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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ٩ زنافیا اولأسي مل اذامل

 ةكلم" مساب ملاعلا ءاحنأ لك ىف ىتسيرك اثاجأ فرمت
 ةخسن رايلم ىلع وبري ام اهبتك تاعيبم تققح دقلو ."ضومغلا

 ىلإ تمجرت ىرخأ ةخسن رايلم ىلإ ةفاضإ ؛:ةيزيلجنإلا ةفللاب
 رم ىلع بتك اهل ترش ةبتاك رثكأ دمت یهو :ةيبنجأ ةغل ةئام
 الإ تامیبلا ىف اهقُمي ملو« تاقللا لك ىوتسم ىلع روصعلا
 تاياور نيب ام :اباتک نينامث فيلأتب تماق دقو :ريبسكش بتك

 تماق امك ءةميرجلا ىف ةريصقلا صصقلا نم تاعومجمو

 ىرام مسا تحت تاياور تسو :ةيحرسم ةرشع عست فيلأتب

 . توكامتسيو
 ةضماقلا ةيضقلا" ىلوألا اهتياور ىتسيرك اثاجأ تبتك دقلو

 ىتلاو ءىلوألا ةيملاعلا برحلا ةياهن برق "زلياتس ةنيدم ىف
 هذه ىف تماق دقو .شيجلا ىف ةضرمم اهلالخ لمعت تناك

 ىكيجلبلا ققحملا كلذ .وراوب لويكريه ةيصخش راكتباب ةياورلا
 دعب مئارجلا تاياور ىف ققحم رهشأ راص ىذلا مسجلا لیئض

 رشن راد ةطساوب اًريخأ ةياورلا ترشن دقو .زلوه كولريش
Bodley Head۱۹۲۰ ماع ىف . 

 ةياور فيلأت تداتعا نأ دعبو .1551 ماع یفو

 اهتياوز فیلأتب ىتسيرك اشاجآ تماق .ماع لك ةدحاو
 كلت ."؟ديوركأ رجور ديسلا لتق ىذلا نم" ةميظعلا



 رشنلا راد اهل اهرشنت ةياور لوأ تناك ىتلا ةياورلا
 رشانلاو ةبتاكلا نيب تطير ةقالع تسسآ ىتلاو " 0011185 "

 امك : ةياور نيعبس ىلع ديزي ام اهنع جتنو اًماع نيسمخل تماد
 ىلوأ یه " 5 ديوركأ رجور ديسلا لتق ىذلا نم " ةياور تناك
 -۷ ۸:01 " ناونع تحت - اًيحرسم اهليثمت متي ىتلا اهتاياور

 "ندنل" ىف "دنا تسیو " حرسم ىلع حاجنب اهضرع رمتساو

 رهشآ -" نارثفلا ةديصم " ةيحرسم حاتتفا مت دقو ,ةليوط ةدمل
 ةيحرسلا یهو ۰۱۹۵۲ ماع ىف قالطإلا ىلع ا هتایحرسم

 .خیراتلا ىف ضرع ةرتف لوطأ ةبحاص اهنوکب ةفورملا
 - ماقم ةيحاص ةسراف" بقل یتسیرک اثاجأ تحنم دقو

 كلذ ذتمو . ۱۹۷۲ ماع ىف تیفوتو ۰ ۱۹۷۱ ماع ىف "عيفر

 تققح یتلا ةياورلا كلت اهنم اهل تافلؤم ةدع ترهظ نیحلا
 ىف اّقحال ترهظو " Sleeping Murder " تاعیبلا ىلعأ

 مث ۰ اهل ةيتاذلا ةريسلا تّرشَت كلذ دعب .اهتافو ماع سقن

 " Miss Marples Final ةريصقلا صصقلا ةعومجم

Problem at Pollensa Bay" gCases"اطعو"  While " 

Lh [5t "اهل ةيحرسم لوأ ليوحت مت ۱۹۹۸ ماع ىفو  

 وه رخآ فلؤم ةطساوب ةياور ىلإ " 8/801 (20166 " یهو
e 

 . " نروبزوا زلرا

 ؛كولام رفوتسيرك ىلإ

 سدنه یرکذ ىف
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 ۱۷۳ اًيماحم حيصي ىبوب

 ۱۸۷ نوتجنفیر ةديسلا ثيدح

 +۱٩ ةروصلا ةاتف

 ۲۱۱  ىثالث رواشت
 ۲۱٩ ىئانث رواشت

 ۲۲۵ لاؤس نع بيجي رجود
 ۲۳۷ یرخآ ةيحض

 ۲:۷ اریوم ءافتخا

 ۲۰۱ نامیاک لآ راثآ بقعت

 ۱ ۲۷۳ جاربس دیسلا ثيدح

 ۱ ۲۸۲ ةيليل ةرمافم

 ۲۹۱  "لتقلل ىخأ ضرعت دقل"
 ۳۰۳ ةريخألا تاظحللا ىف

 ۲۱۵ رجداب ةياكح

 ۳۲۳ بورهلا

 ۳۳۳ الاؤس حرطت یکنارف

 ۳۵۹ زنافیا

 ۳۵۵  هیفاک تنيروأ یهقم ىف ريثم ثیدح
 Tl ةيبونجلا اكيرمأ نم باطخ

 ۳۷۵ ةدايعلا راد نم رابخآ

 ۱ لصفلا

 ثداحلا

 هيدي زهو .لمرلا ةموک قوف فلوجلا ةرك زنوج ییوب عضو

 .هطیب اًددجم برضلا كسم مث .ةريصق ةيريضحت ةكرحب
 .قربلا ةعرسبو ةوقلا یهتنمب هیعارذ لوطب لفسآ ىلإ هحوطو

 .رعلا قوف میقتسم طخ ىف تعفترا و ةركلا تراط له نکل

 ةيلمرلا ةقطنلا ةرباع .ةوقب قلطنت یهو یلعآ ىلإ عفترت تلظو
 ٩۱4 مقر ءارضخلا ةرفحلا نم ةبيرق ةفاسم ىلع طبهتل

 ةيرضلا ةوقب تجرحدت لب .كلذ نم اّيأ ةركلا لعفت مل .الک
 تفقوو تطقس یتح رملا لوط ىلع تعفدناو اهتلان یتلا ةئيسلا
 !ةیلمرلا ةقطنلا لخاد تابثب

 نم قلطنتل نیسمحتلا نیجرفتلا نم دشح كانه نكي مل

 ىلع رهظی ملو .لمألا ةبيخو ناجهتسالا تاحیص مههاوفآ
 .ةشهدلل تارامأ ةيأ ةارابملل دیحولا دهاشلا هجو حمالم

 مل براضلا نإ ثیح ؛ةلوهسلا یهتنمب رمألا اذه ریربت نکمیو
 راد یعارل عبارلا نبالا ناك امناو .اّریهش فلوج بعال نكي



 لوألا لصفلا

 نم برقلاب عقت ةريغص ةيلحاس ةدلب یهو _ تلویکرام ةدابع
 .زليو لحاس

 .جاعزنالاو بضفلا ىناعم لك لمحت ةحيص یبوب قلطأ
 ةينامث رمعلا نم غلبي .عمالملا فيطل اباش ىيوب ناك

 هفصي نأ هئاقدصأ لضفأ رود قمب نكي ملو ؛اًماع نيرشعو

 ءاًيبحمو اًحيرم اًهجو كلتمي ناك هنكل .حمالملا مينسو باشلاب
 .صالخإلاو ,ةحارصلاو دولا نارهظُت ناتينبلا هانيع تناكو

 ."موي دعب اًموي ءوسي ىاوتسم نإ" :رجضب ىبوب لاق
 ."اًريثك كسفن ىلع طغضت تنأ" :هقيفر لاق

 رعش هل ءرمعلا فصتنم ىف الجر سساموت روتكدلا ناك
 روتكدلا ةداع نم نكي مل .نوللا رمحأ جهتبم هجوو ىدامر
 برضي ناك امئإو .ةوقلا ىهتنمب هبرضم حوطي نأ سماموت
 ناك ام ةداعو .فصتتلا ىف ةميقتسم ةريصق تايرضب ةركلا

 . اًميظنت لقأ نكلو ةعارب هنم رثكأ نيبعال ىلع بلغتي

 ناكو .ىبشخلا برضملا اًمدختسم ةوقب ةركلا یبوب برض
 ةفاسم ىلع ةركلا تفقوتف ءةشلاثلا ةبرضلا ىف هفيلح حاجنلا

 هترك ساموت روتكدلا لصوأ ىتلا ةيبشعلا ةقطنلا نم ةبيرق
 .یدیدحلا هبرضم نم طقف نيتبرضب اهيلإ

 ."ديكأتلاب كييصن نم ةرفحلا هذه" :ىيوب لاق
 .ةيلاتلا ةرفحلا ىلإ اقلطنا مث
 .ةميقتسمو ةديج ةبرض تناكو الو هترك بيبطلا برض

 .ةريبك ةفاسم ربعتل ةيفاكلا ةوقلاب نكت مل اهنكل

 ىتسيرك اثاجأ

 , اهعضو نم لدعو لمرلا ةموك قوف هترك عضوو ؛ییوب دهنت

 ىلإ برضملا بحسو :تارم ةدعل ءاوهلا ىف هبرضمب حوطو

 .نميألا هفتك ضفخو ؛هسأر عفرو :هينيع قلغأو .ةدشب ءارولا
 ةوقب ةركلا برض مث - اهلعف بجي ال ىتلا ءايشألا لك لمفو
 .رمملا فصتنم قوف ةبيهر ةعرسب قلطتتل

 ءاضرلاو حايترالا ىناعم لك لمحت ةقيمع ةرفز ىبوب قلطأ
 نم فلوجلا ىبعال زيمي ىذلا ريهشلا سوبعلا كلذ حازناو

 هوجو نع بيفي ال ىذلا ةجهبلاو لزجلا ريبعت هلحم لحيل ههجو
 .رصنلا زارحإ دنع فلوجلا ىبعال

 لعفأ تنك اذام نآلا تفرع دقل ": ةيذاك ةجهلب - ییوب لاق

 ."لبق نم
 مث .ةيلاثم ةيرض یدیدحلا هيرضمب ةركلا ىيوب برض

 عضو ام ناعرسو .ةقيقخ ةبرضل یبشخلا برضملا لمعتسا

 تحت تایرض عبرأ زارحإ ىلإ ىبوب لصو .ةرفحلا ىف ةركلا
 .ةدحاو ةبرضب هيلع اًمدقتم ساموت بيبطلا راصو لدعملا

 ؛هسفن ىف ةقثلاب ألتما دقو ٠١ مقر ةرفحلا ىلإ ىبوب مدقت
 ثدحت مل نكل ءاهلعفي نأ بجي ال ىتلا ءايشألا لك لمف اًددجمو
 لكشب تقلطنا ةركلا نأ وه ثدح امف ؛ةرملا هذه تازجعم ىأ

 ةيحانلا ىلإ نكلو اًمامت ةميقتسم ةيوازيو قراخ ىزاجعإ
 .ةيسكعلا

 ىلإ ةميقتسم ةيرض تناك اهنأ ول" :ساموت روتكدلا لاق
 ."!ةزجعم تناكل....مامألا

 یننآ نظأ ءاّبجع ...كلذك تناك اهنأو ل" :ةرارمب یبوب لاق



 لوألا لصفلا

 سأرب تمطترا دق ةركلا نوكت الأ ىنمتأ !ةخرص توص تعمس
 ."مهدحأ

 اًتفاخ ءوضلا ناك نكل .نيميلا ىلإ رظنلا ىيوب قدح
 ةطقن ىلإ لصت داكت سمشلا تناك ثيح ؛ةمدعنم هيش ةيؤرلاو

 .ةديعبلا ءايشألا ةيؤر بعصُي اههاجتاب رظنلا ناكو .بورغلا
 ةفاح تناكو .رحيلا نم ثعبني فيفخ بايض دوجو ىلع ةوالع

 ثم ةدع دعي ىلع فرجلا
 نم نكل .هاجتالا اذهب دتمي ةركلا ريس طخ نإ" :ىيوب لاق

 ىأ ىلع .ةفاسملا هذه لك تربع دق ةركلا نوكت نأ ليحتسملا
 ."8تنأ اهتعمس له - ةخرص تعمس یتنآ لعقلاب نظأ ,لاح

 .اًثيش عمس دق نكي مل بيبطلا نکل
 ىف ةبومصلا ضعب دجوو ؛هترك نع اّتحاب ىبوب قلطنا

 ناك دقل .ضرألا ىف ةسورغم اًريخأ اهدجو هنكل .اهیلع روثعلا
 لخاد امامت ىفتخت اهنإ ثيح ؛ةركلا برض اًًيلمع ليحتسملا نم
 نيترم وأ ةرم ةركلا برض ىبوب لواح .تاريجشلا نم ةمجأ
 دق هنأ هملعيل هقيفر ىلع ىدانو هديب اهطقتنا مث :حاجن نود

 .تادرايلا نم تا

 .ةرقحلا كلت رسخ

 دنع ةيلاتلا ةرفحلا تناك ثيح ؛ههاجت بیبطلا كرحت

 .اًمامت فرجلا ةفاح

 ةبسنلاب مئاد فوخ ردصم لثمت ۱۷ مقر ةرفحلا تناك
 ةوه قوف ربمتل ةوقب ةركلا قالطإ بلطتت تناك ثیح ؛ىبوب ل
 تناك دقف ةيافلل ةريبك نكت مل ةفاسلا نأ مغرو .فرجلا

 .ةياغلل ةديدش ةوهلا قمع ةيبذاج

 ىتسيرك اثاجأ

 ىلإ دتمي نآلا راص ىذلا ةاشلا رمم اربع دق نالجرلا ناك
 .اًمامت فرجلا ةفاح اًيذاحم .امهراسی نع لخادلا

 تناك ةوقب ةركلا برضو ىديدحلا هيرضمب روتكدلا كسمأ
 .ىرخألا ةيحانلا ىلإ اهلاصيإل ةيفاك

 .برضملاب حوط مث اًقيمع اشفن طقتلا دقف ىيوب امأ
 ةفاح ىلإ اهلوصو دنع تفتخا مث مامألا ىلإ ةركلا تجرحدتف
 .فرجلا

 لك ىف ةيبغلا ةيرضلا هذه ىدؤأ ىننإ" :ةرارمب ىبوب لاق
 ."ةنيعللا ةرفحلا هذه ىلإ اهيف لصأ ةرم

 .لفسأ ىلإ رظنلا قدحيوهو .فرجلا ةفاح لوح ىيوب فاط
 تاركلا لك نكت مل نكل ,فرجلا لفسأ عملت رحبلا هايم تناك

 دنع رادحنالا ةديدش طوبهلا ةيواز تناك .هقامعأ ىف عيضت

 .لفسألا ىلإ تهجتا املك اًرادحنا لقأ تناك اهنكل .ةمقلا

 كانه نأ ملعي ناكو .فرجلا ةفاح قوف ءطبب ىبوب راس
 :ةریبک ةلوهسب لفسأ ىلإ هنم طوبهلا نكمي اًدحاو اًمضوم
 اوناك ام ةداع نيذلا راغصلا نودعاسلا هلعفي ناك ام وه اذهو

 یفو نوثهلي مهو نودوعي مث ةعرسب ةفاحلا لفسأ ىلإ نوقلطتي
 .ةدوقفملا ةركلا مهدي

 :هقيفر ىلع ىدانو :ةأجف هناكم ىف ىبوب رمست
 كانه دوجوم هنأ نظت ىذلا ام .بيبطلا اهيأ انه ىلإ ّلاعت"

 ."؟لفسألاب

 ةنكاد ةموك كانه تناك .لفسألاب اًمدق نيعبرأ دعب ىلعف

 .ةميدقلا سبالملاب هبشأ ءىش نم



 لوألا لصفلا

 :لاقو هسافنأ بيبطلا طقتلا

 نأ بجي - فرجلا قوف نم مهدحأ طقس دقل !ىهلإ اي"
 ."هيلإ لصن

 ناكو ,یرخصلا ردحنملا نالجرلا طبه ؛بنج ىلإ اًبنجو
 الضو اًريخأو .ظوبهلا ىلع هقيفر دعاسي :ةقايل رثكألا ؛ىبوب

 دسج ىوس نكت مل ىتلاو ملاعملا ةلوهجم ةملظملا ةموکلا ىلإ
 هنكلو ,سنتتی لازيال لجرلا ناك .رمعلا نم نيعبرألا ىف لجر
 .ىعولل اًدقاف ناك

 سسحتو هفارطأ كسمأف ,لجرلا صحف ىف بيبطلا أدب
 لجرلا راوج ىلإ ینحنا مث .یلعآ ىلإ هينفج عفرو ؛هضبن
 ناك ىذلا ىبوب ىلإ هينيع بيبطلا عفر اًريخأو .صحفلا لمكأو
 .ءطبب هسأر زهيو نايثفلاب اًرعاش هناكم فقي

 كلذ نإ .هلجأ نم هلمع نكمي ام دجوي ال" :بيبطلا لاق
 دمتعأ انس .هرهظ رسکنا دقف :ةريحألا هتاظحل ىف نيكسلا
 طبه امدنع ةفاحلا وحن راس هلعلو :اًديج ةقطنلا فرعي ال هنأ

 دنع زجاح عضو ةرورضب ةيدلبلا سلجم تربخأ دقل .بابضلا
 ."ةفاحلا كلت

 :لاقو اًددجم بيبطلا فقو مث

 ةثجلا لقنل تابيترتلا لمعو ةدعاسملا بلجل قلطنأ فوس"
 .طبضلاب فقن نيأ فرعن نأ لبق مالظلا معي فوسف ,یلعآ ىلإ
 ."9دوعآ ىتح انه تيقب اله

 :اقفاوم هسآوپ ییوب ًاموآ

 نم هلمع نکمی ام كانه نأ نظأ ال" :الئاستم لاق مث

 یتسیرک اثاجأ

 ."۹كلذک سيلا .هلجآ

 :لاقو هسأر بیبطل يبطلا زه

 الو ءةوقب فعضي هضبن نإ - اليوط رمألا قرفتسي نل .ىلب"

 .ريدقت ىصقأ ىلع ةقيقد نيرشع نم رثكأ دمصيس هنأ دقتعأ
 حجرملا نم نكل ؛ليلقب ةياهنلا لبق هيعو درتسي نأ نكمملا نم
 ..كلذ عمو ,كلذ ثدحي الأ

 .لاح ىأ یلع انه ىقبأ نأ لضفألا نم" :ةعرسب ىبوب لاق

 اذإ" :ددرتب فاضأ مث ةظحلل ىبوب تكس ."نآلا تنأ قلطنا

 :":..:ركسم وأ ناقه أ دجوي الأ :هیعو درتسا

 :لاقو اًيفان هسأر بیبطلا زه

 ."قالطالا ىلع ملأ ىأب سحي نل ...ملآ ىأب سحی نل "
 اًددجم ىرخصلا ردحنملا قلستي أدبو بيبطلا رادتسا مث

 فرجلا ةمق ءارو ىفتخا ىتح هيلإ علطتي ىبوب لظو .ةعرسب

 .هديب حولي وهو

 ىرخصلا فرجلا لوط ىلع نيتنثا وأ ةوطخ یبوب كرحت
 ناك .هرئاجس ىدحإ لعشأو ىرخص ءوتن قوف سلجو ,قیضلا
 نكي مل ةظحللا كلت ىتحف ؛هرعاشم راثأ دق لجرلا كلذ دهشم

 .برق نع توملا ىأر وأ ضرملا هجاو دق ىبوب
 ةميغ !لجرلا كلذ هل ضرعت ىذلا كاذ رثاع ظح نم هل اي

 لصت ةايحو  نطاخ مدق عضومو .ةرمقم ةليل ىف بابضلا نم

 هلعلو  ةيفاعلاو ةحصلا روفوم ىف ودبي لجرلا ناك .اهتياهن ىلإ

 نم تولا بوحش نكمتي ملف ؛هتايح ىف اًموي ضرملا فرعي مل
 امیر  ةقلطنم ةايح شاع الجر ناك هلعل .هترشب ةرمس ءافخإ



 لوألا لصفلا

 ىف ىبوب سرفت .ةقطنلاب درابلا وجلا نع اًديعب - جراخلاب

 جومتم ىئانتسك رعش لجرلل ناك برق نع لجرلا حمالم

 مخض فنأو «هيغدص دنع ةليلق ةيدامر تارعشب طلتخي
 .نیتحوتفلا هيتفش فلخ رهظت ءاضيب نانسأو ىوق كفو
 نيتيوتلم لجرلا اقاس تناك .ناتيوق ناديو ناتضيرع نافتكو
 هجو ىلإ اًددجم هينيع عفر ىبوب نكل ,لوضفلا ريثت ةيوازب
 ةفخ تارامأ هيلع تدب ىذلا :ميسولا هجولا كلذ  لجرلا

 ىبوب نظ دقف .نانيعلا امأ .ةليحلا ةعسو ميمصتلاو لظلا

 ...ناواقرز امهنأ

 تحتفنا .هراکفآ ىف ةطقنلا كلت ىلإ ىبوب لصو امنيبو

 ةأجف نانيعلا
 دقو :ةحضاوو ةقيمع ةقرز - لعفلاب نيواقرز نانيعلا تناك

 بايغ وأ ةشهدلل رثأ امهب نكي ملو .ةرشابم ىبوب ىلإ اتعلطت
 ىلإ ناعلطتت نانيعلا تناك .ةياغلل نيتيعاو اتدب لب :ىعولا

 .الاؤس ناحرطت امهنأكو اتدب تقولا سفن ىفو :ىبوب

 ثدحت ريخألا نكل .لجرلا هاجت كرحتو ةعرسب ىبوب فقو

 لب _ اًنهاو وأ اًميعض هتوص نكي ملو هيلإ ىبوب لصي نأ لبق

 .اًحضاوو اّیوق جرخ
 ." ؟زئافيإ اولأسي مل اذان" :لجرلا لاق
 تخترا ام ناعرسو .ةبيرغ ةفجر هحمالم ترتعا مث

 ...هكف طقسو هنوفج

 !اهثراب ىلإ هحور تضافو

 ۲ لصفلا

 ءابالا صوصخب

 دقن _رمألا ىف كش كانه نكي مل نکل ؛لجرلا راوجب یبوب اثج
 تاظحل نم ةظحل رخآ ىف هيعو داعتسا نأ دعب لجرلا تام

 .ةياهنلا تناك اهدعب ...اهدعبو .لاؤسلا كلذب قطن مث .هتايح
 لجرلا بيج لخاد هدي ىبوب عضو :ئراذتعا هبش لكشبو

 هجو قوف لالجإب هدرف مث ءاًيريرح الايدنم جرخأو تیلا
 .هلعف عيطتسي رخآ ءىش كانه نكي ملو .لجرلا

 جرخي وهو لجرلا بيج نم رخآ نیش جرخأ دق هنأ ظحال مث
 ءانثأو ,ةيفا رغوتوف ةروص نع ةرابع ءىشلا كلذ ناكو ,لیدنلا

 هانيع تقلعت .اًددجم بيجلا لخاد ىلإ ةروصلا عاجرإ هتلواحم

 .ةروصلا لخاد دوجوملا هجولاپ
 لكشب ةزيمم حمالم تاذ ةأرما هجو لمحت ةروصلا تناك

 دقو :نینیعلا ةعساو ,حماللا ةليمج ةأرما تناك -یدایتعا ريغ

 ؛نیئالثلا نس نم لقأو ؛ةيبص اهنأب فصوت نأ نم ربكأ تدب

 رظنلل تفاللا اهلامج ةفص وه اهيلإ ىبوب هابتنا بذج ام نكلو



 ىتاثلا لصفلا

 اًهجو كلتمت ةاتفلا كلت تناك دقف ؛اهسفن لامجلا ةدش سيلو

 .ىبوب نظ اذكه وأ  هنايسن بعصلا نم
 سلج مث .ریقوتو قفرب بيجلا لخاد ةروصلا ىبوب داعأ

 .بيبطلا ةدوع راظتنا ىف ىرخأ ةرم

 رمألا ادب اذكه لقألا ىلع وأ - دیدش ءطبب رمي تقولا ناك
 وهو ؛رخآ اًثيش ىبوب ركذت دقف كلذك .رظتنملا ىتفلا لقع ىف

 ىئاسملا لفحلا ىف نغرألا ىلع فزعي نأب هدلاو دعو دق ناك هنأ
 ةعاسلا تناكو ,ٌءاسم ةسداسلا مامت ىف ةدابعلا راد هميقت ىذلا

 هدلاو نأ ملعي ناك هنكل .قئاقد رشع الإ ةسداسلا ىلإ ريشت نآلا

 ركذت هنأ ول ىنمتي ناكو ءىعيبط لكشب فورظلا مهفتي فوس
 رقوملا هدلاو ناك دقف ؛بییطلا عم ةلاسر هيبأ ىلإ لسري نأ
 ديدش ,كش نودب - ناکو .ةيبصملا ديدش الجر زنوج ساموت
 یمضهلا هزاهج ناك هترثاث روثت تناك امدنعو .ةيساسحلا -
 ىبوب نأ عمو .فصوت ال اًمالآ هل بيسي امم ؛مات رایهتال ضرمتی
 .هب قلعتلا دیدش ناك هنأ الا سئاب زوجع هدلاو نأ دقتعي ناك
 .سئاب قمحأ باش عبارلا هنبا نأ دقتعي ناکف زنوج رقولا امأ
 ةقيرطلا یه هذه نأ دقتعي یبوب نكي ملو ,ةدحب هلماعی ناکو

 .هكولس ىف بولطلا نسحتلا ثادحال ةبسانملا
 ىغري لظی فوس !نیکسلا زوجملل اي" :هسفن ىف ىبوب لاق

 فوسو ءال ما لفحلا أدبي نأ بجي ناك اذإ ام فرعي نلو :دبزيو

 عيطتسي نل اهنيحو .ةدعلا مالآب باصي ىتح اًيضغ طيشتسي

 ىدعو فلخأل تنك ام ىننأ كردي نلو ؛ءاشعلا ماعط لوانتي نأ
 فزعأ نأ ةيمهأ امو ...و ىتدارإ نع اًجراخ رمألا نكي مل ام هل

 ىتسيرك اثاجأ

 هذه نم رمألا ىلإ رظني نل هنكل 5ساسألا نم لفحلا اذه ىف

 ىأ مهيدل سيل نيسمخلا اوزواجت نم لك نأ ىرأ انأف «ةيوازفا
 نأ نظأو ءاهل ةميق ال رومأب ةدشب مهسفنآ نولغشي مهف - لقع
 دعي مل ىتلاو اهيلع اوبرت ىتلا ةئطاخلا ةقيرطلاب ةقالع رمآلل
 ."!زوجعلا ىدلاو نيكسم .قالطإلا ىلع اهرييغت مهرودقمي

 بحلا رعاشم هلقعب تطلتخا دقو هدلاو ىف ركفي یبوب سلج

 ةليوط ةيحضت اهنأكو هدلاو لزنمب هتايح هل تدبو .بضقلاو

 .رخآلا بناجلا یلعو .ةبيرفلا هيبأ راكفأ ءاضرإ لجأ نم دمألا
 نم دمألا ةليوط ةيحضتك هتايح ىلإ رظني زنوج ديسلا ناك
 ىتلا راكفألا نم ريثك تناك اذكهو .هردقي الو همهفي ال نبا لجأ

 .نبالاو بألا رظن اتهجو اهيف فلتخت عوضوملا سفنب قلعت
 نوكي نأ هب اًيرح ناك دقو !دوعي ىتح اًرهد بيبطلا قرغتسا

 .تقولا اذه لولحب داع دق

 .رجض ىف ضرألا ىلع هيمدقب بدبدي أدبو اًمقاو ىبوب به
 اخرف ؛ىلعأ ىلإ هرظن عفرف .هقوف اًنوص عمس ةظحللا كلت ىفو

 ۱ .ةيرورض دعت مل هتامدخ نأو تءاج دق ةدعاسلا نأي

 الجر ناك امناو .ساموت بیبطلا نكي مل ءاج نم نکل

 -ییوب هفرعی الو فلوجلا یبعالب صاخلا لاورسلا ىدتري
 ؟ثداح عقو له ام بطخ كاته له" :دیدجلا دقاولا لاق

 ."؟ةقيرط ىأب كتدعاسم یننکمی له

 مل ییوب نکل .حاّدصو فيطل توص هلو الیوط الجر ناك
 ناكملا وزغت تناك ليللا ةملظ نأل حوضوب هحمالم نيبت عطتسي

 هر



 ىناثلا لصفلا

 تاقيلعت بيرغلا صخشلا قلطأ امنيب ثدح ام ىبوب حضوأ

 رضحأ نأك - ؟هلمع ىننكمي ام دجوي الآ" :لجرلا لءاست

 ."ةرخآ ءىش ىأ لعفأ وأ ةدعاسملا

 اذإ امع هلأس مث ,قيرطلا ىف ةدعاسملا نأ ىبوب هل حضوأ

 .مهدحأ مودق ىلع لدي رثأ ىأ ىأز دق ناك
 ."رضاحلا تقولا ىف برتقي دحأ دجوي ال"
 ."ةسداسلا ىف اًدعوم ىدل نأ ةلكشملا" :ىبوب لاق

 "...ردافت نأ دوت الو"

 .لعفلاب ىقوت دق لجرلا نإ ...دصقأ ...كلذ دوأ ال ءالك"

 "...كلذ عم نكل .هلمع ىننكمي ام دجوي الو

 ىلع رداق ريغ - هتداعک - ادبو :مالكلا نع ىبوب فقوت
 .تاملكلاب ةيرظضملا هرعاشم فصو

 هدصقي ام مهف دق رخآلا لجرلا نأ ادب ,لاح ىأ ىلع

 .یبوب

 كيلإ طبهأ فوس ؛عمسا .هلوق هديرت ام فرعأ ىننإ" :لاقف
 ىتح رظتنأ فوسو  هنم طبه اًعضوم تدجو نإ عبطلاب اذه-

 ."مهرظتنت نيذلا لاجرلا ءالؤه ىتأي
 ىننإ !ىردتأ ؟كلذ لعفتس اًمحأ .هوآ " :نانتماب ییوب لاق
 هنکنو :عقاولا انيس ًابآ سیل هنإ .ییآ جيتس چ هرم
 كرحت ؟طوبهلا قیرط ةيؤر كنكمي له .رومألا رئاغصل جعزني

 عضولا وه اذه ...اًليلق نيميلا ىلإ نآلاو ...راسیلا ىلإ الیلق
 ."ةبوعصلا هذه لثمب سيل طوبهلا نإ - حیحصلا

 ىتسيرك اثاجأ

 اًهجو اراص ىتح هتاهيجوتب رخآلا لجرلا عجشي ىبوب لظ

 ةسماخلا ىف اجر ديدجلا دفاولا ناك .قيضلا رمملا لخاد هجول

 هنأكو ؛ةددحم ريغ ههجو حمالم تدبو .رمعلا نم نيثالثلاو

 .فيفخ براشو ةسدعلا ةيداحأ ةراظن ىلإ ةجاحب ناك

 ىمساو ؛ةقطنملا هذه نع بيرغ انأ" :ديدجلا دفاولا لاق

 دحأ ءارشل انه ىلإ ت تيتأ دقو . .ةيسانلاب شتیرف نوتجتيساب

 طقس هنظت له !انه تثدح یتلا كلت ةاسأم نم اهل اي .لزاتلا

 ,9ةفاحلا قوف نه

 .اّقفاوم هسآ رب یبوب أموأ

 وهو ؛بایضلا ضعب كانه ناك دقت" :اًحضوم فدرأو

 لك ىلع اًركشو ءاّقحال كارأ ءاًتسح .ساسألا نم ريطخ قيرط

 ."عينصلا اذه كل ىسنأ نلو :نآلا عرسآ نأ بجي .ءیش

 ىأ ناف ؛ركشلل یعاد ال" :اًضرتعم رخآلا لجرلا لاق

 كرت نكميال ذإ - ءیشلا سفن لعفيس ناک ىعضوم ىف صخش

 سيل هنأ دصقأ .انسح ...اذكه ىقلم نيكسملا لجرلا كل

 ."اًمثال افرصت

 ىلإ لصو امدنعو «ىلعأ ىلإ اًدئاع روخصلا قلستي ىبوب ناك

 .ةدلبلا ىلإ اًدئاع ودعي قلطنا مث رخآلا لجرلل هديب حول ةمقلا

 الدب ةدابعلا راد روس قلست «تقولا ضعب هسفن ىلع رفوي ىكلو

 هظحال اموهو  ةيمامألا ةباوبلا ىلإ اًلوصو هلوح فافتلالا نم

 هضاعتما راثأو ةدايعلا رادل ةيولعلا ةفرشلا نم زنوج رقولا

 .ةدشي

 .ةسداسلا دعب قئاقد سمخ ىلإ ريشت ةعاسلا تناك



 ىتاثلا لصفلا

 سلجو ؛ىليللا لفحلا دعب ام ىلإ خيبوتلاو حيضوتلا لجأت دقل
 ةلآلا راتوأ ىلع فزملا أدبو هدعقم ىف سافنألا عطقتم -یبوب

 ىلع ترطيس ىتلا توملا راكفأ تدأ دقو .ةقيتعلا ةيقيسولا
 .ىزئانجلا نابوش نحل فزعب همايق ىلإ هلقع

 ربعت ةقيرطب هنيا خيوي زنوج رقوملا أدب ,لفحلا ءاهتنا دعبو

 .بضغلا نع ربعت امم رثكأ ىنسألا نع
 ءیشلا لعفت نأ كتعاطتساب نكي مل اذإ" :لجرلا لاق

 مدقت الأ لضفألا نمف ,یبوب ىزيزع اي :ةحيحص ةقيرطب

 سيل بابشلا كئاقدصأ لكو كنأ ملعأ ىننإ .ساسألا نم هيلع
 سانلا كرتن نأ اًدبأ بجي ال نكل :تقولل مارتحا ىأ مكيدل
 نغرألا ىلع فزعت نأ تضرع دقن .رخأتملا كقيرشت نورظتني
 الدبو «هيلع كريجأ وأ اذه كنم بلطأ ملو :كتدازإ نضحمي
 نأ  كبلق ىوه نم عفا دب -تلضف هب تدعو امي مزتلت نأ نم
 ."...فلوجلا بعلل بهذت

 دتحي نأ لبق هابأ عطاقي نأ لضفألا نم هنأ ىيوب نظ
 .هيضغ ديازتيو

 نأ داتعا ىتلا ةقيرطلا یهو  ةجهتبمو ةحرم ةجهلب لاقف
 نكي مل :ىدلاو اي اًرذع" :راوحلا عوضوم ناك امهم اهي ثدحتي
 ."ةثج سرحأ تنك دقف :ةرملا هذه أطخرمألا

 ."٩اذام لعفت تنك"

 ىف _ فرجلا ةفاح قوف نم طقس لجر ةثج سرحأ تنك"
 ۰۱۷ مقر ةرفحلا دنع  ىلبجلا عدصلا نم ةبيرقلا ةعقبلا كلت

 راس دق لجرلا نأ دبالو ؛اهنيح بابضلا ضعب كانه ناك دقل

 ىتسيرك اثاجأ

 ."اهقوف نم طقسو ةفاحلا هاجت

 له !ةاسأم نم اهل اي !ىهلإ اي كتمحر" :زنوج رقوملا حاص

 ."ةروفلا ىلع هفتح لجرلا ىقلا
 نأ دعب هسافنأ ظفلو .تقولا ضعبل ىعولا دقف دقل الك"

 ترعش عبطلاب ىننكل ,ةدعاسلاب یتأین ساموت بیبطلا بهذ
 اذكه ىقلم لجرلا كرتأ نأ عطتسأ مل كانه ىقبأ نأ َيلع نأ
 ءاكبلا ةمهم هل تكرتف رخآ لجر رضح ليلق دعب نكلو .لحرآو
 ."انه ىلإ تلصو ىتح حيرلا قباسأ تقلطناو ديقفلا ىلع

 :لاقو زنوج رقوملا دهنت
 كتعيبط نم ءىش ىأ ريغي نلأ «یبوب ىزيزع اي .هوآ"

 نأ عيطتسأ امم رثكأ ىننزحي اذه كلاح نإ ؟هذه ةرتهتسلا

 اتوم ناکو - هجول اّهجو توملا تلباق دق تنآ اهف ؛كل فصأ
 كيف رثؤت ملو .رمألا اذه نأشب حزمت تلز ام كلذ عمو ءاّيئاجه
 - الیلج وأ اًسدقم ناك امهم ءیش لك نإ .اًقلطم ةيرجتلا هده
 ."دیدجلا لیجلا رشعم اي مکهاوفآ ىف ةحزم نوكي نأ ودعی ال

 .ضرألا ىلع هیمدق عضو نم لدبي ىبوب لظ

 حزمی دق ءرلا نأ كردي نأ عیطتسی ال هدلاو ناك اذإ

 نأ هدلاول نكمي الف  اًنسح  اههاجت ىسألاب رعشي هنوكل ةلأسم
 ءرملا عيطتسي ىذلا ءىشلاب رمألا اذه سيلو ءاذهك اًرمأ كردي
 ناليفك ىسآملاو توملا نأ دقتمي زنوج رقوملا نإ .هحرشي نأ
 .تمصلا همازلاو ءرملا طابحإب

 ةرمعلا نم نيسمخلا اوطخت نمم هعقوت نكمي ىذلا ام

 مهيدل مهف ؛ءىش ىأ مهفي نسلا هذه اوطخت نمم دحأ ال



 ىتاثلا لصفلا

 .یبوب ركف اذكه !راكفألا نم ةبيرغ ةعومجم

 دقل اذه بیس یه برحلا نأ دقتعأ" :هسفنل ىبوب لاق
 ىلع نيرداق اهدعب اودوعي مل مهنآ ةجردل ةدشب مهتطبحأ
 ."ميلسلا ريكفتلا

 لصو ىتلا ةلاحلل ىسألابو هيبأ نم لجخلاب ىبوب رعش

 * .اهيلإ
 تراص هفقوم ريسفت ةلواحم نأ نم دكأت دقو ىيوب لاق

 ."یدلاو اي اًرذع" :ليحتسملا نم اًبرض
 تارامآ هيلع ترهظو هدلو هاجت ىسألاب زنوج رقوملا رعش

 سيل ىتفلا كلذ نإ .ههاجت یزخلاب اًضيأ رعش هنكل  لجخلا
 الو اًقيزم ودبي هراذتعا ىتحو .ةايحلا ةيدجل كاردإ ىأ هيدل

 .مدن رعاشم ىأ ىلع لدي
 اًدوهجم لذبي امهالكو :ةدايعلا راد هاجت هنباو بألا كرحت

 .هكولسو رخآلا بولسأ هسفنل رربيل اًيفارخ

 ىلع هسفنل یبوب رثعيس ىتم" :هسفنل زنوج رقوملا لاق

 ."۹....ةفیظو

 ءاقبلا قیطأس تقولا نم مک" :هسفنل ىبوب لاقو
 ."5...انه

 .اًديدش اًبح رخآلا بحي امهالك ناك دقف كلذ عمو

 ۳ لصفلا

 راطقلاپ ةلحر

 مویلا حابص ىف هجتا دقف .هترمافل یلاتلا ءزجلا یبوب ري مث
 ةشرو حاتتفا ىف رکفی ناك قيدص ةيقرل ةنيدلا ىلإ ىلاتلا
 كلذ ىف هل یبوب ةكراشم نأ نظی ناکو .تارایسلا حيلصتلا

 .ةميق تاذ نوكتس عورشملا

 لقتسا .تابیترتلا عيمج لمعب هقيدصو ىبوب ماق نأ دعب
 نيموي دعب هتدلب ىلإ اًدئاع فصنلاو ةرشع ةيداحلا راطق ییوب

 ىف هب قحل هنكلو لعقلاب راطقلا ىبوب لقتسا .اهايإ هترداغم نم

 ديدح ككس ةطحم ىلإ لصو دق ناك ثيح .نكمم تقو رخآ
 قفن ربع ضكري قلطناو ۰۱۱:۲۸ ىلإ ريشت ةعاسلاو نوتجنيداب

 راطقلا أدب ىتلا ةظحللا ىف ۳ مقر فيصرلا ىلإ الوصو باكرلا
 ةبرع لوأ ىلإ زفقو ةعرس ىصقأب ىبوب عفدناف .كرحتنا اهي
 نيذلا نيلامحلاو نيطخاسلا ركاذتلا ىلصحم الهاجتم .اهآر

 .ةرشابم هفلخ نم نورجي
 ىلع طقس .هحتفيل با بلا ضبقم ییوب بذج امدنع

۱۷ 



 ثلاثلا لصفلا

 ةرم امقاو به ام ناعرس هنكل ,هیتبکرو هيدي ىلع فيصرلا

 ىوق لاّمح ةطساوب قالغإلا مكحم بابلا ناك دقف :یرخآ

 بكارلا مامأ هسفن دجو راطقلا ىبوب لخد امدنعو :ةينبلا

 .ةروصقملاب ديحولا

 نكرلا ىفو :ىلوألا ةجردلا باكر صخت ةبرعلا تناك
 ةرونت ىدترت ةرشبلا ةنكاد ةاتف تسلج .كرحملل ةجاوملا

 ىلعو :ةقرزلا ةديدش ةعبقو ةريصق ءارضح ةرتسو ءارمح

 ىتلا ةدرقلا نيبو اهنيب حضاولا هباشتلا كلذ نم مغرلا
 نينيع تاذ ةاتفلا تناك ثيح ) نيلوجتملا نيفزاعلا بحاصت

 ةباذج تناك دقف ؛(ةرشبلا نضغتم هجوو نيتنكاد نيتنيزح

 دح ىلإ حمالملا

 مالكلا نع ىبوب فقوت .راذتعالا ةرابع فصتنم ىفو
 .ةأجف

 تقو ذنم كرأ مل !ىكنارف اي تنأ اهنإ ءاًبجع" :فدرأ مث

 ."ديعب

 ."ثدحتنل سلجا  نينس ذنم كرأ مل ىرخألا انأو"

 :لاقو یبوب مستیا

 ."ةيناثلا ةجردلاب ةصاخ یترکذت نإ"

 نم قرفلا عفدأ فوس .مهي ال اذه" :فطلب یکنارف تدر
 ."كلجأ

 ؛رمألا ىف ریکفتلا درجل ىتلوجر نيريثت كنإ" :ىبوب لاق
 ."ةراطقلا ةرجأ ىل عفدت نأ ةديسل حمسأ نأ نكمي فيكف

 ديجن ىذلا ديحولا رمألا وه اذه نأ ودبي" :یکنارف تلاق

۱۸ 

 یتسیرک اثاجأ

 ."مايألا هذه هلمع

 برتقي ءاقرز سبالم ىدتري ةثجلا مخض اًصخش یبوب حمل

 عفدآ فوس" :ةلوجرب لاقف  تابرعلا نيب لصافلا بابلا ريع

 ."ىسفنب قرفلا
 ."ىل رمألا عد" :ىكنارف تلاق

 دلرح ىذلا ركاذتلا لصحم ىلإ فطلب ىكنارف تمستیا

 اهيدي نم ءاضيبلا ةركذتلا طقتليل هدي دم مث .اهل ةيحت هتعیق

 .اهبقثب موقيو

 ىتثداحي ىكل اّت زنوج ديسلا رضح دقل" :ىكنارف تلاق
 سيلأ .ةلكشم لثميس اذه نأ نظأ ال ,قئاقد عضيل ام رمآ ىق

 . "5كنذك

 ىقبي نل زنوج ديسلا نأ نظأو ءىتديس اي ةلكشم دجوت ال"
 دوعأ نل" :ةيدجب فدرأو ةسايكب لصحملا لعس ."لیوط تقؤلا
 ."لوتسيرب راطقلا رداغي ىتح ىرخأ ةرم ةبرعلا هذه ىلإ

 نكمي ىتلا ءايشألل اي" :لصحلا رداغ امدنع ىيوب لاقا

 ."!ةماستباب اهلعقی نأ ءرغللا
 :تلاقو اّیفن اهسأر تتيوريد سيسنارف یدیللا تزه
 دقتعأ امناو «ببسلا تناك ىتماستبا نأ نم ةقثاو تسل"

 ةيماركإ نيلصحملا ءاطعإ ىف ىبأ ةداع وه یقیقحلا ببسلا نأ
 ."راطقلاب رفاس املك تانلش ةسمخ

 ىلإ زليو ىف یشیعلا نع تيلخت دق كنأ تننظ دقل"”
 دا

 وه فيك ملعت تنآ ,یزیزع ای" :ةلئاق سیسنارف تدهنت

11 



 ثلاثلا لصفلا

 ةوالع .ةقيتع ةقيرطب ءابآلا فرصتي فيك ملعتو .لاحلا
 مدعو :ةيدرتملا هايملا تارود ةلاحو :ةبيرغلا مهتافرصت ىلع

 نوكو - مهتيؤر نكمي صاخشأ وأ هلمع نكمي ءىش دوجو

 نولوقي مهنإ !مایألا هذه فيرلا ةرايزل نورضحي ال سانلا
 هذه فيلاكت لمحت نوعيطتسي الو مهتاقفن ىف نودصتقي مهنإ
 عتمتستل لعفت نأ ةاتفلا ىلع بجي اذام ءاًنسح .ةليوطلا ةلحرلا

 "ةاهتقوب
 .ةلكشملا داعبأ نزحب كردأ دقو .فسأ ىف هسأر ىبوب زه

 ىذلا لفحلا دمب :لاح ةيأ ىلع" :ةلئاق ىكنارف تامکآ

 ."الاح أوسأ نوكي نل ای لزنلا نأ تنقيت «سمألاب هترضح
 ."9لفحلا كلذ بطخ امو"

 لق لب .رخآ لفح ىأ لثم ناك دقل - قالطإلا ىلع ءىش ال"
 ضرتفملا نم ناك .ءىش ىأ ىف رخآ لفح ىأ نع فلتخي ال هنإ
 انضعب قلطنا دقو ءءاسم فصنلاو ةنماثلا ىف لفحلا أدبي نأ

 انيلإ مضنا عبطلابو :عبرلاو ةعساتلا ىلاوح ىف مهتارايسب
 ىلاوح ىف مهنع انلصفنا اننكلو .نيرخآلا صاخشألا ضعب

 انهجوت ةرتف دعبو ءاشعلا ماعط انلوانت دقل .اًبيرقت ةرشاعلا

 ظتكيس ناكملا نأ ةعئاش كانه تناك دقف  تينويرام ىدات ىلإ

 دقو - اذه نم ءیش یآ ثدحي مل نکل ,ةرهسلا كلت ىف داورلاب

 تابورشملا ضعب انلوانت دقف هيلعو .الممو اّیلاخ ناكملا ناك

 ةباترو اًءوده رثكأ هاندجوف جنيرلوب ىدان ىلإ انقلطنا اهدعبو
 معطم ىلإ هنمو .ريغص ىهقم ىلإ انهجوت اهدعبو ؛هقباس نم

 ةبجو لوانتن ىكل قلطنن نأ ىف انركف اهدعبو ؛ةيلقملا كامسألل

 ىتسيرك اثاجأ

 ءانتيؤرل شهدنيس ناك اذإ ام ىرنو اليجنأ لاخ عم راطفإلا

 اهدعبو ,طقف للملاب رعش لب - قالطالا ىلع شهدني مل هتکل

 یه هذه تسيل ؛یبوب ای ةحارصب .هلزنم ىلإ اتم لک هجوت
 ."اهانمتأ یتلا ةايحلا

 ."كلذ دقتعآ ال" :دسحلاب هساسحإ متکی وهو - یبوب لاق

 ىف اًوضع نوكي نأ هلایخب رم یتح وأ اًموي یبوب ملحي مل
 .جنيرلوب ىدان وأ تينويزام یداق

 .فصولا ةبيرغ ةقالع ىكنارفب هتقالع تناك

 اوبعلي ىكل هتوخإ عم بهذي نأ داتعا :ةلوفطلا ةلحرم ىفق
 .نسلا ىف اًعيمج اوربك نأ دعبو نآلاو .ةعلقلا ىف لافطألا عم
 نولباقتي اوناك امدنعو .رخآلا مهدحأ لباقي نأ ردانلا نم راص

 تابسانلا ىفو ,بطاختلا دنع تالئاملا ءامسأ نومدختسي اوتاک

 هتوخاو ىبوب ناك ةعلقلاب ىكنارف اهيف دجاوتت تناك ىتلا ةليلقلا

 مهتوعد متي مل اهيوخأو یکنارف َّنكل كانه سنتلا بعلل نوبهتي
 دقف ؛ةدابعلا راد اهميقت ىتلا تالافتحالا وأ تاولصلا روضحلا

 نل تنيوريد ةلئاع ءانبأ نأ ىلع اًينمض اًعامجإ كانه نأكو ادي
 :رخآلا بناجلا ىلع نكل - تالافتحالا هذه روضحب اوعتمتسي

 اًببحم اًرمأ نوكي ام اًمتاد نيبعاللا نم ديزملا دوجو ناك
 ىف كابترالا ضعب كانه ناك امبرو .سنتلا ةبعلب عاتمتساللا

 ءاتبأ لعلو .تالئاعلا ءامسأ مادختسا نم مغرلا ىلع لماعتلا

 .مهنم بولطملا نع دئاز دوب نوفرصتي اوناك تنيوريد ةلئاع

 قرف دجوي ال" هنأ زنوج ةلئاع ءانبأل اورهظي نأ اودارأ مهنأكو

 نوفرصتي زنوج ةلئاع ءانبأ ناك ءرخآلا بناجلا ىلعو .مهنیم

۳۱ 



 ثلاثلا لصفلا

 اوبلاطي الأ ىلع نيممصم اوناك مهنأكو :ةيمسر رثكأ ةقيرطب
 ةلئاع ءانبأ هضرعي ىذلا كلذ نم رثكأ ةقادصلا نم رادقمب

 ىوس مهللا «كرتشم مساق ىأ نيتلئاعلل دعي ملو .تنيوريد
 لظ دقف :كلذ عمو .امهلافطأ ناهذأب ةقلاع لازتال تايركذ

 تايسانملاب اًريثك دعسي ناكو یکنارف ب قلعتلا ديدش ىبوب
 .اهیف ردقلا امهنيب عمجي یتلا ةردانلا

 ملوآ - ءیش لک تمٹس دقل" :قّمرُم توصب یکنارف تلاق
 ."؟دعب مأسلا كبصي

 :لاقو اًليلق ىبوب ركف
 ."كلذب رعشآ یننظآ ال ءال"

 ."!یزیزع اي عئار رمآ نم هل اي" :یکنارف تلاق
 :اًمؤم اًعابطنا اهیدل كرتی الآ اذهاج لواحيوهو -یبوب لاق

 ىننإ لب :ملاعلا اذه ىلع ةيهشلا حتفنم ىننأ دصقآ ال یننا"

 ."ةفصلا هذهب نوفصتی نیذلا صاخشألا قيطأ ال طقف

 عامس درجل اهدسج ىف یرست ةريرعشقب یکنارف ترعش
 .ةملكلا كلت

 ال صاخشأ مهنإ كلذ ملعأ انأ" :ةلئاق تمتمتو

 ."نولمتحُي
 .قافشإ یف رخآلا ىلإ رظنلا امهالك لدابتو
 لجرلا كلذ ةصق ام ؛ةبسانملاب" :ةأجف یکنارف تلاق مث

 ."5فرجلا ةفاح قوف نم طقس ىذلا

 فيك نكل -ساموت بيبطلاو انآ هيلع ترثع دقل" :ىبوب لاق
 9 کناف اب رمالا اذهب: تعلع

۳۳ 

 یتسیرک اثاجآ

 ."رظنا - فحصلا ىف عوضولا نع تأرق دقل"

 ةفيحصلا ىف ريغص لاقم ىلإ اهعبصإب ىكنارف تراشأو
 صن ناكو ۰"تسیم یس ةقطنم ىف موئشم ثداح" :ناونعي
 :ربخلا

 نم ةيضاملا ةليللا ىف تلوبک رام ثداح ةيحض ةيوه ىلع فرعتلا مت

 نم دکأتلا مت دقو :هبیج ىف اهلمحی ناك ةيفارغوتوف ةروص لالخ
 ةديسلاب لاصتا یرج دقو .نامیاک ويل ةديسلا صخت ةروصلا نأ

 - ثیح .تلوبکرام ةقطنم ىلإ روفلا ىلع ترفاس یتلا نامیاک
 .دراشتیرب سكيلأ اهوخآ هنأب تلاقو ةروصلا بحاص ىلع تفرمت

 اًرخؤم داع دق دراشتیرب ديسلا نأ رداصلا ضعب نم انملع دقو

 رشع نم برقي ام ذنم ارتلجنإ جراخ شيعي ناك ثيح ؛مايس نم
 دقعي فوسو اذه .مادقألا ىلع ةلوج وتلل أدب دق ناك هنأو ,تاوئس

 .تلوبكرام ةنيدم ىف اًدغ قيقحتلا

 حماللا ىذ هجولا كلذ ىف ىرخأ ةرم ىبوب راكفأ تحرس
 كلت ىف اهتدلخو روصملا كلذ تاسدع اهتطقتلا ىتلا :ةباذجلا

 .ةروصلا
 ىف ىلاوقأ ميدقتل رطنضأ فوس ىتنأ دقتعأ" :ىبوب لاق

 ."قيقحتلا كلذ

 ."كعمسأل ىتآ فوس اریثم رمأ نم هل ایا
 -رمألا ىف ةراثإ ىأ كاته نوكيس هنأ نظأ ال" :یبوب لاق

 :”طقف هاندجو تقف

 ."۹هیلع امترثع نيح اًنيم ناكأ"

۳ 



 ثلاثلا لصفلا

 ةعاس عبر دعب اًبيرقت تام دقف ؛اهنيح اتيم نكي مل الك"

 ."هعم ىدرفمب تنكو :هيلع انروثع نم

 .اليلق ىبوب تكسو

 زجع ىذلا ىظحللا اهمهفت رهظت ةجهلب یکنارف تلاقف

 ."!نزحم رمأ نم هل اي" :ىبوب دلاو هنع

 ."...ءىش ىأب رعشي نكي مل عبطلاب هنإ" :ىبوب لاق
 ."ةاّقح"

 ةحصلا روفوم ىف ادب دقل ...اًنسح ...لاح ىأب نكل"
 اهل اي ...لاجرلا نم قلطنملا عونلا نم كلذ ادب ...ةيويحلاو

 قلزنت نأ درجم ...مهدحأ ةايح اهب ىهتنت ةتيقم ةقيرط نم
 نم ليلق اهيف طبه ةليل ىف فيخس فرج ةفاح قوف همدق
 .؟!بابضلا

 :فطاعتلاو مهفتلا سكعت ىتلا ةجهللا سفنب ىكنارف تلاق

 ."هینعت ام مهفأ"
 ."؟هتخأ ىلإ تثدحت له" :روفلا ىلع تلءاست مث

 دحأ ةيؤر ىلع ناك .نيموي ةدل ةدلبلاب تنك دقل ءالك"

 كنأ نظأ - اعم اهحاتتفا مزتعن تارايس ةشرو نأشي ىئاقدصأ

 ."هركذتأ ىننظأ ال"

 ميدقلا انقيدص نيركذتت كنأ دبال .هنيركذتت عبطلاب"

 ."نينيعلا لوخأ ناك,دقلرجداب

 .ريكفت ىف اهيبجاح یکنارق تدقع
 ةفيخس ةكحض هل تناك دقل" :ةحرم ةجهلب ىبوب لمكأف

۲ 

 یتسیرک اثاجآ

 ."بلکلا حابتب هبشآ ةياقلف

 .امه امك نیدقعنم یکنارف ابجاح لزي مل
 نم طقس ىذا ىبضلا كلذ نیرک ذت الأ" :یبوب لنکأق

 نیطلا ىف بقع ىلع اًسَأر سرفناو :رافص نحنو هر هم قوق
 .!؟هجرخن یکل هیمدق نم هبذج ىلإ انررطضاو

 دقل" :ةلوفطلا تایرکذ ةأجف تداعتسا دقو ىكنارف تلاق

 ."مثعلتلا مئاد ناك دقل - نالا ترک تت

 ."نآلا یتح مثعلتي لازام هنإ" :راختفاب یبوب درف
 جاجدلا ةيبرتل ةريظح شنی ملأ" :لواستب یکنارف تلاق

 ."5عورشملا لشف مك
 .!عیسص ا

 هولصفو ةصروب ة رسامس بتکم ىف لمعلل اهدعب بهذي ملأ"

 ."؟رهش دعب لمعلا نع
 ."اًضيأ حيحص اذه"

 ."9ةرتفب كلذ دعب داعو ايلارتسأ ىلإ هتلئاع هتلسرأ مث"
 "معنا

 ةيأ رمثتست نأ یونت ال كنآ نظآ :ىبوب" :یکنارف تلاق

 ."۹كلذک سیلآ «عورشملا كلذ ىف لاومأ

 ."اهرمثتسأ ىكل لاومأ یدل تسيل" :ىبوب لاق
 ."لاوحألا نم لاح ىأب لعفت ال" :یکنارف تلاق

 نأ لواح دق رجداب نوكي نأ ىعيبطلا نم" :ىبوب لاق

 ىتلا ةلوهسلاب سيل رمألا نكل .لالا ضعب كلتمي اكيرش دجي
 ."اهنيدقتعت

o 



 ثلاثلا لصفلا

 سانلا نأ دقتعت كلوح رظنت امدنع" :یکنارف تلاق

 الوقع نوکلتمی مهنکل - قالطالا ىلع لوقع ةيأ نوکلتمی ال
 ."لعفلاب

 هدصقت ام مهف ىتح الیوط اّتقو قرغتسا دق ىبوب نأكو ادب
 .ةرابعلا كلتب یکنارف

 صاخشألا دحأ رجداب نإ :یکنارف اي ىعمسا " :ةيدجب لاتف

 ."سانلا نم تلباق نم لضفأ دحأ وه لب ...نيديجلا
 ."لاحلا هذه ىلع نونوكي ام اًمئاد مهنإ" :یکنارف تلاق

 ."9نيدصقت نم"

 انه ىلإ نودوعي مث ايلارتسأ ىلإ نوبهذي نيذلا كئلوأ"

 ىلع عورشملا اذه ءدبل ةمزاللا لاومألاب ىتأ نيأ نم .اًددجم
 . "۹لاح ةيأ

 مستت ةشرو هل تکرتو هتالاخ وأ هتامع یدح| تیفوت دقل"

 ةئام هاوبآ عمج دقو ؛ةيولع فرغ ثالث اهبو تارایس تسل

 ,ةلمعتسلا تارایسلا ضعب اهب ىرتشي یکل هل اهايطعأو هینج
 نم اهقیقحت نکملا نم یتلا بساکلا مجح نم نیئجافت فوس
 ."ةلمعتسلا تارایسلا عیب

 یهو ؛لبق نم ةلمعتسم ةرايس تیرتشا دقل" :یکنارف تلاق
 ىلإ كعفد یذلا ام نکل .اهنع ثیدحلا دوآ الو ةلوم ةلأسم

 كنس ىف سیل ؟كلذك سیلآ .كولصفي مل مهنا ؟ةیرحبلا كرت
 ."هذه ةريغصلا

 .ىبوب هجو رمحا

 ."ٌىنيع ببسب" :ظيلغ توصب لاقو

۳۹ 

 یتسیرک اثاجأ

 ركذتأ ىننإ _ كينيع ىف بعاتم نم ىناعت اًمئاد تنك دقل”
 "ى

 ,ةيوعصب تارابتخالا زاتجأ نأ تعطتسا ىننكل ؛كلذ ملعأ"

 سمشلا ءوضل ضرعتلاو...ةيجراخلا ةمدخلا ةلأسم تءاج

 ةداپز ىف كلذ ببست دقل ...نيملعت امك .دالبلا كلت ىف یو

 .!هیرحبلا كرتل ثررطضا اذکهو :یتیع بعقل

 رمآ نم هل اپ " :ةذفانلا جراخ رظنت یهو یکنارف تمتعت

 .!نزحع
 .تاظحلل كيرم تمص داس

 اتسيل ْینیع نإ .لاح ةيأ ىلع زخم رمأ هنکل" :یبوب حاص مث
 .اّءوس دادزت نل امهتلاح نإ نولوقی ءابطألاو...فعضلا اذ
 ."زایتماب یلمع ماهم ءادأ ىف رمتسأ نأ ىناكمإب ناك دقق

