  اوأدب  دق  لاجرلا 

هيبراح ًاطاحم  ضرألا ، ربع  رأجو  ىلعألا ، ىلإ  لصنلاو  حمرلا  لمحي  زيكنج 

.يكلملا

يف ىلحألا  ًااد  ىقبتس  ىلوألا  كلت  نكل  ىرخأ ، ًاندم  كانه  نأ  فرعي  ناك 

عفادملا عب  تباوبلا ، ربع  ةعرس  ىصقأب  لترلا  عفدناو  هلاجر ، عم  رأج  .هتركاذ 

.هفلخ ءامدلاب  ةخطلم  قاروأ  لثم  مهكرتو 

عمس بابلا ، ربع  لخد  امدنع  .وشكوك  ةميخ  ىلإ  كلاح  مالظ  ربع  جوميت  ىشم 

ءسلا نع  ًابئاغ  رمقلا  ناك  .فقوتي  هنكل   لخادلا ، بحتني يف  ًاموتكم  ًاتوص 

ىلع ةردق  كأو  ىوقأ  نوكيس  تقولا  كلذ  لولحب  هنأ  هربخأ  دق  وشكوك  ناكو 

ركسعملا نكل  ةرمدملا ، يهنل  ديعب يف  نم  لعتشت  لازت  نانلا ال  تناك  .ملعتلا 

ً.ائداه ناك 

هنإ ىتح  ًادج  ةضفخنم  ىرخأ ، ةدحاو  فاّرعلا  نهاكلا  ةميخ  نم  برقلاب  ناك 

عشي ديحو  حابصم  كانه  ناك  .اهلخديل  هيتبكر  ىلع  وثجي  نأ  جوميت  ىلع  ناك 

دعب راودلاب  رعشي  جوميت  تلعج  يتلا  ةرخبألاب  ًافيثك  ءاوهلا  ناكو  تفاخ ، ءوضب 

ةيضرأ ىلع  ىرخأ  ىلع  ًاقاس  عضو  دقو  سلجي  وشكوك  ناك  .طقف  سافنأ  ةّدع 

نم تءاج  دق  لخادلا  ءايشألا يف  لك  تناك  .نضغتملا  دوسألا  ريرحلاب  ةوسكم 

.لجرلا نم  هفوخب  جزت  دسحلاب  جوميت  رعشو  زيكنج  يدي 

حرطب هل  حمسي  عضو  نكي يف  .كلذ   ىلع  ًءانب  ءاجو  هؤاعدتسا  مت  دق  ناك 

ينيع نأ  ىأرو  فاّرعلا ، نهاكلا  هجاويل  ىرخأ  قوف  ًاقاس  عضوو  سلج  ةلئسأ ،

.ردصلا فيفط يف  زازتها  نم  كأ  نكي  خألا   سفنلا  نأو  ناتقلغم  وشكوك 
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ألم يذلا  ناخدلا  يف  ءادوس  ًاحاورأ  ليختو  قبطملا ، تمصلا  يف  جوميت  شعترا 

ةنيدملا نع  لءاستو  يساحن  قبط  روخبلا يف  قارتحا  نم  أي  ناك  يذلاو  هيتئر ،

كلت ةبيرغلا يف  ءايشألا  نم  ديدعلل  ًاناكم  هبعش  مايخ  تناك  .اهنم  هبلس  مت  يتلا 

.اهيلع فّرعتلا  نوعيطتسي  مهنم  ّةلق  ناكو  ةيومدلا ، مايألا 

وشكوك ردص  ىأر  .هيتئر  يف  ًادج  ًافيثك  ناخدلا  حبصأ  امدنع  جوميت  لعس 

.هاري نأ  نود  نم  نكل  هنع  ثحبي  لقاثتب ، هينيع  لجرلا  حتفو  شعتري  يراعلا 

.ةاق لالظب  ناتلقثم  هانيعو  فاّرعلا ، نهاكلا  هل  مستبا  هزيكرت ، هيلإ  داع  امدنع 

". رمقلل ةلماك  ةرود  ذنم  يلإ  ِتأت   : " ناخدلا نم  شجأ  توصب  وشكوك  لاق 

ً.اديعب هرصبب  جوميت  حاشأ 

". ةقلقم ...اهب  ينتربخأ  يتلا  رومألا  ضعب  تناك  ً.اجعزنم  تنك  "

فاخي ك  : " فاجو عطقتم  لكشب  لعسي  وهو  تفاخ ، توصب  وشكوك  كحض 

.مهكلهتست اهنأ  الإ  مهيوغت  اهنإ  .ةطلسلا  لاجرلا  فاخي  كلذك  مالظلا ، لافطألا 

باشلا عفر  ىتح  جوميت  ىلع  هيرظان  تّبث  قفرب ." بعلت  نأ  ًادبأ  ًاديفم  سيل 

ناعملت ناتتباثلا  وشكوك  انيع  تناك  .نايعلل  رهاظ  لكشب  عزفو  ىلعألا  ىلإ  هرصب 

.لبق نم  هآر  دق  جوميت  ناك  عسوأ م  ناؤبؤبلاو  بيرغ ، لكشب 

ةرم مالظلا  يف  كيدي  سمغتل  نكي  نإ   ةليللا  تئج  اذامل  : " وشكوك مت 

."؟ ىرخأ

رعشو كاذنآ  هيتئر  جعزي  دعي  ناخدلا   نأ  ادب  ً.اقيمع  ًاسفن  جوميت  بحس 

ً.ابيرقت هسفن  نم  ًاقثاو  راودلاب ،

يقيقش ملكت  دقل  .وتواب  ًابئاغ يف  تنك  امدنع  لتاق  ىلع  تع  كنأ  تعمس  "

لجرلا ةفرعم  تعطتسا  كنأ  فيكو  ًاشهدم  ناك  رمألا  نإ  لاق  .كلذ  نع  ناخلا 

". مهبكر ىلع  نوثجي  نيذلا  براحملا  نم  فص  نم 

.تقولا كلذ  ذنم  ثكلا  غت  دقل  : " ًافافختسا هيفتك  زهي  وهو  وشكوك  لاق 

هتدارإ وشكوك  عمجتسا  هّملعت ." كنك  ءيش  هنإ  .ينب  اي  هبنذ  مش  تعطتسا 
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، باشلا هقيفر  نم  كأ  هلمحت  عيطتسيو  ناخدلا  ىلع  ًاداتعم  ناك  .هراكفأ  زيكرتل 

.هينيع فارطأ  دنع  عملت  ةعطاس  ءاوضأ  كانه  تناك  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  نكل 

لجرلا كلذ  عم  كانه  سلج  املاح  ددبتت  هقلق  بابسأ  لك  نأب  جوميت  رعش 

.ةديدجلا ةيريرحلا  هباوثأ  نم  مغرلا  ىلع  مدلا  ةحئار  هنم  حوفت  يذلا  بيرغلا 

.اهب ظفلتي  هنأ  فرعي  هنم و  تلكلا  تقفدت 

تلك تلقو  نئاخلا  ىلع  كيدي  تعضو  كنإ  زيكنج  لاق  : " جوميت سمه 

". حرج نود  نم  ًاعيمج  مهمامأ  تامو  خرص  لجرلا  نإ  لاق  .ةدق  ةغلب 

سيلو انه ، رخآ  دحأ  كانه  سيل  جوميت ؟ اي  هسفن  ءيشلا  لعفت  نأ  ّدوتو  "

."؟ هديرت ام  اذه  له  .تلكلا  لق  .اننيب  لجخ  كانه 

ىتح ريرحلاب  ةاطغملا  ةيضرألا  ىلإ  نالزنت  هيدي  كرتو  ًاليلق ، جوميت  ىخرتسا 

.انثتسا حوضوب  هعباصأ  تحت  قلزنت  اهب  رعشي  حبصأ 

". هديرأ ام  هنإ  "

امدنع ةنكادلا  هّتثل  ترهظو  كلذ ، هعس  ىدل  وشكوك  ةماستبا  تعستا 

ناك نإ  ىتح  وأ  لتاقلا  ةيوه  فرعي  نكي  .فلخلا   ىلإ  هيتفش  تعجارت 

سيكو نيغص  بان  لمحت  لجرلا  سأر  ىلع  اهعضو  يتلا  ديلا  تناك  ً.ادوجوم 

ةغصلا ىعفألا  دايطصال  ٍلايل  ةّدع  هنم  قرغتسا  دق  رمألا  ناك  .عمشب  ًاتبثم  مس 

تفاخ توصب  كحضي  أدب  .اهتعسلل  ضرعتلاب  ًارطاخم  اهديري ، يتلا  ةماسلا 

درجم نم  ًاملأ  ةيحضلا  تولت  امدنع  ناخلا  هجو  ىلع  ةشهدلا  ركذت  امدنع  ًاددجم 

، هبحن يضقي  نأ  لبق  ًابيرقت  دوسأ  ىحضأ  دق  رضتحملا  لجرلا  هجو  ناك  .ةسمل 

نشت ةاتف  ببسب  هراتخا  دق  وشكوك  ناك  .هرعش  اتفتخا يف  دق  مدلا  اتعقب  تناكو 

امدنع فاّرعلا  نهاكلا  ةبغرلا يف  تراثأ  تناك  .هل  ةجوز  اهراتخا  دق  ناك  يتلا 

تسيلو هبعش  دارفأ  ىدحإ  اهنأ  ول  ك  هتضفر ، مث  ءاملا  بلجتل  هتميخب  تّرم 

هقرسي نأ  لبق  اهجوز  ينيع  عمل يف  يذلا  كاردإلا  ركذت  امدنع  ةوقب  كحض  .ةََمأ 

فرشلاو ةباهملاب  عتمتي  وشكوك  ناك  ةظحللا ، كلت  ذنم  .رخآ  ءيش  لك  عم  توملا 
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، هعقوم يّدحت  ىلع  ؤرجي  نيرخآلا  لئابقلا  يفاّرع  نم  دحأ  نكي  .ركسعملا   يف 

عم فوقولا  هصم  ناك  .هلايتحال  بنذلاب  رعشي  .هتوق   رهظأ  نأ  دعب  سيل 

، كلذب رفظلل  صخش  فلأ  لتق  هيلع  ناك  نإ  .هئادعأ  قوف  ًارصتنم  ةمألا ، ناخ 

.نمثلا كلذ  قحتسي  رمألا  نأ  ربتعيس 

قلغأ .قناخلا  ناخدلا  كانه يف  سلجي  ناك  نيب  ناعمدت  جوميت  ينيع  نأ  ىأر 

ةقالعلا قيثوتل  ٍفاص  ٍنهذل  ةجاحب  ناك  .هتداعس  ًايفخم  ماكحإب ، هّكف  وشكوك 

ً.ادبأ اهمصف  نك  ثيحب ال  اهنيكو  باشلا ، عم 

، هبناج ىلإ  ةفيثك  ءادوس  ةدام  هيف  غص  ردق  وحن  هدي  وشكوك  ّدم  ءطبب ،

ىلإ هدي  ّدم  .ةنجدلا  يف  ةغص  روذب  ةيؤر  ًانكمم  ىحضأ  ىتح  ًاعبصإ  عفرو 

.هناسل ىلع  ةداملا  نهدو  ةمواقم ، نود  نم  همف  حتف  يذلا  جوميت 

يرسي يف ردخلاب  رعش  ةداملا ، قصبي  نأ  لبق  نكل  رملا ، معطلا  نم  جوميت  ّصغ 

امدنع فلخلاو  مامألا  ىلإ  هسأر  ّزهو  هفلخ  تاسمه  عمس  .ةعرسب  هدسج 

.توصلا لصأ  نع  ثحبي  هينيع ، ىلع  ةواشغ  تقبطأ 

نم لضفأ  .كدوقأس ال ، .جوميت  اي  سيباوكلا  أوسأب  ملحا  : " ًايضار وشكوك  لاق 

". لم كلعجأس  .كلذ 

هيرك قرعو  ةميخلا ، نم  ًاحنرتم  وشكوك  جرخي  نأ  لبق  ًارجف  تقولا  ناك 

ريرحلاب ةاطغملا  ةيضرألا  ىلع  َيعولا  ًادقاف  جوميت  ناك  .هبوث  خطلي  ةحئارلا 

نم قثاو  غ  هسفنب ، ةداملا  ّسم  دق  وشكوك  نكي  .يلاتلا   راهنلا  مظعم  مانيسو 

.ثدح  ام  ركذتيس  جوميت  ناك  نإ  دكأتم  غو  اهب  يذهي  هلعجت  يتلا  ةقيرطلا 

نوكي امدنع  سيل  رخآ ، صخش  ةطلس  تحت  هسفن  عضوب  ةبغر  هيدل  نكت 

هسأر نأب  رعشو  دمجتملا  ءاوهلا  نم  ةقيمع  ًاسافنأ  بحس  ً.ادج  ًاقرشم  لبقتسملا 

هقهقو هتاماسم  نم  جرخت  هتحئار  مش  عيطتسي  ناك  .ناخدلا  راثآ  نم  صلخت  دق 

.ةوقب بابلا  حتفو  هتميخ  ىلإ  ًادئاع  رادتسا  امدنع 

ةقئاف تناك  .دقوملا  برق  ضرألا  ىلع  اهكرت ، ثيح  وثجت  نشت  ةاتف  تناك 
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ىلع هتردق  نع  لءاستو  ًاددجم  هحاتجت  ةبغرلاب  رعش  .ةقيقرو  ةبحاش  لجلا ،

.هيتئر ناخدلا يف  راثآ  تناك  ار  .لتحالا 

."؟ تضهنو ينتيصع  ةرم  مك  : " لأس

". كلذ لعفأ   : " ظوحلم لكشب  شعترت  تلاق 

ةءاإلا تلوحت  .هبضغأ  اههجو م  نع  هادي  تقلزناو  اهسأر ، عفل  هدي  ّدم 

.ضرألا ىلع  اهتعقوأ  ةبرض  ىلإ 

، هئادر مازح  لحي  ناك  امدنع  .ىرخأ  ةرم  تثجو  تفحز  يف  ثهلي  فقو 

.تمروت دق  تناك  ىلفسلا  اهتفش  نأ  ىأرو  اهمف  ىلع  مد  كانه  ناك  .اهسأر  تعفر 

.رظنملا كلذ  هراثأ 

."؟ كلذ ديرت غ  اذام  ينيذؤت ؟ اذامل  : " اهينيع عملت يف  عومدلاو  تلأس 

لجر يأ  هديري  دق  يذلا  ام  .ةغصلا  اهتيأ  كدض  ةوقلا  : " مستبي وهو  لاق 

انعطتسا اذإ  ةاغط  ًاعيمج  نوكنس  .انم  دحاو  لك  مد  يف  ءيش  هنإ  كلذ ؟ ىوس 

". كلذ
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رشع عباسلا  لصفلا 

ىلع رجفلا ، غوزب  نم  تاعاس  لبق  ةئداه  ةيروطاربمإلا  غنيكني  ةنيدم  تحضأ 

ةبدأم يف  بارشلاو  ماعطلا  لوانتب  فارسإلا  ببسب  ناك  كلذ  نأ  نم  مغرلا 

ىلتعا بيغت ، سمشلا  تناك  امدنع  .لوغملا  شيج  نم  ًافوخ  هنم  كأ  سيناوفلا 

ةبلج اوثدحأ  دق  صقار  فلأ  ناكو  ةعفادتملا ، دوشحلا  هارتل  ةصنم  يو  روطاربمإلا 

ًارهظم مدقلا ، يراع  فقو  دق  ناك  .وملا  ىركذل  ًءايحإ  قاوبألاو  ةجنصلاب 

فالآ ةرشع  ةنس ! فالآ  ةرشع   " دشني توص  نويلم  ناك  نيب  هبعش  مامأ  هعضاوت 

ةنيدملا تناك  سيناوفلا . ةبدأم  ليل يف  كانه  نكي  .ةنيدملا   زهي  توصب  ةنس "!

ةبكلا تاحبلا  ىتح  .تاحاسلا  ءيضت  تالعشلا  فالآو  ةرهوج ، لثم  عملت 

اهنم لك  لمحي  ةغص  براوقب  ةاطغم  ءادوسلا  اهحوطسو  جهوتت ، تناك  ثالثلا 

فالآ يل ةثالث  دت  يتلا  ةبكلا  ةانقلا  ىلع  ةحوتفم  هايملا  ةباوب  تناك  .ةلعش 

رانلا نم  رهن  لثم  وفطت  براوقلا  تناكو  ةيبونجلا ، وهزغناه  ةنيدم  ىلإ  ًالوصو 

ناك نيب  باشلا  روطاربمإلا  ةيزمرلا  هذه  تدعسأ  .اهعم  ءوضلا  لقنت  ليللا ، ربع 

اهادص ددرتو  اهتاوصأ  تّود  يتلا  ةيرانلا  باعلألا  نم  ناخدلاو  ءاضوضلا  لمحتي 

ةاطغم تحضأ  ةنيدملا  نأ  ةجردل  اهنم  ثكلا  كانه  ناك  .ةميظعلا  راوسألا  نم 

ءدبلا متيس  ناك  .ناسللا  ىلع  ًارم  هسفن  ءاوهلا  حبصأو  ضيبألا ، دورابلا  ناخدب 

ةئم نم  كأ  كانه  نوكيس  .ةعتملا  لجأ  نم  وأ  ةوقلاب  ةليللا ، كلت  لافطأ  باجنإب 

ءانثأ ةنكادلا يف  اهقعأ  ًاكس يف  رشع  ينثا  اهسفن  تاحبلا  ىقلتتسو  ةرج 

.ةنس لك  رركتي  هسفن  رمألا  ناك  .ةحابس  اهروبع  مهتلواحم 

همساب ةادانملا  جيجض  نم  رثأتو  هب ، باجعإلا  ديشانأ  لّمحت  دق  روطاربمإلا  ناك 

كلت هل يف  اوفته  تايناغلاو  ديبعلاو ، نولوستملا ، ىتح  .اهفلخ  امو  راوسألا  نم 

مغرلا ىلع  هلك ، كلذ  لّمحت  .مثلا  تيزلاب  طوقسلل  ةليآلا  مهتويب  اورانأو  ةليللا ،

ططخي ناك  نيب  ةدرابو  ةديعب  ًانايحأ  تناك  مهسوؤر  قوف  هترظن  نأ  نم 
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.هيضارأ لوخد  ىلع  أرجت  يذلا  شيجلا  قحسل 

تناك ءابنألا  ةعاب  تامولعم  ىتحو  رطخلا  نع  ًائيش  نوفرعي  نوحالفلا  نكي   

ناك نإو  تاعاشإلا ، يلقان  تاكسإ  ىلإ  ىعس  دق  يو  روطاربمإلا  ناك  .ةحيحش 

لافتحالا نأ  الإ  تاراشإلا ، كلت  لثم  نع  نوثحبي  نيذلا  كئلوأ  جعزأ  دق  مهلاقتعا 

ىأر امدنع  .ءوضلاو  جيجضلاو ، بارشلاب ، ًائيلم  ةداتعملا ، هرهاظم  لكب  ًامدق  ىضم 

هتاعس ناك  .ةثج  ىلع  عمجتت  يتلا  ناديدلا  روطاربمإلا  ركذت  نيدبرعملا ،

ً.ابيهل لعتشت  ندملا  تناك  لابجلا ، فلخ  .ةبيئك  ريراقتب  اوداع  دق  نويروطاربمإلا 

م ًاخأ ، عراوشلا  ءانغلاو يف  حايصلا  ىفتخا  قفألا ، ءيضي  رجفلا  ناك  نيب 

ىلإ ىفتخا  دق  ةراُنملا  ةغصلا  ةيبشخلا  براوقلا  رخآ  ناك  .ةنيكسلاب  رعشي  هلعج 

يودت يتلا  ةيرانلا  تاعقرفملا  ضعب  ىوس  ًاعومسم  توص  يأ  دعي  فايرألا و 

ةحب طسو  ىلإ  قّدحو  صاخلا  هحانج  يف  يو  روطاربمإلا  سلج  .ديعب  نم 

هئالبن ىوقأ  ناك  .ةبكلا  تويبلا  تائ  ةطاحملا  نكادلا ، نكاسلا  يغنوس 

يذلا لجرلا  رظن  تحت  هايملا ، نم  ةنكادلا  ةيزكرملا  ةعقبلا  كلت  لوح  نورشتني 

يتلا ةليبنلا  تالئاعلا  نم  وضع  لك  مسا  فرعي  ناك  .هنم  مهتوق  نودمتسي 

.ةيلشلا هتكلمم  ةرادإل  بابد  لثم  تعزانتو  تلتاقت 

لثم عم  .تاحبلا  قوف  حابصلا  بابض  عم  لافتحالا  ىضوفو  ناخد  ىفتخا 

.برغلا نم  مداقلا  رطخلا  باعيتسا  بعصلا  نم  ناك  كاذ ، قيتعلا  لجلا  رظنم 

ً.ايح لازي  ناك ال  هدلاو  نأ  ول  ىّنو  ةمداق  برحلا  تناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 

نمض نايصعلا  ىلع  ةراشإ  دأ  قحسي  هتايح  ىضمأ  دق  زوجعلا  لجرلا  ناك 

رعش هنكل  هنم ، ثكلا  ملعت  دق  يو  روطاربمإلا  ناك  .اهجراخو  ةيروطاربمإلا  دودح 

نشت يضارأ  نم  ًاءزج  تناك  ًاندم  كاذنآ  رسخ  دق  ناك  .ديدجلا  هفقوم  ةأطوب 

ناك .ةنس  ةئالث  لبق  مسق  ىلإ  ةيروطاربمإلا  رطش  يذلا  بكلا  لاصفنالا  ذنم 

ىلإ ةيروطاربمإلا  ةداعإب  ملحي  نأ  ىوس  عطتسي  و  ًايبهذ ، ًارصع  اوفرع  دق  هفالسأ 

.اهدجم قباس 
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ىلع يلوغملا  دشحلا  نع  عمس  دق  ناك  ول  هدلاو  نأ  ةركف  نم  ةيرخسب  مستبا 

، هقيرط نع  مهداعبإل  ديبعلا  برضو  رصقلا ، ةقورأ  ًابضاغ يف  راثل  ةلئاعلا ، يضارأ 

هتقث تناكو  لبق  نم  ةكرعم  رسخ  دق  هدلاو  نكي  .بهأتلل   شيجلا  اعدو 

.عيمجلا تايونعم  نم  عفرت  هسفنب 

ىلإ رظن  .هفلخ  فطلب  مهدحأ  حنحنت  امدنع  هراكفأ  نم  يو  روطاربمإلا  هّبنت 

.ضرألا ىلإ  ينحني  لوألا  هريزو  ىل  ةيلاعلا  ةذفانلا  نم  فلخلا 

". تبلط انه ك  غنوهز  يهز  دئاقلا  روطاربمإلا ، ةلالج  "

هعد : " هتسلج ًالدعم  رجفلا  رظنم  نع  ًادعتبم  ريدتسي  وهو  روطاربمإلا  ّدر 

لك نأ  ىأرو  صاخلا ، هحانج  هرصبب يف  لاج  ًاجعزنم ." تسل  يننأ  ىل  لخدي 

ةموك نم  ةيلاخ  هب  ةصاخلا  ةباتكلا  ةلواط  تناك  .داتعملاك  هناكم  يف  ءيش 

يذلا لجرلا  رظتني  ناك  نيب  هبضغ  ىلع  ليلد  كانه  نكي  قاروألاو و  طئارخلا 

اهثعب يتلا  ةلاسرلاو  ايزك  يزك  كل  كفتلا  ىوس  هعسي  .لئابقلا   نم  هصلخيس 

اهب رعش  دق  ناك  يتلا  ةداعسلاو  هتلك  ءوس  ركذت  ًالجخ ، .تاونس  ثالث  لبق  هيلإ 

لاجر ضعب  نم  كأ  يلوغملا  رطخلا  نأ  اهنيح  فرعي  ناك  نم  .اهلسرأ  امدنع 

نيذلا كئلوأ  نم  ًادبأ  فوخلاب  رعش  دق  هبعش  نكي  تاخرصلا ؟  نوقلطي  لئابق 

هتفش يو  روطاربمإلا  ضع  .تالكش  اوببست  لك  مهدادعأ  نم  فيفختلا  نك 

مهيلع بلغتلا  ًانكمم  نكي  اذإ   .لبقتسملاب  ركفي  ناك  نيب  لخادلا  نم 

نك .ىمادقلا  مهئادعأ  ةمجاهمل  راتتلل  ةوشر  ميدقت  هيلع  نوكيس  ةلوهسب ،

هدلاو تلك  ركذت  .حامرلاو  ساوقألا  لثم  كراعملا  رصنلا يف  قيقحت  نشت  بهذل 

.هحئاصن مدقيل  ًادوجوم  ناك  هنأ  ول  ىرخأ  ةرم  ىّنو  ديدش ، علوب 

ًاقيلح هسأر  ناك  .عراصم  ةينب  هلو  دسجلا ، مخض  ًالجر  غنوهز  يهز  دئاقلا  ناك 

هتسلج لّدعي  هنأب  يو  روطاربمإلا  رعش  .ىنحنا  امدنع  تيزلا  نم  عمليو  ًاما 

ناك .بيردتلا  ضرأ  يف  ةديدع  تاعاس  ةكرت  كلت  تناكو  هلوخد ، ىدل  ًايئاقلت 

دقف ىرخأ ، ةرم  مخضلا  سأرلاو  ةداحلا  ةرظنلا  كلت  ةيؤر  نانئمطالا  ىلع  ثعبي 
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ً.اغص ىتف  ناك  امدنع  شعتري  هلعجت  تناك 

هنأب ىرخأ  ةرم  رعشو  ًاكّاتف ، ودبي  هنأ  كلملا  ىأر  غنوهز ، يهز  ضهن  امدنع 

يغبني نكي  .ملكت   امدنع  ًاتباث  هتوص  ىلع  ظافحلل  حفاك  .غص  ىتف 

ً.افيعض ودبي  نأ  روطاربمإلاب 

". ريراقتلا تعمس  دقل  .دئاقلا  اهيأ  انه  ىلإ  نومداق  مهنإ  "

نوكي نأ  ًاينمتم  ههجاوي ، يذلا  هجولا  قيقرلا  باشلا  غنوهز  يهز  صحفت 

ةلجع نكل  تقولا ، كلذ  لولحب  فرصت  دق  زوجعلا  لجرلا  نوكيس  ً.ادوجوم  بألا 

ّدش .هعم  لماعتي  نأ  يغبني  يذلا  ىتفلا  وه  كلذ  ناكو  هتذخأ  دق  تناك  ةايحلا 

.هملآ لكشب  ًادودشم  فقي  وهو  هيبناج ، ىلإ  هيتضبق  اتلك  دئاقلا 

.روطاربمإلا ةلالج  اي  براحم  فلأ  تسو  ةسمخ  نم  كأ  مهيدل  دعي   "

ىلإ ةفاضإ  .ةيامرلا  ةيئانثتسا يف  ةراه  مهنم  دحاو  لك  عتمتيو  نوعئار  مهناسرف 

ًاطابضنا  اوققح  دقل  .ةياغلل  ةيوق  ةحلسأ  مهيدلو  راصحلا  نف  اوملعت  كلذ ،

". لبق نم  مهعم  الماعت  هفرعأ يف 

نم ًالدب  يل  لق  مهتوق ! طاقن  نع  ربخت  ال  : " ةّدحب باشلا  روطاربمإلا  لاق 

". اهب مهقحسنس  يتلا  ةقيرطلا  نع  كلذ 

هل حّولو  ًايفاك ، ًاداقتنا  هتمص  ناك  .توصلا  ةربن  نم  غنوهز  يهز  لعفني   

.تبحاشلا هيتنجو  ةرمحلا  تغبص  دقو  همالك ، عباتيل  روطاربمإلا 

هيلع ًاددشم  بقللا  لاق  ءسلا ." نبا  يالوم  اي  هفرعن  نأ  يغبني  ودعلا ، مزهنل  "

ّدش ىتح  غنوهز  يهز  دئاقلا  رظتنا  .ةمزألا  تقو  هتناك  روطاربمإلا  كذتل 

.هفوخ ىلع  رطيسو  همف  روطاربمإلا 

كيتكتلا اذه  نأ  دقتعأ  .مهفلاحت ال  فعض يف  طاقن  نع  ثحبن  يضاملا  انك يف  "

". انه ًاعفن  يدجيس 

مزهيس يتلا  ةقيرطلا  نع  لجرلا  هربخي  نلأ  اذامل ."؟ : " كفت نود  نم  يو  لاق 

دئاقلا نم  تارضاحملا  نم  ديدعلا  لّمحت  دق  ناك  ىتفك ، ءالؤه ؟ لئابقلا  لاجر  اهب 
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.هيمدق دنع  ةيروطاربمإ  دوجو  عم  ىتح  اهنم  هل  رفم  الأ  ادبو  بيشألا ،

ال .روطاربمإلا  ةلالج  اي  لبق ، نم  يجراخلا  روسلا  ةيلوغم  ةوق  زواجتت   "

يذلا عينملا  لصافلا  دعي    " ً.افافختسا هيفتك  ّزه  همامأ ." خارصلا  ىوس  مهنك 

اوناك ةقوفتملا ك  انتوق  نم  نوفاخي  لوغملا  ءالؤه  دعي  و  ةرم ، تاذ  هيلع  ناك 

هروطاربمإ  نكل  ًاليلق ، فقوت  كلذل ." ةجيتن  ةعاجش  كأ  اوحبصأ  دقل  .لبق  نم 

مهفي أدب  دق  ىتفلا  ناك  ار  .اهتوق  نم  ًاضعب  دئاقلا  ةرظن  تدقف  ً.اددجم  ملكتي 

ً.اقلغم همف  يقبي  ىتم 

ًاصخش يف رشع  ينثا  نم  كأ  .روطاربمإلا  ةلالج  اي  مهيعلطتسم ، انبّذع  دقل  "

قحتسي ناك  رمألا  نكل  ءايحأ ، مهراضحإل  ًالاجر  انرسخ  .ةيضاملا  ةليلقلا  مايألا 

.كلذ ركذت  امدنع  دئاقلا  ابجاح  بطقت  ودعلا ." ةفرعمل  ةلواحملا 

مهنكل تقولا ، رور  طرفنيس  فلاحتلا  دقع  ناك  نإ  فرعأ  .نودحوم ال  مهنإ  "

نل يننأ  دقتعأ  تنك  ءيش  وهو  نوسدنهم ، مهيدل  .لقألا  ىلع  ةنسلا  هذه  ءايوقأ 

ههجوو دئاقلا ، فقوت  مهفلخ ." ايزك  يزك  ةورث  مهيدل  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  ً.ادبأ  هارأ 

.قباسلا مهفيلح  نم  ًس  طقني 

امدنع روطاربمإلا ، ةلالج  اي  ايزك  يزك  يداو  ىلإ  شيجلا  ةدايقب  عتمتسأس  "

". اذه يهتني 

". دئاقلا اهيأ  نوعلطتسملا  : " دفني هربص  أدب  دقو  ةعرسب  يو  روطاربمإلا  لاق 

دجأ .ميظع   ءيش  هنأك  اذه  زيكنج  نع  نوملكتي  مهنإ  : " مالكلا دئاقلا  عبات 

.ثحبلا نع  فقوتأ  نل  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  مهنيب ، ةمقان  ةعومجم  ىلع  ًاليلد 

". ةولاو ةطلسلاب  مهل  دوعو  عطقب  لبق  نم  مهانقّرف  دقل 

ًاصخش دجأس  وأ  دئاقلا ، اهيأ  مهمزهتس  فيك  لق يل  : " ةّدحب يو  روطاربمإلا  لاق 

". كلذ عيطتسي 

.ههجو ًاداح يف  ًاطخ  غنوهز  يهز  مف  حبصأ  كلذ ، دنع 

رهنلا لوح  ندملا  نع  عافدلا  اننك  ال  يجراخلا ، روسلا  مدت  دعب  : " لاق
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ةلالجب يغبني  .ةبك  ةيلضفأ  مهحنو  ًاما  ةطسبنم  ضرألا  .يالوم  اي  رفصألا 

ىلإ لاجرلا  بحسن  امدنع  ندملا  كلت  ةراسخل  هسفن  زّهجي  نأ  روطاربمإلا 

". فلخلا

.هيلع طغض  دئاقلا  نكل  ًاطبحم ، هسأر  يو  روطاربمإلا  ّزه 

ابمازك تطقس  يهنل ك  طقست  فوس  .كراعملا  رايتخاب  مهل  حمسن  الأ  يغبني  "

، ندملا كلت  ذاقنإ  اننك  .مهقيرط ال  ىلع  اهلك  غنشيزكو  غنينيجو ، وتواب ، .ناياوو 

". طقف اهل  رأثلا  اإو 

ةيراجتلا تاقرطلا  عطق  متيس   " ً.ابضاغ هيمدق  ىلع  يو  روطاربمإلا  ضهن 

، اهتثرو يتلا  يضارألا  ذقنأ  فيك  ربختل  كتبلط  ءافعض ! اننأ  انؤادعأ  فرعيسو 

". يعم قرتحت  اهبقارتل  سيلو 

انأ نزحأس  .روطاربمإلا  ةلالج  اي  مهفاقيإ  نك  ال  : " مزحب غنوهز  يهز  لاق 

ندملا كلت  نم  ةدحاو  لك  ىلإ  رفاسأ  فوس  .رمألا  يهتني  امدنع  وملا  ىلع  ًاضيأ 

فوس اهنكل  .اهناكس  ىلع  ضيوعتلل  ًاضورع  مدقأو  يدلج  ىلع  دامرلا  نأو 

نومدخيس .نكامألا  كلت  نم  اندونج  بحسب  رماوأ  تردصأ  دق  تنك  .طقست 

". انه لضفأ  لكشب  روطاربمإلا  ةلالج 

ةدارإب .هئادر  ةفاح  دنع  شعترت  ىنميلا  هديو  ًجاو ، باشلا  روطاربمإلا  ناك 

.هسفن تّبث  ةبك ،

يغبني هنأ  ىرخأ  ةرم  ينتربخأ  اذإو  ًارصن ، ديرأ  .دئاقلا  اهيأ  يعم  صرحب  ملكت  "

". نآلا كسأر  عطقأس  يدلاو ، يضارأ  نع  يلختلا   

فعضلا ىلع  ةراشإ  كانه  نكي  .تبضاغلا   روطاربمإلا  ينيع  دئاقلا يف  رظن 

ار .ةركفلا  هتدعسأو  ىتفلا  دلاو  ركذت  ةظحلل ، .لبق  نم  هآر  دق  ناك  يذلا 

.لبق نم  ًانكمم  نكي  لكشب   قورعلا  ءامدلا يف  برحلا  عفدتس 

.روطاربمإلا ةلالج  اي  مهتهجاومل  يدنج  فلأ  يتئم  ىلاوح  عمج  يننك  "

سرحلا نكل  شيجلا ، ىلإ  تادادمإلا  ليوحت  ةجيتن  ةعاجم  كانه  نوكتس 
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، يرايتخا نم  ةكرعملا  عقوم  نوكيس  .غنيكني  ماظنلا يف  ىلع  ظفاحيس  يروطاربمإلا 

نع مهرمدأس  يننإ  ءسلا  نبال  مسقأ  .انيلع  ةراغإلا  لوغملا  عيطتسي  ثيح ال 

نل مهنإ  مكتلالجل  لوقأو  طابضلا  نم  ديدعلا  تبّرد  دق  تنك  .مهيبأ  ةركب 

". اولشفي

ًابورشم مدقي  .درابلا   ءاملا  نم  ًاسأك  لَِبقو  رظتني  دبع  ىلإ  ًادي  روطاربمإلا  عفر 

تارم ثالث  هقوفي  رمعب  ناك  لجرلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  رمألا ، ركفي يف  و  دئاقلل ،

.اهدحو ةيروطاربمإلا  ةلئاعلل  دياج  عبن  نم  ءاملا  ناك  ً.ائفاد  حابصلا  ناكو 

."؟ ةكرعملا عقتس  نيأ  .هعس  تدرأ  ام  اذه  : " ءاملا فشتري  وهو  ًانتمم ، لاق 

يتلا ةنيدملا  اهنأ  نوفرعيس  .غنيكني  وحن  نوكرحتيس  ندملا ، رخآ  طقست  امدنع  "

، برغلا ىلإ  لابجلا  نم  ةلسلس  مهفقوأس يف  .انيلإ  نوتأيسو  روطاربمإلا  اهيف  ميقي 

مهدايج قيعيل  يفكي  ا  قيض  هنإ  ريرغلا ." مف   " ىعدي يذلا  غنهوي  رمم  دنع 

". كلذ ىلع  مسقأ  .ةنيدملا  ىلإ  اولصي  نل  ً.اعيمج  مهلتقنسو 

رظن تلشف ." اذإ  ىتح  غنيكني ، ىلع  ءاليتسالا  مهنك  ال  : " ًاقثاو روطاربمإلا  لاق 

دلو يتلا  ةنيدملا  ةرم  رداغ  دق  باشلا  ناك  نإ  ًالئاستم  غنوهز ، يهز  دئاقلا  هيلإ 

.فطلب دئاقلا  حنحنت  .اهيف 

مهنطو ىلإ  بهذأس  ءاتشلا ، ر  امدنعو  كانه ، مهرّمدأس  .نكمم  غ  اذه  "

". ًاددجم ةوقلاب  اوعتمتي  نل  .ضرألا  هجو  نع  مهوحمأو 

ًارطضم نوكي  نل  .دئاقلا  تلك  هعس  ىدل  عفترت  هتايونع  روطاربمإلا  رعش 

ًارطضم نوكي  نل  .وملاب  ةئيلم  ضرأ  يف  هدلاو  مامأ  راعلاب  ًاللكم  فوقولل 

، لوغملا اهيلع  يلوتسيس  يتلا  ندملا  ًاددجم يف  رّكف  ةظحلل ، .لشفلا  نع  ضيوعتلل 

ىرخأ ةفشر  برشو  هنهذ ، نع  اهدعبأ  هنكل  .بهللا  ةنسلأو  ءامدلا  هل  تءارتو 

مهتيبثت وأ  ًابرإ ، لئابقلا  لاجر  رخآ  قيز  متي  امدنع  .اهءانب  ديعيس  .ءاملا  نم 

سانلا فرعيسو  ندملا  كلت  ءانب  ديعيس  ةيروطاربمإلا ، ةرجش يف  لك  ىلإ  ماسملاب 

.ءسلا نم  ًابوبحمو  ًايوق ، لازي  مهروطاربمإ ال  نأ 
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كنإ يدلاو  لاق  : " هجازم غت  ةجيتن  ًافيطل  ىحضأ  توصب  روطاربمإلا  لاق 

ركذت  " .عردلاب ّىطغملا  غنوهز  يهز  فتكب  كسمأو  هدي  ّدم  هئادعأ ." ىلع  ةقرطم 

، يمساب .نيّرمألا  نوناعي  مهلعجتل  ةصرفلا  كل  حنست  امدنع  تطقس  يتلا  ندملا 

". ًاديدش باقعلا  نكيل 

". روطاربمإلا ةلالج  ءاشي  رمألا ك  نوكيس  : " هسأر ينحي  وهو  غنوهز  يهز  در 

ثالث ىلاوح  ةليط  .هراكفأ  يف  ًاقرغتسم  عساشلا ، ركسعملا  ربع  اس  وه  ىشم 

اهيف حفاك  تاقوأ  كانه  تناكو  يلوغملا  ناخلا  عم  هكرت  دق  هكلم  ناك  تاونس ،

كلذ ببسلا يف  نم  ءزج  ناك  .ةرم  تاذ  هيلع  ناك  يذلا  ايزك  يزك  طباض  ركذتيل 

ىضمأ دق  اس  وه  ناكو  هبحي  راساخ  نأ  ادب  .لاؤس  نود  نم  هولبق  لوغملا  نأ 

هتمدخ ىلع  موقتو  لجرلا ، ةميخ  يف  دوسألا  بارشلا  لوانتي  ةديدع  تايسمأ 

تايسمأ تناك  دقل  .يش  ناك  نيب  ةبارغب  مستبا  .نشت  نم  راساخ  اتجوز 

.قيدصل هتاجوز  ميدقتب  ًادبأ  عنا  نكي  ًارك و  ًالجر  راساخ  ناك  .ةديج 

نم ةدحاو  تناكو  ةديدجلا ، ماهسلا  نم  ةعومجم  دّقفتل  ةظحل  اس  وه  فقوت 

ىلع .اهعقوتي  ناك  ك  ةزاتمم ، تناك  .بشخلاو  دلجلا  نم  اهعنص  متي  ىرخأ  ةئم 

اوناك مهنأ  الإ  اهفرعي ، ناك  يتلا  ةمظنألا  نوردزي  اوناك  لوغملا  نأ  نم  مغرلا 

.ضرغلاب يفت  تناك  اهنم  ةديجلا  اهدحوو  مهل  رخآ  دلو  لثم  مهساوقأ  نولماعي 

ناك ال هنأ  نم  مغرلا  ىلع  لئابقلا ، بحي  هنأ  ليوط  تقو  ذنم  كردأ  دق  ناك 

يذلا معطلا  عذاللا  بارشلا  نع  ًادج  فلتخملا  هتيب ، ياش  ىلإ  قاتشي  لازي 

مسوملا كلذ  لثم  ًادبأ  فرع  دق  اس  وه  نكي  دربلا !  .دربلا  مهيقيل  هنوبرشي 

يتلا حئاصنلا  لكل  عمسلا  فهرأ  دق  ناك  .لوألا  ءاتشلا  هيلع يف  ّرم  يذلا  يساقلا 

اع دق  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلعو  ةايحلا ، ديق  ىلع  ىقبيل  طقف  هل  اهودسأ 

ىلإ كلملا  هاعدتسا  اذإ  هلعفيس  لءاستو ع  رمألا  ركذت  امدنع  هسأر  ّزه  .نيّرمألا 

دئاق هلعج  دق  زيكنج  ناك  بهذيس ؟ له  .ام  ًاموي  ديكأتلاب  لعفيس  نطولا ك 

لك نأ  ًاقثاو  ناك  .طابضلا  ةبحصب  عتمتسي  اس  وه  ناكو  راساخ  ةدايق  تحت  ةئم 
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ءاقتراب حمسي  زيكنج  نكي  .ايزك   يزك  ةدايقلا يف  يلوت  عيطتسي  مهنم  دحاو 

مظعأ نمض  دق  ناك  .اس  وهل  رخف  ةاعدم  كلذ  ناكو  ةدايقلا ، ملس  ىقمحلا 

نأ لجرل ، ةبسنلاب  ًاسي  ًائيش  كلذ  نكي  .دئاقو   براحمك  اعلا ، يف  شيج 

.ةقث عضوم  نوكي 

ركسعملا ىرخألا يف  ميخلا  لك  نع  ةفلتخم  ةيناثلا  ناخلا  ةجوز  ةميخ  تناك 

ىرخأ ةرم  أجافت  اس ، وه  لخد  امدنعو  ناردجلا ، نيزي  نشت  ريرح  ناك  .عساشلا 

ىلع لوصحلا  يهاكاشت  تعاطتسا  فيك  ةركف  هيدل  نكت  .مسايلا   ةحئار  نم 

ناك .ةلوسك  نكت  اهنطو ،  نع  ًاديعب  اهتضق  يتلا  تاونسلا  نكل يف  هنم ، ةيمك 

.ماظتناب اهتميخ  يف  قتلي  نشتو  ايزك  يزك  نم  تايرخأ  تاجوز  نأ  فرعي 

ةلكشملا لاصيإ  ىلع  يهاكاشت  تأرجت  كلذ ، نع  هتجوز  لاجرلا  دحأ  عنم  امدنع 

ةرايز ةرح يف  تحضأ  نشت  نم  ةجوزلا  نكل  ًائيش ، ناخلا  لعفي  .زيكنج   ىلإ 

.حيحصلا اهقايس  ةدحاو يف  ةملك  ىوس  رمألا  بلطتي  .كلذ   دعب  ايزك  يزك  ةمأ 

نم ناتاتف  تعضو  امدنع  ضرتعي  و  اهل ، هسأر  ىنحأ  امدنع  اس  وه  مستبا 

ً.اديدج ًائيش  كلذ  ىتح  ناك  .يجراخلا  هءادر  هنع  اتعزنو  هيفتك  ىلع  هيدي  نشت 

نع ةركف  دأ  مهيدل  نكت  و  دربلا  مهيقتل  طقف  سبالم  نودتري  لوغملا  ناك 

.ةقايللا بادآ 

ناك .يدلب  نبا  اي  يتيب  كب يف  ًالهأ  : " لباقملاب ينحنت  يهو  يهاكاشت  تلاق 

تناك ةجهللا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  نشت ، ةغلب  ملكتت  تناك  أت ." نأ  كنم  ًافطل 

كلذ تلعف  اهنأ  فرعو  ةربنلا ، عمس  امدنع  اس  وه  دهنت  .هنطو  ةدئاسلا يف  كلت 

.هداعسإل

". كمداخ انأ  .اخ  ةجوز  لم ، ةنبا  تنأ  : " ّدر

."؟ لمآ ام  ىلع  ًاضيأ ، ناقيدص  اننكل  اس ، وه  اي  ديج  كلذ  : " تلاق

نم ًابوك  لَِبق  هعفر ، امدنع  .قباسلا  نم  كأ  ًاددجم ، هسأر  اس  وه  ضفخ 

.باجعإب ةحئارلا  قّشنتو  نكادلا  رضخألا  ياشلا 
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ًاسفن بحس  ...تممش ." نأ  قبسي  اذه ؟  ام  نكل  عبطلاب ، كلذك  نحن  "

هنطول ًاقاتشم  ناك  .هيتئر  ىلإ  لوخدلاب  ةئفادلا  ةحئارلل  حمسو  رخآ ، ًاقيمع 

.فقو امدنع  حنرتي  ةيوقلا  رعاشملا  هتلعج  دقو  اهدنع 

لئابقلا هتكرت  دقل  .اس  وه  اي  ةنس  لك  هتيزج  عم  هنم  ليلقلا  يدلاو  لسري  "

". ةيمك رخآ  نم  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  لبذي 

.ياشلا فشتري  يف  بوكلا  ّزهي  صرحب ، اس  وه  سلج 

فرعي نكي  هنكل   ًاثك ، اهيلع  طغضي  ينيركذتت ."  نأ  كنم  بك  فطل  "

نم ثكلا  ءاضق  عيطتسي  هدحأ ال  نأ  فرعي  ناك  .مويلا  كلذ  هتعدتسا يف  اذامل 

نم ناصخش  متهي  نأ  يعيبطلا  نم  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  .رخآلا  ةبحصب  تقولا 

نود نم  ناخ  ةجوز  ةرايز  هنك  لجر ال  يأ  نأ  الإ  ضعبب ، هضعب  ايزك  يزك 

.طقف تارم  تس  ىوس  ايقتلا  دق  انوكي  تنس ،  لالخ  .ببس 

ىنحناو ًاعم  هيدي  وش  واي  كبش  .رخآ  لجر  لخد  درلا ، نم  نكمتت  نأ  لبق 

بوك ىلع  ًاضيأ  لصحي  بهارلا  ناك  نيب  ةعت  اس  وه  بقار  .ةميخلا  ةديسل 

ابجاح بطقت  .ةحئارلا  ّمش  امدنع  حايترا  ةديهنت  قلطأو  يقيقحلا  ياشلا  نم 

ًارمأ ةولخ  ناخ يف  ةجوز  ءاقل  ناك  نإ  .هتيحت  وش  واي  ىهنأ  امدنع  طقف  اس  وه 

تنحنا امدنع  هقلق  دادزا  .ةروطخ  كأ  ًارمأ  رمآتلاب  ءرملا  ماهتا  ناك  ًاطخ ،

.ياشلا يسن  دقو  هيمدق ، ىلع  فقي  اس  وه  أدب  .مهدحو  ةثالثلا  اتكرتو  ناتيراجلا 

اهداعبإ نود  نم  كرحتلا  عيطتسي  نكي  هعارذ و  ىلع  ًادي  يهاكاشت  تعضو 

نازربت تنكادو  تعساو  اهانيع  تناك  .هينيع  ترظنو يف  حاترم  سلج غ  .هنع 

هيركلا نأضلا  نهد  ىلع  لئالد  دجوي  الو  ةليمج  تناك  .بحاشلا  اهدلج  نم 

عباصألا ةسمل  نم  هرهظ  يرسي يف  فيفخ  شاعترا  تبك  عطتسي  .اهلوح   ةحئارلا 

.هدلج ىلع  ةدرابلا 

رمألا يف  نوكيس  .يفيض  تنأ  .اس  وه  اي  انه  ىلإ  ءيجملا  كنم  تبلط  دقل  "

ناك ميخلا ." لهأ  بادآ  دعب  مهفأ  لق يل ،  كلذك ؟ سيلأ  نآلا ، ترداغ  اذإ  ةناهإ 

٢٤٩



نأ هسفن  اس  وه  رّكذ  ً.اما  ةيلوغملا  ةلاحلا  مهفت  تناك  ً.اضيأ  ةبذكو  ًاخيبوت  كلذ 

نم مغرلا  ىلع  .هكلمل  تانب  ةّدع  نم  طقف  ةدحاوك  تعرعرت  دق  ةأرملا  هذه 

هسفن مغرأو  هناكم  ىخرتسا يف  .طالبلا  تاقالع  نع  ةلفاغ  نكت  اهنأ   الإ  اهلج ،

.ياشلا فاشترا  ىلع 

ةرماؤملا فاخت  .انه  انعمسي  دحأ  دجوي  ال  : " قّمعتي هقلق  لعج  فطلب  تلاق 

ةيناثلا ةجوزلا  انأ  .ليبقلا  اذه  نم  ءيش  كانه  سيل  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  اس ، وه  اي 

ءانبأ وش  واي  ّملع  دقو  هب  قوثوم  طباض  تنأ  .ةديحولا  هتنباو  نبال  مأ  ناخلل ،

يأ نأشب  سمهلا  ىلع  دحأ  ؤرجي  نل  .ةيبرحلا  تاراهملاو  ةغللا  نيرخآلا  يجوز 

". مهتنسلأ عطقأس  كلذ ، اولعف  اذإ  .انم 

نكي .ديدهتلا   كلذ  لثم  قالطإ  اهنك  يتلا  ةقيقرلا  ةاتفلا  ىلإ  اس  وه  قّدح 

مهتبسك يف نيذلا  ءاقدصألا  ددع  مك  .كلذ  قيقحتل  ةوقلا  اهيدل  تناك  نإ  فرعي 

مغرأ ً.انكمم  كلذ  ناك  ايزك ؟ يزكو  نشت  ديبع  ددع  مك  اهتناك ؟ ركسعملا  اذه 

.لخادلا نم  ًادراب  ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ماستبالا ، ىلع  هسفن 

اي وك  يهنأس  ً.اذيذل  ًاياش  برشن  ءاقدصأ ، ةثالث  .اذ  نحن  اه  ًاذإ ، ًانسح  "

". رداغأ مث  ةلالجلا ، ةبحاص 

ترهظ لجرلا ، الك  ةشهدل  .اههجو  اعم  تخرتساو  يهاكاشت ، تدهنت 

.اهينيع يفرط  عومدلا يف 

ىقبأ نأ  يغبني  له  : " اهسفن عم  حفاكت  اهنأ  حضاولا  نم  ناكو  تسمه ،

ًادبأ هدي  ّدميل  اس  وه  نكي  كنم ."؟  ىتح  ةهبش  عضوم  انأ  له  ً.ااد  ةديحو 

كلذ لثم  هيدل  نكي  وش   واي  نكل  ةيكلملا ، ايزك  يزك  ةلئاع  نم  ًاوضع  سمليو 

.هردص ىلع  اهسأر  حيرت  اهكرتو  اهفتك  لوح  ًاعارذ  بهارلا  عضو  .عزاولا 

امدخ حنم  دق  كدلاو  نأ  مهفت  .ةديحو  تسل  : " فطلب اس  وه  لاق 

تدعبأو انبلط  تلسرأ يف  اذامل  .هيلع  نيرمآتت  كنأ  ار  ترّكف  ةظحلل ، .كجوزل 

."؟ رمألا كلذل  نكي  نإ   كيتاتف 
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.اهناكم ىلإ  رعشلا  نم  ةليدج  تداعأو  اهتسلج ، ايزك يف  يزك  ةمأ  تماقتسا 

.اهلج نم  ةبوعصب  هقير  اس  وه  علتبا 

لجرلا وش  واي  .ركسعملا  اذه  يف  يموق  نم  ديحولا  لجرلا  تنأ  : " تلاق

ىحضأو اهعومد  تيسن  دق  اهنأ  ادب  يدنجب ." سيل  يذلاو  نشت  نم  ديحولا 

كلجأ نم  سيل  اس ، وه  اي  يجوز  نوخأ  نل  : " مالكلا تعبات  امدنع  ىوقأ  اهتوص 

تاونسلاب نرّكفي  اوللا  نه  ءاسنلاو  نادلو  يدل  ْنكل ، .كلثم  فلأ  لجأ  نم  وأ 

ةنسلأب لعتشت  نشت  ةيروطاربمإ  ىرنو  ةثالثلا  نحن  سلجنس  له  .أتس  يتلا 

وش واي  ىلإ  ترادتسا  ًائيش ."؟ لوقن  نأ  نود  نم  ةراضح  قيز  ىس  له  بهللا ؟

اهارتس له  يقيدص ؟ اي  اهدنع  كتيذوب  نوكتس  نيأ   " .متهاب يغصي  ناك  يذلا 

."؟ لئابقلا هذه  رفاوح  تحت  مطحتت 

تناك اذإ   " ً.اجعزنم ادبو  كلذ ، عمس  امدنع  ىلوألا  ةرملل  وش  واي  ملكت 

نم وجنتس  .اهلجأ  نم  شيعأ  وأ  اهب ، قثأ  نل  ديس ، اي  قرحلل  ةلباق  ادقتعم 

لاجرلا حفاكي  .مهسفنأ  نشت  ءانبأ  ُجني  اذإ   ىتح  نشت ، عم  برحلا  هذه 

.ناسنإلا هلمحي  يذلا  بقللا  مهي  .ءسأ ال  درجم  مهنكل  ًاكولمو ، ةرطابأ  اونوكيل 

". داسفلاو ةليذرلاب  ةئيلم  تادلبلا  ىقبتس  .اهيف  لمعلل  ةجاحب  لوقحلا  ىقبتس 

كجوز ضرتعي  .لبقتسملا   انذخأيس  نيأ  ىلإ  فرعي  دحأ  ال   " .ٍلابم هيفتك غ  ّزه 

نكل مهدحأ ، ًاروذج يف  اذوب  تلك  دجتس  ار  .يدي  ىلع  هئانبأ  بيردت  ىلع 

". يغبني دعبأ م  ىلإ  علطتي  نم  وه  قمحألا 

فوخلا ةجيتن  تملكت  دقل  .ةلالجلا  ةبحاص  اي  قحم  هنإ  : " ءودهب اس  وه  لاق 

". كيلع رمألا  اذه  ةبوعص  ىد  تركف  دق  نكأ  .نآلا   كلذ  مهفأ  انأو  ةدحولاو ،

انأ  " .هرحس اهلج  نكل  رانلاب ، بعلي  هنأ  فرعي  ناكو  ًاقيمع ، ًاسفن  بحس 

". تلق كقيدص ك 

، اهيدي تّدم  .ةديدج  عومدب  ناعملت  اهانيعو  اهدنع ، يهاكاشت  تمستبا 

.هعباصأ اهلمانأ ب  ةدوربب  ارعشو  ةدحاوب ، هنم  لك  كسمأو 

٢٥١



ىلع يبلق  رطفناو  قرتحت  أ  ةنيدم  تليخت  دقل  .ةفئاخ  تنك  ار  : " تلاق

."؟ اذه نم  نوجنيس  مهنأ  نادقتعت  له  .هتلئاعو  نشت  روطاربمإ 

نم كأ  تسيل  انتايح  .نوتو  سانلا  لك  : " اس وه  ملكتي  نأ  لبق  وش  واي  در 

الأ وه  مهي  ام  .مالظلا  ىلإ  ًاددجم  لصيو  ءوضلا ، نم  ةذفان  ربع  قلحي  رئاط 

لعفن امدنعو  فيعضلا ، نع  عفادن  نأ  يغبني  ةبيط  ةايح  ايحنل  .أ  يأب  ببستن 

". ةمداق لايجأ  ةدع  موديس  مالظلا  ًاحابصم يف  انأضأ  دق  نوكن  كلذ ،

قيلحلا هسأر  نأ  فيك  ظحالو  ليلجلا ، بهارلا  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  اس  وه  ىقلأ 

كلت لثم  ةركف  نم  ًافافختسا  هيفتك  ّزهي  داكو  هتلك  ىلع  قفاوي  نكي  .عملي  

بأ نأب  طسبألا  راساخ  ةفسلف  لضفي  ناك  .حرملا  نم  ةيلاخلا  ةّداجلا  ةايحلا 

نأ يغبني  هفيس ، رهش  عيطتسي  لجر  ناك  اذإ  .اهعيضيل  ةوقلا  هحن  نل  ءسلا 

نل حجرألا  ىلع  مهنإ  .ءافعضلا  نم  لضفأ  موصخ  كانه  نوكي  نلو  هلمعتسي 

توصب كلذ  نم  ًائيش  لقي  .مهل   ًاهبتنم  نوكت  امدنع ال  لتاق  حرجب  كوبيصي 

.بهارلا ىلإ  أموأو  يخرتست  يهاكاشت  ةيؤرل  ًاديعس  ناكو  لاع 

ثكلا يجوز  ءانبأ  ملعتيس  .كلذب  ترعش  دقل  .وش  واي  اي  بيط  لجر  تنأ  "

". ةيذوب بولق  مهيدل  نوكتس  ام ، ًاموي  ار  .كلذ  نم  ةقثاو  انأ  كنم ،

يذلا درابلا  ياشلا  لفت  قيري  اس  وه  لعجت  تداكو  اهدنع ، ةأجف  تضهن 

عتجالا نأل  ًانتمم  ىرخأ ، ةرم  اهل  ىنحناو  هبناج  ىلإ  بوكلا  عضو  .هلمحي 

.هتياهن نم  برتقي  ناك  بيرغلا 

ثأتلا عيطتسن  اننأ  دقتعأ  .ةدق  ةراضح  نم  نحن  : " فطلب يهاكاشت  تلاق 

انل ًاديفم  رمألا  نوكيس  صيرح ، انك  اذإ  .اهتضهن  ءانثأ  يف  ةديدج ، ةراضح  يف 

". ًاعيمج

هتداعأ يتلا  ةلماجملا  بادآ  يدؤي  نأ  لبق  هموق ، ةمأ  ىلع  اس  وه  انيع  تفرط 

ةظحل ضعب  ىلإ  هضعب  لجرلا  الك  قّدح  .هبناجب  وش  ايو  يجراخلا ، ءاوهلا  ىلإ 

.ركسعملا فلتخم يف  ليبس  اذختي  نأ  لبق 
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رشع نماثلا  لصفلا 

نيب ًادوقفم  وتواب  ةيروطاربمإلا يف  تانكثلا  ناداتعملا يف  ماظنلاو  ءودهلا  ناك 

تءاج دق  غنيكني  نم  رماوألا  تناك  .تابرعلا  ىلع  مهتاّدعم  نوعضي  دونجلا  ناك 

ةميق يذ  ءيش  يأ  كرت  يغبني  نكي  .تقو   يأ  ناجول  دئاقلا  عُِضي  و  ليللا ، يف 

لاجر كاذنآ  هيدل  ناك  .هلمح  مهنك  ال  ام  لك  مدت  مهيلع  ناكو  لوغملل ،

.ةيجهنم ةءافكب  حامرلاو  ماهسلا  نزاخم  نورمدي  قراطملا ، نولمعتسي 

دونجلا ناك  .رمألا  ىقلت  ذنم  مان  دق  ناجول  نكي  و  ًابعص ، ةنيدملا  ءالخإ  ناك 

نيدوجوم ةيمارجإلا  ةيرسلا  تايعمجلاو  تاقرطلا  عّاطق  نم  وتواب  نومحي  نيذلا 

ناكو كانه ، تالئاع  مهنم  ديدعلل  ناك  .تاونس  عبرأ  ىلاوح  ذنم  ةنيدملا  يف 

.مهعم مهجارخإب  نذإ  ىلع  لوصحلل  ًاثبع  ىعس  دق  ناجول 

ماتخألاو يروطاربمإ ، لسارم  عم  تءاج  دق  غنوهز  يهز  دئاقلا  ةلاسر  تناك 

حسلاب كلذ  نم  أوسأ  وأ  هتبتر  ضفخب  رطاخي  هنأ  فرعي  ناجول  ناك  .ةحيحص 

مهكرت عطتسي  هنكل   مهتالئاع ، عيمجت  دالوأو  تاجوز  مهيدل  نيذلا  لاجرلل 

نويعب اهلوح  رظنتو  ةبرع  يف  سلجت  ةيتفلا  نم  ىرخأ  ةعومجم  ىأر  .ودعلل 

ءيش لك  كرت  مهنم  بُلط  ةدحاو ، ةليل  يفو  هنوفرعي ، ام  لك  وتواب  تناك  .ةفئاخ 

.نصح برقأ  ىلإ  ةعرسب  كرحتلاو 

رسلا ىلع  ظافحلا  ناك  سانلا ، نم  ثكلا  دوجو  عم  .هسفنل  ناجول  دهنت 

ءابنألا ترشتنا  دقو  نهتاقيدص ، نرّذح  دق  نك  تاجوزلا  نأ  كش  ال  .ًاليحتسم 

مايقلا رماوألا  نمضتت  ببسلا   اذهل  ار  .ةليللا  كلت  ميشهلا  يف  رانلا  لثم 

.هلاجر تالئاع  ءالخإب 

نم هسأر  ّزه  .عّمجتملا  دشحلا  تاوصأ  عمسي  ناك  تانكثلا ، تاباوب  جراخ 

رعش .هرماوأ  اوصعي  نلو  ًاعيمج  مهذاقنإ  هرودق  نكي  .هنم   يعو  نود 

لواحو يلوغملا  شيجلا  برد  ءاقبلل يف  ًارطضم  نكي  هنأل   هحايترا  نم  لجخلاب 
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.عراوشلا بعرو يف  كابتراب  يدانت  يتلا  تاوصألا  عمسي  الأ 

هنأ  ول  ً.اثك  رخأت  دق  نوكي  نأ  كاذنآ  يشخو  تقرشأ ، دق  سمشلا  تناك 

.ليللا ةنيدملا يف  نم  ةسلخ  جورخلا  عاطتسا  ناكل  دونجلا ، تالئاع  بلطب  لسري 

دّكأ .راهنلا  حضو  ٍداعم يف  دشح  ربع  نور  فوس  كاذنآ ، لاحلا  هيلع  يه  ك 

اذإ ءامدلل  ةقارإ  كانه  نوكتس  .رارقلا  ذاختا  مت  نأ  دعب  ًايساق  نوكيس  هنأ  هسفنل 

دعبت يتلا  رهنلا ، ةباوب  ىلإ  لوصولل  لاتق  عقي  ارو  نطاوملا ، بضغ  دادزا 

نأ ىّن  .قباسلا  مويلا  ًادج يف  ةديعب  ودبت  نكت  .تانكثلا   نع  ةوطخ  ةئمعبرأ 

.ليحرلا تقو  حيس  ام  ناعرسو  ًاددحم  ناك  هبرد  نكل  رخآ ، لح  رهظي 

ةيحتلا هنم  يأ  هجوي  .تيهفش   تلاسر  نالمحي  هلاجر  نم  نانثا  هّاطخت 

وأ تايناغب  ناظفتحي  لجر  اناك  هنأ  كش  ال  .هبضغب  ناجول  رعشو  هدئاقل 

بغش لعأ  كانه  نوكيس  .كلذك  ًاعيمج  اوناك  .ةنيدملا  يف  ءاقدصأ  هيدل 

مرجملا ضعب  ناك  .عراوشلا  اهلاقع يف  نم  تاباصعلا  تلفتسو  نولحري ، امدنع 

، دونجلا ليحر  عم  .ةوقلاب  ديدهتلا  مهفيخي  ام  ًاردانو  ةروعسم ، بالك  لثم 

ً.اعيمج مهقرحيل  ودعلا  لصي  ىتح  نوعيطتسي  ام  لكب  نورفظيس 

لازي ناك ال  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  اضرلا ، ضعبب  رعشي  ناجول  ةركفلا  كلت  تلعج 

دونجلا لاترأ  جارخإ  ةلكشم  ىلع  زيكرتلاو  هنهذ ، هيقنت  لواح  .هسفن  نم  ًالجخ 

رماوأ عم  فصلا ، لوط  ىلع  ماهس  ةامر  عضو  دق  ناك  .ةنيدملا  نم  تابرعلاو 

عاعرلا حامرلا  زجحتس  كلذ ، لشف  اذإ  .موجهلل  اوضرعت  اذإ  دشحلا  ىلع  ديدستلل 

نوكيس لاح ، يأب  .كلذ  نم  ًابيرقت  ًاقثاو  ناكو  وتواب ، نع  اولحري  ىتح  ًايفاك  ًاتقو 

.كلذل ططخ  نم  هنأب  وهزلا  عيطتسي  نكي  ًايساق و  رمألا 

نوزكرمتي اوناك  نيذلا  كئلوأ  دحأ  هنأ  ناجول  فرعو  يرجي  رخآ  يدنج  ءاج 

؟ كاذنآ بغشلا  لعأ  تأدب  له  .ةنكثلا  ةباوب  دنع 

، تيبلا ىلإ  باهذلا  هنم  تبلط  .كعم  ملكتلاب  بغري  لجر  كانه  يديس ، "

". هارتس كنإ  لاقو  زمرلا  اذه  اطعأ  هنكل 
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يي نش  ةمالع  لمحت  يتلا  ءاقرزلا  ةراحملا  نم  ةغصلا  ةعطقلا  ىلإ  ناجول  رظن 

تناك تابرعلا  نكل  ءاقللا ، دقعب  بغري  نكي  .هآر   م  عزف  .ةيصخشلا 

هروعش ببسب  ار  .ةباوبلا  مامأ  ًالاترأ  لاجرلا  لّكش  دقو  ًابيرقت  ةدعتسم 

ً.اقفاوم هسأرب  أموأ  بنذلاب ،

قلطنا هعم ." دحأ  لوخد  مدع  نم  دكأتو  غصلا  بابلا  نم  لخدي  هلعجا  "

عم يي  نش  توميس  .هراكفأ  عم  ًاديحو  هسفن  ناجول  دجوو  ًادعتبم  يدنجلا 

كلذ ناك  .تاونس  ةليط  هنيب  تناك  يتلا  تابيترتلاب  ًادبأ  دحأ  ملعي  نلو  قابلا 

.صقلا لجرلا  ذوفن  نم  ررحتلا  ىلع  ًامدان  نوكي  نل  ناجول  نكل  هيلكل ، ًاديفم 

ةيعمجلا دئاق  عم  يدنجلا  داع  امدنع  هب  لح  دق  ناك  يذلا  قاهرإلا  داعبإ  لواح 

.ءاقرزلا ةيرسلا 

ال : " فصلا يف  هناكم  ىلإ  ًادئاع  يدنجلا  ىرج  نأ  دعب  مالكلاب  ناجول  عرش 

مضنالاو وتواب  نم  باحسنالاب  يرماوأ  يضقت  .يي  نش  اي  كل  ءيش  لعف  يننك 

". كتدعاسم يننك  .غنيكني ال  مامأ  شيجلا  عمجت  ىلإ 

يغبني ناك  .هفدر  ىلع  فيسب  ًاحلسم  ناك  هنأ  ناجول  ىأرو  هيلإ  يي  نش  قّدح 

عضوم ةمظنألا  نم  يأ  نكت  نكل   ةيسيئرلا ، ةباوبلا  ةبتع  دنع  هنم  هديرجت 

.مويلا كلذ  قيبطت 

يف كراشتس  كنإ  يل  لوقتو  ّيلع ، بذكتس  كنأ  دقتعأ  تنك  : " يي نش  لاق 

". عبطلاب كقّدصأل  نكأ  .بيردت   وأ  تاروانم 

ةليللا كلذب  عمسيس  نم  لوأ  تنك ب  : " ًافافختسا هيفتك  ّزهي  وهو  ناجول  لاق 

". يرماوأب ديقتأ  نأ  يغبني  .ةيضاملا 

مكنأ انرابخإ  نم  ةليوط  تاونس  دعب  قرتحت ؟ وتواب  عدتس  له  : " يي نش  لاق 

."؟ يقيقح ديدهت  لوأ  روهظ  دنع  نوبرهتس  ةح ،

ً.ابضغ لعتشي  هنأب  ناجول  رعش 

". فسآ انأ  .كرحتأ  كرحتلاب ، داق  رمأي  امدنع  .يي  نش  اي  يدنج  انأ  "
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كلذ ناك  نإ  فرعي  ناجول   نأ  نم  مغرلا  ىلع  رمحأ ، يي  نش  هجو  ناك 

لجرلا ةرظن  ةوقب  رعش  .ةنكثلا  ىلإ  يرجلا  نم  داهجإلا  وأ  بضغلا  نع  ًجان 

.لثملاب اهيلع  درلا  داكلاب  عاطتساو 

ّرب ىلإ  مهدالوأو  مهتاجوز  باحطصاب  كلاجرل  تحمس  كنأ  ىرأ  : " يي نش  لاق 

". لوغملا لصي  امدنع  كدالوأو  كتجوز  اعت  نل  .نامألا 

رظتنت كاذنآ ، هوحن  ريدتست  هوجو  كانه  تناك  .لترلا  ىلإ  ًاديعب  ناجول  رظن 

.سملا أدبتل  هتملك 

". يقيدص اي  كلذ  ىتح يف  يتطلس  تزواجت  دقل  "

.هترجنح نم  ةرجمز  يي  نش  قلطأ 

كاذنآ و ًاحضاو  هبضغ  ناك  هفتح ." ىقليل  هكرتت  نيب  قيدصلاب  ًالجر  ُعدت  "ال 

.مالكلا عبات  امدنع  هينيع  رظنلا يف  ناجول  عطتسي 

ن عفدتس  ًاما ك  مهتوسق  ن  كدايسأ  عفديس  .ناجول  اي  ةلجعلا  رودتس  "

". راعلا اذه 

ةنيدملا ءالخإ  كنك  .نآلا  رداغأ  نأ  يغبني  : " ًاديعب قّدحي  وهو  ناجول  لاق 

". كلذب ترمأ  اذإ  نيثكلا  ذاقنإ  نك  .لوغملا  لوصو  لبق 

دعب وتواب  ىرخأ يف  ةطلس  كانه  نوكت  نل  ةلصحملاب ، .ناجول  اي  لعفأس  ار  "

.وتواب نم  ناكسلا  ءالخإ  ليحتسملا  نم  هنأ  نافرعي  لجرلا  الك  ناك  لحرت ." نأ 

روثعلا اوعاطتسا  اذإ  ىتح  .موي  ةسم  نم  كأ  ًاديعب  لوغملا  شيج  نكي   

.عيمجلل ةيفاك  نكامأ  كانه  نوكت  نل  برهلل ، رهنلا  اولمعتساو  براق  لك  ىلع 

اهيف يرجت  زرألا  لوقح  ناجول  ّليخت  .مهبوره  ءانثأ  وتواب يف  ناكس  حبذ  متيس 

.كاذنآ ًاثك  رخأت  دق  ناك  .ًاليوط  ًافز  قلطأو  ءامدلا ،

يتلا راصتنالا  ةرظن  مهفي  ًابيط ."  ًاظح  : " يي نش  ينيع  رظني يف  وهو  مت 

ىشم .لضفأ  عانتمالا  نأ  ررقي  نأ  لبق  ًاددجم  ملكتي  داكو  كانه  عملت  اهآر 

.هلجأ نم  هناصحب  كس  مهدحأ  ناك  ثيح  لترلا ، ةمدقم  ىلإ  ةعساو  تاوطخب 
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يف كئلوأ  رّمستو  ةنكثلا  تاباوب  حتف  مت  يرجي ، ام  بقاري  يي  نش  ناك  نيب 

.دشحلا ىلع  تمصلا  قبطأ  يف  بكرلا  ةمدقم 

اوكرت دق  اوناك  .ثدحي  ام  ىلإ  نورظني  نيذلا  سانلاب  ةطاحم  تاقرطلا  تناك 

يشت ةدراب  تناك  هوجولا  نكل  مهتابرعو ، روطاربمإلا  دونجل  ًايلاخ  كلسملا 

عمسو نيزهاج ، هتامر  نوكي  ىتح  ٍلاع  ٍتوصب  هرماوأ  ناجول  ردصأو  ةيهاركلاب 

تمصلا ناك  .ةنيدملا  نم  ةلوره  جورخلل  هداوج  عفدي  ناك  نيب  كلذ  دشحلا 

مهفويس ىلع  هلاجر  ضبق  .ةظحل  يأ  يف  مئاتشلا  قلطنت  نأ  عقوتو  ًابعرم 

اوناك نيب  مهنوفرعي  نيذلا  سانلا  هوجول  اوهبتني  الأ  لواحم  ةيبصعب ، مهحامرو 

نوقتليسو ىرخألا  تانكثلا  رركتيس يف  هسفن  دهشملا  ناك  .مهفلخ  ةنكثلا  نوكرتي 

رممو غنيكني  ىلإ  ًاقرش  اوكرحتي  نأ  لبق  ةنيدملا  جراخ  ثلاثلاو  اثلا  لترلاب 

.اهخيرات ىلوألا يف  ةرملل  ةيح ، نود  نم  اهنيح  وتواب  حبصتس  .رغداب 

ناجول نكي  .رهنلا   ةباوب  وحن  ًاهجتم  لحري ، ساّرحلا  لتر  يي  نش  بقار 

ماظنلا ىلع  ظافحلل  كانه  مهنأو  دشحلا ، يي يف  نش  لاجر  نم  ثكلا  نأ  فرعي 

نم ديري  نكي  .باحسنالا   نم  مهضاعتما  راهظإ  نم  نيروهتم  نطاوم  عنمو 

.رداغي نأ  لبق  راعلاب  ًاللكم  هتيؤر  ةمواقم  عطتسي  هنكل   هليحر ، خأت  ناجول 

هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ةليوط ، تاونسل  ةيماحلا  ًافطاعتم يف  ًاتوص  ناجول  ناك 

ىلع ةيساق  نوكتس  ليحرلاب  رماوألا  نأ  فرعي  يي  نش  ناك  .قيدص  انوكي 

ةبك ةمواقم  بلطتي  رمألا  ناك  .هيزخ  نم  ةظحل  لكب  عتمتسا  دق  ناكو  لجرلا 

، لوغملا لصي  امدنع  قشنم  توص  كانه  نوكي  نل  .يلخادلا  هاضر  رهُظي  ىتح ال 

دق روطاربمإلا  ةنايخ  تناك  .ةياهنلا  ىتح  لاتقلاب  رماوأ  نوقلتي  دونج  الو 

.دحاو موي  ةحيبص  يي يف  نش  يدي  وتواب يف  تطقسأ 

ناجول ّرمو  رهنلا  ةباوب  ىلإ  دونجلا  لتر  لصو  امدنع  ًاسوبع  هابجاح  بطقت 

فرش ىلع  دمتعي  ءيش  لك  ناك  .ةروجهملا  ماهسلا  ةامر  تاصنم  لظ  تحت 

ناك اذإ  ام  ةفرعملا  قح  فرعي  نأ  ىّن  .هدعاس  نيذللا  يلوغملا  قيقشلا 
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.ضاقنأ ىلإ  لوحتت  ةيلاغلا  هتنيدم  ىس  هنأ  مأ  ةقث ، عضوم  جوميتو  راساخ 

يي نش  عرضتو  فيخم ، تمصب  بحسنملا  دونجلا  ةنكثلا  دنع  دشحلا  بقار 

ىلإ خأ  لاهتباب  عرضتو  ناشيك ، يلوغملا  هعبات  ركذت  .هفالسأ  حاورأ  ىلإ  لاهتباب 

.ةمداقلا مايألا  نوعلا يف  هنم  ًابلاط  بيرغلا ، بعشلا  كلذ  ءس  بأ 

هنبا ىأر  امدنع  زيكنج  مستبا  زعام ، ةظحل  يبشخ  زجاح  ىلع  ًاينحنم 

يذلا ىتفلا  حنم  دق  ناك  .ركسعملا  ءاحنأ  ددرتي يف  ىتفلا  فاته  عمسو  اغاشت 

هدسجل ًاصيصخ  ًاعونصم  حابصلا ، كلذ  ًاعرد  تاونس  رشع  رمعلا  نم  غلبي 

ًاديعس ناك  هنكل  ةكرعم ، براحملا يف  ىلإ  مضنيل  ًادج  ًاعفاي  اغاشت  ناك  .غصلا 

تلع ً.انس  ربكألا  لاجرلا  هال  ركسعملا  ءاحنأ  يف  ةديدجلا  هسرف  دوقي  عردلاب ،

تاحيص قالطإ  ىلع  بوانتيو  هسوقب  حولي  هوأر  امدنع  هوجولا  تاماستبالا 

.تاكحضلاو برحلا 

ناك يتلا  ءاضيبلا  ةميخلل  كيمسلا  شقلا  لوط  ىلع  ًادي  ررم  زيكنج ، ّىط 

فرعتي ىتح  هبعش  مايخ  نع  ةفلتخم  تناك  .وتواب  راوسأ  مامأ  اهبصنب  رمأ  دق 

تناك .اوملستسي  نأب  مهتداقل  نولسوتيو  ندملا  لخاد  نودوجوملا  كئلوأ  اهيلع 

، حيرلا عم  زتهتو  ماكحإب  ةينبم  نكت  و  ةبكلا ، هتميخ  نم  ىتح  تر  ىلعأ 

فقت ليخلا  لويذ  نم  تايار  تناك  .سَفنلا  لثم  طبهتو  ولعت  اهبناوج  تناكو 

.ةيح اهنأ  ول  زتهتو ك  اهيبناج  ىلع  ةليوط  حامر  ىلع 

يف قحم  هاقيقش  ناك  نإ  زيكنج  لءاستو  مهمامأ  ةقلغم  وتواب  ترهظ 

نم لتر  جورخ  نع  ءابنأب  اوداع  دق  نوعلطتسملا  ناك  .يي  نش  ىلع  همكح 

اوداق دق  بابشلا  براحملا  ضعب  ناك  .طقف  دحاو  موي  لبق  ةنيدملا  نم  دونجلا 

ىلإ اوعجارتي  نأ  لبق  مهساوقأب  ةلتاق  تاباصإ  ليجستل  يفكي  ا  ًابيرق  مهدايج 

دونج ةنيدملا  ىدل  نكي  حيحص ،  لكشب  دادعألا  اورّدق  دق  اوناك  نإ  .فلخلا 

ةنيدملا طقستس  ىرخأب ، وأ  ةقيرطب  .ديج  هجازم  نأ  زيكنج  دجوو  اهنع  نوعفادي 

.تايرخألا لثم 
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تيقب .مهقافتا  ىسني  نل  يي  نش  نأ  هل  دّكأ  يذلا  وتواب  ءاّنب  ىلإ  ملكت  دق  ناك 

بابسأ هيدل  تناكو  اهئانب  ىلع  دعاس  دق  ناك  يتلا  راوسألا  لخاد  نايل  ةلئاع 

ناك .ءاضيبلا  ةميخلا  ىلإ  هرصب  زيكنج  عفر  ً.ايملس  ةنيدملا  ملستستل  ةديدع 

مويلا ءارمحلا يف  ةميخلا  نوس  الإو  اوملستسيل ، سمشلا  بيغم  ىتح  مهيدل 

.اهنيح ةيقافتا  يأ  مهذقنت  نلو  .يلاتلا 

بناجلا ىلإ  يشوج  ركبلا  هنبا  ىل  رادتساو  هيلإ  نارظنت  نيعب  زيكنج  رعش 

دعو دق  ناك  مغرلا م  ىلعو  تمصب ، هبقاري  ىتفلا  ناك  .زعاملا  ةظح  نم  رخآلا 

دوربب ىتفلا  ينيع  رظن يف  .ٍّدحتل  بيجتسي  هنأك  رعش  زيكنج  نأ  الإ  هب ، تروب 

.هيلإ زيكنج  ملكت  طقف  اهدنع  ً.اديعب  رظنلا  ىلع  ًغرم  هسفن  يشوج  دجو  ىتح 

لولحب كل  رخآ  ًاعرد  نوعنصي  مهلعجأس  .رهش  لالخ  كدلوم  ىركذ  لحتس  "

". تقولا كلذ 

ً.ارخاس هتفش  يشوج  ّمز 

تسيل .براحملا  عم  قلطنأ  نأ  لبق  رمألا  لوطي  نل  .ةنس  ةرشع  يتنثا  غلبأس  "

". تقولا كلذ  ىتح  لافطألا  باعلأ  نم  ةدئاف  كانه 

هيلك هابتنا  نكل  ًاددجم ، ملكتيس  ناك  ً.ارك  ضرعلا  ناك  .زيكنج  كفت  دقتا 

نيب عقي  داكو  ضرألا ، ىلإ  زفقو  هسرف  ىلع  ىتفلا  رأج  .اغاشت  ةدوعب  تتشت 

ةدقعب دومع  لوح  ماجللا  طبريو  ةيبشخلا  ةظحلا  ىلع  هسفن  دنسي  ناك 

ىلإ هنع  ةدعتبم  تقلطناو  فوخلا ، نم  ًءاغث  ةظحلا  زعاملا يف  تقلطأ  .ةعيرس 

، فلكتملا اغاشت غ  رورس  نم  مستبي  نأ  ىوس  زيكنج  عسي  .رخآلا   فرطلا 

.هبقارت ام  ًااد  يتلاو  ًاددجم ، هيلع  رقتست  يشوج  ةرظنب  رعش  هنأ  نم  مغرلا  ىلع 

.ليم نم  لقأ  دعب  ىلع  عقت  يتلا  ةئداهلا ، وتواب  ةنيدم  وحن  اغاشت  راشأ 

."؟ اي أ ناكملا  كلذ  مجاهن  اذامل ال  : " يشوج وحن  رظني  وهو  لاق 

يذلا ءاّنبلا  لباقم  .اهلخاد  لجرل  ًادعو  اعطق  كيّمع  نأل  : " ربصب زيكنج  ّدر 

". اهلاح ىلع  ةنيدملا  هذه  كرتنس  ىرخألا ، ندملا  لك  ىلع  بلغتلا  ىلع  اندعاس 
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". مويلا تملستسا  اذإ   " .ةظحل فقوت 

زيكنج ناك  نيب  كلذ ."؟ دعب  ىرخأو  ىرخأ ، ةنيدم  ًادغو ؟ : " ةأجف يشوج  لاق 

هذه ىلع  يلوتسن  انتايح  يضقنس  له   " .هتفقو نم  يشوج  لّدع  هوحن ، ريدتسي 

."؟ ىرخألا ولت  ةدحاو  نكامألا 

نأب تروبل  هدعو  ركذت  مث  ىتفلا ، ةربن  نم  ههجو  عفدني يف  مدلاب  زيكنج  رعش 

اهب هزفتسي  يتلا  ةقيرطلا  مهفت  اهنأ  ودبي  نكي  .هئاقشأ   لثم  يشوج  لماعي 

.ةصاخلا هتميخ  ءودهلل يف  ةجاحب  ناك  زيكنج  نكل  كلذب ، ةصرف  هل  تحنس  لك 

.هبضغ ىلع  رطيسيل  ةظحل  رمألا  هنم  قرغتسا 

عتمتسأ يننأل  نشت  ندم  قحس  رتخأ  .انه   اهسرا  ةبعل  تسيل  اهنإ  : " لاق

.ليج فلأ  انولغتسا  مهنأل  انه  تنأو  انه ، انأ  .ضرألا  هذه  ةرارحلاو يف  بابذلاب 

تقول ىرخألا  لئابقلا  يداعت  ةليبق  لك  لعج  ببسلا يف  نشت  بهذ  ناك  دقل 

َراتتلا اوقلطأ  ليجل ، ملسلا  داس  امدنع  .هركذتي  نأ  صخش  يأ  عيطتسي  لوطأ م 

". ةيرب بالك  لثم  انيلع 

، ةدحاو ةمأ  انبعشو  نوتتشم  راتتلا  .نآلا  كلذ  لعف  مهنك  دعي   : " يشوج در 

رظني ىتفلا  نكي  اندوقي ."؟  يذلا  ًاذإ  رأثلا  هنإ  .ةياغلل  ءايوقأ  نحن  .تلق  ك 

ريدي امدنع  هيلع  طقف  ةفطاخ  تارظن  ءاقلإب  رطاخي  اإو  هدلاو ، ىلإ  ةرشابم 

.هينيع يقيقح يف  متها  دوجو  نم  مغرلا  ىلع  ًاديعب ، هرصب  زيكنج 

.هدلاو ففأت 

عبت امدنع  دعب  تدلو  دق  نكت  .صصق   درجم  خيراتلا  كيلإ ، ةبسنلاب  "

.هنم ءزج  يف  رأث ، اذه  معن ، .همهف  كنك  ارو ال  تقولا  كلذ  فرعت  .راتتلا  

ةفصاع نود  نم  نآلا  انتمجاهم  نوعيطتسي  ال  مهنأ  انؤادعأ  فرعي  نأ  يغبني 

طخب لوقصملا  ندعملا  عملو  سمشلل ، هضّرعو  هدلاو  فيس  رهش  مهب ." حيطت 

.يشوج هجو  ىلع  يبهذ 

ىقبيس ىتم  ىلإ  ضرألا ، هتنفد يف  اذإ  نكل  .رهام  يفرح  هعنص  ديج  فيس  اذه  "
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."؟ ًاداح هلصن 

". فيسلا لثم  لئابقلا  نإ  لوقتس  : " هايإ ًائجافم  يشوج  لاق 

هتحلصمل ًادج  ًاداح  ىتفلا  ناك  ار ." : " هترضاحم ةعطاقمل  ًابضاغ  زيكنج ، ّدر 

قمحأ نبا  يدي  ىلع  ار  نآلا ، ىتح  هتققح  ام  لك  رسخأ  نأ  نك   " .ةصاخلا

كردأو كلذ ، عس  ىدل  يشوج  مستبا  هدلاو ." ىلإ  ءاغصإلل  ًاروبص  نكي  دحاو  

نع ةسرطغلا  بعت  ءافخإ  لواح  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  ًانبا  هب  فرتعا  دق  هنأ  زيكنج 

.ههجو

رهشي وهو  اهلخاد ، ةوطخ  ىطخو  زعاملا ، ةظح  ىلإ  ةباوبلا  زيكنج  حتف 

ًءاغث تقلطأو  اهضعب  روهظ  ىلع  تزفقو  هنع ، داعتبالل  زعاملا  تحفاك  .هفيس 

ً.ابخاص

". زعاملا ينتمجاه  نإ  ثدحيس  ام  لق يل  يشوج ، اي  كئاكذب  "

اهلتقتس : " تادارإلا عارص  يف  كارتشالا  ًالواحم  هفلخ ، ةعرسب  يشوج  لاق 

.ملكتي يشوج  ناك  نيب  فلخلا  ىلإ  زيكنج  رظني  اهعيمج ." 