 ."ريخب ناودبت كبنيع نإ" :ىكنارف تلاق

 امهيف ام لكب نيتينبلا ىبوب ىنيع ىلإ ةرشابم رظنت تناكو
 .ةقيمع ةحارص نم

 ."رجذداب ةكراشمل بهذآ فوس ؛كل تلق امكو" :یبوب لاق

 .اهسأرب یکنارف تأموآ

 تقو ناح دقل" :لاقو ةبرعلا باب مدخلا دحآ حتف
 ."ءادقللا

 ."؟انبهذ اله" :یکنارف تلاق

 .ماعطلا ةبرع ىلإ ريسلا آدب مث

 لالخ ىجيتارتسا لكشب ةبرعلا ةرخؤم ىلإ ىبوب عجارت

 .ركاذتلا لصحم رورم هيف عقوت ىذلا تقولا

۳۷ 



 ثلاثلا لصقلا

 هريمض ىلع طغضي نأ ركاذتلا لصحم نم ديرن ال" :لاقو

 ."كلذ نم رثكأ

 ٤ لصفلا مهيدل ركاذتلا ىلصحم نأ دقتعت ال اهنإ تلاق ىكنارف نكل

 .ساسألا نم نيمئك ىأ

 قيفعيلا لصو امدنع ليلقب ةسماخلا تزواجت دق ةعاسلا تناك

 .تلوبكرام ةدلبب ةصاخلا ةطحملا یهو  ماهليس ىلإ راطقلا

 موقأ فوسو ؛ینرظتنت ةرايس كانه" :یکنارف تلاق
 ."ىقيرط ىف كليصوتب

 كلذ لمح نم ىننيذقنت فوس كلذب كنإ كل اًركش"

 ."نيليم ةفاسمل نيعللا ءىشلا

 .ضاعتما ىف هسبالم ةبيقح لكرو
 ."طقف نيلي سيلو لايمأ ةفالث" :یکنارف تلاق

 ."فلوجلا بعالمب راملا قيرطلا تكلس اذإ طقف نیلیم"

 ."...هيف تعقو ىذلا قيرطلا "

 كلذ اهنم طقس ىتلا ةفاحلاب رمي ىذلا قيرطلا معن"
 "جز لا

 ىلإ اهتنيز تاودآ ةبيقح ملست یهو یکنارف تلءاست
 ."5كلذك سیلآ :هعفد دق مهدحآ نأ نظأ ال:اهتمداخ

 ."؟كلذ نيلوقت اذامل .عبطلاب الك ؟هعفد "

 لعجي ناب الیفک كلذ ناك ءاّتسح" :ءودهب یکنارف تلاق
 ."؟كلذك سيلأ .ةراثا رثكأ ةلأسملا

 ىف دراشتيرب سكيلأ عرصم ثداحب صاخلا قيقحتلا دقع
 فشتكم هتفصب هلاوقأب ساموت بيبطلا ىلدأو :ىلاتلا مویقا

 ةايحلا قراف دق لجرلا نكي ملأ" :الئاستم ققحلا لاق -
 ."۹هتدجو امدتعا

 كانه نكي مل نكل ,سفنتي لازيال ىفوتملا ناك دقل ءالك"

 ."...نإ ثيح ؛هذاقنإ ىف لعل
 :ةدقعم ةيبط تارابعب ةلاحلا فصو ىف بيبطلا أدب انهو

 :نيفلحملا ةئيه مامآ رومألا طيسبت الواحم ققحملا هعطاققا

 :اًروسكم ناك لجرلا رهظ نأ دصقت تنأ .ةطسبم تاملکی"
 ."؟كلذك

 مادختسا لضفت تنك اذإ .معن":یسأب ساموت بيبطلا لاق
 ."فصولا اذه لتع

 اکرات .ةدعاسملا بلجل هجوت هنأ فيك حرشي بيبطلا أدب مك
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 عيارلا لصفلا

 .ىبوب ةياعر ىف رضتحملا لجرلا
 اي كيأر ام .ةاسأملا هذه ببسب قلعتي اميف" :ققحملا لاق

 ."۹ساموت روتكد

 لامتحالا نإ لوقأ نأ بجي" :سماموت بيبطلا لاق
 ةيسفنلاو ةيلقعلا ةلاحلا نع ليلد ىأ رفوت مدعل ارظن)ریکألا
 نود فرجلا ةفاح قوض نم طقس دق ديقفلا نأ وه (ىفوتملل

 دعاصتملا بابضلا ضعب دوجو رابتعالا ىف انعضو اذإو .دصق

 لخادلا ىلإ هجتي فیصرلا نوكو .ةليللا كلت ىف رحبلا نم
 نإ لوقن نأ عیطتست اننإف ,ةطقنلا كلت دنع یجافم لكشب
 فيثكلا بابضلا بيسب هب قدحملا رطخلا ظحالي مل ديقفلا
 ناتوطخ تناك ةلاحلا كلت ىفو  ةفاحلا وحن ةرشايم هجتاو
 ."فرجلا ةفاح قوف نم هطوقسل نيتيفاك طقف

 ىذلا فنعلا كلذ دصقأ ؟فنملل راثآ ىأ كانه نكت ملآ"

 ."ةرخآ فرط هببسي دق

 اهل ضرعت ىتلا تاياصإلا لك نإ لوقأ نأ طقف عیطتسآ"
 روخصلا ىلع مسجلا طوقس ءوض ىلع اهريربت نكمي ديقفلا

 ."اًمدق نيتس وأ نيسمخ عافترا نم
 ."!راحتنالا لامتحا ىقبي"

 نأ عيطتسأ ال ىننأ الا ءاًمثاق الامتحا كلذ لظي عبطلاب"
 مأ اًوهس ةفاحلا قوف نم طقس دق ديقفلا ناك اذإ ام نمخأ

 ." هسفنب ىقلأو كانه ىلإ راس
 .دوهشلا ةمئاق ىلع ىلاتلا وه زنوج ىبوب ناك
 بيبطلا هقيدص عم فلوجلا بعلي ناك هنأ فيك ىبوب حرش

 یتسیرک اثاجأ

 ةفرحنم ةيوازب تقلطناف ةركلا برض دق هنأ فيكو .ساموت

 رحبلا حطس نم دعاصتي بابض كانه ناك الو .رحبلا وحق

 توص عمس دق هنأ نظ هنإ ىبوب لاق .ةبعص تناك ةيؤرلا نا
 هنكل .اًمداق اًصخش تباصأ دق هترك نأ دقتعا ةظحللو ,ةخرص

 .ةفاسملا هذه لك ةركلا ريطت نأ ليحتسملا نم هنأ كردأو داع

 ."8ةركلا ىلع ترثع لهو"
 ."ةدراي ةئام ىلاوحب فيصرلا لبق تطقس دقل .معن"

 ةرقحلا نم امهاترك تلصو فيك حرشي ىبوب أدب مش

 لخاد طقستل هترك تقلطنا فيكو ةعقبلا هذه ىلإ ةقباسقا

 .ىلبجلا ىقشلا

 ةيلاتلا ىبوب لاوقأ نآل ؛ققحملا هففوتسا ةطقنلا كلت دنعو

 ققحلا نكل ,ساموت بيبطلا هلاق امل اًراركت نوكتس تتاك
 .اهعمس ىتلا ةخرصلا كلت نأشب فثكم لكشب هبوجتسا

 ."ةخرص درجم تناك دقل" :ىبوب لاق

 ."ةةثافتسا ةخرص"

 ,ةقيقحلا ىفو ؛حايصلا نم عون درجم تناك دقل .الك ,هوآ"
 ."اهتفمس دق یننآ نم اًدكأتم تسق اقآ

 . "؟شاهدنا ةخرص تناكأ"

 هيشأ تناك دقل  ةقيقحلل برقأ اذه" :نانتماب ىبوب لاق
 ريغ لكشب ةركلا هتباصأ لجر اهقلطي دق ىتنا ةحيصلاب

 قوف اهعضي هنأ نظي وهو ءاوهلا ىف همدق عضو لجر وأ"

 ."5فيصرلا

۳۱ 



 عيارلا لصفلا

 میت
 نم ريخألا غرف نأ دعب یبوب باوجتسا نم ققحلا یهتنا

 باهذ نم اًبيرقت قئاقد سمخ دعب یفوت دق دیقفلا نأ حیضوت
 .ةدعاسملا پلجل ساموت بیبطلا

 اذه ءاهنا ىلإ ةفهلب علطتی ققحلا ناك ؛ةطقنلا هذه دتعو
 ثدح ام نوک ىف كشلل الاجم كرتت ال ةيلاثم ةقيرطب قیقحتلا

 .ضراع ثداح درجم ودعي ال

 .دوهشلا ةمئاق ىلع ةيلاتلا یه نامیاک ويل ةديسلا تناك

 هلاح ناسل نأكو .لمألا ةبيخ نع ربعت ةديهنت ىيوب قلطأ
 تطقس ىتلا ةروصلا ىف حال ىذلا هجولا كلذ نيأ :لوقي

 ىلع نيباذكلا أوسأ مه نيروصملا نإ ؟تیلا لجرلا بيج نم
 ةدع ذنم تطقتلا دق ةروصلا نأ حضاولا نم نمف ؛قالطإلا

 ةأرملا كلت نأ قيدصت بعصلا نم ناك اذه عم نکلو .تاونس

 ةأرملا هذه ىلإ تلوحت دق نيتعساولا نينيعلا ةبحاص ةرحاسلا

 نمزلا نإ .غوبصملا اهرعشو نيعيفرلا اهيبجاحب هجولا ءارفص

 نيرشع دعب ىكنارف ودبتس ىرت اي فيكو .ةياغلل فيخم ءىش

 كلذ ليخت لواحي وهو ىبوب ندب رمشقاو ؟نآلا نم ةنس
 .رظنملا

 ۱۷ ىف نطقت ىتلا _ نامیاک ايليمإ تناك .تقولا كلذ ىفو

 .اهلاوقأب ىلدت _ نوتجنیداب ةنيدمب درانويل قثادح عراش
 .دیحولا اهقيقش وه - دراشتیرب سكيلأ - یفوتلا ناك

 :یواسألا ثداحلل قباسلا مویلا ىف اهیف هتأر ةرم رخآ تناکو

 ىف مادقألا ىلع ةلوجب مایقلا ىف هتين نع اهل نلعآ امدنع

۳۲ 

 یتسیرک اثاجأ

 اًرخؤم داع دق ناك اهقیقش نأ ایلیما تفاضأو .زلیو یحا

 .قرغلا

 ."۹ةیمیبط ةيلقع ةلاح ىفو اًديعس ادب له" :ققحملا لأ

 ."تقولا لاوط اًحرم سكيلأ ناك دقل  اًمامت :هوأ"

 ."؟هلاب لخشي ام كانه ناك له .كملع ردق ىلع"

 علطتي ناك دقل - لابلا لوفشم نكي مل هنأ نم ةقثاو انآ طوأ""
 ."ةديدش ةفهلب ةلحرلا كق

 نم رخآ عون یآ وأ :ةيلأم بعاتم ىأ نم لحارلا یناعی ملأ"
 ."۹هتایح نم ةريخألا ةرتفلا ىف بعا

 یفنلاب ةباجإلا عيطتسأ ال ,ةقيقح" :نامياك ةديسلا تلاق
 نم وتلل ىخأ داع دقف :ىرت امكو :لاؤسلا اذه نع تايثإلا

 .تاونس رشع نم برقي ام ذنم هرأ مل كلذ لبقو :ج

 هنكلو ؛تاياطخلا ةباتك نوبحي نمم نكي مل هنأ ىلع ة
 رضحأو ندنل معاطم ىف ءادغلا لوانتو حراسملا ىلإ ئنب

 .ةيلام ةقئاض ىناعي ناك هنأ نظأ ال اذهلو :نيتنثا وأ ةيده

 ناك هنأ دعبتسأ ینلمجی امم ؛ةيلاع ةيونعم ةلاح ىف ناك

 ."تالکشلا نم رخآ عون ىأ نم
 "؟نامياك ةديس اي كقيقش ةنهم تناك اذام"

 .جرحلا ضعب اهارتعا دق ةديسلا نأكو ادي

 هنكلو .ديدحتلاب هتنهم فرعأ ىننإ لوقأ نأ ىننكمي ال"
 ناك ام اًردان هنأ بناج ىلإ - بيقنتلاب لمعي هنإ لوقي ن
 ."ارتلجنإ ىف دجا
 ."ةراحتنالل هعفدي دق ببس ىأ نيملعت له"



 ىتسيرك اثاجأ عیارلا لصفلا

 ةفهلب علطتي ناكو ةعفترم ةيونعم ةلاحو ةديج ةحص ىف لج

 ءوسل ةعجار اهلك ةلاسملا نأ ققحملا فاضأو .هتزاجإب عاتمتسا
 امم ؛رحبلا حطس نم بابضلا دعاصت ىف تلثمت ىتلاو
 بلاطو ءاًرطخ اًناكم فرجلا ةفاح ىلع لطملا فیصرلا
 تاطلسلا ةبلاطم ىف هيلإ مامضنالاب نيفلحملا ةثيه ق

 كلت رطاخم نم نينطاوملا ةيامح نمضي ءارجإ ذاختاب ة

 - اذهک اًئيش لمه دقاهنآ قدضأ نأ یننکمی الو ؛الك .هوآ"
 ."ثداح درجم ناك كلذ نأ دبال

 -ةعتمأ ةيأ هعم لمحي نكي مل كاخأ نأ ةقيقح ةقيفخ نيوسفت فيك"

 ."؟رهظ ةبيقح ىتح الو

 ىلع دمتعي ناكو .رهظلا بئاقح لمح بحي ىخأ نكي مل"
 قباسلا مويلا ىف اًدرط لسرأ دقو :موی دمب اًموي دورطلا لاسرإ

 :براوجلا نم جوزو مولا سبالم ىلع ىوتحي ناكو .هرفسل
 ؛رياش یبنید نم الدب ریاش یبرید ةقطتم ىلإ هلسرأ هنکل

 ."مويلا الإ درطلا لصي مل كلذلو

 ."ام دح ىلإ ةضماغ ةطقن رسفي اذه آ"

 تلصتا دق تاطلسلا نأ فيك حرشت نامياك ةديسلا ترمتسا

 ةروصلا ىلع اًيوتكم همسا ناك ىذلا روصلا لالخ نم اهب
 تلوبكرام ىلإ ترضح دق اهنأو .اهقيقش بيج ىف تناك ىتلا
 .روقلا ىلع اهقیقش ةثج ىلع تفرعتو اهجوز ةبحصب

 تقهش .ةريخألا اهتاملكب نامياك ةديسلا تقطن امدنعو
 .ىكبت تأدبو عومسم توصب

 اهل نذآ مث ةاساوملا تاملك ضعیب ققحلا قطن

 .فارصتالاب

 قلعتت مهتفیظو تناكو ,نیفلحلا ةبطاخم ىف ققحلا أدب مث
 نسحلو .ال مأ ةيعيبط لجرلا كلذ ةافو تناك اذإ ام دیدحتب

 لئالد ىأ كانه نكي ملف ؛ةیافلل ةحضاو ةلأسملا تناك .ظحلا

 ةلاح ىف وأ اّبثتکم وأ اًقلق ناك دراشتیرب دیسلا نأ ىلإ ریشت

 ناك ءاًمامت سکعلا ىلع لب - هسفنب هتايح یهنی هلعجت ةيلقع

 .روفلا ىلع اهمکح نيفلحملا ةئيه تردصأ دقف هیلعو

 هفتح ىقل دق ىفوتملا نأ -نیفلحلا ةئيه نحن - اندجو دقل"
 ةنيدملا سلجم ىلإ ءادن هجون نحنو .ةيواسأم فورظل ار

 ىلع روس وأ زجاح عضول ةعيرس تاوطخ ذاختا ةر

 ةطيحملا ةقطنملا دنع رحبلا نم بيرقلا بتاجلا نم فيص

 ۳ ."ىلبجلا عب

 .رارقلا ىلع اًقفاوم هسأرب ققحملا ًاموآ

 !قيقحتلا ةياهن یه هذه تناکو

o ۳۹ 
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 سماخلا لصفلا

 دق اهنأ الول هنأ ىبوب نظ دقل .عقاولا ىفو .حمالملا كلت زيمي

 ىأ نكمتي نأ ىف كش كانه ناكل ءاهسفنب اهتروص ىلع تفرعت
 .اهيلع فرعتلا نم رخآ صخش

 ةيوقلا هتضبقب ىبوب دي طيحي وهو نامياك ديسلا لاق

 ؛اهراوجب نوكأ نأ بجي ناك -ىتجوز عم ترضح دقلا" :ةملؤملا

 ."اهتعيبطب رعاشملا ةفهرم ئتجوزف
 .حضاو بيحنب سفنتت نامياك ةديسلا تناك

 ؛كتلباقمل انه ىلإ انرضح دقل" :لوقي نامياك ديسلا لمكأو

 نأ ىعيبطلا نم ناكو ,كيعارذ نيب ىتجوز قيقش ىفوت دقف
 نع هب اهربخت نأ كنكمي ام لك ةفرعم ىف ىتجوز بضرت
 ."ةريخألا هتاظحل

 ."ديكأتلاب ...اًعبط" :نزحب ىبوب لاق
 -هدلاو ةديهنت روفلا ىلع هانذأ تطقتلاو ةيبصعب ىبوب مهجت

 .ىتوملا ةيسدق مرتحي نيد لجر نع ىوس ردصت ال ةديهنت

 اي نيكسم " :ا هینیع ففجت یهو نامياك ةديسلا تلاق
 ."سكيلأ اي نيكسم...سكيلأ

 ."نزحم رمأ هنأ ملعأ" :ىبوب لاق

 . جاعزناب هدعقم ىف ىبوب كرحت

 ول" :ءاجر ةرظنب ىبوب ىلإ علطتت یهو نامياك ةديسلا تلاق
 ىعيبطلا نمف «ةلاسر كعم كرث وأ ةريخأ تاملكب كاصوأ هنأ

 ."اهتفرعم ىف بغرآ نأ
 ."اًفيش لقي مل عقاولا ىف هنكل" :ىبوب لاق
 ."8قالطإلا ىلع ءىش ىأ لقي ملأ"

۳۸ 

 یتسیرک اثاجآ

 نامیاک ةديسلا حمالم ىلع ةشهدلاو لمألا ةبيخ تمسترا

 .اهيلإ راذتعالا ىف ةبغرب رعش یبوب نإ یک

 ىلع ءیش ىأ لقي مل .عقاولا ىف...اًنسح ...الک" :لاقو

 دصقأ - هل اًريخ كلذ ناك دقل" :ةيدجب نامياك ديسلا لاق

 ىربتعت نأ دبال ملأ نودب ىعولا دقاف وهو هبحن ىضقي ن

 ." ايليمإ اي هللا نم ةمحر رم
 دق هنأ نظت الأ .قح ىلع نوكت امبر" :نامياك ةديسلا تدر
 ."۹ملآ یأب

 ."ملأ یأب رعشي مل هنأ نم قئاو انآ" :یبوب لاق

 .حايتراب نامياك ةديسلا تدهنت
 ول ینمتآ تنك امبر.:كلذ ىلع هللا دخن ءاتسح" :تلاقو
 لضفآ رمألا نأ نآلا كردأ ىننكل ,ةريخآ ةلاسر كعم كرت

 ."ةكرحلاو قالطنالاب اًعلوم ناك دقل  سكيلأ نيكسم .اذ

 ركذت دقو ؛ىبوب در اذكه "؟لعفلاب كلذك نكي ملأ ,معن"

 ةيصخش نم اهل اي .نيواقرزلا نينيعلاو ىزنوربلا هجوقآ

 ةيصخش  دراشتيرب سكيلأ اهكلتمي ناك ىتلا كلت :ةبادج
 صخش نوكي نأ بيرغلا نمو .تولا تاظحل ىف ىتح ةباذج
 ناك دقل .نامياك ديسلل اًرهصوأ نامياك ةديسلل اًفيقش اذهك
 .ىبوب سحآ اذكه وأ -لضفأ ءايشأ قحتسي

 نود ريثكلاب كل نانيدم اننإ" :نامياك ةديسلا تلاق

 ناک هتيل ,اثسح ...دصقآ ...كیلع ال وأ" :ییوب لاق

۳ 



 یتسیرک اثاجأ سماخلا لصفلا

 ,"...دضقأ» .[رخآ ءیش لف ىتاكمإب

 .ةبسانملا تاملكلا دجي نأ سأيب لواحي وهو ىبوب مثعلت
 ءاًددجمو ."اذه كعينص ىسنن نل :نامياك ديسلا لاق

 ةديسلا هتحفاص مث .ةملؤملا نامياك ديسلا ةضبق نم یبوب ىناع
 تارابع نم ديزملاب هدلاو قطن اًريخأو .ةنهاولا اهديب نامياك

 .ىمامألا بابلا ىلإ نامياك لآ ىبوب قفارو يدوتلا
 ؟باشلا اهيأ كتايحب هلعفت ىذلا امو" :نامياك ديسلا لاق

 ."5ليبقلا اذه نم ءىش وأ لمعلا نم ةزاجإ ىف تنأ له
 "لمع نع ثحبلا ىف ىتقو مظعم ىضقأ ىننإ" :ىيوب لاق

 ."ةیرحبلا ىف تنك دقل" :فدرآو ةظحلل تكس مث

 اًناقوأ شيعن اننإ" :ىبوب حفاصی وهو نامياك ديسنا لاق
 ."قیطوتلا كل یتمتآ ءاتسح .كش نود ةيعص

 ."كل اًركش" :بدأی ییوی لاق
 یطتلا ريسلا رمم قوف ناريسي امهو امهبقاري فقو مث

 .بشعلاب

 :لمأتلا نم ةلاح هتباتناو .عضوملا كلذ ىف اًمقاو ىبوب لظ
 راكفأ ...هلقع لخاد ىلإ ةضراعتملا راکفألا نم ليس عقدناو

 ةاتفلا كلت هجو ....ةيفارغوتوفلا ةروصلا كلت...ةشوشم

 ةرشع دعبو ...جومملا اهرعشو ناتعساولا اهانيع هتنيز ىذلا

 هتخطل ىذلا نامياك ةديسلا هجو رهظي ةنس ةرشع سمخ وأ

 ناتعساولا اهانيعو ,ناججزلا اهابجاحو ,لیمجتلا قيحاسم

 ؛ةحيبق ةزنع ىنيعك اتدب ىتح امهيرجحم ىف اتصاغ ناتللا
 بابشلا راثآ لك اههجو نم تلاز دقل .ءانحلاب غوبصملا اهرعشو

 نم اهجاوز ببسب ناك كلذ لك لعل !مايألا ةوسقلاي .ةءا
 اهنأ ولف ؛نامياك ديسلا لثم بخصلاو جاهتيالا مئاد

 نسلا ىف تربك دق تناك امبرل ءرخآ صخش نم تج
 .ةيدامر تارمش عضبب اهرعش نيزتي نأک :ةقانأ رثكآ

 بحاش هجو نم ملاعلا ىلإ نارظنت ناتعساولا اهانيع
 ...اًردقم كلذ لك ناك امبر نكل  ةرشبلا

 .ىبمأ ىف هسأر زهو ىبوب دهقت

 ."جاوزلا ىف ام أوسأ وه اذه" :نزح ىف لاقو
 -"5تلق اذام"

 :ىكنارف دوجوب سحأ امدنع هتالمأت نم یبوب قاضتسا

 .اهتاوطخ عقو عمسي نأ نود هنم تيرتقا دق تناك

 "اًبحرم" :ییوب لاق
 ."ةدصقت ةجيز ىأو ؟حاوزلا مجاهت اذا .اًبحرم"
 ."ةماع ةركف لمأتأ تنك دقل" :ىبوب باجآ

 ."؟ هذه ةركف ىأ"

 ."جاوزلل ةرمدلا راثآلا"

 ."ةريمدتلل ضرعت ىذلا نم"

 ةفطاعتم ريغ ىكنارف دجو هنكل ,هدصقب ام ىبوب اهل حرش

 .نامياك ةديسلا

 اهتروص هبشت ةأرملا نإ  ءاره ضحم اذه" ؛یکنارف تلاق
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 ."9قيقحتلا ترضح له ؟اهتیأر ىتمو"
 ال ؟ةلعاف ىننأ تننظ اذام .قيقحتلا ترضح عيطلاب"

 ل



 ىتسيرك اثاجأ سماخلا لصفلا

 -روصملا لبق نم تاليدعت درجم اهنإ" :ةلئاق ىكنارف هتعطاق
 ."رمألا یفام لك

 اهنأ نيكردت كلعجت ال ةجردب ةروصلا ليدعت مت دقف نذإ"؟
 ."ةأركا

 لكب روصملا ماق دقل  ديكأتلاب ىمعأ تنأ" :یکنارف تلاق
 حبق ىلع لدت ةروصلا تلظ نكل ,ریوصتلا نف هب

 قيقحت ىلإ رظنلا نكميو .ناكملا اذه ىف ةيفاك تاطاشن دجوت

 ىلع ةوالع .للملاب نورعشي نمل ءامسلا نم ةحنم هنأ ىلع ىئانج
 ةراثإب رعشأ تنك دقل .لبق نم اًيئانج اًقيقحت رضحأ مل ىننأ
 اهنآ ول ةراثإ رثكأ نوكيس قيقحتلا ناك عبطلابو اهل دودح ال
 ىلع ىوتحت تناکو ,ضومفلا اهطيحي مسلاب لتق ةيضق تناك
 ىلع بجي ال نكل ؛كلذ ىلإ امو مومسلا ليلحت ءاربخل ریراقت
 .هينيع مامأ هذهك ةيضق عقت امدنع عمطلا ىف لابي نأ ءرملا

 .لتف ةميرج لوح كوكش دوجو ىنمتأ ةياهنلا ىتح تللظ دقل
 ."فسألا عم ضراع ثداح درجم هنأ ودبي نكل

 اي كيدل ىتلا كلت ءامدلل ةشطعتم ةزيرغ نم اهل اي"
 ."!ىكتارف

 ,لاح ىأ ىلع .ةدشب كعم فلتخآ ىنتإ" :دوريب یبوب لاق
 ."؟ةروصلا تيأ

 ."ةیلحلا وكيإ جنينفيإ ةفيحص ىق

 ."يس لكشب ةروصلا اوعبط مهلعل"
 - اًمامت كلقع تدقف دق كنأ ودبي" :بضغب ىكنارف تلاق دادترالا لماع ىلإ دوعي كلذ ىف بیسلا لعلو .كلذ ملعآ"

 ةأرملا كلت ثم قيحاسملاب ةخطلم ةحيبق ةرهاع ؟نم لج مسالا نم ةقثاو تسل انأ  هنومسي ام ناك اِّيأ وآ) ىقارولا

 ."ةرهاعلاب اهتفصو دقل .معنو  نامياك 3 لماعب ةرثأتم ىننأ نم ةقثاو انأ ؟كلذ دقتعت الأ (ىملعلا

 فيك !كفرصت نم شهدنم ىننإ .ىكنارف" :ىبوب لا هجو یتنومسی ةسردلا ىف لاقطألا ناك دقلو .ىئارولا دادترالا
 ."؟ةدابعلل صصخملا ناكملا اذه ىف ظافلألا هده ن ."درقلا

 ."ةفاخسلا هذه لثمب فرصتأ نأ بجي ناك ام ءاتسح# ."؟لتقلا مئارج دورقلا بحت لهو" :یبوب لءاست

 ةدح تأده دقو ىكنارف تلاق مث .تاظحلل تمصلا دانس .ىادنص ةفيحصلت لسارم لثم ثدحتت كنإ" :یکنارف تدر

 ىه عوضوملا اذه لوح انيلسارمب ةصاخلا رظنلا تاهجو نإ

 ."بيحرت عضوم

 عوضوملا ىلإ راوحلا ةفد ةداعإ لواحي وهو ىبوب لاق
 دقلف .نامياك ةديسلا نأشب كعم قفتأ ال انآ !نيملعتأ" :ىلصألا

 ."ةياغلل ةليمج اهتروص تناك

 ؛ةنیعللا ةأرملا كلت نأشب رجاشتن نأ وه هنيعب فخسلا نإ"
 ."؟كيأر امف .فلوجلا ىف ةارابم بعل كيلع حرتقأ تثج

 ."ىتديس اي عبطلاب قفاوم" :ةداعسب ىبوي لاق
 قلعتت امهنيب ةثداحملا تئاكو ءوده ىف ناريسي اقلطتاو
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 تسيرك افاجآ سماخلا لصفلا

 برض ناقتإ ةيفيكو ةيوقلاو ةفرحنملا تابرضلاو فلوجلاب
 .رضخألا بشعلا قوف ىداهتت ىكل ءطبب ةركلا

 ةرؤب نع تحازنا دق اًرخؤم تعقو ىتلا ةاسأملا نأكو ادب

 برضپ وهو ةئجافم بجعت ةحيص ىبوب قلطأ ىتح ءامهريكفت

 ةيداحلا ةرفحلا ىلإ قيرطلا فصتنم ىف ةقيقر ةبرض ةركلا
 :ةرشم

 .*۹دلانم اذام" :یکنارف تلاق

 ." ام اًرمأ ظقفف تركذت دقل .ءىش ال"

 "وه امو"

 ینالأسو ةدابملا راد ىلإ نامياك لآ رضح دقل ءاًتسح"
 دقو - تومي نأ لبق ءىش ىأ لاق دق لجرلا كلذ ناك اذإ امع

 ."اًئيش لقي مل هنأب امهتربخأ
 ."9كلذ ىف اذامو"

 ."لعفلاب اًئيش لاق دق هنأ اوت تركذت دشل"
 اذه ةدوهعلا كتلاح ىف نكت مل تأ ,عقاولا یف"

 :!حایصلا
 ةريخألا تيملا تاملکب اهيبش لجرلا هلاق ام نكي مل ءاّنسح "

 ینلعج یذلا بیسلا وه اذه نأ دقتعأو ءاهنع ىلاؤسل اءاج یتلا
 ."اهنیح هتاملک ىف ركفأ ال

 ."؟لجرلا لاق اذامو" :لوضفب یکنارف تلاق

 ." ؟زنافيإ اولأسي مل !ذال":لاق دقل"

 - نچافم لکشب  تاملكلا كلتب قطنو هينيع حتف دقل .الك"

 ."نيكسملا كلذ حور تضاق

 ىعاد ال ,انسح" :اهسأر ىف رمألا بلقت یهو ىكنارف تلاق

 ."اًمهم لجرلا هلاق ام نكي ملف ؛قلقلاب
 تركذ یننآ ول ىنمتأ ىننإف كلذ عمو .عبطلاب .الک"

 ىلع ءىش ىأب قطني مل هنإ امهل تلق دقل ,نسیرتآ .كلذ

 ال هلاق ام نأ دصقأ - نايس رمألا ءاًنسح" :ىكنارف تلاق

 وأ "اهتببحأ الاط ىننإ سيدالجل لق" -لاثلا ليبس ىلع هب
 تاملک نم ىأ وأ "ةيبشخلا ةنازخلا ىف ةيصولا نإ ىدالوأل لقا

 ."ةيسنامورلا تاياورلا ىف اهانأرق الاط ىتلا ةريخألا ىت

 ."۹هنأشب امهيلإ بتكأ نأ قحتسي رمألا نأ نیدقتعت الأ"

 هذهب سيل رمألاف ؛كعضوم ىف ىنثأ ول كلذ لعفأل تنك ام"

۳ 
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 ىلإ ههابتنا هجو مث ىبوب در اذكه  "قح ىلع كنأ نلآ*
 .ةددجتم ةيويحب ةارآبل

 تناك دقل - یقیقح لكشب هلقع نع بغت مل ةلأسملا نكت

 نم ءىشب رعشي هلعج امم هقرؤت تلظ اهنکل  ةطيسب ةل
 رظن ةهجو نأ نم نيقي ىلع ىبوب ناك .اههاجت حايترالا

 نأ هسفن ىف ددري لظو ,ةيقطنم رثكألاو حصألا یه ىكتا

 هريمض نكل ءاهاسانتي نأ هيلع نأو ةيمهأ ىأ لثمت ال ةلأسللا
 نكت ملو :ءىشب قطني مل تيملا لجرلا نإ لاق دقل - هبنؤي ,
 هنكل :ةياغلل ةفيخسو ةهفات ةلأسم تناك دقل .ةقيقحلا ىه هت

 لاقآ .هتوم ةظحل مهدحأ هلوقي بيرغ ءىش نم هل اي"

 ."ةرخآ ایش
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 سماخلا لصفلا

 .اههاجت حايترالاب رمشي مل
 ةليللا كلت ىف هيتكم ىلع ىبوب سلج :ريكفت نودبو :اّریخأو

 .نامياك ديسلا ىلإ اًباطخ بتكي أدبو

 دق لحارلا كرهص نأ اوت تركذت دقل :نامياك ديسلا ىزيزع
 :تناك ةيفرحلا هتاملك نأ نظأ .هتافو لبق لضااب اًئيش لاق

 اذهل ىركذت مدع نع رذتعأ یفنا . "؟زنافیا اولأسي مل اذا"
 تاملكلا كلتل ةيمهأ ىأ طعأ مل ىنكل .مویلا حايص ىق رمآلا

 تثباغ دق اهنأ ىف ببسلا وه اذه نأ دقتعأو .نيحلا كلذ ىف

 .یلقع نع

 ,صلخلا

 . زنوج یبوب
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 :هباطخ ىلع ادر یبوب یقلت :نيموي دعب

 خيراتي هتلسرآ ىذلا كياطخ ینلصو دقن زنوج ديسلا یزیزع
 تاملکل كديدرت كل رکاش ینناو .رهشلا اذه نم سداسلا

 تناك ام نإ .اهتهافت نم مغرلا ىلع اًيفرح لحارلا یرهص
 ةلاسر اهل كرت دق نوكي امبر اهقيقش نأ وه هب لمأت یتجوز
 .ریمضلا ىح كنوك ىلع ار کش «كلذ عمو :ةريخأ

 :صلخلا

 .نامياك

 !ةءاسإلاب ليوق دق هناسحإ نأب ییوب رعشو

43 

 5 لصفلا

 ةهزن ةياهن

 ةفلتخم ةعيبط اذ اًباطخ ىبوب ملست یلاتلا مويلا ىف

 رجداب بتك اذگه) زیزملا ىقيدص اي تابيترتلا لك تمت دقق

 ةيموكحلا ةسردملا ىوتسم نع نا ربمي النيئيدر بولسأو دي طب

 سمخ تيرتشا دقل عقاولا ىف .( هميلعت اهیف یقلت ىتلا ةزيمتللا

 نع ةرابع تناكو _ اهينح رشع ةسمخ لياقم سمألاب تارایس

 لک نأ عمو ؛رفور نيترايسو .سيروم نيترايسو ؛نيتسوأ ةزايس

 اهحالصإ انناكمإب نأ دقتعأ ىننأ الإ .اًيلاح لمعت ال تارايسلا

 امهم ةرايس لظت ةرايسلاف ؛لاح ىأ ىلعو .دیج لكشب اًميِمح

 هلزنم ىلإ ىرتشم ا لصوتس ةرايسلا تمادامو .اهتلاح تناك

 ىف تركف دقل .نورتشم ا هعقوتي ام لک و ه اذهف لطعتت نأ نود

 الف رمألا اذه ىف كيلع دمتعأ انأو ,نیفئالا موي ةشرولا حاتتفا

 تناك ىراك ةمعلا نإ لوقأ نأ دبال .زيزعلا ىقيدص اي ىنلذخت

 اهناريج دحأ ةذفان اًموي ترسك دق ىننأ رکذآ .ةعئار ةأرمأ



 سداسلا لصفلا

 اهططق ببسب ةحاقوب اًمئاد اهعم ثدحتي لجرلا كلذ ناكو

 ةسمخ ىل لسرت تلظ دقق هيلعو .فرصتلا اذه هل سنت مله

 هذه یل تكرت دق یه اه نآلاو - .یدالیم ديع ىف تاهينج
 .ةشرولا

 نأ دصقأ...دكؤم حاجن وهو ,تاوطخ دمب ىلع حاجنلا نإ

 تارايسلا ءارش نكميو .اهتلاح تناك امهم ةرايس لظت ةرايسلا
 ءالطب اهناهدب موشن مث ءاًدج ديهز نمش ةلطملا وأ ةلمعتسلا
 فوس .ةربخلا وميدع نولفغم ا هب متهي ام لك وه اذهو ديدج

 - كل هتلق ام سقت ال .نآلاو .اًميظع اح اجن ةشرولا كلت ىف ىقالت

 كيلع دمتعأ ىثثإ .مداقلا نينثالا موی نم لمعلا أدبنس

 ,صلخل ا كقيدص
 رجداب

 لقشل نينثالا موي ةنيدملا ىلإ هجوتیس هنآب هدلاو یبوب ربخآ

 ةراثإل اًيفاك ةفيظولل ییوب همدق یذلا فصولا نكي ملو ,ةفيظو

 رقولا نأ ىلإ ریشن نأ دیفلا نم نوكي دقو زنوج رقوملا سامح
 ةربخلا كلت نآ ودبيو ءىضاملا ىف نوديب رجداب یقتلا دق زنوج
 الأ ةدئاف لوح ةلوطم ةرضاحم ىبوب ىطعي هتلعج دق ةقباسلا
 رقولا نإ ثيحو .ءیش ىأ نع ةيلوئسلا عضوم ىف هسفن عضي
 تناك دقف ةيراجتلا وأ ةيلاملا رومألا ىف ةجح نكي مل زنوج
 اهانعم ناك دقف كلذ عمو ,ةينقتلا ةيحانلا نم ةمهبم هتحيصن

 .راهنلا ءوضك اًيلج

 - رخآ اًباطخ ىبوب ىقلت عوبسألا سفن نم ءاعبرألا موي ىف
 هبحاص نأ ىلإ حوضوب ريشيو لئام دي طخب اًبوتكم باطخلا ناك
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 یتسیرک اثاجأ

 .باشلل ةأجافم ديكأت لکب ناکف هاوتحم امأ :یبنجل

 ةنيدمب ولاد دنآ یکیرنیه ةكرش نم باطخلا ناك

 یبوب ىلع ضرعت - راصتخاب - تناک یتلاو ,سریآ
 ماعلا ىف هینج فلأ بترمب ةكرشلا ىف

 هينج فلأ كش الو ملحي هنأ ىبوب نظ نيتقيقد وأ ةقيقدلا

 ركذ كانه ناك .صرحبو اًددجم باطخلا ىبوب أرق !ماعلا

 ىبوب مسا نو ,قباس ةيرحب لجر فيظوت لضفت ةكرشلا ج
 ةقفاوملا نأو (همسا ركذ نود) ام صخش ةطساوب حشو

 ىلإ رفسلل دعتسي نأ یبوب ىلع نأو :ءاطب| نود لسرت نأ
 .عوبسآ لالخ سريأ

 نع سفني وهو ىبوب حاص اذكه - "!نیعللا ظحلل اي“
 .ةمئالم ريغ ةقيرطب و

 ."!ىيوي"
 ."انه فقت كنآ تيست دقل  ىبأ اي اژذع"*

 :لاقو زنوج رقوملا منحنت
 .۲.:..نآ اهلل حضوأ نأ بجيل"

 نوكتس ام اًيلاغ ىتلاو_ةرضاحملا كلت نأ ىبوب رعش

 هاعسم ىف حجن دقو ؛نمث ىأب اهيدافت بجي  ةليوط ةرض
 :ةطيسب ةرابعب |

 ."ةنسلا ىف هينج فلأب ةفيظو مهدحأ ىلع ضرع دقل"

 ىأ رادصإ ىلع رداق ريغو .مفلا حوتفم زنوج رقوملا لظ

 .ةلماك ةظحلل ىت

 ."كش نود ربخلا همجلآ دقل" :حایتراب هسفنل یبوب لاق
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 یتسیرک اثاجأ سداسلا لصفلا

 یبوب ةربن ىف ام اًنيش نأ الإ | وه هناسل فرلم یلع تنا
 .لوقی ام اقح ینعی هنأ یه ككشتل

 .حضاو لکشب ةيدجلا تارامأ یبوب ىلع تدب نکل
 ینوراتخا اذاملف .ىبأ ای مهعفاد ناك اّيأ" :ىبوب لاق _

 اًقح كتعمس له :ىبوب یزیزعا :زنوج رقولا لاق ازیخأو
 ىف هينج فلأب ةفيظو كيلع ضرع مهدحأ نإ لوقت تنأو
 ."؟هينج فلآ ؟ماعلا

 "ىبأ اي ةدحاو ةعفد" :ىبوب لاق

 ."!ليحتسم اذه" : زنوج رقوملا لاق
 نأل كلذو ؛حیرصلا ككشتلا كلذل ةناهالاب ىبوب رعشی مل

 ريدقت نم ريثكب ىلعأ نكي مل ةيدقنلا هتميقل ىصخشلا هريدقت
 .هدلاو

 ؟انأ ."كش نود نيناجم مهنأ دبال" :هيبأ مالك اًمفاوم لاقف

 ."قباسلا كتدحو دئاق كب ىصوأ امير" ."8سانلا ءالؤه نوكي نمو"

 ةيأ ىلع .اًسيحص كلذ نوكي امير .معن" :ككشتب ىيوي قاق ككشتب هيلإ علطتي زنوج رقوملا ذخأق «باطخلا ىبوب هلوان
 ."ةفيظولا لوبق عيطتسأ ال تمدام نآلا ةيمهأ اذهل سیل قيترم ناعمإب هأرق اریخأو .ةيفثألا هتراظن عضو لدعي وهو

 "6تنأ كوراتخا اذاملب هدصقت ىذلا اما"

 بابش - ارتلجن| ىف ىئالمز نم فالآلا كانه" :ییوب لاق
 مهرايتخا عقو اذاملف :تاراهملا نم ريثكلا نوكلتميو ن

 هدصقت ىذلا ام :زيزعلا ىدلو ؟ةفیظولا لوبق عيطتست ال" :لاقو

 3 ."!ةیافلل بیجع ءىش -..قدصی ال ءىش"

 -"ىرت امك رجداب عم لمعب طبتزم یننا .اتسح* "نیناجم":ییوب لاق
 هذه ؟هلوقت یذلا ءارهلا اذه ام !نودیب رجداب ةرجداب"

 ."!ةیدج 5

 انأف ؛رجداب كرتأ نأ بعصلا نم" :دهنتی وهو یبوب قاق

 ."هعم لمعلاب

 لثمت ال نودیب رجداب عم اهب تمق ةيلوفط تابیترت ىأ نإ"

 ."ةميق
 ."ىل ةبسنلاب ةميق لثمت اهنكلو"
 ینفلب دقو ؛قالطإلا ىلع لوئسم ريغ باش اذه رجداب نإ"

 متي نأ عئار ءىشل هنإ زیزعلا ىدلو اي" :زنوج رقوملا لاق

 دق تنآو .ةيرحبلل زمر یه ةهازنلاف ؛لاح ةيأ ىلع كرايتخا
 ىف لمع باش ةميق تكردأ دق ةكرشلا كلت نإ .اهب تلمع

 هيض 4 بكر هلكتشمي مل ةئامأو جوت ل ةمازنب تت ةيرعبلا

 لمعلاب موقيل كلثم لجر ىلع دمتعت نأ اًمئاد كنكمي ام اًموي
 ."...بولطملا

 ."ميقتسملا طارصلا ىلع ريسيو" :ىبوب لاق

 ةرابعلا كلت نأ مغرف ؛ككشتب هدلو ىلإ زنوج رقوملا رظن
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 ىتسيرك اثاجأ سداسلا لصفلا

 ."هيدلاول بعاتم ردصم هنأو فارسالا مئاد هنأ

 ةقث عضوم هنكل ,ییسلا ظحلا ضعب نم رجداب ىناع دقل"
 نع ىلختي هنأ ملعي ناك دقل .باطخلا بتكيوهو ىبوب دهنت
 .همامأ رخآ رايخ ىأ ري مل هنكل ؛اًددجم هل حاتت نل ةص

 ةلكشملا ىبوب حرش .فلوجلا بعالم دنع قحال تقو یقو كش نود

 .ديدش مامتهاب ةريخألا هيلإ تتصنأ ىتلا .ىكنا اًديج اًثيش لعفي مل ىتفلا كلذ نإ ؟دصقت ظح ىأ !ظح"

 ."؟ةيبونجلا اكيرمأ ىلإ بهذت نأ كيلع ناكأ" ."هتايح ىف اًدحاو

 م ةسماخلا ىف موشي ناك دقل - ىبأ اي حيحص ريغ اذه"
 ."8ىكل قوريس رفسلا ناك له" ةوطخ نكي ملو هنری ناک تلا تاج اجلا كلذ معطيل اًعابص
 ی وأ سوريف وأ ضرمب اهعيمج تبيصأ دق تاجاجدلا كلت نآ
 ."اهباصأ ام ناك

 ثبع ضحم هنإ اذه بآرملا عورشم ىلع اًدبأ قفاوأ مل انأ"

 .۲۹ ملو :معن"

 كنأ نظآ ؛لاح ةيآ ىلع ":عانتفاب تلاقو یکنارف تدهنت

 ."میلسلا فرصتلاب ت

 ."ةرجداب هاجت نيدصقت" ."هنع یلخعت نأ بجیو

 ."معن" نأ عيطتسأ نلو رجداب تدعو دقف ؛ىبأ اي عيطتسأ ال"

 ."ىلع دمتي هنإ .هلذخأ

 رقوملا لماحتل اًرظنو ؛وحنلا اذه ىلع ةشقانملا ترمتسا

 رظني نأ ىلع ارداق نكي مل هنإف .رجداب ةيصخش ىلع زنوج
 .مزلم دعو هنأ ىلع باشلا كلذل هنبا هاطعأ دعو ىأ ىلإ

 شيعي نأ ىلع ميمصتلا ديدشو |ًدينع اًصخش ىبوب ربتعاو

 ناك امهم هليخت نكمي قيفر أوسأ عم لشفلاو لسكلا ةايح

 نودو ةدالبب رركي یبوب لظ دقف .رخآلا بناجلا ىلعو .نمثلا

 ."رجداب لذخي نأ عيطتسي ال" هنأ ريكفت
 ىبوب سلجو ءاًبضاغ ةفرغلا زنوج رقوملا رداغ اریخأو

 هيف مهملعي اًباطخ ولاد دنآ ىكيرنيه ةكرشل بتكيل روفلا ىلع
 .هومدق ىذلا ضرعلل هضفرب

 ."5كلذك سیلآ :ميدقلا ىقيدص نع ىلختأل تنك ام

 امك «ميدقلا كقيدص كعدخي الأ اًضيرح نك نكل :الك"

 فوس .لاح ةيأ ىلع .عيطلاب اًصيرح نوكأ فوس !هوأ"

 ."عورشلا اذه ىف لوصأ ىأ كلمأ ال انأف ؛ريخب ن

 ."دیج ءىش كلذ نأ دبال" :ىكتارف تلاق
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 لوصأ ىأ كالتما مدع ةلأسم تدب دقف ؛طبضلاب ىردأ ال"

 رمألا ىف ركفأ امدنع ىننكل ,لوئسم ريغو اًرحو اًمئار اني
 نأ ملعأ ىننإ .اًضيأ تادوجولا نم ريثكلا كلمأ ال ىننأ

 ىننكمي ىتلا لزانلا نم ريثكلا دجويو ,افورصم ىنيطعي
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 ىتسيرك اثاجأ سداسلا لصفلا

 یلحلا ضعبو مدخلاو سبالملا نم ریثکلا یدلو اهيف شيعلا
 نکل ؛رجاتلا نم ریثک ىف حوتفم باسحو ةلئاعلا صخت یتلا

 ."؟اًبيرق كانه نوکت نلآ .ن
 ."!كتذ نم ةدئاف ال نأ نظأ نکل :نينثالا موی"

 ."59"كلذ نم ةدئاف ال" ب هدصقت ىذلا اما" ."انأ ىكلم سيلو ةلثاعلل كلم كلذ لك

 دصقأ تقولا مظعم ا ٌيكيناكيم لمعأس ىننأ ىنعأ" ملو فقوت هنكل "...لاح ةيأ ىلع كنكل .الك" :ىبوب لاق

 د .هترابع لمكي
 ."اًمامت فلتخم فقوم هنأ ملعأ .هوأ" :یکنارف تلاقف

 ."ةيافلل فلتخم عضو هنإ .ممن" :ىبوب لاق

 .دیدش طابحإب ةأجف ىبوب رعش

 كنأ نظأ ىتنإف اًيكيناكيم تلمع اذإ ىتحو" :یکنارف تلاق
 سبالملا ءادتراو رخاف ءاشع لفح روضح ىلع اًرداق ن

 ."یئاقدصآ نم قیدص ىأ لثم
 .انیش لقي ملو هسأر زهب یبوب یک .ةيلاتلا ةرفحلا ىلإ الصو یتح اّتماص امهالک راسو

 لوانتل الضح میقأس ءانسح" ؛ةسجشم یکنارف تناقل ةموک قوف هترک عضی یبوب ناك امنیب - یکنارف تلاقف
 "اًدغ ةنيدلا ىلإ بهذآ فوس" :لمرلا

 ."ةهزن ىف جورخلا كيلع حرتقأس تنك دقل...هوأ ٌةاَدَغ"

 رفسلا تابیترتب اوماق مهنكل :ةهزن ىف باهذلا بحآ مكل"

 "اًددجم سرقنلا ىناعي ىدلاو نإ .لعفلاب

 ."هيعرتو هراوجب ىقبت نأ بجي" :یبوب لاق

 وهو .ةيافلل هجعزي رمألا نإ لب .دحأ هاعري نأ بحي ال هنا"

 عنامي الو دودو صخش وهف ؛هتياعر ىلع مداخلا موقي نأ لضفي

 ."قمحألاب هيدانيو ههجو ىف ءايشألاب ىبأ ىقلي نأ

 ىف تطقس ىتح ىداهتت تراسف .قفرب هترك ىبوي برض

 ."كلذ لضفت تنك اذإ رئاصعلاو

 ال كنأ دصقأ ؟یکنارف اي كلذ لك نم ةدئافلا امو"

 ءاقدصألا نإ ءافدصألا نم اطیلخ یصنصت نأ ن

 ."ىئاقدصأ نع اًريثك نوفلتخي مهنيبحاصت
 لعفلاب مه ىئاقدصأ نأ كل دكؤأ ینعد" :ىكنارف تلاق

 ."سانلا نما

 ."هدصقآ ام مهف مدعب نيرهاظتت تنآ"

 كل لثمي الأ .تيبحأ اذإ كعم رجداب رضحت نأ كنكمي"
 ."؟ةقادصلا ینعع

 ۰" ببس نود ءیشلا ضعب رجداب ىلع نیلماحتت كنآ یرآ* ."ةیلمرلا ةقطنلا
 نومثعلتي نیذلا صاخشألاف ؛ببسلا وه همثعلت ناك امیر" ةميقتسم ةرك برضت یهو تلاق اذکه -"!ظحلا ءوسل اي "

 ."ىرخألا انأ مثعلتأ یننولمج .ةرفحلا هاجتاب ةقيقدو

 .كلذ لك نم ةدئاف ال هنأ نيملعت تنأ ,یکنارف اي ىعمسا" ىف لباقتن نأ اننكمي امير ,ةبسانلاب" :یکنارف تلاق مث
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 ىتسيرك اثاجأ سداسلا لصفلا

 ءانثأ كدوجو نم ديفتسأ نأ عئارلا نم ناك دقل - ییز ام نيدجت ال كنأل كلذو ؛طقف انه ىتبحصب نيبغرت كنإ

 ءىش ىأ یدل نوكي ال امدنع اّقحال كارأس امیرو ءانه ی ملعأ ىننإ .ءىش ال نم ريخ ىتبحاصم نأ نيدقتعتو هنيلعفت

 ىننكل .اًريثك اذهل نتمم انأو ديدش فطلب اًمئاد ىننيلماعت كنأ
 ."... یننآ دصقأ ...اتیش كل لثمآ ال یننآ اًضيأ ملعآ

 ةدقع نع ريبعتلا نم یهتفت امدنع" :دوربب یکنارف تلاق
 جارخإ لواحت نأ لضفألا نم نوكي امبرف , اهیناعت یتلا صقنلا
 سیلو یبشخلا برضملا مادختساب ةيلمرلا ةقطنلا نم كترک
 ."یدیدحلا

 برضلا یبوب داعآ ."!ةنعللا !هوأ ...كلذ نینظتآ " :یبوب لاق

 تذخأ .یبشخلا برضلا جرخأو براضلا ةبيقح ىلإ یدیدحلا
 سمخ ةركلا برضی وهو حضاو فشتب هيلإ علطتت یکنارف
 لامرلا نم ةياحس دعاصتل یدآ امم ؛حاجن نود ةيلاتتم تارم

 ۰"...یکنارف اي یعمسق#

 یتلا ءاشعلا تالقح یدح| فرشتو اًموي لضفتت كلعلو#

 ؤلؤللا نم ناصمق رارزآ ءارش عیطتست كنآ دقتعأو .
 ."ثرو لوو رجاتم نم اًدج دیهز نمثب ف

 ىا

 كرحم اهمنص ىتلا ءاضوضلا بلق ىف تعاض هتاملك نکل
 ةعرسم تقلطنا مث اوت ىكئارش اهترادآ ىتلا ىلتنبلا ةرا

 .ةعدوم اهديب هل حولت ىهو

 یذلا بضغلا لك تلمح ةرينب ىبوب حاص اذكه - "!ةنمللا"

 .هردص یف .امهلوج

 ؛نيشم بولسأب تفرصت دق یکنارف نأ اًمنتقم ىبوب ناك نم ةرفحلا هذه" :ةركلا طقتلي وهو ییوب لاق اًريخأو
 لقي مل هنكل .امهتقالع ةعيبط نع ةسايكب وه ربعي مل "كبيصن

 .لاح ةيأ ىلع ةقيقحلا ىر دق نوكأ ةرضحلا هذهبو .كلذك اهنأ دقتعأ" :ىكنارف تلاق

 هسحي امع ربعي مل هنأ ول لضقفألا نم ناك امير نکل ."ةارابملاب تزف
 ."۹لاح ةيأ ىلع ةيقبتلا ةرفحلا بعلت له"

 .هفصو نكمي ال لکشب ةليوط ةيلاتلا ةئالثلا مايألا تدب بجي یتلا ءايشألا نم ریثکلا كانهف ,كلذ دقتعآ ال .الک"

 نأ یعدتسا امم .قلحلا باهتلا نم ینامی زنوج رقولا ناك ."اهلمفأ نأ
 الإ ثدحتي نكي مل هنكل ,ثدحتی نأ دارأ املك تاملكلاب ."كلذ ىف ىدنع كش ال"

 .فلوجلا ىدان رقم ىلإ تمص ىف اًعم اراسو

 اًمادو ءاثسحا ؛ةحفاصم اهدی .دمت یهوزیکنارف تلاق
 عم ناکلا سفن ىف دجاوتلا لمحتی هنأ حضاولا نم ناکو ءاليل

 نم ةلوقم نيترم وأ ةرم ددر هنإ لب -سفنألا قشب عبارلا هتیا
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 ىتسيرك اتاجآ سداسلا لصفلا

 نأ ىلإ ريكفتلا ىف لاسرتسالا اذه ىدأو :لقعلاو ةحصلا

 تققحتسا دق نوكأ اذكهو" :ةريهشلا هدلاو ةلوقم ىيوي
 رثكأ مهنأب نيقاعلا دالوألا فصت ريبسكش تايحرسم ىدحإ
 .ىعافألا نانسآ نم مهتابال اًماليإ

 ةماقإلا قيطي داع ام هنأب ىبوب رعش .تبسلا موي ىفو

 نوئش یلوتت تناك ىتلا - ستربوو ةديسلا نم بلطف «لزنملاب
 اهيلإ مضتو رئاطشلا ضعب هل دعت نأ  اهجوزو یه ةدابعلا راد

 قللمنا مث .تلوبكرام ىف اهارتشا دق ناك ىتلا ريصعلا ةبلع

 .هدرفمب ةهزن ىف

 ةليلقلا مايألا لالخ ةدشب یکنارف دقتفا دق ىبوب ناك
 دلاوو هدلاو لثم  زئاجعلا ءالؤه نأ سحي ناكو .ةيضالا

 ىتح مهنإ ...امهنیب لوحي ىذلا روسلا نولثمي - یکنارق

 دیلاقتلا كلت نع ىلختلا نوضفريو ىضاملا ىف نوشيعي نالا

 .ةيلابلا ةيعامتجالا

 ذخأو «بشملا اهاسك ىتلا رهنلا ةفض ىلع ىبوب ددمت

 هءادغ لوانتی نأ لضقألا نم ناك اذإ امیف هسقت عم لداجتي
 لوانتي مث الوآ مونلا ىلإ دلخي وأ : ءاًقحال مونلا ىلإ دلخي مث الو

 لالخ نم هءادغ ءرلا قحتسي اذان !ءابقلل اي" :ىيويركلا

 كلت ةدئاف امو ؟اهب مايقلا ديرب ال ةليوط ةيشمتب

 ةيشمتلا هذهف ىشملاب عتمتست تنك اذإ ؟ساسألا نم ة

 فوسف ىشملاب متمتست ال تنك اذإو .ةتحب ةيتاذ ةعتم ن

 ."ىنضملا لمعلا اذهب مايقلل قمحأ اًصخش
 هئادغ ىلع ییوب ضقنا .ةعانقلا هذه ىلإ هلوصو دنعو

 یبوب حازأ .عطقنت ال ةيهشب هلوانتي أدبو - قحتسلا ريع
 .مهنب برشي ذخأو .حايتراب دهنتي وهو ريصملا ةبلع ءا
 نم ةمجأ لخاد ةغرافلا ةبلعلاب ىبوب ىقلأ نأ دعيو

 .ىرخأ ةرم ضرألا ىلع ددمت .تا

 ذخأو .ةريثك رومآ ىف ركفي ذخأو .نانملا هلايخل ىبوب قلطأ
 اهل ةياهن ال ةئيرج تارماغم لیختیو ؛ةميظع اًططخ

 . ًددجم هينيع ىلإ فحزي ساعنلا أدب مث ءاهب مايقلا دوي .دعب اميق هءادغ
 .تاظحل ىف مونلا هيلع ض هبلغ ال اًًيئاقلت ةلأسملا تمسح .لاحلا هذه ىلع وه امنیبو

 1 ...مانقا .كلذب رعشي نأ نود ساعنلا
 ...اتینهو اًميمع اموت ةثلاثلا ىلإ ريشت ةعاسلا تناك .ىبوب ظقيتسا امدنع

 نأ فيك هلایب رطخ امدنع ىبوب حمالم تمهجت !فصنلاو

 نأل كلذو ؛ةقيرطلا هذهب مويلل هتعاضإ ةدشب ركنتسيس هدلاو

 - فيرلا ءاوجآ ىف ةديج ةيشمت نأب نمی ناك زنوج رقوملا
 باش ىأ هلعفي نأ بجي ام یه اهوحن وأ لايمأ ةرشع ةفاسمل
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 ۷ لصقلا

 توملا نم بوره

 برقلاب تفقوت ىتح ءارضخلا ىلتنبلا اهتدايس ىكنارف ت

 قوف تقلع زارطلا قيتع عساو لزنم مامأ دتمي فيصد ن
 ."فاسأ تناس" اهيلع بوتكم ةحول هلح

 ضعب تفطقو ترادتسا مث .اهترايس حراخ یکنارف ترک

 تعرقو بابلا ىلإ تهجتا مث .ةقيدحلا نم نسوسلا را

 یز ىدترت ةأرما هئارو نم ترهظو بابلا حتقنا .سرچگ
 .تاض

 ."؟زنوج دیسلا ةيؤر ىننكمي له" :یکنارف تلاق

 نسوسلا راهزأو یلتنبلا ةرايسلا نيب اهینیع ةضرملا تبلق

 ,دیدش مامتهاب یکتآ

 ."8هتيؤر ديري یذلا نمو" :تلاق مث

 ."تنيوريد سیسنارف ىديللا"
 دق اهنأ ادبو :ةضرملا حمالم ىلع ةحضاو ةراثإلا ترهظ

 .حيحصلا اهنيمختب اًريثك ت



 ىتسيرك اتاجأ عياسلا لصفلا

 ربتعت نيفروملا نم ةبح فصن نأ ىتزيزع اي نيملعتأ"
 .ةرم ةرشع تس ثومأ نأ ضرتفملا نم ناك دقل ؟ةتيمم ةع