نأ ادب  ةمأك ."؟ نودحوم  ًاذإ ، زعام  نحن  له  ً.اضرأ  كحرطتس  : " يشوج لاق 

نم يشوج  عفديل  هعارذ  ّدمو  هباصعأ ، زيكنج  دقفو  ةعتمم  ةركف  ىلع  ىتفلا ع 

لواح ًءاغث ، قلطت  ةفئاخ  تضكرف  .تاناويحلا  ضرألا ب  ىلع  عقيل  جايسلا  قوف 

.زجاحلا قوف  نم  زفقلا  اهضعب 

ركفي ال  هنإ  .اهلتقي  يتلا  زعلل  متهي  ال  بئذلاو  ىتفلا ، اهيأ  بئذلا  نحن  "

دق نوكيو  ءامدلاب  ةبضخم  هبلاخمو  همف  حبصي  ىتح  هتقو  ءاضقل  ةقيرط  لضفأب 

". مهيلإ مضنت  كلعجأس  ًاددجم ، ينم  ترخس  اذإو  .هئادعأ  لك  مزه 

هملاعم للكي  تابعتلا  نم  يلاخلا  هجولاو  هيمدق ، ىلع  فقيل  يشوج  ضهن 

زيكنج نكل  ةقفاوملاب ، ىظحيس  طابضنالا  ناك  اغاشت ، صخي  ام  .عانق يف  لثم 

نأب بغري  هدحأ  نكي  و  قبطم ، تمصب  هضعب  ناهجاوي  افقو  يشوجو 

عتمتسي يشوج ، ع  فرط  يف  اغاشت  حال  ً.ادعتبم  ريدتسي  نم  لوأ  نوكي 
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طابحإلا نم  عومدلاب  هانيع  تضافو  ًالفط  لازي  يشوج ال  ناك  ةياهنلا ، .هلالذإب يف 

.أ ثيح  نم  ًادئاع  يبشخلا  زجاحلا  قلستيو  هدلاو ، نع  هرصبب  حيشي  ناك  نيب 

بضغلا ةئدهتل  ام  ةقيرط  نع  كاذنآ  ثحبي  ناكو  ًاقيمع ، ًاسفن  زيكنج  بحس 

.هب رعشي  ناك  يذلا 

انتايح ىلإ  دوعن  نأ  لبق  هب  موقن  ءيشك  برحلا  هذهب  ركفت  الأ  يغبني  "

ً.ادج ًايلايخ  بائذلاو  فويسلا  نع  ثيدحلا  نوكي  دقو  نوبراحم ، نحن  .ةئداهلا 

ةبسنلاب ًاعتمم  موي  لك  نوكيس  نشت ، روطاربمإ  ةوق  ميطحت  ابش يف  تيضق  اذإ 

اعن نل  .نآلا  يتلئاع  ترهظ  دقو  يفكي  ا  ليوط  تقول  هتلئاع  تمكح  دقل  .يل 

". نآلا دعب  انيلع  ةدرابلا  مهيدايأ  نم 

ً.ادحاو ًالاؤس  حرطيل  هسفن  كلا  هنكل  ةبوعصب ، سفنتي  يشوج  ناك 

نع ثحبت  ىقبتس  بيشتو ، ربكت ، امدنع  ىتح  اذهل ؟ ةياهن  كانه  تسيل  ًاذإ  "

."؟ مهلاتقل ءادعأ 

انرسخ اذإ  .هب  تأدب  ام  فاقيإ  نك  ال  .مهنم  دحأ  يقب  نإ  : " زيكنج ّدر 

لواح هّليخت ." اننك  م  ربكأ  دادعأب  انيلإ  نوتأيس  انددرت ، اذإ  ًاموي ، ةعاجشلا 

، تقولا كلذ  لولحب  نكل   " .ىتفلا تايونعم  نم  عفل  هلوقي  ءيش  ىلع  روثعلا 

عضخت اهولعجيو  ةديدجلا  يضارألا  اوفوطيل  بسانم  رمعب  انبأ  نوكيس 

ةعصرم ًافويس  نودلقتيو  يهشلا  ماعطلا  نولكأيس  ً.اكولم  نونوكيس  .انمكحل 

". هب يل نونيدي  ام  نوسنيو  رهاوجلاب 

تناك .وتواب  راوسأ  ىلإ  اقّدحيل  ركسعملا  ةفاح  ازواجت  دق  جوميتو  راساخ  ناك 

ًاقرع يف اببصتي  لجرلا  الكو  ًاراح  ناك  راهنلا  نكل  قفألا ، قوف  ةضفخنم  سمشلا 

بارتلا ناكو  هنطول ، ةيلاعلا  لابجلا  ًادبأ يف  اقرعت  دق  انوكي  .فيثكلا   ءاوهلا 

يهيرك هادسج  حبصأ  نشت ، يضارأ  .فاجلا يف  هدلج  نع  رابغلا  لثم  طقسي 

ًابحاش ةصاخ  جوميت  ادب  .رمتسم  لكشب  هفدهتسي  بابذلا  ناكو  ةحئارلا 

دق ناك  .ةنيدملا  اهيف  ىأر  دق  ناك  ةرم  رخآ  ركذت  امدنع  هتدعم  هتملآو  ًاكعوتمو 
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ءايشألا ضعب  تناكو  ناخدلاب  ةئيلملا  راساخ  ةميخ  يف  ةديدع  تايسمأ  ىضمأ 

لعج كلذ  نأ  ادب  .لعس  هترجنح ، رتوتلاب يف  رعش  امدنع  .هتجعزأ  دق  اهآر  يتلا 

.ضرملاو راودلاب  رعش  هنأ  ىتح  أوسأ  رمألا 

.هعم فطاعتي  نأ  نود  نم  ةيعيبطلا  هتلاح  ىلإ  دوعي  راساخ  هدهاش 

كحبذأس تنك  سرف ، كنأ  ول  .غصلا  يقيقش  اي  ةهيرك  كسافنأ  ةحئار  "

". لئابقلل كمعطأو 

". داتعملاك ًائيش  هقفت  تنأ ال  : " هدي رهاظب  همف  حس  وهو  نهوب  جوميت  در 

.سمشلا ءوض  ًابحاش يف  هدلج  ادبو  ًايجيردت  ىشالتي  هيّدخ  دّروتلا يف  ناك 

.رذقلا فاّرعلا  نهاكلا  كلذ  يمدق  لّبقتل  كسفن  لتقت  كنأ  فرعأ  : " راساخ در 

". تظحال ك  هلثم ، حبصت  كتحئار  تأدب  دقل 

، هرصب عفر  امدنع  نكل  ةعذاللا ، هقيقش  ةظحالم  لهاجتيس  جوميت  ناك  ار 

هب يف رعش  دق  ناك  .لبق  نم  هآر  دق  نكي  هقيقش   ينيع  فوخ يف  كانه  ناك 

نم ناك  نإ  الإ  طبضلاب ، ًافوخ  نكي  .فارعلا   ناخلا  نهاكب  هونرق  نيرخآ 

ةيؤر نكل  ىقمحلا ، لهج  هرابتعاب  لبق  نم  هنع  هنهذ  فرص  دق  ناك  .لوهجملا 

.بيرغ لكشب  ًاعتمم  ناك  راساخ  هسفن يف  ءيشلا 

يتلا ءايشألا  نم  فاخأ  تنك  ًانايحأ ، .يقيقش  اي  هنم  ثكلا  تملعت  دقل  : " لاق

". اهارأ

.ديج اهنم  ءيش  نكل ال  هنع ، ةثك  ءايشأ  لئابقلا  متمتت  : " فطلب راساخ  لاق 

ًاددجم ." دحأ  مهاري  الو  .مهتاهمأ  مهديرت  نيذلا ال  لافطألا  ذخأي  هنأ  تعمس 

.وتواب راوسأ  ىلع  هرصب  زيكرت  ًالضفم  ملكتي ، ناك  نيب  جوميت  ىلإ  رظني  نكي 

". ةسمل درج  ًالجر  لتق  هنإ  نولوقي  "

دقل : " ًابذك لاق  مث  .هلاعس  ةجيتن  هباصأ  يذلا  جنشتلا  نم  ءطبب  جوميت  حارتسا 

ناك ً.اان  تنك  امدنع  ةيضاملا ، ةليللا  .ةقيرطلا  كلت  لث  توملا  ءاعدتسا  تملعت 

". ةفرعملا ىقبتسو  ىفاعتيس  دسجلا  نكل  مويلا ، لعسأ  ببسلا  اذهلو  ًاحّربم  ألا 
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.ةقيقحلا لوقيس  ناك  نإ  ةفرعم  ًالواحم  هقيقش ، ىلإ  بناجلا  نم  راساخ  رظن 

هتثل نأ  رهظو  هل  جوميت  مستبا  ام ." عون  نم  ةعدخ  تناك  اهنأ  قثاو  انأ  : " لاق

ً.اعيظف بعتلا  لعج  دوسألا م  نوجعملاب  ةخطلم 

تسيل ةفرعملا  .يقيقش  اي  هفرعأ  م  فوخلل  يعاد  ال  : " فطلب جوميت  لاق 

". طخ ناسنإلا  هدحو  .ةطخ 

: لاقو .راساخ  ففأت 

كلذ لثم  ودبت  كلذك ؟ سيلأ  هايإ ، كملعي  يذلا  ايبصلا  مالكلا  عون  وه  كلذ  "

لثم هنإ  .لقألا  ىلع  وشكوك  نم  فاخي  دحأ ال  كانه  .وش  واي  يذوبلا  بهارلا 

". ايقتلا لك  رخآلا  يضارأ  ىلع  عيبر  يشبك 

ار .زيكنج  دالوأ  ميلعت  هب  يغبني  ال  .قمحأ  بهارلا  : " ةّدحب جوميت  لاق 

". ءافعض ةيذوبلا  كلت  مهلعجتسو  ام  ًاموي  ًاناخ  مهدحأ  نوكي 

، هيديب حاولأ  رسك  هنك  .اهايإ  مهملعي  بهارلاو  سيل  : " ًستبم راساخ  در 

ةملك ظفلي  هنأ ال  نم  مغرلا  ىلع  هبحأ ، .هب  مايقلا  وشكوك  عيطتسي  ام ال  اذهو 

". حيحص لكشب 

لث رثأتتس  عبطلاب  حاولأ . رسك  عيطتسي  : " هقيقش توص  ًادلقم  جوميت  لاق 

ال يتلا  يلايللا  يف  ركسعملا  لوخد  نم  ةملظملا  حاورألا  عن  له  .ءيشلا  كلذ 

". بطحلا عنصي  هنإ  ال ، رمق ؟ اهيف  دجوي 

ةديدجلا ةقثلا  هذهب  ءيش  كانه  ناك  .دادزي  هبضغ  نأ  راساخ  دجو  هنع ، ًغر 

.مالكلاب كلذ  نع  بعتلا  عطتسي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  هبحي ، جوميت ال  يف 

.اهدعبي هنأ  وشكوك  يعّدي  يتلا  كلت  نشت  حوارأ  ىدحإ  تيأر  نأ  قبسي   "

نيب ًارخاس  تفاخ  توصب  كحض  بطحلا ." لعتسا  يرودق  نأ  ًاما  فرعأ 

رايتخالل ًارطضم  تنك  اذإ   " .ةّدح كأ  هجازم  حبصأو  ًابضغ ، جوميت  هجو  رمحا 

نشت يحالف  حاورأ  عم  يصرفب  رماغأسو  هتقيرط  ىلع  لتاقي  ًالجر  لضفأس  هنيب ،

". وملا
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لجرلا عجارت  .راساخ  عزف  هتشهدلو ، ًابضاغ ، هقيقش  ىلإ  هعارذ  جوميت  عفر 

نع ءارولا  ىلإ  ةوطخ  كفت  نود  نم  دونجلا  نم  ةعومجم  وحن  عفدنيس  يذلا 

نأ ديري  ناك  .كحضي  جوميت  داك  ةظحلل ، .هفيس  ىلإ  هدي  تطبهو  غصلا  هقيقش 

ةدوربب كلذ  دعب  رعش  هنكل  قيدص ، ةرم  اناك  هنأ  ركذتيو  ةباعدلا ، راساخ  ىري 

.هآر دق  ناك  يذلا  فوخلا  نم  حرفو  هدسج  يرست يف 

.اهيلع  نورطيسي  نيذلا  لاجرلا  نم  الو  راساخ ، اي  حاورألا  نم  رخست  "ال 

تومأس تنك  .هتيأر  دق  تنك  ام  ىرتو  رمقلا  ىفتخا  امدنع  ةديعب  ًاطاوشأ  عطقت 

ىلإ ةدوعلا  قيرط  يف  دوقيل  كانه  نكي  وشكوك   نأ  ول  تابسانم  ةّدع  يف 

". ضرألا

ةحار نم  كأ  سيل  ءيش  ىلع  هلعف  ّدر  ىأر  دق  هقيقش  نأ  فرعي  راساخ  ناك 

جوميت نأ  قدصي  هنم  ءزج  نكي  .هردص   هبلق يف  ناقفخ  عراستو  ةحوتفم  فك 

دهاش دق  ناكو  رارسأ  كانه  تناك  نكل  وه ، هفرعي  ال  ءيش  يأ  فرعي  غصلا 

مد ةرطق  هنم  ليست  نأ  نود  نم  هدسج  يف  كاكس  عفدي  مئالولا  يف  وشكوك 

.ةدحاو

مايخ ىلإ  ًادئاع  يشو  ريدتسي  نأ  لبق  طابحإب ، هقيقش  ىلإ  راساخ  قّدح 

.راصتنالا ةذلب  جوميت  رعش  ًاديحو ، .هفرعي  يذلا  اعلا  ىلإ  هموق ،

ركسعملا ريذحت يف  قاوبأ  تحدصو  ةنيدملا ، تاباوب  تحُتف  وتواب ، هجاو  امدنع 

ًاتعمتسم دقتعا ، ك  اوضكل ، .مهدايج  ىلإ  نوقباستيس  نوبراحملا  ناك  .هفلخ 

ةباوبلا وحن  ًاقثاو  ىشمو  تلاز  دق  ضرملا  ضراوع  تناك  .هقيقش  ىلع  رصنلاب 

نيدعتسم راوسألا ، ىلع  ماهس  ةامر  عضيس  يي  نش  ناك  نإ  لءاست  .ةحوتفملا 

هامدق تناكو  عينم  هنأب  رعش  .هيلإ  ةبسنلاب  ًهم  كلذ  نكي  .هب   ردغلل 

.ةيرخص ضرأ  ىلع  تفيفخ 
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رشع عساتلا  لصفلا 

اس وه  قفار  .هتيب  زيكنجب يف  يي  نش  بّحر  امدنع  ةئداه  وتواب  ةنيدم  تناك 

يتلا دوعولا  ىلع  ةظفاحملل  هنانتما  نع  ًاّربعم  هل ، ًاثك  يي  نش  ىنحناو  ناخلا 

.اهعطق مت 

زيكنج عم  هجول  ًاهجو  لباقت  امدنع  ًاددجم  ًاينحنم  لئابقلا ، ةغلب  يي  نش  لاق 

نم ىتح  لوطأو  هنم ، لوطأ  زيكنج  ناك  يتيب ." يف  كب  ًالهأ  : " ىلوألا ةرملل 

رعش .هفدر  ىلإ  مازحب  هطبري  فيس  هيدلو  ًالماك  ًاعرد  يدتري  ناخلا  ناك  .راساخ 

ىقتلا نأ  هل  قبس  صخش  يأ  نم  كأ  ًايوق  ناكو  هلخاد ، سأبلا يف  ةدشب  يي  نش 

يش ناك  نيب  هسأرب  أموأ  داكلابو  ةيمسرلا ، ةيحتلا  ىلع  زيكنج  دري  .هب  

ةعرسب كرحتي  نأ  يي  نش  ىلع  ناك  .ةفوشكملا  ةحاسلا  ىلإ  ةعساو  تاوطخب 

فقسلا ىلإ  رظني  زيكنج  نأ  ظحالي  هتلجع ،  يفو  يسيئرلا ، تيبلا  ىلإ  هدوقيل 

هنكل هل ، تيبلا  افصو  دق  جوميتو  اس  وه  ناك  .لخديل  هتماق  نم  ّدشو  مخضلا 

.ةنيدم بلق  يرث يف  لجر  شيعي  فيك  ةيؤرل  لوضفلاب  رعشي  لازي  ناك ال 

ماقأ دق  تيب  لك  ناك  .لوستملا  نم  ىتح  ةيلاخ  عراوشلا  تناك  جراخلا ، يف 

تاباوبلا ربع  نورظني  عراوشلا ، يف  اولوجت  نيذلا  لئابقلا  لاجر  دض  ًاسارتم 

كرتب رماوأ  ردصأ  دق  زيكنج  ناك  .اهيلع  ءاليتسالا  قحتست  ءايشأ  نع  نوثحبيو 

.زرألا بارش  نزاخم  نمضتي  رمألا  نأ  دقتعي  دحأ  نكي  نكل   ةميلس ، ةنيدملا 

لاجر ناك  .صاخ  لكشب  ةبولطم  تويبلا  اهعضو يف  متي  يتلا  ةهلآلا  روص  تناك 

يأ اوعمجو  مهمايخل  ةيفاك  ةيح  مأت  نوعيطتسي  مهنأب ال  عنتقم  لئابقلا 

.ةبسانم اهنأ  ودبي  ةغص  ليثا 

زيكنج ناك  ةقيقحلا  نكل يف  ةباوبلا ، جراخ  براحملا  نم  فرش  سرح  رظتنا 

أي لمتحملا  ديحولا  رطخلا  ناك  .ةنيدملا  ناكم يف  يأ  ًاديحو يف  لوجتلا  عيطتسي 

.ةملكب مهيلع  ةرطيسلا  هنك  لاجر  نم 
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ءاحنأ يش يف  زيكنج  ناك  نيب  هتيبصع  ءافخإل  حفاكي  نأ  يي  نش  ىلع  ناك 

أدبي فيك  ًاقثاو  يي  نش  نكي  و  ًارتوتم  ناخلا  ادب  .ءايشألا  صحفتي  تيبلا ،

ادبو ءاقللا  كلذ  دقعل  ًاديعب  همدخو  هساّرح  لاسرإ  مت  دق  ناك  .هعم  ثيدحلا 

.بيرغ لكشب  ًايلاخ  تيبلا 

اي كل  ًاديفم  ناك  ءاّنبلا  نأ  ديعس  انأ  : " تمصلا زجاح  رسكيل  يي  نش  لاق 

هديعي ناك  نيب  هرصب  عفري  ًالوقصم و  َدوسأ  ًاردق  صحفي  زيكنج  ناك  يالوم ."

ةظحل يأ  عيطتسي يف  هنأ  ول  ك  ةفرغلا ، ًادج يف  ًخض  ودبي  ناك  .هناكم  ىلإ 

نإ هسفنل  يي  نش  لاق  .راهني  هرسأب  ناكملا  لعجو  ةيبشخلا  ضراوعلا  مده 

نيعب اهدنع  هيلإ  رظن  زيكنج  نكل  ًايوق ، ودبي  هلعجت  يتلا  يه  طقف  هتعمس 

.دمجتت هراكفأ  تلعج  تبحاش  نيوارفص 

رادتسا مث  ةقيدح ، لاكشأ يف  نم  ةفلؤملا  ردقلا  شوقن  ىلع  ًاعبصإ  زيكنج  رّرم 

.هفيضم ىلإ 

نكي لجر   ثكلا ، تققح  لجر  كنإ  اس  وه  لاق  .يي  نش  اي  ينم  فخت  "ال 

ىقلأ ناكملا ." اذه  يف  ًايرث  حبصأو  اجن  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هنكل  ءيش  هيدل 

يدنج ىلع  رهظي  نكل   تلكلا ، كلت  هعس  ىدل  اس  وه  ىلع  ةرظن  يي  نش 

ًادوعوم ناك  .كابترالاب  يي  نش  رعش  هتايح ، ةدحاو يف  ةرمل  .ءيش  يأ  ايزك  يزك 

.هتملك  ىلع  ظفاحيس  ناخلا  ناك  نإ  فرعي  نكي  هنكل   وتواب ، ىلع  لوصحلاب 

ّزهي نأ  ىوس  هنك  ال  صخش ، تيب  ةيوق  حاير  رّمدت  امدنع  هنأ  فرعي  نكي 

زيكنج عم  ءاقللا  ناك  .هتمواقم  نك  يذلا ال  ردقلا  هنأ  فرعيو  ًايلابم  هيفتك ال 

ًائيش تحبصأ  دق  هتايح  ةليط  اهفرع  يتلا  ناوقلا  تناك  .هيلإ  ةبسنلاب  كلذ  هبشي 

.اهيبأ ةركب  نع  وتواب  مدت  نك  لوغملا ، ناخ  نم  دحاو  رمأب  .نمزلا  هيلع  افع 

ينيعب رعش  همالك ، ةعباتم  عيطتسي  نأ  لبق  يرث ." لجر  انأ  : " يي نش  هقفاو 

ةرم ةلوقصملا  ردقلا  ناخلا  عفر  .ةأجف  ًتهم  ادب  يذلاو  هيلإ ، ناقّدحت  زيكنج 

.قّدصي لكشب ال  ةّشه  تدب  هيدي ، .اهب يف  راشأو  ىرخأ 
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؟ يواست اذام  .تويبو  عراوش  ندم ، لجر  تنأ  يي ؟ نش  اي  ةولا  يه  ام  "

."؟ هذه

ىقلأ .ناخلا  هلاق  ام  ةمجرتب  درلل  ًاتقو  يي  يشل  اس  وه  ّرفوو  ةعرسب  ملكت 

.يدنجلا ىلع  نانتما  ةرظن  يي  نش 

اهيلإ رظنأ  امدنع  .يالوم  اي  اهعنصل  لمع  ةعاس  فلأ  ردقلا  تقرغتسا  "

". ةداعسلاب رعشأ  ينلعجت 

عفر ً.اددجم  اس  وه  ىلإ  يي  نش  رظنو  ًاطبحم  ادب  .هيدي  ردقلا ب  زيكنج  ّبلق 

.ديزملاب ًابلاطم  هيبجاح ، يدنجلا 

فرعأ اذهل  ًاعوج ، تروضت  دقل  .يالوم  اي  ةورث  تسيل  اهّنكل  : " يي نش  عبات 

". ءفدلا ةميق  فرعأ  اذهل  دربلاب ، ترعش  دقل  .ماعطلا  ةميق 

ناك ءانبأ ."؟ كيدل  له  .كلذ  ةجعنلا  فرعت   " ً.افافختسا هيفتك  زيكنج  ّزه 

نم ءاج  يذلا  لجرلا  مهفي  نأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  دارأ  هنكل  باوجلا ، فرعي 

.هملاع نع  ًادج  فلتخم  اع 

". ينم ينبا  اوذخأ  دقل  .يالوم  اي  تانب  ثالث  يدل  "

."؟ يي نش  اي  ةولا  يه  ام  ًاذإ ، "

، ناخلا هديري  ام  فرعي  نكي  ً.ادج   ًائداه  يي  نش  حبصأ  ةلئسألا ، كلت  ةجيتن 

.قدصب باجأ  اذهل 

كلت .مهلتقو  ادعأ  ىلإ  لوصولا  ىلع  ةردقلا  .يل  ةبسنلاب  يالوم ، اي  ةورث  رأثلا  "

انب .ةولا  يه  يلجأ  نم  نوتوو  نولتقي  لاجرب  ىظحأ  نأ  .ةولا  يه 

ىلع اهب  ىمر  مث  زيكنج ، يدي  نم  ردقلا  لوانت  بك ، فطلب  ورث ." نه  يتجوزو 

.لوقصملا بشخلا  ىلع  ترثانت  ةغص  عطق  ىلإ  تّمطحت  .ةيبشخلا  ضرألا 

". يالوم اي  هل  ةميق  كلذ ال  ادع  ام  لك  "

نل يي  نش  نإ  لاق  امدنع  ةقيقحلا  لقن  دق  راساخ  ناك  .ًاليلق  زيكنج  مستبا 

.فاخي
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ىلع يي ؛ نش  اي  كتايح  تشع  تنك  ار  ةنيدم ، يف  تدلو  يننأ  ول  دقتعأ  "

". نآلا لاحلا  هيلع  يه  مهفرعأو ك  اقشأب ، قثأل  نكأ  يننأ   نم  مغرلا 

رودي ام  نّمخي  زيكنج  نأ  ادب  نكل  راساخب ، ىوس  قثي  هنأب   يي  نش  دري   

.هدلخ يف 

.كل وتواب  .يمساب  هعطق  يذلا  هدعو  ضقنأ  نل  .كنع  خلاب  راساخ  ملكت  "

". ةبسنلاب يل غنيكني  ىلإ  قيرطلا  ىلع  ةوطخ  درجم  اهنإ 

له .يالوم  اي  ديعس  انأ  : " حايترا ةريرعشق  هيف  ترس  دقو  يي ، نش  در 

.ةفرغلا نع  بك  طغض  حازناو  ًاقفاوم  زيكنج  أموأ  بارشلا ."؟ نم  ًابوك  ينكراشت 

ًاثحب ًايئاقلت  هلوح  رظني  يي  نش  ناك  نيب  نايعلل  رهاظ  لكشب  اس  وه  ىخرتسا 

عطق ىلع  نائطي  هافخو  هسفنب ، باوكألا  عمج  تابثب ، ً.ادحأ  دجي  مداخ و  نع 

ناك نيب  ًاليلق  هادي  تزتها  .روطاربمإ  تيب  ّنيزت  ةرم  تناك  يتلا  ةنيمثلا  فزخلا 

ىلع اس  وه  سلج  .زيكنج  سلج  طقف  اهدنعو  باوكأ  ةثالث  بارشلا يف  بكسي 

هسأر ىنحأ  .هناكم  رقتسي يف  ناك  نيب  ريرص  توص  هعرد  نع  مجنو  رخآ ، يسرك 

نم ًارابتخا  زاتجا  دق  هنأ  ول  ك  ًاددجم ، هتارظن  تقالت  امدنع  يي  يشل  ًاليلق 

.ام عون 

ً.ائيش ديري  ناك  نإ  الإ  سولجلاب  ًاتقو  عيضي  نل  ناخلا  نأ  فرعي  يي  نش  ناك 

نم بوكلا  زيكنج  لوانت  امدنع  بعت  يأ  نم  ًايلاخ  ههجو  ناكو  ةملظلا ، ىلإ  رظن 

.ةبسانملا تلكلا  نع  ثحبيو  ًاحاترم  نكي  ًاضيأ   ناخلا  نأ  يي  نش  كردأ  .هدي 

نكي ًعط   ربتخيو  زرألا ، بارش  فشتري  زيكنج  ناك  نيب  يي  نش  لاق 

". يالوم اي  كل  ةغص  ودبت  وتواب  نأ  دب  ال  : " لبق نم  هفرعي 

ةنيدم ةيؤر  نإ  .اهقرحل  الإ  لبق ، نم  ةنيدم  تلخد  نأ  قبسي   : " زيكنج در 

". ةبسنلاب يل بيرغ  ءيش  ءودهلا  اذهب 

ىلإ مث  يي  يشل  ةروراقلا  رّرمو  هسفنب ، هألمو  بوكلا  يف  ام  زيكنج  عّرجت 

.اس وه 
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". ًايفاص ينهذ  ىقبي  نأ  ديرأو  يوق  بارشلا  نكل  ىرخأ ، ةرم  : " يي نش  لاق 

يتلا ةقيرطلا  بحأ  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  ناصح ، لوب  هنإ  : " ًاففأتم زيكنج  در 

". اهب ينبهلي 

". يالوم اي  كركسعم  ىلإ  ةروراق  ةئم  لسرأس  : " ةعرسب يي  نش  لاق 

". ميرك تنأ   " .هسأرب أموأو  هبوك  ةفاح  قوف  نم  لوغملا  دئاق  هيلإ  رظن 

". اهيف تدلو  يتلا  ةنيدملا  لباقم  ثكب  اذه  سيل  : " يي نش  لاق 

.ةكيرألا ىلع  ىخرتساو  كلذ ، دنع  حاترا  زيكنج  نأ  ادب 

امدنع ىتح  ةنيدملا  مكحت  تنك  كنإ  راساخ  لاق يل  .يي  نش  اي  لجر ذ  تنأ  "

". انه دونجلا  ناك 

نم ايندلا ؛ تاقبطلا  ب  ىوقأ  يتطلس  .يالوم  اي  ًاليلق  غلاب  دق  نوكي  ار  "

ةقيرط دجأ  تنك  ام  ًاردانو  ةفلتخم ، ةايح  ءالبنلا  شيعي  .راجتلاو  ءانيملا  يلّح 

". مهتطلس نم  ةدافتسالل 

وهو هب  رعشي  يذلا  جاعزنالا  نع  بعتلا  عيطتسي  نكي  و  .زيكنج  ففأت 

رشبلا طغضب  ًابيرقت  رعشي  ناك  .رخآ  فلأب  طاحملا  تيبلا ، كلذ  لثم  سلاج يف 

لوهسلا حاير  يف  عرعرت  صخشل  ةبسنلاب  ًاقحم : راساخ  ناك  دقل  .هلوح  نم 

.ةعيظف ةنيدملا  ةحئار  ودبت  ةفيظنلا ،

رّكفو ًايدايتعا  ًالاؤس  نكي  ءالبنلا ."؟  ءالؤه  ًاذإ ، مههركت  : " زيكنج لأس 

، اهجاتحي يتلا  تلكلل  رقتفت  لئابقلا  ةغل  تناك  .صرحب  باوجلا  يف  يي  نش 

.مجرتي اس  وه  كرتو  هتغلب  ملكت  اذهل 

موقي .يالوم  اي  مهب  ركفأ  يننإ ال  ىتح  ًاما  ةقلغنم  ةايح  مهمظعم  شيعي  "

، انأ تقرس  اذإ  .ءالبنلا  نم  نوبرتقي  مهنكل ال  روطاربمإلا ، ناوق  قيبطتب  مهتاضق 

نل ينم ، ليبن  قرس  اذإ  .توملا  ىتح  يدلج  اوخلسي  وأ  ّيدي  اوعطقي  نأ  نك 

رظتنا ءيش ." لعف  يننك  ال  ينم ، ًانبا  وأ  ةنبا  ذخأ  اذإ  ىتح  .ةلادع  كانه  نوكت 

تحبصأ دق  هرعاشم  نأ  فرعي  ناكو  مالكلا ، نم  اس  وه  يهتني  ىتح  ربصب 

٢٧٠



". مههركأ معن ، : " لاق .هيلإ  زيكنج  قّدح  امدنع  ةحضاو 

تلخد امدنع  تانكثلا ، تاباوب  ىلع  ةقلعم  ثثج  كانه  تناك  : " زيكنج لاق 

."؟ كلذب تمق  له  .ثالث  وأ  ناتنيزد  .ةنيدملا 

". لصت نأ  لبق  يالوم ، اي  ةدق  ًانويد  تيّفص  "

.بوكلا الك  ءلم  داعأو  هسأرب ، زيكنج  أموأ 

."؟ هب رعشت  ا  نوثك  رعشي  له  ً.ااد  هنويد  يّفصي  نأ  لجرلاب  يغبني  "

ةبخن نشت  ءالبن  .يالوم  اي  هؤاصحإ  يننك  كأ م   " .ةرار يي  نش  مستبا 

". ءيش مهيدل  نوكي  نل  مهشيج ، نود  نم  .سانلا  نم  اهددع  فاعضأ  مكحت 

."؟ مهدض اوروثت  اذامل   ربكأ ، مكدادعأ  تناك  نإ  : " بك لوضفب  زيكنج  لأس 

همف نم  جرخت  تلكلا  تناكو  نشت ، ةغل  ىرخأ  ةرم  لمعتسا  يي ، نش  دهنت 

.ةبك ةعرسب 

تالئاعلا .يالوم  اي  شيج  ليكشت  ةراحبلاو  نوؤاّنبلا ، نوزاّبخلا ، عيطتسي  "ال 

، يضاملا تالواحم يف  كانه  تناك  .در  روهظ  ىلع  ةراشإ  لوأ  دنع  محرت  ةليبنلا ال 

مهدونج لعجي  ناك  ةحلسأ  عمج  ىتحو  بعشلا  ب  سيساوج  مهيدل  نكل 

يذلا روطاربمإلاب  لاصتالا  مهنك  مهدض ، ةروث  تعقو  اذإ  .انيلع  نوقفدتي 

تعمس دقل  .اهقرح  وأ  فيسلا  ةوقب  اهلمكأب  تادلب  عاضخإ  نك  .هشيج  لسس 

نكي ار   ناخلا  نأو  هفلخ  ملكتي  اس  وه  نأ  ًاكردم  دّدرت ، ايح ." يف  كلذب ،

مزتلا يذلا  ايزك  يزك  يدنج  فاقيإل  ًادي  يي  نش  عفر  .لعألا  كلت  لث  ًتهم 

.ةلصحملاب وتواب ، ذاقنإ  مت  دقل  .تمصلا 

قنتعت لئابقلا  لعج  دق  ناك  .هب  ًانوتفم  ههجاوي ، يذلا  لجرلا  زيكنج  مّيق 

ار .دعب  سيل  اهب ، نونمؤي  اونوكي  يي   نش  لثم  ًالاجر  نكل  ةوقلاب ، ةمألا  ةركف 

هيلإ نورظني  اونوكي  اهناكس   نكل  روطاربمإلا ، مكحل  عضخت  ةنيدم  لك  تناك 

ءالبنلا نأ  حضاولا  نم  ناك  .هتلئاع  نم  ءزج  مهنأب  نورعشي  وأ  مهل ، دئاقك 

مههركي يي  نش  نأ  ًاضيأ  حضاولا  نم  ناك  .روطاربمإلا  نم  مهتطلس  اودمتسا 
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.ةديفم ةفرعملا  نوكت  نأ  نك  .مهتطلسو  مهتورثو ، مهتسرطغل ،

ال، مهتمواقمل ، ةمأ  انحبصأ  دقل  .يي  نش  اي  يموقل  مهترظن  تربتخا  دقل  : " لاق

". مهقحسل

لهو : " هسفن حبكي  نأ  لبق  هتوص  ةربن  ةرارملا يف  عمس  نأ  دعب  يي ، نش  لأس 

.كردأ ك  ناخ ، ىلإ  ثيدحلا  ةطخ يف  ةيرحب  رعش  اولعف ."؟ اهدنع ك  مكحتس 

ةرظنلا كلت  تحت  حضاو  هتوص  ةربن  يف  ناداتعملا  سارتحالاو  هابتنالا  ناك 

.تفاخ توصب  زيكنج  كحض  هحايترال ، .ءارفصلا 

."؟ رصتنملل اقح  كلذ  سيلأ  .مكحأس  ار  .كراعملا  دعب  ثدحيس  ام  رّكفأ يف   "

يشميس له  نكل  معن ، مكحت ، نأ   " .دري نأ  لبق  ًاقيمع  ًاسفن  يي  نش  بحس 

نورخسيس له  مهتمزه ؟ نيذلا  كئلوأ  روطاربمإ ب  لثم  ةبترم  دألا  كوبراحم 

."؟ مهقح نم  سيل  ام  لك  نوذخأيو  مهنم 

يتلئاع تناك  نإ  لأست  تنك  اذإ  روطاربمإلا ؟ ةلئاع  ءالبنلا   " .زيكنج هيلإ  قّدح 

نيذلا كئلوأ  .يي  نش  اي  مكحي  يوقلا  .كلذ  لعفتس  عبطلاب  هديرت ، ام  ذخأتس 

: لأس .ثدحي  ام  باعيتسا  ًالواحم  ًاليلق ، فقوت  رمألاب ." نوملحي  ءايوقأ  اوسيل 

."؟ ةيوناث ناوقب  يموق  دييقت  ينم  ديرت  له  "

سيساوجلا عم  هتايح  ىضمأ  دق  ناك  .رخآ  ًاقيمع  ًاسفن  يي  نش  بحس 

رانلاب هجارخإب  روطاربمإلا  شيج  هب  موقي  موي  أي  ال  ىتح  حفاكي  بيذاكألاو ،

هجاوي هسفن  دجو  كلذ ، نم  ًالدب  .ءاج  دق  مويلا  كلذ  نكي  .ةنيدملا   نم  مدلاو 

لث ًاددجم  ىظحيل  نكي  .ديق   يأ  نود  نم  همامأ  ثدحتي  نأ  هنك  ًاصخش 

ً.ادبأ ةصرفلا  كلت 

مهدافحأو مهئانبأ  ىلإ  قحلا  كلذ  لقتنيس  له  نكل  هتلق ، دق  تنك  ام  مهفأ  "

دحأ ؤرجي  نلأ  نآلا ، نم  ةنس  ةئم  دعب  ىتف  ٍساق  نهاو  لتقي  امدنع  كلذ ؟ دعب 

."؟ هقورع يرست يف  كءامد  نأل  جاجتحالا  ىلع 

.هسأر ّزه  ليوط ، تقو  دعب  .كارح  نود  نم  ًانكاس  زيكنج  يقب 
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اوناك اذإ  يدعب ، نم  نومكحيس  انبأ  نكل  ءالؤه ، نشت  ءالبن  فرعأ  "ال 

دقو مكحلا  نولازي يف  يدافحأ ال  نوكيس  ةنس ، ةئم  دعب  ار  .ةوقلاب  نوعتمتي 

.همف هبوك يف  غرفأو  ًافافختسا ، هيفتك  ّزه  مهيردزت ." نيذلا  ءالبنلا  ءالؤه  اوحبصأ 

درب حاطأ  دق  ناك  انلثم ." اوسيل  مهنإ  .مانغألا  لثم  لاجرلا  مظعم  : " ًالئاق عبات 

لثم مهيدل  نيذلا  ةنيدملا  هذه  صاخشألا يف  ددع  مك  كلذب ؟ كشت  له   " .يي نش 

نإ ةدايقلا ؛ يلوت  سانلا  مظعمل  نك  ال  لصأ ؟ نأ  لبق  ىتح  كتطلس ، كذوفن ،

دجوت ال  يلثمو ، كلثم  صاخشأل  ةبسنلاب  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .مهبعرت  ةركفلا 

راشأ اندحو ." انكلم  رارقلا  .ةمداق  ةدعاسم  دجوت  هنأ ال  ةفرعم  نم  ربكأ  ةعتم 

ةرم بارشلا  بكسو  ىرخأ  ةروراقل  يعمشلا  متخلا  يي  نش  ّضف  .هبوكب  فنعب 

.ىرخأ

.ملكت نم  اس  وه  ناك  لجرلا ، الك  ةشهدل  .ناكملا  ىلع  فلكتم  تمص  قبطأ 

ىلإ نوقحليس   نوربكي ، امدنع  .تاونس  ثالث  ذنم  مهَرأ  .ءانبأ   يدل  : " لاق

نوكيس .مهنم  ثكلا  نوعقوتيس  انبأ ، مهنأ  لاجرلا  عمسي  امدنع  .شيجلا 

لمحتأو دجب  لمعأو  كلذب ، عناق  انأ  .فورعم  اوسيل  لاجر  نم  عرسأ  مهؤاقترا 

". هقيقحتل ءيش  يأ 

نم ىتف  رمأيس  .كبلص  نم  دونجلا  ءالؤه  ًادبأ ، ءالبن  اونوكي  نل  : " يي نش  لاق 

". ةليللا اهترسك  يتلا  لثم  ردق  ىلع  ظفاحيل  طقف  رانلا  مهئاقلإب يف  ةيقار  ةقبط 

."؟ كيدل ةيساوس  لاجرلا  لك  له   " .ةروصلا نم  ًاجعزنم  زيكنج ، ابجاح  بطقت 

نكي بارشلا و  لعفب  رودت  هراكفأ  تناك  .ةالابم  نود  نم  هيفتك  يي  نش  ّزه 

دمحأ يحمرلا  ةبتكم  .نشت   ةغلب  ملكتي  هنأ  فرعي 

ناوقلا لك  .هتلئاع  وأ  روطاربمإلا ، مكحي  نوناق  ال  نأ  فرعأ  .قمحأ  تسل  "

.نيرخآ لاجر  لثم  ناوقلل  عضخي  نأ  هنك  .هريدي ال  يذلا  شيجلاو  هنع  ردصت 

حمسُيس اذامل  هدي ، نم  نوذغتي  نيذلا  يليفطلا  فالآل  سانلا ، يقاب  ىلإ  ةبسنلاب 

اس وه  ناك  نيب  همف  هبوك يف  غرفأ  باقع ."؟ نود  نم  اوقرسيو  اولتقي  نأ  مهل 
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.كلذ ىلع  ًاقفاوم  ملكتي  يدنجلا  نأ  ول  هسأرب ك  ئمويو  هلاق ، ام  مجرتي 

كلت يف  لداجيل  كانه  جوميت  نوكي  نأ  ىلوألا  ةرملل  ًاينمتم  زيكنج ، ّىط 

يتلا ةبيرغلا  ةلالسلا  مهفو  يي  نش  ىلإ  ملكتلا  هتين  تناك  .هنع  ةباين  ةلأسملا 

.رودي هسأر  صقلا  لجرلا  لعج  كلذ ، نم  ًالدب  .ةنيدملا  تشاع يف 

يلوتسيو هلتقيو ، ودع  ىلع  عي  جاوزلا ، براحملا  دحأ  دارأ  اذإ  : " زيكنج لاق 

؟ ةقرسو لتق  ةرج  كلت  له  .ةاتفلا  دلاول  زعاملاو  دايجلا  حن  .هكل  ام  لك  ىلع 

هجازم نكل  بارشلا ، نم  رودي  هسأر  ناك  ءافعض ." مهلعجأس  كلذ ، تعنم  اذإ 

.ةثالثلا باوكألا  ألم  ىرخأ  ةرمو  ًاديج ، ناك 

."؟ هتليبق نمو  هتلئاع ، نم  براحملا  اذه  ذخأي  له  : " يي نش  لأس 

نأ لبق  ىتح  كلذ ." لعف  نإ  عيمجلا  هيردزيو  ًامرجم ، نوكيس  .ال  : " زيكنج لاق 

.لوصولا صقلا  لجرلا  ديري  نيأ  ىلإ  ىأر  ًاددجم ، يي  نش  ملكتي 

تدحتا نأ  دعب  نآلا  كلئابق  نع  اذام  ًاذإ ، : " مامألا ىلإ  ينحني  وهو  يي  نش  لاق 

". مكل نشت  يضارأ  لك  تحبصأ  نإ  لعفتس  اذام  ًاعم ؟

بابش كاذنآ  عنم  دق  زيكنج  نأ  ًاحيحص  ناك  .راودلاب  هتباصأ  ةركف  كلت  تناك 

.صاخلا هعيطق  نم  جاوز  اياده  كلذ  نم  ًالدب  مدقو  مهضعب ، ةلتاقم  نم  لئابقلا 

ةعسوت درجم  وه  هحرتقي  يي  نش  ناك  ام  .ًاليوط  ًاتقو  رمتسي  ًالح  كلذ  نكي   

.اهعاستا ليخت  بعصي  َيضارأ  نمضتيس  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  مالسلا ، كلذل 

ناعمإ ةينغلا  راكفألا  هذه  لثم  قحتست  .رمألاب  ركفأس  : " ةئيطب تلكب  لاق 

نشت روطاربمإ  نأ  ةصاخ   " .مستبا ةدحاو ." ةسلج  نم  كأ  لالخ  اهيف  رظنلا 

ةمداقلا ةنسلا  نوكأس  ار  .وتلل  انقلطنا  دق  نحنو  هتنيدم  يف  نامأب  سلجي 

". ةعبم ًاماظع 

تيظحو مهندمو ، مهعالق  يف  ءالبنلا  تقحس  دق  نوكتس  وأ  : " يي نش  لاق 

امدنع كلذ  ترهظأ  دقل  .ةيؤر  بحاص  لجر  تنأ  .ءيش  لك  يغتل  ةصرفب 

". وتواب تينثتسا 
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ءيش لك  عيضي  امدنع  .ديدح  يتملك   " .هرصب شوشت  دقو  هسأر  زيكنج  ّزه 

". ىرخأ ةنيدم  درجم  تناكل  وتواب ، ِتسا  يننأ   ول  نكل  .اهلاح  ىلع  ىقبت  رخآ ،

". مهفأ ال  : " يي نش  در 

كلذ نكي يف  اذإ   ندملا  ملستست  نل   " ً.اددجم هيلإ  داحلا  هرصب  زيكنج  رادأ 

ددهأ نآلا ،  " .اهيلع يي  نش  ةرظن  تتبثو  ةوقب  اهيلع  ّدش  ةضبق  عفر  اهل ." ةدئاف 

ةميخلا بصنأ  املاح  .هليخت  مهنك  ءيش  يأ  نم  أوسأ  لكشب  ءامدلا ، ةقارإب 

، ءادوسلا نوري  امدنع  .راوسألا  نمض  لجر  لك  نورسخيس  مهنأ  نوفرعي  ءارمحلا ،

نل همدقأ ، ام  لك  وه  توملا  ناك  نإ   " .هسأر ّزه  ًاعيمج ." نوتوميس  مهنأ  نوفرعي 

هدي ّدمو  هتضبق  لزنأ  لجر ." رخآ  ىتح  اولتاقي  نأ  ىوس  رايخ  مهيدل  نوكي 

.تشعترم نيديب  يي  نش  هألم  ديدج  بوكل  ًابلط  ًاددجم 

.لاتقلل ةجاحب  اوسيل  مهنأب  أبنلا  رشتنيس  طقف ، ةدحاو  ةنيدم  تينثتسا  اذإ  "

ببسلا اذهل  .ءاضيبلا  ةميخلا  عفترت  امدنع  مالستسالا  اوراتخي  نأ  مهنك 

". ءايحأ نولازت  اذهلو ال  وتواب ، تينثتسا 

دق هنهذ  نأ  ادب  .يي  نش  عم  ءاقل  دقعل  هاعد  يذلا  رخآلا  ببسلا  زيكنج  ركذت 

ً.اثك برشي  نأ  هيلع  يغبني  ناك  ام  هنأب  ار  رّكفو  ةداتعملا  هتهيدب  ةعرس  عاضأ 

."؟ انه نم  قرشلا  ىلإ  يضارألل  طئارخ  ةنيدملا ؟ هذه  طئارخ يف  كيدل  له  "

نل ًاحتاف  ههجاوي  يذلا  لجرلا  ناك  .هآر  دق  ناك  لوهذلاب م  يي  نش  رعش 

ًالبقتسم ىأرو  ةأجف ، شعترا  .ةدسافلا  مهشويجو  ءافعضلا  نشت  ءالبن  هفقوي 

.بهللا ةنسلأب  ًائيلم 

نأ دقتعأ  .نآلا ال  ىتح  يلع  ةعونمم  تناك  دقل  ةبتكم ؟ كانه  : " سيقلا لاق 

". اولحري نأ  لبق  اهورمد  دونجلا 

يف دعاستس  له  يلجأ ؟ نم  اهنع  ثحبتس  له  .طئارخ  ديرأ  : " زيكنج در 

."؟ كروطاربمإ مدتل  طيطختلا 

ةعرسب يف رودت  هراكفأ  تناكو  بوكب  ًابوك  برشلا  هاراج يف  دق  يي  نش  ناك 

٢٧٥



فطعلا عب  اورظنيل  ىتح  اونوكي  ءالبن   هقنش  يذلا  تيملا ، هنبا  رّكف يف  .هسأر 

ً.اعيمج اوقرتحيل  .رّكف  ك  اعلا ، غتيل  .عيضو  لصأ  نم  لجر  ىلإ 

ىراصق لذبأس  .كل  ةنيدملا  هذه  يف  ام  لك  .يالوم  اي  يروطاربمإ  سيل  هنإ  "

". كيلإ مهلسرأس  ةديدج ، ناوق  نسل  ًابّاتك  تدرأ  اذإ  .يدهج 

". تلكلا ةديكم  اهنإ  .ةباتك  : " ًارخاس در  .ًال  زيكنج  أموأ 

". ةاد اهلعجت  .يالوم  اي  ةيقيقح  اهلعجت  اهنإ  "

عادصب رعشي  وهو  زيكنج  ظقيتسا  يي ، نش  عم  هعتجال  يلاتلا  حابصلا  يف 

دعب ثكلا  ركذتي  .أيقتيل   الإ  مويلا  ةليط  هتميخ  رداغي  هنأ   ةجردل  ًادج  ئّيس 

حلا ب  هنهذ  يف  تنر  يي  نش  تلك  نكل  ةسداسلا ، ةروراقلا  نم  ءاهتنالا 

، ناخلا مكح  ىوس  فرع  دق  هبعش  نكي  .جوميتو   نويشك  عم  اهشقانو  رخآلاو 

رومألا هيلإ  تلآ  ام  ىلإ  ًارظن  .دحاو  لجر  مكح  نم  قثبنت  ةلادعلا  لك  تناكو 

يف مرجملا  بقاعيو  تاعازنلا  يف  لصفي  موي  لك  يضقي  زيكنج  ناك  كاذنآ ،

ةداقلل حسلا  عيطتسي  نكي  هنأ   الإ  هيلإ ، ةبسنلاب  ًادج  ًاثك  كلذ  ناك  .لئابقلا 

.ءيش لك  ةراسخب  ةرطاخملا  وأ  مهراودأ ، فانئتسا  هنم  دألا 

نم ةنيدم  اوكرتي  نأ  بيرغلا  نم  ناك  ًاخأ ، كرحتلاب  رمألا  زيكنج  ردصأ  امدنع 

يضارأل طئارخب  هدّوز  دق  يي  نش  ناك  .مهفلخ  قفألا  بهللا يف  ةنسلأ  ةيؤر  نود 

هب اورفظ  ءيش  يأ  نم  نأ  تناكو  يقرشلا ، رحبلا  ىلإ  قيرطلا  لوط  ىلع  نشت 

دق ناك  نايل  ءاّنبلا  نأ  الإ  وتواب ، يقب يف  يي  نش  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .لبق  نم 

روطاربمإلا ةنيدم  راوسأ  ربتعي  نايل  نأ  ادب  .غنيكني  ىلإ  زيكنج  ةقفارم  ىلع  قفاو 

دحأ بلطي  نأ  لبق  ًاضرع  مدقيل  زيكنج  ىلإ  ءاج  دق  ناكو  هتراهمل  ًايصخش  ًايدحت 

ناك هنأ  زيكنج  رّكفو  هبايغ  ءانثأ  يف  هلمع  لمهأ  دق  هنبا  نكي  .كلذ   هنم 

.ئداه دعاقتل  رارقتسالا  وأ  وزغلا  شيج  عم  ًامدق  يضملا  راتخيس ب 

تابرعلل ةيسيئرلا  ةلتكلا  تناكو  نشت ، يضارأ  يف  ةميظعلا  ةلحرلا  ترمتسا 

نيذلا ناسرفلا  فالآ  وأ  تارشعب  ًااد  ةطاحم  اهنكل  ءطبب ، كرحتت  مايخلاو 
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لسارملل حمس  دق  زيكنج  ناك  .مهتداق  حيد  زوفلل  ةصرف  دأ  نع  نوثحبي 

ناعرسو غنيكني  برغ  لابجلا  ىلإ  مهقيرط  ىلع  ىرخأ  ندم  ىلإ  وتواب  نم  رفسلاب 

دونجلا نود  نمو  تهوه ، نم  ةيماحلا  بحس  دق  روطاربمإلا  ناك  .رارقلا  ام أ 

يفلأ تمّدق  مث  دحاو ، مهس  قالطإ  نود  نم  ةنيدملا  تملستسا  اهرزأ ، نم  ّدشلل 

رهظأ دق  يي  نش  ناك  .حامرلا  لعتساو  راصحلا  نف  ىلع  مهبيردت  متيل  باش 

ملعتو لوغملا  ةقفارمل  هتنيدم  يف  لضفألا  ىقتناو  ةصاخلا ، هتقيرطب  كلذ  ةميق 

ةاشمك مهحنم  زيكنج  نكل  دايج ، مهيدل  نكت  هنأ   ًاحيحص  ناك  .لاتقلا  تاراهم 

.شاقن نود  نم  ديدجلا  طابضنالا  اولبقو  نالسرأل 

تاباوبلا تيقبو  روطاربمإلا  رمأل  عايصنالا  تضفر  دق  غنينيج  ةيماح  تناك 

تناك .ثلاثلا  مويلا  ءادوسلا يف  ةميخلا  بصن  دعب  اهرخآ  نع  اهقرح  مت  .ةقلغم 

مهقوسو ءايوقألاو ، بابشلا  رسأ  مت  .كلذ  دعب  تملستسا  دق  ىرخأ  ندم  ثالث 

نأ نود  نم  دونجك  مهنم  ةدافتسالل  نوثكلا  ةطاسبب  كانه  ناك  .مانغألا  لثم 

كرت عيطتسي  نكي  هنكل   مهديري ، زيكنج  نكي  ً.اددع   لئابقلا  اوقوفي 

، ضرألا ربع  ًاددجم  ىرسألا  نم  هددع  فصن  دوقي  هموق  ناك  .هفلخ  نيثكلا 

رهمجت ةدورب ، كأ  يلايللا  تحبصأ  امدنع  .مهفلخ  ثثج  كانه  تناك  موي  لكو 

.مالظلا ةبيرغ يف  تناك  ةرمتسم  ةمهمهب  اوسماهتو  نشت  ىرسأ 

نإ خويشلا  لاق  .مهنم  يأ  اهفرع  يتلا  فيصلا  لوصف  ّرحأ  نم  ًادحاو  ناك 

يضملا هيلع  ناك  اذإ  ام  فرعي  زيكنج  نكي  ةياغلل و  ًادراب  نوكيس  يلاتلا  ءاتشلا 

.ىرخأ ةنسل  ةلمحلا  كرت  وأ  ةمصاعلا  وحن  ًامدق 

نوقحالي هوعلطتسم  ناكو  كاذنآ  نايعلل  ترهظ  دق  غنيكني  مامأ  لابجلا  تناك 

تناك مهدايج  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .قفألا  يف  اورهظ  لك  روطاربمإلا  يبقارم 

مهنم لك  فاضأو  نشت  يبقارم  ضعب  ىلع  ضبقلا  ءاقلإ  مت  هنأ  الإ  ةعيرس ،

.اهينبي زيكنج  ناك  يتلا  ةروصلل  ًاليصفت 

ىلع سلج  ليللا ، ةدمجتم يف  ضرألا  اهيف  تناك  يتلا  مايألا  دحأ  ةحيبص  يف 
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تعفترا دق  تناك  يتلا  ةنهاولا  سمشلا  ىلإ  قّدحو  ةيبشخلا  جورسلا  نم  ةموك 

ناكو اهنم ، غنيكني  يمحت  يتلا  ةقهاشلا  ءارضخلا  روخصلا  نم  ةلسلس  قوف 

ىتح لعجت  تناك  ايزك ، يزكو  وغ  ب  ممقلا  نم  لوطأ  .اهبجحي  بابضلا 

، كلذ نم  مغرلا  ىلع  .متهالل  ةراثإ  لقأ  ودبت  هنطو  نم  اهركذتي  يتلا  لابجلا 

رغداب مساب  فورعملا  رمملا  يف  مهيلع  ضبقلا  ءاقلإ  مت  نيذلا  نوبقارملا  ملكت 

ىلع ًادمتعم  كانه ، هتوق  عمج  دق  روطاربمإلا  ناك  .هيلإ  هبحس  متي  هنأب  رعشو 

كلذ ىلإ  هرضحأ  دق  زيكنج  ناك  يذلا  شيجلا  مامأ  ًخض  ودبي  دحاو  شيج 

ً.ادامر همالحأ  لك  حبصتو  كانه  ءيش  لك  يهتني  نأ  نك  .ناكملا 

هلمحي يذلا  ناك  هم  .ةركفلا  كلت  نم  هسفنل  تفاخ  توصب  كحض 

اذإو ةياهنلا ، ىتح  حفاكيس  .روهشم  فيسو  عوفرم  سأرب  هيقاليسف  لبقتسملا ،

ةصغلاب رعشي  هنم  ءزج  ناك  .ةديج  ةايح  ىضق  دق  نوكيس  هئادعأ ، مامأ  طقس 

.فعضلا هلهاك  نع  ضفن  هنكل  هتوم ، دعب  ًاليوط  اوشيعي  نل  هءانبأ  نأ  ةركف  نم 

، ةبك ثادحأ  حاير  مهتحاتجا  اذإ  .وه  لعف  مهب ك  ةصاخلا  مهتايح  نوشيعيس 

.ءيش لك  نم  مهتيح  عيطتسي  نل  .مهردق  كلذ  نوكيس 

اذإ ام  ديدحت  عطتسي  .خرصي   يهاكاشت  دالوأ  دحأ  عمس  هفلخ ، ةميخلا  يف 

نم مغرلا  ىلع  يتلا  ةغصلا  ةاتفلاب  ركف  امدنع  ههجو  قرشأ  .ةنبالا  مأ  نبالا  ناك 

اهسأرب عفدت  تناك  اهنأ  الإ  وتلل ، ىلوألا  اهتاوطخ  وطخت  تأدب  دق  تناك  اهنأ 

كلذ تدهاش  امدنع  تروب  ةبك يف  ةغ  ىأر  دق  ناك  .هتأر  لك  هقاس  نانحب يف 

ثكب ًاديقعت  لقأ  ودعلا  ندم  حتف  ناك  .رمألا  ركذت  امدنع  دهنتو  طيسبلا  لعفلا 

.هل مهنبجنأ  نيذلا  دالوألا  وأ  هتايح ، ءاسنلا يف  نم 

ىلع ةعساو  تاوطخب  يش  برتقي ، نويشك  هقيقش  دهاش  هنيع ، فرط  نم 

.حابصلا سمش  ركسعملا يف  بورد  دحأ 

ناكم ىلع  تبرو  هسأرب ، زيكنج  أموأ  انه ."؟ ىلإ  تبره  له  : " نويشك هادان 

تطش ىدحإ  زيكنج  ّملسو  نويشك  هيلإ  مضنا  .جورسلا  ىلع  هبناج  ىلإ 
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زيكنج لوانت  .ئفادلا  نهدلاب  عبشملا  طفلا  زبخو  نأضلا  محل  نم  تنخاس 

.ةمداقلا دربلا  روهشل  قاتو  ءاوهلا  جلثلا يف  ةحئار  مشي  ناك  ً.انتمم  هتطش 

راساخ له أ  : " هغضو هعباصأب  زبخلا  نم  ًاءزج  عطتقي  وهو  زيكنج ، لأس 

."؟ حابصلا اذه 

دض موجه  ذيفنت  ةيفيك  مهّملعي  ةيتفلا ، بائذلاو  اس  وه  عم  جراخلا  هنإ يف  "

بابش ةثالث  انرسخ  ًاحامر ! ىرسألا  حنم  كلذ ؟ تيأر  له  .ىرسألا  نم  ةعومجم 

". مهدض سمأ 

نم طقف  ةغص  تاعومجم  نم  ديفتسي  راساخ  ناك  تعمس ." : " زيكنج لاق 

ىتح ًادج ، ًاليلق  ناك  كارتشالاب  بغارلا  ددع  نأ  زيكنج  شهدأ  .بيردتلل  ىرسألا 

اوقلي نأ  مهل  لضفألا  نم  ناك  ديكأتلاب  ً.افيس  وأ  ًاحمر  مهنم  لك  حن  دعولا  عم 

نم ًافافختسا  هيفتك  ّزه  .لسكلاو  ةالابملا  مدع  نم  ًالدب  ةقيرطلا  كلتب  مهفتح 

تاذ اولعف  دق  اوناك  ك  لاتقلا ، لئابقلا  بابش  ميلعت  يغبني  ناك  .ةركفلا  كلت 

.هب موقي  ام  فرعي  راساخ  نأ  نم  قثاو  هبش  زيكنج  ناك  .مهسنج  ءانبأ  دض  ةرم 

.ههجو ىلع  ةرخاس  ةماستباو  تمصب ، هبقاري  نويشك  ناك 

". جوميت نع  ًادبأ  لأست   : " لاق

ةقالع نأ  ادبو  هيلإ ، ةبسنلاب  قلق  ردصم  رغصألا  هقيقش  ناك  .زيكنج  ّرشك 

بصعت نأشب  متهي  هسفن  لعج  عيطتسي  نكي  ةقيقحلا ،  .ةئيس يف  هب  راساخ 

، اهيلع ءاليتسالا  مت  يتلا  نشت  عقرب  هسفن  طاحأ  دق  ناك  .خألا  ينيدلا  جوميت 

.مالظلا حابصملا يف  ءوض  ىلع  ىتح  اهتءارق  ىلع  ّبكنيو 

."؟ انه سلجت  اذامل  ًاذإ ، : " عوضوملا غيل  ًالاؤس  نويشك  حرط 

."؟ انه نم  برقلاب  نارظتني  نيذللا  لجرلا  ىرت  له   " .هقيقش ففأت 

ناتّوفت ناتداحلا  هانيع  نكت  ركبلا ."  اليو ، ءانبأ  دحأ  تفرع  : " نويشك فرتعا 

ً.ائيش

، كلذ لعفأ  امدنع  .فقأ  ىتح  ينم  بارتقالا  مدع  هنم  تبلط  دق  تنك  "
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هنم يأ  ررقأ  يننالعجيس  .حابص  لك  نالعفي  ك  بلاطمو ، ةلئسأ  عم  نايتأيس 

مث .داوجلا  رخآلاو  سرفلا  كلت  هدحأ  نأل  ةصاخ ، ةيطم  كالتماب  قحلا  هل 

عنصب هل  ًابيرق  نوكي  نأ  فداصي  يذلا  نيداّدحلا  دحأل  ًارمأ  ردصأ  نأب  نابغس 

". اذهل ةياهن  كانه  تسيل  .ديدج  عرد 

". انه نم  دعتبأل  يفكي  ا  هخأت  عيطتست  ار   " .ةركفلا نم  هوأت 

.هقيقش ةطرو  نم  نويشك  مستبا 

.هعم لماعتلل  رخآ  ًاصخش  ّع  .كفيخي  ءيش  الأ  دقتعأ  تنك  يذلا  انأو  : " لاق

". ةداقلا عم  برحلل  طيطختلل  نهذلا  يلاخ  نوكت  نأ  يغبني 

ً.اضعتمم هسأرب ، زيكنج  أموأ 

؟ عضولا اذه  لثم  يف  قثأ  نأ  عيطتسأ  ن  نكل  لبق ، نم  كلذ  تلق  دقل  "

يف هيلكل  باوج  رطخ  لئابقلا ." يف  لجر  يأ  لثم  ةوقلاب  عتمتي  نأ  يغبني 

.ملكت نم  نويشك  ناك  نكل  هسفن ، تقولا 

". كلذ لعفيس  هنأ  فرعت  .ةمهملا  ىلوتي  نأ  جوميتل  ًافيرشت  نوكيس  "

.ةضراعم دوجو  مدعب  رعش  هنأ  ول  نويشك ك  عباتو  زيكنج ، دري   

لعتسا ءيسي  وأ  نيرخآ ، لاجر  لثم  كنم  قرسي  نأ  لمتحملا  نم غ  ودبي  "

". مايأ ةعضب  لالخ  ركسعملا  ريديس  ةراجتلا . ديس  لثم  ًابقل  هحنما  .بصنملا 

ً.افلتخم ًاجهنم  نويشك  راتخا  رثأتي ، هقيقش   نأ  ىأر  امدنع 

". وشكوك عم  لقأ  تقو  ءاضق  ىلع  ًاضيأ  كلذ  همغري  دق  "

امدقت دق  نارظتني  نيذللا  لجرلا  نأ  ىأرو  كلذ ، دنع  هرصب  زيكنج  عفر 

عم هارجأ  دق  ناك  يذلا  ثيدحلا  يف  رّكف  .هضوهنل  ًابسحت  مامألا  ىلإ  ةوطخ 

ًاحيحص ناك  نكل  هسفنب ، رارق  لك  ذختي  نأ  ديري  هنم  ءزج  ناك  .وتواب  يي يف  نش 

.اهيف رصتني  ًابرح  هيدل  نأ 

براحم ةثالث  هل  لسرأس  .ةنسل  هل  ةمهملا  نإ  هل  لق  ً.ادج  ٌنسح  : " ًاددرتم لاق 

هب نوموقي  ًائيش  مهحنمأس  .لمعلا  كلذ  لجأ  نم  كراعملا  هيوشتلل يف  اوضرعت 
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ىظحيس .طقف  كل  َريراقت  مدقيو  نويشك ، اي  كلُجر  مهدحأ  نوكي  نأ  ديرأو 

رضي نل  .هيدي  ر ب  ءيش  لك  نم  ةدشقلا  ىلع  لصحيل  ةديدع  صرفب  انقيقش 

نأ دكأتو   " .ةظحل مالكلا  نع  فقوت  فرعأ ." نأ  ديرأ  ًاعشج ، ناك  اذإ  نكل  ليلقلا ،

نم ضفر ، اذإ   " .اهدنع دهنت  ديدجلا ." هرودب  ًادبأ  هل  ةقالع  وشكوك ال  نأ  مهفي 

."؟ هغ دجوي 

رودلا هحنميس  .يقيقش  اي  راكفأ  لجر  هنإ  .ضفري  نل  : " ةقث لكب  نويشك  لاق 

". ركسعملا ةرادإل  اهديري  يتلا  ةطلسلا 

ضفو ناوق  رارقإل  ةاضق  نشت  ىدل  : " ديعب ىلإ  رظني  وهو  زيكنج  لاق 

."؟ مهنيب لاجرلا  ءالؤه  لث  لبقيس  انبعش  ناك  نإ  لءاستأ  .تاعازنلا 

لواح نإ  ًاعاجش  ًالجر  نوكيس  كتلئاع ؟ نم  اونوكي  اذإ   : " نويشك لأس 

لسرأس عقاولا ، .هلمحي يف  يذلا  بقللا  نع  رظنلا  ضغب  ةيومد ، تاعازن  ةيوست 

نع ًاديعب  سيل  انبعش  .هتمالس  ىلع  ظافحلل  جوميت  ىلإ  رخآ  ًاسراح  رشع  ينثا 

". ةلصحملاب مهناخ ، سيل  هنإ  .رهظلا  مهسب يف  هئايتسا  راهظإ 

له .ءاوهلا  يف  هعزتنت  ةنكادلا  هحاورأ  لعجيس  هنأ  كش  ال   " .زيكنج ففأت 

.وشكوك صخت  يتلا  كلت  نم  أوسأ  اهنإ  هلوح ؟ نم  ربكت  يتلا  صصقلاب  تعمس 

". هادي تعنص  دق  ام  فرعي  فاّرعلا  ينهاك  ناك  نإ  ًانايحأ  لءاستأ 

". انك نيأ  مكحن  .يقيقش  اي  تاناخ  ةلالس  نم  نحن  "

ةقيرطلاب رعشي  نشت  روطاربمإ  ناك  نإ  فشتكنس   " .هرهظ ىلع  زيكنج  ّتبر 

". مداق اناري  امدنع  ملستسي  هشيج  لعجيس  ار  .اهسفن 

طقاستيس ع جلثلا  نأ  دقتعأ  ءاتشلا ؟ يف  ًاذإ ؟ ةنسلا  هذه  كلذ  نوكيس  له  "

". بيرق

، ةعرسب رارقلا  ذختأ  نأ  يغبني  .لضفأ  ٍعارم  نود  نم  انه  ءاقبلا  اننك  "ال 

نأ اننك  .ٍّدحت  نود  نم  رغداب  ربعم  دنع  مهشيج  كرت  ةركف  بحأ  ال  يننكل 

". ةدئافلا يدعو  ئيطب  مهلعجي  ًادرب  لمحتن 
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، ضرألا يف  حامرلا  اوسرغ  رمملا ، اونّصح  دق  نونوكيس  مهنكل  : " نويشك لاق 

". انيلع ًالهس  رمألا  نوكي  نل  .هيف  كفتلا  مهنك  ءيش  يأو  قافنألا ، اورفح 

ىلإ ًاديعب  هرصب  نويشك  حاشأو  هقيقش ، ىلإ  تبحاشلا  هينيعب  زيكنج  رظن 

.اهروبع نولواحيس  يتلا  لابجلا 

اوحمس امدنع  ًأطخ  اوفرتقا  دقل  .نويشك  اي  ًادج  نوسرطغتم  مهنإ  : " زيكنج لاق 

.اننورظتني  ثيح  مهتوق ، نمكم  مهمجاهن يف  نأ  نوديري  .مهناكم  ةفرع  يل 

". مهشيجو مهلابج  ينفقوت  نلو  مهروس ، ينفقوي 

تلسرأ كنأ  ىرأ   " .هقيقش اهيف  ركفي  يتلا  ةقيرطلا  فرعي  ناك  .نويشك  مستبا 

نشل ءيش  لكب  رطاخنس  انك  اذإ  بيرغ  اذه  .لابجلا  حوفس  ىلإ  مّهلك  علطتسملا 

". رمملا ربع  موجه 

نك ثيحب ال  ًادج  ةيلاع  مهلابج  نأ  نودقتعي   " .بيرغ لكشب  زيكنج  مستبا 

اهدحوو ةيلبجلا  ةلسلسلا  ربع  ىرخألا  مهراوسأ  دحأ  ر  .نويشك  اي  اهقلست 

.ففأت لاجرلا ." ىلإ  ةبسنلاب  قهاش  اهعافتراو  مهل ، ةيحلا  نمؤت  ةيلاعلا  ممقلا 

نم ينجرخأ  يدلاو  نأ  ركذتأ  .جلثلا  اندلو يف  اننكل  ار ، نشت ، دونج  ىلإ  ةبسنلاب  "

روبعو ءاتشلا  لّمحت  اننك  .يرمع  نم  ةنماثلا  يف  تنك  امدنع  ًايراع  ةميخلا 

". يلخادلا روسلا 

هتداعإب ًابلاطم  خرصو  هدلاو ، ةميخ  باب  دنع  ًاضيأ  بحتنا  دق  نويشك  ناك 

لءاست .ءايوقأ  دالوألا  لعجت  اهنأ  نوثكلا  دقتعي  ةدق  ةداع  تناك  .لخادلا  ىلإ 

بلقي ناك  يفو  هئانبأ ، عم  هسفن  ءيشلا  لعف  دق  زيكنج  ناك  نإ  نويشك 

مغرلا ىلع  فعضلا ، عم  حماستيل  هقيقش  نكي  .كلذ   لعف  هنأ  فرع  ةركفلا ،

.ءايوقأ مهلعج  ةيلمع  هءانبأ يف  مطحي  دق  هنأ  نم 

نوعلطتسملا دجيس   " .هعباصأ ب  سبايلا  نهدلا  قعلو  هتبجو ، زيكنج  ىهنأ 

مهيلع ضقننس  مهمايخ ، نوشعتري يف  نشت  دارفأ  نوكي  امدنع  .رمملا  لوح  ًابورد 

عفدأو رغداب  رمم  ىلع  مجهأس  نويشك ، اي  طقف  اهدنع  .تاهاجتالا  لك  نم 
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". يمامأ مهبعش 

."؟ ىرسألا : " نويشك لأس 

ماهس اوقلت  اذإ  ةمدخ  انل  اومدقي  نأ  نك  .مهماعطإ  اننك  ال  : " زيكنج در 

نم مهيلإ  ةبسنلاب  عرسأ  كلذ  نوكيس   " ً.افافختسا هيفتك  ّزه  انئادعأ ." حامرو 

". توملا ىتح  ًاعوج  روضتلا 

لوحتس يتلا  ةفيثكلا  مويغلا  ىلإ  رظنو  هيمدق ، ىلع  زيكنج  ضهن  كلذ ، دنع 

امدنع ال توملل ، ًاتقو  ءاتشلا  ناك  املاطل  .ديلجلاو  جلثلا  نم  ٍرفق  ىلإ  نشت  لهس 

ناذللا نالجرلا  ناك  .هنيع  فرط  نم  ةكرح  دهاش  امدنع  دهنت  .ىوقألا  ىوس  وجني 

زيكنج قّدح  .هيأر  غي  نأ  لبق  هنم  بارتقالاب  اعرسأو  ضهني  هادهاش  دق  هنابقاري 

.ةيهاركب هيلإ 

". جوميت ةيؤرل  ابهذي  نأ  هل  لق  : " ًادعتبم وطخي  وهو  لاق 
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نورشعلا لصفلا 

هتعتمأ ءاملاو يف  جلا  ةديصع  ىتح  تناك  ً.اعوج  ناروضتي  ناعلطتسملا  ناك 

روس ناك  بونجلاو ، لشلا  ىلإ  .رغداب  رمم  قوف  ًايلاع  اقلست  امدنع  تدمجت  دق 

لئابقلا هتزاتجا  يذلا  روسلا  نم  ةماخض  لقأ  ناك  .لابجلا  ربع  ر  اثلا  نشت 

رور ىعادتيل  كُرتي  روسلا   اذه  نأ  نم  مغرلا  ىلع  نشت ، يضارأ  لوخدل 

ةيدامر ىعفأ  لثم  ةديعب ، ةيدوأ  ربع  هقيرط  قشي  ناك  ديلجلاب ، ًاظوفحم  .نورقلا 

مهنأ الإ  لوغملا ، علطتسملل  ةزجعم  ةرم  تاذ  ودبي  ناك  ار  .ءاضيب  ةقطنم  يف 

ءانب ىلع  تلمع  دق  نشت  شويج  نكت  .هب   ًافافختسا  مهفاتكأ  نآلا  نوّزهي 

نم ةاجنلا  دحأ  عيطتسي  نل  هنأ  دقتعت  تناك  ً.اما  لابجلا  ممق  ىلع  اهروس 

كلذ ىلع  ديدشلا  دربلا  نأو  بلصلا ، ديلجلل  ةقهاشلا  تاردحنملاو  روخصلا 

زاتجا .ئطخم  اوناك  .ديكأتلاب  قورعلا  يف  دمجتي  مدلا  لعجيس  عافترالا 

ربع قيرط  نع  ناثحبي  ديلجلاو ، جلثلا  نم  اع  ىلإ  رادجلا  ىوتسم  ناعلطتسملا 

.لابجلا

ةفصاع بحس  نم  تلزنو  لوهسلا ، ىلع  تطقاست  دق  ةديدج  جولث  تناك 

ًابقث يف ءاجوهلا  حايرلا  اهيف  رفحت  تاظحل  كانه  تناك  .اهللكت  يتلا  ممقلا  ىلع 

روسلل توبكنعلا  مئاوق  هبشت  يتلا  ةدمعألاو  رمملا  فشكتو  ضيبألا ، ءاطغلا 

ةنكادلا ةلتكلا  لجّرلا  الك  ىأر  عافترالا ، كلذ  نم  ً.اديعب  دت  يذلا  يلخادلا 

يف هموق  ةيؤر  ناعيطتسي  انوكي  .ديعبلا   رخآلا  فرطلا  ىلع  نشت  شيجل 

.علطتسملا ةدوع  نورظتني  ًاضيأ ، كانه  اوناك  مهنكل  لهسلا ،

فلاح ار  .مدقتلل  قيرط  كانه  سيل  : " حايرلا هتوص يف  عسإل  نارات  خرص 

ديلجلاب رعشي  نارات  ناك  انجاردأ ." دوعن  نأ  يغبني  .لضفأ  ظح  نيرخآلاو  خاب 

، توملا نم  بيرق  هنأ  ًاقثاو  ناك  .هيف  لصفم  لك  شهني  ديدشلا  دربلاو  هماظع ، يف 

نأ نود  نم  كاسيف  هقفارم  ففأت  داكلاب  .هفوخ  راهظإ  مدع  بعصلا  نم  ناكو 
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يهو صاخشأ ، ةرشع  نم  ّفلأتت  ةعومجم  نم  اًءزج  هالك  ناك  .هيلإ  رظني 

قيرط ىلع  روثعلل  لابجلا  ىلإ  تجرخ  دق  تناك  ةديدع  تاعومجم  ىدحإ 

يف هئالمز  نع  الصفنا  دق  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  .نشت  شيج  رخؤم  ةمجاهمل 

ناك دربلا  نكل  كلسم ، فاشتكال  كاسيفب  قثي  لازي  ال  ناك  نارات  نأ  الإ  ليللا ،

.هتمواقم متت  نأ  نم  ىسقأ  ناكو  ّهلشي ،

غلب دق  نارات  نكي  يف   رمعلا ، نم  ثالثلا  زواجت  دق  ًالجر  كاسيف  ناك 

كاسيف نأ  هتعومجم  يف  نورخآلا  لاجرلا  لاق  .دعب  هرمع  نم  ةرشع  ةسماخلا 

.ايقتلا لك  ميدق  قيدص  لثم  يدوبوست  ييحي  هنأو  ةيتفلا ، بائذلا  دئاق  فرعي 

ةديعبلا يخنايروي  ةليبق  نم  كاسيف  ناك  يدوبوست ، لثم  ً.احيحص  كلذ  ناك  ار 

داكو يديلج ، ردحنم  نع  نارات  لزن  .دربلاب  رعشي  هنأ ال  ودبي  ناكو  لشلا  يف 

امدنع ةضبقلا  نع  قلزنت  هدي  تداكو  عدص ، هنيكس يف  سرغب  هسفن  ّتبث  .عقي 

ًاددجم لورهي  ًانس  ربكألا  لجرلا  أدب  مث  هفتك ، ىلع  كاسيف  ديب  رعش  .فقيل  زتها 

.هب قاحللا  ًالواحم  هفلخ  نارات  حنرتو 

ىأر امدنع  لتحالاو  سؤبلا  نم  صاخلا  هملاع  ًاعئاض يف  يلوغملا  ىتفلا  ناك 

ةطخو ةقلز  ةيقرش ، روخص  ةلسلس  راسم  ناعبتي  اناك  .همامأ  فقوتي  كاسيف 

هدحأ عيطتسي  ىتح  ناراتب  هسفن  طبل  ًالبح  لمعتسا  دق  كاسيف  ناكو  ًادج 

، مونلا ىلإ  دولخلا  نم  نارات  ذقنأ  هرصخ  ىلإ  دودشملا  لبحلا  هدحو  .رخآلا  ذاقنإ 

مثج دق  كاسيف  نأ  كردي  نأ  ىتح  لبق  تاوطخ  سمخ  عطق  هس  عبات  امدنعو 

هئادر نع  ديلجلا  طقسو  ًاتوبكم ، ًانينأ  قلطأو  ضرألا  ىلع  نارات  ضبر  .هناكم  يف 

هعباصأ نكل  مانغألا ، دلج  نم  عونصم  نيزافق  هيدي  عضي يف  ناك  .ةداح  عطقب 

شطعلا ناك  .هّصمو  جلثلاب  همف  ألم  امدنع  ةدمجتم  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  تناك 

و هتروراق ، ءاملا يف  دّمجت  ةرم  .ممقلا  ةقباسلا يف  تالواحملا  نم  هركذتي  ًائيش 

.ديدشلا هشطع  ءاورإل  ًادبأ  ًايفاك  نكي  .هبيوذتل   جلثلا  ىوس  ءيش  كانه  نكي 

، نطولا يف  ةاجنلا  نم  دايجلا  تنّك  فيك  لءاست  هناكم ، يف  ضبر  امدنع 
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كلذ ادبو  جلثلا  ىلع  مثجت  اهآر  دق  ناك  .ديلج  ىلإ  لوحتت  راهنألا  تناك  امدنع 

ىقلأ .كاسيف  لأسيل  همف  حتف  قاهرإلاو ، راودلاب  ًاباصم  .اهيلإ  ةبسنلاب  ًايفاك 

.تمصي نأب  هل  راشأو  هيلع  ةرظن  انس  ربكألا  علطتسملا 

نم ابرتقا  دق  اناك  .دادزي  هبلق  ناقفخ  أدبو  هبنتت ، هساوحب  نارات  رعش 

مهنع ًغر  مهلسري  رمملا  يف  شيجلا  دئاق  ناك  .لبق  نم  نشت  يعلطتسم 

نم كأ  دعب  ىلع  ةيؤرلا  ةفصاعلا  تلعج  نأ  دعب  .هل  ريراقت  ميدقتو  ةبقارملل 

ناك .توقلا  ب  لتاق  سفانت  ةحاس  تاعفترملا  تحضأ  ةبعص ، تاوطخ  عضب 

نارات ركذت  .لجرلا  ىلع  طقسي  داكو  ءالؤه ، دحأب  عت  دق  ربكألا  نارات  قيقش 

ناك نإ  لءاست  .كلذ  ىلع  تابثإو  ةطبغك  هعم  اهداعأ  دق  هقيقش  ناك  يتلا  نذألا 

براحملا ب  سأرلا  خماش  فقيو  هب  ًاصاخ  ًاراكذت  ديعيل  ةصرفب  ىظحيس 

يدوبوست نأ  ًافورعم  ناكو  مهل  ًءادعأ  اولتق  دق  ثلثلا  نم  لقأ  ناك  .نيرخآلا 

.مهتعاجش  حضتت  نيذلا   كئلوأ  سيلو  ددعلا  كلذ  ب  نم  هطابض  راتخي 

هيمصعم كرفو  ةداح  تناك  هنيكس  نكل  سوق ، وأ  فيس  نارات  ىدل  نكي 

.هنيكستل نيردخلا 

حيرلا تناكو  كاسيف ، نم  ًابيرق  ىحضأ  ىتح  فحز  هنكل  هناملؤت ، هاتبكر  تناك 

لجرلا هآر  ّع  ًاثحاب  ءاضيبلا ، ضرألا  ىلإ  رظن  .ةكرح  يأ  توص  يفخت  ةفصاعلا 

نأ نم  مغرلا  ىلع  هنوكس ، ديلقت  نارات  لواحو  لاث  لثم  كاسيف  ناك  ً.انس  ربكألا 

.رمتسم لكشب  شعتري  ناكو  ضرألا  نم  هيلإ  للست  دربلا 

سبالم نودتري  نشت  وعلطتسم  ناك  .ءاضيبلا  ضرألا  ىلع  ءيش  كرحت  كانه ،

صصقلا نارات  ركذت  ً.ابيرقت  يئرم  مهلعجي غ  م  جلثلا ، عم  اهنول  جزت  ةتهاب 

لاجر درجم  نم  كأ  يفخت  لابجلا  نأب  نوّنسملا  لئابقلا  لاجر  اهدرسي  ناك  يتلا 

، هتفاخإل ةيلايخ  صصق  درجم  نوكت  نأب  لمأي  ناك  .ةيجلثلا  ةفصاعلا  بهت  امدنع 

.ام ءيش  وحن  ًاشم  هعارذ ، كاسيف  عفر  هفرط ، نم  .ماكحإب  هنيكس  كسمأ  هنكل 

ً.اضيأ لكشلا  ىأر  دق  ناك 
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، هنذأ سمهيل يف  هنم  ًابرتقم  كاسيف  ىنحنا  ً.اددجم  كرحتي  هنأ   الإ  ناك ، هم 

نم ةلتك  هنع  ضفني  وهو  ضهني  لجر  لكش  نارات  ىأر  كلذ ، لعفي  ناك  يفو 

.هيدي سوقو يف  جلثلا ،

، ًاضرأ هسفنب  ىقلأو  ناعستت  نارات  ينيع  ىأر  .ةهيدبلا  رضاح  كاسيف  ناك 

نم مهس  قالطنا  توص  نارات  عمس  .كلذ  لعفي  ناك  نيب  ام  ةقيرطب  رادتساو 

دق ناك  ً.املأو  ًابضغ  خرصي  كاسيفو  جلثلا  ىلع  مد  كانه  ناك  ةأجفو  هاري ، نأ  نود 

ىلإ عفدني  ناك  نيب  داح  لكشب  هنهذ  لمعو  سوق  دض  فرصتي  فيك  هل  ليق 

فلخلل رتولا  لجرلا  دشي  نأ  لبق  بلقلل  تاقد  عضب  ىوس  هيدل  نكي  .مامألا  

.رخآ مهس  قالطإل 

كاسيف ىلإ  هطبري  يذلا  لبحلاو  سيراضتلا ، ةكئاشلا  ضرألا  ىلع  نارات  عرسأ 

حفاكي نشت  علطتسم  نأ  ىأر  .هعطقيل  تقو  هيدل  نكي  .هرثإ   جلثلا يف  ربع  دت 

ًادعتبم سوقلا  راط  ً.اضرأ  طقسي  هلعج  م  هيلع  هسفنب  ىقلأو  هحالس  عم 

.هنم ىوقأ  لجر  عم  عارص  ًاقلاع يف  هسفن  نارات  دجوو 

طقس دق  نارات  ناك  .ديدشلا  دربلا  يف  نيديحو  ناثهلي ، هو  تمصب  التاقت 

، هيقفرمو هيتبكرب  هبرض  .كلذ  نم  ةدافتسالا  ًاسئاي  لواحو  يدنجلا  سأر  ىلع 

ينيع قّدحي يف  نارات  ناك  .هنيكس  لمحت  يتلا  هديب  ناكس  هودع  ادي  تناكو 

رسكني هب  رعشو  هودع ، فنأ  ىلع  لفسألا  ىلإ  ةوقب  هسأر  عفد  امدنع  لجرلا 

لمحت يتلا  هديب  ناكس  نالازت  ال  لجرلا  ادي  تناك  ً.ايلاع  خرصي  هعمسو 

.هتحت يمادلا  هجولا  يف  هنيبجب  عفدو  ًاراركتو ، ًارارم  هسأرب  برضو  كسلا 

.فوشكملا قنعلا  ىلع  اهب  عفدو  لجرلا ، نقذ  تحت  ةرحلا  هدي  عضو  عاطتسا 

، هينيع اهبلاخم يف  عباصألا  تبشنأو  همصع  كس  تناك  يتلا  ةضبقلا  تدعتبا 

نود نم  لفسألا  ىلإ  هسأرب  برضو  هسأر  نارات  عفر  .ىمعلا  هل  ببست  نأ  ةلواحم 

.رظني نأ 

قّدحي نشت  يدنج  ىل  هينيع  نارات  حتف  .أدب  لثم  ةعرسب  رمألا  ىهتنا 
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نود نم  لفسألا  ىلإ  تلزن  دق  هنيكس  تناك  .ىلعألا  ىلإ  هرون  أفطنا  نيعب 

نارات ىقلتسا  .ورفلاب  زّرطملا  لجرلا  ءادر  نم  ةرهاظ  لازت  الو  اهب  رعشي  نأ  ىتح 

كردأو يداني  كاسيف  عمس  .هسافنأ  طاقتلا  ىلع  رداق  غ  ليلعلا ، ءاوهلا  ثهلي يف 

ههجو ىلع  ودبت  ىتح ال  اهدنع  حفاك  .تقولا  ضعب  ذنم  ردصي  ناك  توصلا  نأ 

ربكألا براحملا  مامأ  لجخلاب  رعشي  نل  .هطابضنا  عاجرتسا  ًالواحم  تابعت ، يأ 

ً.انس

دق لبحلا  ناك  .ةثجلا  نع  ًاديعب  هسفن  عفدو  هنيكس  نارات  ررح  ةدحاو ، ةّزهب 

كاسيف ىدان  ً.اديعب  هلكرو  هنع ، ًادعتبم  اطخو  لاتقلا  يف  هيمدق  لوح  ّفتلا 

نع هيرظان  ليوحت  نارات  عطتسي  .لبق   يذ  نم  فعضأ  توصلا  ناكو  ًاددجم ،

تاظحل رمألا  قرغتسا  .كفتلا  نع  فقوتي  هنكل   هلتق ، دق  ناك  يذلا  لجرلا 

نود نم  رغصأ  دسجلا  ادب  .هسفن  لوح  هفليو  يدنجلا ، نع  ليقثلا  ءادرلا  عزنيل 

ةقلح تناكو  جلثلا ، ىلع  لئاسلا  مدلا  ىلإ  لفسألا  ىلإ  قدحي  نارات  فقوو  ءادرلا 

هدلج ىلع  دمجتي  مدلاب  رعش  .سأرلا  هيف  ناك  يذلا  ناكملا  ىلإ  شت  تاطق  نم 

ناك كاسيف ، ىلإ  ًاددجم  رظن  امدنع  .ةأجف  زّزقتلاب  رعشو  ةوقب ، ههجو  ّكحو 

ّدم مث  ًانس ، ربكألا  لجرلا  ىلإ  نارات  أموأ  .هيلإ  رظنيو  سولجلا  عاطتسا  دق  هقفارم 

.ىلوألا هتيحض  نذأ  رتبيل  هدي 

ناكو ال كاسيف ، وحن  ًادئاع  هتيشم  حنرتو يف  هبيج ، ةفيخملا يف  ةعطقلا  عضو 

دجوو ةوقب  داع  هنكل  لاتقلا ، ءانثأ  ىفتخا يف  دق  دربلا  ناك  .راودلاب  رعشي  لازي 