 ةرشع تس راثآ نم ىفاعتلا ةيناكمإ تتبثآ دق ةبرجتلا نأ مَ

 الأ - اهمارتحا اهل ةيمك لازت ال تابح ىنامث نإف نیفروم 8
 یفشتسلا اذه نأل ناکلا اذهل جوتلا مجنلا یننا ؟یعم نم

 ."لبق نم هذهك ةلاح هيلع

 .لوألا یولعلا رودلاب ةفرغ لخاد ىلإ ىكنارف تداق مث
 كلذ نوكي نأ نمخت نم ؛نآلاو زنوج ديس ای رثاز كيدل"

 ."كلجأ نم ةديعس ةأجاقم اهنإ ؟رئازلا

 ىف داتعم جرم بولسأب اذه لكب ةضرمملا تقطن

 .تايفشتسملا

 ."!ىكنارش اهنإ !ىهلإ اي" :ةدشب یجوف دقو ىبوب لاق
 1 ."مهظح نسحل اي" ملعآ  ةداتعملا روهزلا كل ترضحأ دقل .ىبوب اي اًبحرم"

 عم هنأشب نوثدحتي نیش ىتلاح مهتطعأ دقل ؟كنذک سیئآ# نكلو .روبقلا دهاوش ىلع عضوت ىتلا روهزلاك ودبت اهنأ

 ."ىضركا ."اًدودحم ناك رايتخالا
 تعضو ىتلا ةيرهزملا لمحت یهو ةفرغلا ىلإ ةضرمملا تداع - ةليمج روهز اهنإ .سیسنارف ىديل .هوأ" :ةضرمملا تلاق

 .اهلخادب را ."ةيرهزملا ىف اهعضأ فوس
 اورت مل مكنأ .ةضرملا اهتيأ .اخیحص سيلأ" :ىبوب لاق .ةفرغلا ترداغ مث
 .۳؟لبق نم یتلاح لثم صاخ هنأ حضاولا نم ادب دمتم قوف یکنارف تسلج

 نم اثه نوکت نأ بجي ناك ام كنإ اموأ" :ةضرملا تلاق .راوزلاب

 .ریاقلا وه نآلا هيف نوکت نأ یفبنی یذلا ناکلا ؛سا
 ."حلاصلا بابشلا یوس فطختت ال تولآ دي نإ نولوقي

 .اًددجم ةفرفلا ترداغو اهلظ ةفخب اًباجعإ تكحضا
i" 

 ."؟اذه لك ام .ىبوب ای اتسح" :تلاقو

 ىنيعد نکل ,ثدحی ام لك نم نيبجمتت امبر" :ییوب لاق /

 ىف اودجو دقل .ناكملا اذه ىف ريثملا ثدحلا ىننأب كربخأ
 اًريهش اًصخش حبصأ فوس  هينعأ ام تيأرأ" :ىبوب لاق ىنع نوبتكي فوس .نيطروملا نم تابح ینامث لداعي ام ىتدعم
 ."اهلك ارتلجنإ ءاعنآ ."(ب.ط.د]لا ىفو تيسنال ةقيحص ىف

 دقع راثآ لك اًمامت تشالت دقو هثيدح ىف ىبوب رمتسا ."18(ب.ط.د)لا یه امو" :یکتارف تلاق

 لب ؛یکنارف عم ريخألا هثیدح ىف اًديج اهنع ربع یتلا صق ."ةیناطیربلا بطلا ةيرود"
 .هتلاح لیصافت قدآ درس نم ةضاخ ةعتمی رمشی هناك ةيلالهتسالا فورحلا نم ديزمب ینا ذآ فتش .لمکآ ءاتسح"

 متهآ ال انأف  ىفكي اذه" :هعمق لواحت یهو یکنارف تلاق ."فحصلا ءامسأل
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 ىتسيرك اثاجأ عیاسلا لصفلا

 ."بیرم ءیش ىأ اودجی مل
 ءانثآ ىف ةبلعلا لخاد نیفرولا عضو دق مهدحأ نأ دبالا"

 ."؟كلذك سیلآ ٠

 ةبلملا ةحتفل یقرولا ءاطغلا نأ ركذتأ یننا .هنظأ ام اذه"

 :تلاقو ركفتب یکنا رف تأموأ

 اًدحأ نأ نظیس كيلإ تصنی نم نإ .ةدعملا لیسغ زاهجب اًريثك
 ."كلبق نم ممستلل ضرعتي مل

 دق سانلا نم اًدج لیلق ددع كانه" :اًحضوم ىبوب لاق

 ؛رمألا اوطختو نيفروملا نم تابح ىنامثب ممستلل اوضرعت
 ."فاك لكشب كيف رثآ دق رمألا نأ ودبي ال ,لاح ىأ ىلعو

 نيذلا صاخشألا لايح ىسألاب رعشأ ىننإ" :یکنارف تلاق
 كلذ ىف راطقلا ىف كل هتلق ام نأ دكؤي كلذ نإ ءانسح " ."مسلا كل اوسد

 ."اًحيحص ناك الب نیفرولا نم ةريبك ةيمك اوردهأ دقل كلذ ملعأ"
 ."4تلق ا دامو" ."لئاط

 نم هعفد مت دق - دراشتیرب - لچرلا كلذ نإ كل تلق تقلا ."9كلذك سیلآ ,ریصملا ةبلع ىف مسلا كل اوسد دق"
 ."ةفاحلا ىت اولواحف لیتقلاک اًمئان صاخشألا ضعب یندجو دقل معن"

 هتلق لب ,راطقلا ىف كلذ یلوقت مل كنإ" :نهوب یبوب در لزنم ىلإ ینولمحف رعذلا مهباتنا مث :یودج نود ىظاقيإ
 ."ةطحملا ىف ن ."...بیبللا بلط ىف اولسرآو ىفير

 ."ءیشلا سفن" ."یلاتلا ءزجلا فرعآ" :ربص دافنب یکنارف تلاق

 "اذان نکل# لکشب نیفرولا تلوانت دق ىننأ اودقتعا ةيادبلا ىف"

 نع ثحبلل اوقلطنا یتصق ىلا اوعمتسا امدنع مهنکل . دمعتم

 ةيلعو هيف اهتيقلأ ىذلا عضوملا ىف اهودجوو ريصملا ةيلع

 اياقبلا نأ ودبيو  اهلخادب ةدوجوملا تانوكملا ليلحتب اوماق دقف
 ."نيفروملا دوجو فاشتكال ةيفاك تناك اهلخادب تلظ ىتلا

 نيفروملا اهب لصو ىتلا ةقيرطلا ىلع لدي ءىش ىأ دجوي الأ"
 "؟ةبلعلا ىلإ

 یذلا رجتلا بحاص اوبوجتسا دقل .قالطإلا ىلع ءىش ال"

 ,رجتلا ىف ةدوجولا بلعلا نم اًددع اوحتفو هنم ةيلعلا تیرتشا

 ةلواحم ىلإ مهدحأ عقدي ىذلا امق ؛یزیزع اي حضاو اذه"

 اًئيشوأ ءايرثألا دحأل دیحولا ثیرولا تسل كنإ ؟كنم صلح

 ."ليبقلا اذه

 عمسأ مل ىتاللا یتامع ىدحإ نوكت امبرو ؛كلذك نوكأ امير"
 دق - رخآ ناكم ىأ وأ ادنليزوين ىف شيعت ىتلاو لبق نم نهی

 ."اهتورث لك ىل تک
 نود اًئيش هذه ةلوهجملا كتمع كل كرتت نلف .ءاره اذه"

 نبالل اهتورث لك كرتت اذاملف فرمت ال تناك اذإو .كفرعت نأ
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 ىتسيرك اثاجأ عباسلا لصفلا

 اهشيعن ىتلا ةبعصلا تاقوألا هذه ىف ؟اهیخآ ءانیآ نم عبارلا

 ةعبرأ هيدل نوكي نأ - نيد لجر ىلع ىتح -لهسلا نم نوكي نل
 نم ديفتسي نل اًدحأ نإ .ةيافلل ةحضاو ةلأسملا نإ : الك !ءانبأ

 عفد دق مهدحأ نأ ديال الك .اهلخادب نيفروملا اوعضي

 ترضح نيتقيقد وأ ةقيقد دعبو .فرجلا ةفاح قوف نم لج

 هيلعو ؛هتميرج بكتري وهو هتدهاش كنأ دقتعي هلعج امع
 ."هقيرط نم كتحازإ ىلع ممص دن

 ."ىكنارغ اي ةعنقم ةيرظن اهنأ نظأ ال"

 عفاد اًضيأ كانهو .عفادلا اذه دعيتسن نأ بجي اذلو .كتوم

 سيلأ .ةلدايصلا دحأ ةنبا تيوغأ دق كنظأ ال یننآ الإ .ماهتنالا

 "50 منو ."؟كلذك
 ."ءىش ئأ رأ مل انآ ءءدب ىذ يداي ءاًنصلا ."اذهك اًئيش ركذتأ ال" :رخقب ىبوب لاق

 ."كلذ ملعي ال هنكل ,معت* تايتفلا نم ريثكلا نووي لاجرلا ضعب نإ كلذ ملعأ"

 ىف كلذب دهشآ نأ ىب ایرح ناكل ءاًّئيش تيأر ىنتأ ولو" 1 لکب لوقأ نأ یننکمی نکل .حیحصلا ددعلا نوسنی مهنأ ةجردل
 n ."لبق نم تايتف ةيأ وقت مل كنإ ةقث

 ."كلذ دقتعأ معن" :ضضم ىلع ىكنارف تلاق دحأل ةنبا نوكت نأ بجي اذاملو .ىكنارف اي یننیلجخت تنأ"
 ."92لدایصلا

 ,نیفرولا ىلع لصحب نأ صخش ىأ ىلع لهسلا نم سیل "
 ."تقولا لاوط نیفرولا مهیدل رفوتیف ةلدايصلا امآ

 ."نآلا یتح ةلدايصلا دحآ ةنيا وغآ مل انآ ءاّتسح"

 ."؟نوفورعم ءادعآ كيدل لهو"

 .نيتنثا وأ ةظحلل رکفت تلظ مش

 دقتمت مل كنکلو اًئيش تيأر دق كنأ نظ امیر" :تلاق اًريخأو

 نأ ملعأ ینن|  ةيافلل مهم .عقاولا ىف ,هنکل ةيمهآ ةيآ هل
 .تلصو دق ةركفلا نأ نظأ نكل .ةياغلل اًدقعم ودبي دق هتلق

 ."؟كلذك

 .اًباجيإ هسأرب ىبوب ًاموآ .اًيفان هسآر ییوب زه
 ديعب لامتحا هنكل «نيدصقت ام تمهف دقل :معن" :لاقو - عقادلا سفن ىلإ اندع دق اه" :وهز ةربنب ىكنارف تلاق

 ."ةياغللا .فرجلا ةفاح قوف نم عفُّد ىذلا لجرلاب ةقالعرمآلل نأ دبال
 ثدح امب ةقالع اهل فرجلا ةفاح ةيضق نأ ةقثاو انأ" ."؟ةطرشلا لاجر ىأر ام

 ىف لوألا صخشلا تنك لي  ثداحلا عقوم ىف تنك دقف :كلا

 ."...كاته ىلإ لوضول
 كانه ساموت بيبطلا ناك دقن" ءاهايإ اًركذم ىبؤب لاق

 ."نونجم صخش لعافلا نأ نودقتعي مهنإ"
 مهتبعج ىفو تاقرطلا نویوجی ال نيناجملاف ؛ءاره اذه"

 لكشلا ةبيرغ ريصع ةبلع نع احب نيفروملا نم ةريبك ةيمك
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 ىتسيرك اثاجأ عباسلا لصفلا

 ."هّمسي نأ مهدحأ لواحي ملو ءاًضيأ
 اولواح مهلعل وأ اًبيرق نولواحيس امیر" :حرمب ىكنارف تدر

 .هيدل ةلضفملا تاياورلا ىدحإ ركذتيإ ."اولشفو

 ديسلا عم ثدح امك  اًضيأ ةيعقاولا ةايحلا ىفو .معت" ."لامتحالا ديعب ودبي هلك رمألا نإ"
 ."نيرخآو جنورتسمرأ ةلثاعو هتاجوزو ثيب نيصخش نم صلختلا لواح ولف ؛ةياغلل ىقطنم هنأ نظأ"

 نأ ضرتفلا نم ىذلا ءىشلا كلذ ام ,یکنارف اي انسخ" ...فوسف تلوبكرام لثم ةثداه ةقطنم ىف ةدحاو ةعفد

 ."۹هتیأر دق ن "ثلاث رمآ كانه ...رظتنا

 .ةيومصلا نمکم وه عبطلاب اذه" :مازهناب یکنارف تلاق ."ةوه امو"
 تدوأ ىتلا ةعفدلا تيأر دق نوكت نأ ليحتسي كنأ ملعأ ةلأسم اهتأ ملعأ  كيلع تضرع ىتلا ةفيظولا كلت"

 .كلذب ةطرشلا تربخأ تنكل اهتيأر ول كنأل ؛لجرلا ة انأ .كوكشلا ريثتو ةبيرم اهنأب فرتعت نأ بجي نكل ؛:ةطيسب

 ىبوب در اذكه - "ةثلاثلا مدلا ةعقب ةياور ىف ثدح املثم"

 ناك امیر ذإ ؛هسفن ليتقلاب قلمتي اًئيش تيأر دق نوكت امیر طابض نع ثحبلا ىف ةصصختم ةيبنجأ ةكرشب اًموي عمسأ مل
 ةمالع ىأ وأ لصفملا ةجودزم عباصأ وأ هدسج ىف ةمحو هب ."تقولا سفن ىف نيفورعملا ريغو نيقباسلا ةيرحبلا

 ."ةزيمم ةي ."9نيفورعملا ريغ تلق له"

 الف - ةيسيلوبلا تاياورلاب اًريثك طبترم كلقع نآ ىرأ#
 تيأر ول ىننأل ةيدسج ةمالع ىأب ةقالع رمألل نوكي نأ ن

 ."اًضيأ هوأر ةطرشلا لاجر ناكل : اذهك اگ
 اهنإ !اّیبغ اًضارتفا ناك دقل  هنوري فوس اوناک معن"

 ىلع .اهنيح ةيناطيربلا بطلا ةيرود ىف ركذت مل كنإ"
 نم نكي مل ایش تیار دقل - یدصقم تمهف كتظآ ,لاح أ

 .(مهمسا ناك اّیأ) رارشألا نظي اذكه وأ - هارت نأ ضرتفلا
 اوضرعي نأ قيرط نع كنم صلختلا الوأ نولواحی مهنإف اذهلو
 ."؟كلذك سيلأ :ةبعص ة ءططخملا اذه لشفي امدنعو .دالبلا جراخ ةفيظو كيلع

 ىدمب رعشأ ىنلعجت یهو :ةعتمم ةيرظن اهنإ" :ىبوب لاق ."ىئاهن لكشب قيرطلا نم كتحازإ نولواحي
 لاح ىأب ةيرظن درجم نم رثكأ اهنأ دقتعأ ال ىنكل «ىت اًضيأ وهو ؟ءىشلا ضعب فرطتم فرصت هنأ نينظت الأ"

 ."لاوحألا ن ."؟لاوحألا لك ىف ةريبك ةرطاخم

 ىأ ىلعو ءةقحم ىننأ نم ةقثاو انأ" :تلاقو یکنارف تفقو املكو ,لاحلا ةعيبطب نوروهتم اًمئاد ةلتقلا نكل !هوأ"

 ."9اٌدغ كترايزل ىتآ له -نآلا بهذأ نأ بجي« ديزملا باكترا ىف مهتبغر تداز .مئارجلا نم ديزملا اوبكترا
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 عباسلا لصفلا ىتسيرك اثاجأ

 تاضرملا اهيف ثدحتت یتلا تاعوضولاف ؛یلاعت طوا"

 مدع نم لمأ ةبيخب تسحآ اهنأكو ةفرفلا ةضرملا تب هذهب ندنل نم تدع اذا .ةبسانلاب .ةيافلن ةلممو ةرركم

 .ییوب ةي ."؟ةعرسلا

 .هراکفآ ىف افراغ یبوب تکرتو .یزیزع ای كل یرج امي تعمس نأ درجمب تدع دقل"

 هلقع ىف بلقي أدبو ,یاشلا ءاستحا نم یبوب یهتنا مسستلا اذهل ىشاقدصأ دحأ ضرعتی نأ ریشم رمآل هنا
 اهتحرط یتلا ةبيرفلا ةيرظنلا اهیلع تلمتشا یتلا تاضا ."یسنامورلا

 مث ؛اهلك تاضا رتفالا هذه ضفر ىلإ لاحلا هب یهتناو نیفرولاب ممستلا ناك نإ یردآ ال" :ریکذت ةجهلب ىبوب لاق
 .یرخآ ءايشأب هریکفت لفشی نأ لواحي ."ال مأ اّیسنامور ائيش ربتعي

 - نسوسلا راهزأ لمحت ىتلا ةيرهزملا ىلع هانيع تفقو ."اًدغ كترايزل یتآ فوس ءانسح"
 ,روهزلا كلت هل رضحت نأ یکنارف نم اقيقر افرصت ناك ."ادَع كارأ"
 اهلابب رطخ دق هنأ ول ىنمت هنكل «كش نود ةعئار تناك اًخدق لمحت یهو ةضرمملا تلخد ,یکنارف جورخ درجمبو

 ,روهزلا كلت نم الدب ةيسيلوبلا تاياورلا ضعب هل رضحت .ىبوب ىلإ ىاشلا نم
 .هريرس راوجب ةعوضوملا ةلواطلا ىلإ هينيع ىبوب رادآ ال اهنكل .فحصلا ىف اًريثك اهروص تيأر دقل" :تلاقو

 ليبنلا ةياور نم ةخسنو اديوك ىئاورلل ةياور كانه تناك ت دقلو .لاح ةيأ ىلع ةيطارقتسرألا ةقبطلا ةيقب لثم فرصتت

 ةفيحص نم ىضاملا عوبسألا ةعبطو ,سکافیلاه نوج یثا :ءاحنألا هذه ىف اهترايس دوقت ىهو لبق نم اًريثك اهتيأر
 ليبنلا ةياور ىبوب طقتلا .ةيعوبسألا زميات ىلكيو تلوبک ىلع ةفرجعتم تسيل اهنإ - مویلا لبق برق نع اهرأ مل ىنكل
 .سكافيلاه نوج ."؟كلذك سيلأ .قالطإلا

 ةفرجعتلاب ىكنارف فصآل تنك ام )الك .هوأ" :ىبوب لاق
 ."اًربأ

 لكشب فرصتت ةاتفلا كلت نإ تاضرمملا ىدحإل تلق دقل"

 لب .ةيلاعتم وأ ةربكتم تسيل یهو .رخآ صخش ىأ لثم یعیبط
 ."هتلق ام اذه كب وأ ىب ةهيبش ودبت اهنإ

 نم ةتماصو ةفينع ةيلقع ةضراعمب ةضرمملا ىأر مدطصا

 ىلع ةياورلا یبوب عضو .ةءارقلا نم قئاقد سمخ دعبو

 لیبق نم ةيسيلوبلا تاياورلا ىلع ىبرت لقعل ةبسنلاق ؛ةل

 ةبيرفلا ةرمافم او قوديشرألا لتتم ةيضق و ةثلاثلا مدلا 3
 تناك سكافيلاه نوج ل لیبنلا ةياور ناف ,یبهذلا رج

 .ةيويحلا ىلإ رقتقت
 نم ىضاملا عوبسألا ةعبط ىبوب طقتلا ,رجض ةديهنتيو
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 ىتسيرك اثاجأ عباسلا لصفلا

 :ةيعوبسألا زميات ىلكيو تلوبكرام ةفيحص

 ءاعدتسا رز ىلع طغضي ىبوب ناك :نيتنثا وأ ةظحل دعبو

 تاضرمملا ىدحإ تلعچ ةدشب هتداسو لفسأ دوجولا ةضرملا

 .ةفرغلا لخاد ىلإ ةثهال ضكرت

 ."۹دیدش ملأب رعشت له ؟زنوج ديس اي ىرج اذام"
 نأب سیسنا رف ىديللا ىربخأو ةعلقلاب ىلصتا" :یبوب حاص

 ."لاحلا ىف انه ىلإ دوعت نأ اهيلع
 ."اهذهك ةلاسر لسرت نأ كنكمي ال - زنوج ديس .هوآ"
 یل اًحومسم ناك هنأ ول 5كلذ یننکمپ الأ" :ىبوب لاق

 ارداق تنك اذإ ام اًعيرس تیأرل :نيعللا شارفلا اذه ةرداغمب
 نأ كيلع نإف ؛نآلا ىه امك لاحلاو امآ ؛ال مأ كلذ لعف ىلع

 ."ىلجأ نم اذهب ىموقت

 ناك اذإ امع لءاستي ناك زنوج ديسلا ناف :سيسنارف ة

 اًنيش كانه نإ ثيح ؛ىفشتسملا ىلإ ةسنآلا دومت نأ نكمللا
 نأ سيسنارف ىديللا ىلع بجي ال نکل ؛هب اهرابخإ دوي
 .ءىجملا ىلع ةرداق نكت مل اذإ اهسفتا
 .روفلا ىلع ىتأتس اهنأ راصتخاب سیسنا رف ىديللا تو
 ىديللا نأ كنهارأ" :اهتاليمز ىدحإل ةضرمملا تلاق

 ,"ةقيقحلا یه هذه - یتفلا اذه بحت

 .اهينيع نم لطت ةفهللاو ىبوب ةفرغ ىلإ ىكنارف تلصو
 ."؟سئايلا ءاعدتسالا اذه رس ام" :روفلا ىلع تلاقو

 ؛هیتنجو ىلع دروتلا رهظ دقو ,هشارف ىف سلجي ىبوب ناك
 زميات ىلكيو تلوبكرام ةقيحص نم ةخسنب حولي

 .ةيعوبسأ
 ."ىكتارف اي یرظنا۴ :"دعب ةعلقلا ىلإ تداع دق نوكت نل اهنكل"
 .ىكئارف ب8 ."ىلتنبلا اهترايس ةعرس نيفرعت ال تتأ"
 ."دعب ىاشلا تلوانت دق نوكت نل لقآلا ىلع"
 تقولا ىعيضت ال ,ةزيزعلا ىتاتف اي ىعمسا" :ىبوب لاق

 ةسنآلل ىلوقو ؛كتربخأ امك ةعلقلاب ىلصتا لب ؛ىتلداجم ىف
 مهم اًنيش كانه نأل ؛روفلا ىلع انه ىلإ ىتأت نأ سيسنارف
 ."هب اهربخأ نأ بجي

 :ضضم ىلع ةفرفلا تردافف ةميزهلاب ةضرمملا ترعش
 ضعب یبوب ةلاسر فیرحت ىف ةيرحلا اهسفنل تطعأ اهنکل
 :مینشلا

 جاعزا كلذ ىف نكي مل اذإ :یلاتلاک اهتلاسر یوحف ناکو

 ۹"۰كانم اذام" :تلاق مك

 تلف امدنغ اهنيدصقت ثنك یتلا ةروصلا یه هذه له"

 ةديسلاب هبشلا ةديدش اهنكل اًليلق ليدعتلل تضرعت دق
 ."؟نامی

 نم ءیشلا ضعب ةتهاب ةخسن ىلإ ريشي یبوب عبصا ناك
 :اهتحت تاملكلا هذه تبتك دقو .ةفيحصلاب ةروشنملا ة

 هيلع فرعتلا مث ىتلاو ةيحضلا بيجب تدجو ىتلا ةرإ

 ."ليتقلا ةقيقش «نامياك ةديسلا صخت ةروصلاو ؛اهلالخ
 فالتخا ىأ ىرأ ال انأو اًضيأ حیحصومو .هتلق ام وه اذه"
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 عباسلا لصفلا

 ."نامياك ةديسلا نيبو ةروصلا هذه نيب

 ."اًضيأ انآ الو"

 راصو - "یکنارف اي ىعمسا نکل :كلذ ريغ تلق ىننأ ملعأ"
 ىتلا ةروصلا تسيل هذه" قدري وهو ةدشب اًرثؤم ىبوب توص
 ."...كانه اهمضو تدعأو ليتقلا بيج ىف اهتدجو

 .تمص ىف رخآلا ىلإ امهالك ارظن
 ."...ةلاحلا هذه ىف" :مطبب ىكنارف تلاق مث

 ."...ناتروص كانه تناك هنأ اما"

 ۔حجرم ريغ رمأ وهو..."

 .مالكلا نع اًددجم اققب

 ."ةهمسا ام ...لجرلا كلذ" :ىكنا رف تلاق اًريخأ

 ."شنيرف نوتجنيساي" :ىبوب لاق
 "!ةروصلا لدب دق هنآ دبال"

vt 

 ۸ لصقلا

 ةروصلا زغل

 باعيتسا نالواحي امهو رخآلا ةهجاوم ىف امهنم لك

 .فقوملا ىلع أرط ىذلا

 صخشلا وهف ؛رخآ صخش ىأ نوكي نأ نكمي ال" :ىبوب لاق
 ."ةروصلا ليدبتل ةصرفلا هيدل تناك ىذلا ديب

 ."لبق نم انلق امك :ناتروص كانه نكت مل ام"
 كانه تناك ول ذإ ؛حجرم ريغ كلذ نأ ىلع انقفتا دقل"

 لالخ نم هتيوه ىلع فرعتلا ةطرشلا لاجر لواحل نأت
 ."ةدحاو ةروص لالخ نم سيلو نيت

 نع كلذ ةقرعم لهسلا نم ,لاح ةيآ ىلع" :یکنارف تلاق
 ضرتفن فوس نهارلا تقولا ىفو .ةطرشلا لاجر لاؤس قب
 اهتيأر ىتلا ةروصلا دصقآ - ةدحاو ةروص كانه تتاك

 هبيج ىف ةدوجوم ةروصلا تناك دقل .لجرلا بيج ىلإ اهت
 ؛ةطرشلا لاجر رضح امدنع كلذك دعت ملو :هترداغ

 ةروصلا ذخأ ىلع اًرداق ناك ىذلا ديحولا صخشلا نإغ اذ
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 نماثلا لصفلا

 نوتجنيساب وعدملا صخشلا كلذ وه ىرخألا ةروصلا عضوو

 ."5 ىبوب اي لجرلا كلذ لكش ناك فيك - شنیرف

 .لجرلا حمالم ركذت اًدهاج لواحي وهو هنيبج ىبوب بطق
 ,فیلمل توص اذ ناك دقف ؛هفصو بعصي اًصخش ناک"

 هحمالم زيمأ مل ىننكل ؛نييطارقتسرألا وأ ءالبنلاب هبشآ ودبيو

 هنوك نع اًئيش ركذو ةقطنملا نع بيرغ هنإ لاقو ,دادحم لكشب
 ."لزنم نع ثحبلل رضح دق

 نأل كلذو ؛ةلوهسب كلذ نم ققحتلا اننكمي" :ىكنارف تلاق

 :"...ةقطنملا ىف ناديحولا تاراقعلا اراسمس امه نيوأو رليو

 هذه ترطخ له :ىبوب" :فدرت یهو ةأجف یکنارق تدعترا مث
 - فرجلا قوف نم هعفد مت دق دراشتيرب نأ ول ؟كلابب ةركفلا

 ...كلب ماق نموه شنیرق نأ دبالف
 شنیرق ادب دقل - ةيافلل ساق روصت اذه" :ىبوب لاق

 ."قیقرو تیطل صخشک

 دکأتلا عیطتسن ال نحن ,یبوب اي یردتآ نکل" :یکنارف تلاق

 ."!اًدمع عفذ دق هنوک نم
 ."تقولا لاوط اذه نم اًدكأتم تنك دقل"

 كلذ نأل ةقيرطلا هذهب رمألا نوكي نأ تدرأ دقن .الک"
 رمألا تابثإ نكمي ال نآلا ىتح نكل .ةراثإ دادزت ةيضقلا لعجيس

 ؛كلذ عم ىشامتت رومألا لكف .لتق ةميرج تناك اذإ .هیفن وأ

 :ةروصلل كفاشتكاو ؛لتاقلا ةطخ دسفأ ىذلا یجافلا كروهظ

 ."قيرطلا نم كتحازإو كنم صلختلل ةجاحلا ,یلاتلابو

 ."روصتلا اذه ىف للخ كانه" :ىبوب لاق

۷۹ 

 یتسیرک اثاجأ

 ىأر یذلا دیحولا صخشلا تنك دقل ؟كلذ نظت اذا

 ماق ؛ةثجلا عم هدرفمب شنیرف تکرت نأ درجمیو 5

 ."كاوس دحآ اهري مل یذلا ةروصلا

 .اًيفان هسأر زه ىف رمتسا ییوب ن
 كلت نأ ةظحلل انضرتفا اننأل .فاک ريغ اذه .الك" :لاقو

 ىلإ نورطضی مهلعجت ةجردل ةيمهألا ةديدش تناك ة
 ىذلا ءارجإلا ناف رمألا نیفصت امك  "قيرطلا نم

 .اهنیح ىف ذفني نأ
 تلويكرام ةفيحص أر قأ ملو ندنل ىلإ تيهذ یننآ ة
 ةروصلا ترشن ىتلا ىرخألا فحصلا نم اّيأ وأ زمیات
 دمتعي نأ دحأل نكمي ال ءىش  ةتحب ةفداصم دره

 ىف فحصلا ًارقأس تنك یتنآ وه حجرألا لا متحالاو«

 "اهتيأر ىتلا ةروصلا تسيل هذه":روقلا ىلع لوقأو ىلاتلا
 ىق ىنم صلختي ىكل قيقحتلا ىهتني ىتح مرجملا

 ."9ةیادبلا نم هینیع مامأ ةحضاو تناك اهلك رومآلا نآ

 ."لعقلاب ةيقطنم ريغ ةطقن هذه" :رارقإب یکنارف تلاق
 ,عبطلاب ةقثلا مامت اًمئاو تسل انأ :یرخآ ةطقن كاتهو"

 عضو تدعأ امدنع كانه نكي مل شنيرف نأب مزجأ داكأ ىق

 كلذ دعب ناكملا ىلإ لصو هنإ ثيح ؛ليتقلا بيج لخاد ةرب

 ."اًبيرقت قئاقد
 ."تقولا لاوط كبقاري ناك هلعل" :ةلداجم یکنارف تلاق

 ؛كلذب مايقلا هناكمإب ناك فيك فرعأ ال" :ءطبب ىبوب لاق

 ىلإ رظنلا هنم نيعيطتست طقف دحاو ناكم كانه ناك

۷۷ 



 ىتسيرك اثاجأ نماثلا لصفلا

 هيف فقأ تنك ىذلا ناكملا ديدحتلاب نيدهاشت ثيحب لفسأ

 لخادلا ىلإ عستيو لكشلا یرثاد فرجلا نإ .لجرلا ةثج راوچب
 ال ةفاحلا ىلعأب فقی نم ناف اذلو ؛لفسأ ىلإ تردحنا املك
 .كلذب حمسي دحاو ناكم طقف كانه - عاقلا ةيؤر عيطتسي

 ؛روفلا ىلع هتوص تعمس ةعقبلا كلت ىلإ شنيرف لصو امدنعو
 ناك امیرو ,لفسأألاب تنأو مادقألا عقو ىدص عامس ٌلهسلا نمف
 ىلإ رظني نكي مل هنأ مسقأ داكأ ىننكل .بيرق ناكمب فقي
 ."هتوبض تفمس یتتخ لفسأ

 ."9ةروصلا تيأر دق كنأب فرعي مل هنأ دقتمت تنأف نذإ"

 كلذ...بيرقلا سمألاب فلوجلا بعالم ىف انك امدنع

 ."؟لجرلا هب قطن ىذلا بيرغلا
 " ”ةزناغيإ اولأسي ملاذا

 -"؟بیسلا وه اذه ناك ول اذام .معق"

 ."هل ىنعم ال فيخس لاؤس

 ةيمهآ هل تناك امیر نكل :كتذك ودبي هنأ ملعأ ىثتإ"

 .هوآ .رسلا حاتقم وه لاؤسلا اذه نأ نم ةقثاو ىننإ #

 صوصخب نامياك لآ ربخت مل تنآ  ءابغب فرصتآ اثآ
Ê5كلذك سيلأ «لاؤسق". 

 ."هبامهتربحأ فقل :عقاولا ىف" :ءطبب یبوب ."كلذ ةفرعم هناكمإب ناك فيك ىرأ تسل"

 ."؟اًقح كلذ تلمقأا موی وهو هتيأر دق كنوك نم اًمئاخ نكي مل ديكأتلاب وهو"

 .مویلا كلذ ةيشع ىف اًباطخ امهيلإ تلسرآ دقل :معت# ثيح ؛لوقعم ريغ رمأ كلذ نأل  لتقلا ةميرج دصقأ - رمألاب
 نع باغ اذهلو هل ةيمهأ ال لاؤسلا نأ تدقتعا یتنآ امهتوش نأکو ودبي .دیکأتلاب كلذ لايح تمصلا مزتلتل تنك ام كنإ

 ."رخآ اّتیش ناك ببسلا
 ."ىلتقل مهدحأ عفدي اًيبس ىرأ تسل ىننأ ىه ةلكشملا"

 ىلع بدأب هيف ىنققاو ءاباطخ نامياك ديسلا ىلإ لسوق ریشآ اذامل یردآ ال قيقحتلا دعب الإ هوفرعي مل اًئيش هلعل"

 دوهجملا ىلع ینرکش هنكل .ةيمهأ ىأ لثمي ال عبطلاب لأ ."؟عمجلا ةغيصب لتاقلا ىلإ

 :"قبعأ سقس شاب ١ نیطروتم اوثاك نامياك لآ نأ دبال لاح ىأ یلعف ؟ال ملو"
 د ,'تاباصعلا بحآ انآو  رارشألا نم ةباصع اهلعلو «رمألا ىف

 لتقلا مئارج نإ  ئيس قوذ اذه" :دورشب ىكنارف تلاق

 ."!ىبوب ءاًماقم عفرأو یقرآ هدرفمب صخش اهبكتري ىتلا
 1 ."٩اذام"

 .دیرت رخآ لیلد ىأ ملعآ ال انأ ءاتسح" :یکنارف ت یضربخآ دقل ,یردتآ ؟هتوم لیبق- دراشتیرب هلاق یذلا ام"
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 ىتسيرك اثاجأ نمادلا لصفلا

 .ةيدنهلا لوصألا ىوذ زيلجنإلا زئاجعلا مالكب هبشأو :مهضرع تضفرف الوأ ةقيرطلا هذهب كجاردتسا اولواح دقل
 ."لعفلاب یطسولا روصعلا ءالبت اك لجرقآ .بثك نع كنويقاري اوذخأ مهنأ ىه ةيلاتلا ةوطخلا تناكو
 ."؟قالطإلا ىلع كلذك نامياك لآ نكي ةريبك ةيمك اوسدي ىكل مهمامأ تحال ةصرف لضفآ اوزهتناو
 ."قالطإلا ."كتزوحب تناك ىتلا ريصعلا ةيلع ىف نيفروملا نم

 رخاس ةربتب ىكتارف ت ."ةرمآلا ىف ناطروتم نامياك لآق نذإ"
 فرعتلا مت ذإ نامیاک لآ رظن ةهجو نم ماري ام نسحأ ."!رملا ىف ناطروتم نامياك لآ نإ بطلاب"
 بیسب تناك ةافولا نأ ىلإ قيقحتلا ىهتناو .حاجنب ةثجقآ االف .ةحيحص هذه كتيضرف نآول .ممن" :لمأتب ىبوب لاق

 لك تدضأو تنأ تيتأ - بجي امك رومألا لك تراصو زمألا ناق .ةيلاحلا كتيرظتل اًمبطو .ةلأسملا ىف اذی امهل نأ
 قلطنلو  تيملا لجرلا عفد مت :ةقيرطلا هذهب مت دق نوكي امبر
 دقو  فرجلا ةفاح قوق نم دمعتم لكشب  سكإ ديسلا هيلع
 مادختسال اًرذع)  (ف.ب) ديسلا ةطساوب اًيضارتفا كلذ مت

 ىلع فرمتلا متي الأ اًدج مهملا نم ناك الو .(ةيلوألا فورحلا
 (ك) ةديسلل ةدوص عضو مت دقف سكإ ديسلل ةيقيقحلا ةيوهلا

 تناك نم) .دلانه نم ةضمافلا ةليمجلا ةروص ةئازإو هبيج ىف

 . "(ةىرت اي ةأرملا كلت

 ."ىسيئرلا عوضوملا ىلع زكر" :ةدحي یکنارف تلاق
 ىف ةروصلا رهظت ىتح (ك] ةديسلا رظتنت اذكهو"

 فرمتتو ىلكتلا تخألا عاتق ةمضاو رضحت مث دئارجلا تاحفص

 ."جراخلاب شيعي ناك ىذلا اهقيقش هنأ ىلع سكإ ديسلا ىلع
 ."؟لعفلاب اهاخأ نوكي امیر هنأ قدصت الأ"
 لاوط ىنريحت ةلأسملا هذه تناك دقل !نيردتأ !ةظحلل الو"

 ءاٌمامت ةيندتم ةيعامتجا ةقبط نم نامياك لآ ناك ثيح ؛تقولا

 اًبيرغ ودبيس ىمالك نأ ملعآ .انسح...ناکف تيملا لجرلا امأ

 رومألا تراس نأ دعبو ءاذكهوا

 .ةيلمأت ةربنب ةرابعلا ىبوب ررك ”؟زناضيإ اولأسي مل اذا

 تاملکلا زاغلأي هبشآ رمألا نإ .فرعت ال كنأل اذه. او

 ءزج هنأ نظتو ءرس ةملک نم ءزج ةباتكي موقت كنإ :ةعطأ
 :روفلا ىلع رسلا ةملك نوتمخي قوس عيمجلا نآو ةيافلل
 .اًقلطم اهنيمخت مهنم ىأ عيطتسي ال امدنع ةدشب أجا

 ةيمهألا ةديدش تناك "؟زنافيإ اولأسي مل اذا "ةرابع نأ 3
 ىلع ءىش ىأ كل ىنعت ال اهنأ اوكردي مل اذهلو .مهل ة

 ."!ءايبغأ نم مهل ای"

 اونظ امیر مهنأ لمتحملا نم نكل ,لعفلاب كلذك مهنإ .هوآ"
 اًئيش لاق دق نوكي امبرف .كلذ لاق دق دراشتيرب ناك اذإ
 هذهب اًموق نإ «لاح ةيأ ىلع .بسانملا تقولا ىف هركذتت دق
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 ىتسيرك اثاجأ نماثلا لصفلا

 ."ةةطرشلا ةفداصملل اًيش اوكرتيو اورطاخيل اوناك ام ةريرشلا ةيلقعلا
 وه اذهو .ةميرجلا بکترا نم وه انوتجم اص ."كنم اوصلخت اذإ اّنمأ رثكأ نونوکیس مهنأ اونظ دقو

 ."لعفلاب ةطرشلا لاجو اذامل - یمیمست اولواح امدنع اًريثك اورطاخ مهنكل"
 ."ةيافلل ةطيسب ةلأسملا نإ 5تيأ ."9ليتقلا عم اولعف امك رخآ "ثداح" ريبدت اولواحي

 .ةأجف كحضلا ىف ىبوب رج ذب ال ناثداح - ادیدش ٌءايغ نوكيس كلذ ناك ۔الک ؛الك"
 ."؟اذكه ككحضي ىذلا بار دوجوب ىحويل كلذ ناك امير ؟دحاو عوبسآ یوس امهنيب

 ااًيضغ نولميشتسي نآلا مهنأو ديال هنأ ةركف درج نع نولءاستي سانلا لعجب الیفک ناك كلذ لعلو :نيثداحلا نيب
 ةتس وأ ةسمخ لتقل ىفكت نيفروملا نم ةيمكلا هذه تناك ةطاسبلا نم اًعون كانه نأ .دقتعآ ىننإ ءالك لوألا ثداحلا
 "كلذ مغر قزرأ ىح اذنأ اهو _ ؟كلنم صلختلل اهومدختسا ىتلا ةقيرطلا تزيم ىتلا ةئيرجلا

 5 ."هتاذ تقولا ىف ريبك ءاكذب ىحوت یهو ةايحلا بيجاعأ نم ةطيسب ةبوجعأ اهنا" :یکنارف ت

 ."اقبسم اهب أبنتي نأ ءرملا عيطتسي الا سيل نيفروملا ىلع لوصحلا نإ وتلل تلق دقف كلذ عمو"
 ."لهسلا رمألاب لعفن نآ نكمي اذام - نآلا لاؤسلا" :ةداج ةرينب یبوب

 ."5كلذ لك انهرع نأ فرص رتافد ىلع عقوت نأ كيلعف ؛عبطلاب الهس اًرمآ سیل"
 ."ءايشألا نم ريثكلا اموأ" :روفلا ىلع یکنارف تاق ٌةلأسملا هذه طموأ .ةدقعم ىرخأ تاءارجإ كانهو :ةماسلا داوملا
 ۳ صخش وهف كل مسلا سد نم ناك اّيأف ؛طیخ فرط لثمت

 ."نيفروملا نم تايمك ىلع لوصحلا هناکماب تناك هنأو ...ةروصلا ةنأسم نم دکأتلا لواحت...انسعگ

 ثحبلا ةلأسم یصقت اننکمی كلذکو ,ناتروص ال ةروص اا یفشتسم ىف ةضرمم وأ اًبيبط ناك امیر" :یبوب لاق

 ."اًيلديص ."شنيرف نوتجنيساب اهاعدأ ىتلا كلت لزم

 ."ةلأسملا هذه ناشب اًبيرم اًنيش دجن نل اننأ عجرملا نفك ."جراخلا نم ةيرهلا ریقاقعلا ىف ركفأ تنك دقن .انسح"
 ."5كلذ لوقت ادام نيطروتم صاخشألا ءالؤه نوكي نأ بعصلا نم" :ىبوب لاق

 .ةقيقدل رمألا ىف ىركفو یکنارف اي ىلإ ىعمتسا" ."مئارجلا نم ةفلتخم عاونأ ىف
 نوكي نأ بجيو ,تاهیشلا ىوتسم قوف شنيرف نوتجنيساي ؛عقا دلا بايغ ىف لثمتتس تناك ىربكلا ةلكشملا نإ !ىردتأ"

 نوكي الأ طقف بجي الو ؛ةيحان ىأ نم هيلع رابغ ال اص

 نأ دبال

 ةدقتغيس ناك ىذلا امف .صخش ىأ ديفي نل كتوم نأل كلذو
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 ىتسيرك اثاجأ نماثلا لصفلا

 هتجوز نأل كلذو ؛ةرسأ بر نوكي نأ دعبتسملا نم هنأ
 ةطرش مسق برقأ ىلإ روفلا ىلع نوقلطني فوس هي
 ."هئافتخا نع غ'

 هقيرط ىف اًصخش ناك هنأ دبال .الك .یکنارف اي تنسحآ#

 ولعت ةرمسلا تناك دقل) اوت جراخلا نم داع وأ جراخلا

 ةلاحر وأ تاناويح دايص ناك هنأك - حضاو لكشب

 ىلوألا ةجردلا نم براقآ ىأ هل نوكي نأ نكمي الو .(!

 ."هتاكرحت نوفرعی
 الأ ىتمتأ ىنكل «عئار لكشب جتنتست نحن" :یکنارف تلاق

 ."ةئطاخ انتاج اتنتسا لك

 اًيقطنمو اّیوق اًبيس كلتمي نأ بجي لب .ليتقلاب هطبري ام كانه
 بلا ةلأسم عرتخا دق نوكي امبر .ناكملا كلذ ىف دجاوتلل

 رمتسي مل هنأ ىلع نهازأ ىننكلو .ةظحللا ىحو نم لزنم نع
 كانه نوكي نأ بجي الو هب ىئاقل دعب لزنم نع ثحبلا ىف
 "ثداحلا عقوم ىف ضماغ بيرغ" دوجو ىلإ حيملت ىأ
 هنأو ىقيقحلا همسا وه شنيرف نوتجنيساب نأ دقتعأ
 ."تاهبشلا ىوتسم قوف

 ذتسا اذه .معن" :لمأتب یکنارف تلاق

 . دراشتی رب سكيلأو شنیرف نوتجنیس اب نيب ةلص ىأ كانه نوکت
 نوكي نم فرعن نأ انعطتسا طقف اننآ ول ینمتآ ىننإف .نآلاو

 ."ةقيقحلا ىف لیتقلا كلذ

 ."رومألا ریفتت دق اهنيح"
 .تیلا لجرلا ةثج ىلع فرعتلا متي الآ ادج مهلا نمف نذإ"

 .مهتوطخ لظت كلذ مغرو :نامياك لآ اهب ماق یتلا ةيليثمتلا لیلدب
 ."ةريبك ةرطاخم ىلع یوطنت هذه

 ليتقلا ةثج ىلع تفرمت دق نامياك ةديسلا نأ یّسنت ال"

 م لجرلا روص ترهظ دق تناك ول ىتحف ؛نکمم تقو عرسآب
 ةتهاب روصلا كلت نوكت مك نيملعت تنأو) كلذ دعب فحصلا
 بيرغلا نم" :طقف سانلا لوقي فوسف « ( ملاعم لا ةحضاو ريغو

 ةرملا هذه نكمتن دق اننكل ,ةيناث ةلواحمب اوموقي نأ حج هبشی - فرجلا قوف نم طقس یذلا  دراشتيرب لجرلا كلذ نأ

 نأ دصقأ...ةطرشلا لاجر لوقي امك - "مهدایطصا" .""ةريبك ةجردب سكإ ديسلا

 ."ةباصعلاب عاقيإلل "معطك" كمدخت .ةلأسملل ربكأ اًداعبأ كانه نأ دبال" :رکمب ىكنارف تلاق
 تنك دقل - یکنارف أي كل اًركش .الك" :لاعفناب ىبوي لاق ...ةلوهسب هداقتفا نكمي ال الجر ناك سكإ ديسلا نأ ديالو

 ىتح هانلق ام نأ دقتعآ یتکل :ادج حجرم اذه“ :ىّيوَي
 ثودح ةيناكمإب انملس اذإ اذه ريبك لكشب ايقطنم

 نم ةقيفخ ةراشإب "ةلمتحلا ريغ" ةرابع ىكنارف تلفاجت

 نأ ىل ودبي ؟نآلا لمفن نأ ىغبتي اذام :وه لاؤسلا" :تلاقو
 ."ةيضقلا هذه ةعباتم اهلالخ نم عيطتسن اياوز ثالق

 ."زلوه كولريش اي ىلمكأ"
 نمو .كلتقل ةلواحمب اوماق دقل  تنأ ىه ىلوألا ةيوازلا"
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 ىتسيرك اثاجأ نماثلا لصفلا

 ۰۳۹۲ مقر ةطخلا ام .ةديفم زنافيإ نع ثحبلا ىف كتر

 ةسوململا ةطقنلا لثمي هنإ -شنیرف نوتجنيساب لجرلا اذه"
 .عئاش ريغ مسا وهف ؛اهنم كرحتن نأ عيطتسن ىتلا ة

 ىف ةميقملا تالثاعلا لك ءامسأ فر می وهف ؛ىبأ لأسأ ق

 ."ةطيحملا قطانملا ىف نيرشتتملا مهبراقأو ةقطنلا

 هذهب ءىش ىلإ لوصولا ىف حجنن امبرو «معن" :ىبوب لاق

 ةرملا ىف كلذك نوكأ ال دق ىفنكل .ةرلا هذه اًدج اظوظحم
 دقل .سدسم وأ ةداح نيكس ىلإ لتقلا ةادأ اوريغ اذإ ةيلاتلا

 اننکمی اذهلو .لبقتسملا ىف اًديج یسفنپ ىنتعأ نأ تيون
 ."هذه "معطلا" ةركف داعیتسا

 نإ اذه لوقتس كنأ نظأ تنك" ؛ةدیهنتب یکنارف تلاق
 ال مهف ؛ىبأ لوقي اذكه...ةميزملا ورئاخ مايألا هذه بابش

 ةريطخ رومأب مايقلا نوقيطي اوداع امو ةحارلا مدعي نوعتمتسي

 ."!فسؤم ءىش نم هل اي ةجعزمو

 یه ام _ ةيافلل فسؤم ءىش" :ةمزاح ةجهلب ىبوب لاق
 ."؟موجهلل ةيناثلا ةطخلا

 ۱۳ ؟زناضيإ اولأسي مل اذام" ةرابع نمأ دبننآ ":یکنارفتلاق
 -اذه زنافيإ ةلباقل انه ىلإ ءاج دق لیتقلا نأ لمتحلا نمف

 ."؟كلذك سيلأ .ام فرصتب موقن فوس .لاح ةيآ ىلع

 نیدیلا فوتکم فقأس ىننأ نينظت له .لعفتس عبطلای*
 "5نيفروملا نم تابح ىنامثب یمیمست اولواح نآ
 ."ةبولطملا حورلا یه هذه" :یکنارف تلاق

 یتلا ةناهالا وحمآ نأ بجي .كلذ ىلع ةوالع" :یبوب دو

 "ةدملا ليسف زاهج ببسب اهپ تب ."....زئاغيإ ىلع روثعلا انناکماب ناك اذإ .نالاو
 ثيدحلا یف قاطنت فوس هلن :ىفكي ادم" :یکناره ت ىف زئافيإ ىعدي اًصخش مك نيردتأ" :الئاق یبوب اهعطاق

 ."نالا كفقوأ مل اذإ مشتحم ريغو حعزم ب ."ةتلوبكرام
 ىلع یوشنآ فطاعت ىأ نيكلتمت ال دانا" :ىبوب لاق ."دقتعأ ام ىلع ةئامعبس" :یکنارف تلاق
 13 ,ةيحانلا هذه ىف ءیشب مايقلا اننكمي امیر !لقألا ىلع"

 ."ةجيتن ىأ ىلإ لصنس انتآ ىف كشأ ىنكل
 روزنو ,زنافیا نوُعدُي نم لكب ةمئاق عضو عيطتسن"

 ."مهنيب نم ةهبشلل برقألا صاخشالا

 ."؟مهلأستس معو"
 ."ةيوعصلا نمكت اته" :یکنارف تلاق
 حبصت دق اهدعبو . ديزملا ةفرعم ىلإ ةجاحب نحن" :یبوب لاق
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 ىتسيرك اثاجأ نماثلا لصفلا

 ۰۳۹۲ مقر ةطخلا ام .ةديفم زنافيإ نع ثحبلا ىف كتر

 ةسوململا ةطقنلا لثمي هنإ -شنیرف نوتجنيساب لجرلا اذه"
 .عئاش ريغ مسا وهف ؛اهنم كرحتن نأ عيطتسن ىتلا ة

 ىف ةميقملا تالثاعلا لك ءامسأ فر می وهف ؛ىبأ لأسأ ق

 ."ةطيحملا قطانملا ىف نيرشتتملا مهبراقأو ةقطنلا

 هذهب ءىش ىلإ لوصولا ىف حجنن امبرو «معن" :ىبوب لاق

 ةرملا ىف كلذك نوكأ ال دق ىفنكل .ةرلا هذه اًدج اظوظحم
 دقل .سدسم وأ ةداح نيكس ىلإ لتقلا ةادأ اوريغ اذإ ةيلاتلا

 اننکمی اذهلو .لبقتسملا ىف اًديج یسفنپ ىنتعأ نأ تيون
 ."هذه "معطلا" ةركف داعیتسا

 نإ اذه لوقتس كنأ نظأ تنك" ؛ةدیهنتب یکنارف تلاق
 ال مهف ؛ىبأ لوقي اذكه...ةميزملا ورئاخ مايألا هذه بابش

 ةريطخ رومأب مايقلا نوقيطي اوداع امو ةحارلا مدعي نوعتمتسي

 ."!فسؤم ءىش نم هل اي ةجعزمو

 یه ام _ ةيافلل فسؤم ءىش" :ةمزاح ةجهلب ىبوب لاق
 ."؟موجهلل ةيناثلا ةطخلا

 ۱۳ ؟زناضيإ اولأسي مل اذام" ةرابع نمأ دبننآ ":یکنارفتلاق
 -اذه زنافيإ ةلباقل انه ىلإ ءاج دق لیتقلا نأ لمتحلا نمف

 ."؟كلذك سيلأ .ام فرصتب موقن فوس .لاح ةيآ ىلع

 نیدیلا فوتکم فقأس ىننأ نينظت له .لعفتس عبطلای*
 "5نيفروملا نم تابح ىنامثب یمیمست اولواح نآ
 ."ةبولطملا حورلا یه هذه" :یکنارف تلاق

 یتلا ةناهالا وحمآ نأ بجي .كلذ ىلع ةوالع" :یبوب دو

 "ةدملا ليسف زاهج ببسب اهپ تب ."....زئاغيإ ىلع روثعلا انناکماب ناك اذإ .نالاو
 ثيدحلا یف قاطنت فوس هلن :ىفكي ادم" :یکناره ت ىف زئافيإ ىعدي اًصخش مك نيردتأ" :الئاق یبوب اهعطاق

 ."نالا كفقوأ مل اذإ مشتحم ريغو حعزم ب ."ةتلوبكرام
 ىلع یوشنآ فطاعت ىأ نيكلتمت ال دانا" :ىبوب لاق ."دقتعأ ام ىلع ةئامعبس" :یکنارف تلاق
 13 ,ةيحانلا هذه ىف ءیشب مايقلا اننكمي امیر !لقألا ىلع"

 ."ةجيتن ىأ ىلإ لصنس انتآ ىف كشأ ىنكل
 روزنو ,زنافیا نوُعدُي نم لكب ةمئاق عضو عيطتسن"

 ."مهنيب نم ةهبشلل برقألا صاخشالا

 ."؟مهلأستس معو"
 ."ةيوعصلا نمكت اته" :یکنارف تلاق
 حبصت دق اهدعبو . ديزملا ةفرعم ىلإ ةجاحب نحن" :یبوب لاق
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 اهموجه تنشو , اهفدهیلا قالطنالا نود اثقو ىكنا رف عيضتولا
 ةليللا سفن ىف اهيبأ ىلع لوألا

 نوتجنیساب ىعدي اًصخش فرعت له .ىبأ" :یگنارف تلاق

 "شتي

 ىف اقرغتسم ناك ىذلا - نوتجنیشرام دروللا بعوتسي مل

 .یلوألا ةلهولل اهلاؤس  ىسايس لاقم ةءارقا

 نوبكتري نم مه .نييسنرفلا ال :ناكيرمألا نا" :ةدحب لاقو

 تقو نوعيضيق تارمتؤملا هذه لك نودقعيو تاقامحلا كلت لك
 "...لئاط الب دالبلا لاو



 ىتسيرك اثاجأ عساتلا لصفلا

 ."؟مهنأشب اذامو" :نوتجنيشرام دروللا لاق

 كلت نأشب فرعت نأ ديرت اذام ىردت یکنارف نكت مل

 عتمتسي اهابأ نأ ادیج فرعت یهو حيرصتب تقلأ اهنكل .ةلئاعلا
 :ةضراعملاب

 ."؟كلذك سيلأ ؛ريشكروي تالئاع ىدحإ مهنإ"
 ةلئاعلل عرف كانهو :رياشبماه تالئاع ىدحإ لب د ءاره"

 ىف ةلئاملل عورف كانهو .عبطلاب رياشبورش ةنيدم ىف شيعي
 ."؟هنع نيلأست نم ىمتني ةلئاعلا نم عرف ىأ ىلإ .ادنلریآ

 ."ةدكأتم ثسل" :ىكنارف تلاق

 ,"2دکأتم ىنوكت نأ بجي ؟نیدصقت اذام 92دکأتم تسل"

 مايألا هذه ثیدحلا ىف نوشدنی سافلا نإ" :یکنارف تلاق
 ."تالئاعلا ءامسأ رکذب مامتهالا نود

 ىف !سانلا هلعفی ام لک وه اذه...نومدنی...نوشدنی"

 ناك اذکمو .مهتالئاع ءامسآ نع سانلا لأسن انك یبابش مايأ

 غرف نم هنإ مهدحأ لاق اذإف ؛هیمدق عضوم اٌدیج ملعي ءرملا
 ًانسح : هيلع دري نأ ءرملا عيطتسي ریاشیمام ةنيدمي ةلئاعلا
 دجن اذكهو - یدلاو مع نبا نم كتدج تجوزت دقل ءاّدج

 "ضعيب انلصي ىذلا ظبارلا
 آل نكل ,ةيافلل اليمج اًنمز ناك هنأ دبال" :یکنارف تلاق

 ."مايألا هذه ایفارفجلاو بسنلا ثاحبأل تقو ىأ دجوي
 ىوس ءىش ىأل مايألا هذه تقو ىأ مكيدل دعي مل...الك"

 ."ةماسلا تابورشملا كلت لوانت

 ةباصلا هقاس كرحي وهو اًهوأت نوتجنيشرام دروللا ردصأ

 لولحم لخاد اهعضوب اًريثك اهتلاح نسحتت مل ىتلاو ,س
 .لزنملا وبق ىف ةعباقلا بارشلا تاجاجز نم

 ."؟ةيرث ةلئاع ىهأ" :یکنارف ت

 مزجأ نأ عیطتسآ ال ؟رشنیرف نوتجنیساب لآ نيدصقتأ"
 بعاتل رياشبورش ةنيدمب ةلئاعلا عرض ضرعت دقق #

 ضعيو تاكرتلا ةييرض ببسي .دقتعأ ام بسح .ةديدش

 ةنيدمب ةلئاعلا عرف دارفآ دحأ جوزت دقو .ىرخألا با

 ةأرما تناك اهنأ نظأو :ةمهض ةورثل ةشيروب ري
 "دیک
 نظأو .اًرخؤم ةقطنلا ىلإ مهدحآ ءاج دقل" :ىكنارف تلاق

 -"لزنم نع ثحبلل رضح دقا
 لزنمب مهدحآ هلعفیس ىذلا امو !ةبیرغ ةركف نم اهل اي"
 ."۹2یحانلا هذه

 ."لاؤسلا وه اذه" :یکنارف ترکق

 -نيوأو رلیو بتکم لخاد ىلإ یکنارف تفلد .ىلاتلا مویلا یھ
 .تاراقعلا یرآ

 یکنارف هتحنمف ؛هسفنب اهلابقتسال اًمقاو نيوأ دیسلا به
 .دعاقلا دحأ قوف تسلجو ةنتاف ةما

 ال ىننإ ؟سیسنارف یدیل .كلجأ نم لمفآ نأ ىننكمي اذا"
 اه !اه .ضرتفأ ام ىلع ةعلقلا عيب ىف نيركفت كتأ دقت

 .هلظ ةفخب اًباجعإ نيوأ ديسلا
 نظأ .عقاولا ىف . الك  اهعيب عیطتسن انتيل" :ىكئارق تلاق |

 ديسلا ىعدي  مايأ ةدع ذنم انه ىلإ رضح دق ىل اًقيدص

۹۱ 



 ىتسيرك اثاجأ عساتلا لصفلا

 ."لزنم نع ثحبي ناكو - شنيرف نوتجنيساب

 زی وهو .اًديج مسالا اذه ركذتأ ىننإ .لعفلاب :ممن !مآ"
 ."!ءافلا فيفختب

 لكشب رمألا ركذتأ انأو .فصنلاو ةسداسلا مامت ىق

 .ملولا ثداحلا كلذ هيف عقو ىذلا مويلا ناك هنأل

 ديسلا ىقب دقو :فرجلا ةفاح قوف نم مهدحأ طقس
 دقو ,ةطرشلا لاجر ءاج ىتح ةثجلا راوجب شنیرف نوتجتي ."حيحص اذه" :یکنارف تلاق
 ةاسأم تناك دقل .انه ىلإ رضح امدنع ةدشب اجع رحبلا ىلع لطت ةريفص لزاثم ةدع نع لأس دقل"

 ویلا ىف ةنيدملا ىلإ ةدوملل اًرطضم ناکو ءاهدحآ ءارش لجأ

 ذك ,لزانلا نم ریثکلا ةنياعم نم نکمتی مل اذهلو :ىلاتلا
 وأ لزنم رهلف هلیحر ذنمو .هرمآ نم ةلجع ىف سيل هنأ تمهف
 افتلا هیلا تلسرأ دقو ؛تاراقعلا قوسب نابسانم نالزنم

 ."هنم در ىأ ینلصی مل نکل لزنم لکب ةصاخلا
 ۰..ندنلب هناونع ىلإ كباطخ تلسرآ له" :یکنارق تلءاست