.هّكف حتف  لك  كطصت  هنانسأو  شعتري ، هسفن 

تحت هبناج  هباصأ يف  دق  مهسلا  ناك  ً.املأ  حضني  ههجوو  ثهلي ، كاسيف  ناك 

كاذنآ دمجتي  مدلا  أدب  دقو  هنم ، زربت  مهسلل  ءادوسلا  ةياهنلا  نارات  ىأر  .عالضألا 

نكل هيمدق ، ىلع  فوقولا  ىلع  كاسيف  دعاسيل  هعارذ  ّدم  .رمحأ  عمش  لثم 

ً.ابعتم هسأر  ّزه  ًانس  ربكألا  لجرلا 

". كقيرط عباتو  انه  سلجأ  ينعد  .فوقولا  يننك  ال  : " كاسيف مت 
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مغرلا ىلع  هيمدق ، ىلع  فقيل  كاسيف  عفد  .كلذ  لوبق  ًاضفار  هسأر ، نارات  ّزه 

رمألا هب  ىهتناو  هعم ، نارات  طقسو  كاسيف  هوأت  .هيلع  ًاليقث  ناك  هنزو  نأ  نم 

.جلثلا هيتبكر يف  ىلع  ًايثاج 

ةدوع كلسم  علطتسا  .تومأ  ينعد  ً.امدق  يضملا  يننك  ال  : " كاسيف لاق 

دوجو نم  دب  ال  مهفت ؟ له  .ىلعألا  نم  ءاج  دقل  .عيطتست  ام  لضفأب  لجرلا 

". كانه قيرط 

نأ قّدصي  جالزم ."  لثم  يدنجلا ، ءادر  ىلع  كبحس  يننك  : " نارات لاق 

هنالذخت هاقاس  تداك  .جلثلا  ىلع  ورفلا  ءادر  عضو  أدبو  ملستسي  ناك  هقيدص 

.هتوق ديعتسي  نأ  ًارظتنم  ةرخص ، ىلع  هسفن  دنسأو  كلذ  لعف  امدنع 

انبناج نم  ِتأي  .ىتفلا   اهيأ  ةدوعلا  كلسم  دجت  نأ  يغبني  : " كاسيف سمه 

هانيعو سلجو  لوطأ  حبصت  تارتف  ىلع  جرخت  هسافنأ  تناك  لابجلا ." ىلع 

.هئامدب ًاجرضم  يدنجلا  يقلتسي  ثيح  ىلإ  كاسيف  فلخ  نارات  رظن  .ناتقلغم 

.أيقتو  هسفن  ىلع  ىنحناو  صلقتت  هتدعم  ثدح  امل  ةئجافملا  ىركذلا  تلعج 

رفصأ لئاس  نم  ًاطيرش  نأ  نم  مغرلا  ىلع  هنم ، جرخيل  بلص  ءيش  كانه  نكي 

نم ًابضاغ  همف ، حسم  .جلثلا  يف  ًاطوطخ  مسرو  هيتفش  ب  نم  قلدنا  كيمس 

جلثلا ناكو  هقفارم ، ىلع  ةرظن  ىقلأ  .كلذ  دهاش  دق  كاسيف  نكي  .هسفن  

نم فصعت  حيرلاو  ًاديحو  ناك  .بجتسي  هنكل   نارات ، هّزه  .ههجو  يطغي 

.هلوح

ًانكاس يقلتسي  نشت  يدنج  ناك  ثيح  ىلإ  داعو  ًاحنرتم  نارات  ضهن  تقو ، دعب 

يرست ةوقلا  تداعو  ةثجلا  ءارو  ام  ىلإ  نارات  رظن  ىلوألا ، ةرملل  .كارح  نود  نم 

نم كأ  قلزناو  روهتب  قلست  ًاحنرتم ، ىشم  مث  كسب ، لبحلا  عطق  .هدسج  يف 

جلثلا هتضبقب  كس  ناك  نيب  ةبلص  تدب  ضرألا  نكل  برد ، كانه  نكي  .ةرم  

حيرلا تفقوت  امدنع  ليلعلا  ءاوهلا  قيهش يف  لك  جشني  ناك  .ردحنملا  قلستيو 

ىلإ ةديعب  لازت  ال  ةمقلا  تناك  .تينارغلا  نم  ةبك  ةرخص  ذال  هسفن  دجوو 
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ناك ثيح  ًادحاو  ًالبح  ىأر  همامأ ، .اهيلإ  لوصولل  ةجاحب  نكي  هنكل   ىلعألا ،

ىلإ كلسم  كانه  ناك  ً.اقحم  كاسيف  ناك  دقل  .ةقطنملا  كلت  ىلإ  قلست  دق  يدنجلا 

نم لضفأ  ةيح  رفوي  نشتل  مثلا  يلخادلا  روسلا  نكي  و  رخآلا  بناجلا 

.يجراخلا روسلا 

أدب مث  هسفنل  أموأ  ًاخأ ، .ءطبب  دراوتت  هراكفأو  دربلا ، يف  ًاردخ  نارات  فقو 

.ءابنألا رظتني  يدوبوست  ناك  .لشفي  نل  .تيملا  لجرلا  ثيح  ىلإ  ًادئاع  يش 

عارصلا راثآ  لك  ليزيو  تثجلا  يفُخي  ًاريزغ ، طقاستي  جلثلا  ناك  هفلخ ،

.ىرخأ ةرم  ءيش  لك  ّىطغ  ىتح  يومدلا 

نولوجي مهلاجر  نولعجي  زيكنج  ةداق  ناك  .جلثلا  ًائداه يف  ركسعملا  نكي   

ناك .مهدضع  نم  نوّدشيو  ةيامرلا ، نفو  تاروانم  ءارجإ  ىلع  نوبردتي  هيف ،

نوبردتيو نأضلا  نهد  نم  ةكيمس  ةقبطب  مههوجوو  مهيديأ  نّوطغي  نوبراحملا 

ىمد ىلع  اهتعرس  ىصقأب  مهدايج  نودوقي  مهو  ماهسلا  قالطإ  ىلع  تاعاسل 

شقلا ىمد  تناك  .تاوطخ  رشع  ضعب  نع  اهضعب  ةديعب  شقلا ، نم  ةعونصم 

ماهسلا اوبحسيل  ةيتفلا  يرجيو  ىرخألا  ولت  ةرم  ّزتهت  ٍلاجر  لكش  ىلع  ةعونصملا 

.اهيلع بيوصتلل  يلاتلا  سرافلا  أي  نأ  لبق  مهل  مزاللا  تقولا  اورّدقيو  اهنم ،

ىلع فالآلاب ، رّدُقت  لازت  ال  ندملا  نم  مهورسأ  نيذلا  ءانجسلا  دادعأ  تناك 

وأ نوسلجي  اوناك  .اهضوخ  ىلع  راساخ  مهمغرأ  يتلا  برحلا  باعلأ  نم  مغرلا 

ىوس ًاعوج  نوروضتي  نيذلا  لاجرلا  بقاري  نكي  .مايخلا   جراخ  ًاعم  نوفقي 

نكل ّرف ، دق  ضعبلا  ناك  ىلوألا ، مايألا  .اوبرهي يف  مهنكل   نايعرلا ، نم  ليلق  ددع 

مهعم اوديعي  ةعئاض و  ةمنغ  راثآ  يّفقت  عيطتسي  ناك  لئابقلا  براحم يف  لك 

.نيرخآلل ريذحتك  ىرسألا  دشح  مامأ  ًايلاع  اهنوعفري  اوناكو  سوؤر ، ىوس 

نخبطي ءاسنلاو  اهدقوم ، لمعي  امدنع  ةميخ  لك  قوف  رهظي  ناخدلا  ناك 

بردتي امدنع  .نهلاجر  ةئفدتل  دوسألا  بارشلا  نّرضحيو  ةحوبذملا  تاناويحلا 

نهدلا نم  ةقبط  ةفاضإ  نولواحيو  داتعملا ، نم  كأ  نوبرشيو  نولكأي  نوبراحملا ،
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ةعاس ةرشع  يتنثا  درفلا  ءاقب  عم  ةقبطلا  كلت  ءاقب  بعصلا  نم  ناك  .دربلا  داعبإل 

ثُلث ىلاوح  حبذ  متو  رمألا  ردصأ  دق  ناك  زيكنج  نكل  موي ، لك  جرسلا  ىلع 

.لاجرلا عوج  دسل  ناعطقلا 

.هريرقت باشلا  علطتسملا  مّدق  املاح  ةبكلا  ةميخلا  ىلإ  نارات  يدوبوست  رضحأ 

يدوبوست عمس  امدنع  جرخو  نويشكو  راساخ  هيقيقش  عم  كانه  زيكنج  ناك 

نم ًاليلق  فجتري  ًاقهرم ، ناك  يدوبوست  عم  ىتفلا  كلذ  نأ  ناخلا  ىأر  .برتقي 

.مايأ ذنم  لكأي  هنأ   ول  ادبو ك  هينيع  تحت  ءادوس  رئاود  كانه  تناك  .دربلا 

كتدعم يف  ًانخاس  ًحل  عضتس  .يتجوز  ةميخ  ىلإ  يعم  لاعت  : " زيكنج لاق 

ًافئاخ هسفن ، ءيشلا  لعف  نارات  لواحو  هسأر  يدوبوست  ىنحأ  ملكتن ." نأ  اننكو 

ملكتي يدوبوست  ناك  نيب  لجرلا  فلخ  لوره  .هسفن  ناخلا  ىلإ  ملكتلا  نم 

ىلع ةرظن  ىتفلا  ىقلأ  نوملكتي ، اوناك  يف  .كاسيف  عم  هيلع  يذلا ع  رمملا  نع 

فشكيس ار  .ام  ناكم  كانه يف  ةدمجتملا  كاسيف  ةثج  نأ  فرعي  ناكو  لابجلا ،

لواحو ديدش  دربب  رعشي  نارات  ناك  .ىرخأ  ةرم  هتثج  عيبرلا  يف  جلثلا  نابوذ 

نيديب خوبطملا  محللا  نم  ًءاعو  لوانت  حيرلا ، نع  ىأن  حبصأ  امدنعو  كفتلا ،

.ههجو ىلع  بعت  يأ  روهظ  نود  نم  همف  هعفدو يف  تردخ ،

رسن ىلإ  اهب  رظني  يتلا  ةقيرطلاو  ةبكلا  هتيهشب  ًابجعم  باشلا ، زيكنج  بقار 

وحن رادتسا  هنكل  سأرلا ، ىطغم  رمحألا  رئاطلا  ناك  .هدومع  ىلع  مثاجلا  ناخلا 

.لباقملاب هبقاري  هنأ  ادبو  باشلا  ديدجلا  دفاولا 

نم ةبرق  هتحنم  .هغرفأ  املاح  هئاعو  ءلم  تداعأو  علطتسملاب ، تروب  تمتها 

تدروت امدنع  هسأرب  أموأ  مث  مدمديو ، لعسي  هلعج  يذلاو  ًاضيأ ، دوسألا  بارشلا 

.ىرخأ ةرم  ناتدمجتملا  هاتنجو 

ًاقيرط تدجو  له  : " ةلوهذملا هترظن  نارات  انيع  تدقف  امدنع  زيكنج  هلأس 

."؟ روبعلل

عباصأب هبيج  سسحتو  هلاب  لغشت  ام  ةركف  نأ  ادب  يالوم ." اي  كاسيف  اهدجو  "

٢٩١



.رخفب اهعفر  .نذأ  اهنأ  ًاحضاو  ناك  ًائيش  جرخأو  ةيوق ،

". انرظتني ناك  كانه  ًايدنج  تلتق  "

.هيلإ اهديعي  نأ  لبق  اهصحفو  هنم ، نذألا  زيكنج  ذخأ 

."؟ ًاددجم قيرطلا  ىلع  روثعلا  كنك  له  ً.انسح  تيلبأ  دقل  : " ربصب لاق 

ةثك ثادحأ  تناك  .ةذيوعت  اهنأكو  نذألا  ىلع  ضبقي  وهو  هسأرب ، نارات  أموأ 

عم ملكتي  ناك  هنأل  قلقلاب  ىرخأ  ةرم  بيصأو  ةزيجو ، ةدم  لالخ  تعقو  دق 

ناخلا ىقتلا  دق  هنأ  ًادبأ  هؤاقدصأ  قدصي  نل  .لئابقلا  نم  ةّمأ  لّكش  يذلا  لجرلا 

.هنباب روخف  دلاو  لثم  بقاري  يدوبوست  ناكو  هسفن ،

". يالوم اي  كلذ  يننك  "

يتلا ةجهبلا  ىري  وهو  يدوبوست  ىلإ  أموأ  ً.اديعب  رظني  وهو  زيكنج ، مستبا 

.ههجو ىلع  ترهظ 

ً.اددجم من  مث  عبشت ، ىتح  ماعطلا  لوانتو  حرتسا  .ىتفلا  اهيأ  نآلا  منو  بهذا  "

يف ليا  يذلا  نارات  فتك  ىلع  تبر  كناوخإ ." دوقتل  ًايوق  نوكت  نأ  يغبني 

.هناكم

". ًاديج هفرعأ  تنك  .يالوم  اي  ًاحلاص  ًالجر  كاسيف  ناك  : " يدوبوست لاق 

نم فالآ  ةرشع  ةدايق  هّملس  دق  ناك  يذلا  باشلا  براحملا  ىلإ  زيكنج  رظن 

ىلع .اهسفن  ةليبقلا  نم  ناك  كاسيف  نأ  مهفو  هينيع  نزح يف  ةسمل  ىأر  .هبعش 

ىرعلا ضعب  نأ  الإ  ةدقلا ، تالئاعلا  نع  ثيدحلا  عنم  دق  ناك  هنأ  نم  مغرلا 

.روذجلا ةقيمع  تناك 

اهنفدل انه  ىلإ  اهنوبلجي  مهلعجأس  هتثج ، ىلع  روثعلا  نك  ناك  اذإ  : " لاق

."؟ دالوأ ةجوز ، هيدل  له  .قئال  لكشب 

". يالوم اي  معن  : " يدوبوست در 

وأ مهعيطق ، دحأ  ذخأي  نل  .مهب  ءانتعالا  متي  نأ  ىلع  صرحأس  : " زيكنج لاق 

". رخآ لجر  ةميخب  قاحتلالا  ىلع  هتجوز  مغري 
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ً.احضاو يدوبوست  حايترا  ناك 

ىلإ نارات  بحطصاو  هتجوز  عم  لكأيل  زيكنج  كرت  يالوم ." اي  كل  ًاركش  : " لاق

راهظإل هقنع  رخؤم  نم  هب  كس  ىرخأ ، ةرم  ةفصاعلا  حيرلا  ثيح  جراخلا 

.هب هراختفا 

.هلاجر نويشكو  راساخ  عمج  امدنع  موي  دعب  ةيوق  لازت  ةفصاعلا ال  تناك 

ىلإ ممقلا  قوف  نارات  مهدوقيس  براحم  فالآ  ةسمخ  مّدق  دق  هنم  لك  ناك 

زيكنج نكي  مهفلخ و  مهدايج  اوكرت  دق  اوناك  .هيلع  دق ع  ناك  يذلا  بردلا 

عضو ّمت  ك  ةيامرلا ، ىلع  بّردتلل  ٍةيمر  فلأ  عنص  مت  .مويلا  نيذه  عاضأ  دق 

رودق ناك  اذإ  .رفوتم  داوج  لك  ىلع  شقلاو  بشخلاو  شقلا ، نم  ٍلاجر 

حبصأ دق  لاجرلا  ددع  نأ  اوظحالي  نل  جلثلا ، لهسلا يف  ةيؤر  نشت  يعلطتسم 

.لقأ

قلستلل ًادادعتسا  رخآ  هجو  لك  ىلع  نهدلا  كرفي  هقيقش ، عم  راساخ  فقو 

ًاساوقأ نولمحي  هلاجر  ناك  علطتسملا ، فالخب  .كلذ  عبتيس  يذلا  بعصلا 

، هنيب .مهروهظ  ىلإ  تطوبرم  تليقث  تنانك  مهس يف  ةئم  ىلإ  ةفاضإ  ًافويسو 

لمعلا نم  تنس  اوضمأ  دقو  مهس ؛ نويلم  نولمحي  لجر  فالآ  ةرشعلا  ناك 

نود نم  .هنوكلت  رخآ  ءيش  يأ  نم  ةميق  كأ  تحبصأ  ىتح  اهعنصل  قاشلا 

.اهضيوعت مهرودق  نكي  الوتبلا ،  تاباغ 

هرثأتل ًاعنم  نهدلاب  عّبشم  شقب  هنولمحي  ءيش  لك  فيلغت  يغبني  ناك 

مهمادقأب ضرألا  نوبرضي  ةيفاضإلا ، تاقبطلا  تحت  ةبوعصب  اوكرحتو  ةبوطرلاب 

.دربلا ءاقتا  ًاعم  تازافق  اهنوعضي يف  يتلا  مهيديأ  نوكبشيو  ةوقب 

لُج نأل  ةراثإ  ًائلتمم  ناخلا ، يقيقش  ةدايقب  ًاروخفو  ةماقلا  بصتنم  نارات  ناك 

، نيدعتسم اوحبصأ  امدنع  .كارح  نود  نم  ًانكاس  فوقولا  وه  هب  مايقلا  هيلع  ام 

نوربعيس نيذلا  لاجرلا  لتر  ىلإ  فلخلا  ىلإ  ارظنو  ىتفلل ، نويشكو  راساخ  أموأ 

ىتح ًايساق  ًاناحتماو  ًابعصو ، ًاعيرس  دوعصلا  نوكيس  .مادقألا  ىلع  ًاس  لابجلا 
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يغبني هنأ  نوفرعي  لاجرلا  ناك  نشت ، وعلطتسم  مهفشتكا  اذإ  .لاجرلا  دشأ  ىلع 

لك نوكرتيس  .مهتاكرحت  نع  غالبإلا  متي  نأ  لبق  يلاعلا  رمملا  ىلإ  لوصولا  مهيلع 

.مهفلخ فقوتي  نم 

رعش امدنع  فلخلا  ىلإ  رظنو  نارات ، قلطنا  امدنع  فوفصلاب  حيرلا  تفصع 

عم كلت  ةراثإلا  ةظحلب  ًاكرتشم  مستباو ، هتيبصع  راساخ  ىأر  .هقحالت  مهنويعب 

هجازم نكل  قالطإلا ، ىلع  موي  يأ  نم  ًةدورب  ّدشأ  مويلا  كلذ  ناك  .نويشك  هقيقش 

رخآلا بناجلا  ىلع  مهرظتني  يذلا  شيجلا  قحس  اودارأ  .لاجرلا  ب  ًاديج  ناك 

مهتاعافد تيتشتو  مهفلخ  روهظلا  ةركف  مهتبجعأ  كلذ ، نم  كأ  .رمملا  نم 

.نوقلطني مهال  جرخ  دق  هسفن  زيكنج  ناك  .ةَمَكَُحملا 

مث .نويشك  اي  ثلاثلا  مويلا  رجف  ىتح  مكيدل  : " هقيقشل لاق  دق  زيكنج  ناك 

". رمملا ربعأس 
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نورشعلاو يداحلا  لصفلا 

ممقلا ةيلاعلا ب  ةعقبلا  ىلإ  لوصولل  يلاتلا  مويلا  ةحيبص  ىتح  رمألا  قرغتسا 

، جلث ةموك  تحت  نم  هقيدص  ةثج  نارات  شبن  .هفتح  كاسيف  اهيف  يقل  يتلا 

.قبطم تمصب  ةيدامرلا  اعملا  ىلع  مكارت  ام  حسمو 

". بردلا ديدحتل  هدي  ةيار يف  عضو  اننك  : " مستبا يذلا  نويشكل ، راساخ  مت 

مهنكل  أدهتس ، ةفصاعلا  نأ  ادبو  لبجلا ، لفسأ  ىلإ  دت  براحملا  فص  ناك 

قرزأ شق  نم  ةعطق  ذخأي  ناك  نيب  عرسي  نأ  باشلا  علطتسملا  نم  اوبلطي 

.ءسلا بأل  همّدقيو  كاسيف ، نثج  لوح  اهفليو 

نم ةخألا  ةفاسملا  ةعرسب  عطقي  نأ  لبق  ةظحلل  هسأر  ىنحأو  نارات ، فقو 

لك ىقلأو  دمجتملا ، دسجلا  لترلا  زواجت  .ردحنملا  ىلإ  دوقت  يتلا  ةدمجتملا  ضرألا 

ً.اعرضت وأ  ةيحت  تلك  عضب  متو  تيملا  هجولا  ىلع  ةرظن  لجر 

تحضأو ةديدج ، ضرأ  ىلع  نارات  ناك  مهفلخ ، يلاعلا  رمملا  حبصأ  امدنع 

لك نم  راصبألا  رهبي  سمشلا  ءوض  ناك  .طابحإلا  ببسي  لكشب  ةئيطب  تاوطخلا 

لابجلا حيرلا  تفشك  امدنع  ً.ابعص  ًاقرش  كرحتلا  رارمتسالا يف  ناكو  تاهاجتالا ،

ليصافت يف  ناققدي  ديعبلا ، ىلإ  نويشكو  راساخ  قّدح  بناجلا ، الك  ىلع 

انصح ناكو  ردحنملا ، فصتنم  احبصأ يف  هنأ  ارّدق  ةهظلا ، لولحب  .سيراضتلا 

.هنم لفسألا  ىلإ  ًادج  نيديعب  رمملا 

أطابتت مهتكرح  ًامدق  سمخ  نم  كأ  هلوط  غلبي  رادحنالا  ديدش  حفس  لعج 

علطتسم ناك  يذلا  ناكملا  ىلع  تلد  ةدق  ًالابح  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاددجم ،

ًالابح اوتبثف  ةمصق  لابحلا  تحضأ  دربلا ، يف  مايأ  دعب  .هنم  قلست  دق  نشت 

كئلوأ .مهلجرأو  مهيديأب  نيعتسم  ديدش  صرحب  ردحنملا  اوطبهو  ةديدج ،

مهعباصأ نأ  اودجو  مث  لوزنلل  مهسبالم  يف  اهوعضو  تازافق  نوكلت  نيذلا 

قلقلل وعدي  ًائيش  دربلا  ةعسل  تناك  .ةبك  ةعرسب  ةسبيتمو  ءاقرز  تحبصأ 
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ىطخلا نوعرسي  اوناك  يف  .مهساوقأ  اولمعتسي  نأ  عقوُتي  نيذلا  لاجرلل  ةبسنلاب 

تحت هسّدي  وأ  هيدي ، ضبقيو  حتفي  براحم  لك  ناك  تاردحنملا ، لوط  ىلع 

.ةيرحب نازتهي  هصيمق  در  كرتيو  هيطبإ 

مهيديأ اوفخأ  دق  اوناك  نيذلا  كئلوأ  عقوو  ةدمجتملا  ضرألا  ىلع  ديدعلا  قلزنا 

نورخآ لاجر  ناك  نيب  حيرلا  نم  ةيساق  مههوجوو  ةبالصب ، اوضهن  .ربكأ  ةوقب 

حفاكيو هسفن  ىلع  دمتعي  مهنم  لك  ناك  .مهيلإ  رظنلا  نود  نم  مهنوزواجتي 

.مهفلخ نورخآلا  هكرتي  نأ  نم  ًالدب  هيمدق  ىلع  ًافقاو  ءاقبلل 

كلذ لثم  تحت  .كلسملا  بعشت  امدنع  ريذحت  ةخرص  قلطأ  نم  نارات  ناك 

هاجتاب جّرعت  هنكل  ضيبألا ، حطسلا  ةينث يف  نم  كأ  داكلاب  ناك  جلثلا ، نم  ءاطغلا 

.لفسألا ىلإ  مهذخأيس  هنم  يأ  فرعي  رخآ و 

لاجرلا فص  دتما  .فلخلا  نيذلا يف  كئلوأ  فاقيإل  هتضبق  عفرو  راساخ ، هءاج 

كلذ ةدحاو يف  ةطلغو  رخأتلا  نوعيطتسي  اونوكي  ً.ابيرقت   كاسيف  ةثج  ىتح 

.دودسم قيرط  نيدهجمو يف  نيرصاحم  ًائيطب ، ًاتوم  ينعت  دق  ناكملا 

هنم مهلتسي  ّهلع  نويشك  ىلإ  رظنو  هتفش ، ىلع  دلجلا  نم  ةعطق  راساخ  مضق 

.هيفتك هقيقش  ّزه  ً.ائيش 

وحن يبناجلا  بردلا  هجتي  ً.اقرش  سلا  عباتن  نأ  يغبني  : " ًابعتم نويشك  لاق 

". نصحلا

نم مهتأجافمل  ىرخأ  ةصرف  كانه  ار  : " ديعبلا ىلإ  قدحي  وهو  راساخ  در 

حيرلا تناك  يف  ةوطخ  نيرشع  نم  كأ  دعب  ىلع  ًايئرم  بردلا  دعي  فلخلا ." 

.ناكملاب نافصعي  جلثلاو 

نارات بقار  نك ." ام  عرسأب  نشت  فلخ  زيكنج  انديري  : " نويشك هرّكذ 

.ىتفلا الهاجت  هيلك  ّنكل  ًانوتفم ، ثيدحلا 

.نصحلا فلخ  ىلإ  دوقي  رخآ  ًابرد  كانه  نأ  فرعي  نكي   : " راساخ لاق 

". لقألا ىلع  هيلع ، ةرظن  ءاقلإ  رمألا  قحتسي 
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ً.ابضاغ هسأر ، نويشك  ّزه 

اذإ .رجفلا  دنع  كرحتيس  مث  رفقملا ، ناكملا  اذه  ىرخأ يف  ةدحاو  ةليل  انيدل  "

". توملا ىتح  دمجتت  دق  تعض ،

.مستباو قلقلا  هيلع  ودبي  يذلا  هقيقش  هجو  ىلإ  راساخ  رظن 

كل رمأ  رادصإ  يننك  .بردلا  كلذ  كلسأس  يننأ  دكأتم  كنأ  تظحال  "

". هكولسب

دنع أطخ  كلذ  نأ  رّكفو  ًادئاق  هنم  يأ  ّع  دق  زيكنج  نكي  .نويشك   دهنت 

.راساخ عم  لماعتلا 

اذإ كفقوأ  نل  .كنود  نم  وأ  كعم  ًامدق ، يضمأس  .كلذ  كنك  ال  : " ربصب لاق 

". رخآلا قيرطلا  كولس  تدرأ 

هنأ الإ  ةئداهلا ، هتوص  ةربن  نم  مغرلا  ىلع  .كفتلا  يف  ًاقرغتسم  راساخ  أموأ 

.رطاخملا فرعي  ناك 

عرسأس ناكم ، يأ  ىلإ  دوقي  بردلا  نكي  اذإ   .فلأ  رخآ  دوقأو  انه  رظتنأس  "

ناراتو نويشك  قلطنا  مث  لجع ، ىلع  احفاصت  ليللا ." يف  كيلإ  مضناو  ةدوعلاب 

.ىطخلا عارسإ  ىلع  نيرخآلا  ثحل  كانه  راساخ  اكرتو  ًاددجم ،

ناك م  لوطأ  ًاتقو  قرغتسا  دق  ءطبب  نوش  لجر  فالآ  ةعست  ّدع  ناك 

.هتياهن ىلع  فراش  دق  راهنلا  ناك  هرظن ، ىمرم  فلأ يف  رخآ  حبصأ  امدنع  .دقتعي 

هتوص يف عسإل  خرصو  هفتك ، نم  هب  كسمأو  حنرتي  براحم  نم  راساخ  برتقا 

.حيرلا

صاغو رخآلا ، بردلا  يف  اطخ  ًادر ، رظتني  نأ  نود  نم  يعم ." اولاعت  : " لاق

لكو رمألا ، هفلخ  نوبعتملا  لاجرلا  شقاني  .ديدج   جلث  هيفدر يف  ىتح  ًابيرقت 

.دربلاو قاهرإلا  نم  ردخ  مهنم 

نم ةيقبتملا  تاعاسلا  نم  ديدعلا  نويشك  ىضمأ  هيلإ ، ملكتيل  هقيقش  نود  نم 

فرعي نكي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  مهدوقي ، لازي  نارات ال  ناك  ً.اتماص  راهنلا  ءوض 
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فرطلا ىلع  ًاحوضو  كأ  لفسألا  ىلإ  قيرطلا  ناك  .مهنم  يأ  نم  كأ  بردلا 

دعي هنأ   نويشك  كردأ  .لضفأ  وجلا  ادب  ليوط ، تقو  دعبو  لبجلا ، نم  رخآلا 

هنأب رعش  هنأ  الإ  ًاقهرم ، ناك  هنأ  نم  مغرلا  ىلعو  ءاوهلاب ، هيتئر  ءلمل  ةوقب  ثهلي 

موجنلا ةيؤر  اوعاطتساو  مالظلا  ةفصاعلا يف  تهتنا  .دادعتسالا  ةبهأ  ىلعو  ىوقأ 

.ةكرحتملا مويغلا  ربع  ةلماكو  ةعطاس  مايأ ، ةّدع  ذنم  ىلوألا  ةرملل 

محللا اولكأو  اوفقوتي ، مهنكل   ليللا ، مدقت  امدنع  دتشا  دق  دربلا  نأ  ادب 

، تاردحنملا ىلع  ىلوألا  ةليللا  اومان  دق  اوناك  .ةوقلاب  مهّدميل  مهبويج  نم  ددقملا 

مونلا نم  نّك  دق  نويشك  ناك  .بائذلا  لعفت  هسفنل ك  ةرفح  لجر  لك  زّهجو 

نم مهبارتقا  ىدم  اوفرعي  نأ  نود  نم  ً.اثك  ًابعتم  ناكو  طقف  تاعاس  عضب 

ً.اددجم ةحارلاب  مهل  حسلا  ىلع  ؤرجيل  نكي  نشت ،  شيج 

ةبحاشلا الوتبلا  راجشأ  تناك  .تقولا  ضعب  دعب  ًارادحنا  لقأ  حبصي  حفسلا  أدب 

اوناك مّهنإ  ىتح  نكامألا  ضعب  ةديدش يف  ةفاثكب  ومنتو  دوسألا ، ربونصلاب  طلتخت 

ىلع ثعبي  اهرظنم  نأ  نويشك  دجو  .جلثلا  نم  ًالدب  ةتيم  قاروأ  ىلع  نوسي 

نكي كلذ ،  نم  مغرلا  ىلع  .مهتلحر  ةياهن  نم  مهبارتقا  ىلع  ليلد  اهنأو  ةحارلا ،

.رغداب رمم  ةازاو  نوش  نولازي  مأ ال  نشت ، دونج  اوزواجت  دق  اوناك  نإ  فرعي 

ةنيفلا ب  يرئاد  لكشب  هيعارذ  كرحي  نويشك  هآرو  ًاضيأ  اعي  نارات  ناك 

فارطأ ىلإ  ةدوعلا  ىلع  مدلا  ماغرإل  ةدق  علطتسم  ةعدخ  كلت  تناك  .ىرخألاو 

لوط ىلع  ًارمأ  لسرأو  نويشك  هّدلق  .ءادوس  حبصتو  دمجتت  ال  ىتح  لمانألا 

مهيديأ كيرحتب  دونجلا  نم  فص  مايق  ةركف  هتلعج  .هسفن  ءيشلا  لعفل  فصلا 

هب رعش  يذلا  ألا  نم  مغرلا  ىلع  تفاخ ، توصب  كحضي  فاصعلا  ةحنجأ  لثم 

.ةلضع لك  يف 

يش ناك  نيب  بعتملا  لترلا  ءاضأو  لابجلا ، قوف  ًاعطاسو  ًاردب  رمقلا  عفترا 

.رخآ اع  ةباث  مهقوف ، ةيلاع  اهوقلست  يتلا  ةمقلا  تناك  .مامألا  ىلإ  ًادهجم 

كانه اوقبو  ةيلاعلا ، تارمملا  اوطقس يف  نيذلا  لاجرلا  ددع  نع  نويشك  لءاست 
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لبق مهماهس  تانانك  ةيح  ةرورضب  نورخآلا  رعشي  نأب  لمأي  ناك  .كاسيف  لثم 

نم ًابضاغ  مدمدو  رمألا  كلذ  رادصإ  ركذتي  نأ  يغبني  ناك  .جلثلا  اهيطغي  نأ 

لمأي نأ  ىوس  هعسي  و  ًاديعب ، لازي  رجفلا ال  غوزب  ناك  .يش  ناك  نيب  هسفن 

ىلإ راكفألا  تدراوت  .زيكنج  همجاهي  نأ  لبق  نشت  شيج  ىلإ  قيرطلا  ىلع  روثعلاب 

مث ةظحل ، راساخ  ىلع  زّكرو  جلثلا ، ةعساو يف  تاوطخب  يش  ناك  نيب  هنهذ 

رمألا ناكو  ةئفاد  ةميخ  هنأ يف  ول  ملحي ك  ناك  ًانايحأ ، .ركسعملا  هدالوأ يف  ىلع 

عرسأ نم  نارات  ناكو  عقو  ةرم ، .يش  لازي  ال  هسفن  دجيل  ام  ةكرح  بلطتي 

، رمملا فرط  ىلع  تو  ناخلا  قيقش  اوعدي  نل  .ضوهنلا  ىلع  هتدعاسمل  ًادئاع 

.لقألا ىلع  كلذل  ًانتمم  ناكو  هماهس ؛ يتنانك  نورخآ  ذخأو 

راجشألا فص  اوزواجت  امدنع  ليوط  تقو  ذنم  يش  ناك  هنأ  ول  ك  رعش 

هيتبكر ىلع  مامألا  ىلإ  فحزي  نأ  لبق  ىتفلا  نويشك  ّدلق  .همامأ  نارات  ضبرو 

ضعبب يف مهضعب  هلاجر  مطترا  امدنع  ةموتكم  تانعل  عمس  هفلخ ، .هناملؤت  تللا 

هلوح نويشك  رظن  .ئجافملا  فقوتلا  ةجيتن  مهتلفغ  نم  هبنتم  رمقلا ، ءوض 

نأ ادبو  رادحنالا ، ةديدش  تسيل  ةقطنم  اوناك يف  .مامألا  ىلإ  فحزي  ناك  نيب 

لابجلا تعفترا  رخآلا ، فرطلا  ىلع  .ةياهن  ام ال  ىلإ  دت  ًاعئار  ضيبأ  ًايداو  مهمامأ 

ىلإ .اهقلست  صخش  يأ  عيطتسي  نأب  كش  هباتناو  ةقهاش  تاردحن  ًاددجم 

تدب .ليملا  زواجتي  دعب ال  ىلع  بك  لهس  ةقطن  يهتني  رغداب  رمم  ناك  هراسي ،

ليمجلا غارفلا ، ربع  رظنو  رمقلا  ءوض  يف  داتعملا  نم  ةّدح  كأ  نويشك  ةيؤر 

ناخدلا عفترا  .رمملا  ةياهن  ىتح  دت  تايارلاو  مايخلا  نم  رحب  ناك  .لتاقلاو 

ّمش هيلإ ، نويشك  سيساحأ  تداع  امدنعو  ممقلا ، نم  بابضلا  يقاليل  هقوف 

.وجلا قرتحملا يف  بطحلا  ةحئار 

.هتياهن ةيؤر  عطتسي  ًامرمرع   ًاشيج  اوعمج  دق  نشت  ةداق  ناك  .هسفنل  هوأت 

ممقلا ةدعاق  ًابيرقت  رمغيو  جلثلاو ، ديلجلا  نم  لهسب  يهتني  رغداب  رمم  ناك 

ناك كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .روطاربمإلا  ةنيدم  ىلإ  دوقي  يذلا  قيرطلا  لبق  ةيلاعلا 
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ءاضيبلا لابجلا  تناك  .مهفلخ  لهسلا  ىتح  ًاديعب  نورشتنيو  هنوأل  نشت  دونج 

ناك م  كأ  لاجر  مهيدل  ناك  كلذ ، عم  ىتح  نكل  مهراشتنا ، ىدم  يفخت 

ربع ءطبب  قلطنيس  ناكو  مهددع  فرعي  زيكنج  نكي  .لبق   نم  هآر  دق  نويشك 

.ةليلق تاعاس  دعب  رمملا 

.ركسعملا ال نم  هلاجر  ةيؤر  ةيناكمإ  نع  نويشك  لءاست  ئجافم ، فوخ  ةبونب 

اولعفي نإ   ىقمح  نونوكيس  .ةقطنملا  نوبوجي  اوناك  نشت  يعلطتسم  نأ  دب 

ضيبألا كلسملا  ىلإ  لصي  ىتح  دت  براحملا  نم  لتر  عم  كانه  ناك  دقو  كلذ ،

ىلع تبر  ً.ابيرقت  هنع  ىلخت  دق  ناكو  ةأجافملا  رصنعل  ةجاحب  اوناك  .لالتلا  ب 

.كلذب ًاديعس  ىتفلا  مستباو  ريذحتلا  ىلع  هايإ  ًاركاش  نارات  فتك 

هفلخ لاجرلا  ناك  .طخلا  لوط  ىلع  رمألا  لسرأو  هططخ ، نويشك  عضو 

نيذلا مهئادعأل  مهدوجو  رجفلا  فشكي  ال  ىتح  ةيفاك  ةفاسم  نوعجارتيس 

ديزملا طقاستي  نأ  ىّنو  ةيفاصلا  ءسلا  ىلإ  نويشك  رظن  .ةداح  ًانويع  نوكلت 

دق راساخ  نوكي  نأ  ىّنو  غزبي  نأ  كشوي  رجفلا  ناك  .مهراثآ  يطغيل  جلثلا  نم 

ىلإ ردحنملا  ىلع  ًادئاع  كرحتي  براحملا  فص  أدب  أو ، ءطبب  .نامألا  ّرب  ىلإ  لصو 

امدنع هتلوفط  نع  ىركذ  نويشك  نهذ  تعمل يف  .مهفلخ  اهوكرت  يتلا  راجشألا 

ناكو هنطو ، لالت  يف  يرخص  فرج  يف  هتلئاع  عم  أبتخا  دق  ناك  .ًالبج  قلست 

ةرملا هذه  جرخيس  هنكل  ئبتخيس ، ىرخأ ، ةرم  ً.ااد  بيرق  ًاعوج  روضتلاو  توملا 

.هعم زيكنج  مجهيسو  ٍلاع  ٍتوصب  رأجي  وهو 

ىلع توملا  ىتح  دّمجتي  الأو  راساخ  وجني  نأ  ءسلا  بأ  ىلإ  عرضتو  تمص ،

فاقيإ نكي  .ةركفلا   نم  نويشك  سبع  ً.اديحوو  ًاعئاض  ةيلاعلا ، تاردحنملا 

.راساخ نوكيسف  كلذ ، حجنيس يف  دحأ  ناك  نإ  .ًالهس  هقيقش 

á  á  á

نأ هفلخ  لاجرلا  نم  ًابلاط  هترجنح ، قوف  ًاباهذو  ةئيج  ًادي  راساخ  رّرم 

ودبت هسأر ، قوف  موجن  ةيؤر  عاطتساو  ًاخأ  تهتنا  دق  ةفصاعلا  تناك  .اوتمصي 
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هسفن دجوو  ةرفقملا  حوفسلا  ءيضي  رمقلا  ناك  .وجلا  كرحتت يف  مويغ  لالخ  نم 

جربلا ىأرو  هقلح  ةسيبح  هسافنأ  تيقب  .قهاش  ردحنم  قوف  ةداح  ةفاح  ىلع 

نم ةوجفب  لوزعم  هنكل  ًابيرقت ، هيمدق  لفسأ  هتحت ، نشت  ينصح  دحأل  دوسألا 

ترقتسا .جلثلا  نم  ليلقلا  ىوس  اهيلع  رقتسي  ًادج   ةداح  روخص  قوف  داوسلا 

نإ راساخ  لءاستو  لابجلا  نم  تقلزنا  دق  تناك  نصحلا  لوح  ةبك  ةيرخص  لتك 

ةمق ىلع  ًاينبم  هسفن  نصحلا  ناك  .خألا  طوبهلا  ذيفنت  نوعيطتسي  هلاجر  ناك 

صخش يأ  قحستس  يتلا  ةحلسألاب  ًائيلم  كش  نود  نم  ناكو  رمملا ، ىلع  لطي  لت 

.مهفلخ عقت  يتلا  روخصلا  نم  ًاموجه  اوعقوتي  نل  مهنأ  الإ  .هربع  ر 

.نوعمجتي اوأدب  دق  هلاجر  ناك  ثيح  ىلإ  داع  .لقألا  ىلع  رمق  ءوض  كانه  ناك 

هرماوأ لقن  ىلع  ًارداق  ناكو  ةقيقر ، ةمسن  تدغ  ىتح  تأده  دق  حايرلا  تناك 

رير ءانثأ  ةحارلا يف  نم  طسق  لينو  ماعطلا  لوانت  مهنم  بلط  نأب  أدبو  ًاسمه ،

نكي نويشك و  دي  ىلع  هتابيردت  ىقلت  دق  خألا  فلألا  ناك  .مامألا  ىلإ  مهلابح 

امدنع طقف  مهسوؤرب  اوأموأو  مامألا  ىلإ  اومدقت  طابضلا  نكل  مهفرعي ، راساخ 

ةرشع نم  ةّفلؤم  ةعومجم  لوأ  تأدبو  ةعرسب  رمألا  رشتنا  .رماوألا  اوعمس 

نسحت ال  مهيديأو  ةدراب  تناك  .ةفاحلا  برق  اهّفلو  ًاعم  لابحلا  طبر  صاخشأ 

.مهفتح ىلإ  مهلسري  ناك  نإ  لءاستي  راساخ  لعج  م  دقعلا ، عم  لماعتلا 

، متخرص نإ  ً.اتماص  َقبيلف  مكدحأ  عقو  اذإ  : " ىلوألا ةعومجملل  سمه 

". فيثكلا جلثلا  ىلع  متطقس  اذإ  ىتح  نوجنت  دق  .انتحت  نصحلا  نوظقوتسف 

اّزهو ةفاحلا  قوف  نم  ارظنو  كلذ ، عس  دنع  مهنم  نانثا  وأ  دحاو  سبع 

.هيسأر

دربلا نم  عزفو  ورفلا  نم  عونصملا  هيزافق  عزن  ًالوأ ." بهذأس  : " راساخ لاق 

لاق ك  أوسأ ، ةيرخص  تاردحنم  قلست  دق  ناك  .مثلا  لبحلاب  كسمأ  امدنع 

مسر .دربلاب  رعشي  وأ  ًابعتم  ناك  امدنع  ثدحي  كلذ   نأ  نم  مغرلا  ىلع  هسفنل ،

دق طابضلا  ناك  .لبحلا  ىلع  حجرأتي  ناك  نيب  ههجو  ىلع  سفنلاب  ةقث  بعت 
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.ةبلص ودبت  تناكو  ديعب  نمز  ذنم  تطقس  الوتب  ةرجش  عذج  ىلإ  لبحلا  اوطبر 

دحأ الأ  ًاقثاو  ناك  .هفلخ  ةوجفلا  ركفي يف  الأ  لواحو  ةفاحلا  ىلإ  راساخ  دنتسا 

.اهنم ةاجنلا  هنك 

هسفن عفد  لبحلا ." ىلع  لاجر  ةثالث  نم  كأ  سيل  : " ًامدق يض  ناك  نيب  لاق 

لابحلا ضعب  اوطبرا   " .دمجتملا رخصلا  ىلع  طوبهلا  أدبو  هتعاطتسا ، ردق  ًاديعب 

ءافخإل رماوألا  ردصي  ناك  هلمكأب ." ليللا  انلوزن  قرغتسيس  الإو  ًاعم  ةيفاضإلا 

ةفاحلا لوح  اوعمتجا  .هفوخ  يفخيل  درابلا  هجولا  راهظإ  ىلع  هسفن  مغرأو  هرتوت ،

نوطبري لاجرلا  برقأ  أدب  .لفسألا  ىلإ  طوبهلا  أدبو  ًاخأ  اهزواجت  ىتح  هتبقارمل ،

هئاقدصأ ىلإ  مهدحأ  أموأو  رخآ  لجر  لوزنب  حسلل  ًاعم  لابحلا  نم  ديزملا 

وه ىفتخا  .راساخ  اهب  كس  ناكو  زتهت  يتلا  لابحلا  تيبثتل  هنطب  ىلع  ىقلتساو 

.ةفاحلا قوف  نم  ًاضيأ 

ناكم دعبأ  ىلإ  علطتسم  لسرأ  دق  ناك  .رجفلا  غوزب  ربص  دافنب  زيكنج  رظتنا 

.مهعورد يف  ةسورغم  ماهسو  مهضعب  داع  اذهل  رمملا ، يف  هيلإ  لوصولا  مهنك 

.هرهظ نم  نازربي  نهسو  سمشلا ، بورغ  دنع  ركسعملا  ىلإ  داع  دق  مهرخآ  ناك 

هيمدق ّخطلي  مدلا  نم  ًاطيرش  كرتو  يجراخلا  ديدحلا  نم  ذفن  دق  هدحأ  ناك 

حورجب ءانتعالا  متي  نأ  لبق  هريرقت  زيكنج  عمس  .تيفلخلا  هداوج  يتاقو 

.تامولعملل ةجاحب  ناك  دقف  لجرلا ،

ةفصاع ةجيتن  علطتسملا  عجارتي  نأ  لبق  ً.احوتفم  رمملا  كرت  دق  نشت  دئاق  ناك 

ضرألا نم  ةعطق  قوف  ناحولي  نيبك  نصح  ىأر  دق  ناك  اههجاو ، يتلا  ماهسلا 

توملا لاسرإل  نيدعتسم  اوناك  هلخاد  دونجلا  نأب  كشي  زيكنج  نكي  .هتحت  

قلغم غ  رمملا  نأ  ةقيقح  تناك  .ةوقلاب  هقيرط  ّقش  لواحي  صخش  يأ  ىلإ 

ًاقثاو ناكو  ًارشابم  ًاموجه  نشي  نأ  هنم  ديري  دئاقلا  نأب  يحوي  كلذ  ناك  .هقلقت 

.مهفعض ةقطنم  مهقحسو يف  هلاجر  دجوي  ثيح  ىلإ  لوغملا  شيج  عفد  نك  هنأ 

راوسألا تناك  نصحلا ، تحت  نكل  ليم ، ضرعب  رمملا  ناك  هتيادب ، دنع 
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ىتح تناك  .تاوطخلا  تارشع  عضب  نع  ديزت  ال  ةفاسم  ىلإ  قيضت  ةيرخصلا 

لعجت موجه  نش  ىلع  نيرداق  غ  اوحبصيو  كانه  مهترصاحم  متت  نأ  ةركف 

لك لعف  دق  ناك  .هل  ترطخ  املاح  هنهذ  نع  اهدعبأ  اذهلو  صلقتت ، زيكنج  ةدعم 

نكي .بيوصتلل   ةيفاك  ةيؤرلا  حبصت  املاح  هاقيقش  مجاهيسو  هعيطتسي  ام 

اناك .ةخألا  تاظحللا  يف  لضفأ  ةطخ  دجو  اذإ  ىتح  هيلإ ، هتداعإ  عيطتسي 

.جولثلاو لابجلا  هيفخت  هيلإ ، ةبسنلاب  عئاض 

تناك يتلا  موجنلا ، ىلإ  زيكنج  رظن  .لقألا  ىلع  تأده  دق  ةفصاعلا  تناك 

نوقلطنيس اوناك  .رمملا  ةيادب  ىلإ  مهقاس  نيذلا  ىرسألا  نم  بكلا  دشحلا  فشكت 

، يران تيز  نصحلا  نم  جرخ  اذإ  .نشت  ةامر  ماهس  نوقلتيو  هشيج ، ةمدقم  يف 

.كلذ نع  مجنتس  يتلا  قورحلا  ىرسألا  لمحتيس 

ًاسافنأ بحسو  مونلا  عطتسي  كلذل   ليللا ، يف  ةدوربلا  ديدش  ءاوهلا  ناك 

ةرم هططخ  ّبلق  ً.اديعب  رجفلا  نكي  .هيتئر   لخدي  عيقصلاب  رعشو  ةقيمع ،

لضفأو ًاما ، نيدعتسم  هلاجر  ناك  .هلعفيل  رخآ  ءيش  كانه  نكي  نكل   ىرخأ ،

براحم رمملا  ىلإ  لاجرلا  نودوقيس  نيذلا  كئلوأ  ناك  .روهش  ذنم  هيلع  اوناك  م 

، حامرلاب لاجرلل  ىلوألا  فوفصلا  دّوز  دق  ناك  .ةديج  ًاعورد  نودتري  سّرمتم 

ستس ةيتفلا  يدوبوست  بائذ  تناك  .مامألا  ىلإ  ىرسألا  عفد  يف  مهتدعاسمل 

يمح هم  اوبرهي  نل  ًافلأ  نيرشع  اوناك  .مليجو  نالسرأ  وبراحم  مث  مهفلخ ،

.ةكرعملا سيطو 

حّول .موجنلا  ءوض  عملت يف  بئذلا  سأر  ةضبق  ىأرو  هدلاو ، فيس  زيكنج  رهش 

ىلع هلوح ، نم  ًاتماص  ركسعملا  ناك  .كلذ  لعفي  ناك  نيب  رأجو  هدي ، يف  هب 

هايإ هّملع  بيردتل  هدسج  عضخأ  دق  ناك  ً.ااد  بقارت  نويع  دوجو  نم  مغرلا 

لكشب هءانبأ  بّردي  وش  واي  بهارلا  ناك  ً.ايوق  هلعجو  هتالضع  نيرمتل  نالسرأ 

لمعتسي ناك  نيب  زيكنج  قّرعت  .ىرخأ  ةادأ  يأ  لثم  مهداسجأ  يوقيو  لثم ،

تناك هتوق  نكل  لبق ، نم  ناك  ءوضلا ك  ةعرسب  نكي  .لاحلا   كلت  ىلع  هفيس 
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حورجلا نم  ديدعلا  بودن  نم  مغرلا  ىلع  ًاقيشر  لازي  ال  ناكو  تدادزا  دق 

.ةدقلا

فرعي ناكو  ةأرما ، ىلع  روثعلا  رّكف يف  .رجفلا  ىتح  راظتنالاب  بغري  نكي   

تروب ىلوألا  هتجوز  نوكتس  .ةبهتلملا  هتقاط  نم  ٍضعب  قرح  ىلع  دعاستس  اهنأ 

هتنبا عضرت  لازت  ال  ةيناثلا  هتجوز  تناك  .هئانبأب  ةطاحم  ةميخلا ، يف  ةان 

.ههجو قرشأ  كلذ  دنع  .ةغصلا 

ةميخ ىلإ  ركسعملا  ربع  ةعساو  تاوطخب  يش  ناك  نيب  هفيس  دمغأ 

.يش ناك  نيب  تفاخ  توصب  كحض  .اهناكم  بصتنت يف  تناك  يتلا  يهاكاشت ،

ً.اعئار ًارمأ  ةليللا  كلت  لثم  ةايحلا يف  تناك  .ةمداق  ةكرعمو  ةئفاد  ةأرما 

، نخاسلا زرألا  بارش  نم  ًابوك  فشتري  غنوهز  يهز  دئاقلا  ناك  هتميخ ، يف 

ءاضق عيطتسي  هنأ  دقتعاو  لابجلا  ىلع  قبطأ  دق  ءاتشلا  ناك  .ىركلا  هافاج  دقو 

ناك .رورسلا  ىلع  ثعبت  ةركف  كلت  نكت  .هشيج   عم  ناديملا  روهشلا يف  دربأ 

ناك نطولا ، ناك يف  امدنعو  غنيكني ، يف  تاجوز  ثالث  عم  ًانبا  رشع  دحأ  هيدل 

ةنراقم ةحيرم  ركسعملا  ةايح  ةباتر  نأ  فشتكا  .ههابتنا  تتشي  ءيش  ًااد  كانه 

ناك مالظلا ، كانه يف  ىتح  .هتايح  ةليط  هربتخا  دق  ناك  هنأل  ار  ثدحي ، ناك  ا 

املاطل .ةنينطلا  نم  ءيشب  رعشو  سارحلا  يغت  دنع  رسلا  تلك  ةمت  عمسي 

ىقبي نأ  لاجرلا  هتروطسأ ب  نم  ًاءزج  نأ  فرعي  ناكو  ءطبب  هبعادي  مونلا  ناك 

ةميخل كيمسلا  شقلا  ربع  ةرهاظ  حيباصملا  ءاوضأو  ىرخأ ، دعب  ةليل  ًاظقيتسم 

نودقتعي اوناك  سارحلا  نكل  ةلعتشم ، لازت  حيباصملاو ال  ًانايحأ  ماني  ناك  .ةدايقلا 

رمألاب سيل  مهتشهد  ةدايز  نأ  دقتعي  ناك  .مهلثم  ةحارلا  ىلإ  جاتحي  ال  هنأ 

.مهفعض تامالع  نم  يأ  هيلع  رهظت  دئاقل ال  ةجاحب  لاجرلا  ناك  .ّئيسلا 

جاوفأ تناك  .اهارجأ  دق  ناك  يتلا  تادادعتسالاو  هلوح  بكلا  شيجلا  رّكف يف 

لثم ماعطإ  ناك  ً.اددع  لوغملا  راحم  اهدحول  قوفت  حامرلاو  فويسلا  ةلمح 

راجتلا رودق  نكي  .غنيكني   نزاخم  غارفإ  ةطاسبب  ينعي  بكلا  ددعلا  كلذ 
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ناك يتلا  قئاثولا  مهيلع  ضرع  امدنع  هنوري  ام  قّدصم  غ  بيحنلا  ىوس 

كئلوأ نونيدبلا  بوبحلا  ةعاب  ناك  .مستبي  ىركذلا  هتلعج  .اهّعقو  دق  روطاربمإلا 

مهرّكذي نأ  غنوهز  يهزل  ةبسنلاب  ًايلسم  ناك  .ةنيدملا  بلق  مهنأ  نودقتعي 

ً.ائيش يواست  ةمخفلا  مهتويب  نكت  شيجلا ،  نود  نم  .ةيقيقحلا  ةوقلا  نمك 

ىلع لوستم  ىلإ  عرازملا  لوحيس  ءاتشلا  لك  لجر  فلأ  يتئم  ماعطإ  ناك 

كلت هل  ترطخ  امدنع  هسأر  غنوهز  يهز  ّزه  ً.ابونجو  ًاقرش  ليم  فلأ  دعب 

يذلا رايخلا  ام  .مونلا  ةلواحم  يف  كفتلاب  ةياغلل  ًالوغشم  هنهذ  ناكو  ةركفلا ،

.ةسارح نود  نم  رمملا  كرت  عيطتسي  هنكل ال  ءاتشلا ، لتاقي يف  دحأ  نكي  هيدل ؟ 

امدنع .ةكرعملا  علدنت  نأ  لبق  روهش  يضقنت  دق  هنأ  مهفي  باشلا  روطاربمإلا  ىتح 

ناك نإ  ًاحاترم  غنوهز  يهز  لءاست  .كانه  لازي  نوكيس ال  عيبرلا ، لوغملا يف  أي 

ار .كلذب  كشي  ناك  .اهنم  اعي  يتلا  اهسفن  نيومتلا  تالكشم  نم  اعي  مهناخ 

ً.ايهش كلذ  نوربتعيو  مهضعب  نولكأي  لئابقلا  لاجر  ناك 

هيفتك لوح  هتايناطب  ّدشو  هتميخ ، ىلإ  درابلا  ليللا  ءاوه  للست  امدنع  شعترا 

ناك .زوجعلا  روطاربمإلا  يفوت  ذنم  هلاح  ىلع  يقب  دق  ءيش  نكي  .مخضلا  

دق اعلا  ناك  ةقيقحلا ، .رقوي يف  يذلا  لجرلل  قلطملا  هءالو  حنم  دق  غنوهز  يهز 

، هسأر ّزه  .ليوط  ضرم  دعب  ًاان  ناك  نيب  رمألا  ُيضقو  ًاخأ ، يفوت  امدنع  زتها 

ىوس كانه  نكي  دئاقلا ،  ليجل  ةبسنلاب  .بألا  لثم  نبالا  نكي  ً.انيزح  

شهنت ةيروطاربمإلا  شرع  ىلع  ةربخلل  رقتفي  باش  ةيؤر  تناك  .دحاو  روطاربمإ 

دعاقتي نأ  هيلع  يغبني  ناك  ارو  ةبقح  ةياهن  كلت  تناك  .اهلمكأب  هتايح  سسأ 

نم ًالدب  .ريدقتلا  ّقحتسيو  بسانم  لعف  در  كلذ  ناك  .زوجعلا  لجرلا  توم  عم 

.لوغملا  ءاج  مث  ديدجلا  روطاربمإلا  بيصنت  ىل  ًاليلق  ثيرت  دق  ناك  كلذ ،

.لقألا ىلع  ىرخأ ، ةنس  لبق  ققحتيل  دعاقتلا  نكي 

ال لوغملا  نأ  ركذت  .هماظع  ىلإ  هقيرط  دربلا  دجو  امدنع  غنوهز  يهز  ّرشك 

نود نم  يرب ، بلعث  لثم  هلّمحت  ىلع  نيرداق  مهنأ  ودبي  ناك  .دربلاب  نورعشي 
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نوثي اوناك  .ةيراعلا  مهدولج  قوف  ءارفلا  نم  ةديحو  ةقبط  ىوس  مهيمحي  ءيش 

ناك .ةصقلا  مهتايح  لالخ  ًائيش  اوققحي  وأ  ًائيش ، نونبي  اونوكي  .هزازئمشا  

نآلا اوأرجت  دقو  غت  دق  اعلا  نكل  مهناكم ، مهاقبأ يف  دق  ميدقلا  روطاربمإلا 

حمس اذإ  .ةكرعملا  يهتنت  امدنع  مهمحري  نل  .ةميظعلا  ةنيدملا  تاباوب  ديدهت  ىلع 

فلأ لئابقلا س  نم  ىقبي  نمف  مهركسعم ، مهل يف  ولحي  ثبعلاب ك  هلاجرل 

ديدهتل لمقلا  لثم  دلاوتلاب  مهل  حمسي  نل  .ةرتف  دعب  مهؤاسن  هدلتس  لفط 

مهقرحيس .ةيواخ  ضرألا  حبصتو  ًاتيم  مهرخآ  عقي  ىتح  حاتري  نل  ً.اددجم  غنيكني 

ركذتيس ار  نشت ، دض  فوقولا  ىلع  رخآ  قرع  أرجت  اذإ  لبقتسملا ، يفو  ًاعيمج ،

يذلا ديحولا  لعفلا  ّدر  كلذ  ناك  .هتاحومطو  هدئاكم  نع  ىلختيو  لوغملا 

رأثلاو دعاقتي ، امدنع  اهكرتيس  يتلا  ةروطسألا  يه  كلت  نوكت  ار  .هنوقحتسي 

ةمأل توملا  نوكيس  .ةمداقلا  نورقلا  ربع  هؤادصأ  دّدرتتس  يذلا  اهنلاو  يومدلا 

راكفألا يف تدراوت  .هتدعسأ  يتلا  ةركفلا  يه  ام  عون  نم  دولخلا  ناك  .اهلمكأب 

ناك نإ  لءاستو  ةلعتشم  حيباصملا  كرتي  نأ  ررق  ً.اان  ركسعملا  ناك  امدنع  هنهذ 

.قالطإلا ىلع  مانيس 

يتلا مويغلا  ىلإ  زيكنج  رظن  لابجلا ، فلخ  ىلوألا  رجفلا  طويخ  ترهظ  امدنع 

رعشو مالظلا  يف  ةقراغ  لازت  ال  لفسألا  يف  لوهسلا  تناك  .ةيلاعلا  ممقلا  تّفل 

ربع هعفديس  يذلا  ىرسألا  شيج  ناك  .دهشملا  كلذ  ةيؤرل  دادزي  هبلق  ناقفخب 

حامرلاب كس  مهيدايأو  هناسرف ، فلخ  عّمجت  دق  هبعش  ناك  .تمصلا  مزتلي  رمملا 

ةيحل فلخلا  يف  طقف  فلأ  ىوس  ىقبيس  نكي  .هرمأ   نيرظتنم  ساوقألاو 

ديدهت يأل  يدصتلا  متيس  .رطخ  يأ  كانه  نكي  .ركسعملا   دالوألاو يف  ءاسنلا 

.هقحسو لوهسلا  ىلع 

أدب رجفلا ، غوزب  ىلع  ةراشإ  لوأ  دنع  .ينبلا  هداوج  ماجل  ىلع  هيدي  زيكنج  ّدش 

يف مهنم  فلأ  رظتنا  .هينذأ  ىلإ  برحلا  توص  لصوو  لوبطلا  عرقب  نايتفلا 

ردص يذلا  توصلا  ءادصأ  تددرت  .مهرودص  ىلإ  ةطوبرم  لوبط  عم  فوفص 
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، مدقتم ام  ناكم  يف  هاقيقش  ناك  .عراستي  هضبن  تلعجو  لابجلا  نع  مهنع 

ةنيدملا مهفلخ  عقت  تناك  .ةيلاعلا  لابجلا  ربع  هتلحر  دعب  ًابيرقت  نيدمجتم 

عيطق لثم  مهحبذتو  مهوشرت  ةنس ، فلأ  ةليط  هبعش  نشت ب  روذب  تن  يتلا 

ًالئاستم ةروصلا ، كلت  نم  هسفنل  مستبا  .كلذل  ةرورض  ىرت  امدنع  بالكلا  نم 

.اهيف يشوج  هنبا  ةناكم  نع 

لوهسلا ءاضأ  ةظحل ، لالخ  مث  مهقوف ، تعفترا  امدنع  ةيفخم  سمشلا  تناك 

ناح دقل  .ضرألا  نع  هرصب  عفترا  .ههجو  س  ءفدلاب  زيكنج  رعشو  يبهذ  نول 

.تقولا
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نورشعلاو اثلا  لصفلا 

كرحتيس زيكنج  ناك  .راجشألا  نم  ًالالظ  مسري  رجفلا  ناك  نيب  نويشك  رظتنا 

قرغتسيس يسيئرلا  نشت  شيج  ىلإ  لوصولا  نكل  عيطتسي ، ام  عرسأب  رمملا  ربع 

نوّكفيو مهساوقأ  زيهجتب  نوموقي  نويشك  لوح  لاجرلا  ناك  .تقولا  ضعب  هنم 

يف مهفتح  اوقل  دق  ًالجر  رشع  انثا  ناك  .مهتانانك  يف  ماكحإب  ةطوبرملا  ماهسلا 

ءاوهلا يف  نوثهلي  اوناك  يف  مهرودص  يف  مهبولق  ترجفناو  ةيلاعلا ، تارمملا 

ناك ال ءالؤه ، نود  نم  ىتح  .راساخ  عم  اوبهذ  دق  نورخآ  فلأ  ناك  .قيقرلا 

.تقولا حي  امدنع  مهودع  ىلع  مهس  فلأ  ةئمعست  قالطإ  ًانكمم  لازي 

لاجرلا فوفص  هيف  نوكت  ناكم ال  نع  ىودج  نود  نم  ثحب  دق  نويشك  ناك 

مهيدل سيلو  يداولا ، فوشكم يف  هلاجر  نوكيس  .هدجي  هنكل   نشتل ، ةيئرم 

.ةركفلا كلت  نم  نويشك  ضعتماف  .مهيلع  موجه  يأ  ّدصل  ماهسلا  نم  لباو  ىوس 

دق جلثلا  ناك  .رجفلا  درب  نشت يف  ركسعم  بّد يف  دق  طاشنلا  ناك  داكلابو 

ناكملاو ةدمجتمو ، ةليمج  ةتهابلا  ميخلا  تدبو  كانه ، ةقرافلا  مهتامالع  لازأ 

، هرصب ةّدحب  رختفي  نويشك  ناك  .هلخاد  لتاقملا  لاجرلا  ددعب  يحوي  ًائداه ال 

دنع سارحلا  غت  ً.اخأ  كرحت  دق  زيكنج  نأ  ىلع  ةراشإ  كانه  نكي  نكل  

زكر يف  مونلاو  ماعطلا  لوانتل  مهمايخ  ىلإ  نيدئاع  مهنم  تائملا  هجتاو  رجفلا ،

.دعب مهيف  ّبد  دق  رعذلا  نكي  .مهناكم   نورخآ يف 

ركسعملا ّمظن  يذلا  دئاقلل  ةنيغضلاب  جوزمم  مارتحاب  رعش  دق  نويشك  ناك 

هدادتما ىلع  اوراسو  يداولا ، عالطتسال  ناسرف  لاسرإ  مت  ًاما ، رجفلا  لبق  .ديعبلا 

، ًابيرق ودعلا  نوكي  نأ  نوعقوتي  مهنأ ال  ًاحضاو  ناك  .اودوعي  نأ  لبق  بونجلا  ىلإ 

ىلإ اورظني  نأ  نود  نم  مهقالطنا ، ءانثأ  يف  نودانتي  مهعمس  دق  نويشك  ناكو 

اوضقي نأ  ةلهس  ةمهم  اهنأ  نودقتعي  اوناك  مهنأ  كش  .لابجلا ال  حوفسو  ممقلا 

.فويسلا نم  بكلا  ددعلا  كلذب  طاحم  نئمطم ، ئفاد  ءاتشلا 
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محللا نم  ةطشب  عفدو  هفتك  ىلع  طابضلا  دحأ  تبر  امدنع  نويشك  عزف 

نويشك نكل  ام ، صخش  دلجب  اهقاصتلا  ةجيتن  ةبطرو  ةئفاد  تناك  .هدي  زبخلاو يف 

لك ىلإ  جاتحيس  ناك  .اهمضقت  هنانسأ  تناك  يف  ًاركاش  طقف  أموأو  ًاقلق  ناك 

ةعرسب سوق  ةئم  يمر  ناك  سوق ، عم  اودلو  دق  اوناك  لاجرل  ةبسنلاب  ىتح  .هتوق 

تايئانث يف ليكشتل  لاجرلل  رمأب  سمه  ً.املأ  جضت  مهعرذأو  مهفاتكأ  كرتيس  ةبك 

دربلا ءاقبإو  تالضعلا  يلتل  رخآلا  صخشلا  لقث  نم  ةدافتسالاو  مهراظتنا ، ءانثأ 

مهدحأ نكي  .لمعلا   كلذ  لثم  ةدئاف  نوفرعي  مهلك  نوبراحملا  ناك  ً.اديعب 

.ةظحللا حت  امدنع  لشفي  نأب  بغري 

ألمو ةيبصعب ، زبخ  ةعطق  رخآ  نويشك  علتبا  ً.ائداه  لازي  نشت ال  ركسعم  ناك 

هيلع ناك  .هقلح  ربع  ماعطلا  قلزنيل  يفكي  ا  ًابطر  حبصأ  ىتح  جلثلاب  همف 

، راظنألا تحت  زيكنج  حبصي  نأ  لبق  قلطنا  اذإ  .زاتمم  لكشب  هموجه  تيقوت 

.نويشك ةامر  قحسل  مخضلا  هشيج  نم  ءزج  ليوحت  نم  نشت  دئاق  نّكمتيسف 

.هفتح ىقلي  ارو  اثلا  موجهلا  ةزيم  زيكنج  دقفيس  كلذ ، رخأت يف  اذإ 

ؤرجي نكي  .ةديعب   ةفاسم  ىلإ  قيدحتلا  دهج  نم  هناملؤت  نويشك  انيع  تأدب 

ً.اديعب رظنلا  ىلع 

.مهرظتني ام  نيرعشتسم  رمملا ، وحن  اوكرحت  امدنع  نوهوأتي  ىرسألا  أدب 

نكي اذهلو   ةدوعلا  قيرط  دست  لوغملا  ناسرفلا  نم  ىلوألا  فوفصلا  تناك 

نوعفدني ب بابشلا  نم  ًاضعب  زيكنج  ىأر  .مامألا  ىلإ  ةلورهلا  ىوس  رايخ  مهيدل 

مث ديدش ، متهاب  برهلا  ةلواحم  نويعلا  فالآ  تبقار  .هيبراحم  نم  نثا 

.ةعيرس تابرضب  لاجرلا  سوؤر  عطق  مت  امدنع  اهراصبأب  تحاشأ 

امدنع رمملل  ةيلاعلا  راوسألا  نم  لاجرلاو ، دايجلاو  لوبطلا ، ءادصأ  تدّدرت 

نولمحي نيدئاع  نوقباستي  نشت  وعلطتسم  ناك  مامألا ، يف  ًاديعب  .هيلإ  اولخد 

.ةأجافملا ىلع  دمتعي  نكي  هنكل   مداق ، هنأ  فرعيس  ودعلا  ناك  .مهدئاقل  ءابنألا 

بعرب رظتني  ةيرخصلا ، ضرألا  ىلع  مامألا  ىلإ  ًادهجم  ىرسألا  دشح  ىشم 
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فلأ ثالث  نم  كأ  دوجو  عم  ًائيطب  مدقتلا  ناك  .نشت  ةامر  نم  ىلوألا  ةراشإلا 

ضرألا ىلع  قهرم  اوقلتساو  مهضعب ، عقو  دقو  لوغملا  ناسرف  مامأ  نوش  لجر 

ّثح مت  .ال  مأ  اولتاقأ  ًءاوس  حامرلاب  ًاضيأ  اونُعط  .ناسرفلا  مهيلإ  لصو  امدنع 

نوقعزي مهنأ  ول  ك  لئابقلا ، لاجر  نم  ةداح  تاخرصب  ًامدق  يضملا  ىلع  نيرخآلا 

.ناكملا كلذ  لثم  ًابيرغ يف  فولأملا  توصلا  ناك  .نطولا  زعام يف  ىلع  نوحيصيو 

نأ لبق  قوثوملا  هتداق  عقوم  ظحالو  هفوفص ، ىلع  ةخأ  ةرظن  زيكنج  ىقلأ 

ً.ادئاع ريدتسي  نلو  ليم  رمملا  لوط  ناك  .مامألا  ىلإ  قوتب  قّدحي 

كرحتي زيكنج  ناك  ً.اخأ  نشت  ركسعم  رعذلاب يف  مستت  ةكرح  نويشك  ىأر 

، مايخلا ًاببخ ب  مهدايج  ناسرفلا  داق  .ةدايقلا  لجرلا يف  ىلإ  لصو  دق  أبنلا  ناكو 

ناك ار  .تقولا  كلذ  ىتح  نويشك  اهاري  يتلا  دايجلا  لضفأ  كلت  تناكو 

نم ربكأ  دايجلا  تناك  .يروطاربمإلا  هشيجل  تالالسلا  لضفأب  ظفتحي  روطاربمإلا 

نومظتني اهناسرف  ناك  نيب  رجفلا  سمش  يف  عملتو  اهفرعي  يتلا  دايجلا 

.رغداب رمم  ةهجاوم  ليكشتلاب يف 

ىلإ نوعرسي  حاّمرلاو  ساوقألا  ةلمح  نم  جاوفأ  ةيؤر  نويشك  عاطتسا 

مخضلا دشحلا  كلذ  لثم  علتبي  دق  .بكلا  مهددع  نم  عزف  دقو  ىلوألا  فوفصلا 

كلذ ًاليحتسم يف  ودعلا  قيوطت  لضفملا يف  هكيتكت  ناك  .دحاو  موجه  هقيقش يف 

.قيضلا ناكملا 

نورظتني ههاجتا ، نوقّدحي  مهنأ  دجوو  هفلخ  لاجرلا  ىلإ  نويشك  رادتسا 

.ةملكلا

ربع فوفص  ةثالث  لكشنس  .عرسم  مكنكامأ  نم  اوجرخا  رمألا ، ردُصأ  امدنع  "

، ساوقألا توص  نم  يعس  اوعيطتست  نل  .عاطتسملا  ردق  مهنم  برتقنو  يداولا ،

يعارذ لازنإب  موقأو  فقأس  .فقوتلا  مث  ًهس  نيرشع  قالطإب  ًارمأ  اوردصأ  اذهل 

". ىرخأ نيرشع  قالطإل 

.نوعردم مهناسرف  : " نويشك ءارو  ام  ىلإ  قدحي  وهو  هفتك ، ءارو  نم  لجر  لاق 
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موجه دض  نيديحو  مهفوقو  ةركف  تناك  ً.اناسرف  ًاعيمج  اوناك  اننوقحسيس ."

.هنوفرعي اوناك  ام  لك  يفانت 

حلسملا يبعش  مامأ  فقي  نأ  هنك  اعلا  يف  ءيش  ال  .ال  : " نويشك لاق 

اذإ .مدقتنس  مث  مهنيب ، بدي  رعذلا  ىلوألا  نورشعلا  ماهسلا  لعجتس  .ساوقألاب 

". لجر لك  ةرجنح  ًاليوط يف  ًهس  عضنس  كلذ ، نولعفيسو  انيلع ، اومجه 

لكر ًاصخش  نأ  ول  كاذنآ ك  ودبي  ناك  .نشت  ركسعم  يداو  ىلإ  ًاددجم  رظن 

ً.امداق زيكنج  ناك  .ل  رحج 

.هنيبج ىلع  قرعلا  لاس  نيدعتسم ." لاجرلا  نوكيل  رمألا  اولقنا  : " نويشك مت 

قلطننس قلطنن ، امدنع  .ًاليلق  رظتننس   " ً.ازاتمم هريدقت  نوكي  نأ  يغبني  ناك 

". عرسم

ماهسلا ةامر  عقاوم  ىلإ  ىرسألا  لصو  رمملا ، لخاد  ًابيرقت  قيرطلا  فصتنم  يف 

عافترا ىلع  ةيرخص  بطاصم  ىلع  عقاوم  اوذختا  دق  نشت  دونج  ناك  .ىلوألا 

أطابتو بناجلا ، نع  اودعتباو  ًالوأ  ىرسألا  مهآر  .ضرألا  قوف  ًامدق  سمخ 

اولسرأو ةققحم  نشت  دونج  تاباصإ  تناك  .طسولا  يف  اوزكر  امدنع  عيمجلا 

ىلوألا ةثالثلا  فوفصلا  تعفر  تاخرصلا ، تلاعت  امدنع  .دشحلا  ىلع  نطت  ًاماهس 

لاجر يف ةثالث  وأ  رئاط ، حانج  ةباصإ  عيطتسي  مهنم  لك  ناك  .اهساوقأ  زيكنج  عم 

، يمرلا قاطن  يف  اوحبصأ  امدنع  .اهتعرس  ىصقأب  ودعت  ًاسرف  دوقي  وهو  فص 

.لفسألا نيراملا يف  كئلوأ  سوؤر  ىلع  دونجلا  عقو  .ءاوهلا  مهماهس يف  تعفدنا 

ىرسألا اومغرأ  نأ  دعب  مهقيرط  اوعباتو  مهفلخ  ةيمادلا  عودصلا  نوبراحملا  كرت 

.ةلورهلا ىلع  نوبحتني  نيذلا 

لخاد ةصق  ةفاسم  دعب  نيبك  يرخص  عدص  ب  ىلوألا  ةرغثلا  ترهظ 

نوخرصي لوغملا  ناك  نيب  نوضكري  مهو  اوحنرتو  اهوحن ، ىرسألا  عفادت  .رمملا 

نيبكلا نصحلا  ةيؤر  ًاعيمج  اوعاطتسا  .مهحامرب  مهنوعفديو  مههوجوب 

يأ عاطتسا  ةطقن  دعبأ  كلت  تناك  .هنيب  ديحولا  رمملا  ىلع  نانميهي  نيذللا 
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و ةديدج  ضرأ  ىلع  اوناك  كلذ ، دعب  .هجاردأ  دوعي  نأ  لبق  اهتيؤر  علطتسم 

.مهرظتني ام  فرعي  دحأ  نكي 

لجر فلأ  طوبهل  ًاليوط  ًاتقو  رمألا  قرغتسا  ً.اقرع  ببصتي  راساخ  ناك 

ضرألا ىلإ  ًاملاس  لصي  مهنم  ديزملا  ناك  لكو  طقف ، لابح  ةثالث  لعتساب 

صوغيل يفكي  ا  ًاقيمع  جلثلا  ناك  .نيرخآلا  كرتي  نأب  هيرغي  كلذ  ناك  ةطسبنملا ،

ناك بردلا  نأ  كاذنآ  دقتعي  دعي  و  نوكرحتي  امدنع  مهطسو  ىتح  لاجرلا 

يف ةروفحم  تاجرد  ىلإ  هبتني  ناك   نإ  الإ  نصحلا ، يف  لاجرلل  ديص  كلسم 

مالظلا ، نكل يف  نصحلا ، رّخؤم  ىلإ  مهقيرط  اوفشتكا  دق  هلاجر  ناك  .روخصلا 

ناك رمملا ، نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  هظن  لثم  .هيلإ  لوخدلل  قيرط  ةيؤر  عطتسي 

، هفرعي امل  ًاقفو  .رغداب  رمم  ربعي  صخش  يأ  ىلع  ًاعينم  نوكيل  ًمصم  نصحلا 

.لابحلاب ىلعألا  ىلإ  كلذ  نم  نونكمتي  نيذلا  كئلوأ  بحس  متي  ناك 

ناك تاعقوتلا ، لك  سكعو  مهلوزن ، ءانثأ  اوعقو يف  دق  هلاجر  نم  ةثالث  ناك 

يقفار يغبني  ناكو  ةقيمع  جلث  ةلتك  ىلع  طبه  نأ  دعب  اجن  دق  مهدحأ 

نارخآلا نكي  .ناكملا   كلذ  نم  هجارخإل  اوعراسي  نأ  لوهذملا  براحملا 

ديحولا توصلا  ناكو  هنم  يأ  خرصي  .ةفوشكم   روخصب  امدطصاو  ظوظحم 

.هشاشعأ ىلإ  دئاعلا  ليللا  موب  بيعن  وه  عومسملا 

مهلوأ ناكو  فيثكلا ، جلثلا  ربع  لاجرلا  لقن  دق  راساخ  ناك  رجفلا ، غزب  امدنع 

و مهسوؤر  قوف  َدوسأ  نصحلا  حال  .هيف  نوضوخي  مهو  ًائيطب  ًامدقت  ققحي 

لصف دق  ناك  هنأ  ًاعنتقم  ًاطبحم ، تانعللا  قلطي  نأ  ىوس  راساخ  عسوب  نكي 

.هيجو ببس  اود  نويشك  ةوق  رشُع 

ةموك اودجو  هنم ، برقلاب  .ةراثإلاب  رعش  هراسم ، ىلع  برد  ىلإ  لصو  امدنع 

لصحي نأ  ًايقطنم  ودبي  ناك  .لفسألا  يف  رمملا  نع  ةيفخم  بطحلا ، نم  ةبك 

هنوسّدكيو مهفلخ ، ةيرخصلا  تاردحنملا  نم  بطحلا  ىلع  نشت  وبراحم 

ةيفخم يف ديلا  ةليوط  ًاسأف  راساخ  لاجر  دحأ  دجو  .ليوطلا  ءاتشلا  هلعتسال يف 
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مستبا .أدصلا  نم  عقب  ىوس  هيلع  رهظت  الو  تيزلاب  ًايلطم  لصنلا  ناك  .بطحلا 

.نصحلا ىلإ  لوخدلل  قيرط  دوجو  نم  دب  هنأ ال  فرعو  اهآر ، امدنع 

.ديعب نم  ىرسألا  ليوع  تاوصأو  مادقأ  عقو  عمس  امدنع  هناكم  راساخ  دمجت 

.هيقيقش ةدعاسم  هيف  هنك  عقوم ال  لازي يف  ناكو ال  ًامداق  زيكنج  ناك 

.نصحلا كلذ  ىلإ  لخدن  نأ  يغبني  .رذحلا  نم  ديزم  ال  : " هلوح لاجرلل  لاق 

". بطحلا لاخدإل  هنولمعتسي  يذلا  بابلا  ىلع  اوعاو  مامألا  ىلإ  اومدقت 

.كلذ ءانثأ  مهساوقأو يف  مهفويس  نوعفري  هب ، اوقحل  مث  ًاعرسم  عفدنا 

نم نوضكري  نيذلا  ثوعبملا  نم  ةماود  طسو  يف  غنوهز  يهز  دئاقلا  ناك 

هنهذ نكل  مان ، دق  نكي  .ءابنألا   اهب  ىقلتي  يتلا  ةعرسلاب  هرماوأ  ردصيو  هلوح ،

ءاوهلا نأ  الإ  تهتنا ، دق  ةفصاعلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ً.اطخسو  ةقاط  دقتي  ناك 

تاردحنملا يطغيو  رمملا  ضرأ  ىلع  دت  ديلجلاو  ةدوربلا  ديدش  لازي  ال  ناك 

عقتس دايجلا  تناك  .قلزنت  فويسلا  لعجتس  ةدمجتملا  يضارألا  تناك  .هلوح 

ناك ثيح  ىلإ  ةبآكب  دئاقلا  رظن  .هتوق  قرسي  دربلا  نأب  كانه  لجر  لك  رعشيسو 

ماعطلا ضحتب  رمأيس  ناك  .دعب  هلعشي  ًادحأ   نكل  ًاّدعم  يهطلا  بطح 

كلذل تقو  هيدل  نكي  و  هشيج  لكأي  نأ  لبق  قلطنا  راذنإلا  نكل  نخاسلا ،

قيلا نم  رخسو  هسفن ، ثّدح  ك  ءاتشلا ، برحلا يف  ىلإ  بهذي  دحأ  .كاذنآ ال 

.ليللا هب يف  رعش  يذلا 

يضارألا لوغملا  شيج  بهن  نيب  روهش  ةليط  رمملا  ةياهن  دنع  رقتسا  دق  ناك 

نوقلتيس ىدملا ، نمض  لوغملا  حبصي  امدنع  .نيدعتسم  هلاجر  ناك  .هفلخ  يتلا 

يهز شعترا  .طقف  ةيادبلا  يه  كلت  تناكو  بلقلل  تاقد  رشع  لك  مهس  فلأ 

ناكملا ىلإ  مهرضحأ  دق  ناك  .ركسعملاب  تفصعو  حيرلا ، تبه  امدنع  غنوهز 

رغداب رمم  ناك  .لوهسلا  برح  تاكيتكت  لعتسا  هيف  مهنك  يذلا ال  ديحولا 

.دقتعا ك  اوتأيل ، .لاجرلا  نم  ةوق  يأ  نم  لضفأ  شيجلا  يحانج  سرحيس 

رمملا ناك  .نصحلا  تحت  ىرسألا  قفدت  امدنع  مامألا  ىلإ  ًارزش  زيكنج  رظن 
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.ثدحي ام  ةيؤر  عيطتسي  ناك  داكلابو  هموق  نع  ًادج  نيديعبلا  لاجرلاب  ًحدزم 

ناك .ةأجف  علدنت  ًانان  ىأرو  دمجتملا  ءاوهلا  عم  دوعت  تاخرص  عمس  ديعب ، نم 

، هناسرف مامأ  نونجملا  دشحلا  يف  اوحنرتو  ًاضيأ  اهوأر  دق  فلخلا  يف  ىرسألا 

وحن مامألا  ىلإ  كرحتلا  ىلع  مهتمغرأو  حامرلا  تلزن  هنم ، رمأ  نود  نم  .فئاخ 

نم ناك  نشت ، اهكلت  يتلا  ةحلسألا  نع  رظنلا  ضغب  .نصحلا  ب  ةحتفلا 

اوعفدناو كاذنآ  ةرغثلا  زواجت  دق  مهضعب  ناك  .سأ  فلأ  ثالث  فاقيإ  بعصلا 

حبصي يذلا  تقولا  هنأب يف  طقف  لمأي  ناكو  هداوج  ىلع  زيكنج  عفدنا  .اهءارو 

تقلتسا .مهماهسو  مهتيز  اودفنتسا  دق  نشت  دونج  نوكيس  نصحلا ، تحت  هيف 

.قيضلا ناكملا  نم  برتقا  لك  اهنم  ديزملا  كانه  ناكو  ضرألا ، ىلع  ةنكاس  ثثجلا 

مهنأ ودبي  ناك  هتشهدل ، نكل  نصحلا ، ىلع  ةامر  زيكنج  ىأر  هسأر ، قوف 

رمألا مهفي  .مهلاجر   ىلع  رخآ  رثإ  ًهس  نوقلطي  هسفن ، رمملا  ىلع  نوددسي 

، ةيده ادب  رمألا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .روطتلا  كلذ  نم  هراكفأ  ىلع  قلقلا  رطيسو 

راوسألاب رعش  .ناكملا  كلذ  لثم  ىلإ  عفدني  امدنع  تآجافملا  بحي  نكي  هنأ   الإ 

.قيرطلا ةعباتم  ىلع  همغرتو  هيلع ، طغضت  ةيرخصلا 

ًاتوص كلذ  ناكو  تاقينجنمل ، ةموتكم  تابرض  نصحلا  نم  برقلاب  عمس 

تعلدناو رمملا  قوف  ءاوهلا  يف  رشتنت  ناخد  ةباحس  ىأر  .همهفيو  ًاديج  هفرعي 

مهتاصنم نم  قرتحم  ةامرلا  طقس  .هراسي  ىلإ  نصحلا  راوسأ  قوف  نانلا 

نكي .هناكم   نم  زفقي  هبلقب  زيكنج  رعش  .رخآلا  بناجلا  نم  تافاتهلا  تلاعتو 

فرطلا نم  ر  ىتح  لترلا  ضرع  صيلقتل  رماوأب  رأجو  دحاو  سفت  ىوس  كانه 

.هدارفأ عيطتسي  ام  ردق  راسيلا  نع  ًاديعب  رغداب ، رممل  نألا 

دوجوملا يف صخشلا  نكي  ًايأ  .نصحلا  ىلع  ىلوتسا  دق  راساخ  وأ  نويشك  ناك 

.ةايحلا ديق  ىلع  هالك  يقب  اذإ  ةكرعملا ، يهتنت  امدنع  زيكنج  همّركيس  ىلعألا ،

نأ هداوج  ىلع  ناك  اذهل  رمملا ، ضرأ  ىلع  يقلتست  ثثجلا  نم  ثكلا  تناك 

لظ ضرتعا  امدنع  ًافوخ  قفخي  هبلقب  زيكنج  رعش  .جاعزناب  لهصو  اهيلع ، وطخي 
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ءالبن اهممص  يتلا  لتقلا  ةقطنم  بلق  يف  ًابيرقت ، نصحلا  لفسأ  ناك  .ههجو 

بعصي نكامأ  كانه  تناكو  اوتام  دق  هارسأ  نم  فالآ  ناك  .ليوط  دمأ  ذنم  نشت 

ةقهرملا هشيج  ةعيلط  تناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .ثثجلا  نم  اهيف  ضرألا  ةيؤر 

نكت .ةبعرم   تاخرص  قلطم  كاذنآ  نوضكري  اهدارفأو  مامألا ، ىلإ  تعفدنا  دق 

لفسأ رم  ً.احرف  زيكنج  للهتو  ًادحاو  ًالجر  ترسخ  دق  اهسفن  لوغملا  لئابق 

اوناك نيذلاو  هيف  نيدوجوملا  هموق  دارفأب  ًايلاع  خرصو  ىنميلا ، ةهجلا  ىلإ  نصحلا 

عاطتسا داكلابو  هعس ، نوعيطتسي  اونوكي  .هيلإ   ةوقلاب  مهقيرط  اوقش  دق 

.هسفن عس 

نم ناك  ً.اودع  يرجلا  ىلع  هسرف  ثحي  نأ  ديري  جرسلا ، ىلع  مامألا  ىلإ  ىنحنا 

عفرو هسفن ، ىلع  رطيس  هنأ  الإ  وجلا ، ماهسلاو يف  لورُهي  هداوج  لعج  بعصلا 

قرتحي نصحلا  دحأ  ناك  .مهنكامأ  نوفقي يف  لاجرلا  لعجل  فكلا  ةطوسبم  ًادي 

ىلإ زيكنج  رظن  امدنع  .ةيامرلا  تاحتف  لعتشت يف  بهللا  ةنسلأو  لخادلا ، نم 

.اهلفسأ ضرألا  ىلع  تطقسو  نانلا ، اهب  تلعتشا  ةيبشخ  ةصنم  تراهنا  ىلعألا ،

.ىرسألا باقعأ  يرجت يف  مامألا ، ىلإ  اهضعب  عفدناو  ًافوخ  دايجلا  تلهص 

ًاطخ ىأر  امدنع  ةيبصعب  هقير  علتبا  .رمملا  ىلإ  رظنيل  جرسلا  ىلع  زيكنج  فقو 

ًاعافد لكشيو  نصحلا ، ةرغثلا ب  لثم  ًاقيض  كانه  رمملا  ناك  .هتياهن  ربعي  ًانكاد 

.نشت روطاربمإ  شيج  مدتب  ىوس  رورملل  ةقيرط  كانه  نكت  ً.ازاتمم   ًايعيبط 

نم لباو  ةعقرق  كاذنآ  زيكنج  عمسو  كانه  ىلإ  اهدنع  اولصو  دق  ىرسألا  ناك 

هينذأ تذأ  اهنأ  ةجردل  روصحملا  ناكملا  ًايلاع يف  اهتوص  ناكو  دعرلا ، لثم  ماهسلا 

.ةبرض لك  عم 

لك ناك  نيب  مهيلع  رمهنت  ماهسلاو  مهفوخ ، نم  نوطبختي  ىرسألا  عفدنا 

.طقسي وهو  ًابرإ  قزمتيو  رودي  مث  تابرضلا ، نم  ديزملاو  ديزملا  ىقلتي  لجر 

هرود نأ  فرعي  ناكو  هنانسأ ، نع  زيكنج  فشكو  لاصنلا  نم  ةفصاع  وحن  اوضكر 

.أيس
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ءيش نكي  .هآر   شعتري م  لازي  الو  فوخلا ، نم  ًابحاش  دئاقلا  ثوعبم  ناك 

.رمملا ةحبذم  ةيؤرل  ًادعتسم  هلعج  دق  ةظحللا  كلت  ىتح  ةيلمعلا  هتايح  يف 

ىلع تاقينجنملا  اولّوحو  دئاقلا ، اهيأ  نصحلا  دحأ  ىلع  اولوتسا  دقل  : " لاق

". رخآلا

.هرهظأ يذلا  فوخلا  نم  ًاجعزنم  لجرلا ، ىلإ  ءودهب  غنوهز  يهز  دئاقلا  رظن 

مهفقونس .مهدادعأ  نم  فيفختلا  ىوس  نصحلل  نك  ال  : " لجرلا رّكذ 

.ًاليوط ًافز  جرخأو  صرلا  دئاقلا  نم  ةقثلا  دمتسي  ثوعبملا  نأ  ادب  انه ."

دونجلا دحأ  ىلإ  راشأ  مث  هسفن ، ىلع  لسارملا  رطيسي  نأ  غنوهز  يهز  رظتنا 

.هنم بيرقلا 

ثوعبملا رغف  هرهظ ." نع  دلجلا  خلسني  ىتح  هدلجاو  لجرلا  اذه  ذخ  : " لاق

امدنع وأ  هب ، قفرتت  نأ  كنك  ةعاجشلا ، ملعتي  امدنع   " .رمألا عمس  امدنع  همف 

". ًالوأ أي  هيأ  اصعلاب ، ةبرض  تس  ىقلتي 

كلذ ىلوألا  ةرمللو  ًاديعب ، هدايتقا  متي  ناك  نيب  ًالجخ  هسأر  ثوعبملا  ىنحأ 

نأ لبق  ةظحلل  تفاخ  توصب  ةنعل  قلطأ  ً.اديحو  غنوهز  يهز  ىحضأ  حابصلا ،

نأ كاذنآ  فرعي  ناك  .تامولعملل  ًاشطعتم  ةعساو ، تاوطخب  هتميخ  نم  جرخي 

.هبعش نم  دارفأب  تاعافدلل  نوّدصتي  مهنأو  مهمامأ ، نشت  ىرسأ  نوعفدي  لوغملا 

ةقيرطب ركفي  ناك  امدنع  ىتح  تمصب ، كيتكتلا  نسحتسي  غنوهز  يهز  ناك 

اذإ شيج  ةروطخب  حلسملا  لاجرلا غ  فالآ  تارشع  نوكي  نأ  نك  .هتهجاومل 

اهرشن دق  ناك  يتلا  ماهسلا  ةامر  قرفل  كابرإلا  نوببسيس  .هطوطخ  ىلإ  اولصو 

ىلإ ماهسلا  نم  ةديدج  تابرع  لسري  نأ  رظتني  ًايدنج  رمأ  .رمملا  لوط  ىلع 

ً.ادعتبم يرجي  ناك  نيب  هبقارو  ةهبجلا 

يهز ناكو  طقف  اوتو  ىتح  ًاعرد  نولكشيس  ىرسألا  نكل  ًايكذ ، ناخلا  ناك 

لك لجأ  نم  اولتاقي  نأ  لوغملا  ىلع  يغبني  ناك  .هسفن  نم  ًاقثاو  لازي  غنوهز ال 

.مهحبذو مهبحس  متيس  ةروانملل ، ةحاسم  دوجو  نود  نم  .مدق 
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هناكم نم  .لاتقلا  ةهبج  نم  كأ  بارتقالا  هيلع  يغبني  ناك  نإ  ًالئاستم  رظتنا ،

هيلع ىلوتسملا  نصحلا  نم  عفتري  دوسأ  ناخد  ةيؤر  عيطتسي  ناك  اهنع ، ديعبلا 

امدنع متهي  نل  روطاربمإلا  نكل  ةلذم ، ةراسخ  تناك  ً.اددجم  تانعللا  قلطأو 

.لئابقلا نم  لجر  رخآ  تو 

، هشيج مامأ  رمملا  حتفي  نأ  لبق  مهنم  ديدعلا  لتقب  لمأي  غنوهز  يهز  ناك 

مهنأ نوفشتكيو  ةرغثلا  وحن  مامألا  ىلإ  نوقباستي  فوس  .كأ  مهيلع  طغضيو 

دونجلا نم  دشح  يف  مهشيج  ةعيلط  عيضتسو  بناج ، لك  نم  موجهلل  ةضرع 

ططخ دق  ناك  ً.اما  رمملا  قالغإ  ليدبلا  ناك  ً.اديج  ًاكيتكت  كلذ  ناك  .سرمتملا 

هسفن نم  قثاو  هنأ  رهظأو  عراستملا ، هبلق  ضبن  أده  .هنيب  نزاوو  نيرمألا  الكل 

نيب فشتري  ذخأو  ًابوك ، بكسو  ءام  قرود  لوانت  ةتباث ، ديب  .هلوح  نم  لاجرلل 

.رمملا ىلإ  قّدحي  ناك 

دمجتو كانه  ىلإ  رظن  .جلثلاب  ىطغملا  يداولا  ةكرح يف  ىأر  هنيع ، فرط  نم 

ًافوفص لكشت  راجشألا ، نم ب  جرخت  لاجرلا  نم  ةنكاد  طوطخ  تناك  .ةظحلل 

.يرجي ام  بقاري  ناك  نيب 

ركسعملا ربع  نوقباستي  نوثوعبملا  ناك  نيب  ًابناج  قرودلا  غنوهز  يهز  ىقلأ 

كلذ ناك  .ممقلا  قلست  نكمملا  نم  نكي  .تاروطتلا   رخآ  هيلإ  اولقنيل 

.هيلإ نوثوعبملا  لصي  نأ  لبق  رماوأ  ردصأو  ددرتي ، هتمدص ،  ىتح يف  .ًاليحتسم 

ىلع اوظفاح  ليكشتلا ! نيرشع يف  ىلإ  دحاو  نم  ناسرفلا  قرف  مظتنتل  : " رأج

تأدبو رماوألا  لقنل  ناسرفلا  قباست  فوفصلا ." كلت  اوحستكاو  رسيألا  حانجلا 

، لوغملا طوطخ  ليكشت  بقار  .يسيئرلا  شيجلا  نع  لاصفنالا  هناسرف  ةوق  فصن 

اوقلست دق  اوناك  .رعذلاب  رعشي  نأب  هسفنل  حمسي  .هوحن   جلثلا  ربع  وطخت  يتلا 

.هلاجر مهيلع  يضقيس  .قهرم  نونوكيسو  مادقألا  ىلع  ًاس  ممقلا 

ليكشتل يروطاربمإ  سراف  فلأ  نيرشع  نم  ًاليوط  ًاتقو  قرغتسي  رمألا  نأ  ادب 

ّدش .تفقوت  دق  لوغملا  طوطخ  تناك  كلذ ، دنعو  رسيألا ، حانجلا  ىلع  فوفص 
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فصلا لوط  ىلع  ًابايإو  ًاباهذ  لقتنت  رماوألا  تناك  يف  هيتضبق  غنوهز  يهز 

.جلثلا  فقي يف  يذلا  ودعلا ، وحن  ةلوره  يرجلل  مهدايج  نوعفدي  هناسرف  أدبو 

ةاشملا نكي  .كألا   ىلع  مهنم ، فالآ  ةرشع  نم  كأ  ةيؤر  عيطتسي  نكي 

.مهمدت متيس  .طبضنم  موجه  دض  فوقولا  نوعيطتسي 

دصحتل مهفويس  اوعفرو  مهتعرس ، نم  هناسرف  داز  بقاري ، دئاقلا  ناك  يف 

اوعفد دق  اوناك  .ّفاج  همفو  رمملا ، ىلإ  فلخلا  ىلإ  رظنلا  ىلع  هسفن  مغرأ  ً.اسوؤر 

اذإ .ممقلا  قوف  نم  هلوح  اوفتلاو  نصحلا  دحأ  ىلع  اولوتسا  مهمامأ ، ىرسألا 

، ةظحلل .مهميطحت  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  عيطتسي  فوس  مهيدل ، ام  لك  كلذ  ناك 

ناك .دعب  ّدحلا  كلذ  ىلإ  رمألا  لصي  .رمملا ال ،  قالغإب  ركفو  هسفنب  هتقث  تزتها 

تاخرص تناك  يف  ًاقثاو  يقب  دئاقلا  نكل  ًاثك ، دادزا  دق  لوغملا  ناخل  همارتحا 

.يداولا ءاحنأ  ددرتت يف  هناسرف 
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نورشعلاو ثلاثلا  لصفلا 

.ةعرس ىصقأب  يرجلل  مهدايج  نشت  ناسرف  عفد  ةوطخ ، ةئمعست  دعب  ىلع 

فالآ ةعست  عم  بقاري  ءودهب  فقو  .نويشك  ّنظ  ك  ةياغلل ، ًاركبم  كلذ  ناك 

هقيوطت نك  ثيحب  ًادج  ًاضيرع  يداولا  نكي  لقألا   ىلع  .هتقفرب  اوناك  لجر 

ًادبأ هجاو  دق  مهنم  دحأ  نكي  .هلوح   نم  لاجرلا  ةيبصعب  رعشي  ناك  .ةلوهسب 

ةعشأ تعمل  .ديكأتلاب  مهودع  هب  رعشي  ام  اومهفو  مادقألا ، ىلع  ًاس  ًاموجه 

قحسل نيدعتسم  ناسرفلا ، اهعفر  يتلا  فويسلاو  نشت  عورد  ىلع  سمشلا 

.فصلا

.لبق ال نم  برحلا  لاجرلا يف  ءالؤه  انلباقي  اذه !  اوركذت  : " نويشك خرص 

اوراتخا .مهلتقل  رخآ  مث  ًاضرأ ، مهعاقيإل  دحاو  مهس  .هب  مايقلا  اننك  ام  نوفرعي 

!". نيرشع اوقلطأ  راشإ ، دنعو  مكلاجر 

بردت دق  ناك  .ىنميلا  هعارذ  ةوقب  رعشو  هنذأ ، ىتح  فلخلا  ىلإ  هسوق  بحس 

نكت .ديدحلا   لثم  تحضأ  ىتح  تالضع  ءانبب  ماقو  ضرغلا ، اذهل  تاونس  ةليط 

ًالئام ودبي  هلعجت  هفتك  ىلع  تالضعلا  ةلتك  تناكو  ىنميلا  ةوقب  ىرسيلا  هعارذ 

برتقي ناسرفلا  دشح  ناك  نيب  زتهت  ضرألاب  رعش  .ردصلا  يراع  نوكي  امدنع 

ةرظن ءاقلإب  رطاخو  هفوفص ، ىلع  هرصبب  لاج  ةوطخ ، ةئمتس  دعب  ىلع  .مهنم 

ىلإ توملا  لاسرإل  نيدعتسم  مهساوقأ ، اوّدش  دق  اوناك  .فلخلا  لاجرلا يف  ىلع 

لصيو يداولا  أل  مهتوصو  مهبارتقا ، ءانثأ  نوخرصي يف  نشت  دونج  ناك  .ودعلا 

نم مهيمحتس  ًاعورد  نودتريو  ًاديج  حلسم  اوناك  .ةتماصلا  لوغملا  طوطخ  ىلإ 

ناك .ةفيخم  ةعرسب  اوبرتقا  امدنع  ليصفت  لك  نويشك  ظحال  .ماهسلا  نم  ديدعلا 

دعب ىلع  .مهل  ضرعتلا  نود  نم  نوبرتقي  مهكرتو  دراي  ةئمعبرأ  لتقلل  ىدم  دعبأ 

قلطي نأ  نيرظتنم  هيلإ ، نورظني  هلاجر  نأ  هنيع  فرط  نم  ىأر  دراي ، ةئالث 

.همهس
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دادزي فوخلاب  نويشك  رعش  ً.اروس  لكشي  ناسرفلا  فص  ناك  دراي ، يتئم  دنع 

.هرمأ ردصي  ناك  نيب  هلخاد 

فالآ ةعست  قلطنا  مهيلع ."! اوضقا  : " همهس قلطي  ناك  نيب  ًارجمزم  خرص 

.ءاوهلا قطقطت يف  ةظحل ، مهس يف 

تعقوو مهجورس  نع  لاجر  طقس  .قدنخب  مدطصا  هنأ  ول  موجهلا ك  حنرت 

دنعو اهتعرس ، ىصقأب  ودعت  مهدايجو  مهب  فلخلا  نيذلا يف  كئلوأ  مطترا  .دايج 

نم رخآ  لباو  قلطنا  .فلخلل  هبحسو  رتولا  ىلع  اثلا  مهسلا  نويشك  عضو  كلذ ،

.مجاهملا لاجرلا  ىلع  ماهسلا 

.يرجي ام  اومهف  دق  اوناك  اذإ  ىتح  فقوتلا ، نوعيطتسي  نشت  ناسرف  نكي   

ىرخأ ةجوم  اهقوف  مهدايجب  اوربع  نيذلا  كئلوأ  ىقلتو  ىلوألا  فوفصلا  تراهنا 

نك ال  ةعرسب  قلطنت  تناك  ةثالث  وأ  مهسب  لجر  لك  بيصأو  ماهسلا ، نم 

، سرتلا وأ  عردلا  مهذقنأ  امدنع  ىتحو  عباصألا ، نم  ماجللا  تلفأ  .اهتيؤر  اهعم 

.ضرألا ىلإ  مهب  تفذق  ةبكلا  ةمدصلا  ةوق  نأ  الإ 

ةفوشكملا هوجولا  ًافدهتسم  ماهسلا ، قلطي  ناك  نيب  ٍلاع  ٍتوصب  نويشك  ّدع 

ىلع بوصي  ناك  ًاهجو ، ىري  نكي  امدنع   .هنم  نوبرتقي  اوناك  نيذلا  نشت  دونجل 

هيفتك نأب  رعش  .ديدحلا  عطق  قرتخيل  ليقثلا  لصنلا  سأر  ىلع  دمتعيو  ردصلا 

دق نومجاهملا  ناسرفلا  ناك  .رشع  سماخلا  مهسلا  ىلإ  لصو  امدنع  هناملؤت  اتأدب 

دق هنأ  دجوو  لفسألا  ىلإ  هدي  نويشك  ّدم  .مهنم  اوبرتقي  و  مهتقاط  اودفنتسا 

ً.هس نيرشع  لمعتسا 

، هعم هلاجر  ىشم  يعم ."! مامألا ، ىلإ  ةوطخ  نورشع  : " ءطبب يرجي  وهو  خرص ،

نوكرحتي نشت  دونج  مهآر  .مهتانانك  نم  ماهسلا  نم  ةديدج  ًامزح  نوبحسي 

دق مهنم  ديدعلا  ناك  .وملا  فوفص  ربع  نوحفاكي  فالآ  كانه  لازي  ال  ناكو 

.ةقفانلا تاناويحلاو  وملاب  مهدايج  تعتو  حورجب ، اوباصي  نأ  نود  نم  اوطقس 

لوغملا اوأر  امدنع  دونجلا  حاصو  ًاددجم  دايجلا  ءالتعال  رماوأب  طابضلا  خرص 
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.مامألا ىلإ  نومدقتي 

ًاباش مطلي  هطابض  دحأ  ىأر  .فصلا  فقوتف  ىنميلا  هعارذ  ةضبق  نويشك  عفر 

.حنرتي هلعجل  ةيفاك  تناك  ةوقب 

كحض يسفنب ."! كلتقأس  رخآ ، ًاداوج  برضت  كتيأر  اذإ  : " ةّدحب طباضلا  لاق 

.تفاخ توصب  نويشك 

!". لاجرلا ىلع  اوبّوص  ىرخأ ! نورشع  : " فصلا لوط  ىلع  رمألا  ددرتو  خرص ،

نورمتعي طابض  ةيؤر  عاطتساو  لوألا  مهرايهنا  نم  اوفاعت  دق  نشت  ناسرف  ناك 

ىلع نويشك  دّدس  .مامألا  ىلإ  مدقتلا  ىلع  مهدونج  نّوثحي  شير  اهيلع  تاذوخ 

.ءاوهلا فيسب يف  حولي  هداوج ، ىلع  لجرلا  رادتسا  امدنع  مهنم  دحاو 

يف لجرلا  باصأو  نويشك  هقلطأ  يذلا  كاذ  رخآ  مهس  فالآ  ةعست  تعبت 

ماهسلا لباو  ناكو  مهاياحض  ءاقتنا  نوعيطتسي  اوناك  ىدملا ، كلذ  دنع  .هقنع 

دونج أدبو  وجلا  يف  تّزأ  يتلا  ماهسلا  لعفب  ةيناثلا  ةمجهلا  تمطحت  ً.ارمدم 

، ىضوفلا كلت  نم  ملاس  جورخلا  لاجر  ةعضب  عاطتسا  .رعذلاب  نورعشي  نشت 

نأ الإ  ًاملؤم ، ناك  رمألا  رادصإ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .مهعورد  نم  زربت  ماهسلاو 

تمطحت دقو  دايجلا  تطقسو  هلوح  نم  لاجرلل  دايجلا "! : " رأج نويشك 

.اهماظع

تام .ليجأت  كانه  نكي  و  بلق  ةقد  تس  لك  قلطنت  ماهس  ةرشع  تناك 

ةرادتسالا اولواحو  فئاخلاو ، ءافعضلا  ىوس  َقبي  و  ةعرسب  ةعاجش  مهكأ 

تطقس دايجب  ةمحدزم  مهفلخ  طوطخلا  تناك  .مهلاجر  ىلإ  ةدوعلل  مهدايجب 

نم زربت  ماهسلاو  جورسلا  ىلع  قلعم  اهناسرف  ناكو  ماهسلا ، اهيقلت  دعب 

.مهوردص

يهتني ىتح  رظتناو  عبرألا  همهس  قلطأ  امدنع  هملؤت  نويشك  فتك  تناك 

تناكو وملاو ، ءامدلاب  ًائيلم  مهمامأ  يداولا  ناك  .مهتابرض  نم  هلوح  لاجرلا 

مهيدل نكت  .جلثلا   يف  دونجلا  مادقأو  دايجلا  رفاوح  نم  ءارمح  عقب  كانه 

٣٢١



نولازي ال  اوناك  نشت  طابض  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  كاذنآ  موجه  نشل  ةصرف 

مايقلا نوعيطتسي  اونوكي  مهنأ   الإ  ةوقلاب ، مهقيرط  قشل  مهدونجب  نوخرصي 

.ىرخأ ةرم  كلذب 

نيرشع ّدع  .هلاجر  هب  قحلو  رمأ  رادصإ  نود  نم  مامألا  ىلإ  نويشك  ىرج 

ىرخأ ةوطخ  نيرشع  ىشمو  بئاصلا ، همكح  ىلع  بلغتت  هتراثإ  كرت  مث  ةوطخ ،

تناك .ةراهنملا  دايجلاو  لاجرلا  نم  ةعومجم  نم  طخ  لكشب  ًابيرق  ىحضأ  ىتح 

جلثلا ىلع  رخآ  ًهس  نيرشعب  نويشك  ىقلأ  امدنع  توقلا  لصفت  طقف  دراي  ةئم 

ًافوخ نشت  دونج  بحتنا  ً.اعم  اهطبرت  يتلا  ةدقعلا  عطقو  دحأ  هس  يذلا  

مهفوفص ب  رشتني  رعذلا  ناك  ً.اددجم  ساوقألا  ّدش  متو  كلذ  اوأر  امدنع 

.نوتتشتي مهلعج  ماهسلا م  نم  ديزملا  مهتباصأو 

ءانثأ برهلا يف  نولواحي  اوناك  نوثك  تامو  ًائيطب  بارطضالا  ناك  ةيادبلا ، يف 

مهنك ءيش  يأ  ىلع  يجهنم  لكشب  لوغملا  قلطأ  .فلخلا  نم  مامألا  ىلإ  مهعفد 

بارطضالا ىأر  امدنع  ٍلاع  ٍتوصب  نويشك  خرصو  ةعرسب  طابضلا  طقس  .هتيؤر 

ًابناج ىلوألا  فوفصلا  نم  اوبرتقا  دق  اونوكي  نيذلا   كئلوأ  ىّحنت  .رشتني 

.فوخلاب اوبيصأو 

مهيداني ناك  نيب  سمخلا  همهس  قلطأ  نآلا ."! ءطبب  : " هلاجرب نويشك  خرص 

مغرلا ىلع  اهدنع ، هسفن  رّذح  .بارطضالا  لمتكيل  دونجلا  نم  بارتقالا  رّكفو يف 

.هسفنل لاق  ك  تقو ، كانه  ناك  .براهلا  دونجلا  ءارو  يرجلا  ديري  ناك  هنأ  نم 

تائم طقسو  ربكأ ، لكشب  ةقدلا  تدادزاو  رمأ  دق  ناك  ك  ةكرحلا  تأطابت 

كاذنآ تانانكلا  تحضأ  دقو  نوتس ، .مهنم  لك  يف  مهس  نم  كأ  عم  لاجرلا 

.مهروهظ ىلع  ةفيفخ 

ناك ال .نيدئاع  نوّرفي  مهنم  ديدعلاو  ناسرفلا  عب  دق  ناك  .نويشك  فقوت 

موجه نم  فاخي  نكي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  مهفوفص ، ميظنت  مهتعاطتساب  لازي 

بارتقالا نأ  فرعي  ناك  .ةيفلخلا  مهفوفصب  ةزهلا  قاحلإل  ةصرف  ىأرو  رخآ ،
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ىلإ ةزهلا  ليوحت  نوعيطتسي  دق  هلاجر ، ىلإ  نشت  دونج  لصو  اذإ  .طخ  مهنم 

.ةكحضب اهل  باجتساو  هلوح  ةشوشبلا  هوجولا  ىلإ  نويشك  رظن  .رصن 

، مامألا ىلإ  ةعساو  تاوطخب  ىشمو  ًاحرف  اوللهت  يعم ."؟ نوشمتس  له  : " لاق

اوناك يف  رتولا  ىلع  هب  كسمأ  ةرملا ، هذه  .هتنانك  نم  رخآ  ًهس  بحسي 

ىلوتساو ًايح  لازي  مهنم ال  ديدعلا  ناك  .وملا  نم  ىلوألا  فوفصلا  وحن  نوسي 

اهب مهونعطيل  تاظحل  مهنم  رمألا  قرغتساو  ةنيمثلا ، مهفويس  ىلع  لوغملا  ضعب 

ّدم .فصلا  ربع  قلطني  داوج  ببسب  ًاضرأ  عقي  نويشك  داك  .مهسبالم  مازح  تحت 

دعب ىلع  هلاجر  نم  نانثا  داوجلا  فقوأو  هأطخأ ، هنكل  ماجللا  كسميل  هدي 

رخآب كسمأ  دقو  اهناسرف  تدقف  يتلا  دايجلا  تائم  كانه  تناك  .ةصق  ةفاسم 

ىلع نويشك  لمع  .بلصلا  ةامرلا  فص  نم  ًاعزف  لهصيو  يرجي ، ناك  نيب 

ليكشت نوديعي  اوأدب  نشت  ناسرف  نأ  دهاشو  هفنأ  كرفب  داوجلا  ةئدهت 

تقولا ناك  ار  .ساوقألاب  هلعف  هبعش  عيطتسي  ام  مهل  رهظأ  دق  ناك  .مهفوفص 

.داوج ةوهص  نع  هلعف  نوعيطتسي  ام  اوفرعيل  ناح  دق 

هلاجر ىأرو  رمألا  رّركت  ىرخأ ، ةرم  دايجلا ."! اوطتماو  فويسلا  اوذخ  : " خرص

كأ ددع  كانه  ناك  .نشت  دايج  جورس  ىلع  اوزفقيل  وملا  قوف  حرف  نوعفدني 

ءامدب ًاخطلمو  ًافئاخ  لازي  ال  ناك  اهضعب  نأ  نم  مغرلا  ىلع  اهنم ، ٍفاك  نم 

.ودعلا هلعفي  ام  ىل  باكرلا  ىلع  فقوو  جرسلا ، ىلإ  نويشك  زفق  .خألا  هسراف 

ةصرف زاهتنا  بحيس  هقيقش  ناك  .كلذ  ةيؤرل  كانه  ناك  راساخ  نأ  ول  ىّن 

يفدر هيبعكب  برضو  ًايدحتم  خرص  .مهدايج  لعتساب  نشت  شيج  ىلع  موجهلا 

.مامألا ىلإ  ًازفاق  هداوج  قلطنا  امدنع  جرسلا  قوف  ًاضفخنم  ىنحناو  هداوج ،

á  á  á

تناك .ىلتقلا  ثثج  قوف  زيكنج  ّرم  امدنع  رمملا  ةياهن  معت  ىضوفلا  تناك 

مهس نويلم  فصن  سدكتو  مهلك ، هارسأ  ًابيرقت  تلتق  دق  نشت  دونج  ساوقأ 

ىلإ اوبره  دق  ىرسألا  ضعب  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .مادقألا  تحت  يديدح 

٣٢٣



نوميقيو ةحلسأب  نوكس  مهآر  دق  زيكنج  ناك  .نيروعذم  نشت  فوفص 

.ءامدلاب ةخطلم  ٍديأب  سيراتم 

.فوفصلا ىلإ  ىرسألا  رخآ  لصو  امدنع  ًاعطقتم  مظتنملا  ماهسلا  لباو  ىحضأ 

.سأيب نولكريو  نوبرضي  مهو  لوألا ، فصلا  فلخ  ام  ىلإ  مهقيرط  تائملا  قش 

عساو قاطن  ىلع  هب  اوبرضيل  هنولمعتسي  اوناك  ًاحالس ، نودجي  اوناك  امدنع 

.مهيلع ءاضقلا  متي  ىتح  مهلوح 

هجرس قوف  ىنحناو  هلوح  نم  ماهسلاب  رعش  مامألا ، ىلإ  زيكنج  مدقت  امدنع 

ام لك  لعف  دقو  همامأ  بكلا  نشت  شيج  ناك  .هنم  ًادج  ًابيرق  اهدحأ  ّرم  امدنع 

ناك طقف  ًادحاو  ًابناج  نأ  كردأو  اهيلإ  لصو  امدنع  ةرغثلا  تعستا  .عيطتسي 

ةباوبك ةرغثلا  يف  رّكف  دق  ناك  فلخلا ، يف  ديعب  ناكم  نم  .روخص  نم  ًاروس 

ةمخض ةرجش  عذج  اوعفر  دق  اوناك  نشت  نأ  ىأر  اهنم ، برقلاب  نكل  ةميظع ،

نك هنأ  زيكنج  كردأو  ىلعألا  ىلإ  دت  لابح  كانه  تناك  .بناجلا  دحأ  ىلإ  ًايلاع 

.هيلع ىضقُيس  تطقس ، اذإ  .فصن  هشيج  رطشو  هسفن ، رمملا  ىلع  اهطاقسإ 

.ىلتقلا ثثج  نم  لت  مامأ  فقوت  ىتح  همدقت  أطابت  هيف ، يرسي  رعذلا  ناك  نيب 

ًالاجر ىدان  .ةرجشلا  طقست  نأ  وأ  ةبرض  ىقلتي  نأ  ًارظتنم  ًاطبحم ، زيكنج  خرص 

مخضلا عذجلا  ىلإ  راشأو  مادقألا  ىلع  ًاس  مدقتلاب  مهرمأو  مهئسأب ، همامأ 

.اهوعطقو لابحلا  ىلإ  لوصولل  اوحفاك  .هلامآ  لك  طقس  لاح  مطحيس يف  يذلا 

ام أطخ  كانه  ناك  .نشت  طوطخ  ةكرح يف  ةيؤر  زيكنج  عاطتسا  ةرغثلا ، فلخ 

عفدي ىرسألا  رخآ  ناك  .هتيهام  نم  ققحتيل  هباكر  ىلع  فوقولاب  رطاخو 

سبح .مهتحلسأل  مهزيهجت  ءانثأ  نشت يف  دونج  يمحت  يتلا  ةفيعضلا  سيراتملا 

لثم مهفويس  تناكو  نيدهجملا ، ىرسألا  ىلإ  هدونج  مضنا  امدنع  هسافنأ  زيكنج 

زيكنج عاطتساو  ًاخأ  تتمص  دق  ساوقألا  تناك  .سمشلا  يف  ةعمال  طوطخ 

.ديزملا بلطت  ٍديأ  ةيؤر 

تحبصأ دق  ضرألا  تناك  .لمأي  ناك  ك  ًاخأ ، مهنم  تدفن  دق  ماهسلا  تناك 
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ىلع ةاقلم  ةثج  لك  تألم  دق  تناك  ةيديدح  ةغص  ماسم  ببسب  ءادوس 

رهش .نشت  فوفص  ًاقارتخا يف  قّقحيسف  اهناكم  ةرجشلا يف  تيقب  اذإو  .ضرألا 

لوغملا عفر  هفلخ ، .ّدس  رايهنا  هبشي  ئجافم  طغضب  رعشو  هدلاو ، فيس  زيكنج 

ىلع اهومغرأو  مهدايج ، فادرأ  ىلع  مهمادقأب  اوبرضو  ةليوط  ًافويس  وأ  ًاحامر 

ةرجشلا لظ  تحت  زيكنج  ّرم  .ةيقابلا  سيراتملا  ميطحت  مت  .ثثجلا  قوف  زفقلا 

.نشت روطاربمإ  شيج  هجاوي  ناك  نيب  فقوتلا  عطتسي  ةمخضلا و 

دادزا .مهفوفص  ب  ًاقيمع  مهفويس  اولمعأو  نشت ، دونج  ب  ناسرفلا  رشتنا 

مهمامأ سيل  ًالاجر  نوهجاوي  اوناكو  اهنوعطقي ، اوناك  ةفاسم  لك  عم  رطخلا 

بولسأب كرحتي ، ءيش  يأ  زيكنج  برض  ً.اضيأ  بناجلا  الك  ىلع  اإو  بسحف ،

نيروعذملا ناسرفلا  نم  ًافص  ىأر  همامأ ، .تاعاس  ةليط  هيلع  ةبظاوملا  هنك  راّزج 

ىلإ رظنلل  ةظحل  فقوتلا  عطتسي  .اهنوتتشيو   مهدونج ، طوطخب  نومدطصي 

امدنع طقف  .هلوح  رودي  فويسلا  نم  بكلا  ددعلا  كلذو  ةرجشلا  ىلإ  فلخلا 

يرجلل مهدايج  نوعفدي  نيذلا  ناسرفلاب  براحملا  نم  رخآ  فص  مدطصا 

دايج نوطت  هموق  راحم  نأ  كردأ  نأ  دعب  ىلعألا  ىلإ  هرصب  عفر  اهتعرس ، ىصقأب 

فوفص نيبكلا يف  كابترالاو  رعذلاب  رعشو  اهدنع ، شجأ  توصب  خرص  .نشت 

نوقشي اوناك  يف  ةفيعضلا  باّشنلا  جاوفأ  نورمدي  هلاجر  ناك  هفلخ ، .هئادعأ 

موجهلا نود  نم  ًايفاك  كلذ  نكي  .ةدشتحملا   فوفصلا  لخاد  ًاقيمع  مهقيرط 

ناكو نشت ، فوفص  يف  ىضوفلا  نورشني  ناسرفلا  ىأر  زيكنج  نكل  يبناجلا ،

.مهئادعأ طسو  ةوقب  نوعفدني  اعلا  ناسرف  لضفأ 

هوجو ىلع  مدلا  هنم  قفدت  غيلب  حرجب  ببستو  هقنع ، هداوج يف  فيس  باصأ 

ًاضرأ لجر  طقسأو  هنع ، زفقو  حنرتي  داوجلاب  زيكنج  رعش  .لتاقملا  دونجلا 

.هلقث لكب  هيلع  طقس  امدنع 

ىوس ءيش  لعف  هعسوب  نكي  ةظحللا و  كلت  ًابئاغ يف  ةكرعملاب  هروعش  ناك 

نم ديزملا  ناك  ً.ايفاك  كلذ  نوكي  نأ  لمأ  ىلع  مادقألا ، ىلع  لاتقلاب  رارمتسالا 
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لخدي لوغملا  شيج  ناك  ...زكرملا  وحن  نوعفدنيو  رمملا  جراخ  نوقفدتي  هيبراحم 

.اهسفن لوح  رودت  نشت  فوفص  لعجت  ةعّردم  ةضبق  لثم 

لوغملا ناك  نيب  همف  ًارغاف  يرجي  ام  بقاري  نأ  ىوس  غنوهز  يهز  عسي   

وحن فلخلا  ىلإ  مهعفد  مث  هناسرف  فاقيإ  ىأر  دق  ناك  .ةيمامألا  هفوفص  نورمدي 

مهلعج ىلع  هتردق  نم  ًاقثاو  ناك  .فوفصلا  رعذلا يف  رشن  يسيئرلا م  شيجلا 

.ةقورسم دايج  ىلع  كلذ  دعب  مهب  اوقحل  نيعللا  لوغملا  نكل  مهناكم ، نوتبثي يف 

يف زاتمم  لكشب  اهيلع  نونزاوتيو  ةشهدم ، ةراه  دايجلا  نوطت  اوناك 

ةلمح نم  ًاجوف  ىأر  .ةرغث  نوحتفيو  ةبك ، ةعرسب  ماهسلا  نم  ًالباو  نوقلطي 

ةديدج ةجوم  تعفدناو  رمملا  دنع  ىلوألا  فوفصلا  تعجارت  مث  راهني  فويسلا 

ً.افويس نولمحي  لافطأ  مهنأ  ول  هدونج ك  ربع  مهنم 

هطابض ناك  .يرجي  ام  باعيتسا  ىلع  رداق  غ  هنهذو  همف ، دئاقلا  رغف 

دّمجتو ةبك  ةعرسب  عقت  تناك  ةثك  ًاثادحأ  نكل  هرماوأ ، راظتناب  هيلإ  نورظني 

فصن نم  كأ  ناك  .ةردابملا  مامز  ةداعتسا  هرودق  لازي  ناك ال  .هناكم ال ، يف 

نورظتني اوناك  ناسرفلا  نم  ًاجوف  نيرشع  نأ  ودعلاب ك  دعب  محتلي  هشيج  

.هاطتماو هداوج  راضحإ  بلط  .فصلا  لوط  ىلع 

ناك .ةمدقملا  ىلإ  فصلا  لوط  ىلع  هوثوعبم  قباستو  رمملا ،"! اوقلغأ  : " خرص

اذإ .ةايحلا  ديق  ىلع  نولازي  ال  اوناك  اذإ  رمألا ، ذيفنتل  نوزهاج  لاجر  هيدل 

نيذلا كئلوأ  مدتو  ةرصاحم  هنك  رمملا ، ربع  لوغملا  قفدت  فاقيإ  عاطتسا 

ديحولا ءيشلا  تحضأ  اهنكل  خأ ، ذالمك  ةرجشلا  عفر  دق  ناك  .هفوفص  اوقرتخا 

.هتاوق عيمجت  ةداعإل  هل  ٍفاك  تقو  فوت  هنك  يذلا 

.ةبك ةعرسب  ودعي  هناصحو  رمملا ، ةياهن  ربع  عفدني  زيكنج  يدوبوست  ىأر 

ربع مهناخ  نوعبتي  لاجرلا  نم  ديزملا  أدب  امدنع  هلوح  دادزي  بك  طغضب  رعش 

نولازي مهنم ال  ديدعلا  ناك  .ةراثإلا  نم  ةيتفلا  يدوبوست  بائذ  تخرص  .ةرغثلا 

ًادئاع يف رادتسا  دق  مهضعب  ناك  .اهكيرحت  مهنك  دايجو ال  لاجر  نيرصاحم ب 
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.مامألا لاتقلا يف  ىلإ  ةدوعلل  حفاكيو  عفادتملا  دشحلا 

دتشي هسأر  قوف  لابحلا  دحأ  دهاش  امدنع  زيكنج  ىري  يدوبوست  دعي   

ةتباثلا غ  ةرجشلا  نأب  ةظحل  مهفو يف  ىلعألا ، ىلإ  رظن  .لاجرلا  هقلست  امدنع 

.ةرغثلا اوربع  نيذلا  كئلوأ  نع  هلصفتو  طقست  نأ  نك 

، مامألا ىلإ  كرحتلا  ىلع  اهّوثحيل  مهدايج  اولكرو  رطخلا  هلاجر  ظحالي   

لبح دتشا  امدنع  ةنعل  يدوبوست  قلطأ  .مهلثم  بابشل  يغبني  ك  نوخرصي 

.لفسألا ىلإ  اهيمرل  ثكلا  بلطتت  اهنكل ال  ةمخض ، ةرجشلا  تناك  .رخآ 

ام عرسأب  هقلطيو  ًهس  بحسي  ناك  نيب  هاجتالا  ىلإ  ًاشم  هلاجرب ، رأج 

هترجنح نشت يف  دونج  دحأ  لوألا  همهس  باصأ  كانه ."! ىلإ  اوبوص  : " عيطتسي

تأدبو غنوهز  يهز  رمأ  ذيفنتل  اوضكر  ديزملا  نكل  لبحلا ، نع  ًادعتبم  عقوو 

ىلع تضقو  ماهسلا ، نم  ةفصاعب  ةيتفلا  يدوبوست  بائذ  تدر  .بلقنت  ةرجشلا 

مخضلا عذجلا  نشت  دونج  رخآ  عفد  .رخأت  دق  تقولا  ناك  .لاجرلا  تارشع 

كأ ًاديعب  يدوبوست  نكي  .رمملا   ًالئاه يف  ًايود  ًاثدحم  طقسو  ًاما ، مهقوف 

ناكو ًافوخ  هداوج  عجارت  .عذجلا  طقس  ثيح  لهسلا  نع  ةوطخ  نيرشع  نم 

ً.اددجم هيلع  رطيسيل  ماجللا  ّدشي  نأ  هيلع 

يدوبوست ناك  نيب  .توصلا  ةجيتن  هيف  مه  اوّهبنت م  نوجانلا  ىرسألا  ىتح 

نأ لبق  ةظحلل  ةمحدزملا  فوفصلا  ىلع  تمصلا  قبطأ  ًالوهذمو ، ًافئاخ  قّدحي 

دسي ةرجشلا  بناج  ناك  .هاقاس  تقحُس  براحم  نم  ةبعرم  ةدحاو  ةخرص  جرخت 

فالآب يدوبوست  رعش  .اهقوف  زفقلا  داوج  يأ  رودق  نكي  .لجر   عافتراب  رمملا 

.هلعف هيلع  يغبني  ام  فرعي  نكي  هنكل   هوحن ، ًايئاقلت  لوحتت  نويعلا 

مت .زجاحلا  فلخ  رهظت  نشت  يحاّمر  نم  ًافوفص  ىأر  امدنع  هتدعم  تصلقت 

نكل فلخلا ، ىلإ  عجارتلا  ىلع  مههوجو  راهظإ  ىلع  اوأرجت  نيذلا  كئلوأ  ماغرإ 

لوط ىلع  نانسأ  لثم  رهظ  ليقث  ديدح  نم  طخ  كانه  ناكو  تيقب ، مهتحلسأ 

.فاجلا هقير  يدوبوست  علتباف  .عذجلا 
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ميطحتل رمألا  قرغتسيس  مك  فرعي  نكي  انه ."!  ًاسوؤف  ديرأ  ًاسوؤف ! : " حاص

ىلع ًاقلاع  ىقبيس  هناخ  ناك  كلذ ، يف  اوحجني  ىتح  .مخضلا  عذجلا  كلذ  لثم 

.رخآلا فرطلا 
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نورشعلاو عبارلا  لصفلا 

ةبرضب هيفتك  نع  لجر  سأر  رتبو  ًابضاغ ، خرصف  طقست  ةرجشلا  زيكنج  ىأر 

تاوصأب فرفرت  يتلا  ةيبهذلاو ، ءارمحلا  تايارلا  نم  رحب  ناك يف  .ةدحاو  ةيوق 

دعب اوكردأ  دق  اونوكي  ً.اسئايو   ًاديحو ، لتاقي  ناك  .رويطلا  ةحنجأ  قفخ  لثم 

لتاقي يذلا  براحملا  ىلع  ءاضقلا  طقف  هنم  نوبيرقلا  كئلوأ  لواح  .نوكي  نم 

عردلا نم  ةعطق  لك  لمعتسيو  مهنيب ، عفدنيو  رودي  ناك  .مههجو  رجمزيو يف 

ةكرحلا نع  فقوتي  ألا و  هفلخ  كرت  ً.ايح  هيقبي  نأ  نك  ءيش  يأو  حالسك ؛

.تايارلا نم  دشحلا  كلذ  لثم  توملا يف  ينعي  فقوتلا  ناك  ً.ادبأ 

دقو ٍّدحتب ، اورأجو  مهءادعأ  ىرتعا  يذلا  ئجافملا  ددرتلاب  نشت  ولتاقم  رعش 

عفدنت ددجلا  ناسرفلا  نم  ةبك  ةوق  ةيؤر  زيكنج  عاطتسا  .مهيلإ  مهتقث  تداع 

، ءادعأ ًالجرتم ب  ناك  .نويشك  هقيقش  ةيؤر  عيطتسي  دعي  حانجلا و  لوط  ىلع 

.طقف ةوطخ  دعب  ىلع  توملا  نأ  فرعو  ناكم  لك  رابغلاو يف 

ةوقب هفلخ  ناخلا  بحسو  هقيرط  ًادونج يف  سراف  قحس  سأيلاب ، رعش  امدنع 

اناك يف  مخضلا  براحملل  ركشلاب  زيكنج  ثهل  .يلوت  عراصملا  ناك  .ةبك 

ىلع ماهسلا  تعقعق  .هب  نوخرصي  نيذلا  كئلوأ  ّدض  هيفيس  نالمعتسي 

.هيعرد

". يلإ : " ناخلا نع  ًاعفادم  نيدشتحملا  نشت  دونج  سوؤر  قوف  نم  يلوت  خرص 

جرسلا يطت  زيكنج  ناك  نيب  .هوحن  هداوج  هّجوو  سراف  نود  نم  ًاداوج  ىأر 

.لجرلا كف  همدق  ترسكو  ةوقب ، لكر  ً.املأ  خرصو  هذخف  ىلع  ةبرض  ىقلت  غرافلا ،

ب هلوح  رظنو  هيلع  رطيست  تناك  يتلا  سأيلا  ةلاح  نم  هبنتي  حرجلا  هلعج 

.ةكرعملا ةحاس  نع  عابطنا  هيدل  حبصأو  تابرضلا ،

اونظ ار  تاليكشت ، نود  نولتاقي  نشت  يلتاقم  نأ  ادب  .ةمراع  ىضوفلا  تناك 

ديعي قرشلا  ىلإ  مهدئاق  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .ةيفاك  ةبكلا  مهدادعأ  نأ 
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ءاهتنالا دعب  زيكنج  لاجر  ىلإ  نولصيس  حانجلا  لوط  ىلع  ناسرفلا  ناك  .مهميظنت 

هنأ ركذتي  .هينيع   نع  مدلا  داعبإل  هسأر  زيكنج  ّزه  .دونجلا  دشح  لاتق  نم 

عاطتسا ً.اديعب  هتذوخ  تعقو  نأ  دعب  ًافوشكم  ناك  هسأر  نكل  حرجب ، بيصأ 

.رخآ يدنج  قنع  برضي  ناك  نيب  لفسألا  ىلإ  قصبو  مدلا  قوذت 

ناكو هل ، باجتساو  نويشك  هعمس  ناخلا ."! : " ًاديعب هتوص  لصوو  يلوت ، خرص 

دق هلاجر  نم  ديدعلا  ناكو  هقيقش  ىلإ  لوصولا  عطتسي  .هدي   هفيسب يف  حّولي 

.لجر فالآ  ةسمخ  هعم  يقب  ار  .مادقألا  تحت  اوقحُسو  كاذنآ ، مهفتح  اوقل 

.ناخلاو رغداب  رمم  نع  ًادج  نيديعب  اوناكو  ةيواخ  مهتانانك  لك  تناك 

مدلا قفدت  .هداوج  فدر  لوط  ىلع  ًاغيلب  ًاحرج  ثدحأو  هفيسب  نويشك  حّول 

رّرك .هقيرط  يف  مهبرضيو  لاجرلا ، قوف  قلطنيو  خرصي  ناصحلا  ناك  نيب 

داوجلا ةدايق  عيطتسي  ناك  داكلابو  هب ، اوقحلي  نأ  هلاجرل  سئايلا  ءادنلا  نويشك 

داوجلا ناك  .هيلإ  لوصولا  هنك  ءيش  يأ  برضي  نشت ، دونج  ربع  ّرم  .باصملا 

ةبقعب مدطصا  امدنع  رسكني  يردصلا  هصفق  مظع  نويشك  عمسو  نونجب  يرجي 

هيبراحم دحأ  خرص  .هعردب  رخآ  ًالجر  برضو  داوجلا ، سأر  قوف  نم  عفدنا  .ام 

سلجي ناك  نيب  ألاب  رعشي  ًالوهذم  ةضفخنم ، عارذ  ىلع  نويشك  ضبقو  هفلخ 

.هفلخ جرسلا  ىلع 

.مهتمالسب كفت  نود  نم  مهلوقع ، اودقف  مهنأ  ول  ك  فالآ  ةسمخلا  لتاق 

لهصتو لكرت  اهولعجو  نويشك ، لعف  مهدايج ك  اورصوح  نيذلا  كئلوأ  حرج 

ىلإ لوصولا  مهيلع  ناك  .لابجلا  ب  فوشكملا  لهسلا  وحن  ودعت  تناك  يف 

.هفتح ىقلي  نأ  لبق  زيكنج 

ةقيرطب هنزاوت  داعتسا  .ىرخأ  ةرم  عقي  داكو  ّعتي  اثلا  داوجلاب  نويشك  رعش 

ً.افوخ داوجلا  انيع  تعستا  دقو  ةفوشكم ، ضرأ  وحن  طوطخلا  ربع  عفدناو  ام 

نم اهدحأ  ىلع  نويشك  زفقو  ناكم  لك  ناسرف يف  اهيطت  يتلا ال  دايجلا  تناك 

.ماجللاب كس  ناك  نيب  داوجلا  مف  يف  ىنميلا  هعارذ  قّز  داكو  كفت ، نود 
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أده ىتح  روعذملا  داوجلا  ىلع  ةرطيسلل  حفاك  مث  ةكرعملا  ةحاس  نم  جرخ 

نم كأ  كانه  نكي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  هعم ، اوؤاج  دق  هلاجر  ناك  ً.اددجم 

.نشت شيج  بلق  ىلع  يوقلا  موجهلا  دعب  فالآ  ةثالث 

هسأرو ىري  ناك  داكلاب  موجه ."! : " ًايحاص نوكيل  هسأر  ّزهي  وهو  نويشك ، خرص 

ناك نيب  مروتم  ههجو  لك  نأب  رعش  .ضرألا  ىلع  لوألا  طوقسلا  رثأ  نم  ًاملأ  جضي 

.هقيقش ىلإ  ًادئاع  شيجلا  حانج  لوط  ىلع  هتعرس  ىصقأب  يرجلل  هداوج  عفدي 

نم ّفلؤملا  غنوهز  يهز  ناسرف  ّفص  رّخؤم  ناك  همامأ ، ليم  فصن  دعب  ىلع 

مهددع نأ  فرعي  نويشك  ناك  .رمملا  قالغإل  مجاُهي  لجرو  داوج  فلأ  نيرشع 

ًابناج هملأ  عضوو  قلطني ، ناك  نيب  هفيس  عفر  .هتعرس  ففخي  هنكل   ًادج ، بك 

.حايرلل ءارمح  ًانانسأ  رهظأو 

ناك .ةرجشلا  طقست  نأ  لبق  رمملا  روبع  نم  اونك  دق  فلأ  نم  كأ  نكي   

عافدلل نيدعتسم  مهناخ ، لوح  نوقابلا  عمّجتو  مهفتح  اوقل  دق  ءالؤه  فصن 

لثم اولتاق  مهنكل  بابد ، لثم  مهلوح  نشت  دونج  كرحت  .لجر  رخآ  ىتح  هنع 

عذجلا ىلع  فلخلا  ىلإ  تارظن  يقلي  زيكنج  ناك  تقولا ، ةليطو  سووهم ، لاجر 

دونج نم  ةراهم  كأ  مهنم  لكو  برحلل ، نيدولوم  هلاجر  ناك  .رمملا  دسي  يذلا 

، ةيواخ مهتانانك  لك  تناك  .اوتامو  مهدايج  باكر  قوف  نم  اولتاق  نيذلا  نشت 

تناك .دحاو  قولخم  مهنأ  ول  مهدايج ك  عم  اوروان  لاجرلا  نم  ديدعلا  نكل 

صخش يأ  ردص  لكرت  ىتمو  ءاوهلا  حولي يف  فيس  نع  عجارتت  ىتم  فرعت  دايجلا 

مامأ لوغملا  ناسرف  كرحت  جئاه ، رحب  ةريزج يف  لثم  ً.اثك  بارتقالا  ىلع  ؤرجي 

ىلع ساوقألا  ماهس  تعقعق  ً.اضرأ  مهطاقسإ  دحأ  عطتسي  و  نشت  شيج 

دحأ نكي  ً.اديج   ديدستلا  عطتست  و  ةرصاحم  تناك  جاوفألا  نكل  مهعورد ،

ناك .سرشلا  براحملاو  ءامدلاب  ةجرضملا  فويسلا  كلت  نم  بارتقالاب  بغري 

.مهفويسب قصتلت  مهيديأو  ءامدلاب ، خطلم  زيكنج  عم  نولتاقي  نيذلا  كئلوأ 

مهيلع ام  لك  نأو  مهعم  مهناخ  نأ  نوفرعي  اوناك  .مهلتق  بعصي  ًالاجر  اوناك 
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، صقانتي مهددع  أدب  اهدنع ، ىتح  .زجاحلا  ةلازإ  ّمتت  ىتح  دومصلا  وه  هلعف 

طقسي لجر  لك  لباقم  نيرشع  وأ  ةرشع  ىلع  نوضقي  اوناك  مهنأ  نم  مغرلا  ىلع 

يف دادزي  مهسأيو  ةمهجتم  مهنويعو  رمملا ، ىلإ  نورظني  ديزملا  أدب  .مهنم 

.لاتقلا نوعباتي 

أموأ ً.ابحاش  يدوبوست  ادهاشو  دودسملا ، رمملا  ىلإ  ًاعم  نالسرأو  مليج  لصو 

.لجرلا ىلإ  باشلا  دئاقلا 

، لدعملا اذهب  .سوؤفلا  عم  لعلا  نم  ديزملا  ديرن  : " ةّدحب مليج  لاق 

". تاعاس رمألا  قرغتسيس 

كمودق رظتنأ  طقف  تنك  .دئاقلا  اهيأ  كل  ةدايقلا   " .دوربب يدوبوست  هيلإ  قّدح 

بحسو ىرخأ ، ةملكب  قطني  نأ  نود  نم  هنع  ًاديعب  هداوج  رادأ  انه ." ىلإ 

! بائذلا اهيأ  اولجرت  : " ةّدحب لاق  .هلاجر  سوؤر  قوف  نم  خرصيل  ًاقيمع  ًاسفن 

!". يعم مادقألا ! ىلع  فويسو ! ساوقأ 

قلست سوؤفلا ، قرف  ىلع  فارشإلا  ةمهم  نايلوتي  نازرابلا  نادئاقلا  ناك  يف 

دحأ لكري  نأ  لبق  نشت  يحاّمر  ىلع  لفسألا  ىلإ  رظنو  ةرجشلا ، عذج  يدوبوست 

دعتبت سوؤفلا  قرف  لعج  بك  عافدناب  هلاجر  هعبت  .مهيلع  زفقيو  ًابناج  ةحلسألا 

اوناكو ناخلا  ذاقنإل  ًاديحو  بهذي  باشلا  مهدئاق  اوعديل  اونوكي  .مهنع  

.نشت يلتاقم  عدخ  نم  بضاغو  طيشن 

نمض مهقيرط  اوقش  .ةكرعملا  ىلإ  ةيتفلا  بائذلا  مضنا  امدنع  ًايلاع  زيكنج  رظن 

كئلوأ نأ  ادب  .مهفوفص  ةبك يف  ةرغث  اوحتفو  فلخلا ، نم  ئجافتملا  نشت  دونج 

يدوبوست ىلع  ةقلعم  تناك  مهنويع  نأل  اهب  اورعشي  حارجب   اوبيصأ  نيذلا 

لازت ال  هعارذ  تناكو  ناخلا  ىأر  دق  ناك  .مامألا  ىلإ  هقيرط  قشي  ناك  نيب 

رشع ينثالا  هدارفأ  ددع  ىدعتي  فصب ال  نشت  دونج  برض  .مويلا  كلذ  ةحاترم 

اوحتف .مهفاقيإ  نك  الو  ةبك  ةعرسب  نوكرحتي  ًابابش  براحم  اوناكو  ًاصخش ،

.ىلتقلا نم  برد  قوف  زيكنج  ىلإ  مهتلصوأ  ةرغث 
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اذه يف  ينم  نوديرت  اذام  مكرظتنأ ! تنك  دقل  : " يدوبوست زيكنج  ىدان 

."؟ تقولا

رّاتب فيس  نع  دعتبا  امدنع  ىتح  ًايح ، هناخ  ةيؤرل  باشلا  دئاقلا  مستبا 

ةثجب عتو  ةبك  ةديهنت  قلطي  وهو  فيسلا  بحس  .هلمحي  يذلا  لجرلا  نعطو 

ال اوناك  مهنكل  مهلوح ، نورودي  نشت  دونج  ناك  .فلخلا  ىلإ  عجارت  امدنع 

يذلا فلألا  ىتح  قيوطت  نك  هنأ  اهعم  ادب  ةبك  دادعأب  نودشتحي  نولازي 

ناسرفلا قاوبأ  تحدص  بكلا ، نشت  شيج  ةرصاخ  دنع  .يدوبوست  هدوقي 

تحتفو ماظتناب ، نشت  فوفص  تعجارت  امدنع  جرسلا  ىلع  زيكنج  رادتساو 

ناسرف عفد  امدنع  ضعب  ىلإ  مهضعب  لوغملا  نوبراحملا  رظن  .موجه  نشل  ًاقيرط 

ناكو زيكنج ، ّرشك  .مهفوفص  نم  ًاقالطنا  اهتعرس  ىصقأب  يرجلل  مهدايج  نشت 

.هلوح هلاجر  عّمجت  يف  ثهلي 

كحض يهتنن ." امدنع  اهنم  راتخي  نم  لوأ  نوكأس  .ةديج  دايج  كلت  : " لاق

اونحناو ًاببخ ، يرجلل  مهدايج  اوعفد  دحاو ، لجرك  مث ، هوعمس ، نيذلا  كئلوأ 

اوعفدو رمملا  لوح  ضرألا  ىلع  ةرطيسلل  ًاديحو  يدوبوست  اوكرت  .جورسلا  قوف 

.ضعبب هضعب  ناتوقلا  مدطصت  نأ  لبق  اهتعرس  ىصقأب  يرجلل  دايجلا 

ىلع .لوغملا  ناسرف  عم  لاتقلا  نم  ةظحل  لوأ  هفتح يف  نشت  ناسرف  دئاق  يقل 

نيذلا كئلوأ  حّول  .مهجورس  قوف  نم  مهفتح  نوقلي  هلاجر  ناك  رفاوحلا ، توص 

وأ لوغملا  ناسرف  ضفخنا  امدنع  ءاوهلا  يف  مهفويس  ةبرضلا  يدافت  اوعاطتسا 

هداوج زيكنج  عفد  .مهتايح  ةليط  اذه  ىلع  اوبردت  دق  اوناك  ً.ابناج  اوليا 

لمحت يتلا  هعارذ  تناكو  ناسرفلا ، فوفص  ًاقيمع ب  هتعرس ، ىصقأب  قالطنالل 

ثيح هفدر  قوف  ةديدج  ةبرض  ىقلتو  مهل  ةياهن  كانه  نكت  .هملؤت   فيسلا 

ءسلا ىأرو  فلخلا  ىلإ  عجارتي  ىرخأ  ةبرض  هتلعج  .رسكنا  دق  عردلا  ناك 

.كلذ هرودق  نكي  و  طقسي ؛ .هنزاوت   ديعتسي  نأ  لبق  هقوف  زتهت  ةبحاشلا 

لءاستو فلخلا  نم  نشت  ناسرفب  نويشك  دايج  تمدطصا  امدنع  تاخرص  عمس 
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نم ةبك  دادعأ  كانه  تناك  .ًالوأ  توميس  وأ  طسولا  هقيقش يف  يقتليس  ناك  نإ 

دوقيل هعفدو  لضفأ  هجازم  كلذ  لعجو  كاذنآ  وجني  نأ  عقوتي  نكي  .ءادعألا  

.هعم هدلاو  ليختي  نأ  لهسلا  نم  ناك  .رماغ  حرف  ةظحل  هئادعأ يف  ب  هداوج 

.لضفأ ةياهن  اوراتخيل  هؤانبأ  نكي  ً.اخأ   ًاروخف  زوجعلا  لجرلا  نوكيس  ار 

شيج دارفأ  داق  .ءازجأ  ةثالث  ىلإ  ًاخأ  ةرجشلا  ميطحت  مت  دق  ناك  هفلخ ،

ىلع ممصمو  مهجتم  ديلجلاب ، ةاطغملا  تاحاسلا  ىلإ  ءطبب  مهدايج  لوغملا 

نبالاو بألا  نم  لك  ناكو  ةمدقملا  هيداوج يف  نالسرأو  مليج  داق  .مهناخل  رأثلا 

.ديعب نم  فرفرت  يتلا  نشت  مالعأو  تايار  ىلإ  ارظن  .نيدعتسم 

فوس .نمزلاب  ةدوعلا  تعطتسا  نإ  مليج  اي  ايح  غأ  نل  : " هنبا نالسرأ  ىدان 

". انه نوكأ 

ًهس عضو  زوجعلا ."؟ لجرلا  اهيأ  انه  نوكتس غ  نيأ  : " ةماستباب مليج  در 

فوفص ىلع  مهس  لوأ  قلطي  نأ  لبق  ًاقيمع  ًاسفن  بحسو  سوقلا  رتو  ىلع 

.ودعلا

هنم قفدتو  رمملا  حُتف  امدنع  طابحإب  يرجي  ام  بقاري  غنوهز  يهز  ناك 

ب ناخلا  تعضو  دق  ةهلآلا  نكت  .لاتقلل   نيدعتسم  براحم ، فلأ  نورشع 

تعفدنا يف  ةغصلا ، ناخلا  ةوق  عم  نوكبتشي  غنوهز  يهز  ناسرف  ناك  .هيدي 

نأ ودبي  نكي  .يرجي   يبظ  نطب  قز  ر  لثم  نشت  دونج  ىرخأ ب  ةعومجم 

ربع ًاعم  نولمعي  اوناك  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  مهنيب ، ام  يف  نولصاوتي  لوغملا 

، هينيع غنوهز  يهز  كرف  .ةدايقلل  ديحولا  زكرملا  وه  ناك  نيب  ةكرعملا ، ةحاس 

.ةرئاد ةكرعملا  تناك  يف  رابغلا  بحس  ىلإ  قّدحو 

ودبت مهلاكشأ  تناكو  لهسلا ، مهضعب  كرت  دقو  ىضوف  قراغ يف  هوحاّمر  ناك 

اّهلك عدخلا  تناك  ةكرعملا ؟ ذاقنإ  هنك  له  .لالتلا  ب  ةديعب  عقب  لثم  كاذنآ 

.ددعلاب ًاقوفتم  لازي  ناكو ال  طسبنم  لهس  ىلع  لاتقلا  ىلإ  رمألا  لصو  .تهتنا  دق 

يرجلل مهدايج  نوعفدي  اوناك  يف  بقارو  هيثوعبمل  ةديدج  رماوأ  ردصأ 
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رثإ مهسب  هلاجر  نورط  رمملا  نم  لوغملا  ناك  .ةكرعملا  ةحاس  ربع  اهتعرس  ىصقأب 

ةيهانتملا ةقدلا  تناك  .مهرظتني  ناك  يذلا  شيجلا  طسو  مهقيرط  نوقشيو  رخآ ،

نأ اهيلع  يغبني  ثيح  عمجتت  اهلعج  م  اهضعب ، ىلع  عجارتلا  ىلع  هفوفص  مغرت 

نوعفدني ًاناسرف  ىأر  امدنع  هنيبج  نع  قرعلا  غنوهز  يهز  حسم  .ةدعابتم  نوكت 

يرجي ام  بقاري  نأ  ىوس  هعسي  .حلسم   غ  مهنأ  ول  ك  هيحاّمر  ربع 

اياوزلا لك  نم  اومجاه  تائم ، نم  تاعومجم  ىلإ  اولصفنا  امدنع  ًادمجتم 

.قيز هشيج ّرش  اوقّزمو  مهساوقأب ،

هنأ وزغلا  تاعومجم  ىدحإ  ظحالت  نأ  لبق  طقف  ةظحل  قرغتسا  رمألا  نأ  ادب 

اودهاش امدنع  قرشت  مههوجو  غنوهز  يهز  ىأر  .ةكرعملا  هّجوي  كانه ، فقي 

رشع ينثا  ىأر  قّدحي ، ناك  نيب  .هتدايق  ةميخ  لوح  ةمخضلا  برحلا  تايار 

ناك .اههاجتا  ليوحتل  مهدايج  ماجل  نوّدشي  نيرخآو  ههاجتاب  ةدودشم  ًاسوق 

، مهقيرط نوفقي يف  يصخشلا  هسرح  نم  تائم  ناك  .ديكأتلاب  ًادج  ًاديعب  ىدملا 

، طايش لثم  اوناك  .فوخلاب  ةأجف  دئاقلا  رعشو  ماهسلا  عنم  اوعيطتسي  مهنكل  

ناك .هوحن  كلذ  عم  اوقفدتو  ءيش  لك  بّرج  دق  ناك  .لوهسلا  نم  لاجرلا  ءالؤه 

نيب ألاب  نورعشي  مهنأ ال  ادب  نكل  لاتقلا ، حورجل يف  ضرعت  دق  مهنم  ديدعلا 

.هوحن مهدايج  نوهجويو  ءامدلاب  ةخطلم  ٍديأب  مهساوقأ  نوبحسي  اوناك 

توصلا نأ  ول  .خرصي ك  هلعج  هعرد م  نم  زربو  هردص ، مهس يف  سرغنا 

زفقو ةيشحو  ةوقب  هداوج  بحس  هسراحب ، خرصو  ًاما  هباصعأ  دقف  هفوخ ، رّرح 

ناك .هلوح  ًالاجر  تلتقو  هسأر ، قوف  ىرخأ  ماهس  تّنط  .جرسلا  ىلع  هرهظ  ًاينحم 

هتقث تعبتو  هتوم ، ةهجاوم  يف  هشأج  ةطابر  دقف  دق  غنوهز  يهز  دئاقلا 

فوفصلا ربع  ةعرس  ىصقأب  قلطنا  يذلا  هداوج  يفدر  ىلع  هيبقعب  برض  .هسفنب 

.هءارو هسارح  ًاكرات 

امدنع ةشهد  مهنويع  تعستا  نيذلا  هدونج  هوجو  ىلإ  لفسألا  ىلإ  رظني   

طقس .هب  نيدتقم  ةطاسبب ، اوضكرو  مهتحلسأ  نوثكلا  ىقلأ  .مهنع  ىلختي  هوأر 
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.ديدش ءطبب  نوكرحتي  اوناك  يف  هداوج  مهب  مدطصا  امدنع  ًاضرأ  مهضعب 

ةجاحلا ىوس  ًائيش  فرعي  ةدوربلا و  ةديدش  حيرلا  ةشوشم يف  هتيؤر  تحضأ 

رايهناب هشيج  بيصأ  هفلخ ، .هنوقحالي  نيذلا  هوجولا  ةاسق  لوغملا  نم  برهلل 

اولتقو روطاربمإلا ، دونج  وحن  زيكنج  شيج  عفدنا  .ةحبذملا  ترمتساو  لماك 

.باّعللا نم  ءاضيب  مهدايج  هاوفأ  تحضأو  قاهرإلاب  مهعرذأ  تبيصأ  ىتح  مهنم 

نأل ةلواحم  لك  تلشفو  مهلاجر ، عيمجت  تارم  ثالث  نوزراب  طابض  لواح 

امدنع .مهقحسو  تجه  نشل  ةعساولا  ضرألا  نم  ةدافتسالا  عاطتسا  زيكنج 

ًالاجر تلعجو  ةلماك ، ةعرسب  ًاديج  حامرلا  تلمع  مليج ، ماهس  رخآ  تدفن 

دعي برهي و  نشت  دئاق  ىأر  دق  زيكنج  ناك  .ةمدصلا  ثأت  نم  ىعرص  نوطقسي 

ةحاس قوف  ًايلاع  سمشلا  تعفترا  .اهب  بيصأ  يتلا  ةعيظفلا  حورجلاب  رعشي 

خطلملا ىلتقلا  نم  لابج  روطاربمإلا يف  تاوق  تسدكت  ةهظلا ، لولحبو  لاتقلا ،

.نيدَراطُم هاجتا  لك  نوقابلا يف  عبتو  ءامدلاب ،

.هب لح  دق  ناك  يذلا  ردخلا  هنهذ  دقف  هداوج ، دوقي  غنوهز  يهز  ناك  يف 

لوط ىلع  ةعرس  ىصقأب  هداوج  دوقي  ناك  نيب  ديعب  نم  ةكرعملا  تاوصأ  تشالت 

لاجرلا نم  كباشتملا  دشحلا  ىلإ  طقف  ةرم  فلخلا  ىلإ  رظن  .غنيكني  ىلإ  قيرطلا 

اوطتما دق  صاخلا  هسرح  ضعب  ناك  .نيريرم  بضغلاو  راعلا  ناكو  لتاقتملا ،

نود نم  .هلشف  نم  مغرلا  ىلع  هل  مهئالوب  كسمتم  مهدئاقب ، قاحلل  مهدايج 

سراف ةئم  ىلاوح  نم  ةبيتك  كانه  تناكو  هلوح ، ليكشت  مهدايج يف  اوداق  ةملك ،

.روطاربمإلا ةنيدم  تاباوب  نم  برتقت 

.وتواب نم  ًازراب  ًاطباض  ناكو  هبناج ، ىلإ  هداوج  دوقي  ًالجر  غنوهز  يهز  فرع 

راكفألا نم  برغتسي  نأ  ىوس  هعسي  همسا و  ركذتي  نأ  ةيادبلا  عطتسي يف   

ةدارإو ًادهج  رمألا  بلطتو  مهمامأ  ةعرسب  ةنيدملا  تحال  .هنهذ  رودت يف  يتلا 

.ناجول .أدهي  ةوقب  قفخي  يذلا  هبلق  لعجيو  هشأج  ةطابر  ديعتسيل  نيبك 

.ناجول ناك  لجرلا  مسا  نأ  ًاخأ  ركذت 
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قدنخلاو ةيلاعلا  راوسألا  ىلإ  رظن  امدنع  هعرد  يف  ًاقرع  ببصتي  دئاقلا  ناك 

يهو ةعداوو  ةملاسم  ةنيدملا  تدب  ءامدلا ، ةقارإو  ىضوفلا  دعب  .ةنيدملاب  طيحملا 

ثوعبم يأ  قبس  دق  غنوهز  يهز  ناك  .ديدج  موي  لابقتسال  ءطبب  ظقيتست 

.طقف ًاليم  نيرشع  دعب  ىلع  تعقو  يتلا  ةثراكلل  كردم  روطاربمإلا غ  يقبو 

."؟ ناجول اي  كمادعإ  متي  نأ  ديرت  له  : " هبناج ىلإ  لجرلل  لاق 

.هنوهجاوي ام  مهفيو  ًابحاش ، ناك  دئاقلا ." اهيأ  ةلئاع  يدل  : " لجرلا در 

". يرماوأ عبتاو  يلإ  ِغصأ  ًاذإ ، : " غنوهز يهز  در 

نم ةحاسم  قوف  ةيجراخلا  ةباوبلا  لازنإو  ديعب  نم  دئاقلا  ىلع  فرعتلا  مت 

لاجرلل رماوأ  رادصإل  جرسلا  ىلع  غنوهز  يهز  رادتسا  .هايملا  اهرمغت  ضرألا 

.هفلخ

سرح عم  داضم  موجهب  مايقلا  اننك  .روطاربمإلا  رابخإ  يغبني  : " ةعرسب لاق 

نودشي مهتلعج  اهنأو  موزهملا ، لاجرلا  اهثأت يف  تلكلل  نأ  ىأر  ةنيدملا ."

.ةثراكلا نم  ءيش  ذاقنإل  مهدئاقب  نوقثي  نولازي  اوناك ال  .مهجورس  قوف  مهتاماق 

تناكو ةنيدملا ، ىلإ  لخدي  ناك  نيب  عانق  لثم  ودبي  ههجو  غنوهز  يهز  لعج 

نم أوسأو  رسخ ؛ دق  ناك  .هينذأ  ةيلاع يف  ةدهمملا  تاقرطلا  ىلع  رفاوحلا  تاوصأ 

.بره دق  ناك  كلذ ،

ةقئاف قئادحب  ًاطاحم  ةنيدملا ، لخاد  ًخض  ًءانب  يروطاربمإلا  رصقلا  ناك 

.لابقتسالا ةفرغ  ىلإ  هدوقتس  تناك  ةباوب  برقأ  وحن  غنوهز  يهز  هجوت  .لجلا 

لالخ هّبنتيس  ناك  .ةعاسلا  كلت  ًاظقيتسم يف  باشلا  روطاربمإلا  ناك  نإ  لءاست 

.ءابنألا عمسي  امدنع  ًادج ، صق  تقو 

ةعساو تاوطخب  اوشمو  ةيجراخلا ، ةباوبلا  دنع  لجرتلا  ىلع  ساّرحلا  ماغرإ  مت 

مث مدخ ، مهلباق  .نوفزيزلا  راجشأ  هب  طيحت  ضيرع  قيرط  لوط  ىلع  لخادلا  ىلإ 

سرح نم  دونج  ّدس  روطاربمإلا ، اوقتلي  نأ  لبق  .تاعاقلا  نم  ةلسلس  ربع  اوقرفت 

.مهقيرط صاخلا  روطاربمإلا 
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ً.ابناج اوحنتي  نأ  رظتناو  هفيس  ّملس  امدنع  غنوهز  يهز  ىلع  ءيش  يأ  رهظي   

ناك هنأب  ليخت  .هقيرط  وه  عباتي  يف  ةيجراخلا  تاعاقلا  نوقبيس يف  هدونج  ناك 

ءابنألا لماح  هلوح  نوفوطي  هديبعو  ةظحللا ، كلت  يو يف  روطاربمإلا  ظاقيإ  متي 

ًائيش نوفرعي  اونوكي  مهنكل   تاعئاشلاب ، رصقلا  قرغيس  .داع  دق  دئاقلا  نأب 

روطاربمإلا فرعي  نأ  يغبني  نكل  ًاقحال ، ةاسلل  ةلماكلا  ةروصلا  رهظتس  .دعب 

.ًالوأ

همامأ حتُفت  لابقتسالا  ةرجح  باوبأ  غنوهز  يهز  ىري  نأ  لبق  ليوط  تقو  ّرم 

يسرك يف ىلع  سلاجلا  لكشلا  وحن  ةيبشخلا  ضرألا  ىلع  ةعساو  تاوطخب  ىشمو 

طّشم دقو  مونلا ، نم  ًاخفتنم  روطاربمإلا  هجو  ناك  دقتعي ، ناك  .رخآلا ك  فرطلا 

.هسأر قوف  ليتت  تناك  هنم  ًالصخ  نأ  ىتح  لجع  ىلع  هرعش 

."؟ ًادج ةمهملا  ءابنألا  يه  ام  : " فلكتم توصب  يو  روطاربمإلا  لاق 

.هيتبكر ىلع  وثجي  ناك  نيب  ًاقيمع  ًاسفن  بحسو  ًاخأ  ءودهلاب  دئاقلا  رعش 

تلعجو اهدنع  هسأر  عفر  ًابك ." ًافرش  روطاربمإلا  ةلالج  ينحنم  دقل  : " لاق

ً.افوخ هءادر  كس  باشلا  روطاربمإلا  بئتكملا  هجولا  نم  اترهظ  ناتللا  نانيعلا 

.هيف نونج  كانه  ناك 

فرص دق  روطاربمإلا  ناك  .ةعاقلا  يف  هلوح  رظني  ءطبب ، غنوهز  يهز  فقو 

فارطأ يف  ديبع  ةتس  فقو  .هشيج  دئاق  نم  ةصاخلا  ةلاسرلا  عسل  هءارزو 

ةنيدملل ءابنألا  نولمحيس  اوناك  .مهل  ثرتكي  نكي  غنوهز   يهز  نكل  ةفرغلا ،

ناك هنكل  تقولا ، كلذ  ًاشوشم  هنهذ  ناك  .ًاليوط  ًافز  جرخأ  ً.ااد  اولعف  ك 

.لقألا ىلع  ًايحاص 

روطاربمإلا ىأر  مهدص ." عطتسأ  .رمملا   ربع  لوغملا  لخد  دقل  : " ًاخأ لاق ،

.ةيلاع ذفاون  نم  مداقلا  ءوضلا  عمشلا يف  لثم  حبصي  هدلج  نولو  بحشي ،

ىلع انماغرإ  مت  له  شيجلا ؟ : " همامأ فقيل  ضهني  وهو  يو  روطاربمإلا  لأس 

."؟ باحسنالا
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". روطاربمإلا ةلالج  اي  مطحت  دقل  "

ًاديعب هدحأ  رظني  و  ههجاوي  يذلا  باشلا  ىلإ  شيجلا  دئاق  انيع  تقّدح 

.ةرملا هذه 

اهيأ كعم ، .رصتنأس  تنك  هعم ، .روطاربمإلا  ةلالج  اي  صالخإب  كدلاو  تمدخ  "

". ترسخ ًانأش ، لقألا 

يتناهإ يف ىلع  ؤرجتو  أبنلا  اذهب  يلإ  تئج   " .ًالوهذم همف  يو  روطاربمإلا  رغف 

."؟ يرصق

ناك ثيح  نم  ةليوط  ًانيكس  بحس  هنكل  فيس ، هيدل  نكي  .دئاقلا   دهنت 

فوخلاب رعش  دقو  اهتيؤر ، ىدل  باشلا  روطاربمإلا  قهش  .هعرد  تحت  اهيفخي 

.ةأجف هباتني 

الأ يغبني  ناك  .روطاربمإلا  ةلالج  اي  هيلإ  ءيجملاب  حمسيل يل  كدلاو  نكي   "

نأ دعب   " ً.افافختسا هيفتك  غنوهز  يهز  ّزه  ةزه ." نم  دئاع  شيج  دئاقب  قثت 

."؟ اذه يدل غ  يذلا  رايخلا  ام  .توملا  قحتسأ  تحبصأ  كتلذخ ،

هوحن غنوهز  يهز  عفدنا  .هسارح  يدانيل  ًاقيمع  ًاسفن  روطاربمإلا  بحس 

هعرد ىلع  نابرضت  نيديب  رعش  .ةخرصلا  دمخأو  هترجنح ، لوح  ًادي  قبطأو 

هقنخ عيطتسي  ناك  .هيلع  هتضبق  تدتشاو  ًافيعض  ناك  ىتفلا  نكل  ههجوو ،

ًاناكم يف دجو  كلذ ، نم  ًالدب  .ميظع  لجر  نبال  ةناهإ  نوكتس  كلت  نكل  اهدنع ،

.هبلق كسلا يف  سرغو  مواقيو ، ىولتي  ناك  نيب  روطاربمإلا  ردص 

مدلا للب  .هيتنجو  ىلع  شودخلا  أب  رعش  طقف  اهدنعو  ًاديعب  ناديلا  تطقس 

.هيسرك ىلإ  هديعيل  دئاقلا  هعفرو  كسلا  لوح  بوثلا 

روطاربمإلا ةثج  مامأ  فقوو  غنوهز ، يهز  مهلهاجتو  نوخرصي  ديبعلا  ناك 

.هسفنل لاق  ك  رايخ ، كانه  نكي  .باشلا  

.لخادلا ىلإ  روطاربمإلا  ساّرح  عفدناو  هيعارصم  ىلع  يجراخلا  بابلا  حُتف 

رمملا نوأل  هلاجر  لاكشأ  ىأرو  مهتهجاومل ، غنوهز  يهز  فقوو  مهتحلسأ  اوعفر 
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ءامدلاب ًاخطلم  ناكو  هل  تردص  يتلا  رماوألاب  مزتلا  دق  ناجول  ناك  .فلخلا  يف 

.ًاليوط ًاتقو  مهرخآ  ىلع  زاهجإلا  رمأ  قرغتسي  .كاذنآ  

ضيبألا هجولا  ىلإ  ًابرغتسم  قّدحي  طبهيو ، ولعي  هردصو  ناجول  فقو 

.تيملا روطاربمإلل 

."؟ نآلا لعفنس  اذام  .هتلتق  دقل  : " ًافئاخ لاق 

ةكرعملا ةحاس  اولقن  نيذلا  ءامدلاب  خطلملا  قهرملا  لاجرلا  ىلإ  دئاقلا  رظن 

ام لكو  هرسخ ، دق  ناك  ام  لك  ىلع  ًاقحال  بحتنيس  ار  .ناكملا  كلذ  لثم  ىلإ 

.كاذنآ كلذل  ًابسانم  نكي  تقولا   نكل  هادي ، هتفرتقا 

.اهنيصحتو ةنيدملا  قالغإ  يغبني  هنإو  تام  روطاربمإلا  نإ  بعشلل  لوقنس  "

". رخآ ءيش  لعف  اننك  الو  انه  ىلإ  نومداق  لوغملا 

ًادج ًابحاش  ناك  هدالوأ ."؟ دحأ  نآلا ؟ روطاربمإلا  نوكيس  نم  نكل  : " ناجول لاق 

.شرعلا ىلع  ىّجسملا  دسجلا  ىلإ  ًاددجم  رظني  و 

نم ءاهتنالا  دعب  .ةسداسلا  زواجتي  ال  هئانبأ  ربكأ  رمع  : " غنوهز يهز  در 

". هيلع يصوك  مكحأس  .يلإ  هبلجا  ةزانجلا ،

تلكلا دّدرو  ديدجلا ،" روطاربمإلا  ايحي  : " سمهو .هدئاق  ىلإ  ناجول  قّدح 

ضرألا هنيبج  سم  ىتح  ناجول  ىنحنا  ًابيرقت ، لوهذب  .هلوح  نودوجوملا  كئلوأ 

.غنوهز يهز  دئاقلا  مستباو  نورخآلا  دونجلا  هعبت  .ةيبشخلا 

". ةنس فالآ  ةرشع  .ةنس  فالآ  ةرشع  : " فطلب لاق 
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نورشعلاو سماخلا  لصفلا 

.لايمأ دعب  ىلإ  ناخدلا  لصوو  لابجلا ، قوف  دوسألا  نوللا  ىلإ  ءسلا  تلوحت 

دق تناك  لئابقلا  نكل  ةياهنلا ، يف  اوملستسا  دق  نشت  دونج  نم  ديدعلا  ناك 

لوح مايأ  ةّدع  لتقلا  رمتسا  .ةمحر  يأ  رهُظت  و  اهدارفأ  نم  ثكلا  تدقف 

مهنوحبذيو براهلا  دونجلا  نم  ٍجان  لك  نوقحالي  نوبراحم  كانه  ناكو  رمملا ،

.نطولا ريرغلا يف  تاناويح  لثم 

تّرم دق  تالئاعلا  تناك  .تايارلاو  حامرلا  ّيصع  نم  ةميظع  نان  لاعشإ  مت 

بيوذتل كلا  تاودأو  تابرع  اهعم  ترضحأو  براحملا ، فلخ  رمملا  ربع  ءطبب 

تاردحنملا ىلإ  نشت  نؤم  بحس  مت  .ذالوفلا  ىلع  اهنم  لوصحلاو  حامرلا  سوؤر 

.اهيلع ظافحلا  متي  ىتح  ةيجلثلا 

لك عسوب  نكي  .كلذل   ةجاح  كانه  نكت  و  نشت ، ثثج  دادعتب  دحأ  مقي   

ثثجلا ةيرعت  ءاسنلاو يف  دالوألا  دعاس  ً.ادبأ  اهاسني  نأ  ثثجلا  لابج  ىأر  نم 

طقف دحاو  موي  دعب  ةعيرم  ةحئارلا  تناك  .ةميق  يذ  ءيش  لكو  اهعورد  نم 

.نانلا ناخد  قرتحاو يف  قطقط  يذلا  بابذلاب  ءاوهلا  ألتماو 

يتلا ةنيدملا  ةيؤرب  بغري  ناك  .هشيج  ةداق  زيكنج  رظتنا  رانلا ، ةفاح  ىلع 

، هيلإ مضنالل  راساخو  نويشك  ءاج  .هدض  شيجلا  كلذ  لثم  تلسرأ  دق  تناك 

نانلا تناك  ً.اديعب  دت  يذلا  رانلاو  مدلا  لقح  ىلإ  فلخلا  ىلإ  ةبهرب  اقّدحو 

ينغت يهو  ةعناخ  تناك  لئابقلا  ىتحو  يداولا  لابج  ىلع  ةكرحتم  لالظب  يقلت 

.اهالتق ىلع  ةتفاخ  تاوصأب 

زيكنج مهاعدتسا  نيذلا  لاجرلا  ناك  نيب  تمصب  ةثالثلا  ءاقشألا  رظتنا 

ًابحاش ًالوأ ، يدوبوست  ءاج  .ةدودشم  مهتاماقو  هوحن ، ةلوره  مهدايج  نودوقي 

، ًاعم نالسرأو  مليج  ءاج  .رسيألا  هعارذ  لوط  ىلع  ةحيبق  ءادوس  تازرغب  ًاروخفو 

ىوس َقبي  .لصاولا   رخآ  ءاّنبلا  نايلو  اس  وه  ناك  .نانلا  ببسب  نكاد  هنولو 
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تناك .ًالش  لايمأ  ةرشع  دعب  ىلع  رهن  ىلإ  ركسعملا  لقنل  فلخلا  يف  جوميت 

ناك .اهتيذغتب  لئابقلا  مايق  نود  نم  ىتح  ًامايأ ، ةرعتسم  ىقبتس  بهللا  ةنسلأ 

ىلتقلا ةحئارو  رمتسملا  نطلا  نم  ًاليلع  جوميت  ىحضأو  أوسأ  حبصي  بابذلا 

.ةنفعلا

ام نأ  ًاقثاو  ناك  .لهسلا  نع  ًاديعب  هيرظانب  حيشي  نأ  عيطتسي  زيكنج  نكي   

رامدلاو ةزهلا  نم  لبق  نم  برتقا  دق  نكي  .ةيروطاربمإ   توم  ينعي  هاري 

فرعو هيف  هرثأ  كرت  دق  كلذ  ناك  .رمملا  ربع  ةكرعملا  لاحلا يف  هيلع  تناك  لثم 

فالآ ةينا  فل  مت  دق  ناك  .تايركذلا  راضحتساو  هينيع  قالغإ  ًااد  هرودق  نأ 

لثم نوقلتسي  ثيح  ىلإ  رظن  .لابجلا  ىلإ  مهذخأو  ضيبأ  شقب  هلاجر  نم 

شهنت بائذلاو  روقصلا  تناك  كاذنآ ، .هنع  ًاديعب  جلثلا ، يف  ماظع  نم  عباصأ 

.مهتالئاع عم  مهركتو  ءسلا ، ىلإ  مهدقت  دهشيل  طقف  يقب  دق  ناك  .مهمحل 

برض اهروطاربمإو ." هذه  غنيكني  َلف  .ركسعملا  ريدي  جوميت  : " ةداقلل لاق 

ك نورخآلا ، هعبت  نيب  .مامألا  ىلإ  يرجي  عفدنا  يذلا  هداوج  يفدر  ىلع  هيبقعب 

ً.ااد نولعفي  اوناك 

يف .مهنم  يأ  اهآر  ةنيدم  مخضأ  كاذنآ  غنيكني  تناك  بك ، لهس  ىلع  ةينبم 

ناك يذلا  نشت  يسامولبد  واشت ، نيو  تلك  زيكنج  ركذت  مهمامأ ، رهظت  تناك 

لثم ندم  ءانب  نوعيطتسي  لاجرلا  نإ  لاق  دق  ناك  .تاونس  ةّدع  لبق  هاقتلا  دق 

.ندملا كلت  ىدحإ  غنيكني  تناك  .لابج 

نم لقألا  ىلع  ًامدق  سمخ  عفترت  ةنكاد  ةيدامر  ةرخص  ىلع  ضهنت  تناك 

ةيبشخلا جاربألا  ّدعل  ةنيدملا  لوح  اس  وهو  نايل  زيكنج  لسرأ  .اهتمق  ىلإ  اهساسأ 

اّدعو لايمأ  ةسمخ  نم  كأ  اعطق  دق  اناك  اداع ، امدنع  .كلذ  نم  كأ  عفترت  يتلا 

أوسألا ناك  .راوسألا  لوط  ىلع  كاوشأ  لثم  تدب  دقو  ًابيرقت ، جرب  فلأ  نم  كأ 

نوتماص دونج  اهيلع  موقي  يتلاو  راوسألا ، ىلع  ةمخضلا  ساوقألا  ةحلسأ  فصو 

.يرجي ام  نوبقاري 
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لجرلا نكل  ًافئاخ ، نكي  ءاّنبلا   نأ  ىلع  ام  ةراشإ  نع  ًاثحب  نايل  زيكنج  بقار 