 كلت دنع فیصرلل زجاح عضو ةرورضب اًرخآتم اًراذنإو

 ةنيدملا سلجم نأ .سیسنرق یدیل :كربخآ ینیعدو :
 مهفأ ال انأو ,ةريطخ ةقطتم ىهف ؛ةدیدش تا داقتنال ضرعت

 ,"لبق نم ةديدع ىرخأ ثداوحل ةقطنلا كلت ضرمتت ملا
 ."لعفلاب موهفم ريغ رمأ هنإ" :یکنارف تلاق

 تدب دقف ؛اهتالمأت ىف ةقراغ یهو بتكملا یکنارف ترداغ

 یوتسم قوفو ةحضاو شنیرف نوتجنیساب ديسلا لامفأ
 عرف ءانبأ دحآ لجرلا ناك دقل . امامت ىبوب أبنت امك تا
 راسمس بتکم حنم دقو« رياشبماه ىف شنیرف نوتجنیساب

 مامآ ثداحلا ىف هرود ركذ هنإ لب ,یقیقحلا هناونع تارا

 شنیرف نوتجنیساب دیسلا نوکی نأ نکملا نم لهف ؛را
 ."ةهتافرصت نم ودبي امك ةيافلل اًنيرب

 اهنكل ,اهبلق ىف سرغنت كشلا نم ةرذبب ىكنارف تسحأ
 الجر نإ الك" :اهسفنل لوقت یهو ةوقب اهتعلتقا ام ناعب

 نأ اما :نيرمأ دحأ لعفيس ناك ريغص لزنم ءارش دي
 ىقبي وأ ؛مويلا نم ركبم تقو ىف تاراقعلا راسمس ىلإ ب

 بهذي نأ لوقعملا نم سيلو .یلاتلا مويلا ىتح ةقطنلا
 ًءاسم فصنلاو ةسداسلا ىف تاراقع راسمس ىلإ

 ."۹یفیرلا هلزنم ناونع...مآ

 ديرأ «كنارف" : باش بتاک ىلع یدان مث "را ینیعد" :لاق

 ."شنيرف نوتجنیساب دیسلا ناونع

 زیرف نو تجنیساب رجور" :ةقالطب باشلا بتاکلا در

 ."ستتاه ةنيدمب ؛یلریغاتس ةيحاض .تروک یاوریم رصق

 نوتجنیساب دیسلا نكي مل وهف نذإ مآ" :یکنارف تلاق
 دقل .همع نبا وه لجرلا اذه نأ دبالو .هدصقأ ىذلا شنیرف

 ىتأي الو انه شتیرف نوتجنيساب ديسلا نوكي نأ تبرفتسا

 ."ةیافلل ىقطنم رمأ" :لقعتب نيوأ ديسلا لاق
 ."5كلذك سيلأ .ءاعبرألا موي كبتكمل رضح دق هنأ دبال"

 قلفن اننإ .ليلقب فصنلاو ةسداسلا لبق .حيحص اذه"

۳ ۹۲ 



 ىتسيرك اثاجأ عساتلا لصفلا

 ىلإ رفاسي اذاملو .یلاتلا مويلا حابص ىف ندنل ىلإ رفاسي مث

 راسمس ىلإ باطخ لاسرإب فتكي مَ مل ؟ساسألا نم ةقطنملا
 شتفلا لاق
 ."هتثج ىلع تفرعتو هتقيقش ترضح

 ,هتقیقش صخت تناكو ,طقف ةدحاو ةروصا

 ثالث دوجو مهدحأ ىعدي نأ فيخس ءىش نم هل اي" ."؟تاراقعلا

 دن -نیمرجلا نم دحاو شنیرف نوتجنیساب نأ :تررق اًريخأو

 ال فحصلا یلسارم نإ ,یتدیس اي لهس رمآ اد هوا .ةطرشلا مسق یه ةيلاتلا اهتهجو تناك

 ام اًريثكو .اهنورشني ىتلا تاغلابلا مجحب ازيثك نوت اًموي حجن ثيح ؛یکنارف فراعم دحأ زمايليو شتقملا ناك
 ۰ "لماكلاب وضولا مهف ن ةعلقلا نم تبره دق تناك ناونعلا ةلوهجم ةمداخ بقعت ىف

 ةيلايخ اًصصق تسمس دقو .كلذ ملعأ" :یکنارف تلاق .ىكتارف تارهوجم ضعب تقرس نآ دعب

 نانعلا قلطت تأدب مث ةظحلل ىكنارف تتمص ." ثداحلا ى ."شتفاا اهيأ ریخلا ءاسم"
 تادنتسمب ةئلتمم تناك لجرلا بویج نأ تعمس دقل" : آم كانه نوكي الأ ىنمتأ ییا یک رولا اسم

 هبویج نأ لوقت ىرخأ ةصق كانهو ؛ىعويش سوساج هنأ ت ب
 تناك هبويج نأب ديفت ىرخأ ةصقو :تاردخملاب ةئيلم ت نننأل ؛كونبلا دحأ ىلع وطسلا ىف رکفآ یتنکل دعب سيل"

 ."ةفيزم ةيدقن تالمعب ."!ةيلام ةقئاض نم ىئاعأ

 .هيقدش ءلمب شتفملا كحض ةقباسلا هتفرعم نع نبنت ةلجلجم ةكحض شتفملا قلطأ
 ."ةفيطل ةصق هذه" : -یکنارف لظ ةفخب

 ."ةداتعملا ءايشألا ىوس ىوحت نكت من هبويج نأ نظآ# ضعب كيلع حرطأ تثج دقل .عقاولا ىف" :یکنارف تلاق

 .لكشلا زيمم ريغ ليدنم كانه ناك دقف ؛اهنم ةلقو لب" ."ىلوضف ريثت ىتلا ةلئسألا

 ."؟سيسنارف ىديل .رمآلا وه اذهأ"
 نم طقس ىذلا لجرلا نع ,شتفلا اهيآ :ىنربخأ نآلاو"

 "...همسا ناك اّيأ وأ «دراشتيرب - فرجلا ةفاح قوف

 :"لففلاب دراشتیرب همسا"

 نقل ؟كلذک سیلآ ؛هبیج ىف ةدح او ةروص هعم تناك دقل"

 ."!روص ثالث لمحي ناك هنأ مهدحآ ینربخآ

 نم لیلق ددعو :رئاجس ةبلعو .ةريغصلا تالمعلا

 هعم نكت مل نکل ؛ةبيقح ىف ةعوضوم ريغ - ةيكنبلا قا
 فرمعتلا ىف نيّرمألا ینامن نأ نکملا نم ناك دقو .تاباطخ

 اذه ةيمست نکمی - ةروصلا كلت هعم نكت ملول هتیصخش
 ."!ةیهلالا ةيانعلا نم الخدت

 ."كلذك ناك هلعل" :یکنارف تلاق

۹۰ ۹: 



 ىتسيرك اثاجآ عساتلا لصفلا

 اًلخدت" ةرابع ىكنارف تربتعا :ةصاخلا اهتامولعل اًقبطو
 یحو ىكنارف تلاقف ؛فقوملل ةبساتم ريغ "ةیهلالا ةيانعلا نم
 :ةثداحملا ةفد ريدت وأ لواحت

 «زنوج رقولا نبا ,زنوج تربور ديسلا ةرايزل تبهذ دقل"

 نم اهل اي .ممست ثداحل ضرعت یذلا باشلا كلذ  سمألاب
 ."!قیا رغلا ةديدش ةصق

 ملو .ةبارفلا ةديدش ةصق دیکأتلاب هذه !هآ" :شتفلا لاق

 لصألا میرکو فیطل باش وهف ؛لبق نم اهلثم ةصقب عمسآ

 !سيسنارف یدیل ,نیملعتآ .ملاعلا اذه ىف دحاو ودع هل سیلو
 مل انآ لاح ةيأ ىلع .مایألا هذه یرجت ةبيرغ ثادحأ كانه

 ."ةقيرطلا هذهب فرصتي نونجم لتاقب موی عمسأ
 ."؟ةيانجلا بکترم ىلإ ريشت ةلدأ ةيأ كانهآ"
 .امهرخآ نع ناتحوتفم اهانيعو لءاستت یکنارف تناك

 ."اذه لك عمسي وهو ةراثإلاب رعشيل ءرملا نإ" :تفاضأو
 عتمتسي هنأ ادبو ,شتفلا هجو ىلع اضرلا تارامأ ترهظ

 آم ناكو ؛تادروللا دحآ ةنبا عم ةيدولا ةثداحملا كلتب اًريثك

 ةاتف اًموي نكت مل سيسنرف ىديللا نأ وه هعاتمتسا نم داز
 .ةرورغم وأ ةفرجعتم

 نَه برقلاب تارايسلا ىدحإ تدهوش دقل" :شتفملا لاق

 ةنكاد ءاقرز ةرايس تناكو :تزيور ديسلا اهي دجو ىتلا ةقطنلا

 ةيواز ىلع فقي ناك نايع دهاش ركذ دقو .توبلات زارط نم
 اهمقرو توبلات زارط نم ةنكاد ءاقرز ةرايس ىآر هنأ كول عراش
 ."فلوتوب تناس هاجتاب ریست (۸۲۸۲یج.یج)

 ."۹...نآ دقتعت لهو"

 نیدلا لاجر دحآ ةرايس مقر وه (۸۲۸۲یج.یج) نإ"
 ."فلوتوب تناس ةتي

 دوجو ةركف اهلقع ىف بلقت نيتنثا وأ ةقيقدل یکنارف تلظ
 اهنكل :نيدلا لاجر ءانبأ لتق ىف صصختم لتاق نيد

 .لمألا ةبيخ نع ربعت ةديهنت قلطت ىهو ةركفلا ت
 سيلأ .لجرلا اذه ىف هبتشت كنآ نظأ تسل" :تلاقو

. 

 ةرتف لاوط رصقلا بآرم ردافت مل هترایس نأ انفشتکا دققل”
 ."مویلا كلذ ءا

 ."اًثطاخ اًمقر ناك دقف نذإ"
 "حيحصلا ةرايسلا فصو انيدل لاز ام نكل .معن"

 اههجو ىلع تمسر دقو ليحرلل اًدادعتسا یکنارف تققو
 ىحوي قيلعت رادصإ ءانع اهسفن فلكت ملو :باجعإلا تا

 :اهسفنل تلاق اهنكل .لمألا ةي

 نوللا تاذ تويلاتلا تارايسلا نم ريبك ددع دجوي هنأ دبال"
 ."ارتلجنإ ىف نكادلا قو

 صاخلا فتاهلا ليلد تذخأ ,ةعلقلا ىلإ تداع امدنعو

 ةبتكملا ةرجحي ةباتكلا ةلواط ىلع هعضوم نم تلوبكرام ةن
 .تاعاس ةدعل ليلدلا ىف ثحبت تلظو .اهتفرغ ىلإ هت

 .ةيضرم نكت مل ةجيتنلا نكلا
 نولمحي اًصخش نونامثو نانثاو ةئامعبرآ كانه ناك دقق

 .تلوبكرام ةنيدم ىف "زنافيإ"
 ."!ةنعللا" :ىكنارف تحاص

 .لبقتسملا لجأ نم ططخلا دعت تأدب مث

۹۷ ۹۹ 



THE GHOST 2 

THE GHOST 2 

THE GHOST 2 

THE GHOST 92 

THE GHOST 2 

THE GHOST 2 

THE GHOST 92 

THE GHOST 2 

THE GHOST 2 

THE GHOST 92 

THE GHOST 92 

THE GHOST 92 

THE GHOST 92 

 لصفلا ٠١

 5 ي
 تداح رييدت

 اكو :ىل الا ىف دل یف رجداپ یبوب مضت

 اهمظعم تناكو .یکنارف نم ةضماغ تالسارم ءدع یعلت دق

 ريوب نأ ةجردل رقلا ريغ ةشبرخلاب هبشآ دي طخب ةيوتکم

 ةيأ ىلع .اهانعم نیمخت نم ریکآ وه امب مایقلا نم نكمتي مل
: 2 2 

 .هقيدص اهمنص ىتلا ةيداملا ريغ ىضوفلا بيترتل ةلواحم
 دقف ؛ةيافلل اًرذحو اظقيتم ىبوب ىقب .ةرتفلا كلت ىفو

 ضرعت نم لمجل اًيفاك نيفروملا نم تاعرج ىنامث ريثأت ناگ

 نأ ىلإ هعفدو بارشلاو ماعطلا ىف ككشتلا ديدش اهب ممستللا

 نم ةدشب جعزني ناك ىذلا ىركسعلا هسدسم ندنل ىلإ رضحب

۹۹ 



 ىتسيرك اثاجأ رشاعلا لصفلا

 ."هيف سولجلا ناعیطتست ناكم كانه

 ىسركلا ناك دقف :سولجلل ناكم كانه نكي مل ةقيقحو

 تايوتحم لك هنأ اًحضاو ادب امب اظتكم ةرجحلاب
 .ىبوب سبالم ةّثأ

 ."ريرسلا ىلع سولجلا اننكمي" :یکنارف تلاق

 ءیشلا تونثبرأ جروج لمفو .ريرسلا قوف اهلقثب تقلأ مش

 .هلمح ةركف

 تناك اهلك ةلأسملا نأب رعشي نأ كشو ىلع ىبوب ناك امدنعو
 یکنارقب ةصاخلا ىلتنبلا ةرايسلا ىأر ,یشانتتسا سوباك درجم
 جرخ .ةشرولا جراخ فقوتت مث جعزملا اهتوصب قيرطلا عطقت

 ةخستملا لمعلا بايث ىدتري وهو ةرايسلا لابقتسال ىبوب

 اهيناجبو ةدايقلا ةلجع فلخ سلجت یکنارف تناكو «تويزلاب

 .جاجتحا ةخرص هنأكو ادب اًريرص ريرسلا ردصأق « .حماللا بيثك باش

 جاتحنس ةيا دبلا ىف .ءىش لكل تططخ دقل" :یکنارف تلاق :بیبط هنإ .تونتبرآ جروج اذه  اًبحرم" :یکنارف تلاق

 ."ضرفلاب یفتس بآرملا تارایس یدح | - ةرايس ."؟هيلإ جاتعت فوسو

 ىدحإ ءارش نیدیرت كنأ نیدصقتأ" : تاءاميإ جروج عم لدابتی ناك امنیب الیلق یبوب لفجآ
 .ةطيسب فراعت

 لا جاتحتس انتآ نم ةدكأتم تنأ له" :الئاستم لاقو
 .*۹ءیشلا ضعب ةمئاشتم كنأ نیرت الأ ؟بیبط

 هتفصب هيلإ جاتحتس انتأ دصقآ مل انأ" :یکنارف تلاق

 .اهذيفنت ىلع لمعأ ةطخ لجأ نم هيلإ جاتحأ ىننإ لب .اًبيبط
 عم اًمامت نطاخ لكشب رمآلا تمهف دقل" :یکنارف تلاق ."؟هيف ثدحتلا عيطتسن ناكم دجوي الأ .ممسا

 كنإ - دصقت ام فرعأ انآ .قالطإلا ىلع هليختت امك سيلا .هلوح نم ناكملا ىلإ ىبوب رظن
 ميمصتلا ةئيدر تامبقو سبالم عايتباب هبشأ رمألا نآ ."یمون ةفرغ كانه ءاًنسح" :ككشتب لاقو

 ."زاتمم" :یکنارف تدر
 هارو  تونثبرأ جروجو ىهتراسو ةرايسلا نم تجرخ مث

 ,یکنارف اي كنم غلاب فلل اذه“ :حضاو نانتماب ىبوب لاق

 عدخأ نأ ضقرأ لعفلاب انأغ ؛كلذب مايقلا كيلع بجي ال
" +a 

 ءىش هنا .سبالملل اًرجتم حتتفت امدنع ىتاقيدص ىدحإل

 .ءاقدصألا ةدعاسمل هب مايقلا نم دبال نكل :لعفلاي

 وأ بيرق نم ةركفلا هذهب اهل ةقالع ال ةلأسملاف ؛لاح لک

 ."ةرايس ىلإ ةجاحب الف ىنتإ-
 ."۹یلتنبلا كترايس نع اذامو"

 ةريفص مون ةرجح ىلإ ىدؤي ایجراخ اًملس دعص ىذلا ىبوب

 .مجحلا

 نإ ىردأ ال" :ةرجحلا ءاجرأ ىف هينيع بلقي وهو ىبوب لاق



 ىتسيرك اثاجأ رشاعلا لصفلا

 كانه شنيرف نوتجنيساب انقيدص نیرف ن ."حلصت ال ىلتنبلا"
 ."ةنونجم تنآ " :ىبوب لاق

 ."؟نم ةجو* ذيرأ یذلا ضرفلل حلصت نل یلتنبلاف .كلذک تسل ءالك"
 ةطقنلاف ؛ةمهلا ةطقنلا تسيل هذه ,عبطلاب خألا ةجوز* -"هلجأل ةرايسلا

 ةقيرط دجن نأ انیلکل وأ ىل وأ كل نکمی فيك یه ."؟ضرغلا كلذ وه امو"
 تقشکتساو كانه ىلإ تیهذ دقل .رصقلا كلذ ."اهمطحأ نأ"

 .هتهبج ىلع هيدي ىدحإ عضوو ىبوب هوأت
 ."حابصلا اذه ريخب ىننأب رمشآ ال ىتنإ" :لاقو
 جرخ دقو .یلوألا ةرملل تونثبرأ جروج ثدحت ةئدنعو

 :اًبيتكو اقيمع هتوص

 ."ثداحل ضرعتتس اهنآ ینعت اهنإ"
 ."5كلذب تملع فیکو" :بارفتساب یبوب لاق
 .طخس ةديهنت یکنارف تقللمآ

 ةيادب انأدب دق انتأ ودبي - یرخآب وأ ةقيرطب" :تلاقو

 ةدودحم ةيديلقت ةيرق یلریفاتس نإ .لزنلاب ةطيحملا ةقل
 اًرمأ نوکیس اهب ةماقالل ءابرغ لوصو نأ ىنعي اذهو :ن

 .لقاع ىآ اهب موقی ال ةيقطنم ريغ ةلأسمو عيمجلل اف

 امتيب :ةضیرعلا اهطوطخ یه هنفو ءةطخ تعضو دقق 3

 دحلا نع دئاز لامهإب اهترایس تنیورید سیسنرف ىديللا

 حتنیو ,تروک یاوریم لزنم ةباوب نم بیرقلا روسلاب
 ةسنآلل ةيمهو ةيوبيغو .ةرايسلل لماک مطحت ثداحلا ن

 ىف جاجترا نم ینامت یهو لزنملا ىلإ لمحت یتلا .سیست ۷

 ."اًقلطم اهکرحت مدع بجوتسی امم ةيبصع ةمدصو بعوتست نأ لواحو یبوب اي ءودهب ىلإ عمتسا نآلاو .ةثطاخ

 نکل .ةلیوط ةزاج| ىف كلقع نأ ملعأ یننا .كل هلوقأس ام
 ."اًديج تزکر اذإ هلوقأس ام مهفت نأ كناكمإب

 .تلمكأ مث ةظحلل تفقوتو

 ."؟اذه لوقيس ىذلا نمو"

 نأ اننكمي ال ؟ةطخلا ىف جروج رود نآلا تيأرأ - جروج"
 ىأ دجوي ال هنإ لوقيو بيرغ بيبط ىنصحفي نأب

 لیزهلا یمسج لمحب یلوضف صخش مایه وأ .ىمستي
 :یتالاک وه ثدحیس امف .الک .یلحلا یفشتسلا ىلإ

 انل عیبت نأ لضفألا نم) هترایس دوقي وهو .ناکلاب جروج

 یلوتیو هترایس جراخ زفقیف .ثداحلا ىري مث (یرخآ 2

 مکلضف نم ءارولل اوعجارت - بیبط انأ" :الئاق رومألا ما

 ."شنیرف نوتجنیساب بقعتأ ىننإ"
 نما ینا"

 یذلا شنيرف نوتجنیساب دصقأو -شنیرف نوتجنيساب نإ"
 ىدحإ - یلریفاتس ةيرقب تروك ىاوريم لزنمب شیمی -هفرعن

 قیقشل كلم تروك ىاوريم لزنمو .رياشبماه ةنيدم ىرق



 رشاعلا لصفلا

 ن نأ بجي ؛ (ثداحلا عضوم ىف صخش ىأ دجاوت نإ اذه)

 فوس ؟تروک ىاوريم ءاذه لزنم ىأ  لزنملا كلذ ىلإ اهلقنب
 اىلمح متي اذكهو :"اهتلاحل لماش صحفب مايقلل اًيفاك نوكي
 نوتجنیساب لآ ناك ءاوسو .لزنلاب ةرغاش ةفرغ لضفأ ىلإ
 ىلع جروج مهبلفی فوسف .ةدشب نيعنامم وأ نيفطاعتم شنيرف

 جرخي مث لعاشلا صحفلاب جروج موقي فوسف هيلعو .مهرمأ
 تسیل ةلاحلا ظحلا نسحل" .ةصيخشتب ىلديو ةفرغلا نم

 كانه َّنكل :ةروسكم ماظع دجوت الف ؛اهتروصت ىتلا ةروطخلاب

 نأ فرظ ىأ تحت بجي ال اذهلو ,خللاب جاجترا دوجول الامتحا
 حبصأس كلذ دعبو .مايأ ةثالث وأ نيموي ةدمل شارفلا رداغآ

 حبصتو ناكملا جروج ردافی اهدمیو .ندنل ىلإ ةدوعلا ىلع ةرداق

 'ىتعاريل ةكورتم لزنملا لهأ دو بسك ةلآسم
 ."؟ثادحألا ىف رهظآ ىتمو"

 -"رهظت نل"
 5. ..يعقتما"

 امأ . كفرمي شنيرف نوتجنيساب نأ ركذت ءزيزعلا ىلفط اي"
 ىننأ ىلع ةوالع ٠ اًئيِش ىنع فرعي الو اًفلظم یناباقی ملق انآ

 عضنت فيك تيأرأ - اًيمسر اّبقل ىدل نأل ةياغلل ىوق فقوم ىف

 ةدراش ةباش نوكأ نل .مهل ةبسنلابو !فقاوملا ضعب ىف باقلألا

 نورظنيس امنإو .ةضماغ بابسأل لزنلا ىلإ لوخدلا لواحت
 ىتنولمامي فوسف اذهلو «تادروللا دحأ ةنبا یرابتعاب ىلإ
 اذهلو ىقيقح بيبط وهف ؛جروجل ةبسنلاب امأ .ديدش مارتحاب
 ."تاهبشلا ىوتسم قوف رومألا ودبتس

 ىتسيرك اثاجأ

 "قح ىلع كنأ نظأ اهوأ"

 ."ةياغلل ةمكحم ةطخ اهنأ دقتعأ" :وهز ةربنب یکنارف تلاق

 ."؟قالطإلا ىلع رود ىأ ىل نوكي نلأ" :ىبوب لءاست

 ةمظع نم مرح بلك هنأكو - هبلق شهني حرجب یبوب رعش

 ؛ةميرجلا هذه فشتكا نم هنأب رعشي ناك دقل .عقوتم ريغ

 ةساعتب ىبوب

 .ثادحألا نم دٌعيِتسُي نآلا وه

 ."كبراش ىبرت فوس - یزیزع اي رود كل نوكيس عیطلای*

 ."9اًمحأ .ىبراش یبرآ اطول"

 ."؟تقو نم كلذ قرغتسيس مك .معن"
 ."دقتعأ ام ىلع .عيباسأ ةثالث وأ نيعويشأ"

 اذه لك قرقتسی رمألا نأ ةركف ىدل نكي مل !ىهلإ اي"
 ."5اًليلق ةيلمملا عيرست كنكمي الآ .تق
 ."؟اًراعتسم ایراش عضأ ال مل الك"

 نم تلفت ام اًريثكو .ةفيزم ودبت ةراعتسملا براوشلا نأل"

 ةحئارك اهتحئار ودبت وأ هجولا قوف نم طقست وأ بناوجلا دحق
 نم اون كانه نأ دقتعأ .ةظحل رظتنا نكلو .قصاللا ءارقلآ
 ىعيبطلا براشلا رعش قوف هقصل عيطتست ةرامتسلا براوشلا

 راعتسلا رعشلا عناص نأ نظأو .قالطإلا ىلع هفاشتکا نکمی الو

 ."اذهك اًبراش كل زهجی نأ عیطتسی حراسلا دحأي

 ."ةلادعلا نم براه ىننأ نظي نأ لمتحملا نم"
 ."هنظي ام اًمهم سيل"
 ."؟راعتسملا براشلا ىلع لصحأ نأ دعب لعفأ اذامو"

 ةيرق ىلإ ىلتنبلا ةرايسلا ةدايقب مقو قئاس ىز دترا"



 رشاعلا لصفلا ىتسيرك اثاجأ

 :ةفيطل ةماستبا ههجو ولعتو تفال لکشب نقذلا ريغص ٠ ."یلریفاتس

 ماعلا هرهظم ناك ."!یحرع...یحرع" :الئاق مهایح

 حضاو دعابت امهنیب ناك هینیع نأ ةقيقحل اًرظن الي
 .هاجتالا سفن ىلإ نارظنت

 سیلآ ,یکنارف رکذتن تنأ - رجداب اي اّبحرم" :ىبوب لاق
5 

 بولسأب لاق هنكل .حوضوب یکنارف ركذتي رجداب نكي ملا
 ."!اًعبلط...اًعبط" :

 ىف اًسرغنم تنك ؛كتيأر ةرم رخآ ىف" :ىكنارف تلاق
 "كيمدق نم كبذجن نأ انيلع ناكو بقع ىلع اًسأو

 كلذ نأ دبال...اذال ؟دللذ نينظت اذامل .الک" :رجداب لاق

 ."تمهق .هوأ" :هريراسأ تللهت دقو یبوب لاق

 ىلإ رظني دحأ ال :ىتركف یه هذه ,یرتأ" :یکتارف تقدرأف
 ةيأ ىلعو .ىداع صخش ىلإ اهب رظني ىتلا ةقيرطلا سفنب قئاس
 ناك هنأ دبالو نيتنثا وأ ةقيقدل شنيرف نوتجنیساب كآر دقل .لاح
 ةروصلا لدبي نأ هتعاطتساب ناك اذإ اميف ركفيوهو اًدج اكبترم
 بعلي قمحأ باش درجم هل ةبسنلاب تنك دقلو .بسانم تقو ىف
 اسلج نيذللا نامياك لآ عم ثدح امك فقولا نكي ملو ,فلوجلا
 كتيصخش ةسارد اًدمع نالواحي اناكو كيلإ اثدحتو كمامأ

 شنيرف نوتجنيساب كآرول هنأ كلمآ ام لكب نهارأ ىننإ .اًديج
 ناك امير .براش نودب ىتح كيلع فرعتيل ناك ام ءقئاس یز ىف
 ."سالاو...و...و ...ناك-ن ؛كلذ نم رثكأ سيلو ام صخش هجوب هركذي كهجو نأ ركفي

 ."سالاو ناك دقل - حیحص اذه " :ىكنارف تلاق نآلاو مات نامأب رومألا ریست فوس راعتسنا براشلا دوجو عمو

 ."لیخلا بوكر ديجأ ...ال...ال اًمئاد تنك دقل" :رجداب لاق ."؟یتطخ ىف كيأر ام ,ینربخآ
 ."كلذك تلز ...لز...لز امو" :نزحب فاضآ .تاظحلل هلقع ىف ةطخلا ىبوب بلق

 ."ةرايس ءارش ديرت یکنارف نإ" :ىبوب لاق اهنآ دقتعأ !یکنارف اي لوقلا كد" :ةحارصب لاقو
 جروج یدل نوكي نأ دبالف - نیترایس" :ىكنارف تدرف : ."ةديج ةطخ

 ."ىلاحلا تقولا ىف ةمطحم هترايسف ٍ؛اًضيأ ةرايب بمتن انب ايه :ةلاحلا هذه ىف" :ةيويحب ىكتارف تلاق
 ."انتارايس ىدحإ هل رجؤت نأ عیطتسن* :ىبوب لاو رسک دق جروج نأ نظأ .ةبسانلاب .تارایسلا ضعب عاتبنل
 ...دل یتلا تارایسلا ةيؤرل الضفت .انسح" :رجداب لاق ."كريرس

 ۰ نم اذیج اًريرس نكي ملف .مهب ال" :فلعلب ىبوب لاق
 ناولأ ىف خراصلا جردتلاب ةرهبنم یهو .یکنارف تلاق ."ساسألا

 تارايسلا نإ" :حتافلا رضخألاو یزمرقلا نيب ام تارايسلا ربصع باش مهلباق ثيح ةشرولا ىلإ اًميمج اولزنو



 ىتسيرك اثاجأ رشاعلا لصفلا

 عفدلا عيطتسيو...سيو اًيمسر اًبقل...قل لمحي اًصخَش ."ةياغلل ةقينأ ودبت
 "ماری ام ىلع ودبت اهنإ" :مهجتب ىبوب درف

 ةبسنلاب دج ةديج ةلاحب ةرايسلا...سلا هذه" :رجداب لاق
 ."ةلمعتسم... تسم لسيارك ةرايسل

 ."ةءذه كتطخ ذیفثت نيونت یتم" تناك ای .ةبسانم ريغ ةرايسلا هذه .الک" :ىبوب لاقف

 اذهلو ,لضفأ كلذ ناك انعرسأ املك" :یکنارف تاققا اقيعبرأ نع اهتعرس لقت الأ دبالف ءاهنيرتشتس ىتلا ةرايسلا
 ."دنلا رصع ىه اهذیفت 8 ."ةعاسلا ىف اليم

 ةيحل عضأ فوس ؟كانه دجاوتلا ىننكمي الأ :ىعمسأ# .غيبوت ةرظن هكيرش ىلإ رجدای بوص
 ."تدرأ اذإ ةثیس ةلاح ىف دردناتسلا ةرايسلا نإ" :ريكفتب ىيوب لاقو

 اذ| ءىش لك ةيحللا دسفت اميرف ءال اًعطق" :ىكنارف ت آمأ .كفده ىلإ كلاصيإل ةيفاك اهنأ دقتعأ یتنکلو :ةياغلل

 عتام یآ ىرآ ال ىنكلو :بسانم ريغ تقو ىف كهجو نع ت 'ضرفلا بسانت اهنكلو اًريثك لضفأ ةلاح ىف ىهف سكيسيإلا
 ةراظنو ةريبك ةعبق ىدتري ةيراخب ةجارد دئاق نوكت نأ لبق لقألا ىلع ليم ىتئام ةفاس ریست فوسو ؛بولطملا

 :"دردناتسلا یرتشآ فوم :ادج انسح" :یکتارق تلاق

 ةققوتلا یلتنبلا ةرايسلا دنع جروجو یکنارف ب ىيوي قحل

 ."؟جروج اي كيأر ام .ةمخض

 :الئاق ةيناثلا ةرملل تونثبرآ جروج تدحق

 .*حرلا داز .ددملا داز املک...اتصگ

 .لبق ىذ نع ةبآك دشآ هتوص جرخو
 بيرق بناج ىلإ هکیرش رجداب بذج

 | | دیرآ ال ؟رمسلا...سلا یف كيأر ام...ام" ءالئاق متمتو

 ىف كيآر ام - اریبک افلبم كئاقدصآ دحآ نم ىضاقتأ...قتأ
 ."؟تاهینج ةرشع...شع

 تاهینج ةرشع" :ةشقانلا ىف لخدتت یهو .یکنارف تلاق

 ."نآلا ةرايسلا نمث عفدآ فوسو .بسانم نمث
 ."؟اًمح نوکت نم" :سمهلل برقأ توصی رجدای لءاست
 .تاملکلا ضعیب یبوب هل سمهف

 یرآ یتلا ىلوألا...ألا ةرلا یه هذه" :مارتحاب رجداب لاقف
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 ۱ لصفل

 ثداحلا ذیفنت

 ةقطنم دنع میظعلا ثداحلا ذیفنت قیرف عمجت ةطقن دیدحت

 عرفتي یتلا ةقطتملا یهو .ليم ةفاسمب یلریفاتس ةيرق نع
 ةنيدمل ىدؤملا ماعلا قيرطلا نم ةيرقلا ىلإ ىدؤملا قیرطلا
 ۔رق
 .ىكنارف ةرايس نأ مغرب .مالسب كانه ىلإ مهتثالث لصو
 لت لك دنع ةحضاو فعض تامالع رهظت تناك .دردنات

5 

 .اًمامت ةدحاولا وه ءاقللا دعوم ناكو

 ءانثأ دحأ انمطاقی نأ ديرن ال" :تلاق دق یکنارف تناكو

 اذهب دحأ رمي ام اًردان هنأ دقتعأ ىنأ مغرو ,ثداحلل طیطختق

 ."مات نامآ ىف انلمجیس ءادفلا تقو رايتخا نإف .قیرطقا

 تراشأ مث یبناجلا قيرطلا قوف ليم فصن ةفاسمل اراسو

 .مادطصالا ثداح ذيقنتل هتراتخا ىذلا ناكملا ىلإ یکنارقق

 ريسي قيرطلا نإ اذه نم لضفا ناكم دجوي ال" :تلاقو

۱۱ 



 ىتسيرك اثاجأ رشع یداحلا لصفلا

 .یلیدنمب انأ حولآو هلیدنمب جروج حولي امدنع .ةباوبلا س فطعني مث ,ةيضهلا هذه قوف نم هطوبه ءانثأ میقتسم لکشب
 ."لتلا قوف نم ةرايسلا عقد ىق .روسلا نم نتانلا ءزجلا لوح نجافمو داح لکشب -نورت امك -
 ىلع اههیجوتل ةرايسلا ةبتع دنع ىقبأ فوس" :ییوب لاق كرحم انلعشأ اذإو .تروك ىاوريم لزنم روس وه روسلا اذهو
 ."اهنم زفقأ فوس .اّریثک اهتعرس ديازتت امدنعو :قب فوسف عفدلا ةوق ريثأتب لتلا قوف نم طبهت اهانکرتو ةرايسلا

 ."كسفن ذؤت ال" :یکنارف تلاق ."ةرايسلل لماك مطحت كلذ نع جتنيو روسلاب مدطصت

 ثداح ثودحف ؛كلذ ثدحي الأ ىلع ادج اًصيرح نوكأ دجاوت نم دبال نکل ,قح ىلع كنأ نظأ" :اقفاوف ىبوب لاق

 ."ةدشب رومألا دقعي فوس فيزم ثداح عضوم دنع نم مهدحأ مودق مدع نم دكأتي ىكل قيرطلا ةيواز دنع اندحأ
 ."جروج اي قلطنا .اًنسح" :یکنارف تلاق ."سكاعملا هاجتالا

 اهب قلطناو ةيناثلا ةرايسلا لخاد زفقو ,هسآرب جروج ًاموآ اًصخش طرون نأ ديرن ال نحن .حيحص اذه" :یکنارف تلاق
 .هيلإ نارظني ىكنارفو ىبوب فقوو ءلتلا اطباه زجعلا وأ توملا رطخل هتايح ضرعن امیرو ثداحلا ىف رخآ

 سيلأ .كسفنب نينتعت...فوس" :ةئجافم ةنوشخب ىبوب لاقو ثيحب اهريديو كانه ىلإ هترايس ذخأي نأ جروجن نكمي .ماتلا
 ."قمحأ فرصت ىأ ىبكترت ال...دصقأ ؟یکنارف اي انل حولي امدنعو .ىسكعلا هاجتالا نم اًمداق ناك هنأك ودبي
 نظأ .ةبسانلاب .ماتلا رذحلا مزتلأو...ريخب نوكأ فوس# ."اًمامت لاخ قيرطلا نأ نم دکأتن فوس .هليدنمب

 لسرأس كلذلو .رشابم لكشب كل بتكأ الأ لضفألا نم .ىكنارف اي بوحشلا ىف ةياغ نيدبت كنإ" :قلقب یبوب لاق
 ىكل رخآ صخش ىلإ وأ ىتمداخ ىلإ وأ جروج ىلإ "ةريخب كنأ نم ةقثاو تنأ له

 ."كيلإ ليمجت قيحاسم تعضو دقل" :ةحضوم یکنارق تلاق

 هتمهم ىف حجنيس جروج ناك اذإ امع لءاستأ ىنتإ" لزنملا ىلإ لمحأ نأ عقوتت كنظأ ال .هجولا ةبحاش ودبأ ىنلعجت
 . ")بيب ."ةيويحلاو ةحصلاب دروتم ىهجوو

 اةمئار تاقولخم ءاسنلا نأ مك" :ريدقت ةربنب ییوب لاق ."؟حجني ال ملول

 ةياعر بولسأ دعب بستكا دق هنأ هيلع ودبي ال .انض" ."ضيرم درق لثم اًمامت نيدبت كنإ
 بهذأ فوس نآلاو .ةيافلل ظف كنأ دقتعأ" :ىكنارف تلاق

 یهو ؛تروک ىاوريم لزنم ىلإ ةيضفملا ةباوبلا راوجب فوقولل
 خوك دجوي ال ظحلا نسحلو .ءوتنلا نم بناجلا اذه دنع عقت

 ."مهعم قبللا ثدحتلاو یضع

 نمو دیج لكشب فرصتيس هنأ دقتعأ" :ىكنارف تلاق

 كنم ديرأ ىذلا دعوملاب كملعأ فوس .نآلا قلطنأ نأ لضقأل
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 ىتسيرك اثاجأ رشع ىداحلا لصفلا

 عضو ىف نیلوفشم ىكنارفو جروج ناك ثداحلا قرع یقو ."انه ىلإ یلتنبلا ةرايسلاب هيف رضحت نأ
 1 نيحلا كلذ یتح راعتسلا براشلا ةلأسمب لغشنآ فوس"

 خستت ىكل الیلف ضرألا ىف غرمتآ له" :یکنارف تلءاست ."یکنارف اي اًبيرق كارأ
 ريست تأدبو ىكنارف تأموأ مث .ةظحلل تارظنلا الدابتو

 ىنيطعأ .نآلاو .كلذ ىف سأب ال ءانسح" :جروج لاق .لتلا لفسأ ىلإ

 "فل فلخ ءارولا ىلإ اهداعأ مث ةرايسلا رادآ دق خروج ناك

 تقلطأو ءاًريبك اًفيوجت اهب ثدحأو ةعبقلا جروج لواتت .روسلا نم زرابلا ءزجلا
 ىهو قيرطلا ىلع روهظلل تداع مث ةظحلل ىكنارف تفتخا

 جا ثودح ىلع لیلدلا وه اذه" :اخضوم جروج لاقف عقاولا فطعنلا دنع لیدنعب رخآ حیولت رهظو .اهلیدنعب حولت
 یننآ دقتعأ انأف ؛كعضوم سفن ىف اًضرأ یقلتسا .نآلاو ل .قيرطلا لفسأ ىف

 ."ةجارد سرج ات مث ,ةثلاثلا ةقيشعتلا ىلإ سورتلا لقان ىبوب كرح ذثدنع
 ىف ىتط:ةيوازلا ءاروت نم رهظ ..ةظحللا كل سفن نشو ايسا تکرحت .بابلا ةبتع ىلع فقی وهو لمارقلا ررح
 اًريفص قلطی وهو هتجارد دوقي رمعلا نم ةرشع ةعبا «غافدنالا نم قیشعتلا سورت اهتعنم دقو :مامألا ىلإ ةيوعصب
 یذلا دیرفلا رظنلا هقار دقو .روفلا ىلع یتفلا فقوت ارا .كرحملا ةرادال ىفكي امب ةداح لتلا رادحنا ةيواز تناك نکل

 انيع ةلجع هجوي ىبوب لظو «ربكأ ةعرسب كرحتت ةرايسلا تأدبو
 ."؟مداصت ثداح عقو له !ىحرم" :ىتفلا متمت .ةرايسلا نم زفق ,ةنكمم ةظحل رخآ ىفو .ةدايقلا

 اهترايس ةباشلا كلت تمدص دقل ؛ الك" :ةيرخسب جروج دو «ةبسانم ةوقب روسلاب تمطتراو لتلا طبهت ةرايسلا تعفدنا

 !حاجنب ثداحلا ذيفنت متو ماري ام ىلع رومألا تراسو

 ثداحلا عقوم ىلإ ةعرسب ضكرت یهو یکنارف ىبوب ىأر
 لوح هترايسب جروج رادو :ةرايسلا ماطح طسو اهسفن عضتو

 .ةرايسلا ماطح نم برقلاب اهفقوأ مث روسلا ةيواز

 قلطنا مث .ةديهنت قلطي وهو ةيراخبلا هتجارد ىبوب ىلتعا
 .ندنل هاجتاب اًدعتبم

 .ةموتكم ضامتما ةحيص یکتا

 ."دصق نع

 عون هنآ ىلع جروج قیلعت  اًعقوتم ناك امك  باشلا لبقت
 ودبت" :ذذلتب باجأو :ةدرجملا ةقيقحلا سيلو رخاسلا درلا ن

 ."؟ةتيم یه له ؟كلذک سيلأ .ةثيس ةلا

 ناکم برقآ ىلإ اهلقن بجي اذهلو «دعب سیل" :جروج لاق

 ."؟كانه ناکلا كلذ ام .بیبط انآ :ن
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 رشع ىداحلا لصفلا

 نوتجنيساب ديسلا صخي وهو .تروک ىاوريم لزنم اذه"
 ."ةقطنملاب حلصلا ىضاق هنإ .شنيرف

 .روفلا ىلع كانه ىلإ اهلقن بجي" :ةرمآ ةجهلب جروج لاق
 ."اهلمح ىف ىندعاسو كتجارد كرتا ءايه

 دل اًحرف اًمئاط مدقتو .روسلا راوج ىلإ هتجارد ىتفلا نكر

 اهب اراسو ىكنارف لمح ىلع ىتفلاو جروج نواعتو .نوعلا دي

 روصق هبشي ءزارطلا قيتع فيطل لزنم ىلإ ىدؤملا قيرطلا ىف
 .نييعاطقإلا

 ثيح ؛ةبقارم عضوم ناك لزنملا ىلإ امهمدقت نأكو ادب

 .مهتلباقمل بابلا ىلإ زوجع مداخ مدقت
 كانهأ - مداصت ثداح عقو دقل" :فافجب جروج لاق

 ةيانع ىلإ ةجاحب اهنإ ؟اهیلا ةباشلا كلت لمح ىننكمي ةفرغ
 ."ةيروف

 هعبتو .كبترم بولسأب لزنلا ةهدر ىلإ مداخلا عجارت

 یکنارف دسج نالمحی نالازی ال امهو .برق نع یتفلاو جروج

 نمو .ةهدرلا راسي ىلع ةفرغ ىلإ مداخلا فلد مث .لهرتلا
 نینیعلا ءاقرز ءرعشلا ءارمح ,ةليوط ةأرما تجرخ ةفرفلا سفن
 .نيثالثلا یلاوح رمعلا نم غلبتو ,ةيفاصلا ءامسلا نولب

 .ةریبک ةعرسب ئراطلا فقولا عم ةأرملا تلماعت

 اله .یضرألا قباطلا ىف ةيفاضإ مون ةفرغ كانه" :تلاقف

 ."؟بیبطب لصتأ له ؟كانه ىلإ اهامتلمح

 نم یترایسب اًرام تنك .بیبط انآ" :اًحضوم جروج لاق
 ."ثداحلا عوقو تيأرو ةقطنلا

 یتسیرک اثاجأ

 ."امكلضف نم انه نم الضفت - اهظح نسح نم اذه وأ"

 ىلع لطت ةذفان اهب ةفيطل ةفرغ لخاد ىلإ امهتداق مق

 .لزنلا ةقي
 ."؟ةغلاب اهتباصإ له" :ةأرملا تلءاست

 ."اهصحف لبق كلذب مزجأ نأ عيطتسأ ال"

 ىلإ تمجارتو هحيملت شنيرف نوتجنيساب ةديسلا تمهق
 ثداحلا عئاقو فصي قلطناو ىتفلا اهقفارو :ةفرفلا ج

 .هعوقو ىلع نايع دهاش ناك هنأكو با

 تمطحتف...ةعرسلا ىهتنمب روسلاب تمدطصا دقل"

 ةاقلم اهتدجو ماطحلا نم تبرتقا امدنعو...اًمامت اهتراي

 رمي دیسلا كلذ ناکو ءاًمامت اهتعبق تجعبنا دقو ضرألا ىلع

 تصلخت ىتح هلايخ ىحو نم ثدح ام فصي ىتفلا رمتساو

 .ةأفاكمك اًنلش ةتطعأ ناب ةدیسلا هش

 توصب ناثداحتي ىكنارفو جروج ناك ءانثألا كلت ىو
 .نماه

 كلبقتسم ىلع رثوی دق رمألا اذه نأ نظأ ال :جروج یزیزع"
 تالجس نم كمسا نوبطشیس مهنظأ ال ؟كلذک سیلآ .ینهلآ

 مهارت مأ .ةنهلا ةلوازم ةصخر كنم نوبحسی وأ ءابطألا

 ."؟كلذ نولعفیس

 رمألا اذه جرخ اذإ لمتحم رمآ اذه" :مهجتب جروج لاق
 ."نامتکلا یط نه

 نل ىننإ .جروج اي قلقت الف اذه ثدحی نل" :یکنارف تلاق
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 ىتسيرك اثاجأ رشع یداحلا لصفلا

 كلذ ىف اهئاقب نم دبال نکل ,لوزت هراثآ تأدب دقو
 اهنآ ودبي" :فدرآ مث ةظحلل تكسو ."هوحن وأ موی ةدمل شا

 المع تيدأ دقل" :فطلب تفاضأ مث :"كلذخآ وأ كنع ىلختأ
 ." مویلا تلعف امك اًريثك ثدحتت كعمسأ مل ىننإ .اًعئار

 .هتعاس ىلإ رظنو جروج دهنت

 صحفلا ةيلمعب موقأ تلزام ىتنأب رهاظتآ فوس" :لاقو

 ."تنيوريد سيسنارف ی

 فرعأ ىننإ ااًبجع .هوأ" :شنيرف نوتجنیساب ةديسلا تلاق
 ."ةديج ةفرعم - ستوکیارد لآ  اهئابرقأ ض ."یرخآ قئاقد ثالثل

 نأ بسانلا نم ناك اذإ ام یردآ ال انأ" :جروج لاق ."؟ةرايسلا نع اذامو"
 مويل انه ىقبت نأ نكمملا نم ناك اذإ نكل .كلزنمب اهيغيض ًاهبحسب اوموقي ىكل شرولا ىدحإ باحصأ عم قفتأ قوس"

 .لمكي نأ نود جروج تكس مث ۰"...فوسف نيموي ."انه نم
 ."٩...روتکد اي كلذ ىف ةلكشم كانه نوكت نل .عبطلاب .هوآ" "امسح"

 ثيح :اهترايس ةلأسم ىلوتأ فوس .ةبسانملاب .تونثيرأ" :حايتراب لاق اًريخأو :هتعاس ىلإ رظني جروج رمتسا
 ."ىقيرط ىف شرولا یدحإب رماس یتنآ ."تقولا ناح"

 نسح نم ناك مک .توتتبرآ روتكد اي كل الیزج اًركش"
 هتأ نظأ !ثداحلا عوقو تقو ىف كرورم فداصتي نأ ظحلا

 ىري ىكل اًدغ اهتلاح دقفتب ءابطألا دحأ موقي نأ لضفألا نم
 ."ديج لكشب نسحتت تناك ذل

 :نيريبك لبنو ةماهشب تفرصت دقل ؛جروج" :یکتارف تلاق
 ."ساسألا نم یتدعاسم ىلع تقفاو اذامل ىردأ ال انأو

 ."قمحأ افرصت ناك دقل انأ الو" :جروج در

 :لاقو هسأرب جروج اهل أموأ

 وه هيلإ جاتحت ام لكف :كلذل ةرورض ىرأ ال" :جروج لاق ."كتقوب ىعتمتسا اًعادو"

 ."ءودهلاو ةحارلا :"ثدحيس كلذ ناك اذإ امع لءاستأ ىنتإ" :ىكنارف تلاق

 راطخإ بجي كلذكو .ربكأ ناتثمطاب رعشأ كلذ ىنلعجيس" نم ىلاخلا ئداهلا توصلا كلذ ىف اهنيح ركفت تناك

 ."اهتلئاع .ةحضاولا ةيكيرمألا ةنکللا ىذ ,رعاشلا

 ةيسنلاب امآ ءاهتلئاع رابخ| ةلأسم ىلوتأ فوس" :جروج لاق
 ىلإ ىمتنت اهنأ ودبي .اًنسح ...اهتلاح دقفتب بیبط مايق ةلأسمل
 ىعاد الف هللا دنع نم مادام ءافشلا نأب نمؤت ةينيد ةفئاط

 امدنع ةدشب تجعزنا دقل .اهصحفب بيبط مايقل اًقلطم

 آهدجوف .توصلا كلذ ةبحاص نع ثحبي جروج جرح

 .سولجلا ةرجح ىف هرظتنت
 نإ لوقأ نأ یندمسی...انسح" :ئجافم لكشب جروج لاق

 جاجترال تضرعت دقف اشخأ تنك ىذلا ءوسلاب تسيل ةلاحلا

۱۸ 



 رشع ىداحلا لصفلا

 ."اهشارف نم برقلاب ىنتدجو

 ."!ىهلإ اي :هوأ" :شنيرف نوتجنیساب ةديسلا تلاق
 - ماري ام ىلع نوكتس اهنكل" :اهايإ انئمطم جروج لاق

 ."ىمالكب قوثولا كنكمي

 وه اذه ناك اذإ" :ككشتب شنيرف نوتجنيساب ةديسلا تلاق

 ."تونثبرأ روتكد اي كيأر
 تيسن دقل !ىحيو .ىتديس اي اًعادو .كلذك وه" :جروج لاق

 ."مونلا ةفرغب ىتاودأ ىدحإ

 بناج نم برتقاو مونلا ةفرغ ىلإ ةعرسب جروج فلدو
 .شارفلا

 ىلإ نيمتنت كنإ :ىكنارف" :برطضم سماه توصب لاقو
 ."كلذ یسنت الف ,سنیاس نايتسيرك ةفئاط

 ."ةاذامل نكل"

 ."فقوملا نم صلختلل كلذ لوقأ نأ ّىلع ناك"

 .")یسنآ نل:.:اًنسح" :یکنارف تلاق

۱۲۰ 

 ۱۲ لصفلا

 ودعلا رکسعم ىف

 بلق ىلإ مالسب تلصو دق اذ انآ اه" :اهسفنل یکنارف تلاق

 ."انأ یلع رمألا فقوتی .نآلاو .ودعلا رکسعم

 تاقرط توص عمست اهب ذإ اهراکفآ ىف ةدراش یه ا منیبو

 ىلإ شنیرف نوتجنیساب ةديسلا لوخد هبقعأ با بلا ىلع
 .ةفرفلا

 لفسأ ةعوضولا ةداسولا قوف الیلق اهسفن یکنارف تعفر
 .اهسأر

 كل تببس ذا فسألا ةدش ىف ىننإ" :نهاو توصب تلاقو

 ."حاعزالا اذه لک

 جاعزا ةمث سیل" :شنیرف نو تجنیساب ةديسلا تلاق
 توصلا كلذ یکنارف تعمس .اددجمو ."قالطالا ىلع

 دروللا هلاق ام ترک تو ؛ةيكيرمألا ةنكللا اذ باذجلا یداهلا

 شنیرف نوتجنیساب ةلئاع عرف دارفآ دحآ نأ نع نوتجنیشرام
 .ةيكيرمأ ةثيروب جوزت دق ناك ریاشبمام ةنيدمب

1 



 ىتسيرك اثاجأ رشع ىتاثلا لصفلا

 تونثبرأ بيبطلا لوقي" :شنیرف نوتجنیساب ةديسلا تقدرأ
 ءودهلا تمزتلا اذإ نينثا وأ موي لالخ ريخب نينوكتس كنإ
 ."ةحارلاو

 لوقت نأ ةطقنلا هذه دنع ضرتفملا نم هنأ ىكتارف ترعش
 اهنكل "رشبلا ريكفت ةعيبط" وأ "ىرشبلا أطخلا" نع اًفيش

 لتاقلا ةروصب ةدشب الوغشم اهلقع ناك دقل .اهتفیضم

 ةفاح قوف نم ةئيرب ةيحض عقدي وهو شنیرف نوتج

 ةيحرسلا كلت ىف اًرود لقألا تایصخشلا نأ ةجردل ف
 .ىكنارف ةليخم ىف اًناكم اهسفنل دجت مل ةيما
 ىنكلو .هتأدب ام لمكتسأ نأ دبال...اًنسح" :ىكنارف ترکف

 ."ىعم فطللا اذه لثمب نكت مل اهنآ ول ی .اثطاخ اثیش لوقت نأ تيشخ
 ثيح ؛للملا امهداس ءاسمو ةريهظ ةرتف ىكنارف تضمأ ىعم فرصت دقو .بیط صخشك ودبي هنا" :یکنارف تلاق

 "ديدش فطلب

 بیبطک ادب دقل" :یشنیرف نوتجنيساب ةديسلا تلاقف
 نوتجنیساب ةديسلا اهتراز دقو .ةملظملا اهتفرغ ىف ةدقار

 رظنلاب تفتکا اهنكل ءاهلاح دقفتت ىكل نيترم وأ ةرم شتي
 1 هرورم فداصت نأ ظحلا نسح نم .هنس رفص مغر نكمتم

 لوخدب راهنلا ءوضل یکنارف تحمس .یلاتلا مويلا یقو ۱ ."ثداحلا عوقو تقو

 ترضح كلذلو ؛ةقفرلا ضعب ىف اهتبغر نع تربعو اهتق ةجاحب تنك ىننأ دقتعأ ال ىنأ مغر ؟كلذک سیلآ .معن"
 دوجو ناتأرملا تفشتكا .تقولا ضعبل اهعم تسلجو اهتق ."هيلإ

 فوس .ثيدحلا نم ىرثكت نأ بجي ال" :اهتقيضم تدرف
 دلت دعاسم اهنم بلطأو ةفيظنلا سبالملا ضعبب ىتمداخ لسرأ

 .”كتحار نامضل شارفلا بيترتو كسبالم رييغت ىلع
 ."كنم غلاب فطل اذه"

 ترعش مويلا ةياهنبو :نيكرتشملا ءاقدصآلاو فراعملا نم
 .نيتقيدص اتحبصأ دق امهنآ - ریمضلا زخو مغر یکتا

 اهجوز ىلإ تارم ةدع شنیرف نوتجنیساب ةديسلا تراشآ
 ,ةطيسب ةأرما لزتلا ةديس تدب .یموت ریفصلا

 ببسل - یکنارف ترعش دقق كلذ عمو .اهلزنمب ةدشب ةطیت ."قالطإلا ىلع"
 قلق ریبعت كانه ناك دقف ؛ةیافلل ةديمس تسيل اهنأ - رح ةأرملا تناك امنيب ريمضلا بينأت نم ةظحلب یکنارف ترعش

 مالسلاب رعشي لقع عم اًريثك قفاوتی الو اهينيع ىف اًنايحأ .ةفرغلا نم بحسنت ىرخألا
 .یلخا تسيلو .ةبيطو ةفيطل ةقولخم ودبت اهنا" :اهسفنل تلاقو

 اهمیدقت متو اهریرس نم یکنارف تضهن ثلاثلا مویلا ىف ."قالطإلا ىلع كش عضوم
 .لزنملا ديس ةئيند ةعدخ سرامت اهنأب ىكنارف ترعش ىلوألا ةرمللو

۱۳۳ 



 ىتسيرك اثاجأ ا

 ةنكلو .بیط رهظم اذ :نيتنجولا خلتمم ءاًمَخض الجر ناك

 ىف هتقو مظعم ىضمي لجرلا نآ اًحضاو ادب دقو ءركفلا دراش

 علولا ديدش هنأ ىكنارف تظحال دقف كلذ عمو :هبتكم ةرجح

 .اهنوئشب اًريثك هسفن لغشي ال ناک ناو :هتجوزب
 ءرمعلا نم ةعباسلا ىف ناكف .ریفصلا امهنبا :ىموت امأ

 ؛بعللاب علوم .دسجلا حيحص لقط هنأ حضاولا نم ادبو
 اب هبحت - شنیرف نوتجنیساب ایفلیس ةديسلا  هتدلاو نأو
 .ادیدش

 ."اًدج فیطل انه ناكملا نإ" :دهنتت یهو ىكنارف تلاق

 .لزنملا ةقيدح لخاد ليوط ىسرك قوق ةددمتم تناكو
 ىتلا ةبرضلا وه ببسلا ناك نإ ىردأ تسل" :تفدرأو

 :لجخلاب یکنارف ساسحإ نم اهتاملك تدازو
 .اًعيضو اًئيش ...اریقح اثیش ...اًميل اثیش هلعفت ام ناك دقلا

 ...اهروف نم ةنيدملا ىلإ دوعتو !ةطخلا كلت نع ىلختت قوس
 :ثدحتت تلازام اهتفيضم تناكو

 قيعشدوميس ادنف ؛تقولا ةليط المع انه عضولا نوكي نل"

 ."رجور بحت سانلا لكف ؛كل قوريس هنآ نم ةقثاو انآو «ىجوز

 ."8لزتملاب مكعم شيعيآ"
 قلطي وهو ؛ةحارلا فرعي ال صخش هنإ - عطقتم لكشب"

 ىلإ اًحيحص كلذ نوكي :امبرو.."ةلئاعلا:درشتم" هسفن ىلك

 هتأ دقتعأ ىننإ لب - ةليوط ةرتقل لمعب رقتسي ال وهف ؛ام دح
 نونوكي سانلا ضعب نكل ؛هتايح ىف ةيقيقح ةفيظوب لمعي علا

 ةداع مهو :ةقيرعلا تالثاملا ىف ةصاخو  لاحلا هذه یلع ال یننأب رعشأ یننکل ,رخآ ببس كانه ناك وأ ىسأر ىف اهتیقلت

 رجور نإ .باذجو رحاس بولسأب نوعتمتي اًصاخشأ نونوکی ام ."مايأو مايأل انه ةيقلتسم لظأ نأ ديرأ - كرحتلا دیرآ
 ىف هنودب لمفأس تنك اذام ىردأ الو :ةيافلل فطاعتم صخش ؛ةدراشلا ةئداهلا اهتربنب شنيرف نوتجنيساب ايفليس تدر

 .”ىموت ضرم امدنع حیبرلا ادق 2"ةنیدلا ىلإ ةدوعلا ىلجمتت ال دصقأ ...تنأ امك یقبا ءاًتسح"

 ."؟ىموت ةلع تناك اذامو" انه كفيضتسأ نأ ىل ةبسنلاب ةريبك ةعتمل اهن!" :لوقت تفدرأو
 - ةحوجرألا قوف نم ىوق طوقس ثداحل ضرعت دق ناك" ىنرعشي انه كدوجوو :ةياغلل ةيكذو ةحرم تنأف ؛ىلزنم ىف

 ىلإ ىدأ امم فيعض ةرجش عرف ىلإ ةطوبرم تناك اهنأ ديال ."ةداعسلاب
 حجرؤي ناك نم وه هنأل ةيافلل ًءاتسم رجور ناك دقل .هراسکنا اهرعشي ءىشل جاتحت ىهف نذإ" :اهسفنل ىكنارف تلاق

 ىلإ ةوقب ةحوجرألا عفدي :نيملعت امك - مويلا كلذ ىف یموت ."ةداعسلاب
 نأ ةيادبلا ىف اننظ دقل .لافطألا اهبحي ىتلا ةقيرطلاب :یلعآ .اهسفن نم لجخلاب ىكنارف ترعش تقولا سفن ىفو

 نيبت نكل .ىرقفلا هدومع ىف ةريطخ ةباصإل ضرعت دق ىمؤت انحبصأ دق اننأب رعشأ ىننإ" :لوقت ىرخألا ةأرملا تناك
 ."الاح لضفأ نآلا وهو ةطيسب ةباصإ درجم اهتأ ."لعفلاب نيتقيدص

۱۲ 



 ىتسيرك اثاجأ رشع یتاثلا لصفلا

 یاشلا لوانتل شنیرف نوتجنیساب یرنه امهیلا مضنا فاتهو حایص توص تعمس دقو ,ةماستباب :یکنارف تلاق

 دیکأتلاب كانه ناك .اًديج هحمالم ىف یکنارف تسرفتو ."الاح لضفأ ودبي ديكأتلاب هنإ" :ديعب نم ىتأي تفاخ
 اًكضاو هتیصخش طمن ناک - لجرلا كلذ نأشب برق ثعبي رمآ وهو ؛نلا ةحص ريخ ىف ودبي هنإ - كلذ ملعأ"

 بحمو :حرمو ؛طيسب «فيرلا نايعأ نم ليبن لجر وهف ؛ةياغلل ىبصلا اذه ظح ءوس نم ناك دقلف ؛مأك ىبلق ىف حايترالا

 وهو ساجی نأ ضرتفملا نم سيل اذه لثم الجر نإ .ةضايرللا ىف قرغلل ضرعتي داك هنإ لب .ثداوحلا نم ريثكل ضرمت نأ
 ةوه ىف طقسي مث :هباصعأ دقفي داكي وهو ةيبصعب فجترپ 5 ."ىضاملا ءاتشلا

 ةرخاس تاباجإب دري مث ءاهنم هجارخإ ليحتسي دورشلا نم ."ةاقح قرفی داكأ" :ركفتي ىكنارف تلاق
 اذه ىلع اًمئاد نكي مل هنكل .هيلإ هجوي مالك ىآ ىلع ةريرمو لك نإ لب ءةنيدملا ىلإ ةدوعلا ىف ركفت یکنارف دعت مل

 رهظ «ءاشعلا تقو دنع |ٌديدحتو ,ةليللا كلت ءاسم ىف ؛وعتققا .اًمامت اهلقع نم ىشالت دق ريمضلا بيتأتب ساسحإ

 ىوريو .كحضيو .حزمي ناك دقف ؛اًمامت ديدج رهظمب لجرلا !ثداوح
 نا لب ماكل( دعتم الجر - هتاردق دودح یف- ادد ندا دق شئیرف نجود ناك اذ[ امع اهنضن خییو اهنیب تلءاستو

 هءاكذ نأل كلذو ؛بجي امم ءاکذ رثكأ هنأ ترمش دق یکنارظ .تداوحتا باكترا یه صصخت

 .هتيصخشل اًفلاخمو ىعيبط ريغ ادب :تلاق اًريخأو

 یننافیخت نيتييرغ نينيع هيدل نإ" :اهسفنل یکنارف تلاق ءاقبلا دوأ ىننإف ,یتفاضتسا ىف اًقح ةداج تنك اذإ"
 ."اليلق اذهب انه ىدجاوت ىف كجوز عنامی نلأ نكل :لوطأ تقول انه
 شنيرف نوتجنيساب ىرنه مايق ىف هبتشت مل كلذ عمو ."؟لكشلا

 ىف دجاوت نم - وه سیلو  هوخأ ناك دقف ؛ءیش ىأ باکتراپ بیرغ ريبعت ىف شنيرف نوتجنيساب ايفليس اتفش تروكت

 .موئشلا مويلا كلذ ىف تلوبكرام ىف عنامي ال یرنه  عنامي نل ىرنه ءالك ؟5ىرته" :لوقت یهو

 هتلباقم ىلإ علطتت یکنارف تناك ,قیقشلا كلذب قلعتي اميفو ."مايألا هذه ءىش ىأ
 كلذ ناف ,یبوب ضارتفاو اهضارتفال اًقبطف ؛ةقهلو مامتهاي .لوضفب یکنارف اهيلإ ترظن

 اهجو لتاقلا ةلباقل اهتصرف ىه هذه تناكو التاق ناك لجرلا ىنتربخأ تناكل اًديج ىنفرعت تناك اهن ول" :اهسفنل تلاقو "
 وا رومألا نم ريثكلا كانه نأ دقتعأ انأف ؛اهلخادب لمتعي امب

 .تاظحلل ةيبصعلاب كلذ اهرعشأ دقو ."لزنملا اذهب ىرجت ىتلا ةبيرغلا



 رشع ىناثلا لصفلا

 8اًديِج هفرعت اهنأ نمخي نأ هل ىنأ نكل
 نيبو اهنيب طبري نأ - تناك ةقيرط ىأب هل نكمي فيك

 1 / ؟حاجنب اهذفن یتلا هتمیرج
 ال نم الوهم اشحو نیقلخت كنإ" :اهسفنل تلاق اذهلو
 یک

 رصع ىاشلا لوانت لبق شنيرف نوتجنيساب رجور لصو
 .ىلاتلا مویلا

 نم ناك دقف ؛ىاشلا لوانت دعوم ىتح یکنارف هلباقت ملو

 .ةريهظلا ةرتف ىف ةحارلا ىلإ دلخت نأ اهب ضرتفملا
 - ىاشلا حادقأ تعضو ثيح - ةقيدحلل تجرخ امدنعو

 :همنتیم ايفليس تلاق

 ینیعد .تنیورید سیسنارف یدیل .ةلئاعلا درشتم وه اه"

 ."ىجوز قیقش كل مدقآ

 نيثالثلا قوف .دسجلا لیحن .الیوط الجر یکنارف تأر
 اهناکماب ناك هنأ نم مغرلا یلعو .ناتفیطل نانیع هلو ,لیلقب
 ةراظن ىلإ ةجاحب ناك لجرلا هجو نأب یبوب هينعي ناك ام ةيؤر
 كلت ةظحالم نم اهسفن عنم عطتست ملف .عیفر براشو ةيداحآ

 ةحفاصل هدي امفالک دمو .هینیع تزيم یتلا ةديدشلا ةقرزلا

 .رخآلا

 ىتلا ةقيرطلا نع عمسأ انأو تئج نأ ذنم" :رجور لاق
 ."لزنملا روس ميطحت اهب تلواح

 :ملاعلا ىف قئاس أوسأ ىننأب فرتعأ فوس" :ىكنارف تلاق

 ةصاخلا ىترايس نإ ثيح ؛ةبرخو ةميدق ةرايس دوقأ تنك ىننكل

۱۳۸ 

 یتسیرک اثاجآ

 ةصيخر ةرايس تیرتشا دقف مث نمو ,حالصال ةجاحب تناك

 ."اًنقؤم اهب لقنتأ یکل ةلمعتسمو
 بيبط ةرايسلا ماطح نيب نم اهجرخأ دقل" :ايفليس تلاق

 ."ةماسولا ديدش ابا

 ."اًقيطل اًباش ناك دقل" :ةقفاوم ىكنارف تلاق

 همع یعارذ نيب هسفنب فذقو ةظحللا كلت ىف ىموت لصو

 .ةحرم تاحيص قلطي وهو

 كنإ تلق دقل ؟ةبعللا راطقلا ىل ترضحأ له" :ىموت لاق
 ."هرضحتس كنإ تلق دقل...هرضحتس

 نم ايادهلا بلطت نأ بجي ال !ىموت .هوأ" :ايفليس تلاق

 ."دحأ

 دقل .كلذب هتدعو دقل ءايفليس اي كيلع ال" :رجور لاق

 ةجوز ىلإ رجور رظن ."زيزعلا ىقيدص اي ىعم راطقلا ترضح
 ."؟ىاشلا لوانتل ىرنه ىتأي نلأ" :لاقو ضراع لكشب هیخآ

 ال" :اهتوصل ةروهقملا ةربنلا كلت تداع دقو  ايفليس تلاق

 ."مويلا ةديج ةلاحب سيل هنأ دقتعأ انأف .كلذ نلظآ

 :عافدناب تفدرأ مث

 ."!كتدوعب ةديعس انأ مك .رجور ؛هوأ"

 :لاقو اهعارذ ىلع هدي رجور عضو

 ."ايفليس ىتزيزع ءريخب نوكتس رومألا لک"
 بعللا هيخأ نبا رجور كراش .ىاشلا ءاستحا دعبو

 .راطقلاب

 بارطضا اهلقع باتنا دقو امهيلإ علطتت ىكنارف تلظ

۱۳۹ 



 رشع ىتاثلا لصفلا

 . دیدش

 لاجرلا ةنيع نم لجرلا اذه ودبي ال دیکأتلاب :رکفت تذخأو

 ۱۳ لصقلا باشلا اذه !فرج قوف نم ءىرب لجر عقد ىلع نیرداقلا
 زریتسراک نالآ !مدلا دراي التاق نوکی نأ نكمي ال عئارلا

 «طخلا لوط ىلع نيئطخم اتاك -ىبوبو ىه-امهنأ دبال نذإ

 .ةيضقلا نم ءزجلا اذه نأشب لقألا ىلع وأ
 نأ نم ةدكأتم اهنأب یکتارف ترمش .ةظحللا كلت ىف

 قوف نم دراشتيرب عفد نم نكي مل شنيرف نوتجنيساب رجور
 .فرجلا

 ةيرظنلا كلتل اًديكأت ,ةبارفلا نم ولخي ال لكشب ,یکنارف تقلق ؟كلذ لعف نم نذإ
 رجور نم ديكأتلا ءاج دقو ؛ىلاتلا مويلا زواجتي مل دعوم ىف كلذ لمف نمف ؛!ًدمع هعفد مت دق هنأب ةعنتقم لازت ال تناك

 .هسقق ؟ییوب بارش ىف نيفروملا عضو ىذلا نمو ؟یرت اي

 امهضعب دض ةيدرف سنت ةارابم بعل ىف اطرخنا دق اناك ینیعل ريسفت ةأجف اهلابب رطخ :نيفروملا ىف ترکف امدتعو
 .ةجلثملا تايورشملا لوانتل كلذ دعب اسلج مث ,ضمیلا امهیژیژب اًصوصخو :نیتبیرغلا ىشنيرف نو تجنیساب ىرنه
 دقو .ةمهم ريغ ةددعتم تاعوضوم نع ناثدحتی الظ دقو .سويد ىسأرك نيبقاثلا

 ءاحتأ لك ىلإ رفاس صخش رحسل اكاردإ ىكتارف تدادزأ شنیرف نوتجنیساب یرنه ناک له :لءاستت اهسفن تدجوو
 نأ ىكنارف عطتست ملو ,شنیرف نوتجنیساب رجور لثم .ملاعلا ؟تاردخملل انمدم

 ةدشب فلتخي "ةلئاعلا عکستم" نأ ىف ريكفتلا نم اهسفت عنمت
 .ةداجلا ةيلقعلا ىذ نيصرلا هقيقش نع

 لقعب راكفألا كلت رورم ءانثأ امهنیب داس دق تمصلا ناك

 رجور ثدحت امدنع ةأجف تمصلا لابح تعطقنا دقو ,یکنارق

 .قباسلا هثيدح بولسأ نع اًمامت ةفلتخم توص ةربثپ

 یننآ ملعأ ىننإ - اًييرغ اًثيش لعفآ فوس ,سیسنارف یدیل"

۱۳۱ 



 رشع ثلاثلا لصفلا

 ىدل ىنكل .ةعاس نيرشعو ةعبرأ نم لقأ ذنم كيلع تفرعت دق
 بلطأ نأ عيطتسأ ىذلا ديحولا صخشلا كنأب ىلخاد روعش
 ."ةحيصنلا هنم

 ."؟ةحيصنلا" :شاهدناب ىكنارف تلاق

 ."ذختأ امهيأ ىردأ الو نيرارق نيب ريحتم انأف ؛معن"
 .مامألا ىلإ هدسجب ليمي ناكو .مالكلا نع ةظحلل فقوت

 ءاليلق هنيبج بطق دقو ,هیتیکر نیب سنتلا برضم اًحِجرؤم

 .اًجعزنمو اًمومهم ادبو

 "سيسنارف ىديل .ىخأب قلعتي رمألا نإ"
 ."۹هنع اذام"

 ."كلذ نم قثاو انآ - تاردخملا یطاعتی هنا"

 ."؟كلذ دقتعت كلعجي ىذلا امو" :یکنارق تلءاست

 لهو...یعیبط ريغ لکشب هجازم ریفت...هتشیه  ءىش لک"

 ."سویدلا سأر لثم ناودبي امهیژیژب نإ ؟هینیع لکش تظحال
 هنأ نظت اذام نکل .كلذ تظحال دقل" :یکنارف ترقآ

 ."؟یطاعتی

 "نويفألا عاونآ نم اًعون وآ :نیفروم"
 ."؟لیوط تقو ذنم لاحلا هذه یلع وه له"
 .تضم رهشآ ةتس ذتم تاریفتلا كلت ةيادب تظحال دقل"

 نکل .مونلا ةلقو قرألا نم اًريثك یکتشی ناك هنأ ركذتأ ىننإ
 ثدح دق كلذ نأ دبالو ,داولا كلت ىطاعت أدب ىتم ىردأ تسل

 ."ريصق تقوب كلذ دعب

 ىلع لصحي فيكو" :ةيلمع ةربنب ىكنارف تلءاست

۳۲ 

 یتسیرک اثاجأ

 ."۹؟تازدخ

 ودبي فيك تظحال له .دیربلا قیرط نع هيتأت اهنأ نظأ"
 ."؟ىاشلا لوانت تقو دنع مايألا ضعب ىف اًبرطضمو ايب

 "كلذ تظحال :معن"

 هنوزخم هيف دفني ىذلا تقولا وه كلذ نأ تنمخ دقل"

 ةعاسلا ىف ديربلا لصي نأ دمبو .ديزملا رظتنيو تاردخملا ن
 تقو ىف روهظلا دواميو هبتكم ةرجح ىلإ بهذي .ةسداسلا

 ."اًمامت ةفلتخم ةيجازم ةلاح ىف وهو ءاشعلا

 ريغو ةعئارلا ةقيرطلا كلت تركذت دقو ىكنارف تآموأ

 .ءاشعلا تقو اًنايحأ اهب ثدحتي ىرته ناك ىتلا ةيعيب
 ."؟اًديدحت تاردخلا یتأت نيأ نم نکلو" :ةلئاستم تلاقو

 ىلع قفاویس مرتحم بیبط دجوي الف ؛هفرعآ ال ام اذه"
 لوصحلل ةددعتم رداصم كانه نأ نظأ ینکلو .هل اهئاطع#

 ."ةريثك اًدوقن ءرلا عفد اذإ ندنل ىف تاردخملا ىلع

 .لمأتب یکنارف تأموأ
 ةباصع دوجو یبوب ىلع تحرتقا دق اهنآ رکذتت تناك

 عاونأ نيب جزلا عیطتسی ال ءرملا نأب در هنکلو ,تاردخلا بيزهتلا

 ةلحرم ىف الصی نأ اًبيرغ اًرمأ ناك دقلو .مئارجلا نم ةريثك
 .اذهك رمأ دوجول راثآ ىلإ امهتاقيقحت ىف ةركيم

 ىف یسیئرلا هب هبتشملا نوكي نأ اًضيأ بيرغلا نم ناكو
 اهلعج دقو :؛ةقيقحلا كلت ىلإ اههابتنا تفلي نم وه ةيضقلا

 رجور ةءاربب ىضم تقو ىأ نم رثكأ ةعنتقم رمألا كل

 .لتقلا ةمهت نم شنيرف نوتجنیسأپ

۱۳۳ 



 رشع ثلاثلا لصفلا

 :روصل جم ال ىتلا ةروصلا ليدبت ةلأسم كانه تناك دقف كلذ عمو

 یذلا لیلدلا نأب اهستن یکنارف تّرکذ دقو .اهریسفت نكمي
 ءرخآلا بناجلا یلعو ,لبق نم ناك امك اتباث لازی ال رجور نيدي
 دقلو .لجرلا ةيصخش طقف ناك ةمهتلا كلت ضحدی ام نإف
 اًصاخشأ نونوکی ام ةداع ةلتقلا نإ اولوقی نأ عيمجلا داتعا

 !نیرحاس

 اهقيفر ىلإ تتفتلاو راكفألا كلت نم یکنارف تصلخت

 .اددجم

 ."9اًديدحت رمألا اذهب ىنربخت اذامل" :لؤاستب تلاقو
 نأشب لمفأ اذام فرعأ ال ىننأل" :ةطاسيب رجور لاق

 ."؟ملعت ال اهنأ دقتمتأ"

 "ةاهربخأ نأ یلع له نكل :ملعت ال یه ديكأتلاب"
 ....ةبوعصلا ىف ةياغ ةلأسم اهنإ"
 كنأ تننظ ببسلا اذهلو ,ةبعص ةلأسم اهنآ ملعأ ىنتإ"

 اهنإ - اًريثك كب تقلعت دق ايفليس نأل ىتدعاسم نيعيطتست دق
 ءاته نم برقلاب نشعي ىتاللا تاديسلا نم ىأب اًريثك متهت ال
 اذام .كلذب یه ىنتربخأ دقو .روفلا ىلع كب تبجعأ اهنكل
 رمألا اذهب اهتربخأ یننآ ولف ؟سیسنارف ىديل .لعفأ نأ بجي
 ."اهتايح ىلإ اًديدج اًنبع فيضأ فوسف

 ضعب اهل نوكي رمألاب تملع اذإ اهلعل" :یکنارف تلاق '
 ."اهجوز ىلع ريثأتلا

 تاردخملا نامداب رمألا قلعتي امدنعق ؛كلذ ىف كشأ ىننإ"

۱۳ 

 یتسیرک اثاجأ

 ."هيلع ريثأت نمدملا بلق ىلإ سانلا زعأو برقأل یتح نوكي
 ."؟ىعم قفتت الأ ؛:ةسئاي رظن ةهجو هذه"

 نأ ولف ؛عبطلاب جالعلل اقرط كانه كل - ةقيقحلا اهن"

 كانه عقاولا ىف ...جالعلل ةحصم لوخد ىلع قفاوي دق ى

 ."نوسلكين روتكدلا اهريدي ةبيرق ة
 ."5كلذك سيلأ .اًدبأ قفاوي نل هنكل"

 یطاعتم ىلع ريثأتلا نيعيطتست انايحأ - قفاوی امير"
 اًدعتسم نوكي ثيحب ؛دیدش مدن ةلاح ىف نوكي امدنع نیق

 نم هنأب ريكفتلا ىلإ ليمأ ىننإو «هسقت ءافشل ءىش یآ
 دقتعا اذإ ةلوهسب ةيلقعلا ةلاحلا كلت ىلإ ىرنه عقد ن

 هنامدإب اهتفرعم ةلأسم تعضُو نإ دصقأ...ملعت ال ايفليس نآ

 نوقلطي مهو) جالعلا حجن اذإو .دیدهتلا نم عونك هينيع مامآ
 نوكت نلف . (عبطلاب "باصعألا حالعل ةحصم" ةحصملا ىلع

 .”اًقلطم كلذ ةفرعم ىلإ ةجاحب ايف
 ."؟جالعلا لجأ نم لزنملا كرتي نأ هيلع نوكيس لهوا"
 لايمأ ةثالثب انع دعبت اهنع ثدحتأ ىتلا ةحصملا نإ"

 ةطساوب رادتو .ةيرقلا نم رخآلا بناجلا ىف عقت ىهو :طقف

 اًدج عراب بيبط وهو ؛نوسلكين روتكدلا ىعدي ىدنك بیبط

 .لجرلا كلذ بحي ىرنه نأ ظحلا نسح نمو .تعمس امبسح
 ."ايفليس تءاج ده اه. . اتم

 :لوقت یهو شنیرف نوتجنیساب ایفلیس امهيلإ تمضنا
 ."9طاشنب امتبعل له"
 ىف ةميزهلل تضرمت دقو .تاعومجم ثالث" :یکنارف تلاق

۳۰۵ 



 ىتسيرك ائاجآ رشع ثلاثلا لصفلا

 ."ةعومجم لك
 ."ةياغلل ةديج ةارابم تبعل دقل" :رجور لاق

 سنتلا بعلب قلعتي اميف اًدج ةلوسك ىننإ" :ايفليس تلاق

 ."؟كل قورب لف"

 تفدرأ مث "ىل قوری ال . الك" :ةثجافم ةقيرطب ايفليس تدو
 ."قالطإلا ىلع ىل قوری ال" :نيتنثا وأ ةظحل دعب 2

 قوف ةعوضوم ةروص ىلإ ايفليس تراشأ .قحال تقو ىفو وزف انترايزل رو ضحلل نوسلكين لآ وعدن نأ دبال

 :ىكنارف ل تلاقو :نينيعلا ةعساو ةليمج ةأرمال ونايف و ایفلیس تقدرأ مث «"سنتلا بعلب ةمرغم نوسلكين بيبطلا

 ."۹كانه اذام...اذام" :اهالدابت ىتلا ةرظنلا تظحال

 أ تنك ىننأ طقف فداصت دقل ...ءىشال" :رجور لاق

 ."كروضح لبق نوسلكين لآ نع سيسنارف ىديللا
 ءاتأ لمفأ امك یکنارف مساب اهبطاخت نأ لضفألا نم"

 ا اتع نایحالا ضب یفهنآ اًييرغ:اًفيش ننیلآ

 سیلآ ,ةيبذاجلا دیدش هجو - نوسلکین ایفلیس یه هذه"
 ضعب ةبحصب لجر انه ىلإ ىتأ بيرق تقو ذنم كلت

 هنأ نظآو ,ةدشب هباجعا ةروصلا كلت تراثآ دقو ءانثا

 ."ةروصلا ةبحاص ىلإ فرعتي نآ دا

 :تطدرأو ایفلیس تکحض

 نأ دوأو ,دفلا ةليل انعم ءاشعلا لوانت ىلإ امهوعدآ فوس"
 ."هنأشي كيأر فا
 ,"۹هنأشی"
 ميسو لجر هنأ عم .هقيطأ ال یننأب كتربخآ دقل .معن"

 ."ةياق

 اهيلإ علطتت یکنارف لعج اهتوص ةربن ىف ءىش كانه ناك
 تأدبو اهنع تضرعأ شتيرف نوتجنيساب ايفليس نکل ةع

 صخشلا سفت نع ثدحتي مهدحأ دجت ءىش وأ صخش
111 

 ."5كلذك سيلأ ؛نايدتك امهنا" :یکنارف تلءاست

 ناو  ةيزيلجنإ اهنأ دقتعأ ىننكل كش نود ىدنك وه"
 ...ةیافلل ةليمجو ةقيقر ةأرما یهو ءاّمامت ةقثاو ريغ تنك

 ةرظتلا تاذ ةمساولا نويعلا كلت اهنيزت ةرحاس حمالم اهلو

 نأ دبال  رخآل وأ ببسل ةديعس ريغ اهنآ نظأ انأو ,ةنيزحلا
 .ةيرهزملا نم ةلباذلا روهزلا ضعب ليز ."ةياغلل ةبيثك اهتايح

 دوسألا اهرعش طشمت تناك امنيب - اهسفنل یکنارف تلاق سیلآ .ةيجالع ةحصم ريدي نوسلکین بیبطلا نأ نظأ"

 كلت ىف ءاشعلا روضحل اًدادعتسا اهسبالم یدترتو ریزفلا ."۹كلذک

 :دیدش مزعب تفدرأ مث ."یراکفآ عمجتسأ نأ دبال" :ةلیللآ

 ."براجتلا ضعيب مايقلل تقولا ناح دقلا"

 ریرشلا صخشلا كلذ شنیرف نوتجنیساب رجور ناك له

 .تاردخملا نامداو باصعألا با رطضا تالاح یلوتی- معن"

 ريثم لجر هنا لوقآ نأ یننکمی لب ,ةيافلل حجات هنأ نظأ انأو
 ."باجعإلل

۱۳۷ ۱۳۹ 



 رشع ثلاثلا لصفلا

 ؟نیئطخم اناك امهارت مآ ییوبو یه هتليخت _ىذلا

 دبال ىبوب نم صلختلا لواح نم نأ ىبوبو یه تقفتا دقل

 ةقيرطبو .نيفروملا ىلع لوصحلل ةلهس ةقيرط هيدل نوكي نأ
 - شنيرف نوتجنيساب رجور ىلع ريبك لكشب كلذ قبطني ام

 نم نوكي فوسف .دیربلاب نيفروملا ىقلتي یرته هوخأ ناك اذإف
 هضارغأ ىف همدختسيو هنم اًضعب قرسي نأ رجور ىلع لهسلا
 .ةصاخلا

 (۱) مقر ةمهملا" :اهيلع تبتكو ةقرو یکنارف تلوانت
 ىذلا مویلا رهشلا اذه نم ١7 موي ىف رجور ناك نيأ ىفشتكا

 ."ىبوب هيف ممست
 اهعبتتس ىتلا ةقيرطلا حوضوب ىرت اهنآ یکنارف تنظو

 .كلذ فاشتكال

 تیلا لجرلا ةروص یجرخآ :(۲) مقر ةمهملا" :تبتک مث
 .تدجو نإ - هوجولا ىلع مسترتس ىتلا تاريبعتلا ىظحالو
 تلوبکرام ىف هدوجوب رقيس رجور ناک اذإ ام ىظحال كلذكو
 ."مويلا كلذ ىف

 هةیناثلا ةمهلا ذيفنت هاجت ةيبصعلا ضعبب ىكنارف ترعش
 لكشب ثداحلاب اهتفرعم نع فشكلا بلطتي اهذيفنت ناك دقف
 ىف ىواسأملا ثداحلا عقو دقف :رخآلا بناجلا ىلع .حيرص

 ثداحلا اهركذ ربتعي فوسف اذهلو .اهب شيعت ىتلا ةقطنملا

 .هيلع رابغ ال اًيعيبط اًرمأ ضراع لکشب

 .اهتقرح مث ماهلا ةقرو یکنارف توط

 لکشب یلوألا ةطقنلا لوح ثیدحلا باب حتف نم تنکمتو

IA 

 ىتسيرك اثاجأ

 .ءاشعلا تقو ىف یعیی

 اننآب ىوق روعش ىنباتني !ىردتأ" :رجور ل ةحارصب تلاقف
 تقو ذنم ثدح ءاقللا كلذ نأب رعشأو .لبق نم انلباقت

 نياش ىديللا هتماقأ ىذلا لفحلا ىف لباقتن ملأ  اًضيأ بي

 ."؟رهشلا اذه نم رشع سداسلا موي :جديرالك قدق

 موي امتلياقت دق انوكت نأ نكمي ال" :ةعرسب ايفليس تلاق

 - مويلا كلذ ىف انه اًدوجوم ناك رجور نأل ؛رشع سدا
 مويلا كلذ ىف لافطألل الفح انمقأ اننأل اًديج كلذ ركذتأ

 رجور نكي ملول مويلا كلذ ىف ءىش ىأ لعف عيطتسأل تنك

 اهل مستباف .اهجوز قيقش ىلإ نانتما ةرظن ايفليس تقلآ
 ارخآلا وه رجوو

 اًدبأ كتلباق دق ىتنأب رعشآ ال" :ىكناره ل رجور لاق
 تنك ىننأ نم قثاو انآ" :عضاو فطلب فاضأ مث :"ليق نم

 ."اذهك اًرمأ ركذتأس

 رجور نكي ملف ؛ةلأسملا تمسح دقل" :ىكنارف تركف

 ىبوب هيف ضرعت ىذلا مويلا ىف زليو ىف شنيرف نوتجنیسأپ

 ةيناثلا ةطقنلا ىف ثدحتلا نم ىكنارف تنكمت كلذكو

 راوحلا تداق دق یکنارف تناكو ؛قحال تقو ىف ةريبك ةلوهسي

 ؛اهيف ةايحلا بحاصي ىذلا للملاو .ةيفيرلا قطانملا وحق

 .اهيف عقي ريثم ىلحم ثداح ىأ هریثی ىذلا مامتهالاو
 ةفاح قوف نم لاجرلا دحأ طقس دقل" :ىكنارف تلاق

۱۳۹ 



 رشع ثلاثلا لصفلا

 ال ةراثإب انرعش دقو ,یضالا رهشلا لالخ انتقطنم ىف فرجلا

 نکل :نمامحو ةفهل لكب قيقحتلا رونضحل تبهت مث ءاهل دودح
 ."ةیانلل المم قيقحتلا ناك «فسألل

 .*۹تلویکر ام ةقطنلا هذه ىعدت له" :ايفليس تلءاست

 .باجيإلاب یکنارف تأموأ

 ةعبس دعب ىلع عقت تنيوريد ةعلق نإ" :ةحضوم تلاقو
 ."تلوبكرام ةقطنم نم طقف لايمأ

 یذلا لجرلا وه كلذ نأ دبال ,رجور" :ایفلیس تحاص
 .لؤاستب یکنارف هيلإ ترظنه ؛"هتدجو

 :ثداحلا عقوم ىف اًدوجوم تنك دقل عقاولا ىف" :رجور لاقف

 ."ةطرشلا لاجر ءاج ىتح لجرلا ةثج راوجب تيقبو

 ءانبأ دحأ وه ةثجلا دجو نم نأ تننظ دقل" :یکتارف تلاق
 ."ةدابعلا راد ىلع نيمئاقلا

 نغرألا ىلع فزعلل باهذلل اًٌرطضم ناك هنکل ,حیعص اذه"

 :"ةثجلا راوجب انأ تيقبو بهذ دقف هيلعو ءاذهك ءىش وأ
 تعفس دقل !ةبيرغ ةفداصم نم اهل اي" :یکنارف تلاق

 - همسا طقتلأ مل ىثتكل ثداحلا عقوم ىف رخآ صخش دوجوب

 ."5صخشلا كلذ تنأ تنك دقف نذإ

 ااًبجع" :ةريهشلا ةلوقملا هبشي ماع ساسحإ ناكملا فلغ

 یدوت اهنأب یکنارف ترعشو ."اريغص ناكم ملاعلا اذه نأ مك
 .ةعاربب اهرود

 - كانه تناك اهیف ىنتيأر ىتلا ىلوألا ةرملا لعل" :رجور لاق

 ."تلوبكرام ىف

 ىتسيرك اثاجأ

 تقو ةدلبلاب ةدجاوتم نكأ مل انأ عقاولا ىف" :ىكنارف تلاق

 - هثودح نم نيموي دعب ندنل نم تدع ىننكل :ثداحلا عو

 ."5قيقحتلا تقو اًدوجوم ت

 ىلاتلا مويلا ةحيبص ىف ندنل ىلإ تدع دقل الك"
 "ثدا

 صوصخب ةفيخس ةركق هیدن تناك دقل" :ايفليس تلاق

 ."ةقطنملا كلت ىف لزنم ءا

 ."ةنونجم ةركف ىلوق لب" :شنیرف نوتجنیساب ىرنه لاق

 ."قالطإلا ىلع" :ردص حارشناب رجور لاق

 درجمب هنأ .رجور اي .اًديج ملعت تنأ" :ایقلیس تدرف
 قلطنتو كباتنتس لاحرتلا ةوهش تناك .لزنلا اذهل كئارش

 ."اًددجم جراخلا

 ."ايفليس اي ام موي ىف رقتسأ فوس .دوأ"

 نمف ناكم ىف رارقتسالا ررقت امدنع" ا

 ."زليو ك ديعب ناكم ىف سیلو ءانم برقلاب رقتست نأ لض
 لاو یا ىلإ تلال مد مجید تست
 یننا ؟ثداحلا نأشب ريثم رمآ ىأ ىلإ قیقحتلا لصوت له"
 ."9اذهك اًئيش وأ اژاحتنا ناك هنأ اوفشتکا مهنظأ

 ضعب رضحو ىنلع لكشب قيقحتلا ىرج دقل .الک .هوآ"
 ةلوجب موقي ناك لجرلا نأ ودبي ؛هيلع اوقرعتو ليتقلا ءاي

 الجر ناك هنأ ةياقلل نزحم رمأ هنإ - مادقألا ىلع ةيحا

 ."5فحصلا ىف هتروص متيأر له .ةماسولا

 ركذتأ ال ىننكل .اهتيأر ىننأ نظأ" :ضومفب ايفليس تلاق



 رشع ثلاثلا لصفلا

 ."اًديج هلکش

 رهظتو یولعلا قباطلاب ةيلحملا ةديرجلا نم ةصاصق یدل"

 ."حوضوب هتروص اهیف

 قباطلا ىلإ تضکرف ؛دیدش سامحب كرحتت یکنارف تناك

 یتلا ,ةديرجلا ةصاصقب اهدي ىف كسمت یهو تداعو یولعلا

 وظني ىتح رجور امهنم برتقاو ایفلیس ىلإ اهتلوان ام ناعرس

 .ایفلیس فتك ءارو نم ةصاصقلا ىلإ
 ميسو هنأ نیدقتعت الأ" :ةقهارم ةاتف بولسأب یکنا رف تلاق

 ."؟حمالملا

 كلذ اًريثك هبشي هنإ .لعفلاب كلذك هنإ" :ايفليس تلاق

 ىننأ ركذتأ ؟رجور اي كلذ نظت الأ ,زریتسراک نالأ  لجرلا
 ."ىلوألا ةرملل ةروصلا تيأر امدنع كلذ تلق

 نکل :ةروصلا هذه یف اًريثك ههبشي هنإ" :اقفاوم رجور لاق
 ."ثداحلا عقوم ىف هتيأر امدنع ىقيقح هبش كانه نكي مل

 نکمی ال" :ىكنا رف ىلإ ةصاصقلا ديعت ىهو ايفليس تلاق
 الأ ,ةديرج ىف ةروص ةطساوب مهدحأ عمالم نم دكأتلا

 ."5كلذ ىف ىعم نوقفتت
 .كلذ ةلاحتسا ىلع ىكنارف اهتقفاو

 .ىرخأ تاعوضوم ىلإ كلذ دعب ةثداحملا تلوحتو

 ىلإ لوصولا نع ةزجاع ىهو اهشارف ىلإ ىكئارف تبهذ
 اًيعيبط ادب لكشب ةروصلا عم عيمجلا لعافت دقف ؛تباث جاتنتسا

 ةلأسم لزنم نع ثحبلل ةئيرجلا رجور ةلواحم نكت ملو ؛ةياغلل
 .ةيرس
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 یتسیرک اثاجآ

 مسا...مسا درجم ناك هيلع لوصحلا ىف تحجن ام لکو

 .زریتسراک نالآ یعدی لجو
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 14 لصقلا

 نوسلكين بيبطلا

 مويلا حابص ىف ايفليس ىلع اًديدج اًموجه یکنارف ت

 لجرلا كلذ مسا ام" :رباع لكشب تلاق نأب اهموجه تآديو

 ىلإ ليخي ؟كلذک سيلأ .زريتسراك نالآ ؟سمألاب هتركذ
 ."لبق نم مسالا كلذ تععس

 ريهاشملا دحأ ام لكشب دمی لجرلاف ؛لعفلاب هتعمس كلمت"
 :یمیبطلا بهذملا راصنأ دحأ وهو ىدنك هنإ ؛دقتعأ ام

 ال ىننإ .فورعم فشكتسمو .ةيربلا تاناويحلل فرتحم دآي
 اوناك  انثاقدصأ نم مهو -نوتجنفیر لآ نکل :ىلعف لكشب هف
 - ةيافلل باذج لجر هنإ .ءادفلا لوانتل اًموي انه ىلإ هورضحأ

 ."نيتفيطل نيواقرز نينيعو نوللا ةيزنورب ةرشب وذ .ةيتبلا

 ."لبق نم همسا تعمس ىننأ نم ةقثاو تنك ىنتإ"
 رفاس دقو ,لبق نم ةقطنلا هذه ىلإ رضح دق هنأ نظأ ال"

 ةبحصب ايقيرفإ ةراق ىف ةيفاشكتسا ةلحر ىلإ ةيضاملا ةنسلا ىق

14 





 ىتسيرك اثاجأ رشع عبارلا لصفلا

 لعج امم ةباصعلا كلتل ةيحض زريتسراك ءابرقأ دحأ حار

 كلذل ارتلجنا ىلإ داع هلعلو .مهرمأ فشكي نأ ررقي زريتسراك

 لزتعا مث ةباصعلا ىف اًقباس اًوضع زنافيإ نوكي اميرو ,فدهلا
 | ةوشر مدق دق زريتسراك نوكي دقو , زلیو ىف شيعلل لقتناو

 كلذ ىلع زئافيإ قفاوو ةباصعلا دارفآ ةيقب حضفي ىكل زئافيإ
 قريتسراك ب قحل ام اًصخش نکل ,هتلباقل زريثسراك رضحف
 .هلتقو

 هذه ىلع تالامتحا ىأ یکنارف ینبت نأ فخسلا نم ناک

 هةفداصم درجم نم الیلق ربكأ رمألا نكي ملأ نکل؛

 بولسأب فرصتیو اًمخض الجر نوسلکین بیبطلا ناك

 ماع لکشب ناکو .اًثيطب هثیدح ناك - ةدودحم ريغ ةوقب

 نم ةملك لكل لمجی نأ ةدشب لواحی ناك هنکل :مالكلا
 ,ةمخض ةراظن ىدتري ناك .هلوح نم ىلع اًريبك اًريثأت هت

 ناقلأتت  تهابلا قرزألا نوللا اتاوذ  هانيع تناك اهفلخ ن ودبي ؟شنیرف نوتجنيساب رجور وه یصخشلا كلذ ناكأ
 ۳ ا دف قاماق لقل ةبسللاب اهآ .ادیعب الامتحا بلد

 براقت داکت :مسجلا ةليحن ةأرما تناکف :هتجوز امأ نع اهسأر ىف یکنارف اهتمسر ىشلا ةروصلل اًريثك بر قآ نآلا

 .لامجلا ةديدش لب ...ةليمج .رمعلا نم نیرشملاو ةعبا .تاردخلا بیرهت ةباصع
 اهنأو ءىشلا ضعب ةيبصع ودبت ةأرملا نأ یکنارف تظعا وسفي مهدحأ نأ ول ةروصلا ةلأسم كانه ىقبت كلذ عمو
 نم ةقيقحلا كلت ءافخإ ديرت تناك اهنأكو فقوت الب ثا وصل تل

 .نیرضاحلا نیعآ نوسلکین لآ روضح نورظتنی عیمجلا ناك .ءاسلا كلذ ىف
 ىلع یکنارف راوجب سلجی وهو نوسلکین بيبطلا لاق ایسب الم ءادترا ىهنت یکنارف تناك امنیبو ؛ءاشملا ماعط لوانتل
 یدیل ,ةرايس ثداحل تضربت دق كنأ تعمسا «لزنملل ىمامألا بابلا مامأ فقت یهو امهترایس توص تعمس

 عنمت نأ عطتست ملف بابلا كلذ ىلع لطت اهتذفان تناك الو
 ,هل تضرعت ىذلا عورملا ثداحلا ىكنارف هل تحرشف .ةرظن ءاقلإ نم اهسفن

 رعشت اهلمجی ىذلا ببسلا نع - اهسفن نيبو اهنيب - تلءاسقو ةرايسل قئاسلا دعقم رداغي ةماقلا ليوط لجر كانه ناك

 بولسأ ناك دقف ؛رمألا هيلع صقت یهو ةديدش ةيبصعي .توبلات زارط نم ةمتاق ءاقرز

 :ركفت ىهو لخادلا ىلإ اهسأر ىكنارف تبحس
 ىدنك نوسلكين بيبطلاو .اًيدنك زريتسراك ناك دقل

 ژارط نم ةنكاد ءاقرز ةرايس كلتمي نوسلكين بيبطلاو ءاًضيأ

 ندإ ترعش اذاملف,ايعيقح :امامتها سکعیو اطيس فب

 .نآلا یتح اهیلا اههیجوت متي مل ةمهت نع اًعافد ررکت اهنأكو

 ثداحلا ةصق قدصي ال بيبطلا لعجي ىعيبط ببس ىأ كانهآ
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 ىتسيرك اثاجأ رشع عبارلا لصفلا

 ٩41 تضرعت ىذلا

 نأ ىلع ترصأ ىتلا اهتياور نم یکنارف تهتنا نأ دعبو
 :نوسلکین بيبطلا لاق .ةيولطلا ريغ ليصافتلاب ةرماع اهلعجت
 لكشب هنم تيفاعت دق كنأ ودبي نكل ءاًمسؤم اداح ناك دقل"

 ."ةرويطلا ةيبرت ناكم دصقتأ":ريحتب ىكنارف تلءاست

 متي :نيملعت امكف .ميثارجلا ىلإ ريشأ تنك دقل الك ءالك"

 ,فیرلاو .اًصيصخ كلذل ةدعم عرازم ىف ميئارجلا ریوطت
 ةحاسملاو تقولا كانهف ؛ةيلمعلا هذهب هبشأ .سيسنارف ىديلا

 ."ءىش لك روطتل :نيرت امك :ةبسانم  فورظ یهو  غارفلا ."ديج "
 ."92ثیس ءايشأ دصقتأ" :ربكأ ریحتب ىكنارف تلءاضت امامت تيفش دق اهنأب فرتعن نل نحن" :ایفلیس تلاقف

 متي ىتلا میئارجلا عاونأ ىلع «سيسنارف ىديل .دمتعی اذه" ."انعم انه اهيقبن اذهلو
 ."اهریوطت هیتفش ىلع تحال دقو .ایفلیس ىلإ بیبطلا رظن لقتنا

 .ّظحل تشالت نأ تقيل ام ةتفاخ ةماستیا

 لوطأل مکعم اهتیقبأل :یدیب رمألا ناك ول" :ةیدجب لاق مث
 ."ةنكمم ةرتف

 ابو :نوسلكين بیبطلاو اهفیضم نيب سلجت یکنارف تناك
 ركع جازم ىف ناك شتیرق نوتجنیساب ىرنه نأ حضاولا نم
 نم ائيش لوانتی ملو .نافجترت هادي تلظ دقف ؛ةليللا كلت ىف

 .ركذي مالك یاب ثيدحلا ىف كراشي ملو :ةماعط

 دقو .ىرته ةهجاوم ىف سلجت نوسلكين ةديسلا تناك

 ترطضا ةياهنلا ىفو .هيلإ ثيدحلا ةلواحم ىف اًريثك تناع
 هيلإ ثدحتت تآدبو .حضاو حايتراب رجور ةيحان تافتلالا ىلإ

 ةجو اقرافت مل اهينيع نأ تظحال یکنارف نأ الإ ؛عطقتم لكشب
 .ةليوط ةدمل اًقلطم اهجوز

 ىف ةايحلا بولسأ نع ثدحتي نوسلكين بيبطلا ناك
 .فيرلا

 ."5سيسنارف ىديل ؛ةعرزلا ىه ام نيملعت له"

 نأ بجي اذامل ىردأ تسلو .ءاهلب ةثداحم :یکنارف تركف

 !لعقلاب یتنیخت اهنكل ,فوخلاب ینرعشت
 تافصلا عاونأ لك بستكأ ىننأ دقتعأ " :مکهتب یکنارف تلاق

 .!ةنیسلا
 :اتدهم لاقو نوسلکین بيبطلا اهیلا رظن

 نظأ امناو ,سیسنارف یدیل .كلذ دقتعأ ال انآ .الك ءالك"

 ."نوناقلاو ماظنلا فص ىف اًمئاد نيقبتس كنآ

 ؟نوناقلا ةملكل هقطن ىف طيسب ديدشت كانه ناكأ
 :ةدئاملل ىرخألا ةيحانلا نم نوسلكين ةديسلا تلاق .ةأجفو

 ."تايصخشلا ليلحت ىلع هتردقب اًريثك ىهابتي ىجوز نإ"
 .قفرب هسأرب نوسلكين بيبطلا أموأ

 ريثت ةطيسبلا ءايشألاف ؛اريوم اي امامت حيحص اذه" :لاقو

 تملع دقل" :لاقو اًددجم ىكنارف ىلإ تفتلا مث ."یمامتفا
 ىمايتنا راثأ ام رمآ كانهو .هل تضرعت ىذلا ثداحلا نأشي

 )2 دشب
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 ىتسيرك اثاجأ رشع عبارلا لصفلا

 رظنلا ناقدحت تمابلا قرزألا نوللا اتاوذ نانيعلا تناك امو" :ةأجف اهيلق تابرض تديازت دقو یکنارف تلاق
 .ةكيمسلا ةراظنلا فلخ نم ديدش مامتهاب اهيلإ وه

 ."كلذ دقتعأ ال ... رکذتآ ال" :یکنارف تلاقف یذلا بیبطلا كل ذ...ناکماب رمي ناك ىذلا بیبطلا" :لاق

 ةطرشلا یققحم لثم ثدحتت كنا" :نوسلکین ةديسلا تلاق ."انه ىلإ كرضحأ

 ."ةطيسب ةلأسم لجأ نم اذه لكو .ريساج اي ."؟هنأشب اذام"

 ."ىمامتها ريثت ةطيسبلا لئاسملا" :نوسلكين لاق هترايسب رادتسا امل الاو راوطألا ةبيرغ ةيصخش هنأ دیال"

 ىكنارف لمج امم ؛هتفيضم اثداحم لجرلا رادتسا مث ."كذاقنإل هجوتي نأ لبق
 .حايتراب اهسافنأ طقتلا ."دصقت اذام مهفأ تسل"

 یتفلا نكل .ىعولل ةدقاف تنك دقف :نيمهفت ال عبطلاب"

 بکار ىلريفاتس نم اًمداق ناك  لئاسرلا ميلست ىبص زفير

 ةيواز لوح رادتسا دقف كلذ عمو «ةرايس ىأ هب رمت ملو هتجارد
 ةفقوتم بيبطلا ةرايس ىأرو ؛كترايس ماطح دجوف قيرطلا

 هتجاردب هيلإ هجتي ناك ىذلا قيرطلا بوص ةهجتم اهتمدقمو
 ةرايس نإ ؟هينعأ ام تمهقآ .ندنل ىلإ ىدؤملا قيرطلا دصقأ -
 ديال كلذلو :ىلريفاتس ةيرق قيرط نم ةمداق نكت مل بيبطلا
 ةلاحلا كلت ىف .لتلا قوق نم ؛رخألا هاجتالا نم اًمداق ناك هنأ

 .ىلريفاتس هاجتا ىلإ هترایس ةمدقم ريشت نأ ضرتفملا نم ناك
 ةيحانلا ىلإ  اهرادأ دق هنأ دبالف هيلعو .كلذک نكت مل اهنكل

 فشتكا فيكو ؟ةقیرطلا كلت لثمب لجرلا اهبوجتسا اذامل
 ةطيسبلا لئاسملا" :لاق دقل ؟ثداحلا نع تامولعملا كلت لک

 ؟رمألا ىف ام لك وه اذهآ :"ىمامتها ریٹ

 ةقيقحو ,ةقرزلا ةنكاد توبلات لا ةرايسلا یکنارف تركذت

 لجر نوسلکین بيبطلا نأ اهل ادب دقل  اًيدنك ناك زریتسراک نآ
 شا

 ةقفرب تلظو :ءاشعلا تقو ةليط هب ءاقتلالا ىكنارف تشاحت

 نأ یکنارف تظحال .عبطلاو مسجلا ةقيقر ,نوسلکین ةديسلا

 .تقولا ةليط اهجوز نابقارت اتلظ نوسلکین ةديسلا یتیع
 !فوخلا مأ بحلا عفادب كلذ ناك اذإ امع یکنارف تلءاستو

 یفو ؛ايفليس عم عطقني ال ثيدح ىف نوسلکین بیبطلا یقب ."ىرخألا

 ام ناعرسو :هتجوز ىنيعب هانيع تقتلا فصنلاو ةرشاعلا حامت یلریفاتس هاجتا نم رضح دق نكي مل ام" :یکنارف تلاق
 .ةرداقملل اًدادعتسا نانثالا ضهت ."ثداحلا عوقو نم تقو لبق

 بيبطلا یف فليأر ام...اّتسح" ءامهتزداقم دعب رجور لاق كلذ ىف ةفقوتم نوکتس هترایس تناك ةلاحلا هذه ىف"

 ."؟كلذك سيلأ :ةرطيسم ةيصخش ؟نوسلکیق ."؟لمفلاب كانه هترايس تناك لهف ؛لتلل كطوبه ءانثأ عضولا

۱۳ ۱۵۲ 



 رشع عبارلا لصفلا

 لجرلا كلذ ىنبجعي مل ؛ايفليس لثم انأ" :یکنارف تلاق
 ."ربكأ ةجردب ىل تقار هتجوز نكلو ,اّریتک

 ءام دح ىلإ ءاهلب نكل ؛حمالملا ةليمج اهنإ" :رجور لاق

 امهيأ ىردأ تسل  ثوملا ىتح هفاخت وأ اهجوز قشعت ام یهو

 اعم

 انأ هنع لءاستأ تنك ام اذه" :هايإ ةقفاوم ىكنارف تلاق

 ."ئرخألا

 نأ بجي نكل «لجرلا اذه ىنبجعي ال انآ" :ايفليس تلاق

 دق هنأ دقتعأ .ةرطيسلا...نم ريثكلا كلتمي هنأب فرتعآ

 مهنمو ؛ةياغلل ةعئار ةقيرطب تاردخملا ىنمدم نم اًضعب جلاع
 ىلإ اوبهذ دقو :مهئافش نم اًمامت اوسئي براقأ مهل نونمدم
 كانه نم اوجرخ مهنكل ؛ةشقب قلعتي ىذلا قيرغلاك هتحصم
 ."اًمامت اوهامت دقو

 له نکل .معن" :ةأجف شنيرف نوتجنيساب ىرنه حاص
 ةاناعملا نوملعت له ةةحصملا كلت لخادب ثدحي ام نوملعت

 ؟یضرلا ءالؤه هل ضرعتي ىذلا ىلقعلا بيذعتلاو ةبيهرلا
 «تاردخملا ىطاعت داتعا ضيرم ةحصملا كلت ىلإ ىتأي امدنع

 لجرلا دقفي ىتح - اًمامت هنع اهنوعنمي  هنع اهنوعنمي مهنإف
 كبيبط نإ ...هلعفي اموه اذه طئاحلا ىف هسأر برضيو هلقع

 مهلسري - ۰. مهبذعي...سانلا بذعي "ةرطيسملا" ةيصخشلا اذ
 ."...اًمامت مهلوقع بهذي ...ميحجلا ىلإ

 رداغو ةأجف رادتسا مش :ةدشب فجتري ىرنه ناك

 .ةرجحلا
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 ىتسيرك اثاجأ

 .ثدح امم ةهودشم شنيرف نوتجنيساب ايفليس تدب
 اًجعزنم ودبي هنإ ؟یرنه باصأ ىذلا ام" :لؤاستب تلاقو
 ةد

 ءرخآلا ىلإ رظنلا ىلع رجور وأ ىكنارف نم ىآ ژرجی ملو
 ."ةيسمألا ةليط ريخب دبي مل هنإ" :ىكنارف تلاقو
 ىف جازملا بلقت نم ىناعي هنإ كلذ تظحال دقل ,ممن"

 ,لیخلا بوكر نم فقوتی مل هنأ ول ىنمتأو :ةريخألا ةنوالا

 موي ءاضقل ىموت نوسلكين بيبطلا اعد دقل .ةيسانلاب .هوآ

 ىلإ باهذلا نم ىموت رثكي نأ بحأ ال ىننكل ,امهلزنمب دغ
 ینمدمو باصعألا بارطضا ىضرم دوجو ىف سيل كانه
 ."كانه تاردخلا

 ىموت ل حمسيس نوسلكين بيبطلا نأ نظأ ال" :رجور لاق

 ."لافطألاب علولا ديدش ودبي
 ىأ هباجنإ مدعل ةريبك لمأ ةبيخب رعشي هن

 ودبت اهنإ  اًضيأ لمألا ةبيخ سفنب رعشت هتجوز لعلو ,لافطآ
 ."ةياغفلل رعاشملا ةقيقرو ةدشب ةنيزح

 ."ةنيزحلا ةديسلا ةحول هبشت اهنا" :ىكنارف تلاق
 ."اًمامت اههبشت ةحوللا هذه معن"

 اًملوم نوسلکین بيبطلا ناك اذإ" :رباع لكشب ىكنارق تلاق
 ."ةهومتمقأ ىذلا لافطألا لفح رضح هنأ نظأ یناف لافطألاي

 كلذ ىف نيموي وأ مويل اًرفاسم بيبطلا ناك ظحلا ءوسل"

 روضحل ندنل ىلإ باهذلل اًرطضم ناك هنأ دقتعآ  خيراتلا

 ."ام ىبط رمتؤم

۱۵ 



 رشع عبارلا لصفلا

 تعيق"

 ,ىولعلا قباطلاب مهمون فرغ ىلإ اًميمج اودعص كلذ دعب

 .ىبوب ىلإ ةلاسر تبتك .اهشارف ىلإ ىكنارف دلخت نأ لبقو

15 

 ۱۵ لصفلا

 فاشتكا

 هيلع ضرف ىذلا ةكرحلا مدع ناكو ءاًجعزم انهو ىبوب ىناع

 لظي نأ ةدشب هرك دقف ىلاتلابو ,لمحتی نأ عيلمتسي امم رثکآ
 .اًقيش لعفي نأ نود ندنل یف

 ىذلا تونثبرأ جروج نم اًيفتاه اًلاصتا ىقلت دق ىبوب ناكو
 ام ىلع تراس دق رومألا نأ  ةبضتقم ةليلق تاملك ىف هربخأ

 هتلصوأ ؛ىكنارف نم اًباطخ ىبوب ملست نيمويب كلذ دعبو ؛ماري

 لزنم ىف ىرس لكشب هتملست دق تناك ىتلاو .اهتمداخ هيلإ
 .ةنيدملاب نوتجنيشرام دروللا

 ,یکنارف نم رابخآ ىأ هلصت مل نيحلا كلذ ننمو

 ."كلجأ نم باطخ" :اًلئاق رجداب هيلع ىدان مويلاو
 باطخلا نكل ,هینیع نم لطت ةفهللاو مامألا ىلإ ىبوب مدقت

 .تلوبكرام ديرب متاخو هيبأ دي طخ لمحي ناك
 اهرهظمب - یکنارف ةمداخ ىبوب حمل ةظحللا كلت ىف نكل

 سمخ دعبو ؛:ةشرولا نم برتقت یهو دوسألا اهئادرو قينألا
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 ىتسيرك اثاجأ رشع سماخلا لصفلا

 اللةثجلا بحاص ةيصخش ىلع تفرعت یننآن ظآ .یکنارف ل یناثلا باطخلا فالغ قزمی یبوب ناك ,قئاقد

 ,قیقحتلا ىف یلیمز اي ءاقللا ىلإ

 :جاجترالاب ةباصم ا كتقيدص نم بحلا لك ناح دق تقولا نأ نظآ .یبوب ىزيزع (یکنارف تبتک)
 ,یکنارف یضقت تامیلعت لزنلا ىلإ تلسرآ دقلو .انه ىلإ كمودقل

 قودنص ىف یسفلب باطخلا اذه عضأ فوس :ةظوحلم لصحا .كلذ مهنم تبلط یتم .ىلتنب لا ةرايسلا كئاطعاب

 .دیربلا شم ةنكاد مارضخ نوکت نأ لضفألا نمو  قئانس سبالم ىلع
 امب ىبأ غلبأو زدوراه رجاتم ىلإ هجوت مث ,انیقئاس سبالم

 .ءامسلا نانع ىلإ ىبوب ل ةيونعلا ةلاحلا تعفتوآ ىف اًديج زكر .ثداحلا ليصافت فصو ىف اًقيقد نکو یل ثدح
 هرارطضا ربخب رجداب ملعأو لمعلا سبالم ىبوب علخ ىأ هجو حمالم یف اًريبك افالتخا عنصي وهف ؛براشلا تیبثت
 هنأ ركذت امدنع قالطنالا كشو ىلع ناكو ,لاحلا ىف رفسلل .سصخش

 ؛ظفحتم سامحب هدلاو باطخ ىبوب أرق .هدلاو باطخ أرقي ملا نأ لضفألا نم نوكي امبرو ,ینع لأساو انه ىلإ لامت مث

 بجاولا نم عفادب بتكت تناك زنوج رقوملا تاباطخ نإ ثيح مت دق ةرايسلا نأب مهريخأو .ىبأ نم ةلاسر كعم نأ ىعدت
 هيف غلابملا ىنيدلا عماستلا نم وجب زيمتن تناكو ,ةعتملا سيلو لزنلاب دوجوم ا جارجلا نإ .اًذدجم ةءافكب لمعت یهو اهحيلصت
 .ىبوب بلقل باثتکالا بلجي ناك ام ةداع ىذلاو ىلع نآلا ىوتحي هنإ ثيحو ؛طقف نيترايسل یوس عستي ال انه
 نش تادجتسلا رخال افا كجو الیلحت زنوج رقولا بتک نوتجنیساب رجور ةرايسو ةرسألاب ةصاخلا رلمیاد لا ةرايسلا

 اًناكم یوحی ال ,ظحلا نسحل .هناف نیدمقلا تاذ شنيرف

 یلریفاتس ةيرق ىلإ باهذلل رطضت فوسف هیلعو .اًرغاش
 .كانه تاج ارجلا دحأ ىف ةرایسلا عضول

 - كانه نوکت امدنع ةنكمم ةيلحم ةمولعم ةيأ ىلع لصحا

 جالعل ةحصم ريدي یذلا نوسلکین بیبطلا صوصخب ةصاخو

 -لجرلا كلذب قلعتت تاهبش ةدع كانه نإ .تاردخم ا ینمدم

 نع اذیعب ناکو ,توبلات زارط نم ةنكاد ءاقرز ةرايس كلتمیوهف
 ,ممستلل تضرعت امدنع یضالا رهشلا نم ١١ موي ىف هلزنم

 تضرعت یذلا ثداحلا ليصافتب هيف غلابم لکشب متهب اضیآو هو
 هل

 نغرألا فزاع عم ةصاخلا هبعاتم اًمصاو .تلوبکرام ةقطنم

 میلاعتلا عم ةقستلا ريغ تافرصتلا نم هطخس نع اّربعمو
 كلذكو .ةدابعلا رادب هیدعاسم دحأ نع ردصت یتلاو ةينيدلا

 ,ةينيدلا بتکنا فیلفت ةداعإ ةيلمع نع اًنيش زنوج رقولا ركذ
 نأ لواحي نآو ةلاسب لكب هلمع یف اًمزتلم یبوب نوکی نأ ینمتو
 .دبالل بحلا هدلاو اًمئاد ركذتي نأو :هعضو نم نسحی

 :ةلاسرلا ةياهن ىف ةظوحلم كانه تناکو

 كئاوفع نع لأسو لزفلا ىلإ مهدحآ رضح دقل ,ةيساثلاب
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 ىتسيرك اثاجأ رشع سماخلا لصفلا

 ؛ اًديج هرود ظفحي راص رجداب نأ نم ىبوب دكأت امدنعو

 اهجاتنإ خيرات عجري :نيدعقم تاذ تایف ةرايس ىبوب لقتسا
 .ةيعانصلا ةقطتملا نم اًعرسم اهب قلطناو ۱۹۰۲ ماع یلآ

 نم هيمدق ىلع راسو سميج تناس ناديمب ةرايسلا ىبوب فقوآ

 ىبوب ىرجأ كانهو «هب صاخلا ىدانلا ىلإ لصو ىتح كاقه
 تيقوتلا كلذ نم نيتعاس دعبو .ةيفتاهلا تالاصتالا ضعي

 :فصنلاو ةثلاثلا مامت یفو .اًريخأو .اًصاخ اًدرط ىبوب ملتسا

 راسو ةنكاد ءارضخ سبالم ىدتري قئاس ىدانلا نم جرخ

 ةرايسلا ىلإ ةعرسب هجوتو سميج تناس ناديم ىلإ لصو ىتح
 ناكملا كلذ ىف اهفقوأ دق مهدحآ ناك یتلا ةمخضلا یلتنب لا

 فقولا سراح هيلإ أموأ دقو .تضم ةعاس فصن دفع

 :كانه ةرايسلا فقوأ ىذلا ليبنلا ديسلا هربخأ دقف-هنآ رب

 رضحي قوس هب نصاخلا قئاسلا نأ :ةمثعلتملا هقطن ةقيرطي
 .ريصق تقو دعب ةرايسلا ذخأيو

 ةقيرطب ةرايسلاب قلطناو نيزئبلا ةساود همدقب ىبوب ساد

 ةفقاو ةروجهملا تايفلا تلظو .فرتحم قئاس ةراهم نع منت

 نم مغرلابو .اهكلام روضح رظتنت , دیدش عضاوتب اهعضوم ىف

 ناك دقف ءايلعلا هتفش ىف هيتاعي ىبوب ناك ىذلا ديدشلا ملألا

 ؛بونجلا سيلو لامشلا هاجتاب ةرايسلا ىبوب داق .هتقوب عتمتسي

 ىصقأب قلطنت ةيوقلا ةرايسلا تناك ليوط تقو ىضمي نأ ليقو

 .ميظعلا لامشلا قيرط قوف ةعرس
 ىلع ناك دقف ؛هبناج نم دئاز طايتحا درجم كلذ ناك

 لجرلا كرتي ملو تقولا كلذ ىف جراخلاب تنك دقل .ندنل ىف

 :اليوط الجر ناك هنأب هتفصو سئربور ةديسلا نكل ,همسا

 ةدش ىف ادب هنإ تلاقو .ةيفنأ ةراظن ىدتري ,رهظلا ینحم

 .اًددجم كتيؤرل ةفهللا ىف ةياغ وهو , كلباقي مل هنأل فسآلا

 ىف ىبوب ثحب 5!ةيفنأ ةراظن ىدتريو رهظلا ىنحم ؛ليوط لجر
 فصولا اذه هيلع قباطتي دق نمم هفراعم نم دحأ نع هلقع