راز دق  نكي  لوغملا ،  لثم  .جرسلا  قوف  حضاو  لكشب  هسأر  ئطأطي  ناك 

.مجحلا كلذب  راوسأ  ميطحتل  ةقيرطب  كفتلا  عيطتسي  الو  لبق  نم  ةمصاعلا 

راوسألا نع  ةلصفنم  نوصح  ةعبرأ  تبصتنا  مخضلا ، ليطتسملا  اياوز  ىلع 

اهقوطي رخآ  دجويو  راوسألاو  نوصحلا  ب  ضيرع  قدنخ  كانه  ناك  .ةيسيئرلا 

ةباوب ربع  رو  اهسفن ، راوسألا  ةديحولا يف  ةرغثلا  ةبك  ةانق  تناك  .جراخلا  نم 

ماهس ةامر  اهيلع  تاصن  ةيمحم  لباقملاب  تناك  يتلاو  ديدحلا  نم  ةمخض 

مهدحأل نك  ةطقن  دعبأ  ىلإ  بونجلا ، وحن  دت  ةانقلا  تناك  .تاقينجنمو 

زيكنج عطتسي  .هليخت   نك  الو  ًادج  ًخض  غنيكنيب  قلعتي  ام  لك  ناك  .اهتيؤر 

.تاباوبلا حتفل  ةقيرطب  كفتلا 

ضعب وأ  ناوشني ، نم  اوناك  لثم  بيرق  هشيج  ةداقو  زيكنج  يقب  ةيادبلا ، يف 

ءيش مهزواجتو  ءاسملا  ءاوه  توص يف  حدص  مث  .برغلا  ىلإ  ىرخألا  نشت  ندم 

عجارت امدنع  عقي  زيكنج  داك  .هثأت  ةوق  نم  حنرتي  نويشك  داوج  لعج  نكاد 

يف هفصتنم  ىتح  سرغنا  مهس  ىلإ  لوهذب  قيدحتلا  ىوس  هعسي  و  هداوج 

ً.هس هنم  كأ  سلمأ  ةرجش  عذج  لثم  ناكو  ةيرطلا ، ضرألا 

، فيخملا حالسلا  ىدم  دعب  ام  ىلإ  هشيج  ةداق  عجارت  ةملك ، يأ  نود  نم 

بارتقالا ناك  .تاعافدلا  نم  رخآ  ًاءزج  اومهف  نأ  دعب  كأ  مهتايونعم  تضفخناو 

اهسوؤرب ةمخضلا  ةدمعألا  نم  ديزملا  ةوعد  ينعي  ةوطخ  ةئمسمخ  نم  كأ 

بعرلا يف ثبت  هناسرف  نم  دشح  اهدحأ يف  صوغ  ةركف  درجم  تناك  .ةيديدحلا 

.بولقلا

.ةماخض لقأ  ًاراوسأ  ّمطح  دق  ناك  يذلا  لجرلا  ىلإ  جرسلا  قوف  زيكنج  رادتسا 

هينيع ىلإ  ءاّنبلا  رظني  نايل ."؟  اي  ناكملا  ىلع  ءاليتسالا  اننك  له  : " لأس

.هسأر ّزه  ًاخأ ، .ةنيدملا  ىلإ  قّدحو 

، عافترالا كلذ  نم  .ىلعألا  يف  ضرعلا  اذهب  روس  ىرخأ  ةنيدمل  سيل  : " لاق

٣٤٣



سيراتم انينب  اذإ  .هيلإ  لوصولا  يننك  م  عسوأ  ىدم  ًااد  مهيدل  نوكيس 

، مهيلإ لوصولا  عيطتسأ  تنك  اذإ  نكل  تاقينجنملا ؛ ةيح  عيطتسأ  ار  ةيرجح ،

". بطح ىلإ  تاقينجنملا  ليوحتو  يلإ  لوصولا  ديكأتلاب  مهنك 

فقوتلاو دحلا  كلذ  ىلإ  لوصولا  ناك  .غنيكني  هاجتاب  طابحإب  زيكنج  قّدح 

ناك طقف ، دحاو  موي  لبق  .قنحلا  ثي  ةخألا  ةبقعلا  دنع  كلذ  نم  مغرلا  ىلع 

.قفوملا هموجه  ىلع  نويشكو  رمملا  نصحلا يف  ىلع  هئاليتسا  ىلع  راساخ  ئنهي 

ً.ااد ةلوهسب  ققحتيس  رصنلا  نأو  هبعش ، فاقيإ  نك  هنأ ال  اهدنع  دقتعي  ناك 

يلوتسيل هل  اعلا  نأ  نوسماهتي  نوبراحم  ناك  .ديكأتلاب  كلذ  دقتعي  هشيج  ناك 

.حومطلا كلذ  لثم  نم  روطاربمإلا  ةيرخسب  رعشي  ناك  غنيكني ، ةهجاو  .هيلع 

.هيقيقش ىلإ  رادتسا  امدنع  بعت  يأ  زيكنج  هجو  ىلع  رهظي   

طيطختلل تقو  كانه  نوكيس  .توقلا  عمجل  ةديج  ًاضرأ  انه  تالئاعلا  دجتس  "

". ناكملا اذه  ىلع  موجهلل 

بكلا حتفلا  ةيؤر  ًاضيأ  ناعيطتسي  اناك  .ككشتم  نويشكو  راساخ  أموأ 

ىلع نيداتعم  احبصأ  دق  اناك  هسفن ، زيكنج  لثم  .غنيكني  يمدق  دنع  فقوتي 

ةلّمحم كاذنآ  مهبعش  تابرع  تناك  .ندملا  ىلع  ءاليتسالل  ثملاو  عيرسلا  عاقيإلا 

.ةليوط ةلحر  يأ  اهرواحم يف  رسكت  يتلا  ةولاو  بهذلاب 

."؟ ةنيدملا هذه  لثم  عيوجت  قرغتسيس  مك  : " ةأجف زيكنج  لأس 

.هلهجب رقي  نأب  بغري  هنكل   مهلثم ، ةركف  يأ  نايل  ىدل  نكت   

.غنيكني نوشيعي يف  روطاربمإلا  اياعر  نم  نويلم  نم  كأ  نأ  تعمس  دق  تنك  "

عماوص مهيدل  عبطلاب  نكل  بكلا ، ددعلا  كلذ  لثم  ماعطإ  ليخت  بعصلا  نم 

ّبطقي زيكنج  ىأر  روهش ." ذنم  نومداق  اننأ  نوفرعي  اوناك  .ةبك  نزاخمو 

ىتح وأ  تاونس ، ثالث  ىلإ  رمألا  لصي  نأ  نك   " .ةعرسب همالك  عباتو  هيبجاح 

". يالوم اي  عبرأ ،

.ههجو قرشأ  يدوبوست  مهرغصأ  نكل  ريدقتلا ، نم  ٍلاع  توصب  راساخ  هوأت 
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اذإ .انه  ًاعيمج  انئاقبإل  كب  ةجاح  .يالوم ال  اي  راصحلا  كفل  شيج  مهيدل  دعي   "

.ةديدجلا ضرألا  هذه  راشتنالاب يف  انل  حمستس  ار  راوسألا ، ميطحت  عطتسن   

". غنيكني فلخ  دجوي  امل  طئارخ  ىتح  انيدل  سيل  ةيلاحلا ، فورظلل  ًارظن 

.نسحتي هجاز  رعشو  .هينيع  شطعتلا يف  ىأرو  دئاقلا ، ىلإ  زيكنج  رظن 

ًظعو ًادلج  روطاربمإلا  اذه  حبصي  ىتح  راظتنالا  يلع  ناك  اذإ  .حيحص  اذه  "

هعارذب راشأ  لمعلا ." نع  يشيج  ةداق  فقوتي  نل  لقألا  ىلع  ملستسي ، نأ  لبق 

.هليختي نأ  مهنم  يأل  نك  لكشب ال  ًادج  ةعساش  ديعب  نم  ودبت  ضرأ  ىلإ 

نل .مكل  ضرألا  نوكتسو  هاجتا  يأ  نم  يلإ  اولاعت  تالئاعلا ، رقتست  امدنع  "

". ىلاسكو نيدب  حبصنو  انه  تقولا  عيضن 

ناك يذلا  ئيسلا  مهجازم  لدبتو  نيرخآلا  بهلت  هتسحو  يدوبوست ، مستبا 

ً.اقباس ًادئاس 

". يالوم اي  ءاشت  ك  : " در

رظتني ناك  نيب  ًابضاغ  غنوهز  يهز  دئاقلا  ىشم  عمال ، لوقصم  دوسأ  عردب 

عاطتساو ًائداه  راهنلا  ناك  .جيوتتلا  ةعاق  يف  هيلإ  مضنالل  روطاربمإلا  ءارزو 

تاراشإلاب نوذخأي  نيذلا  نأب  كش  كانه  نكي  .جراخلا   نابرغلا يف  بيعن  عس 

.اهوأر اذإ  ةجعزملا ، رويطلا  نم  ًائيش  نوجتنتسيس 

ناكس فصن  قّزمو  مايأ ، ةرشع  ذنم  تهتنا  دق  يو  روطاربمإلا  ةزانج  تناك 

ناك .ةثجلا  قرح  متي  نأ  لبق  مهدولج  ىلع  دامرلا  اوعضوو  مهسبالم  ةنيدملا 

دق مهنم  دحأ  نكي  .ءالبنلا   تالئاع  نم  يهتنت  ًابطخ ال  لّمحت  دق  غنوهز  يهز 

نوفقي هسارحو  مهيلإ  قّدحي  غنوهز  يهزو  سيل  روطاربمإلا ، توم  ةقيرط  ركذ 

رمألا ىهنأو  ةيروطاربمإلا ، سأر  ىلع  ىضق  دق  ناك  .مهفويس  ضباقم  ىلع  مهيديأو 

.هلاح ىلع  يقب  رخآ  ءيش  لك  نأ  الإ  ةدحاو  ةبرضب 

ءارزو ةثالث  مادعإ  دعب  نكل  ىلوألا ، ةليلقلا  مايألا  يف  ةمراع  ىضوفلا  تناك 

ًامدق ةبكلا  ةزانجلا  تضمو  ىرخأ ، ةمواقم  يأ  تراهنا  مالكلاب ، مهتقع  اوعفر 
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.همون ءانثأ  يفوت يف  دق  ناك  باشلا  روطاربمإلا  نأ  ول  ك 

لبق ةبسانملل  ًاططخ  اودعأ  دق  اوناك  مكاحلا  ءالبنلا  نأ  فاشتكا  ًاديفم  ناك 

نم ىتحو  ةروث  نم  تجن  دق  نشت  ةيروطاربمإ  تناك  .اهعوقو  نم  ليوط  تقو 

ىلإ رومألا  تداع  ىلوألا ، تاءادتعالا  ةجوم  دعب  .لبق  نم  روطاربمإلا  لتقل  ةرماؤم 

نأ ىوس  ًائيش  نوفرعي  ةنيدملا ال  نوحالفلا يف  ناك  ً.ابيرقت  عيمجلا  حاتراو  اهارجم 

ىلع غ ةنيدملا  عراوش  لهجب يف  اوبحتنا  .افلا  هدسج  كرت  دق  ناك  ءسلا  نبا 

.ىسأو ايتسهب  ىده 

ىلع كلذ  .هدلاو يف  تو  عمس  امدنع  دق ب  غصلا  روطاربمإلا  نبا  نكي   

ىتفلا ةدلاو  ىدل  ناك  ً.اديج  دعتست  هتلئاع  لعج  دق  يو  روطاربمإلا  ناك  لقألا ،

لالخ ةتماص  تيقب  دق  تناكو  اهتوم ، ينعيس  جاجتحا  يأ  نأ  فرعتل  ٍفاك  كاردإ 

امدنع .دامر  ىلإ  لوحتت  اهجوز  ةثج  بقارت  تناك  يف  ةليمجو  ةبحاش  ةزانجلا ،

اهترظن نأب  غنوهز  يهز  دقتعا  بهللا ، ةنسلأ  تعفتراو  ةزانجلا  ةقرحم  تراهنا 

ةدارإل ًاعرضت  ًاضفخنم  اهسأر  ناك  ىلعألا ، ىلإ  رظن  امدنع  نكل  هيلع ، رقتست 

.اهسفن تناك  ةجيتنلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع  دقتعا ، ك  هتدارإ ، .ةهلآلا 

تقرغتسا دق  ةزانجلا  تناك  ًالوأ ، .يش  ناك  نيب  ًابضغ  هنانسأ  دئاقلا  ّكص 

مايأ ةّدع  قرغتسيس  جيوتتلا  نإ  هل  ليق  مث  نكمم  هنأ  دقتعي  ناك  لوطأ م  ًاتقو 

لمعي حالفلا  نم  دحأ  الو  ةعوجفم  ةنيدملا  تناك  .قنحلا  ثي  كلذ  ناك  .ىرخأ 

يهتنت ال  سايق  تاسلج  لّمحت  دق  ناك  .مهمامأ  ةميظع  ثادحأ  يرجت  يف 

امدنع ىتح  ًاتماص  يقب  دق  ناك  .يصوك  هبصن  قيلت  ةديدج  سبالم  ليصفتل 

ةفاضإلاب .ةديدجلا  هتايلوؤسم  نع  تارضاحم  هعماسم  ىلع  ةيبصعب  ءارزولا  ىقلأ 

.ةنيدملا بقاريو  بابلا ، دنع  بئذ  لثم  لوجتي  لوغملا  ناخ  ناك  كلذ ، لك  ىلإ 

ًاناكم رشع  ينثا  ىلإ  تاجردلا  دعص  دق  غنوهز  يهز  ناك  هغارف ، تاعاس  يف 

ًانايحأ دقتعا  .ةيروطاربمإلا  ضرألا  ىلع  رقتست  ةرذقلا  لئابقلا  دهاشيل  روسلا  ىلع 

جعزملا نم  ناك  .ميسنلا  مهزعام يف  بيلحو  نفعلا  مهنأض  محل  ّمش  عيطتسي  هنأ 
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ةرطابألا ناك  .غنيكني  ىلع  اولوتسي  نل  مهنكل  مانغألا ، ةاعر  هيلع  بلغتي  نأ 

ك ةلوهسب ، طقست  نل  .مهتوقل  ًاضارعتسا  نوكت  نأب  نوبغري  ةنيدملا  اونب  نيذلا 

.هسفن غنوهز  يهز  ربخأ 

ةعقرق ًاقحالم ، هسفن  اهيف  روصتي  سيباوك  نم  ليللا  ظقيتسي يف  لازي  ناك ال 

؟ كلذ هلعف غ  عيطتسي  ناك  يذلا  ام  .هينذأ  ّنطي يف  ضوعب  لثم  ساوقألا  ماهس 

دعي .هقيوطتل   ممقلا  ىلعأ  قلست  نوعيطتسي  لوغملا  نأ  دقتعي  دحأ  نكي   

كلذ نم  مغرلا  ىلعو  هدض  ةهلآلا  تناك  دقل  .ةزهلا  لذب  رعشي  غنوهز  يهز 

، راوسألا ىلع  مطحتي  لوغملا  شيج  بقاس  ناك  .يصوك  هيدي  ةنيدملا ب  هتحنم 

ةرفح قمعأ  يف  هنفديو  هيديب  مهناخ  سأر  كسميس  حورجلا ، مهنخثت  امدنعو 

.ةنيدملا طئاغ يف 

يف .ىتفلا  روطاربمإلا  روهظ  رظتني  ناك  نيب  نسحتي  هجازم  ةركفلا  تلعج 

ىلع ديدجلا  ءسلا  نبا  روهظ  ةنلعم  عرُقت ، ًاسارجأ  عمسي  ناك  ديعب ، ام  ناكم 

.بعشلا

ًاقرع ببصتي  يذلا  هجولا  فشكتل  جيوتتلا  ةعاق  ىلإ  باوبألا  تحُتف 

.لوألا ريزولا  وشت ، نيورل 

نوكيس كبوث ! يدترت  ال  تنأ  يصولا ! يالوم  : " غنوهز يهز  ىأر  امدنع  لاق 

مايأ دعب  رايهنالا ، كشو  ىلع  هنأ  ول  ادب ك  ةظحل ." يأ  انه يف  روطاربمإلا  ةلالج 

بضغلل ًاثم  نيدبلا  لجرلا  غنوهز  يهز  دجو  .جيوتتلاو  ةزانجلا  ميظنت  نم 

.هكرتتس هتلك  تناك  يذلا  ثأتلا  هدعسأو 

". مويلا اهيلإ  جاتحأ  نل  .ريزولا  اهيأ  يتفرغ ، اهتكرت يف  دقل  "

". ...يغبني .يصولا  يالوم  اي  لافتحالا  نم  ةظحل  لكل  طيطختلا  مت  دقل  "

جاتلا عضو  انه  ىلإ  ىتفلا  رضحأ  يغبني . لقت يل  ال  : " ةّدحب غنوهز  يهز  لاق 

ةملك لق  نكل  مكل ، ولحي  ام  اولعفا  روخبلا ، اولعشأ  اوّنغ ، اودشنأ ، .هسأر  ىلع 

". كسأر عطقأسو  هلعف  ّيلع  يغبني  ام  نأشب  ةدحاو يل 
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.نايعلل رهاظ  لكشب  شعتري  ناكو  هينيع ، ضفخأ  مث  ةشهد ، همف  ريزولا  رغف 

ًانئاخ شيجلا  دئاق  ناك  .روطاربمإلا  لتق  دق  ههجاوي  يذلا  لجرلا  نأ  فرعي  ناك 

.جيوتتلا موي  ءامدلا يف  نم  ديزملا  قيس  هنأب  كشي  وشت  نيور  نكي  ًايساق و 

غنوهز يهز  عمس  .باوبألا  حتفيو  فلخلا ، ىلإ  يش  ناك  نيب  هسأر  ىنحأ 

.مداقلا يقتلي  ريزولا  ناك  نيب  تمصب  رظتناو  صخش  سل  ةئيطبلا  تاوطخلا 

.عرست تاوطخلا  عمس  امدنع  تفاخ  توصب  كحض 

ةيشاح يف  ةدكؤم  فوخ  ةرظن  كانه  تناك  ًاددجم ، باوبألا  تحُتف  امدنع 

غنوهز يهز  ىأر  ً.اروطاربمإ  حبصيس  يذلاو  تاونس  تس  رمعلا  نم  غلابلا  ىتفلا 

.ةيضاملا مايألا  ًاثك يف  مني  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  ًاديج ، فقوملا  لمحتي  ناك  هنأ 

.يبهذلا شرعلا  وحن  ًاهجتم  غنوهز ، يهز  زواجت  امدنع  ًاددجم  مدقتلا  أطابت 

نورعشي اوناك  .اهناخدب  ءاوهلا  أل  روخب  ةيعوأب  نوحولي  نويذوبلا  نابهرلا  ناك 

ًافيس لمحي  يذلا  ديحولا  لجرلاو  هعرد ، ًايدترم  شيجلا  دئاق  ةيؤرل  ًاضيأ  رتوتلاب 

.شرعلا ىلع  هناكم  ذخأي  يو  روطاربمإلا  نبا  ناك  نيب  مهفلخ  ىشم  .ةفرغلا  يف 

رمتستس اهدحو  باقلألا  ةوالت  تناك  .طقف  ةيئاهنلا  ةلحرملا  ةيادب  كلت  تناك 

.ةهظلا ىتح 

، مهنكامأ نوحاتري يف  ءارزولا  ناك  نيب  بضغب  يرجي  ام  غنوهز  يهز  بقار 

ساعنلاب و رعشي  ةحئارلا  هتلعج  .لافتحالا  زكرم  لوح  سيواوط  لثم  نوسلجيو 

دّدش دق  ناك  ةيادبلا ، .ةنيدملا يف  جراخ  لوهسلا  لوغملاب يف  ركفي  نأ  ىوس  هعسي 

نأ دعب  ماظنلا  ىلع  ظافحلل  ةقيرط  كلت  تناكو  سوقطلا ، ءارجإل  ةجاحلا  ىلع 

نم ناكو  اهمكحت  ةيوق  دي  نود  نم  روثتس  ةنيدملا  تناك  .روطاربمإلا  لتق 

ًابعتم ناك  هنأ  ك  .مهل  ولحي  ك  مهديلاقت  ةسرم  ءالبنلل  حسلا  يرورضلا 

نونبي اوأدب  دق  لوغملاو  اهنزح  يف  ةئداه  ةنيدملا  تناك  .رمألا  نم  كاذنآ 

.مهتحلسأ ةيحل  ةراجحلا  نم  ًاراوسأ  نوعفريو  ةمخض ، تاقينجنم 

ًاعطاقم مامألا ، ىلإ  ةعساو  تاوطخب  غنوهز  يهز  ىشم  هربص ، دافن  ىلإ  ةراشإ  يف 
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يدتري يذلا  لكشلا  ىلإ  رظن  امدنع  غصلا  ىتفلا  دمجت  .بيترلا  بهارلا  توص 

ىلع ًاعوضوم  ناك  ثيح  نم  يروطاربمإلا  جاتلا  غنوهز  يهز  ذخأ  ً.انكاد  ًاعرد 

نم ًابعر  ألتما  ةظحللو ، شهدم ، لكشب  ًاليقث  ناك  .بهذملا  ريرحلا  نم  ةداسو 

.هعضي ناك  يذلا  لجرلا  لتق  دق  ناك  .هميلست  ةركف 

نبا روطاربمإ ، تنأ  ناوسك ، : " لاق .ديدجلا  روطاربمإلا  سأر  ىلع  ماكحإب  هعضو 

انأ  " .هلوح لاجرلا  هوجو  يف  ةمدصلا  لهاجت  ًيكح ." كدهع  نكيل  .ءسلا 

لك ينعيطتس يف  رمعلا ، نم  نيرشعلا  غلبت  ىتح  .ىنميلا  كديو  كيلع ، يصولا 

."؟ كلذ مهفت  له  .شاقن  نود  نم  ءيش ،

مت هنكل  ثدحي ، ام  ًاما  كردي  نكي  .عومدلاب   غصلا  ىتفلا  انيع  تألتما 

". مهفأ انأ  ...انأ   " ً.ادر

". روسلا ىلإ  بهذأس  .بعشلا  دعسيل  ً.اذإ  رمألا  ىهتنا  "

ىلع باوبألا  حتفو  مهتلفغ  يف  هفلخ  لوهذملا  ءارزولا  غنوهز  يهز  كرت 

يتلا يغنوس  ةحب  ىلع  فرشي  ءانبلا  ناك  .رصقلا  نم  ًاجراخ  ىشمو  اهيعارصم 

ةنيدملا ىلإ  رظنلاب  تاجردلا  ىلعأ  نم  عقوملا  هل  حمسو  ةبكلا ، ةانقلا  يذغت 

نوحالفلا برشيسو  عرقيس  سرج  لك  ناك  .ءابنألا  نورظتني  اياعرلا  ناك  نيب 

راوسألا ىلإ  رظنو  كانه ، فقي  ناك  نيب  شعتراو  ًاقيمع  ًاسفن  بحس  .مايأ  ةليط 

.اولخدي نل  مهّنكل  .فعض  ةطقن  نع  نوثحبي  هؤادعأ  ناك  اهفلخ ، .ةنكادلا 

.مهموق ب  ءعز  ةرم  اوناك  لاجر  ةثالث  ىلإ  ًاملاح  قّدحي  جوميت  سلج 

رهظي يف داكي  هل  مهؤاردزاو  هب ، نوموقي  لمع  لك  مهسرطغت يف  ةيؤر  عاطتسا 

دق هقيقش  ناك  يذلا  ديدجلا  ماظنلا  مهل يف  ةطلس  الأ  نومهفيس  ىتم  .مهتارظن 

ً.اعيمج مهنم  ًانأش  ىلعأ  دحاو  لجر  دحاو ، ناخروغ  ىوس  كانه  نكي  هعضو ؟ 

ىلإ ملكتلا  ىلع  نوؤرجي  اوناك  كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  مهمامأ ، سلجي  هقيقش  ناك 

.هل دادنأ  مهنأ  ول  جوميت ك 

ةداعس ردصم  ناك  غنيكني ، مامأ  لهسلا  اهمايخ يف  بصنت  لئابقلا  تناك  يف 
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هحن هب  هتقث  رهظأ  دق  زيكنج  ناك  .بغري  نورظتني ك  لاجرلا  ءاقبإ  جوميتل 

رودلا ةعيبط  ددح  دق  ناك  هسفن  جوميت  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ةراجتلا  ديس  بقل 

امدنع ًااد  مستبيو  اهب  عتمتي  يتلا  ةطلسلاب  ًاديعس  ناك  .ّةظف  ةضراعم  ةهجاو 

نهاكلا ناك  .موي  لبق  هتيؤر  رظتني  وشكوك  اهيف  ىقبأ  يتلا  ةدملا  لوط  ركفي يف 

لوخدلاب ًاخأ  جوميت  هيف  هل  حمس  يذلا  تقولا  بضغلا يف  نم  ًابحاش  فاّرعلا 

ىلع ًاليلد  هلمع  ةرادإل  هتميخ  لعتساب  هل  ناخلا  حس  ناك  .ناخلا  ةميخ  ىلإ 

ىلإ ءوجللا  نم  ةدئاف  كانه  نكت  .اهنع   ًالفاغ  دحأ  نكي  ةراشإ   زيكنج يف  معد 

مهنأ نم  دكأت  دق  جوميت  ناك  .همساب  ردص  مكحب  نولبقي  اونوكي  اذإ   زيكنج 

دعب ىلع  دبعم  فاشكتسال  لاجر  عمجب  بغري  وشكوك  ناك  اذإ  .كلذ  نومهفي 

نم مئانغلا  عيزوت  ةقيرطو  بلطلا  ىلع  ةقفاوملا  متت  نأ  يغبني  ناك  ليم ، ةئم 

.هسفن جوميت  لبق 

.ءعز اوناك  نيذلا  لاجرلا  ىلإ  يغصي  داكلاب  وهو  همامأ ، هيدي  جوميت  كبش 

فوقولا ىلع  ًارداق  نكي  هنأل   هئانبأ ، نم  نثا  ىلع  دنتسي  اليو  بألا  ناك 

صخشلاب نكي  جوميت   نكل  ًايسرك ، هيلع  ضرعي  نأ  ةقابللا  نم  ناك  .هدحو 

رظني ناك  نيب  باشخألاو ، يعرلا  نع  اوملكتو  اوفقو  .ةدق  ًاحورج  ىسني  يذلا 

ً.اديعب

لمحت ةديدج ال  ٍعارم  ىلإ  لاقتنالاب  ناعطقلل  اوحمست  اذإ   : " لوقي اليو  ناك 

نم ًالدب  ةحصلا  ةروفوم  تاناويح  حبذ  ىلإ  رطضنسف  ةغصلا ، مكتامالع  ىدحإ 

.هيمدق يرتو  زيكنج  عطق  ذنم  مخضأ  حبصأ  دق  هدسج  ناك  ًاعوج ." روضتت  نأ 

هيلإ رظنو  ًابضغ  نوللا  رمحأ  حبصي  لجرلا  هجو  ةيؤرب  عتمتسي  جوميت  ناك 

ك ةباتكلا ، وأ  ةءارقلا  نسحي  مهدحأ  نكي  .هيلع   دري  نأ  نود  نم  ًالساكتم 

يف بهتلم  بئذ  زمر  لمحتو  ةعئار ، ةركف  تامالعلا  تناك  .حايتراب  هسفن  رّكذ 

كلت لثم  ةيؤر  نوبلطي  ركسعملا  لاجر يف  هيدل  ناك  .ربونصلا  بشخ  نم  تاحاس 

وأ ةمينغ ، نم  ةورث  نومساقتي  وأ  ًاراجشأ ، نوعطقي  براحم  اودهاش  اذإ  ةمالعلا 
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ةداعإب همعد  دق  ناك  زيكنج  نكل  دعب ، ًالمتكم  ماظنلا  نكي  .رخآ   ءيش  يأ 

.فوخلا نم  ةبحاش  مههوجوو  ضافولا ، يلاخ  نوكتشي  نيذلا  كئلوأ 

مهنأ ول  فطلب ك  جوميت  مهيلإ  ملكت  ةلّوطملا ، مهتبطخ  لاجرلا  ىهنأ  امدنع 

يف دعاست  ةمعانلا  توصلا  ةربن  نأ  فشتكا  دق  ناك  .سقطلا  ةلاح  نوشقاني 

.ةقيرطلا كلتب  مهعم  لماعتلا  هدعسي  ناكو  مهبضغ  ةئدهت 

ددعلا اذه  انعمج  دق  نكن  انخيرات ،  لك  يف  : " ًابنؤم هسأر  ّزهي  وهو  لاق 

شيعلا اندرأ  اذإ  مظنم ، نوكن  نأ  يغبني  .دحاو  ناكم  يف  سانلا  نم  بكلا 

ءاتشلل ءيش  ىقبي  نلف  مهل ، ولحي  راجشألا ك  عطقب  عيمجلل  تحمس  اذإ  .ءاخرب 

نم طقف  باشخألاب  أن  نآلا ، رومألا  هيلع  يرجت  امل  ًاقفو  نومهفت ؟ له  .مداقلا 

كلذ قرغتسي  .انه  ىلإ  اهّرجنو  مايأ ، ةثالث  نم  كأ  ةسم  دعبت  يتلا  تاباغلا 

". ةمداقلا ةنسلا  ةدئافلا  نورتس  مكنكل  ًادهجو ، ًاتقو 

نوعيطتسي مهنأ ال  ناك  جيهبلا  ءزجلا  نأ  الإ  فيطللا ، همالك  مهبضغأ  ام  ردقب 

جسن عيطتسي  هنأ  فشتكا  دق  ناكو  فيسو  سوق  لاجر  اوناك  .هقطنم  ضقن 

.هيلإ عتسالا  ىلع  نومغرم  مه  يف  مهلوح  رئاود 

نأ نود  نم  ةازعم  كيرحت  اننك  ال  يعرلا ؟ ةركف  : " دعقملا اليو  ناخ  لأس 

دي نم  لئابقلا  قلق  دادزي  .كتقفاوم  ىلع  ةمالع  هوشملا  كلاجر  دحأ  بلطي 

". لبق نم  اهوفرعي  ةمكاح  

هينبال ًادهجم  حبصأ  دق  هنزو  نأ  فيك  ىأرو  بضاغلا ، لجرلل  جوميت  مستبا 

.هيفتك دنع  نافقي  نيذللا 

دقتعأ تنك  هتملعت ؟ ًاسرد  كلذ  نكي  .اليو أ  اي  لئابق  كانه  دعي  نكل   هآ ، "

نم ًابوك  نشت  نم  مداخ  عضوو  هدي  نم  ةراشإب  أموأ  موي ."؟ لك  هركذتت  كنأ 

مهابس نيذلا  كئلوأ  هرداك ب  ىلع  دق ع  جوميت  ناك  .هدي  دوسألا يف  بارشلا 

نولماعي فيك  نوفرعيو  ةليبن  تالئاعل  ًامدخ  مهضعب  ناك  .ندملا  نم  زيكنج 

هؤانب مت  يديدح  ضوح  يف  نخاس  محب  موي  لك  أدبي  ناك  .هتناكم  يف  ًالجر 
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ةرمللو كلذ ، لعفي  يذلا  ركسعملا  ديحولا يف  لجرلا  ناك  .ضرغلا  كلذل  ًاصيصخ 

.ةركفلا كلت  نم  هفنأ  نّضغت  .هموق  ةحئار  مشي  نأ  عاطتسا  هتايح ، يف  ىلوألا 

، هسفنل لاق  ك  ناسنإلا ، اهيلع  ايحي  نأ  يغبني  يتلا  ةقيرطلا  يه  كلت  تناك 

.نورظتني اوناك  يف  بارشلا  فشتري  وهو 

، ةنيدملا طقست  ىتح  انه  نم  لاقتنالا  اننك  .ةداسلا ال  اهيأ  ةديدج  مايأ  هذه  "

، دويقلا ضعب  عضأ  يننأ   ول  .صرحب  يعرلا  تايلمع  ريدن  نأ  ينعي  اذهو 

له اهنيح ؟ نوكنس  نيأو  فيصلا  لولحب  بشعلا  نم  ةيلاخ  ضرألا  تحبصأل 

ّزه هنوديرت ." ام  اذه  نأ  دقتعأ  ال  ليم ؟ فلأ  هناعطق  نع  ًاديعب  يقيقش  نوكيس 

ضعب حبذل  رطضنس  ار  .فيصلا  ةياهن  ًاليلق  عوجن  ار   " ً.افافختسا هيفتك 

نع ثحبلل  ًالاجر  لسرأ  أ  .اهنم  ثكلا  ماعطإ  ضرألا  عطتست  اذإ   ناعطقلا ،

". نحن عوجن  نأ  لبق  ًاعوج  روطاربمإلا  روضتيس  محللا ؟ ديدقتل  حلملا 

نع ةلثمأب  ةرهاجملا  نوعيطتسي  اوناك  .تماص  طابحإب  لاجرلا  هيلإ  قّدح 

بعتلا اوعيطتسي  ام   .اهنم  لكل  باوج  هيدل  ناك  .عساشلا  ركسعملا  هتدايق يف 

ردصي ةبسانم  لك  دنع  ةعاطلا  ضورف  ميدقتل  مهئاعدتسا  دنع  مهبضغ  ناك  هنع 

هايملا نم  برقلاب  ضيحارم  ةماقإ  يغبني  نكي  .جوميت   نم  ديدج  مكح  اهيف 

اهعضو يتلا  مدلا  تالالس  ةحئالل  ًاقفو  طقف  دايجلا  جيوزت  يغبني  ناك  .ةيراجلا 

ًاداوجو ةرهم  كلت  لجر  رودق  دعي  .دحأ   ةراشتسا  نود  نم  هسفنب ، جوميت 

ناكو ًاعيمج  مهقياضي  كلذ  ناك  .كلذب  نذإ  بلط  نود  نم  ًاعم  هجيوزت  عئار 

.ركسعملا معي  ءايتسالا  نأ  ًاحيحص 

ول .هقيقش  معدي  زيكنجو  سيل  ةينالع ، ىوكشلاب  مهتقع  عفر  ىلع  اوؤرجي   

ناك .ديدجلا  بصنملا  ىغلأو  جوميت  ةطلس  ضّوق  ناكل  مهاوكش ، ىلإ  عمتسا  هنأ 

زيكنج هحنم  املاح  .هنوفرعي  ثكب م  لضفأ  هقيقش  فرعيو  كلذ ، مهفي  جوميت 

ام رهظيل  ةصرفلا  نم  جوميت  دافتسا  .ءيش  يأ  لخدتيل يف  نكي  رودلا ،  كلذ 

ً.اديقم نوكي  امدنع ال  هقيقحت  لجرل ذ  نك 
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اذه مهارأ  نأ  يغبني  نورخآ  يدل  ءيش ، لك  اذه  ناك  اذإ  : " جوميت لاق 

ضعب ًااد  كانه  نأ  فشتكأ  .ةبعص  يتلباقم  اذامل  نآلا  نومهفت  ار  .حابصلا 

؛ انه هلعف  انب  يغبني  ام  اومهفي  نأ  لبق  هلوطب  راهنلا  نوملكتي  نيذلا  صاخشألا 

". هيلع حبصن  نأ  يغبني  امو 

ةبسنلاب دراب  بارش  لثم  مهبضغو  مهطابحإ  ناكو  ًائيش  مهحنم  دق  نكي   

.ةعذاللا هتاقيلعت  ًامدق يف  يضملا  ةمواقم  عطتسي  .هيلإ  

تقولا ضعب  صيصخت  يننك  نكل  لوغشم ، انأ  رخآ ، ءيش  كانه  ناك  اذإ  "

". عبطلاب مكيلإ  تاصنإلل 

". عمست كنكل ال  تصنت ، تنأ  : " ًابعتم دعقملا  لجرلا  لاق 

ً.افسآ هيدي  جوميت  ّدم 

.اهنم نوناعت  يتلا  تالكشملا  مهف  عطتسي  يلبق   ءاج  نم  لك  نأ  تفشتكا  "

ناخلا رشُع  عفد  نود  نم  ركسعملا  اذه  ةراجتلا يف  اهيف  متت  تاقوأ  ىتح  كانه 

". هلاسرإو يل

يف ملكتو  هينبا  يعارذ  ىلع  دنتسي  ناك  يذلا  زوجعلا  ناخلا  ىلإ  قّدح 

تناك ةعساو ؟ جوميت  ةفرعم  تناك  ىدم  يأ  ىلإ  .ةدقتملا  لجرلا  ةرظن  تزتها 

، ثدحت يتلا  تالماعتلا  لك  ءابنأ  هيلإ  اولقنيل  سيساوجل  عفدي  هنأ  تاعاشإ  كانه 

.هذوفن ىدم  فرعي  دحأ  نكي  .ةولل   لدابتو  ةقفص  لكو 

.طبحم هنأ  ول  هسأر ك  ّزهو  جوميت  دهنت 

عبت أ  .اليو  اي  كنم  كلذ  بلطأ  نأ  نود  نم  رمألاب  ينملعت  نأ  لمآ  تنك  "

نأ تعمس  دقل   " ً.اعجشم مستبا  نشت ."؟ نم  انلع  دحأ  ىلإ  ًاداوج  ةرشع  يتنثا 

َقلتأ .ةيعون   لضفأ  نم  نكت  دايجلا   نأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاديج ، ناك  رعسلا 

ضرتفأ يننأ  نم  مغرلا  ىلع  يقيقشل ، هب  نيدت  يذلاو  نيداوجلا  نع  رشُعلا  دعب 

."؟ كيأرب لوقعم ، ءيش  كلذ  ضارتفا  له  .سمشلا  بيغم  لبق  ينلصيس  هنأ 

هسأرب أموأ  تقولا ، ضعب  رورم  دعب  .هناخ  دق  نوكي  نمع  اليو  ناخ  لءاست 
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.جوميت مستباو 

لث كنوربتعي  اولاز  ام  نيذلا  كئلوأ  نع  كداعتبال  كركشأ  نأ  يغبني  .زاتمم  "

". يمتها ىلإ  ةجاحب  رخآ  ءيش  يأ  ناك  لاح  ًااد يف  انه  يننأ  ركذت  .ةطلسلا 

نيذلا  كئلوأ  دحأ  رظن  .ناخلا  ةميخ  اورداغيل  اورادتسا  امدنع  فقي   

، هنم نوفاخي  اوناك  .هبقاري  نأ  جوميت  رّرقو  رهاظ  بضغب  فلخلا  ىلإ  اوملكتي 

ام يف  ةقيقحلا  لاق  دق  وشكوك  ناك  .هقيقش  لظ  نمو  فاّرع  نهاكك  هرودل 

باتني روعش  عورأ  رخآ  لجر  ينيع  يف  فوخلا  ةيؤر  تناك  ار  .كلذب  قلعتي 

فالخب هب  رعشي  ال  تللا  ةقاشرلاو  ةوقلاب  رعشي  هلعجي  كلذ  ناك  .ناسنإلا 

.وشكوك هل  اهمدقي  يتلا  ءادوسلا  ةنيجعلا  نم  ىوس  كلذ 

.هسفنب مهضعب  ىعدتسا  دق  ناكو  هتيؤر ، نورظتني  نورخآ  لاجر  كانه  ناك 

رادأ .كلذ  فالخ  ررق  هتباتنا ، ةوزن  يفو  مهعم ، رهظلا  دعب  ةرتف  ءاضق  يف  رّكف 

.مداخلا ىلإ  هسأر 

تناك اود ." نم  ةقعلم  ءل  جوزمملا  دوسألا  بارشلا  نم  بوك  ار  : " لاق

مهكرتيو رهظلا ، دعب  ةليط  مانيس  مث  ةنولم  ىؤر  هل  بلجتس  ءادوسلا  ةنيجعلا 

.مويلا كلذ  لمعب  ًاديعس  ةركفلا ، هل  ترطخ  امدنع  ّىط  .نورظتني 
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نورشعلاو سداسلا  لصفلا 

ةبكلا برحلا  ةحلسأ  ةيحل  بشخلاو  ةراجحلا  نم  سيراتم  ءانب  قرغتسا 

.قرشلا ىلإ  تاباغلا  نايل يف  اهممص  يتلا  تاقينجنملا  ءانب  مت  دق  ناك  .نيرهش 

ةنكاس شوحو  لثم  تبصتنا  غمصلاب ، ةقبد  لازت  تناك ال  يتلا  ةبكلا  اهضراوعب 

اهبحس متيس  تاّصنملا ، ءانب  يهتني  امدنع  .ةنيدملا  راوسأ  نع  لماك  ليم  دعب  ىلع 

تناك ام ، ةقيرطب  نكل  ًادهجمو ، ًائيطب  ًالمع  ناك  .اهتيح  لظ  نوكتل يف  اهيلإ 

جرخ دق  شيج  يأ  نكي  .تقولا   رور  تعفترا  دق  لوغملا  دشح  ةقث 

اهلحاوسو ةنيدملا  نم  لشلا  ىلإ  ةبذع  هايم  ةحب  كانه  تناكو  مهتمجاهمل ،

ءارمأ اوناك  .ءاتشلا  روهش  لالخ  اهدايطصا  نوعيطتسي  اوناك  يتلا  رويطلاب  ةئيلم 

ىلع شيعلا  ىوس  هنولعفي  ءيش  كانه  نكي  كلذ ،  نم  مغرلا  ىلع  .نشت  لهس 

، تاراصتنالا قيقحتو  عيرسلا  وزغلا  ىلع  نيداتعم  اوناك  مهنأ  نم  مغرلا 

ةقادصلا لطعي  أدب  دق  ةأجف  فقوتلا  ناك  .موي  لك  ةديدج  ضرأ  فاشتكاو 

نئاغض نع  جتنت  كاذنآ  كاكسلاب  كراعم  كانه  تناك  .لئابقلا  ب  ةيوقلا 

نأ نود  نم  ةحبلا ، ئطاش  ىلع  لوتقم  ةأرماو  لجر  ىلع  روثعلا  مت  .ةدق 

.مهلتق نم  دحأ  فرعي 

ناك اذإ  ام  فرعي  زيكنج  نكي  ً.اعوج   ةنيدملا  روضتت  نأ  قلقب  شيجلا  رظتنا 

ءيش ىلإ  ةجاحب  ناك  هنكل  ةليقثلا ، تاقينجنملا  ةيح  ةيرجحلا  تاصنملل  نك 

قاهرإلاب اوباصي  ىتح  لمعلل  مهعفد  ناك  لقألا ، ىلع  .لسكلا  نع  هموق  دعبي 

اودجو دق  نوعلطتسملا  ناك  .راجشلا  نع  بعتلا  مهدعبي  يف  قيشر  مهلعجي 

صّحفت .غنيكني  نم  موي  نم  لقأ  ةسم  دعب  ىلع  زاودرإلا ، رخص  نم  ًالت 

فاسألاب هورسكو  ةمهم ، يأ  اهب  نوذفني  يتلا  ةسحلاب  رخصلا  نوبراحملا 

ةيرورض نايل  ةربخ  تناك  .تابرعلا  قوف  ةيرخصلا  لتكلا  اوعفد  مث  قراطملاو ،

نوقصلي فيك  مهّملع  .عيباسألا  كلت  ًاردان يف  الإ  علقملا  عقوم  رداغي  و  كانه 
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دعي ً.ايموي   ربكت  تاصنملا  تناكو  قورحملا ، جلا  نم  ةنيجعب  اهضعبب  روخصلا 

ظفتحا جوميت  نأ  الإ  هتميخ ، تزواجت  دق  تناك  ةبرع  فلأ  مك  فرعي  زيكنج 

.مهبورح ءانثأ  اهيلع يف  اولصح  تاطوطخم  نم  مهيدل  امل  قيقد  لجسب 

ةراجح لمحت  لابحلا  نم  تاكبش  نع  ةرابع  نايل  اهممص  يتلا  تالآلا  تناك 

ةيلمع هيديأ يف  اقحس  دق  نالجر  كانه  ناك  .اهعفاور  نم  ىلدتت  يتلاو  ةمخض ،

ناك .هنم  ةهوشملا  فارطألا  رتبي  وشكوك  ناك  نيب  ًاحربم  ًاملأ  ايناعو  ءانبلا ،

، ألا نم  فيفختلل  هيتثل  ىلع  ةنشخ  ةفيثك  ةنيجع  كرف  دق  فاّرعلا  نهاكلا 

طحم ًااد  ناكو  ًامدق ، لمعلا  ىضم  .ناخرصي  ايقب  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هنكل 

عنمل ةليح  زيكنج  ىدل  نكت  .غنيكني   راوسأ  ىلع  نيدوجوملا  كئلوأ  راظنأ 

قرف تنب  .هتحلسأ  ةهجاوم  نم  روسلا  ىلعأ  كرحتت  يتلا  ةمخضلا  برحلا  ساوقأ 

ةليوط تاعاسل  اولمعو  اهل ، ةديدج  دعاوق  يروطاربمإلا  سرحلا  نم  ًاقرع  تببصت 

.مهتحت لوغملا  براحملا  لثم 

مامأ تاصنملا  ىلعأ  ىلإ  تاقينجنملا  عفدل  ءايوقألا  لاجرلا  تائم  رمألا  بلطت 

ناك نيب  ًاطبحم  زيكنج  فقو  لهسلا ، ىلع  ةديدج  جولث  طقاست  عم  .غنيكني 

سوؤر اهل  ةدمعأ  تلسرأ  يتلاو  ةبك ، ساوقأ  ةعبس  راتوأ  نوّدشي  نشت  وسدنهم 

اتمطترا تبك  ترخصب  تاقينجنملا  تّدر  .تاصنملاب  تمدطصا  ةيديدح 

نأ نود  نم  ةميلس  نشت  ةحلسأ  تيقب  .اهنم  اياظش  رياطتب  تببستو  راوسألاب ،

.سُ

كلذ يف  .ةراجحلاب  ةمخضلا  نايل  عفاور  ديوزتل  ًاليوط  ًاتقو  رمألا  قرغتسا 

حبصت نأ  لبق  ً.اراركتو  ًارارم  ماهسلاب  تاصنملا  روسلا  ساوقأ  ّتكد  تقولا ،

يتلا تاصنملا  يف  قوقش  ترهظ  ةنيدملا ، ىلع  ةيناث  ةيمرل  ةزهاج  تاقينجنملا 

يف ةراجحلا  ترياطت  .ةعرسب  رامدلا  ثدح  كلذ ، دعب  .اهتنب  دق  لئابقلا  تناك 

مهنم ديدعلا  طقس  .اهاياظشب  هلاجرو  نايل  ترطمأو  ةبرض ، لك  عم  ءاوهلا 

.فصقلا لباو  رمتسا  امدنع  فلخلا  ىلإ  اوحنرتو  مههوجوو ، مهيديأب  نوكس 
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هتالآو ًابرإ  قزمتت  هتاّصنم  بيئك  تمصب  بقاري  فقوو  ًيلس  هسفن  نايل  يقب 

.مطحتت

دعب ةرشابم  ةباصإ  نكل  وجنت ، ار  اهسفن  تاقينجنملا  نأ  ادب  تقولا ، ضعبل 

قرف تبيصأ  امدنع  .ىرخأ  ثالث  ًابيرقت  ةرشابم  اهعبتو  لهسلا ، ربع  تعقرف  كلذ 

تام .ةبعرم  ةوقب  عتمتت  تناك  ةبرض  لك  نكل  لمعلا ، أطابت  بعتلاب ، روسلا 

ةظحل يف  .ساوقألا  ىدم  جراخ  ىلإ  تالآلا  بحس  نولواحي  مهو  نوبراحم 

ةظحللا يف  .نوخرصيو  ًاقرع  نوببصتي  مهو  كانه  ىلإ  نولصي  اوناك  ةدحاو ،

جلثلاب ءيلم  مهلوح  ءاوهلاو  بشخلا  ىلع  ءامدلاب  ةخطلم  ءالشأ  نوحبصي  ةيلاتلا ،

.رابغلاو

رظني ناك  نيب  هترجنح  نم  فطلب  زيكنج  مهمه  .ءيش  ذاقنإ  ًانكمم  نكي   

ةنيدملا نم  يفكي  ا  ًابيرق  ناك  .ةروسكملا  بشخلا  عطقو  لاجرلا  ءالشأ  قوف 

نل ةيح ، نود  نم  ً.اقحم  ناك  نايل  نأ  هبضغأو  اهلخاد  تافاتهلا  عسل 

زيكنج ناك  .هنونبي  ام  لك  ميطحت  متيسو  روسلا  ةحلسأ  ىدم  ةاراجم  اوعيطتسي 

اهفيلغت ارو  ةنيدملا ، وحن  تالجع  ىلع  اهعفد  متي  ةيلاع  جاربأ  ءانب  شقان  دق 

عوردلا هماهس  قرتخت  ًاما ك  ةرشابم ، اهبرضتس  ةليقثلا  ماهسلا  نكل  ديدحلاب ،

ةليقث نوكتس  تابرضلا ، لمحتل  يفكي  ا  ةيوق  ًاجاربأ  هوداّدح  عنص  اذإ  .ةليقثلا 

ً.اينونج رمألا  ناك  .اهكيرحت  ىلع  ًادج 

بلجل ناعجش  براحم  يدوبوست  لسرأ  يف  ًاباهذو  ةئيج  زيكنج  ىشم 

عيطتسي هنأ  نودقتعي  هلاجر  ناك  .ةحلسألا  ىدم  نم  مهجارخإو  ىحرجلا 

نايل تالآ  ةيؤر  نكت  .ىرخأ   ندم  عم  لعف  ك  غنيكني  ىلع  ءاليتسالا 

.ركسعملا تايونعملا يف  عفر  ىلع  دعاستل  ةغص  عطق  ىلإ  مطحتت  ةيئانثتسالا 

نويشك برتقا  مهتايحب ، نورطاخي  ةيتفلا  بائذلا  بقاري  زيكنج  ناك  يف 

زيكنج نأ  نم  مغرلا  ىلع  ًاحضاو ، هقيقش  هجو  ىلع  بعتلا  نكي  .لّجرتو  

.لشفلا نم  هسفن  ديدشلا  بضغلا  ىري  هنأ  دقتعا 
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.اهتاعافد ًاديج يف  رّكف  دقف  ةنيدملا  هذه  ىنب  يذلا  نكي  هم  : " نويشك لاق 

". ةوقلاب اهيلع  يلوتسن  نل 

مامأ ءادوسلا  ةميخلا  تبصن  دقل  ً.اعوج  نوروضتيس  ًاذإ ، : " ةّدحب زيكنج  لاق 

". ةمحر كانه  نوكت  نل  .غنيكني 

لضفأ زيكنج يف  نكي  .بثك   نع  ربكألا  هقيقش  بقاري  هسأرب ، نويشك  أموأ 

ةداق اهيف  سي  ًاتاقوأ  كلت  تناك  .ءيش  لعف  مدع  ىلع  هماغرإ  متي  امدنع  هتالاح 

دقفي زيكنج  ىأر  دق  نويشك  ناك  ةيضاملا ، مايألا  لالخ  .هلوح  صرحب  هشيج 

ًاعيمج اوناك  .شهدم  لكشب  ًايوق  ادبو  تاصنملا ، تعفترا  امدنع  ئّيسلا  هجازم 

اوبحسيل طقف  مهرظتنا  دق  نشت  دئاق  نأ  حضاولا  نم  ناك  نكل  ةقثلاب ، نوعتمتي 

، ًاروبص لجرلا  ناك  نكي ، ًايأ  .هتحلسأ  ىدم  نمض  حبصت  ىتح  ةديدجلا  ةحلسألا 

.ةروطخ كألا  مه  نوروبصلا  ءادعألاو 

ًارظن .ةعرستم  تارارق  ذاختال  عفدني  دق  زيكنج  نأ  فرعي  نويشك  ناك 

، ءاتشلا بارتقا  عم  نكل  هشيج ، ةداق  ىلإ  عمتسي  لازي  ال  ناك  كاذنآ ، فقوملل 

ةجيتن لئابقلا  اعت  دقو  ءيش  يأ  ًابيرقت  لواحي  نأ  زيكنجل  ًايرغم  نوكيس  ار 

.كلذل

راوسألا يف قلستل  لاجر  لاسرإب  كيأر  ام  : " نويشك راكفأ  ًادّدرم  زيكنج ، لأس 

". ةنيدملا قئارح يف  لاعشإل  مهنم ، ةئم  وأ  نوسمخ  ليللا ؟

ةفيثك ةمقلا  ىلع  نشت  تايرود  نكل  .راوسألا  قلست  نك  : " صرحب نويشك  در 

". لبق نم  لاجرلل ، ةراسخ  نوكيس  كلذ  نإ  تلق  .بابذلا  لثم 

ً.ابضاغ هيفتك  زيكنج  ّزه 

". اهبيرجت ًانكمم  لازي  ار ال  ً.اذإ  تاقينجنملا  انيدل  "

نأ فرعي  ناكو  نويشك ، هيلإ  رظن  .هقيقش  ىلإ  تبحاشلا  هينيع  زيكنج  رادأ 

.ةقيقحلا عس  ديري  هقيقش 

دايطصا متيس  .ةنيدملا  نويلم يف  نم  كأ  مهيدل  نإ  نايل  لاق  : " نويشك لاق 
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زيكنج ففأت  مهدونجل ." ةيلست  رمألا  حبصيو  ةيرب  بالك  لثم  مهلسرن  نم  لك 

.هجازم ةّدح  نم  فيفختلل  ةقيرط  نويشك يف  رّكف  ً.اسئايو  ًابئتكم  كلذ ، ىلع  ًادر 

كنإ تلق  ك  ىرخأ ، تاراغ  نشل  شيجلا  ةداق  لاسرإل  تقولا  ناح  ار  "

عد .ضرألا  هذه  ىرخأ يف  ندم  كانهو  انه  ًاعيرس  ًاراصتنا  ققحن  نل  .لعفتس 

". هب موقن  ام  اوملعتي  ىتح  مهعم ، نوبهذي  كءانبأ 

ناك .ديري  ام  مهفي  هنأ  دقتعاو  زيكنج  هجو  ىلع  رهظي  ًابايترا  نويشك  ىأر 

فارشإ نود  نم  يغبني  ك  نوفرصتيس  مهنأب  زيكنج  قثي  ًالاجر  شيجلا  ةداق 

تحت ةلحرملا  كلت  ىتح  برحلا  ضوخ  متي  ناك  نكل  ًاما ، لاوم  اوناك  .هنم 

نل ًارمأ  لايمألا ، فالآ  ًاديعب  ارو  ةقيرطلا ، كلتب  مهلاسرإ  ناك  .زيكنج  ينيع 

نم مغرلا  ىلع  نكل  ةرم ، نم  كأ  رمألا  ىلع  قفاو  دق  ناك  .ةلوهسب  زيكنج  هرقي 

.دعب ردص  دق  خألا  رمألا  نكي  ام ،  ةقيرطبو  كلذ 

هنباو نالسرأ  نم  أتس ؟ نيأ  نم  ةنايخلا ؟ فاخت  له  : " فطلب نويشك  لأس 

بحي ال  يذلا  يدوبوست  وأ  راساخ ، نم  ةيادبلا ؟ ذنم  انعم  اناك  نيذللا  مليج 

."؟ ينم كنم ؟ كأ  ايندلا  هذه  ًادحأ يف 

ال تناك  يتلا  غنيكني  راوسأ  ىلإ  هرصب  عفر  .ةركفلا  نم  ًاليلق  زيكنج  مستبا 

لاجرلا نم  ثكلا  ءاقبإ  عيطتسي  ال  هنأ  كردأ  ةديهنتب ، .همامأ  ةميلس  لازت 

ىلع مهضعب  نوّضقنيس  .تاونس  ثالث  ىلإ  لصت  ةدمل  لهسلا  كلذ  طيشنلا يف 

.هنع ةباين  نشت  روطاربمإ  لمع  نوذفنيو  ليوط ، تقوب  كلذ  لبق  ضعب 

دونج ىّدحتأو  ًاديحو  انه  ىقبأس  ار  هلك ؟ شيجلا  لسرأ  نأ  يغبني  له  "

". يلإ اوجرخي  نأ  نشت 

.ةروصلا كلت  نم  تفاخ  توصب  نويشك  كحض 

ىلع .انه  كنوكرتيو  ةديكم  اهنأ  حجرألا  ىلع  نودقتعيس  ةقيقحلا ، يف  : " در

حبصي نأ  عيطتسي  لجر  لك  بردأس  روطاربمإلا ، تنك  نإ  كلذ ، نم  مغرلا 

الإو غنيكني ، ةبقارمل  ليلق  ددع  كرت  كنك  .لخادلا ال  نم  ًاشيج  ينبأو  ًابراحم ،
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". موجه نشل  ةصرف  نوس 

.زيكنج ففأت 

.راجتلاو نوزّابخلا  ءالؤه  اوبردتيل ، .روهش  ةعضب  براحم يف  عنص  كنك  "ال 

". ةدالولاب ًابراحم  ءرملا  نوكي  نأ  هينعي  ام  مهل  رهُظأ  نأ  ةصرفب  بحرأس 

". قربلا لثم  ىرخأ  ءايشأو  دعرلا ، لثم  توص  عم  : " مراص هجوب  نويشك  لاق 

.كحاض لجرلا  الك  رجفنا  تمص ، ةظحل  دعب 

.نسحت دق  تاقينجنملا  مدت  ذنم  هقفار  يذلا  ّئيسلا  زيكنج  جازم  ناك 

.لبقتسملاب ركفي  ناك  نيب  هيف  دادزت  ةقاطلا  ةيؤر  ًابيرقت  نويشك  عاطتسا 

ًاركبم لازي  تقولا ال  نأ  نم  مغرلا  ىلع  نويشك ، اي  مهلسرأس  يننإ  تلق  دقل  "

ىلإ جاتحن  ارو  غنيكني  ةثاغإ  لواحتس  ىرخأ  ندم  تناك  نإ  فرعن  .كلذ ال  ىلع 

لسرأس عيبرلا ، لولحب  ةنيدملا  طقست  اذإ    " ً.افافختسا هيفتك  ّزه  انه ." لجر  لك 

". ديصلل شيجلا  ةداق 

ةرجح ةيلاع يف  ةذفان  مامأ  فقو  امدنع  هراكفأ  ًاقرغتسم يف  غنوهز  يهز  ناك 

ماق ذنم  روطاربمإلا  ىتفلا  ىلإ  ًاثك  ملكت  دق  نكي  .يفيصلا   رصقلا  لابقتسا 

لكشت تناك  يتلا  فرغلاو  ةقورألا  ةهاتم  ام يف  ناكم  ناوسك يف  ناك  .هجيوتتب 

.هيف ركفي  ام  ًاردان  غنوهز  يهز  ناكو  يمسرلا  هدلاو  ةماقإ  ناكم 

.حابصلا كلذ  لوغملا  تاقينجنم  مدت  مت  امدنع  مهدئاق  اوّيح  دق  دونجلا  ناك 

ةءاإب هرهظأ  يذلاو  هناسحتسا  ىلع  لوصحلل  غنوهز  يهز  ىلإ  نوعلطتي  اوناك 

نأ طقف  هتولخ  عاطتسا يف  .ةنيدملا  ىلإ  تاجردلا  لزني  نأ  لبق  هطباض  ىلإ  ةصق 

هنكل رغداب ، رمم  ىركذ  ِوحمل  ًايفاك  كلذ  نكي  .تماص   رصن  ةوشنب  هتضبق  دشي 

نم مهلشتني  ءيش  ىلإ  ةجاحب  نوفئاخلا  نونطاوملا  ناكو  ام  عون  نم  ًارصن  ناك 

مت دق  ناك  .راحتنالا  تالاح  ريراقت  ركذت  امدنع  غنوهز  يهز  ففأت  .مهسأي 

ءابنأ ترشتنا  املاح  نهفرغ  تاتيم يف  بسنلا  تافيرش  تايتف  عبرأ  ىلع  روثعلا 

ةياهن نلّضف  نهنأ  ادبو  نهضعب  نفرعي  عبرألا  تناك  .غنيكني  شيجلا يف  ةزه 
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ةرشع ىدحإ  تناك  .هنم  رفم  الأ  نربتعا  يذلا  رامدلاو  باصتغالا  ىلع  ةليلج 

غنوهز يهز  بيصأو  كلذ  تلت  يتلا  عيباسألا  هسفن يف  بردلا  نكلس  دق  تايرخأ 

، هرهظ فلخ  هيدي  كبش  .ةنيدملا  ربع  توملل  ديدجلا  لكشلا  راشتنا  نم  قلقلاب 

.مويلا كلذ  لضفأ  ءابنأ  مهلصتس  تناك  .ءالبنلا  لزانم  ىلإ  ةحبلا  قوف  نم  رظنو 

غنيكني تناك  .هتراهم  نم  مهتيرخس  ءادبإو  ةيجاعلا  مهنيكاكسب  نوددرتيس  ار 

.ةازغلا مواقت  لازت  ال 

حابصلا ذنم  ماعطلا  لوانت  دق  نكي  ً.اعئاجو   ًابعتم  ناك  هنأ  يصولا  كردأ 

لجر لك  نأ  ادب  .هركذتي  نأ  نم  ربكأ  تاعتجالا  نم  ددع  يف  راهنلا  ىضمأو 

ام مهنم  كأ  فرعي  هنأ  ول  .هتحيصنو ك  هتقفاوم  ىلإ  جاتحي  غنيكني  ةطلس يف 

، ماعطلا تادادمإ  ركف يف  امدنع  هابجاح  بطقت  .ةمداقلا  روهشلا  لالخ  ثدحيس 

ناك .مره  لثم  يدربلا  قرو  نم  فئافل  اهيلع  ةيبناج  ةلواط  ىلع  ةرظن  ىقلأو 

هتاعافد لعجي  نأ  كلذل  نك  .ةزهلا  لبق  مهسفنأ  نوكلهتسي  غنيكني  ونطاوم 

ماعطإل ةنيدملا  نزاخم  دّرج  دق  ناك  هسفن  غنوهز  يهز  نكل  ةيرخس ، عضوم 

اهعمج دق  ناك  يتلا  تادادمإلا  نولكأي  لوغملا  كفتلا يف  هظيغي  ناك  .شيجلا 

.ةئيس تارارق  رظنلا يف  ةداعإ  نم  ةدئاف  كانه  نكت  نكل   رمملا ، دنع  ةنس  ةليط 

اوحبصي يف نأ  لبق  لوغملا  فاقيإ  نك  هنأ  ادقتعا  دق  روطاربمإلاو  ناك  ةلصحملاب ،

.ةيروطاربمإلا ةنيدملا  رظن  ىمرم 

صصح عيزوت  ناك  .ىقمح  غنيكني  راجت  نكي  .هيتفش   غنوهز  يهز  ّمز 

امدنع تراهنا  دق  تناك  ءادوسلا  قوسلا  ىتح  .ةنيدملا  يف  ةوقلاب  متي  ماعطلا 

ماعطلا نوعيبي  نولازي  طقف ال  ةلق  ناك  .ةعرسب  كُفي  نل  ار  راصحلا  نأ  اوكردأ 

لك لثم  .مهتالئاعل  نؤملا  ىلع  نولصحي  اوناكف  نوقابلا  امأ  .ةيلاع  حابرأب 

ءايرثأو ءاندب  نوحبصي  مث  ةفصاعلا  ر  ىتح  راظتنالا  نولواحيس  اوناك  مهتقبط ،

.كلذ دعب  ًاددجم 

فرعي ناك  .همامأ  لث  راجتلا  ىنغأ  لعجل  ةينهذ  ةظحالم  غنوهز  يهز  لجس 
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نولكأيس نوحالفلا  ناك  اهنود ، نم  .ةيرسلا  هنزاخم  فشكل  هيلع  طغضي  فيك 

، كلذ دعب  ً.ابضاغ  هقنع  قطقط  ...كلذ ؟ دعبو  رهش  لالخ  بالكلاو  ططقلا 

ىلع ًيحج  كلت  نوكتس  .عئاج  صخش  نويلم  عم  ناكم  يف  ًارصاحم  نوكيس 

.ضرألا

هسفن ةرارق  لاق يف  .دبألا  ىلإ  راوسألا  جراخ  لوغملا  رظتني  الأ  ديحولا  لمألا  ناك 

لقأ اهتاعافد  نوكت  ىرخأ  ندم  ىلإ  نوبهذيو  راصحلا  نم  نوبعتيس  مهنإ 

ةيؤرل ديبعلا  ادع  دحأ  دوجو  مدعل  ًاديعس  هينيع ، غنوهز  يهز  كرف  ً.انيصحت 

.ديدجلا هرود  لعف يف  لثم  هتايح  دجب يف  لمع  دق  نكي  ةقيقحلا ،  .هفعض يف 

عدخلاو ططخلاب  ةئيلم  همالحأ  تناك  ًالعف ، حاتري  ناك  امدنعو  ًاثك  ماني  نكي   

.ساوقألا قرف  عم  فقي  نأ  لبق  ليللا  ةليط  مان  دق  نكي  .ةيبرحلا  

طقف عاطتسا  هنأ  ول  .لوغملا  تالآ  مدت  ًاددجم  ركذت  امدنع  فلكتب  مستبا 

عتجا دقعل  ءارزولا  ءاعدتساب  بغري  ناك  .ةظحللا  كلت  يف  ناخلا  هجو  ةيؤر 

ةزهلا يف نم  كأ  ءيشب  هيلإ  نورظني  مهو  سيل  .مانيو ال ، محتسي  نأ  لبق  خأ 

ةروص هيف  ّمطح  دق  ناك  يذلاو  مويلا ، اذه  ةليط  نورظتني  مهكرتيس  .مهنويع 

.رهُقي يذلا ال  لوغملا  ناخ 

ىلإ ةملظم  ةقورأ  ربع  ًاقيرط  كلسو  ةذفانلا  نع  ًادعتبم  غنوهز  يهز  رادتسا 

لصو امدنع  ةرماغ  ةداعسب  دهنت  .ءاسم  لك  محتسي  يو  روطاربمإلا  ناك  ثيح 

ءاملا اونّخس  دق  ديبعلا  ناك  .محتسا  ضوح  اهطسو  ةفرغ يف  لخدو  بابلا  ىلإ 

.راهنلا ءابعأ  نم  صلختلل  دعتسي  ناك  نيب  هقنع  قطقطو  همحل  ًادادعتسا 

ىلإ رظني  ناك  نيب  ةداتعملا  مهتءافكب  غنوهز  يهز  سبالم  ديبعلا  عزن 

أّنه تمصب ، .محتسالا  ضوح  تيزلاب يف  هدلج  اكرفت  نأ  نارظتنت  تللا  تاتفلا 

تيبلا تيراجلا يف  نم  ديفتسيل  هنبا  نكي  .هقوذ   نسح  ىلع  يو  روطاربمإلا 

.ةمداق تاونس  عضبل  لقألا  ىلع  يروطاربمإلا ،

ةيلاع ةفرغ  يف  ةحاسملاب  ًاعتمتسم  ءاملا ، يف  هسفن  غنوهز  يهز  رمغ  ًايراع ،
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تناك يف  يخرتسي  أدبو  ةفرغلا  يف  ءادصألا  تددرتو  ءاملا  بكُس  .فقسلا 

...هتاسمل هتشعنأ  .ةمعان  ٍديأب  نوباصلاب  هدلج  ناكرفت  ناتاتفلا 

راوسأ نع  ةسلخ  نالجر  لزن  لوغملا ، تاقينجنم  مدت  نم  ٍلايل  ثالث  دعب 

قوف لابحلا  تفتخا  .توص  نود  نم  ةخألا  ةصقلا  ةفاسملا  اطبهو  غنيكني ،

.يصولا لهاعلا  ساّرح  اهبحسو  هيسأر ،

بحي نكي  .هباصعأ   ىلع  ًارطيسم  رخآلا ، ىلإ  لجرلا  دحأ  رظن  مالظلا ، يف 

هتمهم لثم  ذّفن  دق  ناك  .لبسلا  هنيب  قّرفت  امدنع  ًاديعس  نوكيسو  لتاقلا  ةقفر 

اوناك نيذلا  نشت  اياعر  نم  ةقرسلا  ةركف  غاستساو  يو  روطاربمإلل  لبق  نم 

ةنوخلا ناك  لجرل ، ةبسنلاب  .لوغملا  ناخ  حلاصل  للم  وأ  للك  نود  نم  نولمعي 

.تامولعملا عمجي  يف  مهلثم  دجب  لمعيو  مهل  مستبيس  هنكل  توملا ، نوقحتسي 

رخآ يدنج  يأ  لثم  ةّميق  نوكتس  هتمهاسم  نأ  فرعي  ناك  ةصاخلا ، هتقيرطب 

لئابقلا نع  ةغص  تناك  هم  ةمولعم  لك  ىلإ  جاتحي  يصولا  ناك  .راوسألا  ىلع 

.كلذ قيقحتل  هتيمهأ  نم  سوساجلا  للقي  و 

مغرلا ىلع  ً.اما  هلثم  ًاديج  ًايمحم  ناك  ار  يذلاو  لتاقلا ، مسا  فرعي  نكي   

ءادوس  سبالم  يدتري  يذلا  لجرلا  نأ  الإ  روسلا ، لخاد  ًاعم  افقو  هنأ  نم 

لجرلا ناك  نيب  هيلإ  رظنلا  ةمواقم  سوساجلا  عطتسي  .ةفش   تنبب  قطني 

اناك يف  هتمهم  قيقحتل  ةمزاللا  ةغصلا  لاصنلا  نمؤيو  طبري  هتحلسأ ، دقفتي 

لباقم بهذلا  نم  ةورث  عفد  دق  غنوهز  يهز  نأب  كش  كانه  نكي  .نارظتني  

.هسفن لتاقلا  توم  ديكأتلاب  ينعت  تناك  يتلاو  هتمدخ ،

نم ةيلاتلا ، ةليللا  تو  نأ  عقوتي  لجر  بناجب  ضبري  نأ  بيرغلا  نم  ناك 

سوساجلا ّزه  .فوخلا  ىلع  ةمالع  يأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  هيلع  رهظت  نأ  نود 

ةقيرطلا مهفي  وأ  هعم  عقاوملا  لدابتي  نأب  بغري  نكي  ً.ادمع   ًافافختسا  هيفتك 

ءالولا كلذ  لثم  فلخ  نمكي  يذلا  عفادلا  ام  .صخشلا  كلذ  لثم  اهيف  ركفي  يتلا 

هنأ الإ  يضاملا ، اهب يف  ماق  ىرخأ  لثم  ةطخ  هتمهم  نأ  نم  مغرلا  ىلع  ىمعألا ؟
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.هتيب ىلإو  هدايسأ ، ىلإ  ةدوعلاب  لمأي  ناك 

ىتح دري  نل  هنأ  فرعي  هقيفر  ناك  .ّلظلا  هبشي  لتاقلا  ناك  ةنكادلا ، هسبال 

.هتايح عاب  دقو  هلعفي ، ام  ىلع  زكري  لجرلا  ناك  .هل  لاؤسب  سمهلا  ىلع  أرجت  اذإ 

ًايبشخ ًابراق  ادعص  قبطم ، تمصب  .ههابتنا  تتشي  نأب  ءيشل  حمسيل  نكي   

هفرط ىلإ  طوبرم  لبح  كانه  ناك  .دوسألا  قدنخلا  اربعيل  ةيراس  المعتساو  ًاغص 

تاهبشلا ثي  لجرلل  رثأ  كانه  نوكي  نل  .هقارغإ  وأ  هؤافخإو ، هبحس  متيل  رخآلا 

.راهنلا ءوض  يف 

نوعلطتسملا ناك  .داوج  ةبلج  اعمس  امدنع  نالجرلا  مثج  رخآلا ، فرطلا  ىلع 

اوناكو ةملظم ، ةعقب  لك  يف  قيقدتلا  نوعيطتسي  ال  مهنكل  نيرهام ، لوغملا 

ةسلخ للستلا  نارظتني  لجر  سيلو  ةوق ، دوجو  ىلع  ةمالع  يأ  روهظ  نوبقاري 

نيّدلقم مهمايخ ، نشت  اياعر  ماقأ  نيأ  فرعي  سوساجلا  ناك  .مهركسعم  ىلإ 

نأو هوفشتكي  نأب  ةصرف  كانه  تناك  .لجخ  نود  نم  ددجلا  مهدايسأ  تويب 

نأب ةركفلل  حمسي  هتراه و  قلعتت  ةرطاخم  تناك  كلت  نكل  ًاضيأ ، هفتح  ىقلي 

حاشأ .هوحن  هجتي  لجرلا  سأر  ىأر  ةرملا ، هذهو  لتاقلا ، ىلإ  ًاددجم  رظن  .هجعزت 

نوبردتي لاجر  مهو  ةقرفلاب ، عمس  دق  ناك  هتايح ، ةليط  ً.اجرحم  ًاديعب ، هرصبب 

نومهفي دونجك  فرش  مهيدل  نكي  .لتقلا   ىلع  مهظاقيتسا  تاعاس  ةليط 

فرعيل تارملا  نم  ًايفاك  ًاددع  يدنج  رود  بعل  دق  سوساجلا  ناك  .فرشلا 

ىأر دق  ناك  .لتقيل  طقف  شيعي  لجرب  كفتلا  ىدل  زازئمشالاب  رعشو  مهتديقع 

ةربخب هّفل  دق  ناك  يذلا  قنخلا  كلسو  لجرلا  ةزوحب  يتلا  مسلا  ريراوق  ءافخإ 

.همصعم لوح 

تابثإلا مهتوم  ناك  .مالظلا  ةهلآل  مهنابرق  نوّلث  ةلتقلا  اياحض  نإ  لاقي  ناك 

سوساجلا ّزه  .ةايحلا  ةلجع  ىلع  ًاقومرم  ًاناكم  مهل  نمضيو  مهناإ  ىلع  خألا 

.رّمدملا كلذ  لثمل  ًاقيفر  هلعج  هلمع  نأ  نم  ًاجعزنم  ًاددجم ، ِلابم  هيفتك غ 

رعش امدنع  ًائجافتم  سوساجلا  زتهاو  لوغملا  يعلطتسم  تاوصأ  تشالت 
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اهتحئار تناك  .هيدي  ب  ةقبد  ةرجب  لتاقلا  عفد  .هعارذ  ىلع  ةفيفخلا  ةسمللاب 

.كابتراب اهيلإ  رظني  نأ  ىوس  سوساجلا  عسي  دسافلا و  نأضلا  نهد  نم  ةهيرك 

". بالكلا لجأ  نم  .كدلج  ىلع  هعض  : " لتاقلا مت 

يش ناك  دوسألا  لكشلا  نكل  ىلعألا ، ىلإ  رظن  رمألا ، سوساجلا  مهف  امدنع 

ىلع هفالسأ  سوساجلا  ركش  .مالظلا  ىفتخاو يف  ةتماص ، تاوطخب  كاذنآ  ًادعتبم 

مغرلا ىلع  هنم ، فطل  كلذ  نأ  ةيادبلا  رّكف يف  .هدلج  قوف  نهدلا  كرفو  ةيدهلا 

ذيفنتب موقي  يف  ركسعملا  ضهني  نأب  بغري  نكي  حجرألا   ىلع  لتاقلا  نأ  نم 

كلت ىرخأ  تآجافم  كانه  نوكت  نل  .ةركفلا  نم  ًالالذإ  ههجو  ّرمحا  .هتمهم 

.ةليللا

يذلا دصقملا  ىلإ  ًاهجتم  مالظلا ، ربع  لورهو  فقو  هشأج ، ةطابر  داعتسا  امدنع 

تأدب ةقثلا  نأب  رعش  مهجتملا ، هقيفر  نود  نم  .راهنلا  ءانثأ  يف  هبقار  دق  ناك 

مهعم ك ملكتيو  شدردي  نشت ، اياعر  نوكيس ب  صق ، تقو  لالخ  .هيلإ  دوعت 

روطاربمإلا كش  امدنع  لبق ، نم  كلذ  لعف  دق  ناك  .نس  ذنم  مهفرعي  هنأ  ول 

ىلإ لصي  نأ  يغبني  هنأ  ًاكردم  ًابناج ، ةركفلا  عضو  .ميلاقألا  دحأ  مكاح  ءالوب 

ءودهب ىشم  .هباوجتساو  هلاقتعا  متيس  الإو  هتبرض  لتاقلا  ذفني  نأ  لبق  ناكملا 

لوبتيل لجرلا  جرخ  امدنع  يلوغم  براحم  ىلع  ةيحتلا  ىقلأو  مئانلا ، ركسعملا  ربع 

عفر .همهفي  هنأ  عقوتي  نأ  نود  نم  ةصاخلا  هتغلب  ًاسعن  لجرلا  هيلع  در  .ليللا  يف 

.هتحئار مش  امدنع  طقف  تفاخ  توصب  مهمه  هنكل  هب ، ّرم  امدنع  هسأر  بلك 

.لخادلا حبصأ يف  دق  ناكو  مالظلا ، رملا يف  سوساجلا غ  مستبا 

لثم ملظملا  ركسعملا  ربع  كرحتو  ناخلل ، ةبكلا  ةميخلا  نم  لتاقلا  برتقا 

.غنيكني راوسأ  ىلع  صخش  لكل  هعقوم  فشك  هنأل  قمحأ  لوغملا  دئاق  ناك  .حبش 

ال امدنع  طقف ، ةدحاو  ةرم  ناسنإلا  اهفرتقي  يتلا  ءاطخألا  عون  نم  كلذ  ناك 

لوغملا ناك  نإ  فرعي  لتاقلا  نكي  ءادوسلا .  ةيعمجلا  نع  ًائيش  فرعي  نوكي 

ناك .كلذل  متهي  نكي  .ناخلا   تو  امدنع  مهلوهسو  مهلابج  ىلإ  نودوعيس 
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نهرت يمسر ، لافتحا  دوسأ يف  يريرح  طيرشب  ةطوبرم  ةعقر  هحنم  دق  هديس 

، لشف اذإ  .هناوخإ  ىلإ  دوعي  نل  ثدحي ، ع  رظنلا  ضغب  .مدلا  طابرب  هتايح 

هيتفش ّمز  .هماظن  رارسأ  ار  فشكيو  هيلع  ضبقلا  ءاقلإ  متي  نأ  نم  ًالدب  رحتنيس 

، سوقلا لعتساب  نيرهام  مانغأ ، ةاعر  لوغملا  ناك  .لشفي  نل  ةيمالظ ؛ ةعت 

هرايتخا بك يف  فرش  كانه  نكي  .هبيردت   لث  لجر  دض  لافطألا  لثم  مهنكل 

أي فرشلا  ناك  .كلذ  ركفي يف  هنكل   ءالؤه ، نتنلا  لئابقلا  لاجر  ناخ  لتقل 

.ميركلا توملاو  ةعاطلا  نم 

نولب ءيضت  يتلاو  اهتبرع ، ىلع  ةبكلا  ةميخلا  ىلإ  لصو  امدنع  دحأ  هَري   

.سارح نع  ًاثحب  رظنيو  اهوحن ، فحزي  ناك  نيب  هقوف  تحال  .مالظلا  ضيبأ يف 

نافقي اناك  يف  هسافنأ  توص  عس  عاطتسا  .اهنم  برقلاب  نالجر  كانه  ناك 

ةفرعم ًاليحتسم  ناك  غنيكني ، راوسأ  نم  .افرصنيل  رماوألا  نارظتني  لمم ، تابثب 

هيلع يغبني  ناك  .ليللا  يف  مهليدبت  متي  ةرم  مك  فرعي  نكي  و  ليصافتلا 

.ناكملا كلذ  ىلإ  توملا  لقني  املاح  ةعرسب  فرصتلا 

ًاديعب كرحتي  لجرلا  دحأ  ناك  نيب  لتاقلا  بقار  لماك ، تمصب  ًافقاو 

هيف رعش  يذلا  تقولا  يفو  ًابهأتم ، براحملا  نكي  .ناخلا   ةميخ  لوح  فوطيو 

هقنع ّزحي  ءيشب  سراحلا  رعش  .تاف  دق  تقولا  ناك  لالظلا ، فقي يف  صخشب 

نم ءامدلاب  خطلم  ءاوه  نم  ةديهنت  تجرخ  .هتخرص  قنخ  م  هترجنح ، عطقيو 

سراحلا لتاقلا  عضو  .دعب  ًابهأتم  نكي  و  لاؤسب ، رخآلا  سراحلا  سمهو  هيتئر 

.هنم برتقا  امدنع  ةعرسب  اثلا  ىلع  ىضقو  ةبرعلا ، ةفاح  نم  برتقاو  ًاضرأ  لوألا 

ىلإ ةعرسب  ربعو  طقس ، ثيح  لتاقلا  هكرتو  توص  نود  نم  ًاضيأ  اثلا  تام 

.هلقث تحت  ًاتوص  ردصأ  داكلابو  ًاغص  ًالجر  ناك  .ىلعألا  ىلإ  دوقت  يتلا  تاجردلا 

فحز .همون  طغي يف  لجرل  ةئيطب  سافنأ  عس  عاطتسا  يلخادلا ، مالظلا  يف 

بناجب مثجو  مئانلا  لكشلا  ىلإ  لصو  مات ، نزاوتب  .ةيضرألا  ىلع  ءطبب  لتاقلا 

نم دوسأ  اهندعم  ناكو  ةداح ، ًانيكس  بحس  .هدحو  اناك  .ضفخنملا  ريرسلا 
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.عملت ىتح ال  يتيز  ماخس 

، مئانلا زتها  امدنع  .مفلا  ىلع  عو  سافنألا ، ردصم  وحن  لفسألا  ىلإ  هديب  عفد 

اهب أدب  يتلا  ةعرسلاب  نألا  دخإ  ّمت  دقو  .ةرجنحلا  ىلإ  ةعرسب  كسلا  لزنأ 

داع ىتح  لتاقلا  رظتنا  .كارح  نود  نم  ًانكاس  جلتخي  ناك  يذلا  دسجلا  ىقلتساو 

مالظلا ، .ةقزمملا يف  ءاعمألا  ةحئار  نم  ةبوعصب  سفنتي  ناكو  ناكملا ، ىلإ  ءودهلا 

، اعملا بتيل  هعباصأ  لمعتساو  هلتق  دق  ناك  يذلا  لجرلا  هجو  ةيؤر  عطتسي 

تشعترا .جراخلا  براحملا يف  لثم  لجرلا  ةحئار  نكت  ً.اسوبع   هابجاح  بطقتو 

.رعشلا ىلإ  نالقتنتو  نيعلاو ، حوتفملا  مفلا  نافشكتست  اتناك  امدنع  ًاليلق  هادي 

ناك .هموق  ءانبأ  دحأل  تيزلاب  ةنوهدملا  رئافضلا  ّسم  امدنع  هسفن  لتاقلا  نعل 

هتامدخ ميدقتب  لوغملا  هتدعاسمل  ًاقنش  توملا  قحتسي  ًاصخشو  ًامداخ ، ديكأتلاب 

نوكيس .هب  مايقلا  يغبني  ام  ركفي يف  ناك  نيب  هيبقع  ىلع  لتاقلا  سلج  .مهل 

ةميخلا لوح  ةرثانتملا  مايخلا  نم  ددع  كانه  ناك  .ركف  ك  ديكأتلاب ، ًابيرق  ناخلا 

ىلع لتاقلا  رطيس  .هفلخ  ىعسي  يذلا  لجرلا  مضتس  اهادحإ  تناك  .ةبكلا 

دق نكي  .ةرشابم   ةنيكسلا  هل  بلجت  تناك  هبيردت  نم  تلك  متو  هسفن ،

.دعب توملا  قحتسا 
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نورشعلاو عباسلا  لصفلا 

مالظلا ناك  .ىرخأ  ةميخ  لخد  امدنع  سفنت  تاوصأ  عس  لتاقلا  عاطتسا 

ان صاخشأ  ةسمخ  كانه  ناك  .تاوصألا  ىلع  زّكرو  هينيع  قلغأ  هنكل  ًاكلاح ،

ةعبرأ ناك  .مهقوف  فقاولا  لجرلا  نع  ًاعيمج  لفاغ  ةغصلا ، ةحاسملا  كلت  يف 

تناك ارو  .لافطأ  َماينلا  نأ  نقيأ  هنأل  ًاددجم  سبعو  ةبوعصب  نوسفنتي  مهنم 

نود نم  كلذ  نم  دكأتلا  عطتسي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  مهتدلاو ، ةخألا  ةانلا 

رمألا يف  ناك  نكل  ةيفاك ، نوكتس  ذالوفب  ناوص  برض  نم  ةدحاو  ةرارش  .ءوض 

رارقلا ذّختاف  .اوخرصي  نأ  لبق  ًاعيمج  مهلتق  عيطتسي  نل  اوقافأ ، اذإ  .ةفزاجم 

.ةعرسب

راهظإل ًايفاك  ناكو  ةميخلا ، يف  ءوض  ضيمو  ةدحاو  ةعيرس  ةبرض  نع  مجن 

؟ ناخلا ناك  نيأ  .دشار  لجرل  يفكي  ا  ةبك  اهدحأ  نكي  .ةان   داسجأ  ةسمخ 

لبق ليوط  تقو  يضقنيس  نكي  .تقولا   دافن  نم  ًاقلق  رداغيل ، لتاقلا  رادتسا 

نوكس مطحتيس  هيلع ، روثعلا  متيس  امدنع  .تيملا  سراحلا  فاشتكا  متي  نأ 

.ليللا

ادب ًاتقو  رظتنا  .لتاقلا  دّمجت  .هتوص  عاقيإ  غتو  انلا ، لافطألا  دحأ  رخش 

.ةميخلا باب  وحن  ءودهب  مدقت  مث  ةداتعملا ، هسافنأ  لفطلا  داعتسا  ىتح  ًاليوط 

.توص هنع  ردصي  نأ  نود  نم  بابلا  حتفو  محشلاب  تالصفملا  نهد  دق  ناك 

ةميخلا راتخيل  ءطبب  هسأر  رادأو  هفلخ ، بابلا  قلغي  ناك  نيب  هتماق  ّدش 

ىلع ةدوجوملا  كلتو  ةنيدملا  هجاوت  يتلا  ةزيمملا  ءادوسلا  ةميخلا  ادع  ام  .ةيلاتلا 

ً.اما اهضعب  لثم  ودبت  مايخلا  لك  تناك  ةبرعلا ،

، سفن بحس  توص  هنأ  كردأ  امدنع  هانيع  تعستاو  هفلخ  ًاتوص  لتاقلا  عمس 

امدنع ىتح  كرحتي  ناك  .ةحيص  وأ  ةخرص  قالطإ  لبق  رهظي  يذلا  عونلا  نم 

يف تددرت  يتلا  تلكلا  مهفي  .ةنكادلا   لالظلا  يف  ًادعتبم  توصلا ، قلطنا 
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ةميخ يف لك  نم  ةعرسب  نوبراحم  جرخ  ً.ابيرقت  ًارشابم  ناك  لعفلا  در  نكل  ليللا ،

.مهيديأ ةزهاج يف  مهفويسو  مهساوقأو  رظنلا ، ىمرم 

ناك .هتيب  تماص يف  لجر  دوجو  همون  نم  هظقيأ  دقو  خرص  نم  يشوج  ناك 

ةلئسأ يف نوحرطي  ًاعم  اوأدبو  هتخرص  نم  شعترم  اوقافتسا  دق  ةثالثلا  هؤاقشأ 

.مالظلا

ام : " اهنع تايناطبلا  يمرت  يهو  جيجضلا ، نم  ىلعأ  توصب  تروب  تلأس 

."؟ رمألا

.مالظلا كاذنآ يف  فقي  يشوج  ناك 

!". ساّرحلا اهيأ  .انه  صخش  كانه  ناك  : " لاق

". ئّيس ملح  ىوس  نكي  .هلمكأب   ركسعملا  ظقوتس  : " ةّدحب تروب  تلاق 

". هتيأر دقل  .ال   " .در امدنع  ههجو  ةيؤر  عطتست   

تقلطأو ديعب  نم  فنلا  قاوبأ  تحدص  .هقيقش  بناجب  فقيل  اغاشت  ضهن 

.تفاخ توصب  ةنعل  تروب 

". كدسج نع  كدلج  كدلاو  خلسيس  الإو  يشوج ، اي  ًاقحم  نوكت  نأ  عرضت  "

ناك .درلاب  هسفن  جعزي  نأ  نود  نم  جرخو  هيعارصم  ىلع  بابلا  يشوج  حتف 

.هوفرعي نأ  لبق  ىتح  لفطتملا  نع  نوثحبيو  مايخلا ، لوح  نوعفادتي  نوبراحملا 

.لجرلاب ملح  دق  نوكي  الأ  ًاينمتم  ةبوعصب  هقير  علتبا 

.دربلا ءاقتا  تاقط  ىوس  عضي  ردصلا ال  يراع  جراخلا ، هيلإ يف  اغاشت  ءاج 

هب كسمأو  ةمراع  تناك  ىضوفلا  نكل  جراخلا ، تفاخ يف  موجن  ءوض  كانه  ناك 

.هوفرع امدنع  طقف  ةيوقلا  مهتاضبق  نم  ناتلفي  هوكرتو  ترم  لاجر 

هنكل هفيس ، رهش  دقو  مايخلا ، ب  ةعساو  تاوطخب  يش  هدلاو  يشوج  ىأر 

.ةدحاو ديب  قفتا  فيك  هلمحي  ناك 

ىتفلا لبذ  .هتيبصع  ظحال  يشوج ، دنع  هترظن  تفقوت  يرجي ."؟ يذلا  ام  : " لاق

مغرلا ىلع  .ببس  اود  ًاعيمج  مهظقيأ  دق  هنأ  ةأجف  كردأو  ةيوقلا ، ةرظنلا  ثأتب 
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.هدلاو مامأ  ةيرخس  عضوم  نوكي  نأ  ضفرو  ٍّدحتب  رمألا  هجاو  كلذ ، نم 

". رداغيل بابلا  حتفي  هتيأرو  تظقيتسا  .ةميخلا  لجر يف  كانه  ناك  "

.ليللا ةديدج يف  تاوصأ  تخرص  ّدري ، نأ  لبق  نكل  زيكنج ، ففأت 

!". انه نالوتقم  نالجر  "

قيلط ودع  دوجو  ةركف  نم  ٍلاع  توصب  رجمزو  هئانبأب ، همتها  زيكنج  دقف 

.ركسعملا يف 

نكي .هيدي   ب  ليوط  فيسو  ًاعرسم ، أي  نويشك  ىأر  هودج ."! : " خرص

ببس مهف  نولواحي  اوناك  يف  ًاعم  ةثالثلا  ءاقشألا  فقوو  هفلخ  ًاديعب  راساخ 

.ىضوفلا كلت 

". لق يل : " مونلا نم  ًاخفتنم  لازي  ههجو ال  ناكو  فقوت ، امدنع  نويشك  لاق 

.سوق رتو  لثم  ًادودشم  ًافافختسا ، هيفتك  زيكنج  ّزه 

اننيب صخش  كانه  .نالوتقم  ناسراح  كانهو  هتميخ  يف  ًالجر  يشوج  ىأر  "

". هيلع روثعلا  ديرأو 

!". زيكنج "

ًانكاد ًالكش  ىأر  هنيع ، فرط  نم  .اهوحن  رادتساو  همساب  يدانت  تروب  عمس 

.مسالا عس  ىدل  كرحتي 

لجرلا ىّحنتو  هفيسب  حّول  .هيلع  بثي  لتاقلا  حملو  هسفن  لوح  زيكنج  رادتسا 

هنأ زيكنج  ىأر  .هيدي  يف  نيكس  لمحي  فقوو  ناولهبلا  لثم  جرحدتو  ًابناج ،

هطقسأو نكادلا ، لكشلا  ىلع  زفقو  ًاددجم  هبرض  عيطتسي  نأ  لبق  هب  يمس 

هيفيس اعفدو  لتاقلا ، نعطب  هاقيقش  عرسأو  هترجنح  أ  ةرارش  تسم  ً.اضرأ 

.لجرلا خرصي  .هتحت و  ضرألا  ىلإ  الصو  ىتح  ةبك  ةوقب  ًاقيمع 

لكشب ةشوشم  هتيؤر  تحضأو  ءطبب  راد  اعلا  نكل  ضوهنلا ، زيكنج  لواح 

.بيرغ

عس عاطتسا  ...تبصأ ." دقل  : " هيتبكر ىلع  عقيو  راودب  رعشي  وهو  لاق 
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اماقو هردص ، ىلع  هبكر  هاقيقش  عضوو  ضرألا  ىلع  بحُست  لتاقلا  يمدق 

ةخطلملا لاكشألا  ىلع  هانيع  تفرطو  هقنع  ىلإ  هدي  زيكنج  عفر  .هعالضأ  ميطحتب 

لازي ناكو ال  ةفاج ، ضرأ  ىلع  ءارولا  ىلإ  طقسو  ًادج  ةليقث  ديلا  تناك  .ءامدلاب 

ً.اشوشم

و ىلعألا ، ىلإ  زيكنج  قّدح  .ءطبب  كرحتيو  هقوف ، حولي  مليج  هجو  ىأر 

يطغي يذلا  شقلا  قّزو  هدي  ّد  مليج  ىأر  .هلوقي  ناك  ام  عس  عطتسي 

، زيكنج ذأ  يف  يودي  توصلا  نأ  ادب  ًاددجم ، ملكت  امدنع  .هقنع  يف  حرجلا 

كس مليج  طقتلا  ً.ائيش  عمسي  هتلعج ال  ةعراستم  تاسمه  ىلإ  لوحت  يذلاو 

.ةفاحلا لوط  ىلع  ةنكادلا  ةداملا  دهاش  امدنع  ةنعل  قلطأو  لتاقلا 

لوهذم نافقي  اناك  نيّذللا  راساخو  نويشك  ىلع  هفوخ  سكعناو  مليج ، لاق 

كلذ نم  ًالدب  عضوو  ًاددجم ، دئاقلا  ملكتي  ةمومسم ."  كسلا  : " هقيقش قوف 

أيقتي هلعج  ًاعذالو  ًاراح  ناك  .اهنم  قفدتملا  مدلا  ّصمو  زيكنج  قنع  ىلع  همف 

اتمطل زيكنج  يدي  نأ  نم  مغرلا  ىلع  فقوتي ، .بناجلا   دحأ  ىلإ  هقصب  امدنع 

.هتوق تراخ  دقو  ةفيعض ، تابرضب  ههجو 

مهدلاو اودهاش  امدنع  ىسأب  نوبحتني  راغصلا  ناخلا  ءانبأ  مليج  عمس 

قصبي مليج  ابقارو  تمصلا ، اغاشتو  يشوج  مزتلا  .توملا  نم  ًابيرق  يقلتسي 

.هب ةخطلم  هئادر  ةمدقم  تحبصأ  ىتح  ءامدلا  نم  همف  ءلم 

اثج .ضرألا  ىلع  ناخلا  ىأر  امدنع  ًامودصم  فقوتو  دشحلا ، ربع  وشكوك  عفدنا 

ةعرسب قفخي  ناك  .هبلق  ًادقفتم  زيكنج  ردص  قوف  هيدي  رّرمو  مليج  بناج  ىلإ 

ببصتي قرعلا  ناك  .هتابرض  زيي  وشكوك  عطتسي  تقولا ،  ضعبلو  قّدُصت ، ال 

ً.اراحو رمحأ  هدلج  ناكو  ّهلك  ناخلا  دسج  نم 

تردخ ناحبصت  هيتفش  نأب  رعشي  دئاقلا  ناك  .مدلا  قفدتو  قصبو  مليج  صم 

هنأ ول  رمألا ك  رّكف يف  ً.هم  كلذ  نكي  .هيلإ   لقتنيس  مسلا  ناك  نإ  لءاستو 

ةلواحم لك  ب  ثهلي  ناك  نيب  هيتفش  ىلع  مدلا  لاس  .رخآ  ًاصخش  دهاشي 
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.ىرخأو

قيرت الأ  يغبني  : " ردصلا ىلع  نالازت  ناتليحنلا ال  هادي  تناكو  نويشك ، هرّذح 

هيلإ رظن  ىقبي ." يذلا  مسلا  مواقيل  ًادج  ًافيعض  حبصيس  الإو  ءامدلا ، نم  ثكلا 

قزمملا دلجلاب  ههجو  عفديو  ًاقفاوم  ئموي  نأ  لبق  عومدلاب  تئيلم  نيعب  مليج 

عباتو ةرارحلا  كلت  لثم  عم  ستلا  ةجيتن  اتّرمحا  دق  هاتنجو  تناك  .ىرخأ  ةرم 

.تو هناخ  ةيؤر  ينعي  ناك  فقوتلا  نأل  هلمع 

تحت فقوتي  نأ  يشخو  ضفتني  ةعرسب  قفخي  يذلا  بلقلاب  وشكوك  رعش 

ةصاخ لئابقلا ، مارتحالا ب  كلذ  هحنم  دق  ناك  يذلا  لجرلل  ةجاحب  ناك  .هيدي 

ًارضحتسم ٍلاع ، ٍتوصب  عرضتي  وشكوك  أدب  .هنع  ىلخت  دق  كاذنآ  جوميت  نأ 

.ةقحالتم تاوصأب  اهسفن  زيكنج  ةلالس  ىلع  ىدان  .ةدقلا  اهئسأب  حاورألا 

ةجاحب ناك  .هلتق  دق  زيكنج  ناك  يذلا  قيقشلا  رتكب ، ىتحو  يجوساي ، ىدان 

ناك نيب  نوعمتجي  مهنأ  وشكوك  رعش  .مهتكلمم  نع  ناخلا  داعبإل  ًاعيمج  مهيلإ 

.تاسمهلاب هينذأ  تألتما  ىتح  هلوح  نودشتحيو  مهئسأب ، دشني 

ناقّدحت ناحوتفملا  هانيعو  ٍلاع ، توصب  زيكنج  قهشو  ًاددجم  بلقلا  ضفتنا 

ًاباب نأ  ول  ةأجف ك  أطابتو  رقتسي ، عراستملا  ضبنلاب  وشكوك  رعش  .ىده  ىلإ غ 

لبقتس كس  ناك  هنأ  ةليلق  تاظحلل  رّكفو  دربلا ، شعترا يف  .لخادلا  قلُغأ يف 

.هيدي لئابقلا يف 

ىلإ مليج  عجارت  ىوقأ ." هبلق  حبصأ  دقل  نآلا ، يفكي  : " شجأ توصب  لاق 

نم ةنيجع  دئاقلا  عنص  غيلب ، حرجب  باصم  داوج  عم  لعفيس  ناك  لثم  .فلخلا 

بقال زيكنج  قوف  وشكوك  ىنحنا  .حرجلا  ىلع  اهب  طغضو  قاصبلاو  بارتلا 

ةدروألا نم  يأ  نكت  .لشو   ىلإ  أطابتي  مدلا  ىأر  امدنع  حاتراو  ةيلمعلا ،

ً.ايح لازي  زيكنج ال  نأ  ةركفل  جهتبي  وشكوك  أدبو  تعُطق  دق  ةيسيئرلا 

ةيانعلا ىلع  وملا  حاورأ  ًغرم  ٍلاع ، ٍتوصب  عرضتي  وشكوك  أدب  ىرخأ ، ةرم 

يف مهيلإ  لجرلا  كلذ  لثم  مضناب  اوبغل  اونوكي  .ةمأ   لّكش  يذلا  لجرلاب 
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لاجر ناك  .هفاخأ  لكشب  كلذ  نم  ًادكأتم  ناك  .مامألا  ىلإ  ًامدق  هبعش  دوقي 

، هرهظ ىلع  ددمملا  دسجلا  قوف  هيدي  وشكوك  رّرم  امدنع  ىسأب  نوبقاري  لئابقلا 

نم ةكبشب  ناخلا  فلت  ةليحنلا  عباصألا  نأ  ول  ةيئرم ك  ًاطويخ غ  عمجي  ذخأو 

.ناإلاو حاورألا 

.ةمدصلا نم  حنرتتو  نيعلا  ةّرمحم  فقت  تناك  يتلا  تروب  ىلإ  وشكوك  رظن 

لبق رخآ  ناخ  توم  ركذتت  يهو  ةسئايو  ةبحاش  ًاضيأ ، كانه  نلوه  تناك 

.ابرتقت نأب  وشكوك  هيلإ  راشأ  .ةديدع  تاونس 

عم انه ، يجوساي  .نآلا  انه ، حاورألا  هتكرت  دقل  : " ناعملت هانيعو  هل ، لاق 

هانيع تعملو  دربلا ، يف  شعترا  هقيقش ." ناخلا ، معدل  انه  رتكب  .ناتراب  هدلاو 

ًانايحأ نوكيو  ضفتني ؛ هبلق  نكل  مسلا ، نم  ًابك  ًارادقم  مليج  ّصم  دقل   " .ةظحلل

ًابيلحو ًامد  هوحنما  لكأيس ، ناك  اذإ  .ةحارلا  ىلإ  جاتحي  ً.افيعض  ًانايحأو  ًايوق 

عمجتت حاورألل  ةديدشلا  ةدوربلاب  كاذنآ  رعشي  وشكوك  دعي  هتوق ."  عجرتسيل 

ْيَقيقش ىدان  ً.ايح  لازي  ال  زيكنج  ناك  .اهلمعب  تماق  دق  تناك  اهنكل  هلوح ،

نع ثحبلاب  ركسعملا  رمأيل  هتلفغ  نم  نويشك  هّبنت  .ةميخلا  ىلإ  هالمحيل  لجرلا 

عم هفتك  ىلع  وخرلا  هقيقش  دسج  عفر  كلذ ، دعب  ً.ائبتخم  لازي  رخآ ال  ودع  يأ 

.تروب ةميخ  ىلإ  زيكنج  لمحو  راساخ 

يتلا ةظحللا  هيلإ يف  هدي  نالسرأ  هدلاو  ّدم  ً.انزح  هسأر  ّزهي  ًايثاج ، مليج  اوكرت 

.ءامدلاب ةئيلملا  ضرألا  ىلع  باشلا  دئاقلا  اهيف  أيقت 

مليج هجو  ناك  ودعاس ." : " هيمدق ىلع  فوقولل  هنبا  عفدي  وهو  نالسرأ  رمأ 

هيعارذ ناعضيو  نابراحم  مدقتي  نأ  لبق  هدلاو  ىلع  هلقث  لماكب  ىخرأو  ًابيئك 

.هيفتك لوح 

ةميخ نع  هرظن  فاّرعلا  نهاكلا  حاشأ  هبطخ ."؟ ام  : " وشكوك نالسرأ  لأس 

ناك .هيف  قدحيو  هرخآ ، نع  مليج  ينيع  حتفيل  هعباصأ  لمعتسا  .زيكنج 

.تفاخ توصب  ةنعل  وشكوك  قلطأو  نكادو  نيبك  ناؤبؤبلا 
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وشكوك عفد  ًاضيأ ." مسلا  ضعب  هيلإ  لخد  دقل  .مدلا  علتبا  دق  نوكي  ار  "

.هردص ًاسسحتم  بطرلا ، مليج  ءادر  تحت  هديب 

.يش هلعجا  .تعطتسا  اذإ  ًاظقيتسم  هِقبأ  .يوق  وهو  ثكلا  ءيشلاب  سيل  "

". اهبرشيل بشخلا  محف  نم  ةعرج  ّرضحأس 

ذخأو مليج  نادنسي  نيذللا  براحملا  دحأ  ىلإ  راشأ  .هسأرب  نالسرأ  أموأ 

، رخآلا لجرلا  عم  .ناقناعتي  هنأ  ول  ك  هقنع  لوح  هنبا  عارذ  عضوو  هناكم ،

.كلذ ءانثأ  هيلإ يف  ملكتو  مايخلا ، يشملل ب  مليج  عفد 

ىلإ اودوعيل  اونوكي  .لافطألاو   ءاسنلا  براحملا ، نم  ديازتملا  دشحلا  كرحتي   

ةجاحب ناكو  مهنع ، وشكوك  رادتسا  .شيعيس  مهناخ  نأ  اودكأتي  ىتح  مونلا 

نل .مليج  هعلتبا  يذلا  مسلا  صاصتما  اهنك  بشخلا  محف  نم  ةنيجع  ضحتل 

ً.اضيأ هل  ًايناث  ًءاعو  بلجيس  هنكل  زيكنجل ، ةبك  ةدئاف  تاذ  ةنيجعلا  نوكت 

هل لاجملا  اوحسفأ  يرجي ، ام  ًةبقارم  قّدحت  يتلا  هوجولا  ةقلح  ىلإ  لصو  امدنع 

يف دقحلا  دّقتاو  .ةمدقملا  ىلإ  مهربع  هقيرط  قشي  جوميت  ناك  طقف  اهدنعو 

.وشكوك ينيع 

ةدعاسم ىلع  ًاثك  ترخأت  دقل  : " جوميت برتقا  امدنع  ءودهب  وشكوك  لاق 

". ًايح مليج  عم  هتيقبأو  لتاقلا  هاقيقش  لتق  .ناخلا 

."؟ لتاق : " ةفئاخلاو ةسئابلا  ةثكلا  هوجولا  ىلإ  هلوح  قّدحي  وهو  جوميت  فته 

نك ال  .ةدقلا  لئاسولاب  ءايشألا  ضعب  ةجلاعم  يغبني  : " وشكوك هل  لاق 

". كحئاول ىلع  اهعضو  وأ  اهّدع 

.هتقعص اهنأ  ول  فاّرعلا ك  نهاكلا  ةناهإ  ىلع  جوميت  ّدر 

ىشمو ًافافختسا  هيفتك  وشكوك  ّزه  يعم ."؟ ملكتلا  ىلع  ؤرجت  فيك  : " لاق

هنأب هتفرعم  نم  مغرلا  ىلع  ةحراج ، ةظحالم  ءادبإ  ةمواقم  عطتسي  ً.ادعتبم  

هل وشكوك  فقوو  ركسعملاب  فاط  دق  توملا  ناك  ةليللا ، كلت  .اهيلع  مدنيس 

.داصرملاب
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كئلوأ ىلع  نوطغضي  ددجلا  نودفاولا  ناك  نيب  دشحلا  مجح  دادزا 

يف ركسعملا  يف  لعاشم  ةءاضإ  ّت  .ءابنألل  فهلتم  ةمدقملا ، يف  نيدوجوملا 

ضرألا ىلع  ًاقوحسم  ًاددمم  لتاقلا  دسج  ناك  .رجفلا  غوزب  نورظتني  اوناك 

.هنم ًاثك  بارتقالاب  بغار  ةطيسب غ  ةبهرب  هيلإ  اوقّدحو 

نوهبشي مهنأ  دقتعا  فيثك ، دوسأ  بارش  نم  نيءاعو  عم  وشكوك  داع  امدنع 

مهنكل ةنكاد  مهنويع  تحضأ  دقو  سئاي  اوناكو  حبذلا ، موي  ناثلا يف  نم  ًاعيطق 

ناك نيب  سأرلا  لامأو  هنبا  كفب  نالسرأ  كسمأ  .ىرج  ام  مهف  نوعيطتسي  ال 

ءادوس تاطق  قصبو  لعسو ، مليج  ّصغ  .همف  ريرملا يف  لئاسلا  عفدي  وشكوك 

نحط هقرغتسا  يذلا  تقولا  يف  هيعو  ضعب  داعتسا  دق  ناك  .هدلاو  هجو  ىلع 

عباتو نالسرأ  دي  غراف يف  فصن  ءاعوب  عفد  .هعم  وشكوك  ددرتي  بشخلا و  محف 

رعش .غنيكني  لظ  سيل يف  تو ، نأ  زيكنجل  نك  .رخآلا ال  ءاعولا  ًالماح  هقيرط 

هفوخ نع  ىلخت  .لبقتسملاب  ركف  امدنع  هدسج  يرست يف  ةدوربو  ةبهرب  وشكوك 

تناك .ايلعلا  ةفاحلا  تحت  رميل  هسأر  ضفخو  ةغصلا ، ةميخلا  لخدي  ناك  نيب 

ً.ادج ًافئاخ  هنوري  مهعدي  نلو  هتعنص  نم  ًاءزج  ةقثلا 

نويعلا فالآل  هبتنم  غ  نويشكو ، راساخ  جرخ  رجفلا ، غوزب  برتقا  امدنع 

لجرلا ردص  ًاقلاع يف  ناك  ثيح  نم  هفيس  راساخ  داعتسا  .هيلع  ترّمست  يتلا 

.هدمغي نأ  لبق  يخارتملا  سأرلا  لكرو  تيملا 

."؟ يح ناخلا  له  : " مهدحأ خرص 

.ملكت دق  ناك  نم  فرعي  نأ  نود  نم  مهيلع ، ةبضاغ  ةرظن  راساخ  ىقلأ 

ً.اعيمج اهوعمس  ىتح  ًاسمه  هتلك  راركت  مت  يح ." هنإ  : " لاق

ً.اتوص  عمس  امدنع  هسأر  عفرو  عقو  دق  ناك  ثيح  نم  هفيس  نويشك  طقتلا 

امدنع ًابضغ  دقتا  ببسلا  اذهل  ارو  ةميخلا  هقيقش يف  ةدعاسم  عيطتسي  نكي 

.مهآر

.اوماني نل  انه ؟ نحن  عمتجن  يف  انؤادعأ  مانيس  له  : " ةّدحب نويشك  لاق 
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رادتسا ةمراصلا ، هترظن  ةيؤر  ىدل  ءابنألا ." اورظتناو  مكمايخ  ىلإ  اوبهذا 

ًاضيأ ءالؤه  أدب  .لافطألاو  ءاسنلا  عّمجت  ربع  اوّرمو  ًالوأ ، نيدعتبم  نوبراحملا 

.قفتا فيك  فلخلا  ىلإ  اوقّدحو  ًاديعب ، كرحتلا 

اهيف يقلتسي  يتلا  ةميخلا  ناسرحي  هنأ  ول  ك  راساخ  عم  نويشك  فقو 

بحاش عانق  اههجوو  تءاج ، دق  يهاكاشت  ةيناثلا  ناخلا  ةجوز  تناك  .زيكنج 

اهنكل فرصتتس ، فيك  اول  تروب  ىلإ  نوعلطتي  مّهلك  لاجرلا  ناك  .فوخلا  نم 

عاطتسا تمصلا ، .اهدوجو يف  لوبق  ىلع  ةراشإب  ايزك  يزك  ةأرما  ىلإ  طقف  تأموأ 

ةدوعلاب بغري  نكي  ةظحلل ،  .ةميخلا  وشكوك يف  داشنإ  ةمت  عس  نويشك 

ففخي ناك  .هقيقش  نوبحي  نيذلا  كئلوأب  محدزملا  ةحئارلا ، هيركلا  لخادلا  ىلإ 

ىلع لمعو  درابلا ، ءاوهلا  يف  قمعب  سفنت  .نيرخآلا  دوجو  ام  ًاعون  هنزح  نم 

.هنهذ ةيقنت 

ءايشأ كانهو  غزبي  نأ  كشو  ىلع  رجفلا  .هلعف  اننك  رخآ  ءيش  دجوي  ال  : " لاق

". تقولا ضعبل  راساخ ، اي  يعم  لاعت  .اهشقانن  نأ  يغبني 

نأ لبق  ليوط  تقو  ّرم  دق  ناك  .هعس  نك  ال  ثيح  ىلإ  راساخ  هعبت 

.ةدمجتم ًاباشعأ  أطت  همادقأو  ركسعملا ، نم  اجرخي 

؟ رمألا ام  : " هعارذ ىلع  ًادي  عضو  نأب  هقيقش  فقوأ  نأ  دعب  ًاخأ ، راساخ  لاق 

."؟ ديرت اذام 

ىلع ظافحلا  يف  انلشف  .ةليللا  انلشف   " .بضاغ ههجوو  هيلإ ، نويشك  رادتسا 

نأ يغبني  ناك  .ةلتق  لسس  روطاربمإلا  نأب  ركفأ  نأ  يغبني  ناك  .ركسعملا  نمأ 

". راوسألا ةبقارمل  سارحلا  نم  ديزملا  عضأ 

.رمألا كلذ  ةشقانمل  ًاثك  ًابعتم  راساخ  ناك 

". ًاددجم كلذ  رركتي  نل  كفرعأ ، تنك  نإ  .نآلا  كلذ  يغت  كنك  ال  : " لاق

اذام زيكنج ، تام  اذإ  .ةيفاك  نوكت  دق  ةدحاو  ةرم  : " ةدحب نويشك  لاق 

."؟ اهدنع لعفنس 
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نويشك هب  كسمأ  دّدرت ، امدنع  .كلذ  كفتلا يف  ديري  نكي  .هسأر   راساخ  ّزه 

ً.ابيرقت هّزهو  هيفتك ، نم 

همدقنو يتنيخ  لابج  دنع  نطولا  ىلإ  دوعنس  تام ، اذإ  فرعأ ! ال  : " راساخ در 

."؟ لوقأ نأ  ينم  عقوتت  اذام  ناخ ، هنإ  .روسنلاو  روقصلل 

.هنع هيدي  نويشك  عفر 

ول ادب ك  اندض ." ًيظع  ًارصن  ققح  هنأ  روطاربمإلا  يعّديس  كلذ ، انلعف  اذإ  "

نإ لبقتسملا  ليختي  نأ  عيطتسي  نكي  .راساخ   هعطاقي  هسفن و  ىلإ  ملكتي  هنأ 

ً.ادوجوم زيكنج  نكي   

فرعتس ةنس ، لالخ  .بحسني  انشيج  روطاربمإلا  ىس  : " مهجتب نويشك  عبات 

". انبحسنا اننأ  نشت  ةنيدم  لك 

ً.ائيش راساخ  لقي   

". ءيش لك  رسخنس  يقيقش ؟ اي  رمألا  ىرت  الأ  : " نويشك لاق 

ىلع مونلا  نم  ًاطسق  لان  له  دوعن ." نأ  نك  : " بءاثتي وهو  راساخ  در 

.كلذ نم  ًادكأتم  نكي  .قالطإلا  

.نويشك ففأت 

نلو هلعف  اننك  ام  روطاربمإلا  ىأر  دقل  .اننومجاهي  فوس  تنس ، لالخ  "

.راساخ ال اي  انسفنأب  اهانعنص  ةدحاو  ةصرف  اهنإ  ً.اددجم  اهسفن  ءاطخألا  فرتقن 

". كقحاليس .برهت  مث  ًابد  حرجت  نأ  كنك 

". تو نأ  نم  ىوقأ  هنإ  .زيكنج  شيعيس  : " دانعب راساخ  لاق 

.رخآ لجر  يأ  لثم  زيكنج  تو  نأ  نك  يقيقش ! اي  كينيع  حتفا  : " نويشك در 

نوكيس مك  ًاددجم ؟ نوقزمتي  مهارتس  مأ  لئابقلا ، دوقيس  نم  ًالعف ، تام  اذإ 

."؟ ديصلل جرخي  امدنع  نشت  شيج  ىلع  اهدنع  ًالهس  رمألا 

يف هب  بحر  .ديعب  نم  غنيكني  فلخ  ةيدرولا  رجفلا  ءاوضأ  لوأ  راساخ  ىأر 

، زيكنج تام  اذإ  ً.اقحم  نويشك  ناك  ً.ادبأ  يهتنت  نل  اهنأ  دقتعي  ناك  ةليل 
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ىلع مهتطلس  ءامدقلا  ءعزلا  ديعتسي  فوس  .ءالشأ  ىلإ  ةديدجلا  ةمألا  مطحتتس 

.وحصيل هسأر  ّزه  .ةعراصتملا  لئابقلا 

". ناخك كلبقأ  نأ  ينم  ديرت  .قمحأ  تسل  .هلوقت  ام  مهفأ  : " نويشكل لاق 

اذإ نكل  ىرخأ ، ةقيرط  كانه  نكت  .كلذ   هعس  ىدل  ًارمستم  نويشك  فقو 

لئابقلا لتاقتت  امدنع  ءامد  ةقارإب  ديدجلا  مويلا  أدبيس  رمألا ، مهفي  راساخ  نكي   

ىلع ةراشإ  لوأ  دنع  ً.اعم  اهّلبك  دق  زيكنج  ناك  .مهل  ةيلاوم  ىقبت  وأ  لحرتل 

.اهب ظافتحالل  نولتاقيو  ةيرحلا  ءعزلا  ربتخيس  فعضلا ،

ً.ائداه هتوص  ناكو  ًاقيمع ، ًاسفن  نويشك  بحس 

ةيوق ديب  لئابقلا  رعشت  نأ  يغبني  مويلا ، زيكنج  تام  اذإ  .يقيقش  اي  معن  "

". اهقانعأ ىلع 

". براحملا نم  هسفن  ددعلا  دوقأ  .كنم  ربكأ  انأ  : " فطلب راساخ  لاق 

بلق ناقفخ  ناك  كلذ ." فرعت  .ةمألا  نودوقي  نيذلا  لاجرلا  عون  نم  تسل  "

، كلذك كنأ  دقتعت  تنك  اذإ   " .مهفي راساخ  لعج  لواحي  وهو  عراستي  نويشك 

لعف ىلع  ءعزلا  نومغريو  هب  موقأ  ام  شيجلا  ةداق  عبتيس  .كل  يدهع  عطقأس 

". كحملا ىلع  ءيش  لكو  سيل  راساخ ، اي  اذه  ىلع  كلتاقأ  نل  .كلذ 

هدبكت ام  فرعي  ناك  .رمألا  ركفي يف  ناك  نيب  هينيع  نع  بعتلا  راساخ  فرص 

يهو يشتني ، هلعجت  لئابقلا  ةدايق  ةركف  تناك  .ضرعلا  كلذ  هل  مدقيل  نويشك 

كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .هيرغت  ةركفلا  تناك  .لبق  نم  هب  ملح  دق  نكي  ءيش  

لثم كلت  تناك  .ةّشهلا  ةمألاب  طيحت  يتلا  رطاخملا  ىري  يذلا  صخشلا  نكي 

، مهتالكشم لحي  نأ  عقوتم  هيلإ  نوتأي  ةداقلا  ناك  .هقرؤت  هدسج  يف  ةكوش 

هيلع ناك  .اهيطخت  نوعيطتسي  اونوكي  يتلا   باعصلا  ربع  قيرط  ىلع  روثعلاو 

.هتملكب ّقلعتم  ةزهلا  وأ  رصنلا  ناكو  كراعملل ، ًاططخ  عضي  نأ  ىتح 

نكي .ةدايقلل   لضفأ  هقيقش  نأ  ةفرع  ًاجوزمم  هسفنب  راساخ  زازتعا  ناك 

نكي هبعش و  مكحيس  ناك  ً.اناخ  حبصأ  اذإ  لماكلاب  همعديس  نويشك  نأ  كشي 
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.مهبعش لك  بأ  نوكيس  زيكنج ، ناك  .ةثداحملا ك  كلت  نأشب  ًادبأ  فرعيل  دحأ 

مامأ تنحنا  ةدق  ةيروطاربمإ  دض  مهتايح  ىلع  ظافحلا  نع  ًالوؤسم  نوكيس 

.مهتوربج

.هنهذ نم  جورخلاب  ةعماللا  راكفألل  حمسو  هينيع ، قلغأ 

". ناخلا نوكتس  .رغصألا  يقيقش  اي  كل  يدهع  عطقأس  زيكنج ، تام  اذإ  "

راساخ ةقثب  ًاقلعتم  هبعش  لبقتسم  ناك  .قاهرإلا  دعب  حايتراب  نويشك  دهنت 

.هب

نم أدبأو  رانلاب ، نشت  ةنيدم  لك  مدت  ىلع  صرحأس  تام ، اذإ  : " نويشك لاق 

نيدحوم اناكو  همامأ ، حولت  يتلا  ةنيدملا  راوسأ  ىلإ  لجرلا  الك  رظن  غنيكني ."

.رأثلاب هتبغر  يف 

ناك .لوغملا  ركسعمو  لهسلا  قوف  ًايلاع  ةامر ، ةصنم  ىلع  غنوهز  يهز  فقو 

فقي ناك  .يبشخلا  زجاحلا  ىلع  تردخ  هادي  تناكو  هيلع  بهي  دراب  ميسن 

يف حجن  لتاقلا  نأ  ىلع  ام  ةراشإ  نع  ًاثحب  لئابقلا  بقاري  تاعاس ، ذنم  كانه 

.هاعسم

مايخلا ءوض ب  طاقن  تكرحت  .هلُكأ  دق أ  هرهس  ناك  طقف ، صق  تقو  لبق 

ناك نيب  هلصافم  تّضيباو  ربكأ ، ةوقب  زجاحلاب  كسمأ  دق  غنوهز  يهز  ناكو 

لامآ تعفتراو  ةصقارتملا  ءوضلا  عقب  ربع  ةنكاد  لاكشأ  تقباست  .ديعبلا  ىلإ  رظني 

.مهنيب رعذلا  راشتنا  ليختو  غنوهز ، يهز 

." ًاتيم نك  : " ةبقارملا جرب  ًاديحو يف  سمه ،
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نورشعلاو نماثلا  لصفلا 

رعش .هبناج  ىلإ  هتدلاوو  هيتجوز  اتلك  دجوو  تنقتحملا ، هينيع  زيكنج  حتف 

تكسمأو يهاكاشت  تعرسأف  هدي  عفر  ً.املأ  ضبني  هقنع  ناكو  عّورم  فعضب 

نأ ًالواحم  اهيلإ ، قّدحو  ءطبب  هراكفأ  تراد  .ةدضلا  دسفي  نأ  لبق  همصع 

نوبراحمو ةميخلا ، جراخ  فقي  ناك  هنأ  هنهذ  يف  داعتسا  .ثدح  ام  ركذتي 

عم ةميخلا ، يف  ًاكلاح  لازي  ال  مالظلاو  ًاليل  تقولا  ناك  .هلوح  نم  نوعفدني 

، ءطبب هانيع  تفرط  تقولا ؟ نم  ّرم  مك  .ةنجدلا  دعُبي  طقف  غص  حابصم 

.اهينيع تحت  ءادوس  رئاود  هيلع  ودبتو  ًاقلقو ، ًابحاش  تروب  هجو  ناك  ً.اعئاض 

.هل مستبت  اهآرو 

ةبوعصب تلكلا  ظفليو  ًانهاو  هتوص  ناك  انه ."؟ يقلتسأ  ...اذامل  : " لأس

.ةغلاب

دسافلا مدلا  مليج  ّصمو  نشت  نم  لتاق  كحرج  .تممست  دقل  : " نلوه تلاق 

، هداشنإ تلمحت  دق  تناك  .وشكوك  هب  ماق  ام  ركذت  كتايح ."  ذقنأ  دقل  .كنم 

نولخديس نيذلا  كئلوأ  ناك  .ةميخلا  لوخدب  دحأل  وأ  ءاقبلاب ، هل  حمست  اهنكل  

ةدلاوو ةجوز  اهنوك  .هتطلس  نم  فعضيس  لاحلا م  كلت  ىلع  اهنبا  نوركذتيس 

.كلذ ةيمهأ  كردتو  لاجرلا  ركفي  فيك  ةفرعملا  قح  فرعت  نلوه  تناك  ناخ ،

كلت رظتني  ناك  هنأ  ول  ك  .هيقفرم  ىلع  سولجلل  زيكنج  حفاك  بك ، دهجب 

.هسأر عادصب يف  رعش  ديدحتلاب ، ةظحللا 

ًاولد عفدتل  يفكي  ا  ةعيرس  نلوه  تناك  ًاولد ." : " مامألا ىلإ  ينحني  وهو  هوأت 

نم ةلسلسب  هتدعم  نم  دوسأ  ًالئاس  أيقتي  ناك  نيب  هسأر  تحت  ًايدلج 

، فقوتلا عطتسي  هنكل   ًابيرقت ، لمتحي  هعادص ال  كلذ  لعج  .ةملؤملا  تاجنشتلا 

قوف ًادي  عضوو  ريرسلا ، ىلع  ىقلتسا  ًاخأ ، .هنم  جرخي  ءيش  َقبي  امدنع   ىتح 

.هجعزي ناك  يذلا  تفاخلا  ءوضلا  بجحل  هينيع 
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". حرجلا نم  ًافيعض  لازت  .ينب ال  اي  اذه  برشا  : " نلوه تلاق 

ًاّرم بيلحلاو  مدلا  جيزم  ناك  .هيتفش  ىلإ  هتعفر  يذلا  ءاعولا  ىلإ  زيكنج  رظن 

هبلقو هناملؤت  هينيع  نأب  رعش  ً.اديعب  هعفدي  نأ  لبق  ترم  هنم  علتباو  هناسل  ىلع 

.لقألا ىلع  ةيفاص  تناك  هراكفأ  نكل  هردص ، ةوقب يف  قفخي 

نأ نود  نم  انه ، ءاقلتسالا  يننك  .يسبالم ال  ءادتراو  ضوهنلا  ىلع  ودعاس  "

". ًائيش فرعأ 

رقتفي ناك  .ضوهنلا  لواحي  ناك  نيب  ريرسلا  ىلع  مونلل  تروب  هتعفد  هبضغل ،

نلو هزجعب  ًاديعس  نكي  .هيقيقش   دحأ  ءاعدتسا  رّكفو يف  ًاديعب  اهعفديل  ةوقلل 

.هرماوأ نويشك  لهاجتي 

."؟ اذه  لعف  يذلا  لجرلا  ىلع  انضبق  له  ً.ائيش  ركذتأ  ال  : " شجأ ٍتوصب  لاق 

.تدر نم  همأ  تناك  .تارظنلا  ثالثلا  ءاسنلا  تلدابت 

". تقولا كلذ  ةليط  توملا  نم  ًابيرق  تنك  .ينب  اي  ناموي  ّرم  دقل  .تيم  هنإ  "

اهيلإ قيدحتلا  ىوس  هعسي  و  ملكتت  تناك  يف  عومدلاب  اهانيع  تألتما 

مث ىفاعمو ، ًيلس  ناك  دقل  .هنهذ  راذنإ يف  قباس  نود  نم  بضغلا  افط  .كابتراب 

كلذ ىذألا : هل  ببس  دق  ام  صخش  ناك  .لاحلا  كلت  ىلع  هسفن  دجيل  ةأجف  قافأ 

ً.اددجم ضوهنلا  لواحو  ناخد  لثم  هسفن  بضغلا يف  دعاصت  .هنركذ  يذلا  لتاقلا 

.همف ةسمه يف  درجم  تناك  اهنكل  نويشك ،"! : " ىدان

ناك نيب  هنيبج  ىلع  ةدراب  ةبطر  شق  ةعطق  نعضوو  هلوح ، ءاسنلا  تكرحت 

ركذتي نأ  عطتسي  .ّنهيلإ   قدحي  لازي  ال  وهو  تايناطبلا  ىلع  هسأر  ضفخي 

ك ةحيرم ، ةركفلا غ  نأ  دجو  .لبق  نم  اهسفن  ةميخلا  هيتجوز يف  اتلك  دوجو 

...ةجاحب ناك  .هنأشب  ءارآلا  نالدابتتس  هنأ  ول 

ةرملا تناك  .ثالثلا  ءاسنلا  تخرتساو  راذنإ  نود  نم  ًاددجم  مونلا  هيلع  ىلوتسا 

.اهسفن ةلئسألا  حرطي  ناك  ةرم ، لك  يفو  موي ، لالخ  اهيف  ظقيتسي  يتلا  ةثلاثلا 

يغتب نمق  وأ  ولد ، يف  لوبتلا  ىلع  هندعاس  نهنأ  ركذتي  هنأل   تانتمم  نك 
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تلمح يتلاو  ءادوس  خاسوأ  نم  اهلخادب  ام  هؤاعمأ  تغرفأ  امدنع  تايناطبلا 

نكل وشكوك ، هرضحأ  يذلا  بشخلا  محف  كلذ  ناك  ار  .هدسج  جراخ  مسلا 

ناك .لبق  نم  ندهاش  نأ  ءاسنلا  نم  يأل  قبس  كأ م  ًانكاد  ناك  هلوب  نول  ىتح 

يهاكاشت وأ  تروب  ءاوس  كرحتت  .ولدلا   ألتما  امدنع  ةميخلا  يف  رتوت  كانه 

تناك .هنويعب  هضعب  اتّدحتو  ههاجتاب  اترظن  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  هغارفإل ،

.هنم يف يأ  لزانتت  .هسفن   زيكنجل  ىلوألا  ةجوزلا  ىرخألاو  كلم  ةنبا  هادحإ 

.هيتلك ىلإ  قّدحت  يهو  ئّيس  جاز  جراخلا  ىلإ  هتلمح  نم  نلوه  تناك  ةياهنلا ،

". ناتيفاص هينيع  نإ  .ةرملا  هذه  ًاليلق  ىوقأ  ادب  : " يهاكاشت تلاق 

نهنكل  تاقهرم ، ًاعيمج  نك  .اهديب  اهنيبج  تحسمو  اهسأرب ، نلوه  تأموأ 

.بيلحلاو مدلا  نم  ةديدج  ةيعوأ  راضحإ  وأ  ةجاح  ءاضقل  ىوس  ةميخلا  نرداغي 

نل هنكل  ًيحر ، ينبا  نوكي  نأ  نك  .انومجاه  نيذلا  كئلوأ  مدنيسو  .وجنيس  "

". تام هنأ  ول  مهل  لضفألا  نم  ناك  .كلذ  ىلع  مهحماسي 

و مويغلا  فلخ  ىفتخا  دق  رمقلا  ناك  .مالظلا  يف  ةعرسب  سوساجلا  كرحت 

.نشت اياعر  فالآ  هناكم ب  ىلع  دق ع  ناك  .تقولا  نم  ليلقلا  ىوس  هيدل  نكي 

يأ وأ  يهنل  وأ  وتواب ، نم  لجرلا  ناك  نإ  فرعي  دحأ  نكي  لمأي ،  ناك  ك 

ىوس كانه  نكي  .اهنم   يأ  ميقم يف  ةفصب  كرحتلا  عيطتسي  ناك  .ىرخأ  ةنيدم 

اونوكي براحم و  اوحبصي  نأ  ىلع  ةنيدملا  لاجر  بيردتل  لوغملا  طابضلا  ضعب 

نأ هيلإ  ةبسنلاب  ةلوهسلا  ةياغ  ناك يف  ً.يظع  ًافرش  ةمهملا  كلت  نأ يف  نوربتعي 

هيلإ رظن  دق  داكلاب  يلوغملا  طباضلا  ناك  .هلمع  عباتيو  ةعومجم  يأ  عم  لوجتي 

ةامر نم  نيرخآ  رشع  ينثا  ىلإ  مضنالل  هلسريو  ًاسوق  هّملسي  ناك  امدنع 

.ماهسلا

هباتنا ركسعملا ، رخآ يف  ىلإ  صخش  نم  لقتنت  ةيبشخلا  تامالعلا  دهاش  امدنع 

ىلإ مضني  نأ  ًانكمم  نكي  .مراص   يرادإ  ءارجإ  ىلع  ًاليلد  نوكت  نأ  نم  قلقلا 

هيجوت متي  نأ  نود  نم  هنم  برتقي  نأ  ىتح  وأ  ةقيرطلا ، كلتب  نشت  نم  جوف 
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اورّوطو مهنيب  سيساوجلا  رطخ  نومهفي  نشت  دونج  ناك  .تارم  ةّدع  هل  ةلئسأ 

.مهب عاقيإلل  تاينقت 

كلذ زومر يف  وأ  تلك رس  كانه  نكت  .كلذ   ركف يف  امدنع  سوساجلا  سبع 

راهظإ ىلع  هسفن  ماغرإ  لثمتت يف  اهيقالي  يتلا  ةديحولا  ةبوعصلا  تناك  .ناكملا 

امدنع لوألا  مويلا  أطخ يف  فرتقا  دق  ناك  .نيرخآلا  لثم  لهجلا  نم  هسفن  رادقملا 

ةركف هيدل  نكت  تقولا ،  كلذ  .ةرشابم يف  فدهلا  طسو  هب  باصأ  ًهس  قلطأ 

اوقلطأ امدنعو  مهعم ، لمعي  ناك  نيذلا  ةدئافلا  يدع  نشت  يعرازم  نع 

هفوخ ىفخأ  دق  سوساجلا  ناك  .فدهلا  ةباصإ  مهدحأ يف  حجني  هفلخ ،  ماهسلا 

مهس قالطإ  هنم  بلطو  هوحن ، ةعساو  تاوطخب  يلوغملا  طباضلا  ىشم  امدنع 

، هب متهالا  طباضلا  دقفو  كلذ  دعب  ةشئاط  ماهس  قالطإ  ىلع  ًاصيرح  ناك  .رخآ 

.مهتاراهم نم  هزازئمشا  داكلاب  يفخي  ههجوو 

الإ ليللا ، فصتنم  ةبوانملا يف  نم  اورمذت  دق  مّهلك  ساّرحلا  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

طابضلا ّرصأ  .هلك  ركسعملا  يف  ًابك  ًاثأت  ثدحأ  دق  ناك  لشافلا  لتاقلا  نأ 

ىتح ىرخأ ، ةلواحم  نم  ًابسحت  ركسعملل  يجراخلا  طيحملا  ةبقارم  ىلع  لوغملا 

ةسارحلل يف عوطت  دق  سوساجلا  ناك  .نشت  اياعر  مضي  يذلا  ركسعملا  مسق  يف 

ركسعملا ةفاح  ىلع  كلذ  هعضو  .رجفلا  ىلإ  ليللا  فصتنم  نم  رخأتم ، تقو 

هيلع ناك  نكل  ةبك ، ةرطاخم  ىلع  يوطني  هعقوم  ُكَْرت  ناك  اهدنع ، ىتح  ً.اديحو 

عمجي نأ  هنم  بُلط  دق  ناك  .اّهلك  هدوهج  عيضتس  الإو  هديسب ، لاصتالا 

ام اولعفي  نأ  مهيلإ  دوعي  ناك  .هفاشتكا  هنك  ام  لك  فشتكي  نأو  تامولعم ،

.هفشتكي ا  ًابسانم  هنوري 

دقفتب طباض  مايق  ةركف  هنهذ  نع  دعبأو  مالظلا ، يف  مدقلا  يفاح  ىرج 

اوفشتكا نإ  راذنإلا  عمسيس  ديكأتلاب  ناكو  هصم  ريرقت  عيطتسي  نكي  .هساّرح  

ر نلو  روسلا  دنع  اهلعتسا  هنك  ةملك رس  لعفلاب  هيدل  تناك  .بهذ  دق  هنأ 

.ىرخأ ةرم  نامألا  ّرب  لصيو  لبحب  هموق  هيلإ  يمري  نأ  لبق  تاظحل  ىوس 
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ًانكاس يقبو  هسافنأ  ىلع  رطيسو  ضرألا ، ىلع  ىقلتساو  هني  ىلإ  ءيش  كرحت 

نوعلطتسملا ناك  ناخلا ، ىلع  موجهلا  ذنم  .هساوح  رفنتسي  ناك  نيب  ًاما 

تناك .لبق  نم  هيلع  اوناك  م  ًابهأت  كأ  تابوانم ، يف  ليللا ، ةليط  نورشتني 

عيرس اوناك  مهنكل  مهيلإ ، ةبسنلاب  ةسئاي  ةمهم  ةملظملا  ةنيدملا  ةبقارم 

سوساجلا لءاست  كانه ، ًايقلتسم  ناك  نيب  .هيلع  اوضبق  اذإ  كّاتفو  تماصو ،

.لوألا نم  اجن  اذإ  ناخلا  نع  ًاثحب  نوتأيس  نورخآ  ةلتق  كانه  ناك  نإ 

، هسرفل ًاتفاخ  ًاتوص  ردصي  لجرلا  سوساجلا  عمس  ً.ائيش  َري  سرافلا ،  ناك  ًايأ 

دمتعي ءيش  لك  ناك  .يرب  بنرأ  لثم  ًاددجم  قلطنا  مث  تشالت  تاوصألا  نكل 

.ةعرسلا ىلع 

ىلإ لوصولل  هتركاذ  ىلع  دمتعاو  بحسلا  تحت  ءادوس  ةنيدملا  راوسأ  تناك 

ىلإ ةرشابم  ضكرو  ةيبونجلا  ةيوازلا  نم  ةبقارم  جاربأ  ةرشع  ّدع  .بسانملا  ناكملا 

مستباو ةفاحلا ، لوط  ىلع  دجوي  ام  سسحتيل  هنطب  ىلع  فحز  .املا  قدنخلا 

الأ لواح  .هلجأ  نم  ًاطوبرم  ناك  يذلا  بصقلا  قروز  ةنوشخب  رعش  امدنع 

عضبب ءاملا  ربعو  قروزلا ، مثج يف  امدنع  مالظلا  يف  ًاصيرح  ناكو  للبلاب  باصي 

لبحلا طبرو  قروزلا  نم  جرخو  سمللاب ، ءيش  لكب  موقي  ناك  مالظلا ، .تابرض يف 

ً.اديعب وفطي  غصلا  براقلا  كرتي  نأ  ديفملا  نم  نكي  .ةرخص   لوح  بطرلا 

رمم كانه  ناك  .هقوف  حولت  يتلا  راوسألا  ىلإ  لصي  املا  قدنخلا  نكي   

مايأ .نفعتلا يف  نم  ًاقلزو  ًابطر  ناكو  ةنيدملا ، لوح  فتلي  ةراجحلا  نم  ضيرع 

غلاب نونهاريو  هلوط ، ىلع  دايجلا  ىلع  نوقباستي  ءالبنلا  ىأر  دق  ناك  فيصلا ،

عضوو هتدالو ، ةنيدم  سمو  ةعرسب  هربع  .ةيادبلا  ىلإ  دوعي  لجر  لوأ  ىلع  ةبك 

.هنطو نامألا يف  ّرب  هلوصو  ىلإ  ةراشإ  روسلا يف  ىلع  صق  تقول  هدي 

.تمصب روسلا  ةمق  ىلع  نومثجي  ًالجر  رشع  انثا  كانه  ناك  ار  هسأر ، قوف 

، ةليلقلا تاظحللا  كلت  يفو  هنومهفيس ، مهنأ  الإ  اوملكتي ، نل  مهنأ  نم  مغرلا  ىلع 

.دوجو هل  دعي  ًاما و  ىشالت  ىتح  هعم  شاع  يذلا  رتوتلا  لءاضت 
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تناك هسأر ، قوف  ًايلاع  .ةاصح  نع  ثحبي  ضرألا ، ىلع  ةعرسب  هادي  ترم 

كانه نوكتس  .ديدش  صرحب  رمقلا  عقوم  رّدق  .ةنيدملا  ىلع  ةعرسم  ر  بحسلا 

لولحب روسلا  نع  ًاديعب  نوكي  نأ  يغبنيو  طقف  صق  تقول  مويغلا  يف  ةحتف 

عمس .ليللا  تمص  ًايلاع يف  توصلا  ناكو  روسلا ، ىلع  رجحلا  برض  .تقولا  كلذ 

هوبحس هسفن ، تقولا  يفو  هيلع ، قلستي  أدب  .هاري  نأ  لبق  هيلإ  لزني  لبحلا  توص 

.ةبك ةعرسب  عفتري  هلعج  ًايلاع م 

ناك .غنيكني  راوسأ  ةمق  ىلع  فقي  سوساجلا  ناك  طقف ، تاظحل  عضب  دعب 

رخآ لجر  ناكو  ً.اددجم  هلازنإل  دعتسيو  لبحلا ، فلي  ساوقألا  قرف  دارفأ  دحأ 

.همامأ سوساجلا  ىنحناو  كانه  فقي 

". ملكت : " لوغملا ركسعم  ىلإ  رظني  وهو  لجرلا  لاق 

ءيلم ركسعملا  ً.ايح  لازي  هنكل ال  ًاثك ، بارتقالا  عطتسأ  .ناخلا   بيصأ  دقل  "

". تام اذإ  ةدايقلا  ىلوتيس  نم  فرعي  دحأ  الو  تاعاشإلاب 

لاجرلا ددع  نع  ًالئاستم  سوساجلا  فقوتو  هئاقشأ ،" دحأ  : " ءودهب لجرلا  در 

.صخشلا اذهل  مهريراقت  نومدقي  نيذلا 

تقو هنإ  .ىمادقلا  ءعزلا  مكح  دوعيل  لئابقلا  دقع  طرفنيس  وأ  ار ، "

". موجهلا

.بضغلا نم  ًاتفاخ  ًاتوص  هديس  قلطأ 

تنك له  ًاشيج ، انيدل  نأ  ول  .طقف  هفرعت  ام  اإو  كتاجاتنتسا ، عس  ديرأ  "ال 

."؟ راوسألا لخاد  سولجلاب  عنقيس  ناك  يصولا  نأ  دقتعت 

اولصح ام  عم  تاونس ، ةّدع  مهيفكت  نؤم  مهيدل  .فسآ  انأ  : " سوساجلا در 

نأ نوّنمتي  ًاصاخشأ  تفشتكا  دق  تنك  .رغداب  رمم  شيجلا يف  نزاخم  نم  هيلع 

سيلو طقف  ةلق  مهنكل  راوسألا ، دض  تاقينجنملا  لعتسا  ًاددجم  اولواحي 

". ذوفن مهدحأل 

". يصولا هلقنأ  ءيشب  دّوز  ًاضيأ ؟ اذام  : " ماكحإب هفتكب  كس  وهو  هديس ، لاق 
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، شاع اذإ  .كلذ  نولوقي  لاجرلا  لك  .لابجلا  ىلإ  نودوعيس  ناخلا ، تام  اذإ  "

". تاونسل انه  ءاقبلا  مهنك 

ىلإ رظنو  كلذ ، سوساجلا  لّمحت  .همتشو  تفاخ ، توصب  ةنعل  هديس  قلطأ 

دق ناكو  قدصب  فرعي  ام  لقن  هتمهم  تناك  .لشفي  هنأ   فرعي  ناك  .هيمدق 

.اهب ماق 

عا يل .ءيش  يأب  فوخلاب ، بهذلاب ، .هيلإ  لوصولا  اننك  صخش  ىلع  عا يل  "

اذإ .ءادوسلا  ةميخلا  ككفي  ناخلا  لعجي  نأ  هنك  ركسعملا  اذه  صخش يف  ىلع 

". ءيش لعف  اننك  ال  اهلاح ، ىلع  تيقب 

هل نذأو  هنع  ًادعتبم  لجرلا  رادتسا  يديس ." اي  رضاح  : " سوساجلا در 

ًابيرقت اهسفن  ةعرسلاب  لزن  .روسلا  ىلعأ  نم  كاذنآ  ىلدتي  لبحلا  ناكو  فارصنالاب ،

اثلا فرطلا  ىلع  غصلا  قروزلا  طبري  ناك  تاظحل  دعبو  اهب  دعص  يتلا 

نلو رمألاب  لفكتيس  رخآ  صخش  ناك  .هعقوم  ىلإ  باشعألا  ربع  ًاعرسم  يرجيو 

ً.ائيش لوغملا  فرعي 

.هلوح يتلا  ضرألل  هسفن  تقولا  هابتنالاو يف  مويغلا  ةبقارم  بعصلا  نم  ناك 

يرجلا عبات  .هيلع  عقو  دق  رايتخالا  ناك  امل  الإو  هلمع ، ًارهام يف  سوساجلا  ناك 

ضرألا ىلع  ىقلتسا  دق  ناك  لهسلا ، ءاضأو  مويغلا  ب  نم  رمقلا  رهظ  امدنعو 

رّكف يف يضفلا ، ءوضلا  .يسيئرلا يف  ركسعملا  جراخ  تاجشلا  ًائبتخم ب  كاذنآ 

اونوكي .هشيج   ةداق  دحأ  سيل  .نويشك  وأ  راساخ  سيل  .ناخلا  لوح  لاجرلا 

جوميت يف  رّكف  .رخآ  رثإ  ًارجح  غنيكني ، مدت  ةيؤر  نم  كأ  ءيشب  نوبغري 

ديس نع  ثكلا  فرعي  سوساجلا  نكي  ً.ابراحم   لقألا  ىلع  نكي  .ةظحلل  

ةيجراخلا ةقلحلا  ىلإ  عفدناو  ىرخأ  ةرم  ةنكاد  ضرألا  مويغلا  تلعج  ةراجتلا .

هسوقب كسمأو  ًادبأ ، هرداغي  هنأ   ول  ك  هعقوم  ىلإ  داع  .ةسارحلا  طاقنل 

ًاصخش عمس  امدنع  ةأجف  رّمست  .لابحلا  نم  عونصم  فخ  لعتناو  هنيكسو 

.رخآ سراح  يأ  لثم  ًابصتنم  فقو  هنم ، برتقي 
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."؟ نست ام  اي  هنع  ّغلبت  ام  كيدل  له  : " نشت ةغلب  مالظلا  يدوبوست يف  خرص 

.دريو هسفنت  ىلع  رطيسيل  ًابك  ًادهج  هنم  رمألا  بلطت 

هفنأ ربع  سوساجلا  سفنت  اهدنع ، ةئداه ." ةليل  اهنإ  .دئاقلا  اهيأ  ءيش  "ال 

.هبايغ فاشتكا  ىلع  لدت  ةراشإ  رظتناو  تمصب ،

يف يلاتلا  لجرلا  دقفتل  ًادعتبم  ىشمو  موهفم ، غ  مالكب  يدوبوست  هوفت 

دق يلوغملا  ناك  .هدلج  ىلع  قرعلا  ببصتو  ًاديحو ، سوساجلا  يقب  .فصلا 

كش .كلذ ال  دقتعي  نكي  ًاهوبشم ؟  ناك  له  .هب  مهدّوز  يذلا  مسالا  لمعتسا 

رعشيس .هتالوج  أدبي  نأ  لبق  هطباض  عم  عاضوألا  دقفت  دق  ناك  باشلا  دئاقلا  نأ 

طقف مستبا  سوساجلا  نكل  ةيوقلا ، ةركاذلا  كلت  نم  ةشهدلاب  نورخآلا  ساّرحلا 

.طابضلا عدخب  رثأتي  نأ  نك  الو  ًاديج  شويجلا  فرعي  ناك  .مالظلا  يف 

ببسلا رّكف يف  أدهي ، نأب  هبلق  ناقفخل  حمسيو  هتبوانم  يف  فقي  ناك  يف 

دق يذلا  ام  .مالستسالا  ىوس  نوكي  نأ  نك  .رمألا ال  كلذ  فلخ  نمكي  يذلا 

؟ غنيكني نع  ةيزجلا  ضرع  نكي  اذإ   ءادوسلا  ةميخلا  كيكفت  نم  يصولا  هديري 

قارتخا قيقحت  نم  نوبيرق  مهنأ  فرعيسف  ناخلا ، عمس  اذإ  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع 

رّكف يف امدنع  ًافئاخ  هسأر  سوساجلا  ّزه  .هتياهن  نم  برتقا  راصحلا  نأل  جهتبيو 

دنع ودعلل  اهعيمج  اهرسخو  ةنيدملا  نزاخم  ىلع  ىلوتسا  دق  شيجلا  ناك  .رمألا 

نم ًاسأي  كأ  غنوهز  يهز  ناكو  ًابيرقت  ةيادبلا  ذنم  ةعئاج  غنيكني  تناك  .رمملا 

.هفرع صخش  يأ 

يأ لثم  ًارهام  ناك  هنأل  ةمهملا  كلتل  هرايتخا  مت  دق  ناك  .اهدنع  هؤايربك  رهظ 

صخش ىلع  روثعلل  تقو  هيدل  ناك  .هنم  يأ  نم  ةدئاف  كأو  يدنج ، وأ  لتاق 

مايأ ةعضب  لالخ  ً.ادوجوم  صخشلا  كلذ  ناك  املاطل  .هناخ  نم  كأ  بهذلا  بحي 

نم مهديرجت  مت  نيذلا  طخاسلا  ءعزلا  رمأب  فرع  دق  سوساجلا  ناك  طقف ،

رّكف يف .مدتلا  نم  لضفأ  ةيزجلا  نأ  ربتعيل  مهدحأ  عفد  نك  ار  .ةطلسلا 

يف هسفنل  أموأ  .لجرلا  ىلإ  هسيساحأ  شت  اذامل  ًالئاستم  ىرخأ ، ةرم  جوميت 
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.كحملا ىلع  هتراهم  ًاعضاوو  يّدحتلا  ًاغيستسم  مالظلا ،

بلجت جراخلا  نلوه يف  تناك  ثلاثلا ، مويلا  ًاددجم يف  زيكنج  قافتسا  امدنع 

هتناثم تناك  .ةرملا  هذه  هرهظ  ىلع  ِقلتسي  هنكل   اهسفن ، ةلئسألا  حرط  .ماعطلا 

ضرألا ىلع  هيمدق  ّتبثو  تايناطبلا ، تحت  نم  هيقاس  جرخأو  ألا  ِّدح  ىلإ  ةئيلم 

دومعلا ىلإ  لوصولا  يف  تروبو  يهاكاشت  هتدعاس  .فوقولا  لواحي  نأ  لبق 

ثيح ولدلا  اتعضو  .عقي  نل  هنأ  اتدكأت  ىتح  هلوح  هعباصأ  فلو  ةميخلل ، يزكرملا 

.فلخلا ىلإ  اتعجارتو  هلوب  لصيس 

ً.اعم هتيؤر  ًابرغتسم  هيتجوز  ىلع  هانيع  تفرط 

اتلك تمستبا  هلهجي ، ناك  ام  ببسل  ناتنثالا ."؟ تنأ  يننابقارتس  له  : " لاق

ةميخلا اترداغ  ىتح  دومعلاب  ًاكسمتم  يقبو  اجرخا ،" : " هل لاق  .تأرملا 

هنول نكي  يذلاو   ةهيركلا ، لوبلا  ةحئار  نم  هفنأ  نضغت  .هتناثم  غارفإ  عاطتساو 

ً.ادبأ ًايعيبط 

نأ كش  ال  .مستباو  حرف  ةخرص  عمس  يلإ ."! لاعت  نويشك ! : " ةأجف ىدان 

ماكحإب يبشخلا  دومعلاب  كسمأ  .هتومل  ًابسحت  فقوملا  نوبقاري  اوناك  ءعزلا 

كانه ناك  .ىرخأ  ةرم  ركسعملا  ىلع  ةرطيسلل  ططخلا  لضفأب  ركفي  ناك  نيب 

.هلعف يغبني  ثكلا م 

نم مغرلا  ىلع  ةميخلا  نويشك  لخد  امدنع  هيعارصم  ىلع  بابلا  حُتف 

.هقيقش ّْيتجوز  تاجاجتحا 

تمص ينيداني ." هتعمس  : " فطلب هنيب  عفدني  وهو  لوقي  نويشك  ناك 

ناكو ةخسو  تاقط  ىوس  عضي  زيكنج  نكي  ً.اخأ   ًافقاو  هقيقش  ىأر  امدنع 

.لبق نم  هآرو  قبس  كأ م  ًاليحنو  ًابحاش 

نم فعضأ  يادي  نويشك ؟ اي  يسبالم  ءادترا  ىلع  دعاست  له  : " زيكنج لأس 

". هدحول كلذ  العفت  نأ 

.هيلإ زيكنج  رظنو  عومدلاب  نويشك  انيع  تألتما 
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". ءاسنلاب طاحم  انأ  حاورألا ، قحب  بت ؟ تسل  : " لوهذب لأس 

.تروب وأ  يهاكاشت  هارت  نأ  لبق  هينيع  حسمو  نويشك ، كحض 

". كباصأ سأيلاب م  باصأ  تدك  .يقيقش  اي  ًافقاو  كارأ  نأ  ديج  "

راعلاب ببستي  نأل  ًابسحت  دومعلا  كرتي  ًافيعض و  لازي  ناك ال  .زيكنج  ففأت 

.عقيو هسفنل 

ًاعوج روضتأ  ياتجوز  ينتلعج  دقل  ً.اماعطو  يعرد  بلجي يل  ًاصخش  لسرأ  "

". هلهإب

، ركسعملا ربع  لقتنت  ءابنألا  عس  نوعيطتسي  ًاعيمج  اوناك  جراخلا ، يف 

تلوحت ىتح  تاوصألا  تلاعت  .يح  هنإ  .قافأ  دقل  ً.ائيشف  ًائيش  ولعت  تاوصألاو 

عم هسلجم  يف  غنوهز  يهز  تعطاقو  غنيكني  راوسأ  ىلإ  تلصو  تاخرص  ىلإ 

.ءارزولا

ةدراب ةلتكب  رعشو  توصلا  عمس  امدنع  شاقنلا  طسو  شيجلا يف  دئاق  دمجت 

.هتدعم رقتست يف 

برضو هتيحتل ، لئابقلا  تعمتجا  هضرم ، ةميخ  نم  ًاخأ  زيكنج  جرخ  امدنع 

نكل هعتل ، ًابسحت  هفلخ  وشكوك  يقب  .مهعورد  ىلع  مهساوقأب  نوبراحملا 

نود نم  تاجردلا  دعصو  اهتبرع ، ىلع  ةبكلا  ةميخلا  ىلإ  تابثب  ىشم  زيكنج 

.فعض يأ  ىلع  ةراشإ 

هدسج نع  هتدارإ  ةضبق  تلفأ  امدنع  عقي  داك  لخادلا ، يف  حبصأ  املاح 

ؤم لكشب  ًابصتنم  سلجي  هقيقش  ناك  نيب  شيجلا  ةداق  نويشك  عمج  .نهاولا 

.هدحول

غ لكشب  ًابحاش  لازي  ال  زيكنج  نأ  نويشك  ىأر  مهعقاوم ، اوذخأ  املاح 

زيكنج قنع  ناك  .دربلا  نم  مغرلا  ىلع  هنيبج  نم  ببصتي  قرعلاو  يعيبط ،

ا ًاليحن  ناك  ههجو  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .قوط  لثم  ةديدج ، تادضب  ًافوفلم 

ناك نيب  دقتم  عوطسب  ناعملت  اتناك  هينيع  نأ  الإ  هتمجمج ، لكش  ةيؤرل  يفكي 
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.لجر لكب  بحري 

نالسرأ بناج  ىلإ  هناكم  ذخأي  ناك  نيب  رقصلا  بعت  ةيؤرل  راساخ  مستبا 

نكي .هنم   برتقي  نأب  زيكنج  هيلإ  راشأو  لصو  نم  رخآ  مليج  ناك  .يدوبوستو 

همامأ ةدحاو  ةبكر  ىلع  اثج  مليج  نكل  ضهن ، اذإ  هنالمحتس  هيمدق  نأ  دقتعي 

.هفتك نم  زيكنج  هب  كسمأو 

". ينم هتجرخأ  يذلا  مسلا  نم  تيناع  كنإ  نويشك  لاق  : " زيكنج لاق 

". ةيمهأ اذ  ًائيش  نكي   : " لاقو هسأر  مليج  ّزه 

.لعف راساخ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  كلذل ، زيكنج  مستبي   

وأ راساخ  لثم  يقيقش ، كلعجي  اذه  .انأو  تنأ  مدلاب ، انكرتشا  دقل  : " لاق

". جوميت وأ  نويشك 

ترئاغ يف هناخ ، انيع  دقتت  فيك  ىأرو  هفتك  ىلع  ديلا  تشعتراو  .مليج  دري   

ً.ايح ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .ةمجمجلا 

ً.اعئار ًافيسو  ًاسوق  رشع  ينثاو  ريرحلا  نم  ةعطق  ةئم  اعطق ، سمُخ  ذخأتس  "

". هب تمق  امل  مليج ، اي  لئابقلا  كمركأس يف 

رظنو هيلإ  هدي  زيكنج  در  .هب  ةروخفلا  نالسرأ  ةرظنب  رعشو  هسأر ، مليج  ىنحأ 

.هيدل اوعمتجا  دق  اوناك  نيذلا  لاجرلا  ىلإ  هلوح 

نويشك ىلإ  نويعلا  ترادتسا  لئابقلا ."؟ دوقيس  ناك  مكنم  نم  تم ، يننأ  ول  "

ناك نيب  اهتّوف  يتلا  ثيداحألا  نع  ًالئاستم  زيكنج ، مستبا  .هقيقش  هل  أموأو 

يزخ يف كانه  نكي  نكل   راساخ ، نوكي  ار  هنأ  دقتعي  ناك  .تيملا  لثم  ًاان 

.يغبني هعم ك  لماعت  دق  نويشك  ناك  .هترظن 

.ليبقلا اذه  نم  ءيشل  ططخن  اننأل   ىقمح  انك  دقل  : " زيكنج مهل  لاق 

دونج رعشيس  كلذ ، ثدح  اذإو  طقسي ، نأ  انم  يأل  نك  ً.اراذنإ  ثدح  ام  اوربتعا 

ذخأيل هب  قثي  ًالجر  يّمسي  نأ  مكنم  لكب  يغبني  .اننومجاهيو  انفعضب  نشت 

ىتح ةدايقلل  ةيلكيه  ءاشنإب  موقنس  .مترتخا  نم  ناكم  ذخأي  رخآ  ًالجرو  .هناكم 
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نيذلا صاخشألا  ددع  نع  رظنلا  ضغب  هدوقي ، نم  لجر  لك  فرعيل  يدنج  رغصأ 

". ًاددجم اذه  عقن يف  نل  .هلوح  نوتو 

يغبني .هدسج  يف  ترس  فعضلا  نم  ةجوم  رور  حمسيل  ًاليلق  فقوت 

ً.اصق نوكي  نأ  عتجالاب 

.انبأ ربكي  ىتح  يل ، ةفيلخ  نويشك  عأو  مكتدارإ  لبقأس  يل ، ةبسنلاب  "

". انمساب برضيو  لئابقلا  مليج  مكحيس  انتم ، اذإ  .كلذ  راساخ يف  هعبتيس 

مهلوبق ىلع  ةراشإ  مهسوؤر يف  مهركذ  نيذلا  لاجرلا  ىنحأ  رخآ ، رثإ  ًادحاو 

اوناك يتلا  ىضوفلا  ىدم  فرعي  زيكنج  نكي  .هل   مهتحارو  ديدجلا  ماظنلا 

دق ىمادقلا  ءعزلا  نم  لجر  لك  ناك  ً.اباصم  يقلتسي  ناك  امدنع  اهنم  بيرق 

ةبرضب .مهتداقو  طابضلا  ىلع  مدقت  دق  ميدقلا  ءالولا  ناكو  هلوح ، هلاجر  عمج 

.ةدقلا مدلا  تالص  ىلإ  مهداعأ  دق  لتاقلا  ناك  ةدحاو ،

مهفي لازي  ال  ناك  زيكنج  نأ  الإ  ةباصإل ، ضرعت  هدسج  نأ  نم  مغرلا  ىلع 

اذإ همكح  نم  ةيرحلاب  نوبحس  ًالجر  سمخ  ةيمست  عيطتسي  ناك  .لئابقلا 

ءانب ةداعإ  هيلع  نأ  فرعي  ناكو  لبقتسملاب ، ركفي  ناك  نيب  دحأ  ملكتي  .تام  

مهلعجيس رخآ  ءيش  يأ  .نشت  ندم  مهحنم  دق  ناك  يذلا  شيجلا  ةيلكيه 

.فاطملا ةياهن  رامدلل يف  نوضرعتيو  نوقرفتي 

تنك دقل  .تارم  ةّدع  انه  نم  ًاديعب  مكلاسرإ  انشقان  دق  نويشكو  تنك  "

يسن دق  مهضعب  نوكيس  .نآلا  لئابقلا  لصفن  نأ  يغبني  نكل  لبق ، نم  ًاددرتم 

ةداق هوجو  ىلإ  هلوح  رظن  هب ." مهكذت  يغبني  .مهتداقلو  هوعطق يل  يذلا  دهعلا 

، مهتدايقل هيلإ  ةجاحب  نولازي  ال  اوناك  مهنكل  ًافيعض ، مهدحأ  نكي  .هشيج  

، هفتح يقل  دق  ناك  نإ  ًاعم  مهءاقبإ  عيطتسي  نويشك  ناك  ار  .هتطلس  مهحنمو 

.كلذ نم  ًاقثاو  نوكي  نأ  عيطتسي  هنكل ال 

.راوسألا نم  ىأرم  ىلع  لهسلا ، جاوفألا يف  اولّكش  ناكملا ، اذه  نورداغت  امدنع  "

نوفاخي مهولعجا  .نولحرت  امدنع  مهل  انءاردزا  مث  انتوق  نودهاشي  مهلعجنل 
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ىأرو يدوبوست ، ىلإ  رادتسا  ىرخأ ." ندم  ىلع  نولوتست  امدنع  هنوققحتس  ّم 
.هينيع ةحضاو يف  ةراثإ 

نأ ديرأ  ال   " .ةظحلل زيكنج  رّكف  كمرتحي ." هنإ  .يدوبوست  اي  يشوج  ذخأتس  "

نم فخت  .هنم ال  كلذ  عزن  يغبنيو  سرطغتمو  ساّسح  ىتف  هنإ  .مأك  لماُعي 

". يمساب هتبقاعم 

". يالوم اي  ءاشت  ك  : " يدوبوست در 

."؟ بهذتس نيأ  ىلإ  : " لوضفب زيكنج  لأس 

رمم ةكرعم  ذنم  تارم  ةّدع  باوجلا  يف  ركف  دق  ناك  .يدوبوست  ددرتي   

.رغداب

دجوي ام  ىرأو  يخنايروي ، ةدقلا ، يتليبق  ديص  ضرأ  عطقأس  .يالوم  اي  ًالش  "

". اهفلخ

."؟ نويشك ً.انسح  "

". طقست ةنيدملا  هذه  ىرأس  .يقيقش  اي  انه  ىقبأس  : " نويشك در 

.بيحرت عضوم  كتقفر   " .هقيقش هجو  ىلع  مراصلا  بعتلا  نم  زيكنج  مستبا 

."؟ مليج

". يضارألا كلت  نع  ًائيش  فرعن  الو  ًادبأ  طيحملا  َرأ  .يالوم   اي  ًاقرش  : " مليج در 

تناكو باشعألا  نم  رحب  ًاضيأ يف  دلُو  دق  ناك  .ةركفلا  كلت  نم  زيكنج  دهنت 

.ًالوأ غنيكني  مدت  ىس  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .ةيرغم  ةركفلا 

أموأ ربكي ." امدنع  ًاناخ  حبصي  ارو  عئار  ىتف  هنإ  .مليج  اي  اغاشت  ينبا  ذخ  "

موي لبق  .زيكنج  هيلع  هغبصأ  يذلا  فرشلاب  ًارثأتم  لازي  ال  ناكو  راقوب ، دئاقلا 

امدنع لئابقلا  ثدحيس يف  ام  ةيؤر  نورظتني  نيرتوتم ، ًاعيمج  اوناك  طقف ، دحاو 

.مهسوفن ك ىلإ  ةقثلا  هرماوأل  مهعس  داعأ  .تام  دق  زيكنج  نأب  ءابنألا  لصت 

رعش .حاورألا  نم  بوبحم  زيكنج  نأ  حضاولا  نم  ناك  سمهت ، لئابقلا  تناك 

ههجو ىلع  بعت  يأ  راهظإ  مدع  يف  هتلواحم  تلشفو  مظاعتي  هئايربكب  مليج 
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.مستبا امدنع 

ًاعوج ةنيدملا  روضتت  امدنع  نالسرأ  اي  يعم  انه  كديرأ  : " ًالئاق زيكنج  عبات 

تاونس ةّدعل  عتمتستو  كنطو  ىلإ  ءطبب  كقيرط  كلستس  اهدعب  ار  .ملستستو 

". مالسب لوهسلا  لاوجتلاب يف 

.تفاخ توصب  رمألا  راساخ  نجهتسا 

نأب بغرتس  ةديج  ةحصب  حبصت  امدنع  .يقيقش  اي  ضيرم  لجر  مالك  كلذ  "

.ىرخألا رثإ  ةدحاو  ةجضان ، ةهكاف  لثم  نشت  ندم  ىلع  يلوتستو  ًابونج  قحلت  

ههجو ةيؤر  دوأس  .بونجلاو  غنفيك  وحن  هجتأس  واشت ؟ نيو  فسلا  ركذتت  له 

". ًاددجم اري  امدنع 

كنم ملعتيس  هنكل  تاونس ، رشع  يديجوأ  ينبا  رمع  .راساخ  اي  بونجلا  ىلإ  "

هنإ .يعم  طقف  غصلا  يلوت  ىقبيس  .راوسألا  ىلإ  قّدحو  انه  يقب  اذإ  م  كأ 

". جوميتو اس  وه  عم  هترضحأ  يذلا  يذوبلا  بهارلا  بحي 

ىتح يعم  جوميت  ذخأ  يننك  عقاولا ، ً.اضيأ يف  اس  وه  ذخآس  ًاذإ ، : " راساخ در 

". ىرخأ تالكشم  يأب  ببستي  ال 

لاطت يتلا  ىواكشلا  نأشب  يعّدي  ناك  ّمصأ ك  نكي  .ةركفلا   زيكنج يف  رّكف 

.رغصألا هقيقش 

ىقمح نم  لاؤس  فلأ  بو  ينيب  فقي  هنإ  .ةيافكلا  هيف  ا  ديفم  هنإ  .ال  "

.ةحضاو هرعاشم  تناكو  اهدنع ، راساخ  ففأت  لباقملاب ." ًائيش  كلذ  قحتسيو 

هضرم نأ  ول  ةديدج ك  ًاراكفأ  ربتخي  ناكو  كفتلاب ، قرغتسم  وهو  زيكنج  عبات 

.هنهذ رّرح  دق 

.ىرخأ ٍضارأ  دجوي يف  ام  ةفرعمل  ةغص  تاعومجم  لاسرإ  جوميت  دارأ  املاطل  "

مهتدوع راظتنا  .ةديفم  نوكتس  اهنوبلجيس  يتلا  تامولعملا  نأب  ًاقحم  ناك  ار 

لاجرلا راتخأس   " .هسفنل أموأ  عللا ." هعقوم  ةباتر  نم  لقألا  ىلع  ففختس 

هنأب رعش  اهدنع ، تاهاجتالا ." لك  رشتننس يف  .نولحرت  امدنع  ًاضيأ  نورداغيسو 
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.راود ةجو  رعش  امدنع  هينيع  قلغأو  تءاج ، ةأجف ك  هتقاط  دفنتسا  دق 

.مكتاليلخو مكتاجوز  اوعّدوو  مكجاوفأ  اولّكش  .نويشك  ادع  ام  نآلا ، وكرتا  "

". ةياغلل تاباّذج  نك  نإ  الإ  يعم ، نامأب  َّننوكيس 

هيلع اوناك  ةقث م  كأ  مهتيؤرل  ًاديعس  ناكو  اوضهن ، امدنع  فعضب  مستبا 

زيكنج دقف  ةبكلا ، ةميخلا  يف  ًاديحو  نويشك  فقو  امدنع  .اولصو  امدنع 

ً.ارمع ربكأ  ةأجف  ادبو  هتيويح ،

كلت ىلإ  ةدوعلا  ديرأ  ال  يننأ  نم  مغرلا  ىلع  نويشك ، اي  حاترأ  نأ  يغبني  "

ىتح بابلا  ىلع  سراح  عضو  كنك  له  .ضرملا  حئاورب  قبعت  يتلا  ةميخلا 

". دحأ اري  نأ  ديرأ  ال  انه ؟ لكألاو  مونلا  عيطتسأ 

؟ كمعُطتو كسبالم  كنع  عزنتل  تروب  لاسرإ  يننك  له  .يقيقش  اي  لعفأس  "

". نآلا ىتح  أوسألا  تأر  دقل 

ً.افيعض هتوص  ناكو  ًافافختسا ، هيفتك  زيكنج  ّزه 

اذإ هيف  اتشاع  يذلا  ءودهلا  رمتسي  نل  .ّيتجوز  اتلك  لسرت  نأ  لضفألا  نم  ار  "

يذلا دهجلا  ناك  .كاذنآ  تشوشم  هانيع  تناك  ىرخألا ." ىلع  ةدحاو  تلضف 

امدنع هادي  تزتهاو  داهجإلا ، ةفاح  ىلإ  هلصوأ  دق  ديحولا  عتجالا  كلذ  هلذب يف 

.رداغيل نويشك  رادتساو  .هرجح  هعضو يف 

."؟ ينفلخت نأب  لبقي  راساخ  تلعج  فيك  : " هفلخ نم  زيكنج  مت 

". هبعرأ دق  كلذ  نأ  دقتعأ  .ناخلا  نوكي  نأ  هرودق  نإ  هل  تلق  : " نويشك در 
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نورشعلاو عساتلا  لصفلا 

لك تمض  تاحاس  مهلاجر يف  عمجل  ىرخأ  مايأ  ةتس  ةداقلا  نم  رمألا  قرغتسا 

ةقرف جوف  لك  ناك  رهوجلا ، يف  .ليحرلل  نيدعتسم  براحم ، فالآ  ةرشع  اهنم 

، كلذ نم  مغرلا  ىلع  ً.اديج  مهعيمج  هفرعي  ءيش  وهو  عساو ، قاطن  ىلع  وزغ 

هوشملا لاجرلا  نم  هرداكو  جوميت  ناكو  ًيظنت  بلطتي  دشحلا  كلذ  ناك 

طابضلا رمذتي  طقف ،  ةرم  .مهحئاولو  ةحلسألا  دايجلا ، تادادمإلاب ، لوغشم 

رفسلا بح  ناك  .مهبعش  نم  دحأ  اهَري  ٍضارأ   مهمامأ  عقت  تناك  .لخدتلا  نم 

دق مهتداق  ناك  يتلا  تاهاجتالا  ىلإ  نوقّدحي  اوناك  يف  لاجرلا  يف  ًايوق 

.اهوراتخا

ظافحلل نويشك  ىلع  زيكنج  دمتعاو  ًاجاهتبا  لقأ  اوّفلخت  نيذلا  كئلوأ  ناك 

نكي ًاشهدم و  ًاحاجن  كيتكتلا  كلذ  ققح  .هتيفاع  ديعتسي  ىتح  طابضنالا  ىلع 

لاجرلا تمصي  ىتح  ةبكلا  ناخلا  ةميخ  ىلإ  رظني  نأ  ىوس  هقيقش  ىلع 

هيف ديعتسي  يذلا  تقولا  يف  زيكنج  جاعزإب  بغري  دحأ  نكي  .نومصاختملا  

ةديازتملا ةوقلا  ىلع  تضق  دق  ًايح  لازي  هنأب ال  ةطيسبلا  ةقيقحلا  تناك  .هتوق 

بلط يذلا  صخشلا  اليو  دلاو  ناك  اهدنع ، ىتح  .ركسعملا  ىمادقلا يف  ءعزلل 

دعبو هتميخ ، لجرلا يف  راز  دق  نويشك  ناك  .بقاوعلا  نع  ًالفاغ  زيكنج ، ةيؤر 

عم ًابونج  نوهجتيس  هؤانبأ  ناك  .دحأل  ةفش  تنبب  اليو  ناخ  سبني  كلذ ، 

.موي لك  هلمحل  طقف  همدخ  عم  ًاديحو  هنوكرتيسو  راساخ 

ءسلاو ًاقرشم  ناك  حابصلا  نكل  ةقباسلا ، ةليللا  يف  طقاست  دق  جلثلا  ناك 

رظتنا دمجتملا ، لهسلا  ىلع  ةمخضلا  تاحاسلا  يف  .غنيكني  قوف  ةيفاص  ءاقرز 

.جلثلا ىعرت يف  تناك  يتلا  مهدايج  ءاطتمال  نيزهاج  اوفقوو  رماوألا ، نوبراحملا 

نكي هنأ   نم  مغرلا  ىلع  تادعملاو  فوفصلا  دقفتب  لوغشم  مهطابض  ناك 

كحض .كلذ  ىلع  دمتعت  مهتايحو  سيل  مهفلخ ، ًائيش  اوكرتيل  ُك  نولمهم  كانه 
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حطس قوف  اوكرحت  دق  اوناك  .مهضعب  عم  تاباعدلا  اولدابتو  لاجرلا  نم  ثكلا 

ةبسنلاب ًايعيبط  غنيكني  دنع  يمازلإلا  فقوتلا  نكي  و  مهتايح  ةليط  ضرألا 

جوف لك  ناكو  مهتلحر ، قيرط  ىلع  ًانيصحت  لقأ  ندم  كانه  نوكتس  .مهيلإ 

تناك .اهلعتسا  ىلع  بردم  لاجرو  ةبرع  ةرشع  يتنثا  تاقينجنم يف  عم  رفاسي 

ناوشني يف ركذتي  ناك  كانه  لجر  لك  نكل  عبطلاب ، ئيطب ، مهلعجتس  تابرعلا 

، كلذ نم  ًالدب  .ةديعب  راوسأ  جراخ  خارصلل  نيرطضم  اونوكي  .ايزك   يزك  ةكلمم 

ناك .ةيلاع  تاعافترا  نم  راغص  كول  نوقليو  ةنيدملا  تاباوب  نومطحيس  اوناك 

.ةيفيص ةميلو  موي  مهنأ يف  ول  ةداعسلا ك  مهترمغو  ًاجيهب  ًالتحا  كلذ 

، ءاضيب ًامايخ  دئاق  لك  اهلمعتسيل  جوميت  اهمّدق  يتلا  ةخألا  داوملا  تناك 

، اهليمحت متيو  ىوُطت  اهتيؤر  نم  ةعاجشلا  نوبراحملا  دمتسا  .ءادوسو  ءارمح 

نيذلا كئلوأ  لك  رهق  مهتين يف  ىلع  لدي  مايخلا  دوجو  ناك  .ةليوط  لابحب  طبُرتو 

.كلذ قحلا يف  مهحن  مهتوق  تناك  .مهدض  نوفقي 

ةدحاو لك  ّفلأتت  تاعومجم  رشع  عمج  دق  زيكنج  ناك  جاوفألا ، ىلإ  ةفاضإ 

مهيف رّكف  ةيادبلا ، يف  .ةديدج  ٍضارأ  عالطتسال  ًابراحم  نيرشع  نم  اهنم 

نم تابرع  ةلومح  مهحنم  ىلع  ّهثح  دق  ناك  جوميت  نكل  وزغ ، تاعومجمك 

نأ نم  دكأتو  ةعومجم ، لك  طباض  ىلإ  ملكت  دق  جوميت  ناك  .ايادهلاو  بهذلا 

دق جوميت  ناك  .ىشرلا  ميدقت  ىتحو  ملعتلاو ، ةبقارملا  هتمهم  نأب  مهفي  لجرلا 

ةّدع لبق  واشت ، نيو  نم  اهملعت  دق  ناك  ةملك  يهو  يسامولبد ، مهاعد 

ركتبا دق  جوميت  ناك  رخآ ، ءيش  لك  لاح  يه  ك  كلذب ، قلعتي  ام  .تاونس يف 

اونوكي مهسفنأ   مهنأ  نم  مغرلا  ىلع  مهتميق  فرعي  ناك  .لئابقلل  ًاديدج  ًائيش 

نوحتفيس مهنأ  اوفرع  نيذلا  نم  ثكب  ًاجاهتبا  لقأ  لاجرلا  كئلوأ  ناك  .اهنوفرعي 

.مهقيرط عقت يف  يتلا  ندملا 

تامدك قوف  ةكيمس  ةخ  ترهظو  هقنع ، نع  تادضلا  لازأ  دق  زيكنج  ناك 

ةجو رعش  امدنع  هدي  لعسو يف  درابلا ، ءاوهلا  قمعب يف  سفنت  .ءادوسو  ءارفص 
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، نيرخآلا عم  نوكي  نأ  ًاضيأ  ىّن  هنكل  هتيفاع ، ما  نم  ًابيرق  نكي  .فعض  

.وزغلاب اوموقي  نأ  ال  اوسسجتيو  اوملكتي  نأ  مهنم  عقوُتي  نيذلا  كئلوأ  ىتح 

ةنيدملا تناكو  ةركفلا ، كلت  هل  ترطخ  امدنع  غنيكني  ىلع  ةبضاغ  ةرظن  ىقلأ 

ىلع ناك  نشت  روطاربمإ  نأب  كش  كانه  نكي  .لهسلا   ىلع  عدفض  لثم  مثجت 

قصب .دايجلاو  لاجرلل  ةبيرغلا  ةكرحلا  كلت  بقاري  ةظحللا ، كلت  يف  راوسألا 

رمم دنع  دونجلا  فلخ  اوأبتخا  دق  اوناك  .ةنيدملا  هاجتاب  ضرألا  ىلع  زيكنج 

يتلا مساوملا  ددع  نع  لءاست  .راوسألا  فلخ  كاذنآ  نوئبتخي  اوحضأو  رغداب 

.لضفأ هجازم  حبصأو  كلذ  لمحت  اهيف  مهنك 

.نوزهاج لاجرلا  : " هنع لجرتو  هداوج  ةوهص  ىلع  برتقا  نأ  دعب  نويشك ، لاق 

خفنتس له  .حاورألل  ًاركش  مهبضغ ، ةراثإل  رخآ  ءيش  كفتلا يف  جوميت  عيطتسي  ال 

."؟ كسفنب قوبلا  يف 

.هسأر ّزه  .هقيقش  قنع  نم  ىلدتي  يذلا  عماللا  عالطتسالا  قوب  ىلإ  زيكنج  رظن 

عم ضرألا ، ىلع  ةبك  ةيناطب  ىلإ  راشأ  يلإ ." مهرضحأ  .ًالوأ  انبأ  عّدوأس  : " لاق