 .دحأ ىأ ركذتي نأ عطتسي مل هنكل

 تناكأ - هلقع قرتخي كشلا نم ساسحإب یبوب رعش ةأجفو
 ودعلا اذه لواحي له ؟هنم صلختلل ةديدج ةلواحل ةمدقم هذه

 ؟قيرطلا نم هتحازإ  ءادعألا ءالؤه وأ - ضمافلا

 ءالؤه فشتكا دقق ؛ىدج لكشب ركفي لظو هناكم ىبوب سلج
 ةديسلا مهتطعأ دقو ,هتقطنم رداغ دق هنأ  اوناك اّيأ ءادعألا

 .ةين نسحب ديدجلا هناونع ستربور

 نوبقاري .اوناک اّيأ ءرارشألا ءالؤه نوكي امیرف اذه ىلعو
 فوسف .نآلا ةشرولا رداغ هنأ ولو ؛ةظحللا هذه ىف ةشرولا

 وه - موقي ىتلا ةطخلل اًديج اًعيش كلذ نوكي نلو - هنوعبتي
 .نآلا اهذيفنتب - یکنارفو

 ."رجداب" :ىبوب لاق ؛ريكفتلا نم ةرتف دعبو
 ."ىقيدص اي معن"

 ."انه ىلإ لاعت"
 ال دهجو قاش لمع ىف ةيلاثلا سمخلا قئافدلا تضقناو

 تامیلعتلا ددري نأ رجداب ناکماب راص قئاقد رشع دعبو .عطقنی
 دوب هجتا قحال تقو یفو ,هعبتی نم دجوی ال هنأ نم مات نيقي 1

 ىبوب قح او یقو نم دجوپ نم مات ني .بلق رهظ نع اهظفحی هنأک یبوب نم اهاقلت یتلا
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 ىتسيرك اثاجأ رشع سماخلا لصفلا

 نم ةعومجم لالخ نم رياشبماه ىلإ اًهجوتم قلطناو اًراسي

 .ةيعرفلا قرطلا

 .تفلد امدنع ليلقب ةسماخلا تطخت دق ةعاسلا تناك

 .تروك ىاوريم لزنمب صاخلا ريسلا رمم ىلإ ىلتنبلا ةرايسلا
 .حمالملا دماج نكمتم قئاس اهدوقي

 ."ىترايس تلصو دقل...ىحرم" :حرمب ىكنارف تلاق

 رجور اهتبحصبو :ىمامآلا لخدلا ىلإ تكرحت مش

 ."ةياغلل ةفيطل ةرايس اهنإ _ انلزنم جارج ىف كترایسق

 ةعرسب ةرايسلا كلت نيدوقت كنأ دبال" :رجور لاق
 ."ةريبك

 ."هلعفآ ام اذه" :یکنارف تلاق

 رجور حمالم ىلع رهظت مل هنأل اضرلاب رشت ىكنارف تناك

 شاهدناب رعشتس تناكو :ىبوب ىلع هفرعت ىلإ ريشت ةرامأ ةيآ
 ىلع فرعتتل تناك ام اهسفن ىهف ؛ثدح دق كلذ نأ ول رییک

 براشلا ناك دقق ؛ةرباع ةقيرطب هتأر تناك اهنآ ون ىيوب .ايفليسو

 - براشلا كلذ ناك دقو ءاًمامت رهظملا ىعيبط ودبي ریقصلا ."ةزنيكوه اي ماري ام ىلع رومألا لك له"
 ىبوب ةيصخش ىلإ تمي ال ىذلا فاجنا بولسألا بتاج ىقإ :لاقو هتعبق فرط قئاسلا سم

 نم ةعارب دادزا ىذلا هرکتت لامكإل اًيفاك  ةلص یأب ةيقيقحلا ."ةقئاف ةيانعب اهحالصإ مت دقن - یتدیس اي معن"
 .قئاسلا سبالك هئادترا لالخ ."انسح"

 .ةلاسر قئاسلا اهلوات

 ."دروللا یدیس نم ةلاسر" :لاقو

 یبوب توص نع دعبلا لك اًديعبو اًراتمم اًضيأ هتوص ناکو

 لعفلاب ناك ىبوب نأ ىف رکفت یکنارف تأ دی دف هیلعو :ىلصألا
 .لیختت وأ نظت تناك امم ةبهوم رثکآ .ةلاسرلا یکنارف تلوانت

 ىف هتفرغ ىلإ .حاجنب .ىوأ دق یبوب ناك :ءانثألا كلت ىفو عباتلا فقوملا ىف ةرايسلا عضت نأ كيلع نوكيس" :تلاقو

 .سمرأ زرلجنأ قدنق ةيرق ىف سمرأ زرلجنأ ...قدنفلا كلذ مسا ام...قدنفل

 قئاسلا  زنيكوه دراودإ ةيصخش قلخ نآ ملعي ىبوب ناك تجتحا اذإ اًحابص كب لصتأ فوسو .زنیکوه اي یلریفاتس
 .هيلع فقوتي رمآ  تنيوريد سيسنارف ىديللاب صاخلا ."ةرايسلا ىلإ

 مهتايح ىف نيقئاسلا كولس نع ريثكلا ملعي ىبوب نكي مل ."ىتديس اي نيرمأت امك"
 ةطيسبلا ةفرجعلا نم ءىشب فرصتلا نأ ليخت هنكل .ةصاخلا ةعرسب قلطناو رادتسا مث فلخلا ىلإ ةرايسلاب ىبوب داع

 عيفر صخش هنأب هسفن عنقي نأ لواح دقو .اًنطاخ اًرمأ نوکینل .ريسلا رمم قوف
 باجعالا تارظنل ناك دقو :كلذل اًقبط فرصتي نأو ماقلا عستم دوجو مدعل فسألا ةدش ىف انآ" :ایفلیس تلاق
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 زرلجنأ قدنفب تالماعلا تاباشلا نم ددع نم اهاقلت ىتلا

 ىكنارف نأ ىبوب ملع ام ناعرسو :حضاو عجشم ريثأت سمرأ

 تاراوحلل ىسيئرلا عوضوملا امه هل تضرعت ىذلا ثداحلاو

 هجوت .ثداحلا كلذ عوقو ذنم ىلريفاتس ةيرق ىف ىرجت ىتلا

 اذ اًفيطلو انیمس الجر ناكو - قدنفلا بحاص ىلإ ىبوب

 تامولعملا اًكرات .ثيدحلا فارطأ هعم بذاجتو_ويكسأ ساموت

 ."تناح دق یتا

 نوري ال مهنا اولاقو ةمكحب مهسوءر نيفقاولا ضعب زه

 ةعرسلا كلتب اهترايس دوقت ةاتفل اذهك ثداح عوقو ىف اّبج

 .ةيادبلا نم هونمخ اموه كلذ نأو .ةينونج
 نإ" :ىلاعتلا نم ةحمل نم ولخي ال فطلب ىبوب لاق

 یحویو فيطل ...ويكسأ ديس اي ةياغلل فيطل ریفصلا
 ."ةحارلاب .هيتفش نيب نم باسنت

 .ويكسأ ديسلا ايحم ىلع اضرلا تاريبعت تمستزا دهاشو كانه زفير ىبصلا ناك دقل" :ويكسأ ديسلا لاق

 ريبكلا لزنملا وه تروك ىاوريم لزنم له" :یبوب لاقو ."ثداحلا
 ."؟ةةطنملا ىف دیحولآ

 نکمی ال هنأ مغر .زنیکوه ديس اي جنارجلا كاته .اتسح*

 ناکلا لظ دقن لب .هیق شيعت ةلئاع دجوت الف .لزنلاب هقصو

 ."یکریمألا بیبطلا كلذ هارتشا یتح تاونسل ایواخ

 ."ةىكريمألا بیبطلا"

 :زنیکوه ديس اي ییآر تدرآ اذإو .نوسلکین همساو...معن"

 ."ناکلا كلذ ىف ثدحت ةيافلل ةييرغ ءايشأ كانهف

 یدل یرطفلا لیلا كلذ هاجت ریبک ناتتماب ییوب رمش
 تداحلا راص دقف ؛بيذاكألا قالتخا وحن ريغصلا بابشلا

 .نایع دهاش لاوقأب نآلا اًمثوم ریهشلا
 نآب یتفلا ر مش دقن" ال ثاق همالک و یکسآ ديسلا لمكأ

 ىصقأب لتلا طبهت ةرايسلا تناك دقق...تناح دق هتوم ةظحل

 تمطترا ةظحل رخآ ىف ا هنکل...هیلا ةهجتم یهو ةعرس
 مل اهدوقت تناك یتلا ةباشلا ةاتفلا نأ ةزجعم تناکو :روسلاب

 رعشت اهنا ةلئاق ءويكسأ دیسلا مالک ىلع ةلدانلا تبقع ."ثداحلا ىف اهفتح قلت
 .نوسلکیت بیبطلا تأر املك ةريرعشقب ىف اهفتح یتدیس یقلت نأ لهسلا نم سيل" :یبوب لاق

 ىف ثدحت ةبيرغ ءايشأ"ب دصقت تنك اذام" :ییوب لاق ."ثداح

 ."ةويكسأ ديس ای" ناكملا كلذ ."؟لبق نم ةريثك ثداوحل تضرعت له"

 .موجوب هسأر ويكسأ ديسلا زه

 اًمغر ناكملا كلذ ىه نودوجوم صاخشأ كانه" :لاقو

 ىننإ .ةحصملا كلت ىف مهؤابرقأ مهعضو نيذلا كئلوآ...مهنع

 ديس اي .كل دكؤأ ىننكل ,ةظوظحم تناك دقل" :ىبوب لاق

 انک -ینمالدب ةرايسلا ةدايقي ىتديس موقت امدنع هنأ ,ویکسآ

 ةعاس نأ اهنيح سحأ ىننإف  نايحألا ضعب ىف اهتداع ىه
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 تاحيصلاو تاهوأتلاو تاخرصلا نأ زنيكوه ديس اي كل دكؤأ
 ."اهليخت نكمي ال ناكملا كلذ راوسأ لخاد نم ردصت ىتلا

 ."ةرمألا ىف ةطرشلا لاجر لخدتي ال اذاملو"

 زومألا هذه نأ .فرمت امك ءضرتفملا نم ...انسح .هوآ"

 تالاحب نيباصملاو باصعألا ىضرم تالاح ىف ةيداع

 بيبط ناكملا بحاص نأ ىلع ةوالع .طیسبلا نونجلا نم

 .'...لعفي اذام اًديج فر هی هنأ ضرتفملا نمو .یصصختم

 ىفتخا ىتح ىلعأ ىلإ بارشلا حدق قدتفلا بحاص عقر انهو
 هسأر زهیو هو اًددجم هعضو مث ىندعملا ءاعولا لخاد هسأر
 .ككشتلاب ىحوت ةقيرطب

 نأ عيطتست طقف اننأ ول !مآ" :یزقم تاذ ةربنب ىيوب لاق

 ."...نكامألا كلت ىف ثدحی اذأم ملعت

 .ةريبك ةعرج هنم لوانتو هبارش حدق عقرب رخآلا وه ماقو

 سامحب امهيحدق ىف بارشلا نم اًديزم ةلدانلا تبص
 .ديدش

 یذلا ام_زنيكوه ديس اي هلوقآ ام اذه" :ويكسأ ديسلا لاقو
 ةريغص ةباش ناكملا نم ترف ىلايللا ىدحإ ىف 5كانه ثدحي

 بيبطلا جرخ دقو  مونلا ءادر ىدترت تناكو  حمالملا ةقيقرو
 :خونضت ةنيكسملا تلظ دقو ءاهنع حب تاضرملا نم ناتنثاو
 ةلأسم تناك دقل "!ناكملا كلذ ىلإ ىنوديعي مهوُمَدَت ال !هوأ"

 مه اهءابرقأ نأو ةينغ ةباش اهنأ انملع امدنع ةصاخو .ةلؤم

 ىلإ اهوداعأ دقل ,لاح ةيأ ىلع .ناكملا كلذ ىف اهوعضو نم

 ةباصم اهنإ لاقو اهتلاح بيبطلا انل حرش دقو .لعفلاب كانه
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 - اهتلاح ىلع هقلطأ یذلا مسالا وه اذه - داهلطضالا نوتجي

 ام اًريثك یننکل ءاهدض نوفقی سانلا عیمج نأ دقتعت اهنا لاقو
 قبطأ مث :"...اًريثك تلءاست دقل .تلعف دقت .معن - تلءاست

 .لمکی ملو همف ویکسآ ديسلا
 ."...لوقأ نأ لهسلا نم امآ" :فاضأ اًريخأو

 ةفرعمل ةقيرط دجوت ال هنإ الثاق نيرضاحلا دحأ هعطاقف

 اًهباشم اًمالك رخآ صخش لاق مث .نكامألا كلت لخاد رودي ام
 .كلذلا

 ةيشمتلا ىف هتين نع ىبوب نلعأو عامتجالا ضفنا اًريخأو

 .قدنفلاب هتفرغ ىلإ ةدوعلا لبق الیلق
 رخآلا فرطلا دنع عقت جنارج ةحصم نأ ملعي ییوب ناك

 دقف هيلعو :تروك ىاوريم لزنل ةلباقلا ةهجلا ىف .ةيرقلا نع

 ىف هعمس ام نأ هل ادي دقو .هاجتالا كلذب ريسلا ًادبو رادتسا
 ريثكلا ىف كيكشتلا نكمي عبطلاب .مامتهالا قحتسي ةليللا كلت
 اذإ ةصاخو .ددجلا نيدفاولا نوهركي ام ةداع نويورقلاف ؛هتع

 بيبطلا نأ ولو ؛ةفلتخم ةيسنج نم ددجلا نودفاولا ءالؤه ناك
 ىعيبطلا نمف :تاردخملا ینمدم جالعل ةحصم ريدي نوسلکیت

 نمو - ناكملا لخاد نم ةرداص ةبيرغ تاوصأ كانه نوكي نأ
 نأ نود .تاخرصو لب .تاهوآت تاوصأ كانه نوكت نأ نكمملا
 ةاتفلا كلت ةصق نكل .اهءارو ىعيبط ريغ ببس كانه نوكي

 .ريبك لكشب ىبوب تجعزأ ةبراهلا

 هيف زجتحي اناكم لعفلاب تناك جنارج ةحصم نأ ول اذام

 ددع لابقتساب هنع نولوئسملا ماق امبرلو ؟مهنع اّمغر سانلا
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 . لخاد ثدحي ام ىلع ةيطفتلا نم عونك نییقیقحلا ىضرملا نم
 ةا

 روس ىلإ ىبوب لصو :هتالمأت ىف ةطقنلا هذه دنعو

 یدحا نم ىبوب مدقت .فرخزملا ديدحلا نم تاباوب هب عفترم

 لاق .لفقلاب ةقلغم تناك اهنكل ,ةقرب اهحتف لواحو تاباوبلا
 تاباوب قالغإ اومكحي نأ ىعيبطلا نم ...اًنسح" :هسفنل ىبوب
 ."!اذهك ناكم

 اًينخ اًرومش ةقلغملا ةباوبلا كلت سملم هاطعأ دقف كلذ عمو

 .نجسب هبشأ هينيع مامأ ناكملا ادي دقو .ةييرلاو فوخلاب
 روسلا اًصحفتم .قيرطلا لوط ىلع الیلق ىبوب كرحت

 ةروسلا كلذ قلست نكمملا نم له :هسفن لأسي لظو .هينيعب
 دعاست تاءوتن وأ قوقش ىأ هب سیلو اًعقترمو سلمأ روسلا ناك
 ىلإ لصو ةأجفو .لمآ ةبيخ ىف هسأر ىبوب زه .قلستلا ىلع
 .بابلا حتف ییوب لواح :لمألاب ريبك روعش نودو ءريغص باب

 مل هنأ اًحضاو ادبو .ةطاسبب بابلا حتفنا .ةديدشلا هتشهدلو

 .قالغإلا مکحم نكي
 قالغإ مهدحأ لهاجت دقل" :مستبي وهو هسفنل ىبوب لاق

 ."بابلا اذه

 .قفرب هفلخ بابلا قلغأو لخادلا ىلإ ىبوب فلد

 نم ةفيثك ةعومجم قرتخي رمم لخاد هسفن ىبوب دجو
 ةجردل .تاجرعتلا ريثك ناك ىذلا رمملا ىبوب عبتو .تاریجشلا

 دداب ىش سيلأ اهضوخت تناك یتلا ةبافلا تارمهب یبوب ركذ هنأ
 :يكاجعلا

 ةحاسب ىهتناو ةدحب رملا فطعنا :راذنإ ىأ نودو .ةأجفو
 ةرومغم ةحاسلا لعج امم ةرمقم ةليللا تناك .لزنلا نم ةبي

 ةرمقملا ةحاسلا طسو ىف فقي هسفن ىبوب دجوو ؛رمقلا ء

 .فقوتلا نم نكمتي نأ
 .لزنملا ةيواز ءارو نم ةأرما لظ رهظ ةظحللا كلت سفن ىفو

 ىلإ رظنلا سلتختو .اهتاوطخ سسحتت یهو ریست ةآرملا تتاك
 - اهبقاری ناك یذلا ىبوب ل ليخ اذکه وأ - اهنأکو راسيلاو نيميلأ

 ةأرملا ترمست ةأجفو .دراطم ناويح رذحو ةيبصعب ریست ت

 ىلع طقستس اهنأ ول امك تحنرت دقو .كارح نود اهناكم یھ

 .ضرآلا
 ؛نیتیحاش اهاتفش تناك .اهب كسمأو مامألا ىلإ ییوب عقدنا

 فوخلا نم ردقلا اذه لثم هتايح ىف ري مل هنآب یبوب سحآ دقو
 .ناسنإ حمالم ىلع اًمستره

 لك ...ریخب تنأ" :ةنئمطم ةربنو ضيفخ توصب ىبوب لاق

 ."ماري ام ىلع رومآلا

 .ةلوفقم هبش اهنوفج تناكو :تقاخ توصب ةاتفلا تهوأت

 ."ةيافلل ةفئاخ انآ...فوخلا ةدش ىف انآ" :تمتمت مث

 "ةكاته اذام" :یبوب لاق

 :اًددجم تلاقو اهسأر تزه نأب ةاتفلا تفتكا

 ."ةيافلل ةفئاخ انأ...فوخلا ةدش ىف انأ"

 ةفقاو تبهق .اهعماسم ىلإ لصو دق ام اًنوص نأك ادب ةأجفو
 .اًددجم هيلإ ترادتسا مث .ىبوب نع اًديعب تعفدناو

 ."روفلا ىلع انه نم بهذا ...انه نم بهذا" :تلاقو
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 ."كدعاسأ نأ دیرآ" :یبوب لاق

 دل هيلإ ترظن مث: "؟ىتدعاسم ديرت اقحأ" :ةاتفلا تدر

 ثکتسالا نم جيزم اهب ةبيرغ ةرظن اههجو تلعو .نيتنثا وأ
 .هسفن ايابخ تفشكتسا دق اهنأكو ادب فاطعتسالاو

 :تلاقو اهسأر ةأتفلا تزه مث

 ."یتدعاسم عيطتسي دحآ ال"

 نيديرت ءىش ىأ لمفأ فوسو :عيطتسأ انآ" :یبوب لاق

 ."ةجردلا هذه ىلإ كفيخي امب ىنيربخأ طقف
 .اًددجم اهسأر ةاتفلا تزه

 اكنكمي ال !نومداق مهنإ  عرسأ !موآ...نالا سيل" :تلاقو

 -"ایه...نالا بهذا -نالا بهذت مل اذإ ىتدعاسم

 .اهحاحلال ىيوي باجتسا
 مقدنا مث ."سمرأ زرلجنآ قدنقب میقم انآ" :اًسماه لاقو

 اهدي نم ةراش| وه اهنم هآر ام رخآ ناکو .رملا لوط ىلع ودعي

 .یطخلا عرسي نأ هنم بلطت
 مهدحأ ناك - همامآ برتقت مادقآ عقو یبوب عمس ةأجفو

 یبوب عفدناف ريغصلا بابلا ىلإ ىدؤملا رملا لوط ىلع برتقی

 .رملا بناجب طيحت یتلا ةفيثكلا تاریجشلا لخاد ىلإ ةعرسب
 ؛رملا ىلع مداق لجر كانه ناك دقف ؛اًنطخم ىبوب نكي ملو

 ةياغلل اًملظم ناك ناكملا نكل :ىبوب نم برقلاب لجرلا رم دقو

 .هحمالم ىلع فرعتلا ىبوب عطتسي مل ثيحب

 هنأ رعشو .اًددجم هقيرط ىلإ ىبوب داع .لجرلا رم امدنعو

 .ةليللا كلت ىف رخآ ءىش ىأ لعف عيطتسي نل

 .ةدشب رودي ناك هسأر نكلا

 ىندأ نود اهيلع فرعت - ةاتفلا ىلع فرعت دق هنأل كلذو

 یتسیرک اثاجأ

 لجرلا بيج ىف اهتروص دجو ىتلا ةاتفلا سفن تناك دقلا
 .ضماغ لكشب كلذ دعب تفتخا ىتلاو
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 1١5 لصقلا

 اًيماحم حبصي ىبوب

 "5 زنيكوه ديسلا

 ةيمكب همف ءالتما ءارج نم موتكم توصب ىبوب باجأ

 ."معت" :ضيبلاو ددقملا محللا نم ةريق

 "كلن ةيفتاه ةملاكم كانه"

 حسم مث ؛ةوهقلا حدق نم ةعيرس ةفشر ییوب ىستحا

 :فتاهلا ربع لوقت ىهو ىكنارف توص هنذأ ىلإ باسناف
 ."اًيحرم"

 ."ىكنارف اًبحرم" :سارتحا نود ىبوب لاقف

 - تنيوريد سیسنارف ىديللا یه هذه" :دوربب یکنارف تلاق
 ."۹زنیکوه تنأ له

 ."یتدیس اي معن"
 ىلإ ىنلقت ىكل ةرشاعلا مامت ىف ةرايسلا ىلإ جاتحأ فوس"
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 ."ندنل

 ."ىتديس اي نيثاشت امك" :ىبوب لاق

 :فتاهلا نع اًديعب ناكرحتي امهو ضراع لکشب رجور لآس
 ."9كسفنب ةرايسلا نيدوقتس

 ضعبب موقأس ثيح ؛یعم زنيكوه بحطصأس ینکل :معت"
 ناكم ىأ ىف اهدرفمب ةرايسلا كرت ىننكمي نلو .اضیآ ق

 .فتاهلا ةعامس عضو مث

 اىتديس اي معن" ءرملا لوقی نأ بجي ىتم" :هسفنل ىبوب لاق

 أ نأ بجي ؟"ةمصملا ةبحاص اي معن" لوقي نأ بجي ىتمو
 "عیطلاب معنا تح كلذ فرعأ ال ىنكل «باطخ بولسأ لكن ْبساتملا تقولا

 ىلإ ةرايسلا تلصو امدنع نكل .رخآ اًئيش رجور لقي علا اًيقيقح اًقئاس لعجت دق ىتلا یه تافرصتلا هذه نإ - نالا
 ."ىتفشكي مدخ سيئر

 فتاهلا ةعامس یکنارف تمضو .ىرخألا ةيحانلا ىفو

 .شنيرف نوتجنیساب رجور هجاوت ترادتسا

 | باهذلا ىلإ رطضأ نأ جعزم ءیشل هنا" :ءودهب تلاقو
 ."یدلاو اهندحی یتلا ةبلجلا ببسب كلذ لكو .مویلا ندنل

 ."؟كلذك سیلآ .ةليللا هذه نیدومتس كنكل" :رجور لاق

 مازتلاو دومجب ةدايقلا ةلجع فلخ یبوب سلج دقو لزتكا

 ,یکنارف عدویل بابلا ةبتع ىلإ رجور جرخ - قرتحم

 ."ءاقللا ىلإ" :یکنارق تلاق

 اهدي دمت نا ,فورظلا كلت لظ ىف .ىكنارفركش ملا

 رارصإب لاقو هيدي نيب اهديب كسمأ رجور نكل .ةحق

 ."9اًددجم انه ىلإ نيدوعت قوس" "!معن .هوأ"
 :تلاقو یکنارف تكحض نأ كنم بلطأ نأ كشو ىلع تنك" :روهتب رجور لاق

 ."ةليللا هذه كارأ ىتح ءاقللا ىلإ تدصق امنا .عبطلاب" ."كترايسب ةنيدملا ىلإ ىنيلصوت

 :"ثداوحلا نم ديزملل كسفن ىضرعت ال" دادعتساب بيجت نأ لبق ةفطاخ ةظحلل یکنارف تتمص
 ."تثش نإ ةرايسلا دوقي زنيكوه لمجأ فوس"

 كرحو .ىيوب ل رواجملا دعقملا ىف سلجت ىكنارف تمفدتا

 رمم ىلع ةرايسلا تقلطنا مث ؛اهل ةيحت هتعبق ريخألا كلذ

 .امهيلإ علطتي لزنملا ةبتع ىلع اًمقاو رجور لظو ريسلا
 رجور نوكي نأ نكمملا نم هنأ نظتأ ,یبوب" :ىكنارف تلاق

 ."؟ىمارغ ىف عقو دق

 :حضاو
5 

 .”كش الب ءاعبط"

 بهذأ الأ تررقو ىسفن تعجار یننکل" :لوقي رجور فدرآ

 ؛داتعلا نم ةبارغ رثكأ ودبي ىرنه نإ ثيح ؛مویلا ةنيدملا ىلإ
 ."لاحلا هذه ىفوهو هعم اهدرفمب ايفليس كرتأ نأ دوأ الو

 ."كلذ ملعأ" :ىكنارف تلاق

۱۷۵ ۷ 



 ىتسيرك اثاجأ رشع سداسلا لصفلا

 ."؟لعفلاب كلذ ثدح له" :یبوب اهلأسف

 ۰۷ طقف لءاستآ 2

 ىلا ىف عوقولا ضارعآ نیفرمت كنآ دقتعأ" :ییوب لاقف

 "كنع ءیش

 ."؟هتلباق یتمو"

 ."لزنملاب ءاشعلا لوانتل رضح دقل"

 نوسلکین بیبطلا رارصاو ءاشعلا لفح لیصافت هل تکح مث ."دیج لکشب
 .اهل عقو ىذلا "ثداحلا" لیصافت ىصعت ىلع نارف لمج امم ؛ریکفت نود تاملكلا كلتب قطن هنكل

 ىف ككشتم هنأب ترمش دقل" :ةلئاق اهمالك تمتتخا مث ةعيرس ةرظن هيلإ بوصت

 ."9ءیش ىأ:..ثدح له" :ةلئاستم تلاق اًريخأو

 ليصافت ىصقتي نأ عبطلاب بيرقلا نم" :ییوب لاق | ةیحاص ىلع ترثع دقل - ام ءىش ثدح دقل معن"

 یکنارف اي رومألا هذه لك ءارو اذام  ةقيرطلا هذهب ثدا ."!ىكتارف اي ةيلصألا
 ."9كداقتعا تلا ةاتفلا كلت ...اهنع اًريثك تثدحت ىتلا ةاتفلا دصقتأ"

 دوجو نأشب كتيرظن قيدصت ىلإ ليمأ تأدب دقل .اًنسح" ."۹تیلا لجرلا بيج ىف اهتدجو ىتلا ةروصلاب تناك
 اهنم ترخس دق تنك ىتلاو .تاردخلا ىف راجتالل ةبا ."معن"

 اهنأ دقتعأ ال نآلا ىنكلو .ىنوألا ةلهولل اهتحرتقا امدنع2

 ."عقاولا نع ةديغبة

 ."؟ةباصعلا هذه سيئر وه نوسلكين بیبطلاو"
 اًراتمم ءاطغ لثمت اهزيدي ىتلا ةحصملا هنهو متا
 ةددحم ةيمك دوجو نم دبالق ؛مارجإلا نم عونلا اذه ةسر

 امنيبو ؛:ةحصملا لخاد ىنوتاق لكشب ةردخلا ريقاقعلا ن

 ةقيقحلا ىف هنإف تاردخملا ىنمدم ءافشب لجرلا رها
 ."اهب

 ."ام دح ىلإ ةلوقعم ةركف ودبت" :اًمفاوم ىبوب لاق |

 ."شنيرف نوتجنيساب ىرنه نأشب دعب كربخأ مل ىننإ"
 ةبرطضملا ةيسفنلا ةلاحلل اهفصو ىلإ مامتهاب ىبوب تصنآ

 اهنكنو اهب كرابخإ ديرأ ىتلا ءايشألا ضعب یدل !ىبوب"
 "ةةاتفلا كلت تدجو نيأ - ربخلا اذه ةيمهأب نراقت

 ."اليصفت رمآلاب ینربخآ"
 ! نودو رذح لكب ةيضاملا ةليللا ثادحآ ىبوب اهيلع صق

 .سافنألا ةروهبم ىكنارف هيلإ تعمتسا دقو ,لیصافت ىأل

 بلعلاو .حيحصلا قيرطلا ىلع نحنف نذإ" :تلاق مث
 !7!لجرلا اذه یشخآ ىننإ !رومألا هذه لك ىف طروتم نوسلكين

 ."؟اذه نوسلكين بيبطلا ودبي فيكو"
 كنابقارت هينيع نأب سحتو -سارلا ديدشو ىوق )موآ"

 فرعي هنأ رعشت كلعجت ةقيرطبو .هتراظن فلخ نم دمع

 ۱۷۷ اذهل



 ىتسيرك اثاجأ رم سفاسلا لصفلا

 ."اهتیضم اهتم ینامی یتلا
 ."5ءىش ىأ ىف هتجوز باترت الأ" :یبوب لاق

 ."ءىش ىف كشت ال اهنأ نم ةقثاو انأ"
 ."؟ةيكذ ىهأ ؟اهتیصخش یه فيكو"

 اهنأ نظأ ءالك .اًديدحت رمألا اذه ىف ركفأ مل انأ"
 ةتيعم رومأ ىف نهذلا ةداح ودبت یهف كلذ عمو .ةيافلل ةيكذ
 ."ةفيطلو ةحيرص ةأرما اهنأ لوقلا ةصالخ

 ."9شنيرف نوتجنیساب رجور انقيدص نع اذامو"

 ب اي نظت له  ىتريح نمكت انه" :ءطبب یکنارف تدر
 ر ةطخلا لوط ىلع هنأشب نیئطخم نوكن دق انتآ

 ىف عقو نم تنأ كنآ مآ كاوه ىف عقو دق هنا تلق له"

 "هما

 .لجخلا ةرمحب یکنارف اتنجو تبضخت
 امع لءاستأ طقف تنك دقف ,یبوب اي اًميخس نكت ال" :تلاقو
 اذه ,نیتروصلا لیدبتب همايقل ءیرب ریسفت كانه ناك ام

 ."رمألا ىف اه

 ءىرب ریسقت كانه نوكي نأ نكمملا نم هنأ ىرأ تنفق

 نو نب اسرق راك دالا انجو دعب ةصاخو«

 دق: ىلا اهيف كش الو ةيهتنم ةلأسم هطروت ةلأسم

 "...ةيقيقحلا لجرلا ةيصخش ىلع ليلد ىأ تللتعت

 ىف كلذب كتربخأ دقلو .الیلد كلتمن لعفلاب اننكل :هوأ" با اخو الم رمالا اتعب دقت 1ءارها *«یبوب لاف
 نالأ یعدی ناك تیلا لجرلا نأ نم ةدكأتم هبش انأف ؛ىبا ."ةیضقلا هذه یف ریرشلا صخقلا نوکی نآ دیال

 زریتسوا ."؟ةروصلا لیدبت ةلأسم بیسب"

 .ثادحألا نم دیزل درس ىلإ یکنارف تداع یرخآ ةرمو یآ ناكمإب ناك امه ؛ةروصلا لیدیت ةلأسم بیسب"
 نآلاو ,ةدشب اتیرتقا دق اننآ سحآ ىننإ !نيردتأ" :ییوب لاق :"داوس نیتروصلا لیدبت رخآ

 ةميرجلا ليخت ديعت نأ -یرخأب وأ ةقيرطب - لواحن نأ اني آم لک یه ةطقنلا هذه نكل :كلذ فرعآ" :ىكنارف تلاق
 فوس روصت ىأ ىلإ ىرثل ةلواطلا ىلع قئاقحلا عضن انیع# ."هدض انيدل

 "اند ."ىل ةيسنلاب ةيفاك اهن"
 امنآکو اهتعرس نم ةرايسلا تأطبآو ةظحلل ىبوب تمض "...كلذ عمو .قح ىلع كنأ دقتعأ"

 یفو ؛نیزنبلا ةساود ىلع اًددجم یبوب طفض مث «هعم فطا ."؟اذام كلذ عم"

 :اًددجم ثدحتلل داع تقولا ال هنأو - ءیرب هنأب اًبيرغ اًساسحإ یدل نکل .یردآ تسل"

 نالآ وه تيملا لجرلا نأ ىف قح ىلع كنآ الوأ ضرتقتس" ."اهلك ةلأسملاب هل ةقالع
 قبطنت تیلا لجرلا تافصاوم نأ نم ةدكأتم كنأو « .زریتسرا :بدأب لماست مق دوری يوي اهبلا رظن

۱۷۹ ۱۷۸ 



 رشع سداسلا لصفلا
 یتسیرک اذاعأ

 ."ةةاتفلا نع ثحبي ناك هنأ وأ"

 ."92اتفلا"

 دق نوکی امیرو .فطخلل تضرعت دق نوکت امیرف - معت"

 ."اهيلع روثعلل ارتلجن| ىلإ رض
 ىذلا امف ؛ىلريفاتس ةيرق ىلإ اهراثآ عيتت دق ناك اذإ نكل"

 ."9زلیو ىلإ بهذي هلعج

 ."هفرعن ال ىذلا ريثكلا كانه نأ حضاولا نم" :ىبوب لاق

 ىأ ىلع رثعن مل نآلا ىتح !زنافيإ" :ركفتب ىكنارف تلاق
 هل ثادحألا ىف هرود نأ دبالو ءاذه زنافيإ ىلإ اندوقي

 ةايح شاع دقو .لاجرلا نم ديجلا عونلا كلذ نم وهف ؛هيلع
 «ندنل ىف فراعلاو ءاقدصألا نم دودحم ددع هيدلو ,لاحرتلا

 .هتع ثحبی وآ هئافتخاب مهدحأ سحي نأ لمتحملا ريغ نمو

 ةيرق ىلإ زريتسراك نالأ رضح دقل .نآلا ىتح ديج اذه"
 كف هتركذ ىذلا مسالا ام - ةلئاعلا كلت ةبحصب ىئريفاتس

 1 ."8...ةلئاعلا

 «ىرحتلل ديج طيخ ةيادب نالثمي امهو - نوتجنفیر لآ"
 ."ةلأسملا هذه ىصقت عباتن نأ انيلع نأ نظأو

 ةيرق ىلإ زريتسراك نالأ رضح دقل ...اًنسح .لعفن فوس"
 ."زليو ب ةقا ريثي ام كانه له .نآلاو .نوتجنفير لآ ةبحصب ىلريفاتس
 نم یکنارف تقافأ مث .تاظحلل امهيلع تمصلا میخ ."؟رمألا اذه ىف ةبيرلا

 -امهب ةطيحملا ةقطنلا ملاعم ىلع تفرعت نيح اهت اته یلا هراضحا امهنم بلط دق نوکی دق هنأ دصقتأ"
 اننأكو ادب دقل ليه ینتوب ةقطنم ىف لعفلاب اننإ !ىهلإ اي" ."۹دمعتم لكشب

 ىذلا امو بهذنس نيأ ىلإ .طقف قئاقد سمخل ةرايسلا اندق درجم تناك اهتمرب ةلأسملا نأ مأ  هينعأ ام اذه"

 فداصت مث ةفدصلا ضحمب انه ىلإ امهتبحصب رضح له
 اك هنأ دقتعأ ىننإ ؟یمم ثدح امك ةاتفلا كلت لباق

 ."هبيج ىف اهتروص عضو دق ناك امل الإو ,لبق نم

 اك هنأ یه ةليدبلا ةيضرقلاو" :لمأتب ىكنارف تلاق
 ."هتباصعو نوسلكين بيبطلا رمأ ىصقتي

 211 ىلإ لوصولل ةليسوك نوتجنفير لآ مدختساو"

 ةنيدملا ىلإ انثج اذامل ىردأ ال انآ كلذ ررقیس نم تا
 "سانمآلا ن

 ةصرف دجأل رذع درجم ةنيدملا ىلإ باهذلا ناك دقل"
 ريسأ انأو دحأ ىناري نأب رطاخأل تنك امف ؛كيلإ ث

 ةيدج ةثداحم ىف ةطرخنم انأو ىلريفاتس ةيرق تاقرط
IOSىذلا فيزملا باطخلا تمدختسا دقل .ىب صاخلا قئاسلا  

 ةنيدملا ىلإ ةرايسلا ةدايقل ريربتك هلسرأ دق ىدلاو نأ ت اميرف ؛ةياغلل ةلوقعم ةيضرف هذه" :یکنارف تلاق
 لشفي داك ططخملا كلذ ىتحو :قيرطلا لوط كيلإ ثدحتن لسنا ةباصعلا رمآ یرختی لجرلا

۱۸۱ 



 ىتسيرك اثاجأ رشع سداسلا لصفلا

 .ىزغم تاذ ةرظن امهالك لدايت | ىلإ هباحطصا شنيرف نوتجنيساب رجور بلط امدنع

 ضارتفا هنكل .ديكأتلاب اًمطاق الیلد سيل اذه" :ییوب لاقو ."ىترايس ىف
 ۲ لکشب عئاقولا عم قيا "امامت كططخم رمديس كلذ ناك"

 تداعو .ناكرآلا دحآب ةعوضوم ةلواط ىلإ یکنارف تراس ثيح ىلإ هلصوأس تنك - دحلا اذه ىلإ سيل"

 اته ثدحتلل كورب عراش ىلإ بهذنس انك اهدعيو .باهذلا

 ذإ ؛لاح ةيأ ىلع كانه ىلإ بهذن نأ لضفألا نم هنأ نظأ

 .فتاهلا ليلد اهدي ىف

 ."؟نيلمفتس اذام" :ىبوب لاق

 "نوتجنفير ةلئاع فتاه مقر نع ثحبأ فوس" ."ةبقارم كتشرو نوكت

 :لوقت یهو ةعرسب ليلدلا تاحفص ىكنارف تيلقا ذلا صاخشألا ةياكح اهيلع صقو اهتركف ىلع ىبوب قفاو

 ىس .هيإ .ىب...ءانبلا لامعأل هدالوأو نو تجنفیر .هيإ" .تلوبكرام ىف هنع اولآس
 تحقق وب الف ,ةنيدلاب انلزنم ىلإ بهذت فوس" :یکتارف تلاق

 ."سارحلا نم ددعو یتمداخ یوس هب

 اوب ىلإ الصو امدنعو ,كورب عراش ىلإ ةرايسلا یبوب داق

 ىلإ تفلدو باوبلا اهل حتفف سرجلا یکنارف تعرق «لزنملا
 یکنارق تحتف ,تاظحل دعیو .جراخلاب یبوب یقبو .لخادلا

 ,قباطلا ىلإ ادعصو لخادلل ىبوب تبحطصاو اًددجم بابلا
 رثأتس ضعب احتف مث :ةمخض لابقتسا ةعاق الخدو ,یولعلا

 .كئارألا یدحا قوف نم ةيطغألا الازأو ذفاونلا

 .ليه سرتوش ةكرش .نوتجنفیر .ید....نانسآ حارج .نوتج

 لینولوکلا ؛نوتجنقیر سنرولف ةسنآلا .هنع ثحبن نم هنأ دقتعآ
 اذه قاقحتسالا ماسو ىلع لصاح ط باض ؛نوتجنفیر .یک

 .تيات عراش  هنع ثحبن ام ىلإ بر ."ىسليشت

 .ثحبلا ىف یکنارف ترمتسا
 نم .ولسنوأ ناديم .نوتجنفير .رآ .مإ اضيأ كانهو"

 مايليو اًضيأ كانهو .هنع ثحبن نموه نو کی نأ لمتحتلا

 نا ديمب نيميقملا نيلجرلا نأ نظأ .ديتسماه عراشب نوتجتقیو
 لآ لباقن نأ بجي  اًحيجرت رثكألا امه تيات عراشو ولستوأا

 ۱ ."ىيوب ای ريخأت نودب نوتجنقیو

 نأ كيلع ؟امهل لوقنس اذام نکل .قح ىلع كنأ نظأ"
 ىف اًعراب تسل انأف ؛یکنارف اي ةعنقلا بيذاكألا ضعب یرکتیت

 ."رومألا هذه

 .نيتنثا وأ ةقيقدل ركفت ىكنارف تلظ

 موب ىف هب كربخأ نأ تيسن رخآ ءىش كانه" :ىكتارق تلاق
 ممستلل هيف تضرعت ىذلا مویلا .ىضاملا رهشلا نم رشع سداسلا
 نکل «یلریفاتس ةيرق ىف اًدوجوم شنيرف نوتجنیساب رجور ناك -
 ىف رمتؤم روضحل -ضرتفلا نم  اًرفاسم ناك نوسلكين بيبطلا
 ."ةقرزلا ةنكاد توبلات ةرايس كلتمي وهو :ندنل

 ."نيفروملا نم ةريبك ةيمك هفرصت تحتو" :ىبوب لاق

۱۸۳ ۱۸۲ 



 یتسیرک اثاجأ رشع سداسلا لصفلا

 .ةليبثلا تايصخشلاو تادروللا بحيو قلمتلا ديدش لجر وهق له - امهیلا تنأ بهذت نأ لضفألا نم هنأ دقتعأ" :تلاق مث

 ."مهنم هاقلتي ىذلا ىداملا لباقملا فّعَص امهم .”5ةاماحم ةكرشب نشان ماحم رود لثمت نأ كناكمإب هنأ نظت

 نأ هنم بلطأو رجداي ب لصتأ له ؟سیاللا نع اذام" تنك دقل - ةيافلل مرتحمو ليبن رودك ودبي" :یبوب لاق

 ."؟اهضعب یل رضحي «لاح ةيأ ىلع .ريثكب كلذ نم أوسأ رود ىف ىل ىركفت نأ ىشخأ
 .ةككشتم ىكنارف تدب ."5كلذ نیرت الأ ؛ىلزنم عباط تاذ ةيصخش اهنأ نظآ ال

 كرف نيهأ وأ كسبالم نم رخسأ نأ ديرأ ال انأ" :تلاق مث ."ةدصقت اذام"
 كسبالم نأ نظتأ نكل ,یبوب اي لیبقلا اذه نم ءىش ىأ وأ نسیلأ ؛ةيلزنم تارايزب نوموقي ال نوماحملا...اًنسح"

 سبالم ةنازخ محتقن نأ لضفألا نم هنأ نظأ ؟ةمنقم نوکتس یف یداعلا ديربلاب تاباطخ نولسري عيطلاب مهنإ ؟كلذک

 لكشب كيلع ةضافضف نوكتس هسبالم نأ نظأ الف ؛ىدلا# ديدحت هنم اوبلطيل مهدحأ ىلإ نوبتكي وأ .نايحألا ضعب
 ."ريبك ."مهبتاكمب ةلباقم

 ةنازخ ةآرم ىف هسقن ىلإ علطتي ییوب فقو ؛ ةعاس عبر دعب ريغ عباط تاذ ةينوناقلا ةكرشلا هذه" :ىكنارف تلاق

 الاورسو ایحابص افطعم یدترا دقو نوتجنیشرام دروللا سیالم ."ةظحل رظتنا _ یدیلقت

 .ةقاطب اهدي ىف لمحت تداعو ةرجحلا یکنارف ترداغ

 +جاربس كيردرف دیسلا " :یبوب ل ةقاطبلا لوانت یهو تلاقو
 جاربسو نوسکنیج ةكرش - جاربس ةكرشب باش ماحم تنأ

 ."ىربسبمولب ناديم اهرتمو .ةينوناقلا

 .ريبك دخ ىلإ همسج عم اًقسانتمو ليصفتلا ديج

 ىننإ  هسبالم رايتخا نسحي كدلاو نإ" :فطلب ىبوب لاق
 مخفأ اهممص ىتلا سبالملا هذه ىدترأ انأو ةديازتم ةقثب رعشأا

 ."ندنل ىف نيطايخلا
 كبراشب ظفتحت نأ كيلع نأ نظأ" :یکنارف تلاق ."؟ىكنارف اي ةكرشلا هذه تعرتخا له"

 ."راعتسلل ."ىدلاوب ةصاخلا ةاماحملا ةكرش اهنإ .ال عبطلاب"

 ةينف ةفحت وهف ؛ةلوهسب ىهجو كرتيس هنظأ ال" :یبوب درق جاربس ديسلا ةيصخش لاحتناب ىتومهتا مهنأ ول اذامو"

 ."ريصق تقو ىف اهراركت نكميالا ."ةاذه

 نوكي نأ لضفلا نم هنأ مغر .نذإ هب ظفتحت نأ كيلع" جاربس ىعدي باش ماحم ىأ دجوي الف ؛اًقيش شخت ال"
 ."براشلا قیلح نما ماع ةئاملا زواجت دق هرمع دیحولا جاربس دیسلاو :ةكرشلاب

 ؛رومألا تءاس اذإ هرمآ ىلوتأ فوسو , اًمامت یترطیس تحت وهو

۱۸۵ 



 رشع سداسلا لصفلا

 عتاميس كدلاو نأ نينظتأ ,یکنارف اي نآلا " :یبوب لاق

 ."9هتاعبق ىدحإ ترعتسا
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 ۱۷ لصفلا

 نوتجنفير ةديسلا ثيدح

 اذه ناك ول اذام" :بابلا ةجرد دنع فقوت امدعب ىبوي

 نوکتس ذثدنع ةرخآلا وه اًيماحم نوتجنفير .رآ .مإ

 لينولوكلا ىلإ بهذت نأ كل لضقألا نم" :ىكنارق تلاق

 نع ائيش ملعي ال ديكأتلاب وهف ؛الوآ تيات عراشب نطقي

 - تيأت عراش ىلإ هجوتو ةرجأ ةرايس ىبوب لقتسا اذهبو

 تناك نوتجنفير ةديسلا نكل :لزنملاب نوتجنفیر ديسلا نكي مق
 ةقاطب ةيكذلا لابقتسالا ةهدر ةمداخل یبوب ىطعأ .كاثه

 :جاربس ةداسلا نم" اهيلع بتك ىتلاو .هب ةصاخلا فيرعتلا

 لجاع رمأ - ةينوناقلا جاربسو ,نوسکنیج :جاربس ةكرش ىق
 ."ةياقلل

 عابطنالا نوتجنیشرام دروللا سبالمو ةقاطبلا تدلو دقو
 دحأ نوكي دق ىبوب نأ ةظحلل كشت ملف ؛ةمداخلا ىدل دارملا

۱۸۷ 



 رشع عباسلا لصفلا

 ةنيدلا ىف نوفوطی نمم وأ :عئاضبلل ةرفصلا جذامنلا یعئاب

 ةرخاز لابقتسا ةفرغ ىلإ هتداقف ؛نیمأتلا تاصیلوبل جیورتلل

 نوتجنفیر ةديسلا ةفرفلا ىلإ تءاج لیلق دعیو ,ظهابلا ثاثألاب

 لیمجت قیحاسم عضتو ةيلاغو ةليمج سالم ىدترت ت تناك یتلاو

 -ءیشلا تاذب مستت

 «نوتجنفير ةديس اي كجاعزإ نع ردتعآ نآ دبالآ" :ىبوب لاق

 ."تاباطخلا رخأت بنجت اندرأ ءاَّحلُم ناك رمألا نكلو

 الیحتسم اًّرمأ ودبي ريخأتلا بنجت ديري ماحم دوجو نإ

 ةديسلا تناك اذإ امع قلق ىف لءاست ىبوب نإ ىتح ؛ىلج لكشب

 .هتعدخ فشتكتس نوتجنفير

 ةأرما تناك نوتجنفير ةديسلا نأ حضاولا نم ناك نكلو
 .اهيتأت امك ءايشألا لبقتت  ةيكذ اهنم نا همت

 ةلاکم یوتل تیقلت دقل !كلضف نم سلجا .كيلع ال" :تلاق

 ىلإ كقيرط ىف كنأ اهلالخ نم تملع ك بتکم نم ةيفتاه

 :"انه
 یکنارف نم ردب یذلا یکذلا فرصتلا اذه ییوب نسحتسا

 .ةريخألا ةظحللا ىف

 .نوناقلا لاجر لثم ودبي نأ لواحي وهو سلج
 نالآ ديسلا  انليمع صوصخب رمألا نإ" :لاق مك

 ."زريتسراك

 وای

 ."هلثمن اننآ رکذ دق نوكي امیر"

 :نیواقرزلا اهینیمب قدحت یهو نوتجنفیر ةديسلا تلاق

۱۸۸ 

 یتسیرک اثاجأ

 عونلا نم تناك اهنآ ودبیو ."لعف هنأ دقتعأ ؟كلذب ماق له"

 نم متسلآ - مکنع تعمس یننکلو" .ءاحیالاب رثأتلا لهسلا
 طایخلا كلذ ىلع رانلا تقلطأ امنیح زرفارتلام یلود متلثم

 ."لیصافتلا لک ملعت كنأ دهتعأ ؟ضیفیلا

 نوتجنفیر ةديسلا نأ ىبوبل ادبو . ديدش لوضفي هيلإ ترظن

 .ًالهس اًديص نوكت فوس
 ىف هركذ دري ال امم ريثكلا ملعن نحن " :اًمستيم لاق

 ."مكاحلا

 نم دبال" :تلاقو ةطبغ ىف نوتجنفير ةديسلا هيلإ ترظت
 تلاق ام ىدترت تناك له ىنعأ  اًقح تناك له ؛ینربخآ .اذه

 ."۹هیدن رث تناك اهنأ ةديسلا هذه

 ."ةمكحملا ىف ةياورلا هذه بيذكت مت دقل" :ةنازرب ىبوب لاق
 .ًاليلق هنفج بناج طاقسإب ماقو

 ىننإ ,هوآ" :ةرماغ ةداعس ىف نوتجنفير ةديسلا تلاق

 ."اذه مهقتأ
 هنكميو ةديسلا عم ةيدو ةقالع ىنب هنأ رعشي وهو ىبوب لاق
 -زريتسراك ديسلا نأشب" :اهلجأ نم ىتأ ىتلا ةمهملاب مايقلا «

 ."5حجرألا ىلع نيملعت امك ,ةأجف ارتلجنا رداغ
 :تلاقو اهسأر نوتجنفير ةديسلا تزه
 هرن مل اننإ نحنف ؛اذه ملعأ نكأ مل ةارتلجنا رداغ له"

 اهلالخ هءاقب عقوتي ناك ىتلا ةدملا نع امكربخأ له"
 ات

۱۸۹ 



 ىتسيرك اثاجأ رشع عباسلا لصفلا

 هنإ - هسفت لتقف ناطرسلاب باصم هنأ ءابطألا دحأ ه ةدلا دتمت دق وأ نينثا وأ عوبسأل انه لظي دق هنإ لاق"

 زی وتو ت الآ .بیبط نم ردصي نئاش ف ."ماعوأ رهشآ ةتس ىلإ لصتل

 ىتنبا نأ مايألا دحأ ىف انبيبط انربخأ دقل .نيئطخم نونوكيا ."؟تكمي ناك نيأ"
 .ىرارح حفلم درجم هنأ عضتا مث« .ةيصحلاب ةباصم ةريغصلا "ىوفاسلا ىف"

 :"رخآ هب لديتساس ىتنأ تربوه تربخآ دقو

 ءابطألا عم نوتجنفير ةديسلا لماعت ىبوب لهاجت نأ دعب
 ."92رم رخآ هتيأر ىتمو"
 نأ عيطتسأ ال  رهش وأ عيباسأ ةثالث ىلاوح ذنم ؛هآ"

 .عوضوملا بلص ىلإ داع ةبتكم ىف بتك مهتأكو ."ركذتأ
 نوتجنيساب لآ فرعي زريتسراك ديسلا ناك له" ."؟مايألا دحأ ىف ىلريفاتس ىلإ هامتذخأ دقل"
 ."5؟شنيوق دقل .اهیف هانيأر ةرم رخآ تناك كلت نأ دقتعأو !عبطلاب"

 هنأ نم مغرلاب .هباجعإ اوزاح مهنأ دقتعأ ىننكلو لال ل"

 نأ دقتعأو .انتدوع قيرط ىف جازملا دكنو راوطآلا بيرغ ناك
 دقتعأ انأو .ملمت امك ىدنك هنا .هءايتسا راثأف ليق دق ام ایش
 ."ةيساسحلا وديدش نييدنكلا نق

 ."؟وءايتسا راثأ ىذلا ام نيملعت الآ"

 قنح ريثت دق ءايشألا هفتأ نإ  ةركف ىندأ یدل تسيل"
 ."۹احیعص اذه سيلأ ءاًنايحأ ضا

 ."ةراوجلا ىف تايشمت ةيأب ماق له" :ىبوب لأس
 قدحت تذخأ مث ,"!ةییرغ ةركف نم اهلای ال ءال" :تدرق

 هي

 ىلإ هوتل لصو دق ناك ثيح ءانتيؤر هنكمي ىتم ملعيل لصتا
 ادنکسآ ىلإ نیبها ذ انك اننأل ةيافلل ءاتسم تربوه ناكو .ندنل

 عم ءادغلا لوانتل یلریفاتس ىلإ نيبهاذ انكو .ىلاتلا مویلا ىف
 مهتم صلمتلا عطتسن مل نيذلاو .نيهيركلا صاخشألا ضعب
 تحرتقا اذل ؛اًريثك هبحأ هنأل زریتسراک ةيؤر تريوه .دارأو
 لآ ىلإ انعم هذخأن انعد ,یزیزع اي" :حارتقالا اذه هيلع

 اذهو ."اتيلإ همامضنا اوعنامي نل مهنا .شنيرف  نوتجنيساب

 ."اوعنامي مل عيطلابو .هانلعف ام وه
 .ةقحالتم اهسافنأ تحبصأ امدعب تتكسو

 ىلإ همودق بايسأ نع امكربخأ له" :ىبوب اهلأس
 ."؟ارتلجنإ

 ملعأ .معن «هآ ؟ةددحم بابسأ كانه تناك له .ال"

 .ريتويلملا اذهب ةقالع هل ءىش هنأ دقتعن انك دقل-ببسلا

 دقل .ىديجارتلا لكشلا اذهب هفتح ىقل ىذلا اذه هقيدص

 .اًددجم یبوب لواح

 ؟ناريجلا نم دحأب ىقتلا له ؟لفح كانه ناك له"

 لوقت نأ بيرغ وه مک نكلو .مهو نحن ىوس كانه نكي مل"
 ."لاذه

۱۹۱ 



 ىتسيرك اثاجأ رشع عباسلا لصفلا

 ."... نيملعت امك -نآلا رالودلا رعس ."معن" :تتكس امنيح ةفهل ىف ىبوب لاق

 .دودحم ءاكذب نوتجنفير ةديسلا تأموأ نطقي ام صخش نع ةفيخملا ةلئسألا نم ديدعلا حرط هنأل"

 هب لاصتالا اتدرآ اذهلو" :ةعرسب همالك ىبوب لصاوو "انه نم برقلاب

 نأ دعبو ءاًناونع انل كرتي مل هنأل هتاداشرإ ىلع لوضحللا ."مسالا نيركدت له"
 نوفرمت امیر مكنأ اننظ مكل قيدص هنا لوقي ةرم تاذ هانعمس "ام اًبيبط - مامتهالل اًريثم اًصخش نكي من .هركذتأ ال"

 ."هنع ای .۳۹نوسلکین بیبطلا"

 :بیسلا اذهب اّمامت ةيضار یهو نوتجنفیر ةديسلا تلاق «ىش لک فرعی نأ دارآ دقل  همسا ناك كلذ نأ دقتعأ"

 لجر هنأ تدقتعا الاط یننکلو !نزحم رمآ نم هلاي .تمهق" ادب دقو .ءیش لک - كانه ىلإ اءاج امتیح هتجوز نعو هنع
 ."ضماع صخشلاب نكي مل هنأ عم .امهفرعی نكي مل هنأل اًبيرغ كلذ
 اژداقم ضهن مث ."انسح .ريبك دح ىلإ" :ىبوب لاق فارطأ بذاجتي طقف ناك امیر نكلو :ماع هجوب ىلوضفلا

 نم هتعطتقا ىذلا ريبكلا ردقلا اذه نع ردتعأ" :لاقو ناكها نإ .هلوقيل اذه فالخ ءىش ىف ريكفتلا عطتسي ملو .راوحلا
 ."كتقو ."نايحألا ضعب ىف هذه لثم ءايشأب موقي ءرملا

 اًقح ريثملا نمل هنإو اذه لقت ال" :نوتجنفير ةديسلا تلاق لآ عوضوم راثأ امع اهلأسو اهيأر ىلع ىبوب اهقفاو
 اهنإ تلق ام اًقح تلعف زرفارتلام ىلود ةديسلا نأ ملعأ نآ دقف ؛ةباجالا فرعت نكت مل نوتجنفير ةديسلا نكلو .نوسلکین
 ."هتلعف تداعو ةقيدحلاب شنيرف نوتجنيساب ىرنه عم جراخلاب تناك

 ."ءىش ىأ لقأ مل انأ" :ىبوب لاق .نوسلكين لآ نع نوثدحتي نيرخآلا دجتل
 نيماحملا نإ" :كحضت یهو نوتجنفیر ةديسلا تلاق تامولعلا عزتنی یبوب ؛ةریبک ةسالسي راوحلا راس نآلا یتح

 ."؟كلذک سیلآ :ریبک لکشب نوظفحتم لکشب ةيلوضف نآلا تحبصأ اهنکلو .هیومت ىأ نود ةديسلا نم
 ىننأ ودبی - افسح":تیات عراشب ریسی وهو هسفنل یبوب لاق .یجافم

 یننکلو .دبألل راعلاب یلود ةوعدلا ةديسلا هذه مسا تمصو دیسلا نع هضرعت نأ دیرت ىذلا ام .نکلو" :هتلأس
 ةيبغلا ةديسلا هذه نأ كلذك دقتعأو اذه قحتست اهنآ دقتعآ :"5زریتسراک

 زریتسراک ناونع ذخآو ةطاسبب لصتأ مل اذامل طق لءاستت نل دقو هلثمن نحن نیملعت امکف ؛هناونع دیرآ انآ" :ىبوب لاق

 ."!هديرآ تنك نإ ىف ريطخ توافت كانهف  كرويوين نم ةمهم ةيقرب انوتل انيقلت

۹۳ ۱۹۲ 



 رشع عياسلا لصفلا

 نم رمألا یکنارفو وه شقان كورب عراش ىلإ هتدوع دنعو
 .هاياوز عيمج

 ةفدص ودبت" :ریکفتلا ىف ةقرغتسم یهو ىكنارف تلاق

 -"شنیرف نوتجنيساب لآ لزنم ىلإ هتذخأ ىتلا كلت ةتحب
 تهجو كانه ناك امنیح هنأ حضاولا نم نكلو ءاذه ملعأ"

 ."نوسلکین لآ نلا هراشنآ ام ةفداصم

 لآ سيلو زفللا بلق ىف عبقي نموه نوسلكيت نأ ىنعي اذه"

 ."؟شنيرف نوتجنيساب
 .اهيلإ ییوب رظن

 ."كلطب ةثربت ىلع ةممصم تلزام" :دوربب لأس مث
 نإ .هيلع ودبت امل اًقهو رومألا رسفأ طقف انأ ,یزیزع اي"

 ءؤريتسراك راثأ ام وه هتحصمو نوسلكين ركذ ىلع نايتإلا

 دیال - ةفدص ضحم ناك شنيرف نوتجنیساب لزنم ىلإ هباهذو
 "اذهب فرتعت نأ

 ."كلذك رمألا ودبي"
 ."؟"ودبي" طقف اذامل"
 نوكي امبر ؛ام ةقيرطبف .رخآ لامتحا طقف كانه ءاًنسح"

 ءادغلا لوانتل نوتجنفير لآ باهذ ةلأسم فشتكا دق زريتسراك

 نم ءىش هعماسم ىلإ لصو امبرف ؛شنیرف نوتجنيساب لآ عم

 ءامهب لصتا اذكهو ,یوفاسلا ىف امبر معطملا ىف ليبقلا اذه

 ناك ام ثدحيل روضحلا امهتيؤر ىف هتيغر ىدم نع نلعأو
 هيلع احرتقا اذن ,ةيافلل نيلوغشم اناك دقف ؛هثودح ىنمتي

 ناقوتي امهنأ امك كلذ امهؤاقدصأ عنامي نلو امهعم نايتإلا

۱۹ 

 یتسیرک اثاجأ

 ."یکنارف اي لمتحم اذه .ًاضيأ هتيؤرل
 مايقلل ةيافلل ةيوتلم ةقيرط ودبت اهنكلو ,لمتحم هنأ دقتها"

 ."رومالاب

 ."هل تضرعت ىذلا ثداحلا نم رثكأ ةيوتلم تسيل"

 اًرشابم افرصت یثداح ناك دقل" :دوربب یکنارف تلاق

 ثيح ىلإ اهداعأو نوتجنيشرام دروللا سیالم ىبوب علخ
 ام ناعرسو ةيناث قئاسلا سيالم ىدترا كلذ دعبو ءاهذخآ

 .ىلريفاتس ىلإ امهتدوع قيرط ىف احبصأ
 .ىمارغ ىف عقو دق رجور ناك نإ" :ةنازرب یکنارق تلاق

 لمحتأ مل ىننأ دقتمیس .ةعرسلا هذهب ىتدوعل دعسي فوسف
 ."اليوط هنع داعتیالا

 هدعب لمحت نیعیطتست تنك اذإ ام فرعآ ال انآ" :یبوب لاق

 یدیدش نو نوکی نیمرجلا رطخأ نأ تعمس املاطف ؛كلذك
 ."!ةيبذاجلا

 ."مرجم هنأ قدصأ ال ام ةقيرطب"

 ."كلذ لبق اذه تلق دقل"

 ."هب رعشآ اموه اذه .اتسح"
 ."ةروصلا ةلأسم نایسن نیعیطتست ال تنآ"

 ."!ةروصلل اّبت" :یکنارف تلاق

 یکنارف تجرخو .تمص ىف قیرطلا ىلع ةرايسلا یبوب داق

 یبوب داقو ءاهءارو رظنت نأ نود لزنلا تلخدو ةرايسلا نم
 .ادعتبم
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 الكو ؛ةعاسلا یکنارف تقمر .ةياغلل انکاس لزنلا ادب

 .فصتلاو ةيئاثلا ىلإ ریشت

 ارت  تاعاس لبق یتدوع نوعقوتی ال مهنإ" :اهسفنل تلاق
 ."؟اوبهذ نيأ

 دتعلا دنع ةأجف تفقوت اهنکلو .تلخدو ةبتكملا باب تحتف

 اتلکب اع مم ةكيرألا ىلع سلجی نوسلکین بیبطلا ناك
 .هيدي نيب شنیرف نوتجنيساب ايفليس

 :یکنارف ىلإ ةهجوتم ةفرغلا تربعو ةفقاو ايفليس تبه
 ." ...یل لوقي ناك" :تلاقو
 آهنأكو اههجو ىلع اهيدي اتلك تعضو . اهتوص ناك

 .نيرخآلا نع هئافخإ ىف بغرت
 زاوج ىلإ ترم مث :"اًقح عشب رمأ هنإ" :یکیت یهو تلاق

 .ةعرسم ةفرغلا ترداغو ىكنارف

 نيتنثا وأ ةوطخ یکنارف تمدقتو ,نوسلکین بيبطلا ضهن
 .اهينيع عم اًمود امهتدامك ناتظقيلا هانيع تلباقتو ؛هتيحان

 ةريبك ةمدص تناك !ةنيكسم ةأرما نم اهل اي" :ةثامدب لاق

 ."اهل ةبسنلاب
 تنظ نيتنثا وأ ةظحللو :؛همف ةيوازب تالضعلا تشمترا

 اًروعش ناك هتسل ام نأ ةأجف تكردأ اهنكل .دیعس هنأ ىكتارف

 ءاقخاو كسامتلا لواحي ناك هنکل .اّیضاغ لجرلا ناك '
 ءّیلج ناك هرومش نكلو «فطللاو ةثامدلا نم عانق ءارو هبضغ

 .روعشلا اذه ءافخإل هلعف عاطتسا ام لك وه كلذ ناكو
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 ىتسيرك اثاجآ

 .تمصلا نم ةظحل تره

 نم شنيرف نوتجنيساب ةديسلل دبال ناك" :بيبطلا لاق

 ىلوتأل ىكرتب اهجوز عانقإ اهنم ديرأ انأف ؛ةقيقحلا ةف
 ."هجالع ة

 :"امكثيدح تعطق ىننأ ىشخأ" :قفرب یکنارف تلاق

 "!تعقوت امم عرسأب تدع دقف" :تفدرآ مث ةظحلل

۱۹۷ 



 ۱۸ لصفلا

 ةروصلا ةاتف

 ام اّصخش نأ ملع ؛قدنفلا ىلإ ییوب ةدوع قیرط ىق
 .هراظتناپ

 ویکسآ ديسلا سولج ةفرغ ىف اهدجت فوس  ةديس اهنإ"
 ."ةريغصلا

 وهف ؛ةريحلا ضعبب رعشي وهو كاته ىلإ هقيرط ىبوب قش
 سمرأ زرلجنآ ىلإ نايتإلا ىكنارف ل اهب نكمي ةقيرط فرعي ال
 .نيحانجب ريطت ىهو كانه ىلإ تلصو دق تناك اذإ الإ هلیق
 ىرخأ ةأرما ىأ هتفيض نوكت نأ هلابب رطخي ملف كلذ عمو
 .ىكنارف ىوس

 اهلعجي ويكسأ ديسلا ناك ىتلا .ةفرفلا باب حَتَف امدنعو
 اًبوث ىدترت ةفيحن ةاتف كانه تناك .ةصاخلا هسولج ةفرغ

 .ةروصلا ةاتف اهنا  دعاقملا دحأ قوف ةبصتنم سلجت دوسآ

 ةظحلل مالكلا نع زجع هنإ ىتح ةياغلل اًشهدنم ىبوب ناك
 تناك ثيح ؛ةياغلل ةرتوتم ةاتفلا نأ ظحال كلذ دعبو .نيتنثا وأ

۱۹۹ 



 رشع نماثلا لصفلا

 ءاقلت نم ناحتفنتو ناقلفنتو ناشعترت ناتريغصلا اهادي
 اهتلعج ةجردل ةرتوتم تدب دقل  دعقملا عارذ قوف امهيسفن

 اهفلغي لسوت ةرظن اهينيعب تناك نكلو :مالكلا نع ةزجاع ودبت
 يضر

 هءارو بابلا قلغأ مث ."؟تنأ هنإ نذإ" :اًريخأ ىبوب لاق

 .ةلواطلا وحن لبقأو

 ناتعساولا نانيعلا ناتاه قدحت امنيب ةتماص ةاتفلا تلظ

 درجم - اهمف تاملكلا ترداغ اًريخأو :هینیع ىف ناتفئاخلا

 نشچآ نسف

 ىغبني مل امير .ىندعاست فوس كنإ - تلق دقل تلق دقل"

 ." ءیجلا ىل

 ثبي نأ نکمی امو تاملکلا دجو نأ دعب ؛ىبوب اهعطاق انه
 :تقولا تاذ ىف ةنينأمطلا اهيف

 باوصلا تلعف دقل  ءاره ةىتأت نأ یفینی ناکام"

 فوس انأو .ىتأت نأ كل دبال ناك عبطلاب .انه ىلإ كروضحب
 ال ,كتدغاسململاعلا اذه ىف ءىش ىأ -«یش ىأب موقأ

 ."نآلا نمأمب تنأف ؛یفاخت

 :ةأجف تلاق مث ؛ءىشلا ضعب

 امير فنا یتا نافکانمفسنلاغلثآ - تنأ ؟تنأ نم"

 ."عقاولا ىف كلذك تسل كنكلو ءاًقئاس نوكت

 ىتلا ةكبترملا ةقيرطلا نم مغرلاب هينعت ام ىبوب مهفآ
 .اهتاملك اهب تغاص

 دقق ؛هذه انمايأ ىف فئاظولا ىتش نهتمي ءرملا نإ" :لاق

 ةاتفلا هجو دروت

 ىتسيرك اثاجأ

 تاقياس تسل انأ :عقاولا ىف..ةيرجبلاب :اطباض لمعأ تنك

 كنكمي هنأ كل دكوأ ,لاح ةيأ ىلعو .نآلا امهم سيل كلذ نكلو
 ."رمألا نع ءىش لكب ىنيربخت نأو- ىب قوثولا

 .ىعيبطلا هنول اههجو داعتسا
 ."ةنونجم ىننأ دقتعت كنأ دیال" :ةلئاق تمتمت
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 .كلذب یحوی ةقيرطلا هذهب انه ىلإ ىئيجم نإف - معن"
 یشالت ذقدنع ."ةدشب ةقئاخ - ةيافلل ةفئاخ تنك یننکلو

 ".ابعرم اًئيش ترصبآ اهنآکو اهانیع تعستاو .اهتوص
 .ةوقب اهدي یبوب كسمأف

 ام ىلع نوکی فوس ءیش لك نإ .سأب ال ؛ىعمسا" :لاقو

 كبيصي نل .قیدص ةقفرب - ةقفرب - نالا ناماب كنإ .مارپ

 ."هوركم
 .هدي ىلع اهمياصأ نم ظغض ةروص ىف ةباجالا هتتآو
 رمقلا ءوض ىف ترداغ امنيح" :عيرسو ضيفخ توصب تلاق

 ملح - ملعک ودبي رمألا ناك ودبي رمألا ناك ,ةليللا كلت ىف
 ىنتيطعأ كنكلو تيتأ نيأ نم وأ تنأ نم ملعأ نكأ مل .ةيرحلاب
 ."ءىش لكب كرابخإو  كنع ثحبلا ىلع مزعلا تدقع اذل ؛لمألا

 ینیربخآ - ىتيربخأ .حيحص اذه" :اهايإ اًمجشم ىبوب لاق
 سل لف

 .ةعرسب اًديعب اهدي تبحس
 ىلقع تدقف یننآ -ةنونجم ىننأ نظت فوسف .كتربخأ نإ"

 ."نيرخآلا عم ناكملا اذه ىف ىئاقب



 رشع نماثلا لصفلا

 ."قالطإلا ىلع اذه نظأ نل - اذه نظأ نل ال"

 ."لقعلل اًيفانم ودبي رمألاف ؛ اذه نظت فوس :ىلب"

 كلضف نم ,ینیربخآ .هنيلوقت ام لك قدصأس لب"
 ."یتیریخا

 .اهمامآ قدحت یهو ةبصتنم تسلج و الیلق ءارولل تداع

 ."لتقلل ضرمتأ نأ یشخآ یننآ ةقيقحلا" :تلاق
 ءانثأ اهسفن كلامت لواحت تناکو .شجأو اّفاج اهتوض ناك

 .نادمترت اتناك اهيدي ٌنكلو ثدعتلا
 ,"9لتقلا"

 ب اذام  لثم 5كقلذك نميلأ ءانوتج ودیپ اذه ممن
 "داهطضالا نوئج

 تنأ - قالطإلا ىلع ةنونجم نيدبت ال تنأ ءال" :ىبوب لاق
 ."٩اذالو كلتق ديري نم - یتیربخآ .ةفئاخ طقف

 ءاهيدي طسبتو ینثت امنیب .نیتنثا وأ ةقيقدل ةتماص تلظ
 :ضیفخ توصب تلاق كلذ دعب

 .ضعبلا اهضعبب یبوب سأر ىف راكفألا تمطالت ."5كجوز"
 "... تنأ نم" !ةأجف لاقو

 .ةشهدنم ودبتل اهرود ءاج
 ."؟ملعت دا"

 ."ةركف ىندأ یدل تسيل"

 ."نوسلکین بيبطلا وه یجوز .نوسلكين اريوم انآ" :تلاق
 ."5كانه ةضيرم تسل تنأف .نذا"

 ىتسيرك اثاجأ

 :ةلئاق تفدرأو ةأجف اههجو عقتماو ."!ال ءال ةةضيرم

 ."ةنونجمك ثدحتأ ىننأ نظت كنأ دقتعأ"

 مل انأ ال. ال" :اهتنأمطل هدهج ىراصق لذبي وهو ىبوب لاق

 طقف انأ .اذه دصقأ مل انأ . :یتیقدص .قالطإلا ىلع اذه نأ

 ام لك وه اذه  ةجوزتم كنأ تملع امنيح ةشهدلاب ترعش

 ةبغر نآشب - هنأشب ىننيربخت تنك ام ىلمكأ نآلاو .رمألا ىف

 ."كلتق ىف كجوز

 - ةقيقحتلا اهنكلو ؛ ؛نونجلا نم اًبرض ودبي اذه نأ ملعأ"

 ىلإ ةفاضإلاب یل نتي امترح دز نه فله ئوأ .ةقيقحلا

 ."ثداوح  تثدح ىتلا ةبيرغلا ءايشألا كلت

 ."؟ثداوح" :ةدحب ىبوب لاق

 لك قلتخأ ىننأكو اًيريتسيهودبي رمألا نأ فرعأ !هآ .معت"
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 - كمالک یلصاو .اًيقطنم رمألا ودبي .اًقالطإ" :ىبوب لاق

 ."؟ثداوحلا هذه نع اذام

 ال هنأكو فلخلل ةرايسلاب دوعي هنإ - ثداوح درجم تناك"

 دجأ ةراتو - بسانملا تقولا ىف اًديعب تزفق ینتآ الإ .ىناري

 -ةيبغ ءايشأ  ةئطاخ ةجاجزل داولا ضعب

 .ةدمعتم تناك دقل - كلذك تسيل اهنكلو .ةيعيبط اهنأ ساتلا

 ءرمتسملا رذحلا -ةدشب ىنقهري رمألا كلذو ءاذه نم ةقئاو انأ

 ."ىتايح ىلع ظافحلا ةلواحمو

  اهمالك نم تهتنا نأ دعب اهباعل تعلتبا

 ."5كنم صلختلا ىف كجوز بغري اذامل" :ىبوب اهلأس

 دقتفي فوس ء



 ىتسيرك اثاجأ رشع نماتلا لصقلا

 ,نوتسحتی ال مهنکلو - نسحتلل كانه ىلإ سانلا ىتأي .ةيي
 ."اًءوس مهتلاح دادزت

 .بيرغو ريرش ملاع نم ةحل یبوب ىأر ,ثدحتت تناك امنیبو

 نوسلکین اریوم ةايح فلغي لظ یذلا فوخلا نم ءزچب

 ىلع هتءاج ةباجالا نکلو - ةددحم ةباجإ عقوتي نكي مل امیر
 :ووفلا

 .!شنیرف نوتجنیساب ایفلیس نم جاوزلا ديري هنأل"
 ."!لعفلاب ةجوزتم اهنكلو "؟اذام"
 ."ةلكشملا هذه لحل بتري هنکنو .ملعأ"

 .*؟كلذ فيكو"

 ديلا لاخدا لواحي هنأ ملعأ یننکلو «ديدحتلاب ملعأ ال"
 ."اًضيرم هرابتعاب جنارج ةحصم شنيرف نوتجنيساب

 ."؟كلذ دعبو"

 ."ثدحيس اًئيش ةمث نأ دقتعأ ىنكلو .ىردأ ال"

 :لوقت یهو تدعترا

 ل ام لکشب شنیرف نوتجتیسای دیسلا ىلع رطيسي هنا"
 ."فيك ملعأ

 ."نيفروملا یطامتی شنيرف نوتجنيساب ديسلا" :ییوب لاق
 ."هل هيطعي نم وه ربساج نأ دقتعأ ؟كلذك رمألا له"

 ."ديريلاب ىتأي هنإ"
 .ةيافل ركام وهف ؛ةرشابم كلذب ربساج موقي ال امير"

 وه ربساج نأ شنيرف نوتجنیساب ديسلا ملعي ال حجرألا ىلعو
 تحت ىحضُيس كلذ دعب .اذه نم ةقثاو ینکلو  هلسري نم
 درجمبو - هجلامی هنأب رهاظتيسو جنارجلا ىف ربساج ةرطيس
 ." ...كانه حبصي نأ

 .تدعتراو تتكس

 ءايشأ -جنارجلا ىف ثدحت ءايشألا فلتخم نإ" :تلاق مث

 :ةأجف لاق
 نوتجنيساب ةديسلا نم جاوزلا ديري كجوز نإ نيلوقتأ"

 :تلاقو اريوم تأموأ

 "ام متم دنا
 -"ة؟اهنع اذامو"

 - هقاشتکا عطتسآ مل ام اذه .ملعآ ال" :ءطبب اريوم تلاق

 ىظحتو ةديعسو ريغصلا ىيصلاو اهجوزي ةميتم ودبت ءاّي

 ىق نکلو :ةياغلل ةطيسب ةديس ودبت اهنإ .ةنيكسلاو م

 ودبت ىتلا ةطاسيلا هذهب تسيل اهنأ ىل ىءارتي نايحآلا ضعي
 اّصضخش ةأرملا هذه تناك اذإ امع اًنايحأ لءاستآ یتنا لب :اهیلع
 امبر تناك ناو...اًميمج هدقتعن یذلا كلذ نع اًمامت افظل

 عقاولا ىف ىننكلو ... ةياغلل ديج لكشب هبعلتو ام اًرود بعقتا
 امثيحف ... بصخلا ىلايخ درجم  ءاره درجم اذه نأ دشتعآ

 ىف أدبتو اًموشم كلقع حبصي ,جنارجلا لثم ناكم ىف شيعت
 ."...ءايشأ ليلا

 ."؟رجور قيقشلا نع اذام" :ىبوب لأس

 نم هنكلو .دقتعأ ام ىلع فيطل هنإ .هنع ريثكلا ملعأ ال"
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 رشع نماثلا لصفلا

 ىف عقاو هنأ ملعآ ىننإ مهعادخ لهسی نینلا صاخشألا ءالوه

 هيلع طفضی ربساج نأ ملعأو :هعادخ قدصیو ریساج كارش
 هنأ دقتعآ - جنارجلا لوخدب شنیرف نوتجنیساب ديسلا عانقإل
 مكب تكسمأو ةأجف مامألل تآكتا ذئدنع ."وه هترکف اهنأ نظی

 ةمثف ؛ءاج نإ ؛جنارجلا ىلإ تأي هلعجت ال" :ةلئاق هتدشانو ىبوب

 ."اذه نم ةقثاو انأ - ثدحی فوس عشب ءىش

 ةصقلا هذه سردی وهو نيتنثا وأ ةقيقدل اًنماص ىبوب لظ

 .هسأر ىف ةلهذملا

 ."؟نوسلكين نم ةجوزتم تنأو ىتم تم" :اًريخأ لاق
 ."...ليلقب ماع نم رثكأ ننم" :دعترت یهو تلاق

 ."ةهكرت ىف طق ىركفت ملأ"
 سيلو .هیلا بهذأ ناكم ىل سيل ؟كلذ ىل ىنستي فيكو"

 یتلا ةصقلا امف ىتفاضتسا ىلع دحآ قفاو ناو .لام ىعم

 نم 5ىلتق ديري ىجوز نأب ةيلايخلا ةصقلا كلت ؟هل اهيورأس
 ."؟ىنقدصي فوس

 :"'كقدصأ انآ ءاّنست" :ییوب ناه
 كلذ دعبو :ثادحألل نيعم ريسل ططخي هنأكو ةظحل تكس

 .همالك لصاو

 ًالاؤس كيلع حرطأ فوس .یعمسا" :دلبتم بولسأب لاق
 ."ةزريتسراك نالآ ىعدي ًالجر نيفرعت له :ًارشايم

 "5لاؤسلا اذه یلع حرطت اذال"

 نيفرعت تنك كنآ دقتعأ ىننإ  فرعأ نأ مهملا نم هنأل"

 ."كتروص هتيطعأ ام تقو ىف كنأو .زریتسراک نالآ

 ىتسيرك اثاجآ

 ."حيحص اذه" :تلاق

 ."؟ىجوزتت نأ لبق هنيفرعت تنك"
 ."معن"

 ."؟كجاوز دعب كتيژرل انه ىلإ ءاج له"
 :تلاق مث تددرت

 ."ةدحاو ةرم .معن"

 ."؟ىللذك سیلآ .ىضم رهش دقق

 "رهش ذنم ناك كلذ نأ دقتعأ .معن"

 ."انه نيشيمت كنأ ملع دقل"

 مل ىتح ىننإ .هربخأ مل انآ اذه فرع فيك فرعأ ال"
 ."تجوزت نأ ذنم هلساوآ

 كجوز ملع له  كتيؤرل انه ىلإ ءاجو كناكمب ملع هتكلو"

 ."9كلَدب
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 كلذ فشتكا دق نوكي امیر هنكلو .هنيدقتمت ام اذه"
 "رم 0

 ."هصوصخب ائيش یل لقي مل هنکلو ءامير"
 نأشب هتربخأ له 5كجوز نأشب زريتسراك ىلإ تثدحت له"

 ."۹كتمالس ىلع كفواخم
 :ةلئاق اهسأر تزه

 ."دعب كشلا ىف تأدب دق نكأ مل"

 ."5ةديعس ريغ تنك كنكلو"

 م



 رشع نماثلا لصفلا

 ."۹كلذب هتربخآ دقو"

 جاوز نأ لاكشألا نم لکش ىأب هل عضوآ الآ تلواح ال"
 ."اخجات سیل

 كلذ ىلإ نطف دق نوکی امیر هنکلو" :قفري ىبوب لاق
 ."هسفن ءاقلت

 ."اذه دقتعأ" :ضيفخ توصب ةفرتعم تلاق

 ةت وهوا هو يي
 ىلع - كشي ناك له  كجوز نع ءىش ىأ فرعي ناك هنأ
 ."؟هیلع ودبت یذلا ناكملا تسيل هتحصم نأ -لاثلا

 .ريكفتلا لواحت ىهو اهايجاح دعجت
 ديرغ نيلاؤسوأ الاؤس يلع حرط دقل امیر" :اًريخأ تلاق

 ."زمألا اذه صوصخب اًئيش فرع هنأ دقتع ال .ال - نکلو-

 لاق مث .تاظحل عضیل ةينأت ییوب تكس

 ."ةرويغ لجر كجوز نأ نیدقتعت له"
 ."ةیافلل رویغ هتا .معن"

 ."ًالثم كيلع راغي"
 لع راغی هنإ :معن ؟یب همامتها مدع نم مغرلاب ىنعتا"

 ."ةیافلل بیرغ لجر  بيرغ لجر هنإ .ملعت امك هكلم انأف
 هتلأس كلذ دعبو .تدعترا

 .لاكشألا نم لكش ىأب ةطرشلاب ةقالع كل تسل تنآ"
 .*؟كلذک سيلأ

 )ال ال انآ"

 " ...یتعآ .لءاستآ انآ"

 یتسیرک اثاجآ

 :الئاق .هيدتري ناك ىذلا قئاسلا ىز ىلإ رظنو

 ."ةليوط ةصق اهن"

 5كلذك سيلأ .تنیورید سميسنارف ىديللا قئاس كن"

 ىدحإ ىف ءاشعلا ىلع اهتلباق امدنع ناكملا ةكلام تناق اد

 دبال" :الئاق فدري نأ لبق الیلق تكس مث ."كلذ ملعأ"

 .كلذب انآ موقأ نأ لع بعصلا نمو .انه ىلإ ىتأت اهلعجق
 اهعانقإ مث اهيلإ ثدحتلاو لاصتالا كناكمإب

 ."؟جراخلاب ام ناكم ىف كتلباقمو ء

 " اذه یناکماب هنأ دقتعأ" :ءطيب اريوم تلاق

 .كت ةيسنلاب بعرم لكشب اًبيرغ ودبي كلذ نأ ملعأ ىنتإ"

 لعجن نأ دبال .ءىش لك كل حرشأ امنيح كلذك نوكي نل
 ."ىرورض اذه  نكمم تقو عرسأب انه ىلإ ىتأت یکتآ

 ."اًنسح" :تلاقو .اريوم تضهت
 .بابلا ضبقم ىلع اهدي تعضو امدعب تددرت

 ."؟هتيأر كنإ تلق له  زريتسراك نالأ :نالأ" :تلاق

 ."اًرخؤم سیل نكلو .هتيأر دقل" :ىبوب لاق
 :ةركفلا هذه هتتاو امنيح ةمدصلاب رعش مق

 " ... تام هنأ فرمت ال اهن|  عبطلاب"

 :لاق مث

 لكب كربخأس كلذ دعبو :سميسنارف ىديللاب ىلصتا"

4 



 لصفلا ۱٩

 یئالث رواشت

 قئاقد عضب دعب اریوم تداع

 ىف ینلباهتو یتأت نأ اهنم تیلطو اهب تلصتا دقل" :تلاق

 تدجو اهنآ ديال  رهنلا نم برقلاب ريغصلا یقیصلا لزنملا

 "ىتأتس اهنإ تلاق اهنكلو .اًبيرغ اذه یبلط

 ."؟ديدحتلاب ناكملا اذه دجوي نيأ .نآلا .ديج" :ىبوب لاق

 .هيلإ هباهذ ةقيرط تحرشو ,ةقدب اريوم هل هتفصو

 انآ ىتآ فوسو .ًالوأ تنأ ىبهذا .سمأب ال" :ییوب لاق
 ."ًاقحال

 ییوب ىناوتو .ةطخلا ىف هرود ديقنتب امهنم دحاو لك مزتلا

 .ويكسأ ديسلا ىلإ ثدحتلا ىف تقولا ضعب اًعيضم الیلق
 ةديسلا كلت اًقح بيرغ اهرمأ نإ" :ضراع لكشب لاق

 ."ىدنك لیبن لجر  اهمع دنع لمعأ تنك ؛نوسلكيت

 دقو ؛لاقلاو ليقلا ريثتست دق هل اريوم ةرايز نأ رعش دقل
 .نوسلكين بيبطلا ینذآ ىلإ لصيو مالكلا لقانتي



 ىتسيرك اثاجأ رشع عساتلا لصفلا

 أ .رمآلا ىف ام لك وه اذه نذإ" :ويكسأ ديسلا لاق

 ."ةرايزلا بيس نع لءاستأ تنك دقل ؟كلذك

 اذام فرعتل تءاجو .یلع تفرعت دقل .معن" :ىبوب لاق

 ."مالکلا ةلوسمم ةفيطل ةديس اهنإ - نآلا لمف
 ةايحب یظحت نأ اهنکمی ال نكل .عقاولا ىف ةياغلل ةفيطل"

 ."جنارجلا ىف ةديعس

 E لثم لیطتأ نأ عيطتسأ ال ىتح ىننإ"' :اًلئاق ىبوب هقفاو
 ."ةايحلا

 ةيرقلا اًدصاق اًعرسم رداغ ,هفده ققح هنأ رعش امدعب

 تفصو ىذلا قيرطلا كلس .ةددحم ةهجو الي هنأ هرهاظت ءانثأو

 00 .عوضوملا بلصل ق

 ىلع اثعاب اًئيش كل لوقأ فوس ىننأ ىشخأ .ىعمسا"
 دهن[ اتضح درر اک نالآ وعدا كقيدص نإ ؛ةما

 ."تام دق هنأ یملعت نآ دب

 له .اهينيع نع اًديعب هينيعب ةقابلب حاشأو اهلافجإب رعش
 یف ةعقاو - ءیش لك نم مغرلاب تناك له ؟ةمدصب اهباصآ
 ؟لجرلا اذه مارت

 ضيفخ توصب تلاق مث .نیتنئا وأ ةظحلل ةتماص تلظ

 :اقیمع اًريكفت سکعی

 تنك ىننإ ؟ةیناث هتدوع مدع ءارو بیسلا وه اذه نذإ"

 ."رمألا اذه نع لءاستآ .اريوم هل
 ةنيزح تدب دقف ؛هتايونعم تغفر اهيلإ ةرظن ىبوب قرتسا نكت ملو .هراظتناب كانه اهدجوو لوصولا ىف حجنو

 .رمألا ىف ام لك اذه ناك نكلو  ريكفتلا ىف ةقرفتسهو .دعب تءاج دق ىكنارق

 هيلع نأب ىبوب رعشو .ةلئسألاب ناثلتمت اريوم انيع تناك

 .ام دح ىلإ ةيعصلا حرشلا ةبرجت ضوخ
 تكس مث ."كل هلوقأ نأ دوأ امم ريثكلا كانه نإ" :لاق

 ."نآشلا اذهب ىتربخأ" :تلاق

 .اهبلطل ىبوب عاصناو

 یذلا ناكملا - تلوپکرام ىف فرجلا قوف نم طقس دقل"
 هيلع ارثع نم بيبطلاو انأ تنك نأ فداصت دقو ؛هب شيعأ .قرخأ وحن ىلع

 ."هبيج ىف كتروص تناك دقل" :فاضأ مث تكس ."كانه ."؟معن"

 ىنثأ نم مغرلاب .ًاقئاس تسل انآ .ًالوأ" :ةعرسب ىبوب لاق
 هنإ  زنيكوه سيل ىمساو :ندنل ىف حالصإ ةشرو ىف لمعأ

 ."زليو ىف تلوبكرام نم تيتأ دقل .زنوج ىبوب - زنوج

 مسا نأ حضاولا نم نكلو .نعمتب تصنت اريوم تناك

 ىلع مزعلا دقعو ىبوب دعتسا .اهل ایش ىنعي نكي مل تلوبكرام

 .ةنيزح نكلو ةليمج ةماستبا اههجو ىلع تمسترا ."اًمح"
 ."ةياغلل اًصلخم ناك دقل ,نالآ یزیزع"

 :تلأس مث نيتنثا وأ ةظحلل تمصلا داس

 ."؟اذه ثدح ىتم"

 ."ديدحتلاب ربوتكأ نم ثلاثلا ىف - یضم رهش ذنم"

۳۱۳ ۲ 



 رشع عساتلا لصفلا

 ."ةرشابم انه ىلإ هئيجم دعب ثدح دق كلذ نأ دبال"

 ."9زلیو ىلإ بهاذ هنأ كربخأ له .معن"
 :اهسآو تزه

 سیلآ ,زنافیا یعدی صخش ىأ نیفرعت ال تنأ" :یبوب لاق
 ۰۱۹ كلذک

 دقتعأ ال ءال ؟زئافيإ" :ریکفتلا ةلواحم اروم تبطق
 اذهب اذحأ ركذتأ ال ینکلو :دلش نودب ةيافلل عئاش مسا هئا

 ."ةوه نم مسالا

 ."ىكنارف تءاج دق اه !مآ .هفرعت ال ام وه اذه"

 ىبوب ل اهتيؤر روفو .قيرطلا ربع ةعرسم یکنارف تءاج

 تاريبعت اههجو تلع , اعم ناثداحتیو ناسلجي نوسلکین ةديسلاو
 .ةیرابضتم

 تیتآ كنال ديعس انآ .یکنارف اي اًبحرم" :یبوب لاق
 8 وسعت ةديسلا یه فالو ءلوآ اغا نفخ نزآ تراک

 ."ةيقيقحلا ةروصلا ةبحاص
 ."!مآ" :كابترا ىف یکنارف تلاق

 .ةأجف تکحضو اریوم ىلإ ترظن

 ةمدصلاب ترعش اذامل تفرع نآلا !ىهلإ ای" :ییوب ل تلاق

 ."!قيقحتلا ىف نامیاک ةديسلا ةروص تیأر امنیح
 ."معن" :یبوب لاق

 ةيأ نأ ةدحاو ةظحلل ولو لیخت فيك كلذ عمو .اًيبغ ناك مك
 .نامياك ايليمإ ىلإ نوسلكين اريوم ليوحت اهنكمي ةينمز ةرتف

 ."ااًيبغ تنك مك .ىهلإ اي" :لاق

 فرد

 یتسیرک اثاجأ

 .ةكبترم اریوم تدب

 ىغبني ىتلا ةعشبلا ءايشألا نم ديدعلا كانه نإ" :ىبوب لاق
 ."ديدحتلاب كلذ لعفأ فيك فرعأ ال انآو ,كل اهلوقآ نأ یلع

 .ةثجلا ىلع امهفرعتو نامياك لآ نع اهل ىكحو
 ةثجلا تناك نمل .مهفأ ال یننکلو" :كايترا ىف اريوم تلاق

 ."؟زريتسراك نالأ ل مأ اهيخأل ؟لعفلاب

 ."رذقلا لمعلا رود ىتأي انه" :ىبوب لاق
 ."ممستلاب ىبوب بيصأ نيحلا كلذ ىف" :یکنارف تلاق
 نم تابح ىنامث" :هل ثدح ام اًركذتم ییوب لاق

 ."نيفروملا
 ؛عوضوملا اذه نع ثيدحلا ىف أدبت ال" :یکنارف تلاق

 نيرخآلا رعشُي اًمح وهو تاعاسل هلوح ثدحتلا كناكمإبف
 :حرشلا لصاوأ انآ ینعد - لللاب

 .الیوط افت تانخآ

 امع هلاوسل قيقحتلا دعب یبوب ةيؤرل نامیاک لآ ءاج" :تلاق
 نأ لبق اًثيش لاق دق (كلذ ضارتفا یلع) قيقشلا ناك اذإ
 لجر نع اًئيش ركذت كلذ دعب هنكلو ."ال" :ىبوب لاقو .تومی

 اهيف امهربخی ةلاسرب امهيلإ لسرأ دقف اذل ؛زنافیا ىعدي
 ىف ةفيظو هيلع ضرعي اًباطخ ىقلت مايأ ةعضب دعبو ؛كلذب

 كلذ دعب ثدح ام ناك .اهلبقی مل امنيحو .ام ناكم ىفوأ وريب

 ." نيطروملا نم ةريبك ةيمك مهدحأ هل عضو نأ وه
 ."تابح ینامث" :ىبوب لاق

 الإ هيلع ىعيبطلا ريغ اهريثأت نم مغرلابو ؛هبارش ىف ..."

۳۵ 



 رشع عساتلا لصفلا

 رب نأ روقلا ىلع انكردأ نيحلا كلذ ىفو «هلتقت مل اهنأ
 ."فرجلا قوف نم هعفد مت زريتسراك وأ -

 ."8اذامل نكلو" :اریوم تلأس

 دق نوكأ ال امیر .انل ةبسنلاب عضاو ببسلا نإ ؟نیفرعت الأ"
 نأو لت هنأ انطق دقل لاح هيأ ىلع قو لكشب رمألا تحرش
 ."حجرألا ىلع كلذب ماق نموه شنيرف نوتجنیساب رجور

 امنيح ةيويحلاب ةثلتممو ةديعس اريوم توص ةربن تناك

 ."؟شنيرف نوتجنيساب رجور" :تلاق

 تقو كانه ناك دقف :نيرت امكف ؛كلذ ىلإ انطف دقل"

 یذلا ديحولا صخشلا هنأ ودبيو .تفتخا ونو .ثداحلا

 ."اهذخأ هناكمإب ناك

 ."معن" :ريكفتلا ىف ةقرغتسم ىهو اريوم تلاق

 ىضرعت فداصت اذه دعيو" :اهمالك ىكتارق تلصاو
 ترظت مث ."؟كلذك سيلأ .اّقح لهذم ثداح .كانه تداحل

 ىبوب ب تلصتا اذكهو" :ةلئاق تفدرآ مث ريذحت ةرظن یبوب ىلإ

 ثحبتن ىقئاس هنأب اًرهاظتم انه ىلإ ىتآي نأ هيلع تحرتقاو
 ."رمألا ىف

 نآلا" :ةقيرطلا هذهب ةقيقحلا نع اهفارحنا ًاليقتم ىبوب لاق
 ةلیل جنارجلا ىلوخد وه ثادحألا رخآو .ثدح ام نيفرعت تنأ
 «"ةضمافلا ةروصلا ةبحاص ةيقيقحلا ةأرملا كب ىرثعتو سمأ

 ىلع تفرعت دقل" :ةريغص ةماستبا مستبت یهو اريوم تلاق
 ."روفلا ىلع

 ةدوجوملا ةأرملا هذه ىلع فرعتأس تنك .معت" :ىبوب لاق

۳۹ 

 ."ناكم ىأ ىف ةروصلاب
 .اریوم هجو دروت ددحم ببس نودو

 امهدحأ نم ةدحب رظنت تذخأو اهتتاو دق ام ةركف نأ ادب مث
 ءزخآلا یلا

 امكب ءاج ام اّح ناك له 5ةقيقحلاب ىنئاربخت له" :تلأس

 دعتراو - "امکنأل  امكنأل امتیتآ امکنآ مأ ؟ثداح وه انه ىلإ

 ."ةىجوز ىف امتککش امكنأل" - اهنع ًامغر اهتوص
 لاق كلذ دعب .ضعبلا امهضعب ىلإ یکنارقو ىبوب رظن

 :ییوب

 ."انه ىلإ انيتأ یتح كجوز نع عمسن مل انتأ كل مسقأ"
 اهتيأ ةفسآ انأ" .یکنارف ةيحان ترادتسا ."اًنسح .هآ"

 ىتلا ةليللا كلت تركذت دقف :نيرت امك نكلو :سيسنارف یدیللا
 حرطي لو كب ربساج صيرت دقف ؛ءاشعلا لوانتل اهيق امتیتآ

 ملو .هل تضرعت یذلا ثداحلا نأشب ةلئسألا نم ريثكلا كيلع
 ىف كشي ناك هنأ نآلا دقتعأ ىنكلو .كلذ ىف بیسلا فرعأ
 ."ريدم ةثأ

 ,ةقيقحلا ةفرعم نيديرت تنك نإ .اًنسح" :ىكنارف تلاق
 نإ !نآلا نسحتب رعشأ ىننإ .ىهلإ اي .لعفلاب اًريدم ناك دقف
 نكلو :ديج لكشب ةططخم ةعدخ نع ةرابع ناك هتمرب رمألا

 اننأل اذه لكل انططخ دقل :كجوزب ةقالع رمآلل نكي مل

 رجور رمأ فشتكن نأ اندر  ؟اذه نولوقي فيك - اندرآ - اندزأ

 ."شنیرف نوتجنیساپ
 ." رجور" :لابترا ىف تمستباو اریوم تبطق

۳۳۷ 



 رشع عساتلا لصفلا

 ."افیخس رمألا ودي :ةاخارصب یکنارف تلاق

 ."انمامآ ةحضاو ثناك قئاقحلا نکلو" :یبوب لاق

 نوکی امبر ءال ءال رجور" :اهسأر زهت یهو اریوم يبلاقف

 ىف طروتی وأ نیدلا كارش ىف عقی امیرو ءاًحماج وأ افیعض
 ةطاسبب انأ ال فرج قوف نم ام صخش عفد نكلو - ةحيضف
 ."كلذ لیخت عيطتسأ ال

 ."اًضيأ كلذ ليخت عيطتسأ ال انآ !نيملعتأ" :یکنارف تلاق

 هذه ذخآ دق نوكي نأ هل دبال نكلو" :رارصإب ىبوب لاق

 صقأ فوسف .نوسلكين ةديس اي اًديج ىتصنأ .ةروصلا
 ."كعماسم ىلع قئاقحلا

 ىف اهسآرب تأموآ .یهتنا امنيحو :رذحو ءطبب كلذب ماق

 .مهف
 ةقيفدل تتکسو ."اّمح اًبيرغ رمألا ودبي .هینعت ام مهفأ"

 ."9هنالأست ال اذامل" :عقوتم ريغ وحن ىلع تلاق مث

۳۸ 

 ۲۰ لصفلا

 یلانث رواشت

 نم لک عرشو .لاوسلل ةديدشلا ةطاسبلا امهتلهذآ ؛ةظحلل
 :تقولا تا ذ ىف ثدحتلا ىف یبوبو یکنارف

 هيف تلاق ىذلا تفولا ىف ۰"...لیحتسم اذه" :یبوب لاق

 ,"اًعفن ىدجي نل اذه" :یکنارف
 .ةركفلا هذه ىف قمعب ناركفي اذخأو اتكس مث

 ول امك ودبي .ناینعت اذام مهفأ ال انآ ":سامحب اريوم تلاق

 قالطإلا ىلع قدصأ ال ىننكلو ,ةروصلا ذخآ نموه رجور نأ
 ؟اذهک ءىشب موقي اذاملف ؛فرجلا قوف نم نالأ عفد نم هنأ

 ءادغلا ىلع ةدحاو ةرم ىوس ايقتلي مل امهنإ  هفرعي ال ىتح هنإ

 ."عفاد كانه سيلو ؛ةرملا هذه ىوس الباقتي مل امهنا .اثه

 ."؟هعفد نم نذإ" :ةدحب یکنارف تلأس

 .لظ اريوم هجو ربعو

 ."فرعأ ال" :كابترا ىف تلاق

 امب یکنارف ىربخت نأ ىف نیعنامت له «یعمسا" :ىبوب لاق

۳۹ 



 ىتسيرك اثاجأ نورشعلا لصفلا

 تدجو نآلا تدع امنیح لوا :نیثیش عم مماوتي كلذ نا ."هنم ةفئاخ تنأ ام نأشب هب ىنتربخأ

 اهلایو -شنیرف نوتجنيساب ايفليس ىدي اتلكب ًاكسمم نوسنکیت
 انأف ةلتاق تارظنلا تناك ول !اهب ىنقمر ىتلا كلت رظن نم

 ."كانه ةدماه ةثج حبصآس تنك ىننأ نم ةقثاو

 ."ةرخآلا ءىشلا امو" :ىبوب اهلأس

 نع ثدحتت ايفليس تناك دقل .ةفداصم درجم اهنإ .هآ"

 .اًديعب اهسآ رب اريوم تحاشأ

 ىسفن انأو ,ایریتسیمو اًيماردوليم ودبي هنكلو .ءاشت امك"
 ."ةظحللا هذه ىف هقدصأ ال

 ىف ددرت ىذلا  طيسبلا حيرصتلا اذه ادب :عقاولا ىف

 لكشب ىقيقح ريغ - یداهلا ىزيلجنإلا فيرلأ ةحوتفملا ءاوجألا
 بيرغ صخش ىلع اريوم ةروص هتكرت ىذلا ريبكلا عابطتالا .لوضفلل ريثم

 ىلع فرمت دقل .زریتسراک وه بيرغلا اذه ناك - لزنملا ىلإ ىتآ .ةأجف اريوم تضهن
 تنک یتناب رعشآ اًقح ىنتإ"' ءاهاتنش دمترت امثیب تلاق مث

 «زنوج ديس اي هتلق امل ثرتکت ال كلضف نم - ةيافلل ةفيخس

 ىلإ .ىضمأ نأ ىل دبال لاح ةيأ ىلع .ةرتوتم طقف ینناف

 ةروص اهنأب شنیرف نوتجنیساب ةديسلا هتربخآ دقو ,ةروصلا

 نکلو , اهیلع روثعلا عاطتسا فيك حضوی اذهو ؛نوسلکین ةديسلل
 اذاملف ؛اذه لکب نوسلکین طبر عيطتسأ ال انآ !ییوب ای فرعتآ

 ."۹زریتسراک نالآ لتف ىف بغری دق ."ءاقللا

 نوكتس ؟شنيرف نوتجنيساب سيلو لعافلا هنأ نينظت تنأ" ىكنارق نكلو ؛اهب قاحلل یبوب قلطناو .ةعرسب ترداغ

 ىلإ ابهذ دق شنيرف نوتجنيسابو وه ناك نإ ةيقيقح ةفداصم .كلذ نم هعنمتل هب تكسمأ
 ."مويلا سفن ىف تلوبكراه ."ىل رمألا اذه كرتاو قمحألا اهيأ انه قبا"

 نوسلکین ناك نإ نكلو :ثدحت تافداصملا نإ ءاًتسح" .قئاقد عضب دعب تداعو .اریوم ب قاحلل ةعرسب تقلطناو

 زريتسراك ناك لهف - عفادلا نيبت عيطتسأ ال انأف .لعاقلا وه ."؟ًانسح" :قلق ىف ىبوب اهلأس

 نأ مأ ؟تاردخم ةباصعل اًميعز هفصوب نوسلكين باقعأ ىف اهيلع بعصلا نم ناك دقل .اهتثدهتي تمق دقن - ساب ال"
 ."؟لتقلا ءارو ىقيقحلا عفادلا یه ةديدجلا كتقيدص دقو .ثلاث صخشل ةيصخشلا اهفواخم نع دحأ فشكي نأ

 نوكي امیرف ؛نيببسلا الك وه عفا دلا نوكي دق" :یبوب حرتقا اهنأ امبو ؛نآلا .اًبيرق - انتئالث  ةيناث ىقتلنس اننأب اهتدعو
 دق هتجوز نأ دقتعا امبرو .زریتسراکو هتجوز ءاقلب ملع دق لوح ءىش لكب ىنربخت نأ ىف ةبوعص دجت نلف :ةدوجوم تسيل
 ."هرمأ فشكب هتناخ ."رمألا اذه

 ةقالع ةفرعم الو انيلع نكلو ,لمتحم اذه" :ىكنارف تلاق :تلاق كلذ دعبو ,نعمتب ىكنارف تتصتأو «ىبوب اهربخأ

۷۲۰ ۳۳ 



 نورشعلا لصفلا

 ىذلا ديحولا ءىشلا نإ  رمألاب شنیرف نوتجنيساب رجور
 نم هسفن ةئربت عاطتسا ناف ؛ةروصلا ةلأسم وه هدض انيدل

 ' ... ضَرُم لكشب ةمهتلا هذه
 كلذ نأ نيدقتعت له ؟رمألا اذه ىف هعم نيثدحتتس له"

 امك  ةصقلاب ريرشلا وه ناك نإ ؟یکنارف اي ميكح فرصت
 ."انقاروأ هل فشکنس ىننأ ىمي كلذه - دقتمن انك

 !اهمبتأس ىتلا ةقيرطلا لالخ نم سیل - امامت سیل"
 اتربتعا نحنو .اًحيرصو اًرشابم ناك دقل ءءیش لک نم مغرلابف
 نإ 9قءارب درجم اذه ناک ول اذام نکلو- ءاهدو ارکم كلذ

 هحرش دنع هبقارآ فوس انأو - ةروصلا رمآ ریسفت هعسوب ناك

 وأ ددرتلا تارامآ نم ةرامآ لقأ ههجو ىلع تدب ناو -رمألل
 رمأ ریسفت ه هسوب ناك ول ,تلق امکو - اهارآ فوسق ,بنذلا

 -"انل ةمیقلا دیدش افیلح حبصي دقف نذإ _ ةروصلا

 ."ىكنارف ای كلذ لعف نیونت فيكو"
 اصخش نوکت دق ةريفصلا كتقيدص نإ .ىزيزع اي"

 اهنآ ضارتفا ىلع نكلو ,ةفلابلا بحيو رعذلل اًجورم اًيقطاع

 ديري اهجوز نأو ؛:ةقيقحلا وه هلوقت ام لك نآو .كلذک تسيل
 ةلاحلا هذه ىف هنأ دقتعت الأ  ايفليس نم جاوزلاو اهنم صلختلا

 بجي ؟كلذک قدحم رطخ ىف شنيرف نوتجنيساب ىرنه حبصي

 تقولا ىفو :جنارجلا ىلإ هلاسرإ عنل اندهج ىراصق لذبن نأ
 بيبطلا فص ىف فقي شنيرف نوتجنيساب رجور ناف رضاخلا

 ىف اّمدق یضمتلف :ىكنارش اي اًنسح" :ءودهب ىبوب لاق

 ىتسيرك اثاجأ

 ."كتطخ

 تفقوت رداغت نأ لبق نكلو ,لحرت یک یکنارف تضهن

 لخاد انقلع اننأکو رمألا ودبي ؟اًئيرغ اذه سيلأ" :تلاق

 نم هلاي .رخآ صخش ةصق فصتنم ىف اننا - باتک تايط

 ,"!فيخم بیرغ روعش

 ىننكلو ءاًقح بيرغ رمألاف ؛هنینعت ام ملعأ" :ىبوب لاق

 اننأكو ودبي رمألاف ؛اًباتك سيلو ةيحرسم اهيلع قلطأس تنك
 نأ نود ىناثلا لصفلا فصتنم ىف حرسلا ةبشخ ىلع اندعص

 امو ؛رهاظتن نأ انيلع نكلو ؛ةيحرسملاب ةيلعش راودأ انل نوكت
 امع ةركف ىندأ كلتمن ال اننأ وه ةيوعصلا ديدش رمألا لعجي

 ."لوألا لصفلا هلوح رودي ناك

 .هايإ ةقفاوم ىكنارف تأموآ

 هنأکو رعشأ انأف  ىناثلا لصفلا هنأ نم ىتح ةقثاو تسل انأ"

 أو ... ءارولل اًريثك ةدوعلا اتيلع نأ ,یبوب اي :ةدكأتم انأ .ثلاثلا

 ."لدسي نأ كشو ىلع حبصآ راتسلا نأل ةعرسلا ىرحتن نأ انيلع
 انبلج ام نإ .ناکم لك یف نجلا رثعبت ع «معن" :یبوب لاق

 ىندأ اهل سيل تاملك عبرآ نم اًنوكم اًحاتفم ناك ضرعلا ىلإ

 ."ىتعم
 مغرلاب اننأ یبوب اي اًبيرغ سيلأ "5زنافيإ اولأسي مل اذان"

 .تایصخشلا نم ديزم نعراتسلا انتحازاو ريثكلل انفاشتكا نم

 ."؟زنافیا ضماغلا نم طق برتقن مل اننإف

 زنافيإ نأب اًروعش ّىدل نإ .زئافيإ نع ةركف تنوک دقل"

۳۳۳ 



 نورشعلا لصقلا

 هنوک نم مغرلاب هنأو - قالطالا ىلع ةيمهآ ةيأ لکشی ال اذه
 .هتاذ دح ىف امهم سیل هنإف :اهنم انقلطنا یتلا ءدبلا ةطقت
 اًديعم وأ ارصق ريمألا ینب ثيح ؛زلیو ةصق هبشي رمألا نإ
 دحاو ءىش كانه ناك هلامتكا دنعو .هتبیبح ربق لوح اًميظع

 ناك عقاولا ىف ءىشلا اذهو ؛"اًديعب هولقنا" :لاق اذل :رفنم

 :"هسفن ربقلا

 كانه نأ قدصأ ال :نايحألا ضعب یفا :ىكنارف تلاق

 ."زنافی| ىعدي اًصخش
 وحن اهجاردأ تداعو ىبوب ل تاموآ ءاذه تلاق نأ دعبو

 .لزنلا

 ۲۱ لصفلا

 لاوس نع بيجي رجور

 نم برقلاب رجور تقتلا ثیح ؛یکنارف فیلح ظحلا ناگ
 .لرتلا

 ."ندنل نم اًميرس تدع دقل .اًبحرم" :لاق

 ءاقيلاب ىل حمست ةيجازملا ىتلاح نكت مل" :یکنارف تلاق
 ."كلذ نم رثكأ ندنل یه

 ریبعت ُهَهجو اسك ."؟دعب لزنلا ىلإ تبهذ له" :اهلأس
 نأشب ایفلیس ربخآ نوسلکین نآ تفشتکا دقل" :لاق مث نیزح
 ةدشب تملأت دقل !ةنیکسم ةاتف نم اهلاي .نيكسملا زوجعلا ىرنه
 ىلع رمألا اذه ىف كشت نكت مل اهنآ ودبي ذإ ؛رمألا اهعامسل
 ."قالطإلا

 امنيح امم ةبتكملاب نانثالا ناك .كلذ ملعأ" :یکنارف تلاق

 ."ةياغلل ةنيزح تناك دقو .تدع

 نإ .ىرنه جالع نم دبال ,یکنارف اي ىعمسا" :رجور لاق
 ىطاعتلا أدبي مل وهف ؛دعب هيلع اهتوطس ضرفت مل ةداعلا كلت

۳۳۵ Y4 



 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 - عالقالن ملاعلا ىف زفاح ىوقأ هيدل وهو ءةليوط ةرتف ذنم
 ثدحي ام باعيتسا ىلع هماغرإ نم دبال .هلزنمو ىموتو ايفليس

 دقو :كلذب مايقلا عيطتسي نم وه نوسلكين نإ .حضاو لکشب
 ةلهذم جئاتن ققح دقل .مايأ ةعضب ذنم رمألاب ىعم ثدحتي ناك

 .ةضيغبلا ةداملا كلتل ديبعلا لثم اوناك صاخشأ عم یتح  اقح

 ." جنارجلا لوخد ىلع ىرنه قفاو ول طقف
 .ىكنارف هتعطاق

 درجم .كيلع هحرطأ نأ دوأ لاؤس كانه .عمسا" :تلاق

 ."فيخم دح ىلإ ةحقو ىننأ نظت الأ ىنمتأو ,لاوس
 ."۹یکنارف اي رمألا ام" :هلوضف تراثأ امدعب رجور اهلأس

 نم ةروص ذخأب تمق دق تنك اذإ امع ىنتربخأ اله"

 فرجلا قوه نم طقس ىتلا لجرلا اذه - لجرلا اذه بيج

 ."؟تلوبکرام یف

 تاريبعت ليصافت قدأ بقارتو .بثک نع هصحفتت تناك

 .هتأر امب ةيضار تناكو ؛ههجو

 بنذلاب روعشل رثأ ال  جارحإلا نم ءىش .فيفط جاعزنا
 .عزفلا وأ

 نأ مأ ؟كلذ نيمخت تعطتسا ءامسلا قحب فيك" :لاق

 ."؟تقولا كلذ ىف فرعت نكت مل اهنكلو  كتربخأ اريوم
 ."؟نذإ اهتذخأ دقل"

 ."كلذب فارتعالا یلع نأ دقتعأ"

"IU" 

 .ىرخأ ةرم اًجرحم رجور ادب

۳۳۹ 

 یتسیرک اثاجآ

 انأ اه_هبیلا اأ ترظن امك رمألا ىلإ یر ظنتلف .اتسح"

 نم زربی ام ءىش كانهو ,بیرغ صخش ةثج سرحآ 3
 ةروص نوکت نأ ةقدصلا تءاش هیلا ترظن | مدنعو :هبيج

 ةديمس اهنأ دقتعأ ال ةأرما - ةجوزتم ةأرما - اهفرعآ ةأرما
 فوسو :ینلع قیقحت یرجیس 5ثدحي فوس اذام .اهجاوز ی
 تفرصت دقل .فحصلا لك ىف ةنيكسلا ةأرملا هذه مسا ركذُي

 هنأب فارتعالا ىلع .اهتفزمو ةروصلا تذخأ  ىئاقلت لكشي

 نكأ ملو ةفيطن ةآرما اريوم نكلو ,یبناج نم فرصت ءوس
 ."رمألا اذه ىف طروتلا اهل دیرآ

 .اقيمع اًسفن ىكنارف ثذخآ

 طقف تنك ول .رمألا ىف ام لك وه اذهف :نذإ" :تلاق

 ....ملفت

 ."ةاذام ملعأ" :كابترا ىف رجور لاق

 كربخأ نأ ىعسوب ناك اذإ امم ملعأ ال" :یکنارف تلاق
 مهفتأ نأ عيطتسأ یننا .قحال تقو ىف لعفأ امير !نآلا اذهب
 مل كنأب رهاظتت كلمج ىذلا ام نكلو ,ةروصلل كذخأ ببس

 ةطرشلا ربخت نأ ضرتفملا نم نكي ملأ ؟لجرلا ىلع فرعتت
 ."5نوكي نمع

 تفرعت" :ههجو حمالم ىلع ةريحلا تدب دقو رجور لاق
 ."؟هيلع

 ."هفرعآ ال انأ ؟هیلع فرعتأ نأ ىئ ناک فيك"

 ."اًييرقت ثداحلا نم عوبسأ ليق انه هتلباق كنكلو"

 ."؟ىتزيزع اي كلقع تدقق له"
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 ىتسيرك اثاجأ نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 ."ةفئاخ اهنأل" :ءطبب یکنارف تلاق ."9زریتسراک نالأ تلیاق له -زریتسراک نالآ"
 ۰"؟هاشخت ىذلا ام-ةيافلل ةفئاخ اًمود ودبت اهنإ" لجرلا نکلو ,نوتجنفیر لآ عم ءاج یذلا لجرلا معن .هآ"

 ."اهجوز" ."زريتسراك نالأ نكي مل تيملا
 نآ ىتعاطتساب ناك اذإ ام فرعأ ال" :ًالئاق رجور فرتعا ."اوه ناك دقل ءال"
 ."!نوسلكين ربساج دض اهفص ىف نوكأ ددجت دقو ىكنارط تلاق مث .ضعبلا امضعبب ناقدحی الظو

 ."اهلتق لواحي هنأ نم ةقثاو اهن!" :ةأجف ىكنارف تلاق :اهسعن ىف فشلا
 .قيدصت مدع ىف اهیلا رظنو :"!ىهلإ اي" ."؟هيلع فرعتلا نم كن دبال ناك"
 .ءايشألا نم ريثكلاب كربخأ فوسف .سلجا" :یکنارف تلاق ."ههجورأ مل انأ" :رجور لاق
 ."ريطخ مرجم وه نوسلكين بيبطلا نأ كل تیثآ نأ َيلع ."ةاذام"

 -"۹مرجم" ."ههجو قوق لیدتم كانه ناك دقل"

 .كشلا هؤلمي رجور توص ناك ىلوألا ةياورلا ىف هنأ ةأجف ترکذت مث .یکتارف هب تقدح
 ."ةلماك ةياكحلا عمست یتح رظتنا" لجرلا هجو ىلع ًاليدنم عضو هنأ ركذ ةامسآملا هذه نع ىبوب ل

 رثع ذنم ثدح ام لك صرحبو ليصفتلاب هيلع تدرسو .تيملا

 نأ ةقيقح تفخأ طقف :ةثجلا ىلع ساموت بيبطلاو ىبوي ةيؤرو ليدنملا ةحازإ ىف ركفت ملأ" :اهعالك ىكتارف تلصاو
 تتأ اهنأ ول امك ودبي رمألا تلمج اهنكلو ءاًريدم ناك اهثداح ."؟ههجو

 .زفللا لح ىف ةمراع ةبغر نم عفادب تروك ىاوريم ىلإ ."5اذهك اًثيش لمفأ اذاملو ءال"
 اقح اًروسأم ادب دقو ؛ديدش قوتب اهيلإ تصني رجور ناك ةأرما ةروص ىلع ترثعول عبطلاب" :اهسفنل یکنارف تلاق

 .ةصقلاب مه مك .عبطلاب ههجو ىلإ ترظنل .ام صخش بيج ىف اهفرعآ

 اذه ممست نآشب هتلق ام لك ًةاَّقح حيحص اذه له" :اهلأس ."!نييلوضفلا ريغ لاجرلا ءالؤه اًمح نوعئار
 ."ةرومألا هذه لكو زنوج وعدملا نم ةيافلل ةفسآ انأ .ةنيكسملا ةأرملا" :ىكنارف تلاق

 ."ىزيزع اي ةقيقحلا اهنإ" ."اهلجأ
 قثاقحلا هذه نکلو - ةككشتملا یلویم لجأل فسآ یننا" نم ةفسآ تنأ اذامل ؟نوسلکین اریوم نینعت نم"

 ۰۲۹ كلذک سیلآ ؛اهباعيتسال تقولا ضعب ىلإ جاتحت ."ةاهلجأ



 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 .بطقم وهو ةقيقدل تكس

 اًيلايخودبي هتمرب رمألا نأ نم مغرلاب .یعمسا" :اًريخأ لاق
 نأ دبال .لوألا كجاتنتسا ىف ةقحم كنأ دقتعأ ىننإف ةياغلل

 - زریتسراک نالآ وأ دراشتيرب سكيلأ ىعدي ىذلا - لجرلا اذه

 اولأسي مل اذان" ةرابع ىف زغللا لح حاتقم ناك ءاوسو .لتق دق

 كنأ املاط ىل ةبستلاب لاب اذ ودبي ال كلذ ناف ءال مأ "؟زنافيإ
 یفینی ناك ىذلا نم وآ زئافيإ وه نمع ةركف ىندأ كيدل تسيل
 ىدل نأ اونظ ةلتقلا وأ لتاقلا نأ ضرتفن انيغذ .هنأشب هلاؤس