.شقلا ىلع  باوكأ  ةعبرأو  دوسألا  عذاللا  بارشلا  نم  ةروراق 

ىصقأب ودعيل  ناويحلا  لكرو  جرسلا ، ىلإ  ًادئاع  بثوو  هسأر  نويشك  ىنحأ 

ىلإ لوصولل  ًاليوط  قيرطلا  ناك  .نيرظتنملا  لاجرلاب  ةئيلملا  تاحاسلا  ربع  هتعرس 

ًاعيطق لّكش  ام  نيرخآ  نيداوج  كلت  كانه  براحم  لك  ناك  .هقيقش  ءانبأ 

.اهليهص ءاضوضب  ًائيلم  حابصلا  ناكو  دايجلا  نم  ًخض 

ىّحنت يديجوأو  اغاشت ، يشوج ، عم  نويشك  داع  ىتح  ربصب  زيكنج  رظتنا 

ناك نيب  هنيع  فرط  نم  نويشك  بقار  .بارتقالاب  ءانبألل  حسلل  ًابناج  هقيقش 

ةيناطب ىلع  هنوهجاوي  ةثالثلا  ءانبألاو  قاس  ىلع  ًاقاس  عضو  دقو  سلجي  زيكنج 

لك لوانتف  يرانلا  بارشلا  نم  ًابوك  مهنم  دحاو  لكل  بكس  تمصب ، .ةنشخ 

ىرسيلا مهيديأب  مهقفارم  اوكسمأو  ىنميلا ، ديلاب  يمسر  لكشب  هبوك  مهنم 

.ةحلسأ نولمحي  مهنأ ال  راهظإل 
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.مهيلإ رظني  ناك  نيب  مهكولس  هدقتني يف  ءيش  ىلع  روثعلا  زيكنج  عطتسي   

اغاشت ىدل  لازي  ناك ال  .هدسج  نم  ًاليلق  ربكأ  ًاديدج ، ًاعرد  يدتري  يشوج  ناك 

ّنطبملا بوثلا  يدتري  ناك  يديجوأ  هدحو  .هايإ  هحنم  دق  ناك  يذلا  عردلا 

ام عم  ىتح  لجر ، عرد  ءادترا  ىلع  ةرشاعلا  رمعب  ًادج  ًاغص  ناكو  يديلقتلا ،

بارشلا بوك  ىلإ  رظني  غصلا  ىتفلا  ناك  .رغداب  رمم  دنع  هوبسك  دق  اوناك 

.بعت يأ  ههجو  ىلع  رهظي  و  نيرخآلا ، عم  هنم  فشترا  هنكل  ةبيرلا ، نم  ءيشب 

مكارأ امدنع  ًالاجر  ًاعيمج  نونوكتس  .راغصلا  ائذ  : " ًستبم زيكنج  لاق 

."؟ مكتدلاو ىلإ  متملكت  له  ً.اددجم 

يف ةموصخلا  قمع  نع  لءاستو  زيكنج  هيلإ  رظن  كلذ ." انلعف  : " يشوج در 

؟ كلذ قحتسيل  هلعف  دق  ناك  يذلا  ام  .ىتفلا  ينيع 

ً.اعيمج مهيلإ  زيكنج  ملكت  ةسباعلا ، يشوج  ةرظن  ىلع  ًادر 

.مكتداقل كلذ  تحضوأ  دق  تنك  .ركسعملا  اذه  نع  ًاديعب  ءارمأ  اونوكت  نل  "

نم رخآ  براحم  يأ  لثم  نورفاستس  .انبأل  ةصاخ  ةلماعم  كانه  نوكت  نل 

نم ببسب  مكذاقنإل  دحأ  كانه  نوكي  نل  لاتقلل ، نوعُدت  امدنعو  بعشلا 

."؟ نومهفت له  .نونوكت 

رثإ ًادحاو  .مهتاماستبا  تشالتو  مهنم ، ةراثإلا  تعزن  دق  هتلك  نأ  ادب  دقل 

.ةيناطبلا ىلع  هعضوو  هبوك  يشوج  غرفأو  .مهسوؤر  اونحأ  رخآلا ،

مترهظأ مكنأل  طقف  كلذ  نوكيس  ٍطباض ، ةبتر  ىلإ  ُمتيقّر  اذإ  : " زيكنج عبات 

بغري دحأ  .مكلوح ال  لاجرلا  نم  كأ  ناعجشو  نورهام  كفتلا ، وعيرس  مكنأب 

". ينبا قمحألا  كلذ  ناك  نإو  ىتح  قمحأ ، هدوقي  نأب 

ىلع رقتست  هترظن  تناك  يف  مهيف  لغلغتي  نأب  كلذل  حمسو  ًاليلق ، فقوت 

ركفيس .مكنم  لك  يرجت يف  امد  ىرأ  نأ  عقوتأو  انبأ  متنأ  لاح ، يأب   " .اغاشت

يتلا ةمألا  نوركفتس يف  متنأ  .ةخألا  وأ  ةيلاتلا ، ةكرعملا  نورخآلا يف  نوبراحملا 

نأو مهب  اوقثت  نأ  مكنك  لاجر  ىلع  روثعلا  مكنم  عقوتأ  .اهتدايق  مكنك 
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م كأ  اهيلع  اوسقتو  مكسفنأ  ىلع  اوطغضت  نأ  مكنم  عقوتأ  .مكب  اوطبتري 

مكغ دحأ  فرعي  نل  .هوفخأ  فوخلاب ، نورعشت  امدنع  .رخآ  صخش  يأ  هلعفي 

ةطابرب نوظفتحت  فيك  عيمجلا  ركذتيس  .لوزيس  ببسلا ، ناك  همو  كلذب ،

". مكشأج

، ةملك لكل  هبتنا  يشوج  ىتح  ّنأ  حرفملا  نم  ناك  .مهل  هلوقيل  ثكلا  كانه  ناك 

كلت تناك  مهدلاو ؟ نكي  اذإ   نومكحي  فيك  مهل  لوقي  نأ  هنك  نم  نكل 

.ًالاجر اوحبصي  نأ  لبق  ةيتفلل  ةخألا  هتمهم 

.ديدح نم  مكنأ  نورخآلا  دقتعيسو  ًادبأ  كلذ  نع  اوملكتت  ال  نوبعتت ، امدنع  "

هلعفي ءيش  هنإ  .حازملا  ليبس  ىلع  ىتح  مكنم ، رخسي  نأ  رخآ  براحمل  اوحمست  ال 

اذإو اوفاخت  نل  مكنأ  مهل  اورهظأ  .مهدض  فقيل  ةوقلا  كلت  نم  اول  لاجرلا 

". هلعف مكيلع  يغبني  ام  اذه  ًانسح ، اولتاقت ، نأ  ينعي  كلذ  ناك 

."؟ انم ةيرخسلاب  طابضلا  دحأ  ماق  نإ  اذام  : " ءودهب يشوج  لاق 

.ةّدحب زيكنج  هيلإ  رظن 

ضفخب وأ  ةماستباب ، رومألا  كلت  لثم  يدافت  نولواحي  ًالاجر  تيأر  دقل  "

نل كلذ ، متلعف  اذإ  .ربكأ  ةوقب  نوكحضي  نيرخآلا  لعجل  حازملا  ىتح  وأ  مهسوؤر ،

رّكف مكتمارك ."؟ ىلع  اوظفاح  نكل  مكيلإ ، ردصت  يتلا  رماوألا  اوذفن  ً.ادبأ  اودوقت 

.ةظحلل

نأ مكيلع  ناك  اذإ  .يديجوأ  اي  ًاضيأ  تنأ  .ًالافطأ  اودوعت  مويلا ،  اذه  ذنم  "

هولتقا .نوعيطتست  ام  ىوقأو  عرسأب  ًاضرأ  هوحرطا  ًاقيدص ، ناك  اذإ  ىتح  اولتاقت ،

لجر يأل  نيد  كرت  نم  اورذحا  نكل ، .هنع  اوحفصا  وأ  كلذل ، نيرطضم  متنك  اذإ 

براحم يأ  فرعي  نأ  يغبني  .ءايتسالا  كلذ  ثي  ءايشألا ، لك  نم ب  .مكقانعأ  يف 

قيقحت اوعيطتست  اذإ   اهدقفيس . هنأو  هتايحب  رماغي  هنأ  مكل  هتضبق  عفري 

لاجر ال عم  نورفاستس  .هنولعفت  ءيش  رخآ  كلذ  ناك  اذإ  اورأثا  ةيادبلا ، رصنلا يف 

مه رخآ ، ءيش  لك  ىلإ  ةفاضإ  .مهنم  ىسقأ  لاجر  مهنم ، ىوقألا  ىوس  نومرتحي 
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". كلذ اوركذت  .حاجنلا  نومرتحي 

.تلكلا  ةدوربب  رعش  نأ  دعب  يديجوأ  شعتراو  مهيلع  داحلا  هرصبب  لاج 

.همالك عبات  امدنع  كلذ  ةيؤرل  زيكنج  مستبي 

ذخأيو ام  ًاموي  لجر  أيس  الإو  قيقر ، اوحبصت  نأب  ًادبأ  مكسفنأل  اوحمست  "ال 

نم رخآ  اونوكو  مكنم  كأ  نوفرعي  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  اوعمتسا  .مكنم  ءيش  لك 

اورذحاو .قيرطلا  ىلإ  مهودشرت  نأ  مكنم  اورظتني  ىتح  ةثداحم ، لك  ملكتي يف 

نيذلا كئلوأ  اوراتخا  .مكمسا  ببسب  مكيلإ  نوتأي  نيذلا  ءافعضلا  لاجرلا 

مكحأ ينتلعج  ةدحاو  ةراه  عتأ  تنك  اذإ  .تاجوزلا  لثم  ةيانعب  مكنوعبتي 

لثم لجرو  حجبتم  براحم  ب  قرفلا  ىرأ  نأ  يننك  .كلت  نوكتس  انبعش ،

". راساخ وأ  مليج ، وأ  يدوبوست ،

زيكنج ضفرو  ًاديعب  رظني  نأ  لبق  يشوج  مف  ىلع  ةيرخس  تامالع  تحال 

.روهظلاب هبضغل  حسلا 

ّرمحا مكروذب ." ةقارإ  مدع  ىلع  اوصرحا  .اورداغت  نأ  لبق  دعب  دحاو  ءيش  "

ً.اكبترم ادب  يديجوأ  هدحو  .ةشهد  همف  اغاشت  رغفو  اهدنع  ًالجخ  يشوج  هجو 

.مالكلا زيكنج  عبات 

سووهم ءافعض ، مهئاضعأب  نوبعلي  ةليل  لك  نوضقي  نيذلا  ةيتفلا  حبصي  "

فعض ةطقن  يأ  لثم  ةبغرلا  اولماعو  اهنع  مكيديأ  اودعبأ  .مهداسجأ  تاجاحب 

تقولا يف  تاليلخو  تاجوز  مكيدل  نوكتس  .ءايوقأ  ةفعلا  مكلعجتس  .ىرخأ 

". بسانملا

يف هفيس  عضو  جرحم ، تمصب  كانه  نوسلجي  ةثالثلا  ةيتفلا  ناك  يف 

ًائيش لعفي  نأ  دارأو  ًاحيحص  ادب  رمألا  نكل  كلذل ، ططخ  دق  نكي  .هدمغ  

.هنوركذتي

ةداعسب اغاشت  هسّسحت  .هنبا  يدي  دمغلا ب  ىمر  اغاشت ." اي  هذخ  : " لاق

عملتل بئذلا  سأر  ةضبق  عفري  ناك  نيب  ىتفلا  زيكنج  بقار  .ةشهدلاب  ةجوزمم 
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نويع تناك  .هبابش  ةليط  هلمح  دق  هدلاو  ناك  يذلا  فيسلا  رهش  مث  سمشلا ، يف 

ً.ادسح ةئلتمم  عماللا ، ندعملا  ىلع  نيرخآلا 

تام يذلا  مويلا  يف  هعم  هلمحي  يجوساي  يدلاو  ناك  : " ءودهب زيكنج  لاق 

ةليبق لكل  ًاودع  بائذلا  هيف  تناك  تقو  يف  هعنصب  رمأ  دق  هدلاو  ناك  .هيف 

". هسيندت مدع  ىلع  صرحا  .ةمأ  ةدالو  دهشو  ًاحاورأ  قهزأ  دقل  .ىرخأ 

.ةداعسلا هترمغ  دقو  ًاسلاج ، ناك  ثيح  هسأر  اغاشت  ىنحأ 

". يالوم اي  لعفأ  نل  : " در

.ضيبألا يشوج  هجو  ىلإ  زيكنج  رظني   

انضعب ىس  .قوبلا  يف  خفنأس  مكتداق ، ىلإ  نودوعت  امدنع  .نآلا  اوبهذا  "

". دادنأك ءاقتلالا  اننكو  ًالاجر  نوحبصت  امدنع  ًاددجم 

". اي أ مويلا  كلذ  ىلإ  ًامدق  علطتأ  : " ةأجف يشوج  لاق 

مهضعب ةيتفلا  ملكتي  ً.ائيش   لقي  هنكل   هيلإ ، بحاشلا  هرصب  زيكنج  عفر 

.فلخلا ىلإ  اورظني  ةيساقلا و  ضرألا  ىلع  نيدعتبم  اوقلطنا  امدنع  ضعب  عم 

.هيلإ قّدحي  هقيقشب  رعش  نويشك ، عم  ىرخأ  ةرم  هدحول  زيكنج  حبصأ  امدنع 

."؟ يشوجل فيسلا  حن  اذامل   : " نويشك لأس 

". انيقتلا لك  يلإ  رظني  هدلاو  ىرأ  .يراتت  دغول  : " ةّدحب زيكنج  لاق 

ًاصبو يف ةلأسملا  كلت  ىمعأ يف  زيكنج  نوكي  نأ  هنزحأو  هسأر ، نويشك  ّزه 

.اهاوس ام  لك 

.قيقرو ءافعض  حبصن  اندحو ، انتكرت  اذإ  .يقيقش  اي  ةبيرغ  ةلئاع  نحن  : " لاق

هيلإ رظن  ةبرضلا ." دل  يفكي  ا  ءايوقأ  حبصنو  هركن ، انلعجت  انتيّدحت ، اذإ 

.نويشك دهنتو  ًارسفتسم  زيكنج 

.فيسلا هحن  نأ  يغبني  ناك  يشوج ، فاعضإ  ًاقح  تدرأ  اذإ  : " نويشك لاق 

ام كلذ  له  .تلعف  ك  ًاما  ًاديدح ، هسفن  لعجيو  ًاودع  نآلا  كربتعيس 

."؟ هديرت
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حوضوب ءايشألا  ىري  نويشك  ناك  .ةركفلا  نم  ًاشهدنم  زيكنج ، انيع  تفرط 

.در ىلع  لوصحلا  عطتسي  ؤم و 

ءزجلا ةصاخ  متهالل ، ةثم  ةحيصن  كلت  تناك  : " لاقو نويشك  حنحنت 

مضنالل دعتبت  يتلا  لاكشألا  بقارو  زيكنج ، هلهاجت  مهروذب ." ةقارإب  قلعتملا 

.براحملا تاحاس  ىلإ 

زيكنج كحض  ًادبأ ." راساخل  ىذألاب  ببست  كلذ  نأ  ودبي  ال  : " نويشك لاق 

ةمغن خفنو  هيمدق  ىلع  ضهن  .نويشك  قوبل  ًابلط  هدي  ّدمو  تفاخ ، توصب 

ناكو كرحتت ، يهو  جاوفألا  تعقعق  ىشالتت ، نأ  لبق  .لهسلا  ربع  ةليوط  ةقيمع 

غنيكني ةيؤر  هيلع  ناك  نكل  مهعم ، دجاوتلل  قوتي  ناك  .رصنلا  وحن  هجتي  هبعش 

.ًالوأ طقست 

بعش نأ  ادب  .مويلا  مومه  هنع  ًاليزم  هيفتك  همداخ  ّكلد  امدنع  جوميت  هوأت 

ًاسعن مستبا  .اهيراجي  نأ  لئابقلا  دحأل يف  نك  ةراضحلا ال  نع  ةركف  كلت  نشت 

ةناهإ اهربتعيس  امإ  ناك  .تيزلاب  هتالضع  نهدي  نأ  براحم  ىلإ  بلطلا  ةركف  نم 

.فوصلا ّزج  لثم  اهيلع  لمعي  وأ  هل ،

ملكتي لجرلا  ناك  ام  ًاردان  .لوألا  همداخ  ةراسخ  ىلع  مدن  دق  ناك  ةيادبلا ، يف 

لمع دق  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .لوغملا  ةغل  نم  ًائيش  ًاقح  فرعي  نكي  و 

.رتوت نود  نم  هلوح  ةسالسب  يرجت  ثادحألا  تدب  ىتح  جوميت ، موي  ميظنت  ىلع 

ناك .محتسالاو  رجفلا  دعب  ظاقيتسالا  ىلع  ًاداتعم  ىحضأ  دق  جوميت  ناك 

نم ريراقتلا  أرقي  ناك  .هل  فيفخ  راطفإ  ضحتو  هسابلإب  كلذ  دعب  موقي  همداخ 

ةراسخ تدب  .مويلا  كلذل  بسانملا  لمعلا  أدبي  مث  حابصلا ، يضقني  ىتح  هلاجر 

.ةيادبلا ةاسأم يف  ٍلتاق  كس  لعفب  لجرلا  كلذ  لثم 

هاماهبإو تالضعلا ، ىلع  لمعي  ديدجلا  مداخلا  ناك  نيب  ةداعس  جوميت  دهنت 

زوجعلا نس  نكي  .ةلصحملاب   ةبكلا ، ةراسخلاب  نكت  ار   .ةوقب  ناكرفت 

نأ الإ  ًاحيرم ، ناك  هدوجو  نأ  نم  مغرلا  ىلعو  كيلدتلاو ، تويزلا  نع  ًائيش  فرعي 
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رهظم يأ  هل  حرشيو  كلذب ، جوميت  هل  حمس  لك  ملكتي  ناك  ديدجلا  لجرلا 

.نشت عمتجم  ههابتنا يف  تفلي 

". يفتخي نهولا  داك  .نست  ام  اي  ًادج  ديج  كلذ  : " مت

رهظ كرفب  عتمتسي  نكي  يالوم ."  اي  ةعسلاو  بحرلا  ىلع  : " سوساجلا در 

لعجت فيك  فرعيو  ةيرود  سراحك  ةنسلا  ىلاوح  ةرم  ىضمأ  دق  ناك  هنكل  لجرلا ،

.نوخرتسي نهنئابز  تايتفلا 

نأ قبسي  .يديس   اي  حابصلا  اذه  ًاديعب  كرحتت  شويجلا  تيأر  : " فطلب لاق 

". دحاو ناكم  لاجرلاو يف  دايجلا  نم  بكلا  ددعلا  كلذ  لثم  تيأر 

.جوميت ففأت 

دقتعأ .مهراجشو  مهاوكش  نم  تيفتكا  دقل  .طسبأ  ايح  لعجي  مهداعتبا  "

". ًاضيأ مهنم  ىفتكا  يقيقش  نأ 

كشأ ال  .نودوعي  امدنع  ناخلل  بهذلا  نوبلجيس  : " همالك سوساجلا  عبات 

ىرخأ ةدقع  دجي  نأ  لبق  ةليقثلا ، جوميت  رهظ  تالضع  ىلع  تبري  أدب  كلذب ."

.ةيوق عباصأب  اهيلع  لمعي 

مهدحوو دوقنلا  نم  تابرع  انيدل  .هنم  ديزملل  ةجاحب  انسل  : " جوميت مت 

". اهب متهم  نودبي  نشت  اياعر 

.هكبرت يتلا  لوغملا  ةينهذ  تس  ىدحإ  كلت  تناك  .ةظحلل  سوساجلا  فقوت 

.مهفي نأ  ًالواحم  لمعلا ، عبات  هنكل  كاذنآ ، ًايخرتسم  جوميت  ناك 

كلذ لثم  تعمس  دقل  ةورث ؟ سيدكتل  ىعست  كنأ ال  ًاذإ  حيحص  له  : " لأس

". لوقلا

ضعب كانه  نأل  ةضفلاو  بهذلا  يقيقش  عمج  دقل  اهب ؟ لعفنس  اذام  "

ةولا اهتدئاف ؟ ام  نكل  .ءايشألا  كلت  لثم  ىلإ  عشجب  نورظني  نيذلا  صاخشألا 

". نداعملا دجوت يف  ةيقيقحلا ال 

، هيدي تحت  ٍضارأ ." وأ  ةحلسأ  ىتحو  اهب ، دايج  ءارش  كنك  : " سوساجلا عبات 
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ً.ايلابم هيفتك ال  زهي  جوميت  رعش 

اننك هدايج ، انيطعي  رخآ  ًالجر  لعجتس  دوقنلا  نم  ةموك  تناك  اذإ  نمم ؟ "

ولحي ك  اهيف  لوجنل  لاح ، يأب  انل  نوكتس  ضرأ ، هيدل  تناك  اذإ  .هنم  اهذخأ 

". انل

نكل هيلع ، بذكيل  ببس  جوميت  ىدل  نكي  ً.ابضغ   سوساجلا  انيع  تفرط 

رمألا نأب  ًادقتعم  ًاددجم ، لواح  .قدصلا  ملكت  اذإ  ةلهس  نوكت  نل  ةوشرلا 

.هنم سوؤيم 

، يهش ماعط  ةحب ، بناج  ىلإ  ةبك  تويب  ءارش  بهذلل  نك  نشت ، ندم  "يف 

دق ناك  صخش  ىلإ  ةبسنلاب  .ةلثمألا  نم  ديزملا  ميدقتل  حفاك  مدخلا ." فالآ  ىتحو 

هنك  " .ءاملاب ءاملا  رسفي  نأ  بعصلا  نم  ناك  دوقنلا ، لمعتسي  عمتجم  دلو يف 

ارو ةردان ، ةينف  عطق  .يالوم  اي  ءايوقأ  لاجر  نم  فطاعتلاو  ذوفنلا  ءارش  ىتح 

". ًانكمم ءيش  لك  لعجي  .كتاجوزل  اياده 

". نآلا تمصا  .كلذ  مهفأ  : " ًابضاغ جوميت  در 

يف .موهفملا  باعيتسا  ناخلا  قيقش  عطتسي  ً.ابيرقت   سوساجلا  ملستسا 

يأ ىلع  ًادج  ًانيل  بهذلا  ناك  .هملاعل  ةفيزملا  ةعيبطلا  كردي  كلذ  هلعج  ةقيقحلا ،

؟ ًّيق هربتعي  ناك  اذامل  .يقيقح  لعتسا 

لك نم  لضفأ  داوج  هنإ  لقنل  يديس ؟ اي  لئابقلا  لجر يف  داوج  تدرأ  نإ  اذام  "

". ىرخألا دايجلا 

سوساجلا لمع  ًاددجم ." ملكتت  نل  كيدي ، رّدقت  تنك  اذإ  : " ةّدحب جوميت  لاق 

وأ دأ ، ةلالس  نم  دايج  ةسمخ  هحنمأس   " .جوميت دهنتو  تقولا  ضعبل  تمصب 

امل ًاقفو  هديري  ءيش  يأ  رهام ، لجر  هعنص  ًافيس  وأ  ساوقأ ، ةتس  وأ  نيدبع ،

يدل نإ  هل  تلق  اذإ   " .ماني داكي  وهو  تفاخ ، توصب  جوميت  كحض  هجاتحا ."

قمحأ عم  لواحأ  نأ  لوقيس يل  رخآ ، ًاداوج  هل  يرتشيس  سيفن  ندعم  نم  ةبيقح 

". رخآ
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ًالفاح ًاموي  ناك  .بءاثتو  ةيفاص  ءاسملا  ءس  تناك  .اهدنع  جوميت  سلج 

.لاجرلا نم  بكلا  ددعلا  كلذ  ةرداغم  بيترتب 

ىلع دعاستل  نست ، ام  اي  ةليللا  اود  نم  تاعرج  لوانتأس  يننأ  دقتعأ  "

". مونلا

، هيلست لجرلا  ءاليخ  تناك  .يريرح  بوث  ءادترا  ىلع  جوميت  سوساجلا  دعاس 

ءعزلا ةطلس  تناك  .هب  رعش  يذلا  طابحإلا  نم  صلختلا  عطتسي  هنكل  

كلت نكت  .جاوفألا   ليكشتب  رمألا  زيكنج  ردصأ  امدنع  تهتنا  دق  راغصلا 

نم ففخ  دق  سوساجلا  ناك  .ركسعملا  يقيقح يف  ذوفن  مهدحأل  نكي  .ةراسخ  

.لتاقلا يدي  ىلع  هفتح  يقل  يذلا  مداخلا  لحم  لحيل  ةعرسب  لمعو  هرئاسخ 

يذلا دهجلا  نأب  رعشو  ةديدع  رطاخم  بلجي  ةعرسلا  كلت  لث  كرحتلا  ناك 

هنكل  يحطسو ، لشاف  لجر  جوميت  نأ  دقتعي  لازي  ناك ال  ً.ايموي  دادزي  هلذبي 

ناك .هنم  لضفأ  ًاحشرم  دجي  ك   ةنايخلا ، ىلع  هيرغي  ار  ًائيش  دجو  دق  نكي 

ريرملا يف عارصلاب  زيكنج  فرعي  الأ  يغبني  نكل  ءادوسلا ، ةميخلا  كيكفت  يغبني 

.ةليحتسم هبش  ةمهم  ذيفنتل  هلسرأ  دق  يصولا  نأ  سوساجلا يف  رّكف  .غنيكني 

معطلا عذاللا  نخاسلا  بارشلا  سوساجلا  ّرضح  ةصاخلا ، هراكفأ  يف  ًاعئاض 

.ردق نم  اهطشك  نأ  دعب  ءادوسلا ، فاّرعلا  نهاكلا  ةنيجع  نم  ةقعلم  فاضأو 

ناك ً.اردخم  تناك  نإ  ًالئاستم  اهتحئار ، ّمش  هيلإ ، رظني  جوميت  نكي  امدنع  

ودبي ك  ًاما  مهبراش ، قلعتم  نودبيو  ندملا  يف  نويفألا  نونخدي  ءالبنلا 

.هبارشب ًاقلعتم  جوميت 

". يالوم اي  انيدل  دفنت  ةيمكلا  تداك  : " لاق

". فاّرعلا نهاكلا  نم  ديزملا  بلطأ  نأ  يغبني  ًاذإ ،  " .جوميت دهنت 

". ةغص ءايشأب  كسفن  جعزت  نأ  يغبني  .يديس ال  اي  هيلإ  بهذأس  "

هينيع قلغأو  هنم ، فشتراو  بوكلا  لوانت  حيحص ." كلذ  : " ًاديعس جوميت  در 

ًالجر وشكوك  سيل  .يل  هلعفت  ع  ًائيش  هربخت  ال  نكل  هيلإ ، بهذا   " .ةداعسب
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هذه يف  هتعمس  وأ  هتيأر  دق  تنك  ءيش  يأب  هرابخإ  مدع  نم  دكأت  ً.افيطل 

". ةميخلا

دوقنلاب هنم  ةنيجعلا  ءارش  تعطتسا  نإ  لهسأ  رمألا  نوكيس  : " سوساجلا لاق 

". يديس اي  ةيبهذلا 

ّرشكو بوكلا ، غرفأ  طقف ." ةطلسلاب  متهم  هنأ  دقتعأ  .كبهذ  وشكوك  ديري  "ال 

ءاعولا ةركف  تناك  .ةرطق  لك  برشل  هكيرحت  رمتسا يف  هنكل  ةّرملا ، بساورلا  نم 

.حابصلا ًاددجم يف  هجاتحيس  ناك  .بيرغ  لكشب  هجعزت  غرافلا 

، ةنيجعلا عنصي  فيك  فاشتكا  لواح  تعطتسا ، اذإ  .نست  ام  اي  ةليللا  هلباق  "

.ينع رمألا  ىفخأ  هنكل  لبق ، نم  هتلأس  دقل  .كسفنب  اهضحت  نم  نكمتت  ىتح 

روثعلا تعطتسا  اذإ  .هدنع  ةجاح  يدل  تلاز  ام  هنأ  ةقيقحب  عتمتسي  هنأ  دقتعأ 

". كلذ ىسنأ  نلف  رسلا ، ىلع 

كلت روسلا  ىلإ  ةدوعلا  هب  يغبني  ناك  يالوم ." اي  ءاشت  ك  : " سوساجلا در 

بهذي نأ  لبق  فاّرعلا  نهاكلا  ةيؤرل  تقو  كانه  ناك  .هريرقت  ميدقتل  ةليللا ،

فقوملا ، ةعيبطل  ًارظنو  ًاديفم ، نوكي  نأ  نك  ءيش  لكو  ءيش  يأ  .كانه  ىلإ 

ً.اعوج روضتت  غنيكني  تناك  يف  ركسعملا ، ثكلا يف  ققح  دق  نكي 
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نوثالثلا لصفلا 

يغاطلا روضحلا  الول  .زيكنج  ةركاذل  ًاقفو  ًاءوده  كألا  فيصلا  كلذ  ناك 

قاعأ .ةحارلل  ًاصصخم  تقولا  كلذ  ناكل  موي ، لك  علا  أل  يذلا  ةنيدملل 

، ًاليوط ًاتقو  ثهلي  هكرتي  ناك  لصاوتم  لاعس  هتقايل  ةداعتسال  ناخلا  تالواحم 

وشكوك ناك  .ةدورب  كأ  ةنسلا  تحبصأ  امدنع  لبق  يذ  نم  أوسأ  ىحضأ  يذلاو 

ةّرملا باشعألاو  لسعلا  نم  ةبرشأ  هعم  رضحي  هتميخل ، ًظتنم  ًارئاز  حبصأ  دق 

رعشي هلعجت  تناك  .ةغلاب  ةبوعصب  الإ  اهعلب  عيطتسي  زيكنج  نكي  يتلا   ًادج 

هماظع ترهظو  رطخلاب ، رذني  ٍلكشب  ًانزو  زيكنج  رسخو  طقف  ةتقؤم  ةحارب 

.ًاليلعو ًابحاش  ادب  يذلا  دلجلا  تحت  ءاضيب 

رخستو اهلاح ، ىلع  ةنيتم  هرصب  ىمرم  غنيكني يف  تمثج  دربلا ، روهش  لالخ 

ةكرعم رصتنا يف  ذنم  ًابيرقت  ةنس  تضقنا  دق  تناك  .ضرألا  كلت  هروضح يف  نم 

ءيش يأ  نع  يلختلل  دادعتسا  ىلع  اهيف  ناك  تاقوأ  هيلع  تّرم  .رغداب  رمم 

.ةفيظنلا لوادجلاو  لالتلا  هتوق يف  ةداعتساو  نطولا  ىلإ  رفسلل 

امدنع ىلعألا  ىلإ  زيكنج  رظن  داكلاب  ًاعيمج ، مهيف  ّرثأ  يذلا  لومخلا  ةضبق  يف 

ىلع هسفن  مغرأ  هقيقش ، هجو  بعت  ىأر  امدنع  .ةبكلا  ةميخلا  باب  نويشك  ّدس 

.هتسلج لادتعالا يف 

". ثدح دق  ًهم  ًائيش  نإ  لق يل  .نويشك  اي  ءابنألاب  لمحم  تنأ  "

ةثاغإ لتر  كانه  نإ  بونجلا  نم  نوعلطتسملا  لوقي  .كلذ  دقتعأ  : " نويشك در 

نم بك  عيطق  مهعمو  يدنج  فلأ  سمخ  ىلاوح  هلاجر  ددع  غلبي  .انوحن  هجتي 

". ةيشاملا

ناكم نم  اوؤاج  وأ  ً.اذإ  راساخ  مهلباقي   : " هتايونعم تعفترا  دقو  زيكنج  در 

زواجتت نأ  نك  شويجلا  نأ  نافرعي  لجرلا  الك  ناك  هقيرط ." ىلع  سيل  ام 

، لايخلا قوفي  ا  ةعساش  ضرألا  تناك  .اهلصفي  ٍداو  كانه  ناك  اذإ  طقف  اهضعب 
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.لبق نم  اولعف  لوطأ م  ةدمل  دحاو  ناكم  ءاقبلل يف  اورطضا  لاجر  مالحأ  نولتو 

دق ربكألا  هقيقش  ناك  .زيكنج  ةدقلا يف  ةداعسلا  ةرارش  ةيؤرل  نويشك  حاترا 

ةيؤر صخش  يأ  رودق  ناكو  همد ، ىرس يف  يذلا  مسلا  ةجيتن  فعضلا  نم  اع 

ههجو نول  تلعج  لاعس  ةبونب  هتوص  ّعطقت  دري ، نأ  لواح  امدنع  ىتح  .كلذ 

.ةميخلل يزكرملا  دومعلاب  ثبشتو  رمحأ 

ىلإ ةجاحلا  سمأب  ةنيدملا  نوكتس  : " لاعسلا ىلع  ّىطغ  توصب  نويشك  لاق 

."؟ انه نم  ًاديعب  انلاجر  فصن  لاسرإ  ىلع  مدننس  انك  نإ  لءاستأ  .مهلوخد 

ًازواجتم ىشم  .ةياهنلا  ًاقيمع يف  ًاسفن  بحسي  نأ  لبق  تمصب  هسأر  زيكنج  ّزه 

نأ لواح  امدنع  عزفو  ضرألا ، ىلع  مغلبلا  نم  ةيمك  قصبو  بابلا  ىلإ  نويشك 

.حنحنتي

اهيلع اولصح  دق  اوناك  يتلا  نشت  ساوقأ  دحأ  لوانتي  وهو  شجأ  توصب  لاق 

شقلا نم  فده  ىلإ  هيخأ  ةرظن  نويشك  عبت  اذه ." ىلإ  رظنا  : " رغداب رمم  دنع 

تاعاس ةليط  ًاماهس  قلطي  زيكنج  ناك  .تاقرطلا  دحأ  دراي يف  ةئالث  دعب  ىلع 

نويشك ناك  نيب  .نشت  ةحلسأ  تاينقت  نم  ًاشهدنم  ناكو  هتوق  ةداعتسال  راهنلا 

عقو .ءاوهلا  يف  نطي  َدوسأ  ًهس  قلطأو  سوقلا ، بحسو  صرحب  ددس  بقاري ،

، ةملك نود  نم  .ةرشابم  مهف  دقو  نويشك  مستباو  هفده ، ىلإ  لصي  نأ  لبق 

هنذأ وحن  فلخلا  ىلإ  هبحس  ةنانك ، نم  ًهس  راتخاو  هقيقش  ساوقأ  دحأ  طقتلا 

.شقلا نم  عونصملا  سرتلا  زكرم  ىلإ  ئطخي  لكشب ال  هقلطي  نأ  لبق 

.هقيقشل أموأو  زيكنج  يتنجو  نم  ىفتخا  دق  مدلا  ناك 

الو مهلاغشإب ، مقو  كلاجر  ذخ  .ةنيدملا  ىلإ  تادادمإلاب  ئيطب  نونوكيس  "

امدنع يقابلاب  لفكتأسو  ًاليلق  مهكهنأ  .كيلإ  اولصيل  يفكي  ا  مهنم  برتقت 

". نولصي

أبنلا ناك  ركسعملا ، ربع  ةعرس  ىصقأب  يرجلل  هداوج  عفدي  نويشك  ناك  يف 

لالخ ًادعتسم  كانه  براحم  لك  ناك  .ربكأ  ةعرسب  رشتنا  دق  علطتسملا  نم 
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ناردج ىلع  نم  هتحلسأ  طاقتلاو  هداوج  ىلإ  لوصولل  يفكت  تاظحل  عضب 

.هتميخ

نم ديدعلاب  اومدطصاو  همالك ، اولقن  نيذلا  هطابض  رابكل  هرماوأ  نويشك  ردصأ 

عضوم لازي  ال  ةيبرحلا  تايلمعلل  ديدجلا  ليكشتلا  ناك  .مهقيرط  يف  لاجرلا 

ىقلتتل ةنيتم  تناك  ةدايقلا  ةيلكيه  نكل  ةفلتخملا ، قرفلا  لبق  نم  بيرجت 

ةنانك بلجل  مهمايخ  ىلإ  ةدوعلا  نيثكلا  ىلع  ناك  .اهتيلعت  رشعلا  تاعومجملا 

فوقولل يف اوقباستي  نأ  لبق  نويشك  رمأ  ىلع  ًءانب  ًهس  سمخل  عستت  ىرخأ 

هسفنب نويشك  دّقفت  .براحم  فالآ  ةرشع  مضت  يتلا  ةبكلا  ةحاسلا  ليكشت 

نم ةليوط  برح  ةيار  تناكو  همامأ ، ًاباهذو  ةئيج  هداوج  داقو  دعبألا  فصلا 

.هفلخ فرفرت  يبهذلا  ريرحلا 

رّرمو ةثاغإلا  شيج  اوأر  دق  اوناك  نيذلا  علطتسملا  عم  ىرخأ  ةرم  عمتجا 

ةيناثلا زواجتي  ىتف ال  ناكو  يمامألا ، فصلا  ثوعبملا يف  ىلإ  قفخت  يتلا  ةيارلا 

ناكو لكشتت  تناك  يف  فوفصلا  لوط  ىلع  نويشك  رظن  .رمعلا  نم  ةرشع 

.هيفتك  ىلإ  تطوبرم  تليقث  تنانك  لمحي  لجر  لك  ناك  .هاري  ّع  ًايضار 

ساوقأ ىوس  كانه  نكي  و  ةعيرس ، ةراغ  لجأ  نم  نؤم  ىلإ  ةجاحب  اونوكي 

.مهجورسو مهذاخفأ  ىلع  فويسو 

، ةنيدملا ىلإ  لوصولاب  مهل  انحمس  اذإ  : " هناكم يف  هداوج  ريدي  وهو  رأج ،

، مكل مهتحلسأو  مهدايج  نوكتسو  مهوفقوأ  .طقست  اهال  ىرخأ  ةنس  رظتننس 

". ناخلا رشُع  دعب 

ىنميلا هعارذ  نويشك  عفرو  كلذب  ًاباجعإ  هعس  اوعاطتسا  نيذلا  كئلوأ  خرص 

جاتن كلذ  ناكو  عئار ، ليكشتب  مامألا  ىلإ  فوفصلا  تكرحت  .مدقتلاب  ًارمآ  اهلزنأو ،

ءادعأ كانه  نكي  امدنع   ةنيدملا  مامأ  لهسلا  ىلع  بيردتلا  نم  روهش 

كانه نكي  عقاولا ،  نكل يف  ةداعلا ، ىلع غ  مهرماوأ  طابضلا  ردصأ  .مهنولتاقي 

دعب ىتح  برحلل ، مهسحل  نانعلا  ًاخأ  اوقلطأ  دق  اوناك  .فوفصلا  ءاطخأ يف 
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.ليوط راظتنا 

هآر امدنع  غنيكني  نم  بونجلا  ىلإ  ًاليم  عبرأ  دعب  ىلع  لترلا  ناك 

نم ءيطبلا  دشحلا  ناك  كرحتلل ، نويشك  هقرغتسا  يذلا  تقولا  .نوعلطتسملا يف 

نأ اوفرع  نأ  دعب  .طقف  ًاليم  رشع  ينثا  ىلإ  ةفاسملا  ّرصق  دق  تاناويحلاو  لاجرلا 

نكي نكل   نك ، ام  عرسأب  سلل  ناعطقلا  اوعفد  دق  اوناك  مهوأر ، لوغملا 

نيذلا براحملا  رابغ  ةباحس  اودهاشي  نأ  لبق  هلعف  نوعيطتسي  ثكلا م  كانه 

.مهنم نوبرتقي 

ودعلا ىأر  امدنع  ًاناجهتسا  تفاخ  توصب  نس ، غنوس يل  دئاقلا ، طباضلا  ّسه 

غنفيك نم  ًاقرشو  ًالش  براحم  فلأ  سمخ  ىلاوح  داق  دق  ناك  .ىلوألا  ةرملل 

ىلع دت  ناثو  تابرع  عم  ًاليقثو ، ًخض  لترلا  ناك  .روطاربمإلا  ةنيدم  ذاقنإل 

أموأو هيترصاخ  يمحت  يتلا  ناسرفلا  تاليكشت  ىلع  هرصبب  لاج  .قيرطلا  لوط 

.ليوط تقو  ذنم  ةعقوتم  ةكرعم  كلت  تناك  .لاجرلا  سوؤر  قوف  نم  مهدئاقل 

!". لوألا ليكشتلا  : " ةدهجم يش  يتلا  فوفصلا  ربع  هرمأ  رركتو  ةّدحب ، لاق 

اذإ .غنيكني  ىلإ  لصي  ىتح  فقوتي  نل  ً.اما  ةحضاو  تردص  يتلا  رماوألا  تناك 

قيرطلا لوط  ىلع  فازنتسا  ةكرعم  ضوخي  نأ  هيلع  ناك  ودعلا ، هعم  كبتشا 

كلت نم  ًاسوبع  هابجاح  ّبطقت  .تاشوانملا  خأتلا يف  ىدافتيو  ةنيدملا  ىلإ  ًالوصو 

نأشب قلقيو  لئابقلا  لاجر  قحسب  لماش  رمأ  رادصإ  لضفيس  ناك  .ةركفلا 

ً.اماظع اوحبصي  نأ  دعب  غنيكني 

رعشلا لثم  ةليوط  ًاحامر  دونجلا  عفر  لاجرلا ، نم  ةدتمملا  ىعفألا  لوط  ىلع 

ناك .هسفنل  نس  يل  غنوس  أموأو  مهساوقأ  ضحتب  يدنج  فلأ  ماق  .بصتنملا 

ناكو جرسلا ، ىلع  هاوق  عمجتساو  كاذنآ  ربكأ  حوضوب  لوغملا  ةازغلا  فوفص  ىري 

دق مهنم  نوثكلا  نكي  .ةعاجشلا   ىلع  لاثمك  هيلإ  نورظني  لاجرلا  نأ  فرعي 

يجمهلا لئابقلا  لاجر  نع  هنوفرعي  ام  لكو  لبق  نم  ًالش  ةفاسملا  كلت  اورفاس 

نس غنوس يل  رعش  .ةيبونجلا  هندم  نم  معدلا  روطاربمإلا  بلطب  قلعتي  ءالؤه 
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ك نايعلل ، رهاظ  طخ  لوط  ىلع  مههاجتا  ناسرفلا  ّغ  امدنع  مظاعتي  هلوضفب 

نم نوّرميس  مهنأ  ىأر  .هنم  بارتقالا  ىلع  نوؤرجي  حمر ال  سأر  ناك  هلتر  نأ  ول 

قيرطلا ناك  .هرماوأ  بساني  كلذب  مهمايق  ناك  .فلكتب  مستباو  هيبناج  دحأ 

.فقوتي نلو  غنيكني  ىلإ  ًاحوتفم 

لبق ةنكمملا  ةخألا  ةظحللا  ىتح  ةعرس  ىصقأب  قالطنالا  خأتب  نويشك  ماق 

دعرلا توص  بحي  ناك  ً.اودع  يرجلل  دايجلا  عفدل  خرصيو  حيرلا  ينحني يف  نأ 

مهنأ ادب  ةفاسملا ، كلت  لثم  نم  .باكرلا  ىلع  فقي  امدنع  هلوح  نم  قلطني  يذلا 

ىلإ لصو  امدنع  ةوقب  هبلق  قفخ  .هوحن  ةأجف  ءيش  لك  عفدنا  مث  ءطبب ، نوبرتقي 

قلطنت نشت  ةامر  ماهس  دهاش  .ءاوهلا  يف  نطي  هماهس  لوأ  قلطأو  نشت ، لتر 

كلذ لوط  ىلع  دايجلا  ةدايق  تناك  .بشعلا  ىلع  ةدئاف  اود  عقتو  مهوحن ،

ًاحرف ًايلاع  نويشك  كحضو  رطخل ، اوضرعتي  نل  مهنأ  ينعت  يهتني  يذلا ال  فصلا 

دوجو عم  ةقدب  ددسي  نأ  هيلع  نكي  .رخآلا   رثإ  ًهس  لسري  وهو  كلذب ،

مهيلع هماهس  قلطي  ناكو  لترلا ، نم  رخآلا  فرطلا  ىلع  لجر  فالآ  ةسمخ 

.ةعيرس تابرضب 

نأ لبق  اهتعرس  ىصقأب  قالطنالل  مهدايج  عفد  نشت  ناسرف  عطتسي   

ىأر امدنع  نويشك  مستبا  .مهدايج  م  ىلع  مهفتح  اوقليو  موجهلل ، اوضرعتي 

اودهاش نأ  دعب  ةصاخ  صيرح ، هلاجر  ناك  .ةميلس  تيقب  اهلك  ودعلا  دايج  نأ 

.ناديملا ىلإ  مهورضحأ  دق  نشت  ناك  نيذلا  ناسرفلا  نم  ليلقلا  ددعلا  كاذنآ 

طباض يأ  ىلع  دّدسو  ةقدب ، هفادهأ  نويشك  راتخا  ناسرفلا ، قحس  مت  امدنع 

.لترلا ىلع  مهس  فلأ  ةئم  هجوف  قلطأ  بلق ، ةقد  تس  لالخ  .هتيؤر  عاطتسا 

كئلوأ مهب  عتو  بردلا ، ىلع  فالآلا  طقس  ةلوقصملا ، نشت  عورد  نم  مغرلا  ىلع 

.مهفلخ اوناك  نيذلا 

رفي عيطقلا  ىأر  هتداعسلو ، رعذو ، ىسأب  روخت  راقبألا  عس  نويشك  عاطتسا 

لترلا ةرغث يف  حتفيو  نشت ، نم  يدنج  ةئم  نم  كأ  قحسيو  يعج ، لكشب 
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هنع دعبأ  ةفاسم  عطقو  ليذلا  ةياهن  ىلإ  لصو  دق  ناك  ً.اديعب  عمجتي  نأ  لبق 

عقت داكت  يهو  هردص ، ىلع  ساوقألا  ماهس  تعقعق  .ديدج  نم  موجهلل  ًادادعتسا 

اونشي نأ  عئارلا  نم  ناك  ينضملا ، بيردتلا  نم  روهش  دعب  .اهسفن  ءاقلت  نم 

اإو مهب  ساسملا  عيطتسي  نكي  هنأ   كلذ ، نم  لضفأو  ودع ، ىلع  ًاموجه 

تناك .تانانكلا  نم  ديزملا  راضحإل  كلذ  فرعي  ناك  هنأ  ول  ىّن  .بسحف  توملا 

هماهس نم  بحسي  أدبو  ةغراف  ىلوألا  ةنانكلا  تدجو  دق  ةعشجلا  هعباصأ 

.لوألا مهسلاب  نشت  ةيار  لماح  طقسأو  ةخألا ، سمخلا 

ناك .هجراخ  حايرلا  اهب  تببست  يتلا  عومدلا  تجرخو  نويشك  انيع  تفرط 

بناجلا ىلع  نيرخآلا  لجر  فالآ  ةسمخلا  فدهتسيل  يفكي  ا  لترلا  نخثأ  دق 

فيك مهماهس  نوقلطيو  ًاضيأ ، قرخأ  لكشب  مهلويخ  نودوقي  اوناك  .يقرشلا 

.قابلا  ناسرفلا  وحن  مهس  فلأ  ةئم  راطو  ىرخأ  بلق  ةبرض  نوتس  .قفتا 

نيذلا لاجرلا  ىقلأ  .ككفتلاب  طبضنملا  لترلا  أدبو  ءابتخالا  نشت  ناسرف  عطتسي 

ناك نيب  ةيحلل  ًابلط  اهتحت  مهسفنأ  تابرعلا  برق  نيدهجم  نوش  اوناك 

كانه نكي  و  حاّمرلا  نم  فوخ  ليوع  ردص  .مهلوح  نم  نوتو  مهؤالمز 

.غنيكني ىلإ  بردلا  ىلع  مهئاقبإ  وأ  مهعيمجتل  ةايحلا  ديق  ىلع  طابض 

عيضُيل لترلا  نع  ةرملا  هذه  ًادج  ًاديعب  نكي  و  ةيناثلا ، هتلوج  نويشك  أدب 

متو بيردتلا  نم  ةلصاوتم  تاعاس  ةجيتن  ةنئمطم  فوفصلا  تمجاه  ً.هس 

ىلع ةعرس  ىصقأب  قالطنالل  هداوج  نويشك  داق  .ةعرسب  ةديدجلا  تانانكلا  غارفإ 

لترلا ناك  نيب  هفلخ  مهكرت  نيذلا  ىلتقلا  ىلإ  فلخلا  ىلإ  رظنو  فوفصلا ، لوط 

ىلع مهطابضنا ، ىلع  اوظفاح  دق  دونجلا  ناك  .ةفصاعلا  ربع  مامألا  ىلإ  عفدني 

، وملا طابضلا  ناكم  رماوألا  نورخآ  لاجر  ردصأ  .تأطابت  ةكرحلا  نأ  نم  مغرلا 

.ًالماك ًارامد  ينعي  رعذلا  ّيشفت  نأ  نوفرعي  اوناكو 

ةثك تاوق  ىأر  دق  ناك  .ةنيغضلاب  جوزمم  باجعإب  هسفنل  نويشك  مهمه 

ةرم يلخادلا  فصلا  ىلإ  ًادئاع  فطعناو  لترلا  سأر  ىلإ  لصو  .كلذ  لبق  ككفتت 
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ىصقأب ودعي  هداوجو  ًاددجم  سوقلا  دش  امدنع  هناملؤت  هيفتكب  رعشو  ىرخأ ،

دق اوناك  يذلا  بيحرتلا  ناكم  ىلإ  نوقابلا  لصي  امدنع  هقيقش  هجو  ليخت  .هتعرس 

تناكو كلذ ، يف  ركف  امدنع  ةكحض  نويشك  قلطأ  .غنيكني  دنع  مهل  هودعأ 

كانه ناك  .ةعرسب  غرفت  تناك  يتلا  ةنانكلا  تسسحت  امدنع  ةحرقتم  هعباصأ 

.هفوفص  رعذلا ب  رشتنا  امدنع  حنرتي  ادب  لترلا  نكل  كألا ، ىلع  ماهس  ةرشع 

ناك ً.ارارق  ذختي  نأ  نويشك  ىلع  ناكو  تفقوت  دق  ودعلا  ساوقأ  ماهس  نكت 

مهفويس نورهشي  مهلعجيس  يذلا  رمألا  راظتناب  هيلإ  نورظني  هلاجرب  رعشي 

متي امدنعو  ًاعيمج  مهنم  دفنت  تأدب  دق  ماهسلا  تناك  .ءالشأ  ىلإ  لترلا  نوقزو 

، هلثم رماوألا  نوفرعي  اوناك  .ىهتنا  دق  مهلمع  نوكي  اهنم ، لباو  رخآ  قالطإ 

.لمأ ىلع  هيلع ، مهنويع  اوقبأ  كلذ  نم  مغرلا  ىلع  مهنكل 

ديكأتلاب زيكنج  هحماسيسو  ًادج  ةديعب  غنيكني  تناك  .هّكف  نويشك  سسحت 

ءيش لك  ناك  .رايهنالا  نم  مهبارتقا  ىد  رعشي  ناك  .هدحول  لترلا  ىلع  ىضق  اذإ 

.هسسحتي داكي  ًائيش  كلذ  لعج  دق  برحلا  تاونس  لالخ  هملعت 

هسأر ّزه  ًاخأ ، .هلوح  لوطت  ةظحللا  تناك  يف  كفتلا  نع  وهو  سبع 

ةراشإلا عقوملا  يف  طباض  لك  ررك  .هتضبقب  ءاوهلا  يف  ةعساو  ةرئاد  مسرو 

.ةعبملا لترلا  اياقب  نع  فوفصلا  تعجارتو 

نيذلا كئلوأ  .جهتبم  نوثهلي ، مهو  ًافوفص  نولكشي  هلاجر  نويشك  دهاش 

.اودارأ فيك  لاجر  ىلع  اوضقو  ةبك ، ةيانعب  اهوقلطأ  ماهس  مهيدل  لازي  ناك ال 

لترلا فلخ  مهدايج  حج  نوحبكي  اوناك  يف  مهطابحإ  ةيؤر  نويشك  عاطتسا 

اوقّدحو مهدايج  قانعأ  ىلع  مهنم  ديدعلا  تبر  .مهنع  ًادعتبم  كرحتي  هنوبقاريو 

ىلع ناكو  ًايقطنم  ودبي  كلذ  نكي  .لتقلا   نم  مهعنمل  بضاغ  مهطابض ، ىلإ 

.تاهاجتالا لك  نم  ةرداصلا  ىوكشلا  تاخرص  نع  هينذأ  ّمصي  نأ  نويشك 

عنتقم فئاخ ، ءارولا  ىلإ  دونجلا  نم  ديدعلا  رظن  مهنع ، لترلا  دعتبا  امدنع 

عفد مث  عستت ، ةوجفلا  نويشك  كرت  .فلخلا  نم  موجهل  نوضرعتيس  مهنأب 
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ىتح ًامدق ، سلاب  رسيألاو  نألا  حانجلل  ًارمأ  ردصأ  .مامألا  ىلإ  سلل  هداوج 

.غنيكني وحن  مامألا  ىلإ  هقوسو  لترلا  ةرصاحم  اوعيطتسي 

ةقاّفخ تايار  عم  ليم ، نم  كأ  دت  ىلتقلا  لاجرلا  نم  ًارثأ  اوكرت  مهفلخ ،

ىلع زاهجإلاو  ثثجلا  بلسل  براحم  ةئم  نويشك  لسرأ  .ماوكأ  يف  حامرو 

يذلا هقيقش  ىلإ  هقيرط  قشي  ناك  نيب  لترلا  رداغت  هترظن   نكل  ىحرجلا ،

.هرظتني

يتلا ةنيدملا  ىل  ةهظلا  دعب  ىتح  حورجلاب  نخثملا  لترلا  نم  رمألا  قرغتسا 

ةحبذملا نم  اوجن  نيذلا  نشت  دونج  ناك  تقولا ، كلذ  .اهتثاغإل يف  ءاج  دق  ناك 

توملا نم  مهتايونعم  تمطحت  دقو  لفسألا ، ىلإ  ةأطأطم  مهسوؤرو  نوسي 

اوناكو مهقيرط ، نودّسي  نيرخآ  فالآ  ةرشع  اوأر  امدنع  .مهءارو  هوّفلخ  يذلا 

لترلا برطضا  .قلطم  سؤبب  اوهوأت  ًاساوقأو ، ًابارح  نولمحي  طيشن  ًالاجر 

.لاتقلاب مهقيرط  قش  نوعيطتسي  مهنأ ال  نوفرعي  اوناكو  اوددرت ، امدنع  ًاددجم 

اوناك نيذلا  هلاجر  فاقيإل  ةضبق  نويشك  عفرو  ًاخأ  اوفقوت  ةراشإ ، نود  نم 

ناك .هقيقش  هنم  برتقي  نأ  رظتنا  ةديازتملا ، ةملظلا  يف  .برق  نع  مهنوعبتي 

ًاديعب هدحول  هداوج  دوقي  هآر  امدنع  ةظحللا  هذه  زيكنج  بلسي  هنأل   ًاديعس 

.بشعلا قوف  ًاببخ  يرجلل  هعفديو  براحملا  جوف  نع 

يتلا سلا  ةقيرط  نم  قهرم  نوثهلي  مهو  ةتهاب ، نويعب  نشت  دونج  هبقار 

ربع فلخلا  ىلإ  تعجارت  دق  علسلا  تابرع  تناك  .اهعاّبتا  ىلع  مهماغرإ  مت 

لاجرلا ىلع  ءاضقلاب  نويشك  ماقو  مهفلخ ، اهوكرتو  ةعرسم  ست  يتلا  فوفصلا 

.اهتايوتحم قيقدتلل يف  اهنوسرحي  نيذلا 

عمس .هتفاح  نم  ةرشابم  برتقاو  لترلا  جازم  زيكنج  فرع  ٍنأتم ، كفتب 

ناك ال ار  .ناخلا  همدقي  يذلا  ةعاجشلا  ضرعل  ةداعسب  نومتمتي  هلاجر  نويشك 

ىلإ رظني  زيكنج   نكل  جرسلا ، نع  هعاقيإو  ماهسب  هتباصإ  نم  رطخ  كانه  لازي 

نيذلا لاجرلا  فالآل  ثرتكي  هنأ  ودبي  نكي  و  مهب ، ّرم  امدنع  نشت  دونج 
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ً.اعونخ اهونحأ  يتلا  مههابج  تحت  نم  هوبقال  اورادتسا 

قرعتيو ًابحاش  ناك  هنأ  نويشك  ىأر  يقيقش ." اي  ثكلا  كرتت يل   : " زيكنج لاق 

.هقيقش مدق  ّس  هسأر  لعجو  نويشك  لجرت  ةأجف ، .داوجلا  بوكر  نم 

ًاقح يف ًابائذ  انك  .طابضلا  هوجو  ىرتل  كانه  تنك  كنأ  ول  تيّن  : " نويشك در 

". يقيقش اي  مانغألا  نم  اع 

.بيطلا هجازم  نويشك  ةكراشم  نم  هعن  هبعت  ناكو  هسأرب ، زيكنج  أموأ 

". انه تادادمإ  يأ  ىرأ  ال  : " لاق

ك ناثلا  نم  ًاعئار  ًاعيطق  كلذ  يف  ا  اوكرت  مهفلخ ، اهلك  اهوكرت  دقل  "

". ىرتس

.كلذ عمس  امدنع  زيكنج  شعتنا 

ةحئار قلطنو  غنيكني  مامأ  اهيوشنس  .ليوط  تقو  ذنم  رقب  محل  لكآ   "

الك رظن  مهيلع ."؟ زهُجن  له  .يقيقش  اي  ًانسح  تيلبأ  دقل  .راوسألا  قوف  محللا 

همجح فصن  نم  كأ  هنم  َقبي  يذلاو   مهجتملا ، دونجلا  لتر  ىلإ  لجرلا 

.يلصألا

، اهماعطإ يغبني  يتلا  هاوفألا  نم  ثكلا  كانه   " .ٍلابم هيفتك غ  نويشك  ّزه 

عزن لواحأ  ينعد  .ناكملا  اذه  ىلإ  اهب  اوؤاج  يتلا  تادادمإلا  مهتحنم  نإ  الإ 

". لاتقلا رارمتسالا يف  مهنك  وأ  ًالوأ ، مهتحلسأ 

حارتقا نم  هانيع  تقلأت  نوملستسي ."؟ فوس  مهنأ  دقتعت  له  : " زيكنج لأس 

رقوت لئابقلا  تناك  ءايشألا ، لك  نم ب  .حضاولا  نويشك  ءايربكب  رثأتو  هقيقش ،

.فنعلا لعتسا  نود  نم  هعم  راصتنا  قيقحت  اهنك  ًادئاق 

". َل  " .ٍلابم هيفتك غ  نويشك  ّزه 

مهدايج ةدايقل  مهلسرأو  نشت  ةغل  ملكت  مهنك  ًالجر  رشع  ينثا  ىعدتسا 

اولخت اذإ  مالس  طورش  ضرعل  هسفن ، زيكنج  لثم  هنم ، بيرقو  لترلا  لوط  ىلع 

داهجإلا نم  بيرق  اوناك  لاجرلا  نأ  ةدئاف  اذ  ناك  ام  نأ  كش  .مهتحلسأ ال  نع 
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هس نأ  نود  نم  ةبعرم  ةوقب  مهبرضي  ودع  لبق  نم  مهتدراطم  نم  موي  دعب 

توص عمس  امدنع  زيكنج  مستباو  سملا  تندت يف  دق  مهتايونعم  تناك  .ءوس 

ً.اضرأ اهؤاقلإ  متي  ناك  يتلا  ةحلسألا 

نم فويسلاو  ساوقألاو ، حامرلا ، عزن  مت  امدنع  لحي  أدب  دق  مالظلا  ناك 

لوغملاو نويشك  ىلإ  ةديدج  تانانك  لسرأ  دق  زيكنج  ناك  .ةتماصلا  فوفصلا 

.يبهذ نولب  لوهسلا  غبصت  سمشلا  تناك  يف  ئداه  بقرتب  نورظتني  نيذلا 

فلأ نورشع  ّدُشو  لهسلا  ربع  قوب  حدص  راهنلا ، ءاوضأ  رخآ  ىشالتي  نأ  لبق 

تاوصألا تقنتخاو  مهب ، قاح  يذلا  ردغلا  نم  بعرب  نشت  دونج  خرص  .سوق 

.ةملظلا ةيؤرلا يف  ًانكمم  دعي  ىتح   ًاراركتو  ًارارم  ماهسلا  لباو  رمهنا  امدنع 

راوسأ ىلعو  لهسلا ؛ ىلع  اهيوشو  ناثلا  تائم  حبذ  مت  رمقلا ، عفترا  امدنع 

اوناك غنيكني ، يف  .هكلمتي  سأيلا  ناكو  ّرملا ، هباعل  غنوهز  يهز  قوذت  ةنيدملا ،

.وملا نولكأي 

ضهني فاّرعلا  نهاكلا  سوساجلا  دهاش  اهتورذ ، يف  ةميلولا  تناك  امدنع 

دعب مانيل  جوميت  كرتو  هب ، قحليل  لظ  لثم  ضهن  .مايخلا  ًالو ب  ًاحنرتم  يشو 

نودشني نوبراحملا  ناك  .ءامدلاب  خطلملا  ناثلا  محل  نم  ًاذخف  لوانت  نأ 

.هتاوطخ عقو  تفخأ  ةيوق  ًاماغنأ  نوعرقي  لوبطلا  نايتفو  نانلا  لوح  نوصقريو 

لوبتيل وشكوك  فقوت  امدنع  هرصب  ىمرم  ًانس يف  ربكألا  لجرلا  سوساجلا  ىقبأ 

هلوب باصأ  امدنع  مالظلا  ةنعل يف  قلطأو  هسفن  ىلع  ةرطيسلا  دقفو  بردلا ، ىلع 

سمادلا ب مالظلا  لجرلا يف  لسنا  امدنع  هتديرط  ىري  سوساجلا  دعي  .هيمدق  

ظفتحي يتلا  نشت  ةاتف  ىلإ  ًادئاع  ناك  لجرلا  نأ  نظو  ىطخلا ، عرسي  .تبرع  

.فاّرعلا نهاكلل  هلوقي  نأ  نك  ام  رّكف يف  يش ، ناك  نيب  .هتيب  ةيراجك يف  اهب 

توم يف ةقباسم  قلطأ  دق  ناك  يصولا  نأ  عمس  راوسألا ، ىلإ  ةخألا  هتلحر  يف 

قمعب ءاعو ط  هدي يف  ّدم  ىلع  ةلئاع  لك  نم  حالف  ماغرإ  متي  ناكو  ةنيدملا ،

ماعطإل ضيبأ  رجآ  ةعطق  نوبحسي  اوناك  نيذلا  كئلوأ  لتق  متي  ناك  .هعارذ 
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.اهليخت نك  ىسأو ال  دهاش أ  لفحي  موي  لك  ناك  .نيرخآلا 

قلطأو مايخلا  ىدحإ  نم  برتقا  امدنع  كرحتي  ًالظ  دهاش  راكفألا ، ًاقرغتسم يف 

.اهرادج ىلع  فلخلا  ىلإ  عجارتي  هتلعج  ةبرض  ىقلت  امدنع  أو  ةمدص  ةخرص 

.هسفنت قاعأ  هترجنح  ىلع  دراب  لصنب  رعشو  هفلخ  هقالغإ  مت  امدنع  بابلا  ّرص 

ةلا ىلع  ةراشإ  يأ  نود  نم  ًامزاحو ، ًاتفاخ  هتوص  ناك  وشكوك ، ملكت  امدنع 

.لبق نم  اهظحال  دق  سوساجلا  ناك 

!". هص .يتيب  ىلإ  نآلا  ينتعبتو  .دبعلا  اهيأ  ليللا  ةليط  ينبقارت  تنك  دقل  "

.فوخلا نم  ًايئاقلت  هيدي  عفري  سوساجلا  ناك  نيب  توصلا  وشكوك  قلطأ 

دبعلا اهيأ  لاث  لثم  فق  .كقنع  ّزجأس  تكرحت ، اذإ  : " هنذأ وشكوك يف  سمه 

تليحنلا نيديلا  لمحتو  هنم ، بُلط  ام  سوساجلا  لعف  كشيتفتب ." موقأ  يف 

ىلإ لوصولا  فاّرعلا  نهاكلا  ادي  عطتست  .هدسج   قوف  ناّر  اتناك  تللا 

ىقلأو ةغص  ًانيكس  لعفلاب  دجو  .هقنع  ىلع  كسلا  عضي  لازي  ناكو ال  هيلحاك 

ءاذحلا ةدوجوملا يف  كسلل  هبتني  .اهيلإ   رظني  نأ  نود  نم  مالظلا  ًاديعب يف  اهب 

.ءطبب حايترا  ةديهنت  سوساجلا  قلطأو 

نيذلا براحملاو  رمقلا  نع  يراوتم  مايخلا ، ب  ةكلاح  ةملظ  يف  افقو 

.نولفتحي

كانيع تناكو  كديس  ةنيجعل  ًابلط  يلإ  تئج  لءاستأ ؟ دبع ، ينعبتيس  اذامل  "

لتاق مأ  جوميتل ، سوساج  تنأ  له  ً.ادج  ةئيرب  كتلئسأو  ناكم ، لك  نالوجت يف 

". ًائيس ًارايخ  نوكتس  كلذك ، تنك  اذإ  رخآ ؟

ىلع ةشهدلا  رهظت  ىتح ال  هكفب  كسمأ  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  سوساجلا ، دري   

هعسي ءاسملا و  كلذ  ًاثك  فاّرعلا  نهاكلا  ىلإ  رظني  هنأ   فرعي  ناك  .ههجو 

.ةرمتسملا كوكشلا  كلت  لثم  اهرواست  يتلا  ةينهذلا  كلت  نع  لءاستي  نأ  ىوس 

تجرخ يتلا  تلكلا  ىلوأب  هّوفتو  هقنع  ىلع  ربكأ  ةوقب  طغضت  كسلاب  رعش 

.هيتفش نم ب 
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". ًائيش فرعت  نل  ينتلتق ، اذإ  : " لاق

سوساجلا كّرح  .كلذ  باعيتسا  لواحي  ليوط ، تقول  ًاتماص  وشكوك  يقب 

.ةنيغضلاب جزت  هلوضف  نأ  دجوو  لجرلا  هجو  بعت  ةيؤرل  هسأر  هينيع يف 

."؟ دبعلا اهيأ  هفرعأ  نأ  يغبني  يذلا  ام  : " وشكوك لأس 

، داتعملا هرذح  لهاجت  كغ ." هعمسي  نأب  بغرتس  ءيش  ال  : " سوساجلا در 

هلتقي نأ  عيطتسي  وشكوك  ناك  .ةظحللا  كلت  كحملا  ىلع  هتايح  نأ  فرعي  ناكو 

". مدنت نلو  ملكتأ  ينعد   " .صن نم  جوميت  مرحيل  طقف 

رّكف .هفلخ  وشكوك  نأب  سحأ  مالظلا ، ىتح يف  .مامألا  ىلإ  عتو  ةعفدب  رعش 

ىلع هسفن  مغرأ  هنكل  هلتقي ، نأ  نود  نم  لجرلا  حالس  عزنل  ةليسو  سوساجلا يف 

.هتميخ ىلإ  هدوقي  نأب  وشكوكل  حمسو  هسأر ، ىلع  هيدي  عضو  .ءاخرتسالا 

ًانيكس لمحي  فاّرعلا  نهاكلاو  بابلا  دنع  هسأر  ضفخيل  ةعاجش  رمألا  بلطت 

ناك .ةئيس  ةباعد  هتلك  ربتعيل  ًاليوط  ًاطوش  عطق  دق  ناك  سوساجلا  نكل  هءارو ،

روسلا ىلع  هب  ىقتلا  دق  هسفن  يصولا  ناك  .همّدقي  نأ  هيلع  يذلا  ضرعلا  فرعي 

.هحتفيل غصلا  بابلا  عفدو  ًاقيمع  ًاسفن  بحس  .خألا  هريرقت  ميدقت  ءانثأ  يف 

ءوضلا فشك  .حوتفملا  بابلا  دنع  ضرألا  ىلع  وثجت  لجلا  ةقئاف  ةاتف  تناك 

كلت لثم  نأل  دتشي  هردصب  سوساجلا  رعشو  هيلإ  اهرصب  تعفر  امدنع  اهملاعم 

هبضغ ىفخأ  .بلك  لثم  فاّرعلا  نهاكلا  راظتنا  ىلع  ةمغرم  تناك  ةقيقرلا  ةاتفلا 

عم ةخأ  ةدحاو  ةرظن  تلدابت  .هدحو  هكرتتل  اهيلإ  وشكوك  راشأ  امدنع 

.تفاخ توصب  وشكوك  كحضو  بابلا  قلغت  تناك  امدنع  اهنطاوم 

طابضل اهحنمأس  ار  .اهنم  بعتأ  تأدب  دقل  .دبعلا  اهيأ  اهتبجعأ  كنأ  دقتعأ  "

لهاجت عضاوتلا ." اهميلعت  نم  نوهتني  امدنع  رود  ىلع  لصحت  نأ  نك  .نشت 

يعيبط لكشب  هادي  تلزنو  ضفخنملا ، ريرسلا  ىلع  سلجو  تلكلا ، سوساجلا 

فاّرعلا نهاكلا  لتق  هنكميف  ماري ، ام  ىلع  عتجالا  ِرجي  اذإ   .هيلحاك  برق 

اهب رعش  ةقث  ةركفلا  كلت  هتحنم  .دحأ  هب  رعشي  نأ  لبق  راوسألا  ىلإ  ةدوعلاو 
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ً.اسوبع هابجاح  بطقت  يذلا  وشكوك 

ملكت .يل  هلوقت  ءيش  يأ  ىلإ  وأ  كيلإ ، ةجاحب  تسل  .دبعلا  اهيأ  اندحو  نحن  "

". ًاحابص ًادغ  بالكلل  كمعطأس  وأ  ةعرسب ،

ينعت تناك  ار  يتلا  تلكلا  زّهجو  ًائيطبو ، ًاليوط  ًاسفن  سوساجلا  بحس 

تناك .ةظحللا  كلت  راتخا  دق  نكي  .سمشلا   قرشت  نأ  لبق  ًابيذعت  توملا 

، فاّرعلا نهاكلا  نأشب  ًاقحم  امإ  ناك  كاذنآ ، .كلذ  تلعف  دق  غنيكني  ثثجلا يف 

ً.اتيم وأ 

راكنتسالا ناكو  وشكوك  ىلإ  ءافجب  رظنو  هتبكر ، ىلع  ًادي  عضوو  هتماق  نم  دش 

هلوحتو لجرلا ، باصأ  يذلا  غتلا  فاّرعلا يف  نهاكلا  قلمح  .هايحم  ىلع  ًايداب 

.طقف ةظحل  لالخ  رقوم  براحم  ىلإ  فئاخ  دبع  نم 

". روطاربمإلا لجر  .غنيكني  نم  لجر  انأ  : " ءودهب لجرلا  لاق 

.هل سوساجلا  أموأ  .وشكوك  انيع  تعستا 

هئاذح نم  رجنخلا  جارخإل  ئجافم  روعش  هعفد  نآلا ." ًاقح  كيدي  ايح ب  "

عضي هنكل   هفرصت ، ىلع  ًاقفاوم  وشكوك  أموأ  .هيمدق  دنع  ضرألا  ىلع  هعضوو 

ً.ابناج هنيكس 

". عوجلا نم  نونجم  وأ  سئاي ، روطاربمإلا  نأ  دب  ال  : " ءودهب وشكوك  لاق 

مكحي مكناخ  همزه  يذلا  دئاقلا  .رمعلا  نم  ةعباسلا  يف  ىتف  روطاربمإلا  "

". نآلا ةنيدملا 

، فرحب قطني  نأ  لبق  اذامل ."؟ انه ؟ ىلإ  كلسرأ  له  : " بك لوضفب  وشكوك  هلأس 

نأ لبق  لئابقلا  رداغت  نأ  ديري  هنأل  .لشف  لتاقلا  نأل   " .هلاؤس نع  وشكوك  باجأ 

". بغش لعأ  ةنيدملا يف  قرح  متي  وأ  توملا ، ىتح  ًاعوج  هبعش  روضتي 

نع ةيزجلا  عفد  ديري  دئاقلا  ناك  اذإ  ىتح  .لوقت  رمألا ك  : " سوساجلا دّكأ 

هيدل يتلا  تارايخلا  ام  .راوسألا  مامأ  بصتنت  ءادوسلا  ةميخلا  نأ  الإ  ةنيدملا ،

ةبذك ىلع  رثأ  رهظي  لوطأ ."؟  تقول  ىتح  وأ  يرخأ ، تنسل  دومصلا  ىوس 
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دعبأ ىلع  ةثالث  وأ  رهش ، دعب  طقستس  غنيكني  تناك  .سوساجلا  هجو  ىلع  ةسئاي 

.ريدقت

ناك .كلذ  رسفي  فيك  سوساجلا  فرعي  ً.ابناج   هنيكس  وشكوك  عضو  ًاخأ ،

ناك وشكوك  نأب  سدح  هيدل  ناك  .ضرعلا  ميدقتل  بائذلا  ىلإ  هب  ىقلأ  دق  يصولا 

لاجرلا ءالؤه  لثم  ناك  .اهنع  لصفنم  لجر  هنأو  اهنم ، سيل  هنكل  لئابقلا  يف 

ىلع كلذ  نم  مغرلا  ىلع  لازت  هتايح ال  نأ  فرعي  ناك  هنكل  فاطقلل ، جضان 

.ءيش لك  يهنت  دق  ةدحاو  ةخرصو  فاّرعلا ، نهاكلا  نم  ةدحاو  ءافو  ةبون  .كحملا 

ىلإ ةيروطاربمإلا  ةرهوج  عيضتسو  غنيكني  مطح  دق  هنأ  فرعيس  زيكنج  ناك 

.دمجتملا ءاوهلا  نم  مغرلا  ىلع  هدلج  ىلع  ببصتي  قرعلاب  سوساجلا  رعش  .دبألا 

.درلا وشكوك  عيطتسي  نأ  لبق  همالك  عبات 

لعجت ةيزج  يروطاربمإ  عفديس  ىرخأ ، ةرم  ءاضيبلا  ةميخلا  بصنب  اوماق  اذإ  "

لعأ ديبع ، رهاوج ، مكنطو ، ىلإ  تاقرطلا  ةيطغتل  يفكي  ريرح  .بي  كلم  ةئم 

ينيع ىأر  دق  ناك  ...بشخ ." ديدح ، جاع ، بطو ، ملع  ميظع ، رحس  نع  ةبوتكم 

فالآ دايج ، قرو ، .ّدعلا ..."  ءانثأ  مثعلتي يف  هنكل   رحسلا ، ركذل  ناعشت  وشكوك 

". هب ةصاخ  ندم  ءانبل  يفكي  ام  .ةلمحملا  تابرعلا  فالآ 

". ةنيدملا طقست  امدنع  لاح  يأب  كلذ  لك  ىلع  لصحيس  : " وشكوك مت 

، ةموتحم ةزهلا  نوكت  امدنع  فاطملا ، ةياهن  يف   " .مزحب هسأر  سوساجلا  ّزه 

كناخ نإ  لوقأ  امدنع  ةقيقحلا  ملكتأ  يننأ  فرعأ  .لخادلا  نم  ةنيدملا  قرتحتس 

فقوت لهسلا ." اذه  راظتنالا يف  نم  يرخأ  تنسو  دامر  ىلع  ىوس  لصحي  نل 

داكلابو لاث ، لثم  وشكوك  فقو  .لشف  هنكل  هتلك  ثأت  ىري  نأ  ًالواحم  ًاليلق ،

.كلذ هعس  ءانثأ  سفنتي يف  ناك 

."؟ هسفن ناخلل  ضرعلا  اذه  مدقت  اذامل   : " وشكوك لأس 

.ةأجف قلقلا  هباتنا  دقو  هسأر ، نست  ام  ّزه 

ناك .ةحارصب  ملكتأ  ينعد  .انأو  تنأ  فاّرعلا ، نهاكلا  اهيأ  لفط  انسل  "
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هفلكيس .توملا  ينعت  اهنأ  نوفرعي  هلاجر  لكو  ءادوسلا  هتميخ  بصن  دق  زيكنج 

قرتحت غنيكني  عديس  هتيأر ، دق  تنك  مو  هءايربك ، روطاربمإلا  ةيزجب  لوبقلا 

حرتقي دق  ةولخ ؟ هيلإ يف  أبنلا  لقن  هب ، قثي  لجر  رخآ ، لجر  عاطتسا  اذإ  نكل  .ًالوأ 

". نوناعي نيذلا  ةنيدملا  ءايربألا يف  ءالؤهل  ار ، ةمحرلا ، راهظإ 

.ةركفلا كلت  عمس  امدنع  ةكحض  وشكوك  قلطأ  هتشهدل ،

يف فوخلا  مهفي  ًالجر  ًادبأ  لباقت  نل  ً.افعض  كلذ  زيكنج  ربتعيس  ةمحر ؟ "

". ضرعلا كلذ  لث  هءارغإ  عيطتست  نل  .هعبتأ  يذلا  ناخلا  لثم  برحلا 

نهاكلا ةربن  نم  هسفن  يف  لمتعي  بضغلاب  سوساجلا  رعش  هفنأ ، نع  ًغر 

ينِمراو انه  ينلتقا  وأ  غنيكني ، نع  هّدر  نك  فيك  ربخأ  ًاذإ   " .ةرخاسلا فاّرعلا 

". هفرعأ ام  لكب  كتربخأ  دقل  .كبالكل 

". هب مايقلا  يننك  ام  هل  ترهظأ  دقل  .اهنع  هّدر  يننك  : " ءودهب وشكوك  لاق 

يف بناجلا  باهم  تنأ  : " ةليحنلا هعارذب  كس  وهو  ةعرسب ، سوساجلا  در 

."؟ هجاتحأ يذلا  لجرلا  تنأ  له  .ركسعملا 

لك  " .حاتري رخآلا  لجرلا  هجو  ىأر  امدنع  ههجو  نّولت  كلذك ." انأ  : " وشكوك در 

مك لءاستأ ، .غصلا  ءيشلا  اذه  ىلع  دعاسمل  ًارعس  عضت  نأ  وه  ىقبتي  ام 

."؟ هتايح لباقم  هعضأ  نأ  يغبني  يذلا  رعسلا  ام  كروطاربمإل ؟ كتنيدم  يواست 

اهعفد متيس  يتلا  ةيزجلا  نم  ًاءزج  نوكيس  هديرت  ءيش  يأ  : " سوساجلا در 

ناك يذلا  رايخلا  ام  .هب  بعالتي  لجرلا  نأب  داقتعالا  ىلع  ؤرجي  نكي  ناخلل ." 

؟ فاّرعلا نهاكلا  هدوقي  ثيح  ىلإ  لوصولا  ىوس  هكل 

ًابصتنم سلج  يذلا  لجرلا  لمأتي  تقولا ، ضعبل  ًاتماص  اهدنع  وشكوك  ناك 

.ريرسلا ىلع 

هب ترعش  دقل  .دبعلا  اهيأ  اعلا  يف  يقيقح  رحس  كانه  : " ًاخأ لاق 

كروطاربمإ ىدل  نوكيس  نفلا ، كلذ  نع  ًائيش  فرعي  كبعش  ناك  اذإ  .هتلمعتساو 

ديرأ .ةايح  ةئم  يفكي يف  ام  ملعتي  نأ  لجرل  نك  .ةنيمثلا ال  هتنيدم  ىتفلا يف 
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". هفشتكا دق  كبعش  ناك  لك رس  فرعأ  نأ 

ىلإ ريرحلاو  قرولا  عنص  نم  فاّرعلا : نهاكلا  اهيأ  رارسألا  نم  ديدعلا  كانه  "

."؟ فرعت نأب  بغرت  اذام  .دفني  يذلا ال  تيزلاو  ةلصوبلا ، قرحي  يذلا  قوحسملا 

هذهب نولمعي  لاجر  كيدل  له  .ءيش  لك  ديرأ  .ينمواست  ال   " .وشكوك ففأت 

."؟ ندملا نونفلا يف 

.هسأرب سوساجلا  أموأ 

". بتارملا لك  نم  ءابطأو  ةنهك  "

وأ ًائيش  اوسني  الأ  مهل  لق  .ءالمز  ب  ةيدهك  مهرارسأ يل ، نوزّهجي  مهلعجا  "

ىلإ قيرطلا  لك  مكيضارأ  قرحيل  دوعيسو  ءامدلاب  ةئيلم  ةيؤر  اخل  لقنأس 

."؟ مهفت له  .رحبلا 

ًاتاوصأ عمسي  ناك  ً.احاترمو  ًانهاو  باجأو ، سوساجلا  ناسل  ةدقع  ترّرحت 

ام لك  لوق  ىلإ  ةجاحلا  سمأب  ناكو  همالكب ، عفدناو  بيرق  ام  ناكم  ةعفترم يف 

.هيدل

فوس ءاضيبلا ، ةميخلا  عفترت  امدنع  .كلذ  نولعفي  مهلعجأس  : " سمه

جراخلا تاوصألا يف  تناك  ً.اددجم  ملكت  مث  ةظحلل ، رّكف  روطاربمإلا ." ملستسي 

.ةيلاع

هتفرع بغرت  ام  لك  قرتحيس  فاّرعلا ، نهاكلا  اهيأ  ةنايخ  كانه  تناك  اذإ  "

ليوحتل ةنيدملا  يف  قراحلا  قوحسملا  نم  يفكي  ام  كانه  .بهللا  ةنسلأ  يف 

". رابغ ىلإ  ةراجحلا 

ًاقح ةدارإلاب  عتمتي  كبعش  ناك  نإ  لءاستأ  .عاجش  ديدهت  : " ًارخاس وشكوك  در 

ىلإ دع  نآلا ، .كلمعب  تمق  دقل  .دبعلا  اهيأ  كتعمس  دقل  .ءيشلا  كلذ  لثم  لعفل 

تقولا يف  كلذ  ثدحيس  .كروطاربمإ  عم  ءاضيبلا  ةميخلا  رظتناو  كتنيدم 

". بسانملا

نأ مهفي  هلعجل  فاّرعلا ، نهاكلا  عم  لادجلا  ةلصاو  بغري  سوساجلا  ناك 
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فاعضإ ىلإ  طقف  يدؤيس  كلذ  نأ  رّكفو  همف  رذحلا  فقوأ  .ةعرسب  كرحتلا  هيلع 

لك تو  ةنيدملا  بعش  ناك  نإ  متهي  ةطاسبب  فاّرعلا  نهاكلا  نكي  .هفقوم  

.موي

ثدحي يذلا  ام  : " هتميخ جراخ  ءادنلاو  خارصلا  نم  ًاجعزنم  ةّدحب ، وشكوك  لاق 

ناك .جراخلا  رمقلا يف  ءوض  ىلإ  هب  قحلو  رداغي  نأب  سوساجلل  راشأ  جراخلا ."؟ يف 

.راوسألا ىلإ  هيرظان  لجرلا  الك  رادأو  ةنيدملا  ىلإ  قّدحي  مهلوح  نم  لك 

نول ضيبألا ، نيدتري  نكو  ءطبب ، ةيرجحلا  تاجردلا  ندعصي  تاباشلا  تناك 

نكي نهنكل   مادقألا ، تايفاحو  ةيمظعلا  لكايهلا  لثم  تاليحن  نك  .توملا 

نع دونجلا  عجارت  .قالطإلا  ىلع  ّنهيف  رثؤي  دربلا  نأ  ودبي  نكي  .نشعتري  

.ةنيدملا قوف  نعّمجت  فالآلاب ، .نهقيرط  دحأ يف  فقي  ّطتو و  ةبهرب  راوسألا 

ىلع تمصلا  قبطأو  غنيكني  قوف  ميسن  ىلإ  تلّوحت  حيرلا  ىتح  .فالآلا  تارشعب 

.ناكملا

سمخب هيلع  نفقي  يذلا  ناكملا  تحت  ًادمجتم ، ضيبأ  ةنيدملا  لوح  رمملا  ناك 

ّلك تناك  .ةفاحلا  فرط  ىلإ  غنيكني  تاباش  تمدقت  ًابيرقت ، دحاو  صخشك  ً.امدق 

، نهدحول تايرخأ  تفقو  يف  اهراوجب ، نافقت  نم  يديب  كس  ّنهنم  ةدحاو 

لفسألا ىلإ  نرظني  كانه ، نفقي  نك  روسلا ، لايمأ  دادتما  ىلع  .مالظلا  نقّدحي يف 

.رمقلا ءوض  ىلع 

نم تاونس ، ذنم  هركذت  دق  نكي  لاهتباب   سمهو  هسافنأ ، سوساجلا  طقتلا 

.هتنيدمو هبعش  ىلع  هبلق  رطفنا  .يقيقحلا  همسا  يسن  دق  نوكي  نأ  لبق 

نم فص  لثم  هيلإ  تدعص  دق  ءاضيب  سبال  لاكشأ  تناك  روسلا ، لوط  ىلع 

اوناكو ةّشج ، تاوصأب  ّنهودانو  ءاسن  نك  نهنأ  لوغملا  نوبراحملا  ىأر  .حابشألا 

تاوصألا داعبإل  هسأر  سوساجلا  ّزه  .ةديعبلا  لاكشألا  نم  نورخسيو  نوكحضي 

يديأب تايتفلا  نم  ديدعلا  تكسمأ  .هينيع  نم  رمهنت  عومدلا  تناكو  ّةظفلا ،

تاباوب ىلإ  لصو  دق  ناك  يذلا  ودعلا  ىلإ  لفسألا  ىلإ  نقّدحي  نك  يف  نهضعب 
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.روطاربمإلا ةنيدم 

تمص .ءاوهلا  مامألا يف  ىلإ  نمدقت  ىسأب ، يرجي  ام  بقاري  سوساجلا  ناك  يف 

نطقاستي نك  ديعب ، نم  .يرجي  م  شهدنم  نوبقاري  اوناك  نيذلا  نوبراحملا 

نهغ فالآ  تذخأ  ً.اشهدنم  هسأر ، ّزه  وشكوك  ىتحو  ءاضيب  تاجيوت  لثم 

تناكو ةخرص ، يأ  نود  نم  نهفتح  ىلإ  نهسفنأب  قلأو  روسلا  ىلع  نهعقاوم 

.لفسألا ةيساقلا يف  روخصلا  ىلع  مطحتت  نهداسجأ 

تناك اذإ  : " ىسألا نم  ّشجأ  هتوص  ناكو  فاّرعلا ، نهاكلل  سوساجلا  سمه 

". رانلاب اهيف  ام  لكو  ةنيدملا  مدت  ّمتيسف  ةنايخ ، كانه 

.كلذب كشي  وشكوك  دعي   
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نوثالثلاو يداحلا  لصفلا 

لاجرل ءانبأ  مهنم  ديدعلا  ناكو  مايخلا ، لافطأ يف  دلو  ءاتشلا ، لصف  لح  امدنع 

دق جوميت  ناك  يتلا  ةيسامولبدلا  تاعومجملا  ىدحإ  وأ  شيجلا  ةداق  عم  نيديعب 

عتمتساو تادادمإلا  لتر  ىلع  ءاليتسالا  دعب  ةكب  ًارفوتم  ماعطلا  ناك  .اهلسرأ 

نويشك ظفاح  .لبق  نم  اهفرعي  راهدزالاو   مالسلا  نم  ةد  عساشلا  ركسعملا 

ًامالس ناك  هنكل  غنيكني ، لوح  لهسلا  رمتسملا يف  بيردتلاب  براحملا  ةقايل  ىلع 

لك تارم  ةّدع  ةنيدملا  ىلإ  مهراصبأب  نوصخشي  لاجرلا ال  نم  ليلق  ناكو  ًافئاز 

.نورظتني موي ،

ىلع ةبك  ةيهش  هيدل  نكت  .هتايح   يف  ىلوألا  ةرملل  دربلا  نم  زيكنج  اع 

ىلع هسفن  ماغرإب  هدسج  ىلإ  نهدلا  نم  ةقبط  فاضأ  دق  ناك  هنكل  ماعطلا ،

هلاعس نأ  الإ  ًالوحن ، لقأ  ىحضأ  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  .زرألاو  رقبلا  محل  لوانت 

نكي لجر   ىلإ  ةبسنلاب  .قنحلاب  رعشي  هلعجيو  هسافنأ  فطخي  ناكو  رمتسا ،

لك نم ب  .هدسج  هنوخي  نأ  ةياغلل  طبحملا  نم  ناك  لبق ، نم  ضرملا  فرع  دق 

.طقست نأب  بغريو  ةنيدملا ، ىلإ  قّدحي  نم  كأ  ناك  ركسعملا ، لاجرلا يف 

أوسأ يف لاعسلا  ناك  ام ، ببسل  .جلثلاب  ةفصاع  ةليل  فصتنم  وشكوك يف  هءاج 

لمحي رجفلا  لبق  هترايزب  فاّرعلا  نهاكلا  مايق  ىلع  زيكنج  داتعا  دقو  ليللا 

نيذلا كئلوأ  لكل  نك  ناك  ضعب ، نم  اهضعب  مايخلا  بارتقال  ًارظن  ً.انخاس  ًابارش 

.هلاعس تابون  عس  هلوح 

راركت كانه  نوكي  نل  .وشكوك  نوضرتعي  ساّرحلا  عمس  امدنع  زيكنج  سلج 

ةليط تابوانم  يف  ةبكلا  ةميخلا  لوح  لاجر  ةتس  عضو  دعب  لايتغالا  ةلواحمل 

نم ىلدتي  ًاحابصم  ءيضيو  لخدي  وشكوك  ناك  نيب  ةنجدلا  ىلإ  قّدح  .ليللا 

هردص قهرأ  دق  مغلبلا  ناك  .ةظحلل  هعم  ملكتي  نأ  زيكنج  عطتسي  .فقسلا  

ثهلي هايإ  ًاكرات  ةداعلا ، يه  ك  كلذ ، ىضقنا  .نوللا  رمحأ  ههجو  حبصأ  ىتح 
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.هسافنأ طاقتلال 

يتلا ةديدجلا  باشعألا  يه  ام  .وشكوك  اي  يتيب  كب يف  ًالهأ  : " قاهرإب سمه 

."؟ ةليللا اهبرجتس 

.بيرغ لكشب  ًايبصع  ادب  فاّرعلا  نهاكلا  نكل  هلايخ ، جسن  نم  كلذ  ناك  ار 

ً.اضيأ ضرملاب  رعشي  ناك  نإ  زيكنج  لءاستو  قرعلا  نم  عملي  وشكوك  بج  ناك 

.هفرعأ ءيش  لك  تبّرج  دقل  .يالوم  اي  لضفأ  كلعجيس  يدل  ءيش  ال  : " لاق

". ًاددجم ضرملا  كنع  عن  رخآ  ءيش  كانه  ناك  نإ  لءاستأ  تنك 

هقير علتباو  هظاغأ  لكشب  هغدغدت  هترجنحب  رعش  رخآ ."؟ ءيش  : " زيكنج لأس 

.رمتسم لكشب  ّصغيو  ءيشلا ، كلذ  ىلع  داتعا  دق  ناكو  ةبوعصب ،

، كتمجاهمل ىرخأ  لئاسو  هيدل  ار  .يالوم  اي  ًالتاق  روطاربمإلا  لسرأ  دقل  "

". اهنم صلختلاو  اهتيؤر  نك  لئاسو ال 

ناك اذإ  هتنيدم ؟ ةرحس يف  هيدل  نأ  دقتعت  له   " .متهاب كلذ  زيكنج يف  رّكف 

". مهاشخأ نل  لاعسلا ، وه  هلعف  نوعيطتسي  ام  لضفأ 

كلذب ركفأ  نأ  يغبني  ناك  .يالوم  اي  كلتقت  نأ  ةنعلل  نك   " .هسأر وشكوك  ّزه 

". لبق نم 

."؟ كنهذ رودي يف  اذام   " ً.اقهرم هريرس  ىلع  زيكنج  عجارت 

زيكنج ىري  نأ  نم  ًالدب  ًاديعب  هرظنب  حاشأو  فقي  نأب  هناخل  وشكوك  راشأ 

.اعي

لمعل ًافده  تنك  نإ  ىرأو  حاورألا  يعدتسأس  يالوم ، اي  يتميخ  ىلإ  تئج  اذإ  "

". ةنيدملا نم  ريرش 

.هسأرب أموأ  هنكل  زيكنج ، انيع  تقاض 

". انيلإ مضنيل  جوميت  ىلإ  يساّرح  دحأ  لسرأ  ً.انسح  "

". ...رومألا هذه  ىلع  ًاداتعم  سيل  كقيقش  .يالوم  اي  ًايرورض  سيل  كلذ  "

.فيعضلا هدسج  نم  ةبضاغ  ةمهمه  ىلإ  هلّوح  توصب  زيكنج  لعس 
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هيتفش وشكوك  ّمز  جرخا ." وأ  فاّرعلا ، نهاكلا  اهيأ  كل  هلوقأ  ام  لعفا  : " لاق

.ًاليلق ىنحناو 

جلو يف  حيرلاو  جلثلا  يف  رظتناو  ةغصلا ، ةميخلا  ىلإ  وشكوك  زيكنج  عبت 

يذلا براحملا  هقفاري  لوصولا ، جوميت يف  رخأتي  .لخادلا   ىلإ  فاّرعلا  نهاكلا 

وشكوكل نك  ال  ثيح  ًابناج  هقيقش  زيكنج  ىّحن  .همون  نم  هظقيأ  دق  ناك 

.هعس

."؟ لجرلاب قثت  له  .جوميت  اي  هسوقطو  هناخد  لّمحتل  رطضم  يننأ  ودبي  "

". ال : " هظاقيإ نم  ًابضاغ  لازي  ناكو ال  ةّدحب ، جوميت  لاق 

قثت ار ال  كنأ  دقتعأ  تنك   " .رمقلا ءوض  هقيقش يف  قزن  نم  زيكنج  مستبا 

يذلا تقولا  ةليط  هبقارتو  يقيقش ، اي  ينقفارتس  .انه  تنأ  ببسلا  اذهلو  هب ،

ءاجو هنم  برقلاب  فقي  يذلا  براحملا  ىلإ  راشأ  هتميخ ." لخاد  هيف  نوكأ 

.ةعرسب لجرلا 

". انجاعزإ لواحي  نم  لك  دض  كويك  اي  هتميخ  سرحتس  "

". يالوم اي  ءاشت  ك  : " هسأر ينحي  وهو  براحملا  در 

". فاّرعلا نهاكلا  لتق  كتمهم  نوكتس  جوميت ، وأ  جرخأ  اذإو   : " زيكنج لاق 

اي نيرخآلاب  قثي  ًالجر  تسل   " .ٍلابم غ  هيفتك  ّزهو  هيلإ  جوميت  ةرظنب  رعش 

". يقيقش

هترجنح ىلع  زيكنج  رطيسو  دمجتملا ، ءاوهلا  نم  ًاقيمع  ًاسفن  جوميت  بحس 

كانه تناك  .هفلخ  هقيقشو  فاّرعلا ، نهاكلا  ةميخ  لخدو  ةوقب  شعترت  يتلا 

ضرألا ىلع  اسلج  هنكل  غصلا ، ناكملا  كلذ  صاخشأ يف  ةثالثل  ةحاسم  داكلاب 

نأ وشكوكل  نك  ام  ادهاشيل  نارظتني  ناتقصالتم ، هاتبكرو  ريرحلاب  ةوسكملا 

.هلعفي

، تارارش تقلطأ  يتلاو  ضرألا  ىلع  ةيبهذ  قابطأ  قيحاسم يف  وشكوك  لعشأ 

ةعيفرلا طويخلا  ىلوأ  تلصو  امدنع  .رّدخم  ناخد  نم  ةفيثك  ةباحس  اهنع  جتنو 
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لعجي ثاهل  لك  ناك  .لاعس  ةبون  هسفن يف  ىلع  مّوكت  زيكنج ، ىلإ  ناخدلا  نم 

زيكنج بحس  ًاخأ ، .ناخلا  راهني  نأ  نم  ديدش  قلق  وشكوك  باتناو  أوسأ  رمألا 

موي لودج يف  ءام  لثم  رمألا  ناكو  أدهت ، ةحورجملا  هترجنحب  رعشو  ًاقيمع  ًاسفن 

.هدسج ىرس يف  يذلا  ردخلا  نم  ًاجهتبم  رخآو ، رخآ  ًاسفن  بحس  .راح 

". لضفأ اذه  : " تنقتحم نيعب  فاّرعلا  نهاكلا  ىلإ  قّدحي  وهو  ّرقأ 

.هيلإ ةيساقلا  جوميت  ةرظن  نم  مغرلا  ىلع  هب ، صاخلا  هطيحم  وشكوك يف  ناك 

دي تكسمأ  امدنع  زتها  .زيكنج  مف  ىلإ  هدي  ّدمو  ءادوس  ةنيجع  نم  ًءاعو  ّرضح 

.همصع زيكنج 

."؟ اذه ام  : " ًاككشتم زيكنج ، لاق 

زجاوح رسك  ىلع  كدعاسيس   " .كرحتي هآر  دق  نكي  .هقير   وشكوك  علتبا 

". بوردلا ىلع  كباحطصا  يننك  ال  هنود ، نم  .يالوم  اي  دسجلا 

غ هنإ  .هتلوانت  دقل  : " لبق يذ  نم  كأ  ناعملت  هانيعو  ةأجف ، جوميت  لاق 

". ٍذؤم

ام بقارت  نأ  كديرأ  .ةليللا  لعفت  نل  : " هقيقش لمأ  ةبيخ  ًالهاجتم  زيكنج ، در 

". هلعفتس ام  لك  اذهو  جوميت ، اي  يرجي 

يهو ءادوسلا  رفاظألا  تاذ  فاّرعلا  نهاكلا  عباصأ  لمحتو  همف  زيكنج  حتف 

زيكنج أدب  امدنع  نكل  ثأت ، كانه  نكي  ةيادبلا ،  .هتثل يف  ىلع  ةنيجعلا  كرفت 

كأ حبصأ  دق  فاّرعلا  نهاكلا  حابصمل  تفاخلا  ءوضلا  نأ  ظحال  هب ، رعشي 

مهرمغو ةغصلا ، ةميخلا  ألم  ىتح  ءوضلا  رشتناو  بارغتساب  هيلإ  قّدح  ً.اعوطس 

.يبهذ نولب  ًاعيمج 

". يعم رسو  يدي ، ذخ  : " وشكوك سمه 

طقسيو هسأر  يف  نارودت  هقيقش  انيع  تناك  يف  ةقث  مدعب  جوميت  بقار 

رغف امدنع  عزف  .هدحول  هنأب  جوميت  رعشو  هينيع  قلغأ  دق  وشكوك  ناك  .ةأجف 

ًاضعب جوميت  دقفو  تمصلا  لاط  .ةنيجعلا  نم  دوسأ  ىحضأ  يذلاو  همف ، زيكنج 
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ىلإ هرصب  عفدنا  .ةغصلا  ةميخلا  كلت  ةصاخلا يف  هاؤر  ركذت  امدنع  هرتوت  نم 

هافخأو ءاعولا  لدبتسا  هيلع ، ًايشغم  لجر  دوجو  عمو  ءادوسلا ، ةنيجعلا  ءاعو 

.يفتخي نأ  لبق  هنم  ةيمك  ماظتناب  هل  بلجي  نست  ام  همداخ  ناك  .هئادر  لخاد 

مغرلا ىلع  بهذ ، نيأ  ىلإ  لؤاستلا  نع  ليوط  تقو  ذنم  فقوت  دق  جوميت  ناك 

نك نورخآ  مدخ  كانه  ناك  .كلذ  يف  دي  هل  وشكوك  نأب  كشي  ناك  هنأ  نم 

مهنم دحأ  الأ  نم  مغرلا  ىلع  زيكنج ، مهرسأ  نيذلا  نشت  دونج  مهيلع ب  روثعلا 

.هتراهم لث  ناك 

نم ًانكاس  ًاليوط  ًاتقو  سلج  .تقولا  رورم  ريدقتل  ةقيرط  جوميت  ىدل  نكي   

.ديعبلاو بعتملا  وشكوك ، توص  ىلع  هتظقي  مالحأ  نم  احص  مث  كارح ، نود 

.ةموهفملا غ  ةيتوصلا  عطاقملا  قفدتل  جوميت  هّبنت  مث  ةميخلا  تلكلا  تألم 

ملكتي وشكوك  ناك  نيب  تعمال  نيع  حتفو  توصلا ، ىلع  ًاضيأ  زيكنج  قافتسا 

.عرسأو ىلعأ  توصب 

.زيكنج يدي  هدسج ب  طقسو  فاّرعلا ، نهاكلا  راهنا  راذنإ ، قباس  نود  نمو 

ًارثأتم لازي  ال  ناكو  ءطبب ، هانيع  تفرطو  ًاديعب  لسنت  عباصألاب  زيكنج  رعش 

.نويفألاب قمعب 

.ديعب نم  جوميت  هيلإ  قّدح  .همف  نم  ًاباعل  قصبي  هبناج ، ىلإ  وشكوك  ىقلتسا 

حتفي نأ  نود  نم  وشكوك  ملكتو  ةبيرغلا  تلكلا  نايذه  أده  راذنإ ، نود  نم 

.مساحو تفاخ  توصب  هينيع 

لاجر .هدونج  ىلإ  ملكتي  روطاربمإلا  ىرأ  .راوسألا  مامأ  عفترت  ءاضيب  ةميخ  ىرأ  "

". ههجو عومد يف  كانهو  غص  ىتف  هنإ  .هنودشانيو  نوشي 

هنوكس نوكي  نأ  نم  ًاقلق  هنم ، ًابرتقم  جوميت  ىنحناو  فاّرعلا  نهاكلا  تمص 

امدنعو فطلب ، فاّرعلا  نهاكلا  فتك  سم  .فقوت  دق  لجرلا  بلق  نأ  ينعي 

، ىرخأ ةرم  .ىنعم  اهل  نكي  ًاتاوصأ   ردصأو  ىّولت ، وشكوك ، زتها  كلذ ، لعف 

ً.اددجم تفاخلا  توصلا  ملكتو  تمص 
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ًادايج ً.اجاع  ةحلسأ ، ًاريرح ، .ديبعلاو  تابرعلا  فالآ  .ةيزج  ًازونك ، ىرأ  "

!". عملت اهنإ  .ةيروطاربمإ  ءانبل  يفكي  ام  .ءسلا  ألمتل  يفكت  فالآلاب ،

ىلع ًاددجم  هسفن  دنسأ  دق  هقيقش  ناك  .ِتأي  هنكل   ديزملا ، جوميت  رظتنا 

سافنأ تأده  .ءودهب  رخشي  ناكو  فاصفصلا  ناصغأ  نم  عونصملا  ةميخلا  رادج 

جوميت ناك  ىرخأ ، ةرم  ً.اضيأ  وه  مان  امدنع  ناتيوقلا  هاتضبق  تخرتساو  وشكوك 

؟ تلكلا لجرلا  نم  يأ  ركذتيس  له  .هعمس  دق  ناك  م  ًاشهدنمو  ًاديحو 

وشكوك  نأ  ركذت  هنكل  تالاحلا ، لضفأب  ةشوشم  ةصاخلا  هاؤر  ةعومجم  تناك 

.هآر ام  لكب  ناخلا  ربخيس  هنأ  كش  .همف ال  لخاد  ءادوسلا  ةنيجعلا  عضو  دق  نكي 

دت تاعاس  ةدع  مانيس  ناك  .هقيقش  ظاقيإ  عيطتسي  هنأ ال  فرعي  جوميت  ناك 

ًاجعزنم زيكنج  ناك  ً.ابعتم  هسأر  جوميت  ّزه  .ثكب  ركسعملا  ظاقيتسا  دعب  ام  ىلإ 

مستبا .ةصرف  يأب  ثبشتي  ار  .اهتياهن  نم  ةيناثلا  ةنسلا  بارتقا  عم  راصحلا  نم 

لك يف  لبقتسملا ، هيلإ يف  زيكنج  أجليس  ةحيحص ، وشكوك  ةيؤر  تناك  اذإ  .جوميت 

.ءايشألا

لمعي لجر  ىلإ  ةبسنلاب  .همون  ءانثأ  يف  وشكوك  قنع  عطق  يف  جوميت  رّكف 

لوقي هنأ  جوميت  ليخت  .ةياغلل  ًابعص  كلذ  سفت  نوكي  نل  دوسألا ، رحسلاب 

يرجي ام  بقاري  ناك  نيب  وشكوك  ةرجنح  ىلع  رمحأ  طخ  رهظ  فيك  زيكنجل 

.هآر دق  فاّرعلا  نهاكلا  ناك  ّع  زيكنج  ربخي  نم  جوميت  نوكيس  ً.اروعذم 

ىتح ًاليلق ، هدي  تزتها  ً.اتوص  ردصي  نأ  نود  نم  ءطبب ، هنيكس  جوميت  بحس 

كلت يفو  فاّرعلا ، نهاكلا  قوف  ىنحنا  .كلذب  مايقلا  ىلع  هسفن  ثحي  ناك  امدنع 

كسلا عضول  هعارذ  ّزه  .ام  ةقيرطب  ًاهبنتم  ةعرسب ، هينيع  وشكوك  حتف  ةظحللا ،

.هئادر تايط  اهافخأو ب  ًابناج ،

دق ًائيش  نأ  ةظحلل  تدقتعا  وشكوك ؟ اي  ًاذإ  يح  تنأ   " .ةعرسب جوميت  ملكت 

". كدسج نم  كتبلس  دق  تناك  يتلا  حورلا  لتقل  ًادعتسم  تنك  .ككل 

فاخت  " .ههجو ىلع  رخاس  بعت  رهظ  .ناتداح  هانيعو  ًاظقي  وشكوك ، سلج 
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نافرعي لجرلا  الك  ناك  ينيذؤت ." نأ  اهنك  حور  كانه  تسيل  .جوميت  اي  ًاثك 

بغري هدحأ  نكي  هنم ،  لكب  قلعتت  بابسأل  نكل  ةظحللا ، كلت  ةقيقحلا 

أموأ ًاخأو ، نيودع ، لثم  ضعب  ىلإ  هضعب  اقّدح  .ةينالع  اهنع  حصفي  نأب 

.هسأرب جوميت 

، هلاعس فقوتيس  له  .هتميخ  ىلإ  يقيقش  لمحي  سراحلا  لعجأس  : " لاق

."؟ كيأرب

.ءاشت ك  هذخ ، .اهيلع  روثعلا  يننك  ةنعل  كانه  تسيل   " .هسأر وشكوك  ّزه 

". حاورألا يل هتفشك  ا  ركفأ  نأ  يغبني 

عطتسي هنكل   ةحراج ، ةظحال  لجرلا  رورغ  مطحي  نأ  ديري  جوميت  ناك 

جلثلا ناك  .هقيقشل  سراحلا  بلجيل  بابلا  نم  ًافحز  جرخو  ةدحاوب  كفتلا 

ةرارملا تناكو  هيفتك  قوف  زيكنج  مخضلا  براحملا  عفد  امدنع  هلوح  فصعي 

.وشكوك ذوفن  دايدزا  نم  ىجرت  ةدئاف  الأ  ًاقثاو  ناك  .جوميت  هجو  ىلع  ودبت 

ّزه .ةيساقلا  ضرألا  ىلع  ةيذحأ  تاوصأ  عقو  ىلع  ةأجف  غنوهز  يهز  ضهن 

ىتح .تقولا  ةليط  هباتنت  يتلا  عوجلا  تاجنشت  لهاجتو  مونلا  نم  وحصيل  هسأر 

لوانت دق  غنوهز  يهز  ناك  موي ، لبق  .ةعاجملا  نم  اعي  ناك  روطاربمإلا  طالب 

محللا عطق  نإ  هسفنل  لاق  دق  ناك  .ءاسحلا  نم  ًاقبط  طقف ، ةدحاو  ةرم  ماعطلا 

ناك .روهش  ةّدع  لبق  اهحبذ  مت  يتلا  روطاربمإلا ، دايج  رخآ  نم  تناك  ةغصلا 

ىتح ًادبأ ، ةبجو  ضفري  الأ  ملعت  دق  ناك  يدنجك ، ً.احيحص  كلذ  نوكي  نأب  لمأي 

ً.ادساف محللا  ناك  اذإ 

.مداخ لخد  امدنع  هفيس  ىلإ  هدي  ّدمو  هتايناطب  ًابناج  ىمرو  فقو ،

لازي مالظلا ال  ناك  ةعاسلا ."؟ هذه  ينجعزتل يف  تنأ  نم  : " غنوهز يهز  لأس 

امدنع هفيس  ضفخأ  .عطقتملا  مونلا  نم  ًادهجم  لازي  ال  ناكو  جراخلا  ًاكلاح يف 

.ةراجحلا ىلع  هسأر  عضوو  ضرألا ، ىلع  هسفن  مداخلا  ىمر 

نبا كيعدتسي  يصولا ، يالوم  : " ىلعألا ىلإ  رظني  نأ  نود  نم  لجرلا  لاق 
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ىتفلا نكي  .ةشهد   غنوهز  يهز  ابجاح  بطقت  هيدي ." ب  لوثملل  ءسلا 

هب رعش  يذلا  بضغلا  تبك  .لبق  نم  هئاعدتسا  ىلع  أرجت  دق  ناوسك  روطاربمإلا 

.همّحو هسبالم  زيهجتل  هديبع  ىدانو  ديزملا ، فرعي  ىتح 

بلط يالوم ، اي   " .ءادنلا عمس  امدنع  نايعلل  رهاظ  لكشب  مداخلا  شعترا 

: لجرلا فوخ  نم  تداز  ةّدحب  غنوهز  يهز  لاق  ًالاح ." أت  نأ  روطاربمإلا 

رّكفو هيمدق  ىلع  مداخلا  فحز  جراخلا ." رظتنا يف  ًارورسم ! ناوسك  رظتنيس  "

.هافق ىلع  ةلكرب  عرسي  هلعجي  نأب  غنوهز  يهز 

مهلعج غنوهز  يهز  نأ  الإ  باوجلا ، كلذ  نم  مغرلا  ىلعو  هديبع ، لخد 

يزنورب كبش  هسأر  فلخ  ليوطلا  هرعش  طقف  دقعو  محتسي  الأ  ررق  .نوعرسي 

نيب كأ  هجازم  رّكعتو  هقرع  ةحئار  مشي  ناك  .هعرد  قوف  هرهظ  ىلع  ىلدت  ىتح 

.عتجالا كلذ  فلخ  روطاربمإلا  ءارزو  ناك  نإ  لءاستي  ناك 

ىلوألا رجفلا  طويخ  ةيؤر  عاطتساو  همامأ ، همداخ  لوره  هتفرغ ، رداغ  امدنع 

تناك نإو  راهنلا ، نم  هيدل  لضفملا  تقولا  كلذ  ناك  .ةحوتفم  ةذفان  لك  نم 

.تصلقت دق  هتدعم 

.هدلاو لتق  دق  غنوهز  يهز  ناك  ثيح  لابقتسالا  ةرجح  روطاربمإلا يف  دجو 

سلجي هنأ  ىتفلا  غلبأ  دق  دحأ  ناك  نإ  لءاست  ساّرحلا ، ر ب  يصولا  ناك  نيب 

.هسفن يسركلا  ىلع 

لوألا وشت ، نيور  ناك  .ةنولملا  رويطلا  نم  برس  لثم  نيرضاح  ءارزولا  ناك 

ىلع ًابك  ودبي  يذلا  شرعلا  ىلع  سلاج  ىتفلا  يف  ناوسك  ىلإ   ًافقاو  مهنيب ،

يهز باتناو  هسفن  تقولا  يف  ًائيرجو  ًارتوتم  لوألا  ريزولا  ادب  .غصلا  هدسج 

.ةدحاو ةبكر  ىلع  وثجيو  برتقي  ناك  نيب  لوضفلا  غنوهز 

ناوسك ينيع  ىأر  تيتأ ." دقو  ءسلا  نبا  اعدتسا  : " تمصلا حوضوب يف  لاق 

ناك ام  ًاديج  فرعي  ىتفلا  نأ  ّنظو  هفدر  ىلع  هعضي  يذلا  فيسلا  ىلع  نارقتست 

ًادمعتم ناك  ةرجحلا  رايتخا  نأ  دب  ال  كلذك ، رمألا  ناك  اذإ  .هدلاول  ثدح  دق 
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كلت روطاربمإلا  رويط  حنم  ام  فرعي  ىتح  هربص  دافن  ىلع  غنوهز  يهز  رطيسو 

.مههوجو ىلع  ةيدابلا  ةديدجلا  ةقثلا 

اهيأ ًاعوج  روضتت  يتنيدم  : " لاق .ملكت  نم  هسفن  ناوسك  ناك  هتشهدل ،

ءاقتنالا عم   " .عبات امدنع  ًامزاح  حبصأ  هنكل  ًاليلق ، هتوص  شعترا  يصولا ." لهاعلا 

نهسفنأ مر  اوللا  كئلوأ  كلذ  ا يف  اوتام ، دق  سمُخلا  نوكي  ار  اوشعلا ،

". راوسألا نع 

ناك هنكل  ةفسؤملا ، ةثداحلا  كلتب  هكذت  ىدل  باوجب  هوفتي  غنوهز  يهز  داك 

لوثملل ب هئاعدتسا  ىلع  ناوسك  أرجتي  ىتح  ديزملا  دوجو  نم  دب  هنأ ال  فرعي 

.هيدي

يغبني يتلا  هاوفألا  نم  ثكلا  دوجوب  وملا ، نفد  متي   : " روطاربمإلا عبات 

مضنالا وأ  مهموحل ، لوانت  راع  لمحتن  نأ  يغبني  كلذ ، نم  ًالدب  .اهماعطإ 

". مهيلإ

."؟ انه ىلإ  اعدتسا  مت  اذامل  : " ىتفلا مالك  نم  ًابعتم  ةأجف ، غنوهز  يهز  لاق 

ةرظن غنوهز  يهز  ىقلأ  .روطاربمإلا  ةعطاقم  يف  هتحاقول  وشت  نيور  قهش 

.هب متهي  نأ  نود  نم  لجرلا ، هاجتاب  ةيلاعتم 

.هتعاجش ًاعمجتسم  مامألا ، ىلإ  شرعلا  ىلع  ىتفلا  ىنحنا 

سوساجلا ققح  .لهسلا  ىلع  ىرخأ  ةرم  ءاضيب  ةميخ  لوغملا  ناخ  عفر  دقل  "

". ًاخأ ةيزج  عفد  اننكو  حاجنلا  هتلسرأ  يذلا 

، هدارأ يذلا  رصنلا  كلذ  نكي  ً.اشهدنم   ىنميلا ، هتضبق  غنوهز  يهز  دش 

بلطت كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  ً.اعيمج  مهل  ًاربق  حبصتس  ام  ناعرس  ةنيدملا  نكل 

.ههجو ىلع  ةماستبا  عفدل  نيبك  ةدارإو  ًادهج  رمألا 

ثعبأ مث  ءاضيبلا ، ةميخلا  كلت  ىرأو  راوسألا  ىلإ  بهذأس  .هتلالج  وجنيس  ًاذإ ، "

". ًاددجم ملكتن  نأ  اننك  .ناخلا  ىلإ  ةلاسرب 

هيلإ نورظني  اوناك  لجرك ، .كلذ  لجأل  مههركو  ءارزولا  هوجو  ىلع  ًءاردزا  ىأر 
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ةنيدملا ربع  رشتنيس  مالستسالا  يزخ  ناك  .غنيكنيب  ّتلح  يتلا  ةثراكلا  سدنهمك 

، ةقبط دألا  نيدايصلا  ىلإ  ةبترم  ىلعألا  طالبلا  نم  .ةحارلاب  روعشلا  بناج  ىلإ 

، كلذ نم  مغرلا  ىلع  .ةيزج  عفد  ىلع  روطاربمإلا  ماغرإ  مت  هنأ  نوفرعيس 

متي املاح  .غنيكني  اهيلع  تحضأ  يتلا  ناذرجلا  ةديصم  نم  نوجنيو  نوشيعيس 

ءاعدتساو ةوق  عمجو  ًابونج  رفسلا  طالبلل  نك  لوغملل ، ةنيعللا  دوقنلا  عفد 

يف غنوس  ةيروطاربمإ  نم  ىتح  معدلا  نوقليس  ار  .ةيبونجلا  ندملا  يف  ءافلح 

كراعم كانه  نوكتس  .يزاغلا  قحسل  مدلا  طابرب  مهنوعديو  بونجلا ، ىصقأ 

ً.اددجم روطاربمإلا  رصاُحي  نأب  ًادبأ  اوحمسي  نل  مهنكل  لوغملا ، دشح  عم  ىرخأ 

.نوشيعي فوس  تلاحلا ، اتلكب 

فقي ناك  هنأ  ًاكردم  غنوهز ، يهز  شعتراو  ةدراب  لابقتسالا  ةفرغ  تناك 

ةئدهت اهنك  تلك  هيدل  نكت  .هيلإ   نورظني  ءارزولاو  روطاربمإلا  يف  تمصب 

نكت .رمألا   ةحادف  نم  فافختسالا  لواحو  هب  موقي  نأ  يغبني  امل  ريرملا  ألا 

اهدنع نكو  توملا ، ىتح  ًاعوج  روضتت  اهلك  ةنيدملا  ةيؤر  نم  ةدئاف  كانه 

، بسانملا تقولا  يف  .وم  لاجر  ىلع  طقف  روثعلاو  راوسألا  قلست  لوغملل 

بونجلا فرط  ىلإ  لوصولا  ةركف  تعفر  ً.اددجم  ءايوقأ  نشت  دونج  نوكيس 

.كانه ًاشيجو  ًاماعط  نودجيس  .ًاليلق  هتايونعم 

نبا اي  بئاصلا  رارقلا  هنإ  : " ةفرغلا رداغي  نأ  لبق  ًاثك  ينحني  وهو  لاق 

". ءسلا

راشأ .مامألا  ىلإ  رادجلا  دنع  نوفقي  اوناك  نيذلا  ديبعلا  دحأ  مدقت  رداغ ، امدنع 

ناك ثيح  كاذنآ  نيرهاظ  بضغلاو  دقحلا  ناكو  هينيعب  هل  ىتفلا  روطاربمإلا 

.لبق نم  طقف  رتوتلا 

رعش هسأر  ىلع  نكي  .اهب   فقي  ناك  يتلا  ةقيرطلا  لّدبو  هتماق ، دبعلا  دش 

لجرلا قّدح  .هيلع  فيثك  مهرم  نم  عملي  ناكو  شومرلاو ، نابجاحلا  ىتح  ًادبأ ،

.ةرجحلل ةبكلا  باوبألا  ربع  ةيؤرلا  عيطتسي  هنأ  ول  يصولا ك  لهاعلا  فلخ 
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تو نأ  يغبني  كلذ ، دعب  .ةيزجلا  عفد  متي  ىتح  شيعي  هكرتا  : " ناوسك لاق 

". يدلاو لجأ  نمو  هلشف  لجأ  نم  .ةياغلل  ةملؤم  ةتيم 

.ةيروطاربمإلا مكحي  يذلا  ىتفلل  ًامارتحا  ءادوسلا  ةيرسلا  ةيعمجلا  ديس  ىنحنا 

". روطاربمإلا يالوم  اي  كلذك  رمألا  نوكيس  "
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نوثالثلاو اثلا  لصفلا 

قوف هتماق  زيكنج  دش  ً.اخأ  حتُفت  غنيكني  تاباوب  ةيؤر  بيرغلا  نم  ناك 

نأ ةقيقح  ترهظأ  .هوحن  جرخت  ةلمحم  ةبرع  لوأ  دهاشي  ناك  نيب  جرسلا 

نم ناك  .لخادلا  نم  ةنيدملا  ةلاح  رج  تاناويح  سيلو  اهنوبحسي  اوناك  ًالاجر 

ةديدع ًاروهش  ىضق  نأ  دعب  مجاهيو ، هداوج  يفدر  ىلع  هيبقعب  برضي  الأ  بعصلا 

ىلإ رظنو  بئاصلا ، رارقلا  ذختا  دق  ناك  هنإ  هسفنل  لاق  .ةظحللا  كلتب  ملحي 

.لئابقلا ةدوجوملا يف  تالالسلا  لضفأ  نم  ًاداوج  يطت  هني ، ىلإ  وشكوك 

ناك .ةعقاو  ةقيقح  حبصي  هّعقوت  ناك  نيب  ةماستبا  ءافخإ  وشكوك  عطتسي   

لازت ال  ءادوسلا  ةميخلا  تناك  امدنع  هتيؤر ، ليصافت  نع  زيكنج  ربخأ  دق 

ققحت اذإ  ءاشي  ام  ةيزجلا  نم  يقتني  نأ  زيكنج  هدعوو  ةنيدملا ، مامأ  بصتنت 

ىنغأ حبصيس  اإو  بسحف ، لئابقلا  هذوفنو يف  هتطلس  تدادزا  دق  نكت  .كلذ  

نم جرخي  ةيروطاربمإلا  زنك  بقاري  ناك  نيب  ًاحاترم  همض  ناك  .ملحي  ناك  م 

نكل يومد ، رصن  قيقحت  نم  همرح  ارو  هناخ  ىلع  بذك  دق  ناك  .ةنيدملا 

فلأ نوثالث  فته  .لوغملا  راصتنا  سدنهم  وشكوك  ناكو  تطقس  دق  غنيكني 

مهنأ نوفرعي  اوناك  .مهتاوصأ  تُّحب  ىتح  مهنم  برتقت  يتلا  تابرعلل  براحم 

بسكل اوشاع  لاجرل  ةبسنلابو  مويلا ، يهتني  نأ  لبق  رضخأ  ًاريرح  نودتس 

ىلع روطاربمإلا  ماغرإ  مت  دق  ناك  .مهدافحأل  هنولوقي  ًائيش  كلذ  ناك  مئانغلا ،

دعب اهتورث  ظفلت  نأ  ىوس  ةنيصحلا  ةنيدملا  رودق  نكي  و  مهل  عوضخلا 

.اهتزه

دجوي ام  ىلع  ةفطاخ  ةرظن  ءاقلإ  شيجلا  ةداق  رودق  ناك  باوبألا ، حتف  دعب 

زيكنج يف لعس  .ةياهن  ام ال  ىلإ  دت  ًاقيرط  اودهاشو  ىلوألا ، ةرملل  ةنيدملا  لخاد 

لترلا لوح  نوسماهتي  لاجر  عم  ناسل ، لثم  جرخت  ةيزجلا  تناك  يف  هتضبق 

ةيمظع لكايه  لثم  نودبي  مهنم  ثكلا  ناك  .ةيركسع  ةيلمع  هبشي  ناك  نيب 
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، ةحارلا نم  طسق  ذخأ  اولواح  امدنعو  مهلمع ، ءانثأ  يف  اوحنرت  .عوجلا  ببسب 

.اوتام وأ  اوكرحت  ىتح  ةيشحوب  نشت  طابض  مهبرض 

اهقرف تداع  يف  قينأ  فص  اهعضوو يف  لهسلا ، ىلإ  تابرعلا  تائم  جارخإ  مت 

براحم ّع  دق  جوميت  ناك  .ديزملا  بلجل  ةنيدملا  ىلإ  ًاقرع  ببصتت  تناك  يتلا 

توصب زيكنج  كحضو  كاذنآ  ةمراع  تناك  ىضوفلا  نكل  يلجإلا ، ددعلا  باسحل 

ىلع سي  وهو  رماوألا  ردصي  هجولا ، رمحأ  ءاحنألا  لورهي يف  هآر  امدنع  تفاخ 

.ةولا نم  ةديدج  عراوش  لوط 

."؟ ةيزجلاب لعفتس  اذام  : " هبناج ىلإ  نويشك  لأس 

مك  " ً.افافختسا هيفتك  ّزه  .هراكفأ  ًاقرغتسم يف  ناك  نأ  دعب  هرصب  زيكنج  عفر 

."؟ لاتقلا ًائيطب يف  نوكي  نأ  نود  نم  لمحي  نأ  لجرلل  نك 

؟ كلذب كربخأ  له  انب ، ةصاخ  ةمصاع  ينبن  نأ  جوميت  انديري   " .نويشك كحض 

". نشت ةنيدم  ًاثك  هبشي  يذلا  ناكملل  ًاططخ  مسري  هنإ 

لاعسلا نم  ةبون  هجرس يف  قوف  مامألا  ىلإ  ىنحنا  مث  كلذ ، نم  زيكنج  ففأت 

.هفعض َري  هنأ   ول  ًاددجم ك  نويشك  ملكت  .ءاوهلل  ًابلط  ثهلي  هتكرت 

". ًائيش هب  لعفن  نأ  يغبني  .يقيقش  اي  بسحف  بهذلا  نفد  اننك  "ال 

ناك يذلا  داحلا  باوجلا  عاضأ  دق  ناك  درلا ، ىلع  ًارداق  زيكنج  حبصأ  امدنع 

.هلوقيس

ركفأ امدنع  ةحئارلا ؟ ركذتت  له  .نويشك  اي  نشت  عراوش  كعم يف  تيشم  دقل  "

يف سيلو  ةرضنلا ، باشعألاب  ةئيلم  ةيدوأو  ةفيظن  لوادج  يف  ركفأ  تيبلا ، يف 

نيرخآلا لعجت  راوسألا  نأ  تبثن  .راوسأ أ  فلخ  نشت  ءالبن  اننأب  رهاظتلل  ةصرف 

حيضوتل غنيكني  نم  جرخي  لازي  ال  ناك  تابرعلا  نم  لتر  ىلإ  راشأ  ءافعض ."؟

فصلا ىري  لازي  ناكو ال  ةنيدملا  ترداغ  دق  ةبرع  فلأ  نم  كأ  تناك  .هدصقم 

.لخادلا قيرطلا يف  لوط  ىلع  دت 

مهارت نيذلا  براحملا  انراوسأ  نوكتس  ً.اراوسأ  ينبن  نل  ًاذإ ، : " نويشك لاق 
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". يسلكلا رجحلاو  رخصلا  نم  ءانب  يأ  نم  ىوقأ  مهو  كلوح ،

". ًاعنقم ناك  جوميت  نأ  ىرأ  : " لاقو ًارخاس  زيكنج  هيلإ  رظن 

ً.اجرحم ًاديعب ، هرظنب  نويشك  حاشأ 

، ميلعتلل نكامأ  نع  ملكتأ  .تامحلاو  قاوسألا  تاحاس  نع  هاؤرل  متهأ  "ال 

نوكن تقو ال  ىلإ  علطتي  هنإ  .براحملا  حورج  ةاوادمل  نوبردتي  بط  لاجر  نعو 

اذه ال نكل  لبق ، نم  ءايشألا  كلت  لثم  انيدل  تناك  نأ  قبسي  .برح   هيف يف 

". كلذ انب  يغبني  هنأ ال  ينعي 

لك نم  ةدافتسالاب  .تقولا  ضعبل  تابرعلا  فوفص  ىلإ  لجرلا  الك  قدح 

.ءايشألا كلت  لثم  كيرحت  ىتح  ةياغلل  بعصلا  نم  ناك  جاوفألا ، نم  رفوتم  داوج 

.تالتحالاب اوملحي  نأ  يعيبطلا  نم  ناك 

وه هديرأ  ام  لك  ً.ادبأ  هفرعأ  .مالسلا   ليختأ  نأ  يننك  ال  : " زيكنج لاق 

ةليط اصح  دوقأ  نأ  .ينباصأ  يذلا  ضرملا  اذه  نم  يفاعتلاو  نطولا  ىلإ  ةدوعلا 

."؟ يلوهس ىلع  ندم  ءانب  ينم  ديرت  له  ً.اددجم  ًايوق  حبصأو  مويلا 

ً.ااد كلذك  نوكنس  .يقيقش  اي  ناسرف  نحن  ً.اندم  سيل   " .هسأر نويشك  ّزه 

اهنع ربخأ  يتلا  ةقيرطلاب  .اهانعنص  يتلا  ةمألل  ةدحاو  ةنيدم  ةمصاع ، ار  نكل 

اندالوأ هيف  شيعي  ًاناكم  انلاجرل ، ةعئار  بيردت  تاحاس  ليختأ  نأ  يننك  جوميت ،

". هانفرع يذلا  فوخلا  ًادبأ  نوفرعي  الو 

لثم ةدئافلا  يدعو  ءافعض  كلذ  مهلعجيس  .قيقر  نوربكيس  : " زيكنج لاق 

ًايساق نوكيو  هداوج ، ةوهص  ىلع  صخش  أيس  ام ، ًامويو  مهسفنأ ، نشت  دونج 

."؟ انبعش نوكيس  نيأ  اهدنع ، ً.اطخو  ًاليحنو 

ربع مهدايج  نودوقي  وأ  نوش  نيذلا  براحم  فالآ  ةرشعلا  ىلإ  نويشك  رظن 

بائذلا ىتح  نكل  يقيقش ، اي  بائذ  نحن   " .هسأر ّزهو  مستبا  .عساشلا  ركسعملا 

عنص اننك  ار  نكل  ةيرجحلا ، جوميت  عراوش  ديرأ  .هيف ال  مانت  ناكم  ىلإ  ةجاحب 

". ةديدج ٍعارم  ىلإ  اندرأ  لك  اهلقن  اننك  ةنيدم  مايخلا ، نم  ةنيدم 
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كانه نوكيس  .نويشك  اي  رمألاب  ركفأس  .لضفأ  اذه   " .متهاب زيكنج  ىغصأ 

اذه لك  نفد  اننك  ال  لوقت ، كو  نطولا ، ىلإ  ةدوعلا  ةلحر  يف  ٍفاك  تقو 

". بهذلا

يف سئاب  اوفقوو  كلذ ، ءانثأ  يف  تابرعلا  عم  اوجرخ  دق  ديبعلا  فالآ  ناك 

ناخلل باشلا  روطاربمإلا  مهحنم  نيذلاو  عفاي ، ًابابش  مهنم  ثكلا  ناك  .فوفص 

.رصتنملا

امدنعو .انل  اهونبي  نأ  نك  : " هدي نم  ةّزهب  مهيلإ  شي  وهو  نويشك ، لاق 

". هيف تو  ئداه  ناكم  انيدل  نوكيس  نسلا ، تنأو يف  انأ  نعطن 

اهفشتكا يتلا  يضارألا  فرعي  نم  .يقيقش  اي  رمألاب  ركفأس  يننإ  تلق  دقل  "

ىلإ ًادبأ  جاتحن  الو  مهعم  بهذنس  ار  راساخ ؟ وأ  مليج  يدوبوست ، اهحتفو 

". هيف مانن  ناكم 

.كأ هيلع  طغضي  الأ  هيلع  نأ  فرعو  هقيقش ، تلك  نم  نويشك  مستبا 

ىلإ ةجاحب  نكي  اندحول ."؟  انك  امدنع  ركذتت  له  .هلك  اذه  ىلإ  رظنا  : " لاق

نم كأ  ًاديعب  توملا  نكي  هيلك   ىلإ  ةبسنلاب  تقو  كانه  ناك  .ليصافت  ةفاضإ 

ً.اودع لجر  لك  ناكو  ةوطخ 

هتابرعب لهسلا  رظنم  ناك  هتلوفط ، روصب  ةنراقم  ركذتأ ." : " زيكنج لاق 

يذلا دهشملا  ىلإ  قّدحي  ناك  نيب  .ةشهدلل  ًاثم  هيف  نيدشتحملا  براحملابو 

نم هسفنل  دهنت  .هوحن  لورهي  لوألا  روطاربمإلا  ريزو  لكش  زيكنج  ىأر  همامأ ،

رهاظتي روطاربمإلا  لثمم  ناك  .لجرلا  عم  رخآ  دهجم  ثيدح  لوخدلا يف  ةركف 

ًاضيأ رعشي  ناك  .ةشعترم  ةرظن  لك  يف  ًاحضاو  ناك  لئابقلل  ههرك  نكل  دولاب ،

.لباقملاب رتوتلاب  اهبيصي  ناك  وهو  دايجلا  بناجب  دجاوتلا  نم  رتوتلاب 

.ةعقر رشني  نأ  لبق  هل  ًاثك  نشت  ريزو  ىنحنا  هبقاري ، زيكنج  ناك  يف 

تناك اذه ."؟ ام  : " مالكلا وشت  نيور  عيطتسي  نأ  لبق  نشت  ةغلب  زيكنج  لأس 

.ةركتبم لئاسوب  همدقت  تأفاكو  هتّملع ، دق  يهاكاشت 
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ةحئال اهنإ   " .ةعرسب هسفن  ىلع  ةرطيسلا  داعتسا  هنكل  ًاكبترم ، ريزولا  ادب 

". ناخلا يالوم  اي  ةيزجلاب 

". اهب لعفي  اذام  فرعيس  .جوميت  يقيقشل  اهّملس  "

كنأ دقتعأ  تنك  : " لاق .مكحم  لكشب  ةعقرلا  فلي  أدبو  ريزولا  هجو  ّرمحا 

". يالوم اي  ةيزجلا  دقفتب  بغرتس 

قمحأ نوكيس  صخش  يأ  نأ  دقتعأ  نكأ    " .هنم ًاسوبع  زيكنج  ابجاح  بطقت 

عتمتي كبعش ال  نإ  لوقت  له  .وشت  نيور  اي  هب  دعو  ا  يفي  ىتح ال  يفكي  ا 

."؟ فرشلاب

."... يالوم اي  "ال  وشت : نيور  مت 

وهو ةظحلل ، رّكف  يقيقش ." اهيف  رظنيس  ًاذإ ،  " .هتاكسإل هديب  زيكنج  حول 

ضرعل دعب  كديس  َرأ    " .ةلّمحملا تابرعلا  فص  ىلإ  ريزولا  سأر  قوف  نم  قدحي 

."؟ وه نيأ  .وشت  نيور  اي  يمسرلا  مالستسالا 

.بيجيس  فيك  ركفي  ناك  نيب  ًارارمحا  كأ  وشت  نيور  هجو  نول  ىحضأ 

ىلإ ليلجلا  ريزولا  ءاعدتسا  مت  دقو  ةليللا  كلت  اجن  دق  غنوهز  يهز  دئاقلا  نكي 

نكي .هدسج   ىلع  تامالعلاو  حورجلا  ركذت  امدنع  شعترا  .رجفلا  دنع  هرقم 

.ًالهس ًاتوم  كلذ 

". يالوم اي  ةبعصلا  تاقوألا  كلت  نم  غنوهز  يهز  دئاقلا  ُجني   : " ًاخأ لاق 

نيرخآلا ؟ مكدونج  نم  يأب  متهأس  اذامل   " .لاعفنا يأ  اود  زيكنج  هيلإ  رظن 

نود نم  انه  نم  دعتباو  بهذلا  اذه  ذخآس  يننأ  دقتعي  له  .مكروطاربمإ  َرأ 

."؟ هيلإ رظنأ  نأ  ىتح 

.توص يأ  هنم  جرخي  هنأ   نم  مغرلا  ىلع  همف ، وشت  نيور  مز 

انه نكي  اذإ   .جرخي  هلعجاو  ريزولا ، اهيأ  غنيكني  ىلإ  دع   " .هنم زيكنج  مدقت 

". مكتنيدم ذقنت  نل  اعلا  زونك  لك  ةهظلا ، لولحب 

ىّن دق  ناك  .فئاخ  هنأ  حضاولا  نم  ناكو  ةبوعصب ، هقير  وشت  نيور  علتبا 
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وجنيس له  .تاونس  عبس  رمعلا  نم  غلابلا  ىتفلا  ةيؤر  لوغملا  ناخ  بلطي  الأب 

لوغملا ناك  .كلذ  نم  ًاقثاو  وشت  نيور  نكي  عتجالا ؟  نم  غصلا  ناوسك 

ىنحناف رايخ  كانه  نكي  كلذ ،  نم  مغرلا  ىلع  .ءيشب  نومتهي  اونوكي  ةاسق و 

.لبق يذ  نم  كأ 

". يالوم اي  ءاشت  "ك 

حسلل ميظعلا  زونكلا  راطق  فاقيإ  مت  ءسلا ، سمشلا يف  تعفترا  امدنع 

، ًاعورد نودتري  لجر  ةئم  هعم  ءاج  .لهسلا  ىلإ  روطاربمإلا  لمحم  جورخب 

تمصو مهجتم  تماص  اوؤاج  .ديبع  هلمحي  يذلا  لمحملا  يبناج  ىلإ  نوشو 

قشت تناك  يف  ةعومجملا  ءارو  نوعفدني  اوأدبو  مهودهاش ، امدنع  ًاضيأ  لوغملا 

ةصاخ ةميخ  بصن  متي  .هشيج   ةداق  عم  رظتني  زيكنج  ناك  ثيح  ىلإ  اهقيرط 

يف ىسألاب  رعشي  نأ  ىوس  زيكنج  عسي  كلذ ،  نم  مغرلا  ىلعو  روطاربمإلل ،

ًارود بعل  دق  نكي  ىتفلا   نأ  حيحصلا  نم  ناك  .هوحن  كرحتت  فوفصلا  تناك 

اوعمتجا ام  لكل  ديحولا  زمرلا  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .لئابقلا  خيرات  يف 

مت امدنع  .هرصخ  ىلع  نالسرأ  فويس  دحأ  ةضبق  ىلإ  هدي  زيكنج  لزنأ  .هتمواقمل 

نكي .ديلجلاو   جلثلا  نم  ركسعم  ًالجر يف  سمخ  نم  لقأل  ًاناخ  ناك  هعنص ،

.هنم رمأ  ىلع  ًءانب  هتاقالمل  نشت  روطاربمإ  جرخي  نأب  اهنيح  ملحلا  ىلع  ؤرجيل 

دش .بك  فطلب  ضرألا  ىلع  هلازنإ  متي  ناك  نيب  سمشلا  يف  لمحملا  عمل 

ناك نيب  لوهذب  زيكنج  بقار  .ةرشابم  مهمامأ  نوقّدحي  مهتاماق ، ديبعلا 

ناك .بشعلا  ىلع  وطخي  غص  ىتفو  ةيبناج  ةغص  رئاتس  حتفي  وشت  نيور 

ةقاي تناك  .ءادوس  تاقط  قوف  رهاوجلاب ، ةعصرم  ةليوط  ءارضخ  ةرتس  يدتري 

تقتلا امدنع  تفئاخ  هانيع  نكت  ً.ايلاع   هسأر  عفري  ىتفلا  تلعج  دق  ةيلاع 

.ىتفلا ةعاجش  نم  باجعإلاب  زيكنج  رعشو  ناخلا  ينيعب 

.هيلإ ةيساقلا  دونجلا  ةرظنب  رعشو  مامألا  ىلإ  ةوطخ  زيكنج  مدقت 

ىنحأ وشت ." نيور  اي  فلخلا  ىلإ  نوعجارتي  لاجرلا  ءالؤه  لعجا  : " فطلب لاق 
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هيلإ نوقّدحي  طابضلا  ناك  نيب  تابثب  زيكنج  فقو  .رمألا  ردصأو  هسأر  ريزولا 

يف غصلا  ىتفلا  ةيحب  مهمايق  ةركف  تناك  .ةصق  ةفاسم  اوعجارتي  نأ  لبق 

نكي .ديدشلا   مهئالوب  رعش  زيكنج  نكل  ةيرخسلل ، ةثم  لوغملا  ركسعم  بلق 

ركفي يف دعي  اوكرحت ،  املاح  .هيلع  ًاموجه  نونشي  مهلعجو  مهعازفإب  بغري 

.روطاربمإلا نم  برتقاو  مهدوجو 

". يركسعم كب يف  ًالهأ  : " نشت ةغلب  لاق 

.ناشعترت هيدي  نأ  زيكنج  ىأرو  دري ، نأ  نود  نم  غصلا  ىتفلا  هيلإ  قّدح 

". هديرت ام  لك  ىلع  تلصح  : " داحو ٍلاع  توصب  ةأجف  ناوسك  لاق 

ىتفلا عفر  ةدحاو ." ةياهن  هذه  .راصحلل  ٍّدح  عضو  ديرأ  تنك  : " زيكنج در 

.سمشلا عملي يف  ضرع  لاث  لثم  فقي  ناكو  كأ ، هسأر 

."؟ نآلا انمجاهتس  له  "

اذإ هنأ  ار  دقتعأ  .باشلا  اهيأ  ديدح  يتملك  نإ  تلق  دقل   " .هسأر زيكنج  ّزه 

يبعش ب  نوثك  كانه  .رمألاب  ركفأس  تنك  نآلا ، يمامأ  ًافقاو  كدلاو  ناك 

هترجنح هتملآ  امدنع  هقير  علتبيل  فقوت  ةيجيتارتسالا ." هذه  نونسحتسي  فوس 

امدنع عومسم  فص  يقب  هبضغل ، .اهنيح  هتباتنا  لاعس  ةبون  عنم  عطتسي  و 

.همالك عبات 

". بنارألا داطصأ  نل  ً.ابائذ  تلتق  دقل  "

ءاقبإلا ىلع  مدنت  ار  .ناخلا  يالوم  اي  ًااد  ًاغص  ىقبأ  نل  : " غصلا ىتفلا  در 

". ايح ىلع 

ةكرحب .وشت  نيور  عزف  امدنع  ىتح  ركبملا ، يدحتلا  ضرع  نم  زيكنج  مستبا 

اهب سمو  ىتفلا ، فتك  ىلع  لصنلا  ةمدقم  عضوو  هفيس  زيكنج  رهش  ةسلس ،

.هتقاي

كنأ كؤادعأ  عمسيس  .روطاربمإلا  اهيأ  ءادعأ  مهيدل  ءظعلا  لاجرلا  لك  "

ىلع ةرداق  نشت  ندمو  شويج  لك  نوكت  نأ  نود  نم  كقنع  ىلع  يفيسو  تفقو 
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". كلتق نم  كأ  ًايضار  كلذ  ينلعجي  اذامل  مهفتس  بسانملا ، تقولا  يف  .هعفر 

.ةرحلا هديب  همف  حسمو  ضبقنت  هترجنح  لعجب  رخآ  لاعس  ببست 

نأ وأ  دوعأ ، نل  يننإ  لوقلا  يننك  .ىتفلا ال  اهيأ  مالسلا  كيلع  تضرع  دقل  "

مالسلا تيرتشا  دقل  .ةمداقلا  تاونسلا  يف  انه  اوفقي  نل  مهشيج  ةداقو  انبأ 

ىلع يل  هحنم  دق  كبعش  ناك  م  كأ  اذه  .ثالثل  وأ  تنسل  ارو  ةنسل ،

.هفيس دمغأ  ةديهنت ، عم  قالطإلا ."

". يتلوفط يضارأ  ثيح  نطولا  ىلإ  دوعأ  نأ  لبق  ىتفلا ، اهيأ  خأ  دحاو  ءيش  "

مت نأ  دعب  كاذنآ  ًابحاش  حبصأ  دق  ناك  دعب ."؟ هديرت  يذلا  ام  : " ناوسك در 

.تدراب اتناك  هينيع  نكل  هقنع ، نع  فيسلا  عفر 

ىتفلا انيع  تألتما  هتشهدل ، رداغأسو ." روطاربمإلا ، اهيأ  ُثجا يل  : " زيكنج لاق 

.ةبضاغ عومدب 

!". كلذ لعفأ  نل  "

.روطاربمإلا ءارو  ةيبصعب  كرحتي  وشت ، نيور  برتقا 

، ًاخأو ًاددجم ، زيكنج  ملكتي  كلذ ."  لعفت  نأ  يغبني  ءسلا ، نبا  : " سمه

ناك نيب  لاعفنا  يأ  نود  نم  قّدح  .ةزهلا  ىلع  ةلالد  ىتفلا  افتك  تخرتسا 

.ناخلا مامأ  وثجي 

ىلإ شي  نأ  لبق  تمصلا  نم  ةليوط  ةظحلب  عتمتساو  ميسنلا  زيكنج يف  فقو 

.هيمدق ىلع  ضوهنلا  ىلع  ىتفلا  دعاسيل  وشت  نيور 

دري ربكت ."  امدنع  روطاربمإلا ، اهيأ  مويلا  اذه  َسنت  ال  : " ءودهب زيكنج  لاق 

نامأب يف هاريو  لمحملا  ىلإ  نيدئاع  هتاوطخ  دوقي  وشت  نيور  ناك  نيب  ىتفلا 

.ةنيدملا ىلإ  ًادئاع  سلا  أدبو  هلوح  لترلا  لكشت  .لخادلا 

.كرحتلاب هرمأ  رظتني  هشيجو  ةيزجلا  عفد  مت  دق  ناك  .نوبهذي  زيكنج  مهبقار 

نم طابحإلاو  فعضلا  هل  ببس  يذلا  عللا  لهسلاب  هطبري  ءيش  كانه  نكي   

.هامدق اهيف  هتئطو  يتلا  ةظحللا 
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دشحلا أدبو  لهسلا  ربع  قاوبألا  تحدص  نطولا ." ىلإ  بهذنل  : " نويشكل لاق 

.كرحتلاب هبعشل  مخضلا 

دنع ًاراح  هدلج  ناك  .رفسلا  نم  ىلوألا  عيباسألا  زيكنج يف  ردص  ضرملا يف  ءاس 

، هيطبإو هيذخف  دنع  يدلج  حفط  نم  اعيو  رمتسم ، لكشب  قرعتيو  هسم 

ناك هنإ  ىتح  ةدهجم ، جرخت  هسافنأ  تناك  .ةفاثكب  ومني  رعشلا  ناك  ثيح 

ةفيظنلا يف ةدرابلا  حايرلا  ىلإ  نحي  ناك  .حنحنتي  نأ  عيطتسي  الو  ةليل  لك  رفصي 

.قفألا ىلإ  رظني  جرسلا ، ىلع  موي  لك  يضقي  ناك  قطنملا ، فالخبو  هنطو ، لابج 

ءارحصلا يف ةكلمم  يحاوض  تناكو  غنيكني ، اورداغ  ذنم  رهش  ىضم  دق  ناك 

ءاج كانه ، .ةلحرلل  مزاللا  ءاملاب  دّوزتلل  رهن  دنع  لئابقلا  تفقوتو  رظنلا  ىمرم 

نانثا مضني  .ركسعملا   ىلإ  هفلخ  مهكرت  دق  زيكنج  ناك  نيذلا  علطتسملا  رخآ 

ةرشابم هيداوج  اداق  كلذ ، نم  ًالدبو  ركسعملا ، نان  لوح  مهئالمز  ىلإ  مهنم 

.ةبرعلا ىلع  ناخلا  ةميخ  ىلإ 

ريرقتلا عسل  ةثالثلا  لاجرلا  جرخو  زيكنج  عم  كانه  نالسرأو  نويشك  ناك 

يطغم هالك  ناك  .هيسرف  نع  نالجرتي  ناعلطتسملا  ناك  نيب  اوبقار  .اهنلا 

زخو نم  ففخيل  هقير  علتباو  هقيقش ، عم  ةرظن  زيكنج  لدابتو  بارتلاو  رابغلاب 

.ةحورجملا هترجنح 

لءاستو ًافقاو  ناك  نيب  حنرت  ناخلا ." يالوم  : " لوقي علطتسملا  دحأ  عرش 

.هسفن داهجإل  لجرلا  عفد  دق  نوكي  زيكنج ع 

فلأ نم  كأ  جرخ  ً.ابونج  هجتيو  يالوم ، اي  غنيكني  روطاربمإلا  كرت  دقل  "

". هعم

."؟ بره له  : " قدصم زيكنج غ  لأس 

ىرأل َقبأ  .مهفلخ   اهورجهو  ةحوتفم ، ةنيدملا  اوكرت  دقل  .يالوم  اي  ًابونج  "

تابرعلا نم  ديدعلا  روطاربمإلا  ذخأ  .لخادلا  اوجن يف  نيذلا  صاخشألا  ددع  مك 

". هئارزو لكو  ديبعلاو ،
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ًادهاج لواحيو  ةقلغملا ، هتضبق  لعسي يف  زيكنج  ناك  نيب  رخآ  دحأ  ملكتي   

.هسافنأ طاقتلا 

نأ اعلل  خرصي  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .مالسلا  هتحنم  دقل  : " ًاخأ زيكنج  لاق 

". هل ًائيش  ينعت  يتملك ال 

يأ ؤرجت  نل  .بونجلا  راساخ يف  يقيقش ؟ اي  كلذ  نم  انمهي  اذام  : " نويشك لاق 

". ..ً.اذالم هحنم  ىلع  ةنيدم 

كانه نكل  .نويشك  اي  ناكملا  كلذ  ىلإ  دوعأ  نل   " .ةبضاغ ةءاإب  زيكنج  هتكسأ 

.بونجلا هشويج يف  ىلإ  هبرهب  هايإ  هتحنم  يذلا  مالسلا  قرخ  دقل  .ءيش  لكل  ن 

". ةجيتنلا نآلا  هيرتس 

."؟ يقيقش : " نويشك لأس 

قرحاو لهسلا  كلذ  ىلإ  كلاجرب  دع  .باعلألا  نم  تيفتكا  دقل  نويشك ! اي  "ال 

". هنم هذخآس  يذلا  نمثلا  وه  كلذ  .اهرخآ  نع  غنيكني 

.هسأر ينحي  نأ  ىوس  نويشك  عطتسي  هقيقش ،  بضغل  ًارظن 

". يالوم اي  ءاشت  ك  : " لاق

 
ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 

 
دمحأ يحمرلا  ةبتكم 

 
Telegram @read4lead
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ةيخيرات تاظحالم 

، مدلا ةمسلا يف  هذه  تكرت  دق  ةعيبطلا  تناك  "

". اوعاطتسا اذإ  ةاغط  نوحبصيس  لاجرلا  لك  نأب 

وفيد لييناد  - 

لئابقل ةيودبلا  ةعيبطلل  ًارظن  .زيكنج  ةدالو  خيرات  ريدقت  ىوس  نك  ال 

لئابقلا تناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  ً.ادبأ  هتدالو  عقومو  ةنس  ديدحت  متي  لوغملا ، 

ميوقتلا عم  اهقفاوت  لعجي  م  ةيلحم ، ثادحأل  ًاقفو  تاونسلا  نّودت  ةغصلا 

امدنع ىوس  ةقدلا  هجو  ىلع  ةفورعم  تاقوألا  حبصت  ً.ابعص   مويلا  دئاسلا 

وغ بونج  ايزك  يزك  ةقطنم  ازغ  .يجراخلا  اعلاب  كاكتحا  ىلع  زيكنج  ىحضأ 

بسحب .اهسفن  ةنسلا  يف  لئابقلا  لكل  ًاناخ  هب  يدونو  ةيداليم  ةنس 1206 

ناك ار  .يهيت  ةبقح  ةياهن  يف  رمنلا ، و رانلا  ةنس  كلت  تناك  ينيصلا ، ميوقتلا 

دّحو امدنع  ثالثلاو  ةنماثلا  غلب  دق  ناك  وأ  نيرشعلاو ، ةسماخلا  رمعب  كاذنآ 

لئابقلا دحوي  ناك  نيب  تافلاحتلاو  برحلا  تاونس  ميدقت  بهُسأ يف  .هبعش  

ةءارقب يصوأ  ً.اعساو  ًالاجم  ًااد  هتصقل  نأ  متهالل  ثملا  .هتدايق  تحت  ًاعم 

، يليو رثرآ  ةمجرت  ، The Secret History of Mongols لوغملل يرسلا  خيراتلا 

.ةبقحلا كلت  نع  ديزملا  ةفرعم  ىنمتي  نم  لكل 

دعص .ةديدجلا  ةمألا  ليكشت  مواقي  يسيئر  فالتئا  رخآ  زنمينلا  فلاحت  ناك 

زيكنج شيج  نع  ًادعتبم  تاردحنملا  دعصو  وخان ، لبج  لعفلاب  زنمينلا  ناخ 

مهلتقو اوضفر  مهنكل  هناسرف ، ىلع  ءاقبإلا  زيكنج  ضرع  .هوحن  مدقتي  ناك  يذلا 

.هتاوق نمض  تالئاعلاو  براحملا  يقاب  باعيتسا  مت  .لجر  رخآ  ىتح 

فرُعي ال  .يرجنت  - بت مساب  ًاضيأ  ًافورعمو  ًايوق ، ًافاّرع  ًانهاك  وشكوك  ناك 

تارم ةّدع  زيكنج  ىلإ  تروبو  نلوه  تكتشا  ً.اذفان  حبصأ  فيك  نأشب  ثكلا 

كئلوأ قلقل  ًابك  ًاردصم  زيكنج  ىلع  هثأت  ةردق  تحبصأ  .فاّرعلا  نهاكلا  نأشب 
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تاذلا دحاو : ءس  بأب  دقتعي  هسفن  زيكنج  ناك  .ناخلا  لوح  اوناك  نيذلا 

ناوق دحأ  ناك  ً.اضماغ  ًاصخش  وشكوك  يقب  .ةنهكلا  حاورأ  اعب  ةديؤملا  ةدحاولا 

.هتصق درس  نم  دعب  ِهتنأ  .ةنهكلا   مد  وأ  لم  مد  ةقارإ  ّرظحي  لئابقلا 

ءالو نالعإ  رغويلا  ناخ  بتك  زيكنج ، ءادنل  ةباجتسا  عمتجت  لئابقلا  تناك  يف 

برضلل راساخ  ضرعت  ةثداح  تناك  لاح ، يأب  .انه  هتدروأ  امل  ًابيرقت  ًاقباطم 

.اليو سيلو  ناتوخغنوخ  ةشع  ءانبأ  عم  وثجلا  ىلع  جوميت  ماغرإو 

هايملا مامأ  باحسنالل  رطضاو  ءاملاب  ايزك  يزك  لهس  رمغب  لعفلاب  زيكنج  ماق 

ليصاحملا رامد  نأ  الإ  ًاجرحم ، ناك  كلذ  نأ  نم  مغرلا  ىلع  .اهبوسنم  عفترا  يتلا 

ٍضارأ ىلع  ًاخأ  زيكنج  لصحو  تاضوافملا  ةلواط  ىلإ  روضحلا  ىلع  كلملا  مغرأ 

ناك .ةيزج  عفد  ةركف  عم  زيكنجل  ةهجاوم  لوأ  كلت  نكت  .يلوغملا   بعشلل 

نم مغرلا  ىلع  ةقيرطلا ، كلتب  تاضوافملا  اهؤارجإ  ةيلوغملا  لئابقلا  نع  ًافورعم 

زيكنج ناك  نيب  كفتلا  متهالل  ثملا  نم  .عساو  قاطن  ىلع  نكي  كلذ   نأ 

نم ديفتسي  نكي  .روطاربمإلا   ةنيدم  ًاقحالو ، ايزك ، يزك  تاوب  هلعف  دق 

تّرثأ ةيزجلا  نأ  دب  .هناصح ال  ىلع  اهلمح  عيطتسي  يتلا ال  ةيصخشلا  تاكلتمملا 

.ةبك ةيلمع  ةدئاف  اهل  نكي  كلذ   فالخب  نكل  هتنميه ، تدّكأو  لئابقلا  يف 

دق نشت  ةيروطاربمإ  نم  يو  مألا  نأ  ول  ًافلتخم  ايزك  يزك  صم  ناك  ار 

انؤادعأ مجاهي  نأ  انتحلصم  نم  نإ  : " ةمجرتم هتلاسر  تناك  .ةثاغتسالا  ءادن  باجأ 

."؟ انيلع كلذ  رطخلا يف  نمكي  نيأ  .مهضعب 

دعتبا .طقف  ةفدص  كلذ  لعف  ميظعلا ، صلا  روس  لوح  زيكنج  راد  امدنع 

مهفن نأ  مهملا  نم  لاح ، يأب  .روسلا  نع  ايزك  يزك  يضارأ  ربع  غنيكني  ىلإ  هبرد 

مساب ًاقحال  تفرُع  يتلا  غنيكني  لوح  لابجلا  طقف يف  ةبلص  ةبقع  ناك  روسلا  نأ 

نم كأ  سيل  وأ  ًامّدهم ، روسلا  ناك  ىرخأ ، نكامأ  يف  .مويلا  جيب  مث  كب ،

روسلا ءانب  مت  ةقحال ، نورق  يف  .ةيداع  ةسارح  ةطقن  عم  ضرألا  نم  سارتم 
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.وزغلا دض  ًالصاوتم  ًالصاف  حبصيل  هلمكأب 

متيو ًااد ، يبيرقت  ةينيصلا  ةغللاب  نكامألا  ءسأ  ظفل  نأ  ةظحالم  مهملا  نم 

- يست ًانايحأ  ايزك  يزك  ظفُلت  اذهل ، .هسفن  فرحلا  ةباتكل  ةبيرغ  ةيدجبأ  لعتسا 

غنس غنوس  بتُكت  .نك  ىتح  وأ  نج  ًانايحأ  نشت  بتُكتو  ايسه ، - يسه وأ  ايست ،

، زيكنجل ًاظفل  نيرشعو  دحاو  ىلع  روثعلا  تعطتسا  دق  تنك  .صوصنلا  ضعب  يف 

، زيكنشت زيجنج ، لثم  يدايتعالا  ىلإ  سك  - نشتو ناكسيشتنج  بيرغلا  مسالا  نم 

ةدايقلا رقم  وأ  ركسعملا  ينعت  ودرأ  وأ  ودروأ  ةيلوغملا  ةملكلا  .زجنجو  زكنج ،

فاّرعلا نإ  مجاعملا  ضعب  لوقت  دشحلا . ةملك  ةملكلا  هذه  نم  انققتشا  .ةماعلا 

وأ ناخروغ  نم  مهمسا  اوقتشا  ار  لابين  ساكروغ  نإو  يلوغم ، لصأ  نم  ةملك 

.تاناخلا ناخ 

كانه ةيلوغملا ، ءسألا  لك  لاح  يه  ك  .يعرش  ءانبأ  ةعبرأ  زيكنجل  ناك 

ايسيداوب وأ  ربسكش ، ًانايحأ  بسكش  ةملك  بتُكت  ًاما ك  ةئجهتلا ، تافالتخا يف 

.يداجوأ يديجوأو  اغاج ، اغاشتو  يجوج ، ًانايحأ  يشوج  مسا  نوكي  .اكيدوب 

.لوت ًانايحأ  بتُكي  يذلاو  يلوت ، هئانبأ  رخآ  ناك 

.مهمزهي نيذلا  هئادعأ  نم  ًابلاغ  جوزتي  زيكنج  ناك  ايزك ، يزك  ةمأ  ىلإ  ةفاضإ 

هل نكي  كلذ   نأ  نم  مغرلا  ىلع  يعرش ، ءانبألا  لك  هتارارق  رخآ  دحأ  لعج 

.هئانبأ ثاملا ب  قح  ثأت يف 

هيف مجاه  يذلا  تقولا  يف  .زيكنجل  ةلكشم  ةرّوسملا  ندملا  تناك  املاطل 

.ةحلسأ تاناسرتو  عماوص  يوتحت  ةنّصحم  ىرقب  ةطاحم  ةنيدملا  تناك  غنيكني ،

ىلاوح اهسفن  راوسألا  ضرع  ناكو  ةنيدملا  راوسأ  لوح  ةيئام  قدانخ  كانه  تناك 

ةباوب ةرشع  ثالث  ةنيدملل  ناك  ً.اعافترا  كلذ  لثمو  ةدعاقلا ، دنع  ًامدق  سمخ 

ليم فلأ  نم  كأ  دت  يتلاو  اعلا ، ةانق يف  لوطأ  دعي  ناك  امو  ماكحإب  ةينبم 

فافض ىلع  تأشن  دق  اعلا  مصاوع  مظعم  تناك  .وهزغناه  ىلإ  ًاقرشو  ًابونج 
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يهغنوهز لشلا ، ىلإ  يهيب  ةبك ؛ تاحب  ثالث  لوح  جيب  ءانب  مت  .ميظع  رهن 

ةلوهأم ةرمعتسم  مدقأ  نوكت  ار  .بونجلا  ىلإ  يهنانو  طسولا  يف  يهغنوس ) وأ  )

نويلم فصن  لبق  اهيف  رشب  دوجو  تبثت  لئالد  ىلع  روثعلا  مت  هنأل  اعلا ، يف 

ً.انايحأ فرُعي  ك  كب ، ناسنإ  تضم ؛ ةنس 

دق غنيكني  تناك  رغداب ، رمم  ربع  هموجه  زيكنج  هيف  نش  يذلا  تقولا  يف 

ددع ةدايزو  لايمأ  ةسمخ  اهرطق  راوسأ  ءانب  اهنع  مجن  ومنلا  نم  ةدم  تدهش 

ليختن نأ  نكمملا  نم  .صخش  نويلملا  براقي  ام  وأ  ةرسأ ، نويلم  عبر  ىلإ  اهناكس 

اهدنع ، ىتح  .يمسر  لجس  يأ  يف  نورهظي  اونوكي  نيرخآ   نويلم  فصن 

روطاربمإلا رصقو  راوسألا  لخاد  ةهشلا  ةمّرحملا  ةنيدملا  ءانب  دعب  مت  دق  نكي 

ددع غلبي  مويلا ، ةنس 1860 .) نويسنرفلاو  نويناطيربلا  دونجلا  هرمد   ) يفيصلا

يذلا رمملا  يف  ةرايس  ةدايق  نكو  ةمسن  نويلم  سمخ  ىلاوح  ةنيدملا  ناكس 

: ًاضيأ فورعم  كلذ  خيرات  .خيراتلا  كراعملا يف  سرشأ  نم  ةدحاول  ًاحرسم  ةرم  ناك 

.خيراتلا كلذ  تاونس يف  سمخ  ذنم  هبعش  دئاق  زيكنج  ناك  .ةيداليم  ةنس 1211 

هرمع نوكي  نأ  لمتحملا  نم غ  .هلاجر  عم  لتاقو  ةيدسجلا  هتوق  جوأ  ناك يف 

دق تنك  ك  ثالثلا ، رمعب  ًاباش  نوكي  ار  نكل  ةنس ، عبرأ  نم  كأ  كاذنآ 

.انه تبتك 

لقأ هلاجر  ناك  .زيكنج  تاراصتنا  مظعأ  نم  ةدحاو  رغداب  رمم  ةكرعم  دعت 

اوقلستو ودعلا ، قيوطتل  براحم  لسرأ  هنكل  ةروانملا ، ىلع  ًارداق  نكي  ًاددع و 

وحن عجارتلا  ىلع  نشت  ناسرف  ماغرإ  مت  .ةكلاس  اهنأ غ  نشت  ءانبأ  دقتعا  ًالابج 

لكايهلا تناك  تاونس ، رشع  دعب  ىتحو  لوغملا ، ةلاّيخلا  لبق  نم  مهطوطخ 

تالكشملا ةجيتن  ًاليم . ثالث  ةفاسمل  ناكملا  كلذ  لوح  ضرألا  أل  ةيمظعلا 

لعأ ًافورعم يف  رمملا  ناك  ةيزيلكنإلا ، ةغللاب  ةينيصلا  تلكلا  ظفلل  ةداتعملا 

.رغداب ىلإ  مجُرتي  يذلاو  غنوهوي ، مساب  ةقباس 

روطاربمإلا حبذو  هجاردأ  لعفلاب  غنوهز  يهز  دئاقلا  داع  ةكرعملا ، هتراسخ  دعب 
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.يصوك مكحي  ناك  نيب  رخآ  عو  باشلا ،

جرب فلأ  براقي  ام  كانه  ناكو  ةعينم  نوكتل  غنيكني  ةنيدم  ءانب  مت  دق  ناك 

ماهس قالطإ  اهنك  ةمخض  ساوقأب  ًادوزم  اهنم  لك  ناك  .راوسألا  ىلع  ةسارح 

قالطإ اهنك  تاقينجنم  اهيدل  ناك  كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  .ليملا  يثلث  ةفاسم  ةبك 

تأدب دقو  دوراب  اهيدل  ناك  .راوسألا  قوف  نم  تادرايلا  تائم  ةليقث  تالومح 

نم ًاءزج  لكشي  تقولا  كلذ  ناك يف  هنأ  نم  مغرلا  ىلع  برحلا ، وتلل يف  هلعتسا 

؛ جلاعم تيزب  ةئيلم  ةيراخف  ةيعوأ  قالطإ  عيطتست  اهتاقينجنم  تناك  .تاعافدلا 

، لوغملا شيج  رهظ  مصقيس  ةنّصحملا  ةنيدملا  كلت  لثم  ىلع  موجهلا  ناك  .نيزنب 

.ملستست ىتح  ًاعوج  روضتت  غنيكني  لعجو  اهلوح  يضارألا  مدت  اوراتخا  اذهل 

تقولا يف  مهاتوم  نولكأي  غنيكني  ناكس  ناكو  تاونس  عبرأ  رمألا  قرغتسا 

لباقم مالستسالا  زيكنج  لبق  ةنس 1215 . اوملستساو  تاباوبلا  هيف  اوحتف  يذلا 

ةليط لعفي  ناك  ك  هبابش ، يعارم  ىلإ  ًادئاع  اهدعب  رفاس  .اهليخت  نك  ةيزج ال 

دعي هنأ   نم  مغرلا  ىلع  ً.ابونج  روطاربمإلا  بره  راصحلا ، ءاهتنا  عم  .هتايح 

نم ءازجأ  تقرتحا  .هنم  رأثيل  ةنيدملا  ىلإ  ًاشيج  لسرأ  زيكنج  نأ  الإ  هسفنب ،

.رهش ةليط  غنيكني 

ىهنأ يذلا  صخشلا  نكي  زيكنج   نأ  الإ  نشتل ، هتيهارك  نم  مغرلا  ىلع 

.البوك هديفحو  هئانبأ  قتاع  ىلع  كلذ  عقيس  ً.اخأ  مهعاضخإو  مهيضارأ  لالتحا 

اوضفر ملسملا  ماكحلا  نأ  حيحص  ً.ابرغ  هجتاو  صلا  رداغ  هحاجن ، ةورذ  يف 

نود نم  فرصتي  نكي  و  ةيؤر  بحاص  ناك  زيكنج  نكل  هتطلسب ، فارتعالا 

رداغ دقل  خيراتلا ، نع  ةبئاغ  نوكت  ام  ًابلاغ  يتلاو  ةبيرغ ، ةقيقح  اهنإ  .كفت 

.هيمدق دنع  طقستل  ةزهاج  تناك  امدنع  صلا 

مساب فورعملا  صاخلا ، هماظن  ءطبب  رّوطو  ناوقلاو ، ممألا  ةركف  مهفي  ناك 

. اساي
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نودلويس نيذلا  مكاحلا  ةلالس  نم  ةداقلاو  شيجلا  ةداق  ميظعلا ، ديقتي  اذإ   "

نع رظنلا  ضغب  .يهتنتو  ةلودلا  ةوق  مطحتتس  اهدنع  اسايب ، لبقتسملا  يف 

.ناخزيكنج هودجي ." نل  ناخزيكنج ، نع  اهيف  نوثحبي  يتلا  ةقيرطلا 

ام مهفو  ةرثانتم  لئابق  نم  ةمأ  لّكش  يذلا  صخشلا  ةيؤر  صنلا  اذه  ىرن يف 

.ةعساش ًاضرأ  مكحيل  رمألا  هبلطتي 

ءادوسلا ةميخلاو  ءارمحلا ، ةميخلاو  ءاضيبلا ، ةميخلا  ماظن  زيكنج  لمعتسا 

نم ةعرسب  طقست  ندملا  لعجل  ةممصم  ام ، عون  نم  ةياعد  تناك  .تفصو  ك 

يغبني ناك  ةيلوغملا ، لئابقلا  لغشت  ةيضق  ًااد  ناك  يعرلا  نأ  ىلإ  ًارظن  .فوخلا 

مهجازم ءاوس  بساني  كلذ  نكي  ً.انكمم   كلذ  ناك  ىتم  لّوطملا  راصحلا  يدافت 

لماع ةكرحلاو  ةعرسلا  اهيف  تناك  يتلا  ةيلاتقلا  تايلمعلا  زيكنج يف  بولسأ  وأ 

ًايساق ًارمأ  هدراوم  دافنتسال  ةنيدم  وحن  ودع  عفد  ناك  ةهباشم ، ةقيرطب  .يسيئر 

لوغملا بورحل  ةزيم  كانه  نكل  ًادج ، ًايلمع  زيكنج  ناك  ام ، ةقيرطب  ً.اعئاش 

نم ثكلا  انرسخ  دقل  ةلمج  لعتسا  متي  ناك  .رأثلا  انه : اهركذأ  نأ  قحتست 

.ةزهلا دعب  لماش  موجه  نش  ريربتل  بيطلا  لاجرلا 

.ةليوطلا ةبرحلا  لثم  ةديدج ، ةحلسأو  تاينقت  بيرجتل  ًادعتسم  ًاضيأ  ناك 

بارحلا اولمعتسا  مهنكل  لوغملا ، ناسرفلا  هراتخي  يذلا  حالسلا  ًااد  سوقلا  ناك 

دض ليقث  حجان  يموجه  حالسك  طبضلاب ، ىطسولا  روصعلا  ناسرف  بولسأب 

.نيرخآلا ةلاّيخلاو  ةاشملا 

.لوغملا اهققح  يتلا  تاراصتنالا  نم  ديدعلا  مهفل  ىرخأ  ةيسيئر  ةزيم  عادخلا 

رضي رشابملا  لاتقلا  نأ  نوربتعي  هتدايق  تحت  نولمعي  نيذلا  لاجرلاو  زيكنج  ناك 

مهل ربكأ  ًافرش  بلجت  ءاهدلاب  اهقيقحت  متي  يتلا  تاراصتنالا  تناك  .مهتعمسب 

كلذ ناكأ  ءاوس  هنوهجاوي ، يذلا  ودعلا  عادخل  ةقيرط  نع  نوثحبي  ًااد  اوناكو 

ةعونصم ىمد  ىتح  وأ  راظنألا  نع  ةيراوتم  ةيطايتحا  تاوق  مأ  ًافئاز ، ًاباحسنا 
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اهنوكلت اونوكي  تايطايتحاب   ءاحيإلل  ةيفاضإ  دايج  ىلع  ةعوضوم  شقلا  نم 

يف ًاما  اهتاذ  ةبراقملا  دمتعا  لواب  - نداب نأب  ركفي  نأ  ضعبلا  مهي  ار  .ةداع 

لاجر لاسرإو  ةيمهو ، ماغلأ  لوقح  عم  نورق ، ةعبس  دعب  غنيكفام  نع  هعافد 

ءايشألا ال ضعب  .ليحلاو  عدخلا  عاونأ  لكو  نايعلل  ةرهاظ  ةكئاش  كالسأ  عضول 

.غتت

ًافورعم نكي  .متهالل   ةثم  زيكنج  قنع  نم  مدلا  ص  مليج  مايق  ةثداح 

ًايرورض سيل  كلذ ؟ سفت  نك  فيك  نكل  لبق ، نم  مسلا  نم  اجن  دق  ًادحأ  نأ 

، ةقيقحلا يفو  ءافشلا ، ىلع  كلذ  دعاسي  .قنعلا ال  حرج يف  نم  ختملا  مدلا  صم 

ةثداحلا تعقو  .حرجلا  نم  ًاساسأ  ةفيعضلا  يارشلاب  رضي  نأ  لعفلا  كلذل  نك 

يننإ  ىتح  ةياغلل  ةيئانثتسا  تناك  اهنكل  انه ، هتركذ  ركبأ م  تقو  ًايخيرات يف 

، خيراتلا اهتباتك يف  ةداعإ  متت  يتلا  ثادحألا  عون  نم  اهنإ  .اهنع  يضاغتلا  عطتسأ 

.ةنئاش ار  ّدُعت  ًايئزج  ةحجانلا  لايتغالا  ةلواحم  تناك  اذإ 

يفنملا لئابقلا  لاجر  دحأ  مايقب  قلعتتو  اهدروأ  ةيخيرات   ةثداح  كانه 

نأ اننك  ال  .كسب  هديدهتو  يلوت  زيكنج  ءانبأ  رغصأب  كاسمإلاب  عئاجلاو 

.روفلا ىلع  هولتق  نورخآو  مليج  نأل  هيوني  ناك  ام  فرعن 

يف تارم  ةدع  حورجب  بيُصأو  رهُقي  ال  يذلا  لجرلا  كلذ  زيكنج  نكي   

ار ً.اراركتو  ًارارم  اجنو  هبناج  ىلإ  ًااد  ظحلا  ناك  كلذ ، نم  مغرلا  ىلع  .كراعملا 

.هفيلح رصنلاو  ًاكرابم  ناك  هنأ  نم  هنأشب  نودقتعي  هلاجر  ناك  ام  قحتسي 

هنأ لوغملا  شيجل  ةيسيئرلا  تازيملا  ىدحإ  تناك  رفسلا : تافاسم  نع  ةظحالم 

ةدكؤم تالجس  كانه  .ئجافم  موجهب  ًابيرقت  ناكم  يأ  ىلإ  لوحتلا  عيطتسي  ناك 

وأ مويلا ، ًاليم يف  عبس  لدع  يأ  مايأ ، ةعست  ليم يف  ةئمتس  ةفاسم  هعطق  نع 

رودق لازي  ناكو ال  مويلا  ًاليم يف  ةفاسم 140  اهيف  اوعطق  ةفاسم  لوطأ  تالحر 

وكرام نكل  دايجلا ، يغت  نمضتت  تالحرلا  مظعأ  تناك  .قيرطلا  ةعباتم  سرافلا 

قورش ب  ًاليم  ةفاسم 250  نوعطقي  اوناك  لوغملا  ثوعبملا  نأ  لّجس  ولوب 
٤٥٢



تناك .ةقهرملا  دايجلا  حارس  قالطإ  متي  ناك  ءاتشلا ، .مالظلا يف  لولحو  سمشلا 

.هتحت باشعألا  ىلع  روثعلل  هيف  ثحبتو  اهشطع  ءاورإل  جلثلا  نم  يفكي  ام  لكأت 

البوك ةرايزل  لوهسلا  ينيبراك  نالب  ود  نوج  اكسيسنرفلا  بهارلا  ربع  امدنع 

اهاس الإو  ةيلوغم ، دايجب  هدايج  لادبتساب  لوغملا  هحصن  مروكاراك ، ىلإ  مث  ناخ ،

.دايجلا نأشب  كلت  قلقلا  بابسأ  لثم  مهيدل  نكت  .توملا   ىتح  ًاعوج  روضتت 

داوج لثم  ةبك  ةوقب  امإ  عتمتت  تالالس  نم  ةيبرغلا  دايجلا  ةيبرت  متي  ناك 

اهتردقل ًادبأ  اهتيبرت  متي  .تاقابسلا   يف  اهتعرسل  وأ  شنب ، كلوفوس  ةعطاقم 

.لمحتلا ىلع 

نهسفنأ ةباش  فلأ  تس  ىلإ  لصي  ام  تقلأ  .ةحيحص  تاجيوتلا  طوقس  ةثداح 

.ةازغلا يدي  طقست يف  اهتيؤر  نم  ًالدب  غنيكني  راوسأ  نع 

.داّدحلا هيف  خفني  ّقز  وهو  ك "  " اهدرفم َةَِك :    [1]

 
ةيبرعلا لدنكلا  ةبتكم 
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