 -ال مآ كلذ فرعي هسفن وه ناك ءاوس  تامولعملا ضعب زنوج

 ىلعو .هنم صلختلا اولواح اذل .مهیلع ةروطخ لكشت تناك ىتلا

 .هرثأ ءافتقا ىف اوحجن نإ ةيناث نولواحي فوس مهنإف حجرألا
 اد ىلع ا وأ ال تکنو اک ده ودبي نآلا یتخ

 ."مرجلا وه نوسلکین نأ نیدقتعت

 ناکو ةنكاد ءاقرز توبلات ةرايس هیدل وهو :ريرش لجر هنا"

 ."ممستلاب یبوب هيف بیصآ ىذلا مویلا ىف ةدلبلا نع اًبيفتم

 ."هاو لیلد یوس سیل اذه لک"
 عماسم ىلع نوسلکین ةديسلا اهترک ذ ىتلا رومألا لک كانه"

 ."ىبوب

 الو اًيماردوليم هل هلوقت ام ادب ىرخأ ةرمو ءاهب هتربخآ
 ةيفلخلا هذه ىف لاع توصب هديدرت دنع ةحصلا نم هل ساسأ

 .ةثداهلا ةيفيرلا

 :لاقو هيفتك رجور زه

 نكلو - ردخلاب ىرنه دادمإب موقي نم وه هنأ دقتعت اهن"

۲۳۰ 

 یتسیرک اثاجآ

 لعفی هنأ دكؤي لیلد یندآ كلمت ال یهف ؛نیمخت درجم اذه

 كلت ءاّنسح - جنارجلا ىرنه لاخدإ دوي هنأ نظت اهنا .اذه

 قحتلي نأ ىف بغرب بيبطلاق ؛بيبظ ىأ یدل ةيعيبطةّيَعَل

 عقاو هنأ دقتعت امك .یضرلا نم نكمم ددع ربكأ هافشتسمي

 اذه ةقيقح نم دكأتلا عيطتسأ ال انأ .اّئسح .ایفلیس مارغ ی

 ."عیطلاب رمألا

 ىلع ةقحم یهف اذه دقتعت تناك نا" :یکنارف هتمطاق

 ."اهجوز نع ءىش لك ةفرعم اهتعاطتساب ةأرملا نإ حجرألا
 نأ ىنعي ال اذه ناف ؛حيحص كلذ نأ ضارتفا ىلع ءاًتسح"

 تاجوز بح ىف نوعقي دق لاجرلا ضعبف ؛ريطخ مرجم لجرلا
 ."مهریغ

 ."اهلتق دوي هنأب نمؤت اهنا" :ةلئاق یکنارف هتلداج

 .ةيرخسب رجور اهیلا رظن
 ."9اّقح دجلا لمحم ىلع اذه نيذخأت له"

 ."ءىش لك نم مغرلاب اذهب نمؤت اهنإ"

 -ةراجيس لعشأو رجور أموأ
 اهداقتعال هريعن ىذلا هابتنالا ىدم وه نآلا لاؤسلا" :لاق

 ىبيرغ ءالزنلاب یلتمم عورم ناكم وه جنارجلا نإ .اذه
 - ةأرما ةيأ نزاوت لقلقي نأ هنأش نم كانه شيعلاو .راوطألا

 ."رتوتملا نابجلا عونلا نم تناك نإ ةصاخو
 ."؟حيحص اذه نأ دقتعت ال تنأف نذإ"

 - اهلتق ديري هنأ حجرألا ىلع قدصت اهنإ .اذه لقأ مل انأ"

 ."اذه ودبي ال ؟دقتعملا اذهل ساسأ ىأ كانه له نكلو

۳۳ 



 یتسیرک اثاجأ نورشعلاو یداحلا لصفلا

 ."امهتقو نم اًريثك هحیحصت بلطتیس انآ" لوقت یهو اریوم لوضفلل ريثم حوضوب یکتارف ترکذت
 ضرتفأ ىننإ .ام ءىش ىف ترکف دقل امآ" :یکنارف تحاص هذهل اهدیدرت نأ یکنارف ل ادب ام لکشب نکلو :"ةرتوتم طقف
 نامیاک ةديسلا ةروص لادیتسا مت هنأ .یرت امك .نآلا ىج لتقف اهنکلو . رتوتلاب ةقالع هل نكي مث رمألا نأ نع منی ةرابعلا

 نوسلکین اريوم 2 .رجور ل اهرظن ةهجو حرشت فيك فرعت نأ ىف ةیوعص تدجو

 ترعش یننآ كل دكؤأ نأ یننکمی" :ةنازرب رجور لاق :ًالئاق هثیدح باشلا لصاو هتاذ تقولا ىف
 ةضيغب ةقولخم ودبت اهنإ .هنه نامیاک ةديسلا ةيؤر روق روقنلای ىف ناك نوسلکین نأ ىتبثت نأ تعطتسا كنأ ول طقف"

 .”ةياقللا ءافلتخم اًرمأ نوكيس كلذ ناف فرجلا ةاسآم موي تلوبكرام

 - ام لكشب ءانسح تناك دقل ءاًتسح" :ىكنارف تفرتعا ودیب نكلو .زريتسراك ب هطبري غماد عقاد داجيإ انعطتسا نإوأ
 وه ديصقلا تيب نكلو .رشلاو ةظاظفلاو ةأرجلا ىف ءانسح ."نييساسألا مهب هبتشلا نع فرطلا َنيْضْعَت كنأ ىل

 ةروص ىلإ ةفاضإ اهتروص هتزوحب ناك زريتسراك نأ دبال اه ."؟نويساسألا مهب هبتشملا مه نمو"

 ."نوسلكين ةي ."۹نامیاک - مهمسا ام لآ "

 .رجور ًاموآ "نامياك لآ"

 ."... نيدقتعت تنآو" :اًحرتقم لاق ىتح رمألا ىف نوطروتم كش نودي مهنإ .حيحص اذه"
 ةيمارغ ةقالع هب اهطبرت تناك امهادحإ نأ د ةتعأ" .ةثجلا ىلع فرمتلاب رهاظتلا ةلأسم كانه .الوأف - عاخنلا
 لمحي زريتسراك ناك دقل !لمع ةقالع هب اهطبرت ىرخآلاو نيكسملا ناك اذإ ام ةقرعم ىلع رارصإلا رمأ كانه كلذ دعبو

 فرعتي نأ ىف بغري ناك اميرف ؛ام ببسل نامياك ةروص همم نأ ىقطنملا نم هنأ دقتعأ انأو .هتافو لیبق ءىش ىأ لاق دق

 وأ ؛امهنم ءاج سريأ سنويب ضرع نأ - تلعف امك - ضرتفأ

 "هل ابتر نم امه اناك

 دلا قاشلا دهجلا اذه اًمح جعزملا نم" :یکنارف تلاق
 نود - ام ايش فرمت كنأل قيرطلا نع كداعبإل نورخآلا هلذبي
 نم اهلاي - یهلا اي .ءىشلا اذه وه ام كسفت تنأ فرمت نأ
 ."!تاملكلا ضعب ببسب ءرملا اهب عقي ةطرو

 -هب اعقو ىذلا أطخلا وه اذه ناك ,معن" :مهجتب رجور لاق

 - ام صخش هعبتي ؟ثدح !ذام تصنأ نآلاو .مهدحأ اهيلع

 ىف هفلخ نم للستيف ةحناس ةصرف ىريو - امیر نامياك دیسلا

 خرصيوهو فرجلا قوق نم زريتسراك طّقسي .هعفديو بايضلا

 الوهف ؛ةنكمم ةعرس ىصقأب نامياك ديسلا ضكري .اشوزقم
 هتأ ضرتفن فوس راوجلا ىف هدوجو فداصتي دق نم فرعي

 اذام .ةروصلا هذه لمحي ناك زريتسراك نالأ نأ ملعي نکی مل

 ." ... ةروصلا رشن متي 5كلذ دعب ثدحي

rr ۷۳۲ 



 یتسیرک اثاجأ نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 ؟لعفت نأ اهعسوب اذام  ًافصنم نوكت نأ كيلع نكلو امآ" ]| لزضم رعذلا دوسي" :اهتدعاسم ًالواحم رجور لاق

 ."هيلإ بهذت ناكم اهيدل سيلو لام اهعم اک
 :عقوتم ريغ لكشب رجور لاق یلحتلا ؟ذشنیح هلعف ىفبني یذلا ام .طبضلاب"

 ."هنيلعفت اًثيش تدجول .یکنارف اي اهناکم تنک ول" اىذلا نم .نيتيراع نيديب كئاشلا تابنلاب كاسمالا - ةأرجلاب

 .ةمدصلاب یکنارف تبيصأ اذكهو ,ةدلبلا ىف اّبیرقت دحآ ال ؟یلعف لکشب زریتسراک فرسی
 لواحی نم كانه نأ نینظت تنك ولف ؛حیحص اذه معن"

 .كلتق متي نأ راظتنا ىف كناكم ىف طقف یمبقت نلف .كلتق

 اذه نيلتقتس كنأ وأ . ام ةقيرطب كشيع نييسكتو
 ."ام ای

 .هلعقتس تناك اميف ركفت نأ یکنارق تلواح

 لضأس ديكأتلاب تنك" :ريكفتلا ىف ةقرفتسم یهو تلاق

 "ام تی

 ىلع فرعتتو حیسامتلا عومد فرذت یهو نامیاک ةديسلا بهذت
 تیح هیومتلا ضعبب كلذک ناموقی امك .اهيخأل اهنآ ىلع ةثجلا

 ."یشلا ةلوج ةيرظن معدل اًدورط نالسري
 فئذ نأ دقتعآ ,یکنارف اي نیملعتأ" :باجعاب رجور لاق

 "اًح غبات ريسفت

 دتحم كنأو :كلذك ديج هنآ دقتعأ انأ" :یکتارف تلاق

 اذه لمفن مل اذامل ىردأ ال .نامياك لآ رثآ ءاقتقا انيلع ىغبني
 ةأرجلا نيكلتمت كنأ رمألا ةقيقح" :مسحب رجور لاق ."!كلذ لبق

 ."ىه اهكلتمت ال امتيب ةيفاكلا ببسلا ملعت تناك ىكنارغ نإ ثيح ؛اًحيحص نكي مل اذهو

 نم نوسلكين اريوم نكت ملف :ءارطإلاب ىكنارف ترعش
 ءايتسالا ضعبب ترعش اهنأ امك ءاهباجعإ زوحي ىذلا زارطلا

 دقف «كلذ عمو .هسفن رجور رثأ ىف اناك ثيح  اًديج كلذ ىف

 فشکت نأ  ةلحرملا هذه ىف ىتح  ةقابللا نم سيل هنأ ترعش

 ءاسنلا بحي ىيوب نإ" :اهسفنت تلاق اهب طرفملا ىبوب مامتهالا .ةقيقحلا هذه نع

 هريكفت لك لغشت ةروصلا تناك مک تركذتو ."ةليحلا تالیلق ."؟نوسلکین ةديسلا عم لعفنس اذام" :ةأ تلأس

 .ةيادبلا قس

 ."فلتخم رجور نإ ءاًنسح" :ىكنارف تركف

 بحي ىذلا عونلا نم نكي مل رجور نأ حضاولا نم ناك
 نأ حضاولا نم .رخآلا بناجلا یلعو :ةليحلا تاليلق ءاسثلا
 تفنو فیعضلاب هتتعن دق یهف ؛اًريثك رجور اهل قوری ال اریوم

 ."ةاهعم لعفنس اذام ب نیدصقت اذام"

 اهیلع وسعت كنآ دقتعأو .ةيافلل ةفئاخ ةنيكسملا نا ءاتسح"

 ."رجور اي

 ةدعاسم نوعيطتسي ال نمم ءالوه نکلو :اهیلعوسقآ ال انأ"

 ."اًمود ىقنح نوریثی مهسفنآ

۲۳۵ Wt 



 نورشعلاو ىداحلا لصفلا

 :اميمض. نوكي امير. يجن لش یا رخل هكذا لامتحا

 تأطو موي لوأ ذنم كلذي ترعش دقل كش نودي باذج هنكلو
 .تروك ىاوريم اهامدق هيف

 :ءودهب رجور لاق

 تددو نإ لجرلا ىف هيف نيبغرت ءىش یآ ىلعفت نأ كنكمي"
 ۲ هال فلك

 - اهلخادب ىرست ةيئاجف ةرماغ ةداعسب یکنارف ترعش

 رییفتب تماقو .هتاذ تقولا ىف ديدش لجخب ترعش اهنكلو

 .اًعيرس عوضوملا

 لوخدل ةجاحب لازيال هنأ دقتعت له .كيخأ نأشب" :تلاق
 ,"ةجئارجلا

۱۳۹ 

 ۲۲ لصفلا

 یرخآ ةيحض

 نكامألا نم ریثکلا دجوت ,ءیش لك نم مغرلابف ؛ال" :رجور لاق
 عانقا وه اًح مهلا نکل اهب جالملا ىقلت هنكمي یتلا یرخألا
 ."ةقفاوملاب یرنه

 ."ةاًبعص نوکیس كلذ نأ دقتعت له" :یکنارف هثلأس

 هذه ىف هلاق ام تعمس دقل .كلذک نوکی دق هنأ یشخآ"

 انعطتسا نإف ؛رخآلا بناجلا یلعو .ًاعم اهيف انك یتنا ةليللا
 :فسألاب روعشلا هيف هيلع بلغي تقو ىف هيلإ ثدحتلا طقف
 .اایفلیس تتآ دق اه ایحرم .افلتخم كلذ نوكي فوسق

 ترظلو لزنلا نم شنیرف نوتجنیساب ةديسلا تجرخ
 ربع امهوحن تهجتا یتح یکنارفو رجور تأر نأ امو ءاهلوح
 .بشعلآ

 .ةرتوتمو ةيافلل ةقلق ودبت مک ايري نأ امهعسوي ناك
 دعب ."ناکم لک ىف كنع ثحبأ تنك دقل ,رجور" :تلاق

 ال :یتزیزع ای ال" :تلاق باهذلاب یکنارف تمه امنيح ؛كلذ

۳۷ 



 نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 كتأ دقتعأ .لاح ةيأ ىلع ةرمألا ءافخإل ىعادلا ام .ىبهذت

 سیلآ .ةرتف ذنم كرواسي كشلا ناك دقف :لعفلاب نيملعت
 ."؟كلذك

 .ىكنارف تأموأ

 هيف انأ تنك ىذلا تقولا ىف ىف" :ةرارم ىف ايفليس تلاق

 .طق هيف باترأ نأ انآ عطتسأ مل ام امتيأر .نّينيعلا ةيوصعم

 ىلع اًعيمج انعم یرنه ريفت ببس نع لءاستأ طقف تنك لب
 عطتسأ مل ىننكلو .ةيافلل ةسيعت كلذ ىنلعج دقو .وحنلا اذه
 :"اطق ببسلا نيمخت

 ةربن تريفت دقو یرخآ ةرم اهمالک تلصاو مث تتکس

 تبهذ ؛رمألاب نوسلکین بیبطلا ینربخآ نآ درجمب"

 اهسفن تعنمو تتکس مث ؛"ىوتل هتکرت دقل .یرنه ىلإ ةرشابم
 .جیشنلا نم

 فوس ,ققاو دقل - ماری ام ىلع نوکیس ءیش لك نإ ءرجور"

 ."اًدغ نوسلکین بیبطلا یدی نيب هسفن عضیو جنارجلا لخدی
 یکنارفو رجور نع كلت بجعتلا ةحيص تردص ." ال هآ"

 .ةشهد ىف ایفلیس امهیلا ترظنف .هتاذ تقولا ىف

 .كابتراب رجور ثدحت

 نأ نظأو .رمألاب رکفآ تنك دقل .ایفلیس اي نیملعتأ"
 ."ةديدسلا ةركقلاب سيل جنارجلا

 ىلع بلغتلا عیطتسی هنأ دقتعتأ" :كش ىف ایفلیس تلأس

 ."؟هدحو ةلكشملا هذه

A 

 ىتسيرك اثاجأ

 نكامأ ؛یرخآ تب كانه نكلو ءاذه دقتعأ ال ءال"

 ىف هءاقب نأب عنتقم اتأف ؛برقلا اذهب تسيل اًنسح - تملا

 ."اًريبك أطخ نوكيس راوجلآ

 ."ىأرلا كقفاوأ انأو" :هتدجنل ىكنارف تبه
 لمحتأ نل ىننأل ىأرلا كقفاوأ الف انآ امأ" :ايفليس تلاق

 .مهفتمو فوطع نوسلکین بيبطلا نأ أمك .ىنع اًديعب بهذين أ
 ."هتياعر تحت ىرنه كرت دنع ةديعسو ةنئثمطم نوكأ فوسو

 اي نوسلكين نيبحت ال كنأ دقتعأ تنك" :رجور لاق

 اًميطل ناك مكف ؛هنع ىتركف تلدبت دقل" :ةطاسبب تلاق

 هيف قبسملا ىيأر ددبت دقل - مویلا اذه ةريهظ ىف اًفوطغو
 ."امامت

 یآ فرمی ملو اكيرم عضولا ناک .تمصلا نم ةظحل تداس

 .كلذ دعب هلوق امهیلع ام ایفلیس وأ رجور نم

 بيصأ دقل - راهنا دقل !نیکسلا یرنه" :ایفلیس تلاق
 هتبراحم ةرورض ىلع قفاو دقو .تفرع ىننأل دیدش ءایتساپ

 ىننإ لاق هنکلو ,یموت لجألو ىلجأل ضیفبلا نامدالا اذهل
 مغرلاب ,قحم هنأ دقتعأو ؛ اذه هينعي امع ةركف ىندأ یدل تسيل
 دق ؛هلوق دح یلعف ؛ءىش لك یل حرش نوسلكين بيبطلا نأ نم
 نع نيلوئسم ريغ سانلا ىحضُيو .سوهلا ةباثمب رمألا حبصي

 بيبطلا نكلو !امشب رمألا ودبي مك .رجور اي هآ .مهتافرصق
 ."هب قثأ انأو .ةياغلل اًفوطع ناك نوسلكيت

 ۱... لضفألا نم نوكيس هنأ دقتعأ ینکلو" :رجور لاق

۳۹ 



 ىتسيرك اثاجأ نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 .هتهجاومل ايفليس ترادتسا

 قصن ذنم 5كيأر تريغ اذا .رجور اي كمهفآ الانأ"

 لكب جنارجلا ةحصم ىرنه لوخد ةرکق رزاؤت تنك ةعاس

 ربخت نأ ىف ىكنارف تركف .نأشلا اذهب اهلداجت فيك فرعت
 ىتحف ؟ایفلیس اهقدصتس له نکلو  ةلماك ةقيقحلاب

 .نوسلكين بيبطلا نيدت ىتلا ةيرظنلاب عنتقی مل هسفن رج
 ةكارشلا دعب ةصاخو ىرخألا ىه ايفليس عنتقت نل ىرحأل ."كحراوج

 هربختو بهذت دق ىتح اهنإ  بيبطلا عم اثيدح اهتسسأ ۱*-ذتم اًديج رمألا ةساردل تقولا ىل حيتأ دقل_دقل_ انسح"
 .ةبوعصلا غلاب رمألا نإ .هتمرب رم .ىرخأ ةرم ایفلیس هتعطاق
 قسفلا لخاد ةرئاط امهقوف ضفخنم عافترا ىلع تقلح یرنه لخدي فوس .رارقلا تذختا دقل .لاح ةيأ ىلع"

 لک تقدحف یلاعلا اهتاكرحم توصب ءاوهلا ةئبعم ,لک تا ."اهاوس نود جنارجلا

 یتلا ةحارلا ةرتسفب ناتدیعس امهو ءاهب یکنارفو ایفلیس :رجور لاق مث تمص یف اهتهجاومب اماق

 دقف ؛هلوقت ءىش اهیدل دمي مل امهیتلک نأ امب اهب امهتدمآ
 اّتفو ايفليس تحنمو ءاهراكفآ رصحل اتقو یکنارف تحتم

 .ئجافملا اهبضغ نم ىقاعتتلا

 ؛نآلا لزنملاب نوكيس .نوسلكيت ب لصتأ فوس !نيملعتأ"
 ."رومآلا ضعب نآشب هيلإ ثدحتلا دوأ طقف انأف

 لزنلا ةيحان هجوتو رادتسا ءاهنم اّدر رظتني نأ نودو
 ءاهريثز توص رسحناو راجشألا قوف ةرئاطلا تفتخا نآ دعيو .هيلإ نارظنت ناتديسلا تنخآو .ةعرسب

 _ .ةأجف ىكتارف ةيحان ایقلیس ترادتسا طنم- رجور مهفآ نأ عیطتسآ ال" :ربص دافن ىف ايفليس تلاق
 نودیرت اًعيمج متنآو ءاقح عشب رمألا نإ" :ةرسح ىف تلاق "جنارجلا ةحصم یرنه لاخداب ینعنقی ناك تضم ةعاس عبر

 ."ىنع ادیعب یرنه لاسر] .فیفطلا بضقلا ضعب اهتوص للختی ناك
 -"قالطالا ىلع كلذك سیل رمألا نإ ءال ءال" :یکنارف تلاق

 .ةقيقدل هلوقت نأ اهیلع یفینی امیف ترکف
 .جالع لضفأ یقلت هيلع نأ تننلظ ىننأ رمألا ىف ام لك"

 درجم  اًنسح-الإوه ام نوسلكين بيبطلا نأ دقتعأ انأو
 ."!لاجد

 بيبط هنأ دقتعأ انأو ءاذه قدصأ ال انأ" :ايفليس تلاق

 ."ًأمامت ىرنه هيلإ جاتحي ىذلا لجرلا هنأو .ةيافلل رهام

 دقف ؛ىأرلا ىف هعم قفتأ انأ .لاح ةيأ ىلع" :یکنارف تلاق

 ىف جالعلا سانلا ىقلتي نأ لضفألا نم هنأ كلذ لبق تأرق

 ."مهلزاتم نع ديعب ناكم

 ."ءاره ضحم اذه" :ايفليس تلاق

 عقوتملا ريغ ایفلیس دانعف ؛ةطرو ىف اهنأب ىكنارف ترعش
 بيبطلل فنعب ةرزاؤم ةأجف تدب اهنأ امك .رمألا ةبوعص نم داز

 بعصلا نم ناك .كلذ لبق هعم اهفالخ ةجرد سفنب نوسلكين
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 نورشعلاو ىناثلا لصفلا

 ريثأتلا نم یکنارف تشهدناف .دحتب ىكتارف ىلإ ترظن
 ةرتفلا هذه ىف اهيلع نوسلکین بيبطلا هضرف ىذلا ىوقلا
 ددبت هنأ ودبي لجرلاب قباسلا اهتقث مادعنا لكف ؛ةريصقلا
 امامت

 هلعفت وأ هلوقت ام نأشب ةلماك ةريح ىف ةعقاو ىه امنيبو

 ىرخأ ةرم رجور جرخ .تمصلل یکنارف تملشتسا ,كللذ دعب
 .ءیشلا ضب ًاثهال ادب دقو :لزنملا نم

 هل تکرت دقل - دعب لزنملا ىلإ دعي مل نوسلکین نإ" :لاق
 ."ةلاسر

 بيبطلا ةيؤر ىف بغرت اذان فرعأ ال انآ" :ايفليس تلاق

 متو .ةطخلا هذه عضو نم تنآف ؛حلملا لكشتا اذهب نوسلكيت
 ."ىرته قفاوو ءىش لك بيترت

 لتم رمآ یفییآرب دحآلا بجي هنأ دهتعأ" :قفري رجور لاق

 ."ىرنه قيقش انأف ءىش لك نم مغرلايف ؛اذه
 دنم كحارتقا وه كلذ ناك دقن" :دانعب ايفليس تلاق

 ."ةيادبلا

 دعب نوسلكين نع رومألا ضعبب تعمس ىتنكلو ,معن"

 ."كلذ

 ."كقدصأ ال انآ مآ ةرومأ ةيأ"

 .لزنملا ىلإ ةهجوتم ترادتساو ءاهتفش تضع

 .یکنارف ىلإ رجور رظن

 ."ءىشلا ضعب كبرم رمألا نإ" :لاق
 ."ةياغلل كبرم لب"

 یتسیرک اثاجأ

 ةدينع حبصت اهئإف ,ءیش ىلع ایفلیس مزعت نأ درجمب"
 ."ناطيشلاك

 ."ةلمفتس اذام"

 دقو .صرحب رمألا ىف اثدحتو ةقيدحلا ةكيرآ ىلع اسلج
 ايفليس رابخإ ةمكحلا نم نوكي نل هنأ ىلع ىكنارف رجور قفاو

 .بیبطلا رمأ ىلوت ىه هيأر ىف ىلثملا ةطخلا تناكو .رمألاب
 ."9ديدحتلاب هل لوقت فوس اذام نكلو"

 ضعبب هل حملأس یننکلو - ریثکلا لوقأس ىننأ دقتعأ ال"

 ال - دحاو ءىش نأشب كعم قفتأ انأ :لاح ةيأ ىلع .ءايشألا
 فشكل انررطضا ول ىتح .جنارجلا ىرنه لخدي نأ بجي
 ."كلذ ثودح نود لوخن نأ بجيف ؛رمألا ةقيقحا

 ثدح نإ ءابه ءىش لك عيضيس" :ةلئاق یکنارف هتركذ
 "اذه

 .ًالوأ رخآ ءىش لک برجن نأ انیلع كلذل - اذه ملعأ"
 تقولا اذه ىف دانعلا اذهب نوكت نأ بجي !ذال ؛ايفليس د اَ

 ."؟تاذلاي

 ."ىوقلا بيبطلا ريثأت ىدم سكعي اذه" :یکنارف تلاق

 وأ ليلدب :كلذ قيدصتل ىنعفدي اذه !نيملعتأ .معت"

 ام  ءىش لك نم مغرلاب هنأشب ةقحم نينوكت دق .ليلد نودي
 ."؟ازه

 .هناكم نم امهنم لك زقق
 نم توصلا ىتأ دقل .ىران قلط هنأ ودبي" :یکنارف تلاق

 ."لزنلا



 نورشعلاو ىتاثلا لصفلا

 الخد .لزنملا ةيحات اضكر مث ضعبلا امهضعب ىلإ ارظن
 اهجوت اهنمو لابقتسالا ةرجحل ةيسنرفلا ةدفانلا لالخ نم

 كانه فعت شتیرف نوتجنيساب ايفليس تناك .ةهدرلا ىلإ

 .ةقرولاك بحاش اههجوو

 ةرجح نم  ىران قلط توص هنإ ؟اذه امتعمسأ" :تلاق

 ."ةىرنه

 یکنارف تبهذو .اهتنزاومل هلوح هعارذ رجور عضوف تحنرت
 .ضبقملا ترادأو بتكملا ةفرغ ىلإ

 ."دصوم هنإ" :تلاق

 ."ةذفاتلا" :رجور لاق

 ةكيرألا ىلع - یعولل ةدقاف هبش تناك یتلا - ایفلیس عضو

 یکنارف هتعبت امنيب لابقتسالا ةفرغ اًرباع اًددجم عرهو

 ةفرغ ةذفان ىلإ الصو ىتح لزنملا لوح ارادتسا .ةرشايم

 نم امههجوب ابرتقا امهنكلو ءاًضيأ ةدصوم تناك ىتلا ؛بتكملا

 كانه نكي ملو برغت سمشلا تناك .لخادلاب اقدحو جاجزلا
 .ىفكي ام ايأر امهنكلو  ءوضلا نم ريثك

 كانه ناك .هبتکم قوف اًدمم شنيرف نوتجنيساب ىرته ناك
 ىلع ىقلم سدسمو ةصاصر نع جتان هغدص ىف حضاو حرج

 .هدي نم طقس ثيح ؛ضرالا
 ."!یهلا اي .هسفن ىلع رانلا قلطأ دقل" :یکنارف تلاق

 ."ةذفانلا رسكأ فوس .ًاليلق فلخلل یدوع" :رجور لاق

 .همطحف ةوقب اّیجاجز اخول مكلو هدي لوح هفطعم فل
 لخد كلذ دعیو ,صرحب ةيجاجزلا ءازجألا رجور طقتلا

۹۶ 

 یتسیرک اتاجأ

 نوتجنیساب ةديسلا تءاج كلذ ءانثأو .ةفرفلا یکنارفو وه
 .ةفرشلا ربع ناعرهي نوسلکین بیبطلاو شتیرق

 ثدح له له .هوتل ىتأ دقل .بیبطلا وه اه" :ايفليس تلاق
 -"؟ىزته ل عن

 .تخرصو ددمملا دسجلا تأر اهنيح

 بيبطلا ىقلأو اًعيرس ةيتاث ةذفانلا ربع رجور حرخ

 .هيعارذ نيب ایفلیس ب نوسلکین

 ىأ اهقسا .اهب نتعا .انه نم اهذخ" :رصتخم لكشب لاق

 امم رثكأ نیش دهاشت اهلعجت ال .هلوانت تعاطتسا نإ بورشم
 ."هتدهاش

 .ىكنارف ىلإ مضناو ةذفانلا ربع لخد
 .ءطبب هسأو زه

 دقل !نیکسلا لجرلا اي !یدیجارت ثداح نم هلاي" :لاق
 ."!فسالل اي .فسألل اي !هنم یوقآ فقولا نأب رعش

 .یرخآ ةرم ًابصتنم فقو مث ةثجلا قوق ینحناو
 یتنا .روفلا ىلع تام هنآ دبال .«یشب مایقلا اتعسوب سیل"

 نولعفی ام ةداع مهنا - ًالوأ اًئيَش بتک دق ناك اذا امع لءاستأ
 "اذه

 ةقرو كانه تناك .هراوج ىلإ تفقو ىتح ىكنارف تمدقت

 قفرم دنع دقرت ودبي اميف اًثيدح ةبوتكملا تاملكلا ضعب اهيلع
 .ةيافكلا هيف امب اًحضاو اهاوحف ناكو .شنيرف نوتجنيساب

 وه اذه نأب رمشآ ىننإ (شنیرف نوتجنيساب ىرنه بتك)
 لكشب قلع اهتوطس تضرف ةلتاقلا ةداعلا هذهف :لثمألا لحلا
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 نورشعلاو یناثلا لصفلا

 لضفأ لعفأ نأ تدرأ دقل .نآلا اهتبراحم عيطتسأ ینلعجی ال

 .امكيف هللا كراب .ىموتو ايفليس - ايفليس لجأل ىعسوب ام
 داماس

 ۲۳ لصفلا

 اریوم ءافتخا .اهقلح ىف لكشتت ةلتكب یکنارف ترعش
 فوسف ؛ءیش ىأ سملن نأ بجي ال" :نوسلکین بیبطلا لاق

 ."ةطرشلاب لصتن نأ ديال .عیطلاب قيقحت كانه نوکی
 :بابلا ةيحان یکنارف تبهذ «هرمأل اهتم ًالاثتما

 .تفقوت

 ."بابلاب سيل حاتفل نإ" :تلاق
 .ةعاس وحن دعب یبوب ب یکنارف ت ."هبيج ىف ناك امیر ةاّمح"

 تعمس له ییوب اي اًبحرم ؟زنيكوه اي تنآ وه اذه له" :رخأ تيملا لجرلا بيج نمو ,قفرب ثحبي ذخأو ىنحنا
 اًحايص اًدغ .ام ناكمب یقتلت نأ دبال .عرسأ ؟تعمس ةثدح .اًحاتفم

 «ةهدرلا ىلإ اجرخ اًعمو :لخدق لفقلا ىف هعضو لواح

 .فتاهلا ىلإ ةرشابم نوسلكين بيبطلا بهذو

 نایثنلاب - نادعترت اهاتبكر تناك یتلا - یکنارف ترعش
 !ةأجف

 .راطفالا لبق لزنملا رداغأ فوس .دقتعأ ام ىلع لضفآ نإ

 ."مويلا هيف انيقتلا ىذلا ناكملا سفن ىف ًابيرقت ةنماثلا
 اًنسح"ةرابع ةثلاثلا ةرملل ىبوب ددر امدعب طخلا َتَقلْغَأ

 ىف تصنتت ةيلوضف ناذآ ةيأ دوجول اًبسحت كلذو ؛"یتدیس اي

 7 .ناكلل

 رظتني هكرتت مل ىكنارف نكلو ءالوأ دعوملا ىلإ ىبوب لصو
 .ةنيزحو ةبحاش تدبو : اليوط

 مونلا عطتسأ مل انأ ؟اًعشب رمألا سيلأ ؛ىبوب اي اًبحرم"
 ."ليللا لاوط

 نأ وه هتعمس ام لکو ؛ليصافت ةيأ عمسأ مل انأ" :ىبوب لاق

 حيحص اذهو ؛هسفن ىلع رانلا قلطأ شنيرف نوتجنيساب ديسلا
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 ىتسيرك اثاجأ نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 ."دقتعآ ام ىلع

 اوملاب هعنقت  هيلإ ثدحتت ايفليس تناك دقل .معن"

 اجش نآ ضرتفا كلذ دعب .قفاو دقو ىجالع جمانرب ىلع

 بتكو .بابلا دصوأو هب ةصاخلا بتکلا ةفرغ ىلإ بهذ .هتناخ

 نإ - هسفن ىلع رانلا قلطأ مث مث  ةقرو ىلع تاملك عضب

 ."عيرم هنإ  هنإ .یبوب اي عشب رمآلا

 ."؟ثدح ام وه كلذ نأب ینعت اذام"

 ."لعقلاب هسفن لتق دق نوكي نأ دبال هنأ ىنعأ"
 «معن" :تلاق مث ةقيقدل تركف ."تمهف !هآ" :یکنارف تلاق

 "راحتنا ثداح ن

 دقف ,یکنارف اي نيملعت امكف ؟دللذ نم ةقثاو تنأ له"

 نم نيصخش ةحازإ ىف بغري نوسلكين نأ اريوم انل ت
 ."امهدحآ لحر دق اه :اتسح فكل ."اذه ملعأ" :ءوده ىف یبوب لاق

 .ىرخأ ةرم اهسأر تزه اهنكلو .اًددجم یکنارف تركف .ةهربل نيتماص الظ

 لع ینبنیس" :ةلئاق تمصلا اذه یکنارف تمطق مش
 ."عیطلاب مويلا ةردافلا

 نوتجنیساب ةديسلا دصقأ - اهلاح فيك .اذه دقتعأ ,معن"

 .۱۹شنیرف

 عم ةقيدحلا ىف تنك دقل .راحتنا ثداح هنأ دبال" :تلاق

 لزنلا لخاد ةرشابم انضکرف ةقلطلا انعمس امنیح رجور
 بتکلا ةرجح باب ناك الو .ةهدرلا ىلإ لابقتسالا ةفرغ ربع
 ىلإ لزنلا لوح ةرادتسالاب انمق دقف ,لخادلا نم ادصوع

 ملو ,اهمیطحتل رجور رطضاو «كلذك ةدصوم تناکو .ةدفاَتلا ًاندجو ذنم - ذنم اهرآ مل یننکل .ةنيكسملا تراهنا دقل"

 .!ةظحللا هذه یتح ةروصلا ىف نوسلکیت رها ۰" اهیلع ةأطولا ةديدش تناك ةمدصلا نأ دبال .ةنجلا

 .ةمولعلا هذه ىف یبوب رکف .یبوب أموأ

 نأ ودبي نکلو .اًيقيقح رمألا ودبي" :ًالئاق یبوب اهقفاو ةرايسلا رضحت نأ لضفألا نم" :اهمالك ىكنارف تلصاو

 ."ةأجف ةروصلا ىف رهظ دق نوسلكيت ."ةرشع ةيداحلا ىلاوح ىف
 .ريص دافن ىف ىكنارف ةيلإ ترظن .ییوب اهیجی مل
 ."اًمامت نهذلا دراش كنأكو ودبت ؟یبوب اي كب اذام"

 ."...عقاولا ىف .فسآ"

 ةريهظلا دعب ام ةرتف ىف كلذ لبق هاصع كرت دق ناك"

 ."اهذخأل داعو
 .ريكفتلا ىف هقارغتسا طرف نم اًبطقم ىبوب ناك

 رانلا قلطأ دق نوسلكيت نأ ول اذام  ىكنارف اي ىعمسا" ."5معن"
 :...شنیرف نوتجنيساب ىلع لقتال قللذ نأ دهتعأ - اًنسح - دقتعأ :لءاستأ طقف تنك. انسخ"

 ."؟هراحتنا هب دكؤي عادو باطخ ةباتكب الوآ هعنقأ نأ دعب" :"ظدح امو
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 نورت و تل سنا

 ؛ملاعلا ىف هريوزت نكمي ام لهسأ نوكيس كلذ نأ دقتعآ"
 جرهلا اذه طسو ديلا طخ ىف ریفت ىأ ةظحالم متي نلف
 -*جرلاو

 ."كتيرظن عمسآ یتعد - حیحص اته ؛معن"

 كرتيو ,شنیرف نوتجنیساب ىلع دانلا نوسلكين قلطي"

 دعب رهظيل كلذو  بابلا دصويو ةفرقلا رذاغيو .عادولا باطخ

 ."هوتل لصو دق هنأكو قئاقد عضب
 .فسآ ىف اهسأر ىكتارق تزه
 ناك ءالوأف ؛ثدح ام عم مءاوتت ال اهنكلو  ةديج ةركف اهن"

 ."شنيرق نوتجنیساب یرته بيج یف حاتفملا
 ."5كانه هيلع رثع نم"

 ."هدجو نم وه نوسلكين ناك عقاولا ىف ؛انسح'"
 هدجو هنأ رهاظتي نأ لهسأ امو ,كسفنب اهتلق دق اه"

 "كانه

 حاتفملا نأ نم ةقثاو انأ .اذه ركذت له - هبقارآ تنك ىننإ"

 ."بيجلا ىف ناك

 تنأف ؛ام رحاسل هتدهاشم دنع ءرملا هنوقي ام وه اذه"

 نم اًمرجم نوسلكين ناك نإف !ةعبقلا ىف بنرألا عضي هنيرت
 دمتعت ةكرحب مايقلا ىف ةبومص ةيأ دجي نل هنإف لوألا زارطلا
 ."هذه لثم ديلا ةفخ ىلع

 ىبوب ای عقاولا ىف نكلو اذه نأشب اًمسم نوكت دق ءاًننسح" '
 تناك شنيرف نوتجنيساب ايفليس نإ .ليحتسم هتمرب رمألا نأ
 قلطلل اهعامس ةظحل ىفو ؛رانلا قالطإ دنع لعفلاب لزنلاب

8۰ 

 سی ع انا

 رانلا قلطأ دق نوسلکین ناك ولف ؛ةهدرلا ىلإ تضکر یرانلا

 ةوالع كش نود هارتس تناك بتکلا ةرجح باب لالخ حرخو
 بابلا ىلإ یشملا لالخ نم ىتأ هنأ انتربخآ دقف .كلذ ىلع

 لزنلا لوح هيف انردتسا یذلا تقولا ىف اًمداق هتآرو ,یمامألا

 یئنا.«یبوب ای ال .بتکلا ة رجح ةاقان یلا هتبلجو هيلا تعرهو

 ."بايغ ةجح لجرلا یدل نکلو .كلذب فرتعأ نأ هركأ
 ."بايغ ةجح مهيدل نمب قثأ ال انأ .عقاولا ىف" :ىبوب لاق
 هذه ضحد كنكمي فيك فرعأ ال ىنكلو .انأ كلذكو"

 ."ةجحلا

 ةيفاك شنيرف نوتجنيساب ايفليس ةداهش نأ دبال ءال“
 ."كوكش ةيأ ضحدل

 .*حیحص انه

 ثدح ام لوبق انيلع نأ دقتعأ :انسح" :دهنتي وهو ىبوب لاق
 هنأشب ىصقتلا انيلع نم !نيكسملا لجرلل اي .راحتنا هنأ ىلع

 ."؟ىكنارف اي كلذ دعب

 ٌرحتن مل فيك فرعأ ال انأ .نامياك لآ" :یکنارف تلاق
 .نامياك هنم كلسار ىذلا ناونعلاب ظفتحم تنأ .ًالوأ امهتأشي

 ."5كلذك سيلأ

 یف ةطرشلل هاعيطعأ ىذلا ناونعلا سفن هنإ .معن"
 ."نوتجنيداب .زندراج زدرانويل عراش ۱۷ -قیقحتلا

 ."؟قيقحتلا نم طخلا اذه انلمهآ اننأ یأرلا ینقفاوت الأ"

 امهنیدجتس كنأب ةبيرغ ةركف ینرواست ,یکنارف اي نيملعتأ"
 ."ةجاذسلا هذهب اسيل امهف ؛الحر دق
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 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 ."امهنأشب اًئيش فشتكأ فوس ؛الحر دق اناک ناو یتح"
 انآ ادا"

 نإ .ةروصلا ىف رهظت نأ نسحتسلا نم هنأ دقتعآ ال ىننأل"
 لجرلا وه رجور نأ اندقتعا امنیح انه ىلإ انثیجم هبشي رمألا

 ."یلنافرعی ال امهنکلو كنافرعي امهن| ؛ةصقلا ىف ریرشلا

 ."؟امهيلإ فرعتلا نیونت فیکو :یبوب لأس
 رهاظتأ فوس ام اًيسايس ازود دلقتآ فوس" :یکنارف تلاق

 .نیظفاحلا بزح لجأ نم تاوصألا عمجل نادلبلا فوطأ ىننأب

 ."تابیتک یتزوحبو كانه ىلإ بهذأ فوس
 امهنيدجتس كلذ لبق تلق امك نکلو .دیج" :یبوب لاق

 -هنأشب ريكفتلا انم بلطتي رخآ ءىش دجوي نآلا .الحر دق
 ."اريوم

 ."اًمامت اهرمأ تيسن دقل !ىهلإ اي" ؛یکنارف تلاق

 ."هتظحال ام اذه" ؛دوربلا ضعبب ىبوب لاق

 دبال -قحم تنأ" :ريكفتلا ىف ةقرفتسم یهو یکنارف تلاق
 ."اهنأشب اًنيش لمفن نأ

 ناك دقف ؛بيرغلا هجولا اذه هينيع مامأ لثمت .ىبوب أموأ

 ةظحللا ذنم كلذب رعش الاطلو .هنأشب ىديجارت ءىش كانه

 .زريتسراك نالأ بيج نم ةروصلا اهيف ذخأ ىتلا ىلوألا

 اهیف تبهذ یتلا ةليللا هذه: ىف اهتيأر طقف كنأ ول" :لاق

 - نونجلا دح ىلإ ةفئاخ تناك دقل !جنارجلا ىلإ ىلوألا ةرملل

 ىأ وأ لايخلاو رتوتلا سيل هنإ .ةقحم اهنأ یکنارف اي كل دكؤأو
 ناك اذإ هنأل ؛اذه لوقتل اهعفد ىذلا وه ليبقلا اذه نم ءىش

YoY 

 ىتسيرك اثاجأ

 هیلعف ,شنیرف نوتجنيساب ايفليس نم جاوزلا ديري نوسلكيت

 انأو .لعفلاب اهرمآ ىلوت دق امهادحإ  نيترثع نم صلختلا
 رخأت ىأ نأو ؛ديدش رطخل ةضرعم اهتايح نأب روعش ىنرواسي
 ."التاق نوكي دق

 .هتاملك ةيدجب یکنارف ترثأت

 اذام .ةعرسب كرحتن نأ دبالو ,قحم تنأ ,یهلا اي" :تلاق

 ."؟لعفن نأ انيلع
 ."روفلا ىلع جئارجلا ةرداغمب اهعنقن نأ دبال"
 .یکنارف تأموأ

 ىلإ - زليو ىلإ باهذلا اهل لضفألا نم .ةركف دل" :تلاق
 ."كانه نامآب نوكتس اهنأ دبال .ةعلقلا

 اًئيش نوكيسف :ىكنارط اي كلذل بيترتلا تمطتسا نإ"

 وأ ىتأي نم طق ظحالي ال ىبأ نإ ؛نيه رمأ كلذ ءاًنسح"
 عوقولا لهسلا نم لجر ىأ نإ  اريوم بحي فوس وهو .بهذي
 ءاسنلل لاجرلا بح بيرغ وه مك .ةياغلل ةقيقر ىهف _ اهبح ىف
 ."!ةليحلا تاليلق

 ."ةليحلا ةليلق اريوم نأ دقتعأ ال انأ" :ىبوب لاق

 نأ رظتنيو سلجي ىذلا ريغصلا رئاطلا هیشت اهنإ - ءاره"
 ."كلذ ءازإ اًفيش لعفب نأ نود نابعثلا هلكأي

 ۹"۰لعفت نأ اهعسوب اذام"

 ."ءایشألا نم ریثکلا" :ةوقب یکنارف تلاق

 وا لام اهیدت سيلف انه دشسا انا امج
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 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا ىتسيرك اثاجأ

 لتقلا ةميرج هباکترا دعب نکلو .للملاب روعشلا ىلإ مهتاجوژ
 سوهلا عاونأ دحأب بيصأ حلاص لجر هنأب رعشي أدب .ىلوألا

 ."صقنلا ةدقعب ةيادبلا ىف اًباصم ناك نأ دعب تالاب "تايتفلل
 ."یکنارف اي عوضوملا اذه لوح باتك فيلأت نم كل دبال" ."فسآ انأ" :ىبوب لاق
 ؛ازيوم:ذاقنإ من ةانك نأ نآلا .ةثجهتلا عيطتسأ ال اأ" .رغاشلا حرجب ةفلقم نوكس ةرتف تداس

 فوس .فصنلاو ةرشاملا ىف ةرايسلا رضحت نأ لضفألا نم

 ناك ناو ,ارسیوم نع لأسأو جنارجلا ىلإ ةرايسلاب بهآ
 اهدعوب اهركذأ فوسف ءاهمم ىثيدح ءانثأ كانه نوسلكيتا
 ."ةرايسلا ىف ىعم اهبحطصأو یدل ةماقإلاو روضحلاب

 انأف ؛تقو ىأ ردهت نل انتأل ديعس ىننإ -یکنارف ای زاتمم"

 ."رخآ ثداح عوقو یشخفآ
 ."نذإ فصنلاو ةرشاعلا ىف" :یکنارف تلاق

 تحيبصأ دق ةعاسلا تناك :تروك ىاوريم ىلإ اهتدوع دتع

 رجور ناکو وتلل راطفإلا دادعإ مت دق ناكو .فصنلاو ةعساتلا

 .اًكهنمو اًضيرم ادب دقو :ةوهقلا شعب هسقنل 8

 یفو :مونلا عطتسأ مل انأ .ريخلا حابص" :یکنارف تلاق

 ."ةيشمتلل تبهذو تظقيتسا ةياهتلا

 تنک انك .اًنسح" ؛اهيضغ ىلع بلغتلا ةلواحم ىكتارف تلاق
 ."نكمم تقو عرسأب لمعلا لصاون نآ دبال اتنآ دقتعآ لوقت

 یکنارف اي اّقح كنم غلاب مرکل هنإ .حيحص اذه" :ىبوب لاق
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 ىف عتامأ ال ىننإ .سأب ال" :هايإ ةعطاقم ىكنارف تلاق

 نيدي كلمت ال اهنأكو اهنع ثدحتت نل كنآ املاط ةأتفلا ةدعاسم

 ."ًالقعوأ اًناسنوأ نيمدقوأ

 ."نينعت اذام ةطاسبب مهقآ ال انآ" :ىيوب لاق

 .نأشلا اذهب ثدحتلل ةجاحب انسل .اًنسح“ :یکنارف تلاق

 ال دبالف ؛هب موقنس امع رظنلا ضغب هنأ وه :نآلا هلوقأ ام نإ

 ."؟سابتقا اذه له .ةعرسب هب مايقلا

 ىديللا اهتيأ كمالك ىلصاو .سابتقال ةغايص ةداعإ هنا"

 -"قلقلا اذه لك تدهش كنأل ةياغلل فسآ انأ" :رجور لاق ."ثبكام

 ."ةايفليس لاح فيك" عوضوملا نع ةدشبو ةأجف تقرحنا امدعب یکنارف تلاق
 ام ىلع ةمئان لازتال یهو ,سمآ ةليل اًندهم اهوطعأ دقل"

 - اهلجآ نم دیدش فسأب رعشأ انآ !ةنيكسملا ةأرملل اي .دقتعآ

 ."یرنه ل صالخالا ةديدش تناك دقق

 ."كلذ ملعأ"

 اهسفن ثبكام ىديللا نأ تدقتعا املاطل !ملمتأ" :ىساسألا

 اهنأل هذه لتقلا مئارج لك باكترا ىلع ثبكام ضيرحتب تماق
 ةقثاو انأف ؛ثبکام نمو - ةایحلا نم ديدش للمب رعشت تناك
 نوعفدي نيذلا نيملاسملا نیمیدولا لاجرلا ءالؤه دحأ ناك هنأ نم
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 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 .ةردافملل اهططخ هل تحرش مث یکنارف تتكس

 ىرجيس .ةردافلا كيلع نأ دقتعأ" :ىسأ ىف رجور لاق

 ثدحتلا اودارأ نإ كب لصتأ فوسو ؛ةعمجلا موي ىف قيقحتلا
 ."قّقحملا ىلع دمتي هلك مألا  فلعم

 ةيانملل ىضم مث صمحملا زبخلا لوانتو هتوهق ىستحا
 یکنارف ترعش .اهرمأ هيلوت بلطتت ىتلا رومألا نم ديدعلاب
 لاقلاو ليقلا رادقم ليخت اهناکمایف ؛هلجأ نم ديدش فسأپ
 یفو ؛تالئاعلا ىدحإ ىف راحتنا ثداح هريثي ىذلا لوضفلاو

 هيفرتلل اهدهج ىراصق لذب تلواحف ؛ىموت رهظ ةظحللا هذه
 ,هنع

 لازنإ متو :فصنلاو ةرشاعلا ىف ةرايسلا یپوب بلچ

 ةلاسر تکرتو یموت تعدو مث .یلفسلا قباطلل یکنارف بئاقح
 .ةدعتبم یلتنبلا تقلطنا مث ؛ايفليس ل

 ملو ؛ةياغلل ةريصق ةرتف ىف جنارجلا یتح ةقاسلا اعطق

 تلمع دقو ,لبق نم كانه ىلإ باهذلا یکنارف ل قبس دق نكي
 ىلع اّبلس ريثأتلا ىلع ةشرتعملا تاريجشلاو ةيندعملا تاباوبلا

 .اهتايونعم
 نم ةشهدنم تسل انأ !عورم ناكم هنإ" :ةلئاق تظحال

 ."اذهك ناكم ىف علهلا نم ردقلا اذه لكب اريوم ةباصا

 نرو ىبوب جرخو ىمامألا بابلا ىتح ةرايسلاب ايضم
 تحتف ةياهنلا ىفو ؛قئاقد عضب دعب ةباجإلا ىقلتو ,سرجلا
 .تاضرملا ىز یدترت ةأرما بابلا

 ."؟نوسلكين ةديسلا" :ىيوب لاق

۱۵۹ 

 یتسیرک اثاجأ

 بابلا تحتفو ةهدرلا لخاد ىلإ تمجارت مث ةأرملا تددرت

 لخاد تفلدو ةرايسلا نم یکنارف تزفق .هیعارصم ىلع
 اًيودم نينر توص بابلا ردصآ .اهفلخ بابلا قلغأ مث :لزنملا

 نابضقو ةليقث جلازم دوجو یکنارف تظحالو .هفالغإ دنع امشب

 اذه ىف ةنيجس اهنأکو - فوخلاب ترعش ببس نودبو ,هلالخ
 .موتشلا لزنلا

 دقو ؛ةرايسلا ىف جراخلاب یبوب نإ .ءاره" :اهسفنل تلاق

 دعبو :"ءوسب نوسلكين ىنسمي نأ نكمي الف انلع انه ىلإ تيتأ
 .یلعأالل ةضرمملا تعبت فيخسلا روعشلا اذه نم تصلخت نأ

 ةفرغ ىكنارف تلخدو باوبألا دحأ ةضرمملا تحتف رملا لالخو

 ینطق شامق نم عونصم قينأ ثاثأب ةشورفم ةريغص سولج
 .اهتايونعم تفتراف ؛تايرهزم ىف ةعوضوم روهزو عوبطم
 .تفرصناو ءىشب ةضرملا تفتمت

 بيبطلا لخدو بابلا حتف «قئاهدا سمخ وحن نورم دعب

 .نوسلكيت
 .ءىشلا ضعب لافجإلا نم اهسفن عنم ىكئارط عطتست مل

 .ةبحرم ةماستباب اذه اهلعف در تفخأ اهنكلو
 ."ریخلا حابص" :تلاق

 ىلإ ةلماح ىتأت مل كنإ .سیسنارف یدیل اي ریخلا حابص"
 ."!شنيرف نوتجنیساب ةديسلا نع ةئيس اًرابخأ

 ."ترداغ امتیح ةمئان لازتال تناك" :یکنارف تلاق

 ىنتعي صاخلا اهبيبط نأ نم قثاو انأ !ةنيكسملا ةديسللاي"
 ."اھب
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 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 «لوفشم كنأ نم ةقثاو انأ" :تلاق مث تتكس "معن ,هآ"

 «عقاولا ىف .نوسلكين روتكد اي كتقو نم ريثكلا ذخآ نل كلذلو
 ."كتجوز ةيؤرل تيتأ دقل

 ."!ةياغلل ةميرك تنأ مك 5اريوم ةيؤرل"
 نيواقرزلا نينيعلا نيتاه نأ مأ :لايخ درجم اذه ناك له

 ضعب ةوسق رثكأ اتحبصأ ةبلصلا ةراظنلا فلخ نيتزرابلا

 !ةءىشلا

 ."كنم غلاب مركل هنإ .معن" :هترابع اًرركم لاق

 تظقيتسا دق نكت مل نإ" :فطلب مستبت یهو یکنارف تلاق

 ."رظتنأو سلجآ فوسف دعب

 ."لعفلاب ةظقيتسم اهنإ !هآ" :نوسلکین بیبطلا لاق

 ؛یترایزل نایتالاب اهعانقا دوآ انأ .دیج" :یکنارف تلاق

  اًددجم تمستباو ؛"كلذب مایقلاب ىنتدعوو قبس دق یهف
 انآ .سيسنارف ىديل اي كنم غلاب مرك لعفلاب اذه ءاّقح"

 ."اًريثك كلذب عتمتستس تناك اهنأ نم قثاو

 ."ةعتمتستس تناك" :ةدحب ىكنارف تلأس

 هلتاتسأ ىفص نع افشاک نوسلکین بيبطلا مستبا

 .نييواستملا

 ."حابصلا اذه تلحر ىتجوز نإ .فسألل"
 ."؟نيأ ؟تلحر" :ةظاظفب ىكنارف تلاق

 ىديل اي ءاسنلا نيفرعت تنأف ؛رييغتلا قلطنم نم طقف )مآ"

 كلذلو ؛ةباش ةأرمال ةبسنلاب بيتك ناكم اذه نإ .سيسنارف

 نمو .ةراثإلا ضعب لين اهيلع نأب  رخآل نيح نم - اریوم رعشت
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 ىتسيرك اثاجأ

 | ."تقولا ضعبل لحرت مق
 ."!تبهذ نيأ ملعت ال تنأو" :ىكنارف تلاق

 نيملعت تنأ - حراسلاو رجاتملا ثيح 5نظأ امبسح .ندنل"
 ."ءاسنلا ىوهتست ىتلا ءايشألا هذه لثع

 ىتلا ءايشألا ضفبأ دحأ تناك هتماستبا نأب یکنارف ترعش
 .اهتيؤر اهل قبس

  مويلا ندنل ىلإ ةبهاذ انأ" :فافختساب تلاق

 ."؟اهناونع ىنتيطعأ

 .ىوفاسلا ىف ميقت ام ةداع اهنإ" :نوسلكين بيبطلا لاق

 یهف ؛نیموی وأ موی لبق اهنع اًئيش عمسأ نل یننآ قثاو انأو
 ةحاسم كرتب نموأ انآو. نفخ ام. ىلع ةديج ةلسارم تنيك

 اهنيدجتس كنأ دقتعأ ىننكلو ,هتجوزو لجرلا نيب ةيرحلا نم

 ."ىوفاسلا ىف حجرألا ىلع
 اهدايتقا متيو هحفاصت اهسفت ىكنارف تدجوو بابلا جت

 اهتدایقل كانه فقت ةضرملا تناك ثيح .ىمامألا بابلا ىلإ

 روتكد توص وه یکنارف هتعمس ءىش رخآ ناكو .جراخلل
 :لوقي وهو  ءىشلا ضعب یمکهتلاو ثمدلا نوسلكيت

 ةماقإلل ىتجوز ةوعد ىف ىركفت نأ كنم غلاب مركل هنإ"
 ."سيسنارف ىديل اي كيدل
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 ؟4 لصفلا

 نامياك لآ راثآ بقعت

 ىلابماللا قئاسلا عانق ءادترا ىفرارمتسالا اًدهاج ىبوب لواح

 .اهدحو یکنارف تجرخ امنيح

 ةضرمملا نإ ثيح ؛"زنيكوه اي :ىلرفاتس ىلإ ىب دع" :تلاق
 .كانه ةفقاو تناك

 ديو .تاباوبلا تقرتخا مث ىشمملا ىف اًمدق ةرايسلا تضم
 رظنو ةرايسلا ىبوب فقوأ قيرطلا نم رغاش ءزج ىلإ الصو نآ
 .اًرسفتسم هتقيفر ىلإ

 ."ةرمألا ام" :اهلأس

 :ام دح ىلإ بحاش هجوب یکنارف هتباچآ

 ."تلحر اهنأ ودبي  رمألا یل قوری ال انآ .ییوی"
 ."؟حابصلا اذه ىف ؟تلحر"

 ."سمأ ةليل وأ"

 ."؟اتربخت نأ نود"
 ةقثاو انآ - بذکی ناك لجرلا نإ .اذه قدصأ ال انأ ,ىبوب"
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 یتسیرک اثاجأ نورشعلاو عبارلا لصفلا

 الو ؛ىاوريم ىف ءاقبلا كنكمي ال 5ىلعفت نأ كناكمإب اذام ."اذه نم

 لك لمجيس كلذف ؛سمرآ زرلجنأ ىف ةماقإلاو مودقلا كتكمي
 كشي امیر .ىبهذت نأ ديال ءال .كنع ثدحتي راوجلا ىف ناسف
 نيفرعت كنأ نم دكأتلا هعسوب سيل نكلو :كرمأ ىف نوسلكيق
 "انه انأ ىقبأسو ةنيدملا ىلإ تنأ یدوع  اًنيش

 ."؟سمرآ زرلجنأ ىف"
 رقم لقنأ فوس .نآلا ىفتخي فوس كقئاس نأ دقتعأ ءال"

 ناو انه نع لايمأ ةرشع دعبت اهنإ  رفيديلبمأ ىلإ ىتماقإ

 :ًالئاق متمتو ,ةيافلل ىيوب هجو بحش

 اهعدن نأ انل ىفبني ناك ام !نييبغ انك مك !ناوآلا تاف"

 ."سمأ ةليل طق كانه ىلإ دوعت

 .تقام اهنآ دقتعت ال تنأ" :دعترم توصب ىكنارف تسمه

 ."؟كلذك سيلأ

 ."ال" :هسفن نئمطي هنأكو فينع توصب ىبوب لاق
 هتاجاتنتساب ىبوب ىلدأ مث .نیتتثا وأ ةقيقدل نيتماص الظ

 ."اهدجأ فوسف :موثشملا لزنملا اذه ىف لازتال اريوم تناك ًادهأ توص ةربتب
 .ًاليلق یکنارف تددرت صلختلا لثم رومآ بیسب .ةايحلا ديق ىلع نوکت نأ دبال"

 .”ةرذحلا یخوتن فوس .ییوی" ةجيتنو اًيعيبط اهتوم ودبي نأ دیالف .كلذ ىلإ امو ةثجلا نم
 ."ةیحلاک اًركام نوكأ فوس" -اهنأ وأ .اهتبغر دض ام ناكم ىلإ اهذخآ هنأ امإ ءال .ثداح

 ییوب هلاق ام ناكو ءام دح ىلإ اهتع امر یکنارف تمل سا ."كانه لازتال - لامتحالا اذه حجرآ انأو
 ىلإ ةرايسلا اهب یبوب داق .انه اهئاقب نم ةدئاف الف ءاّیقطتم ."؟عنارجلا ىف"

 لزنم ىلإ اهتدوع یدل ةأجف سؤبلاب یکنارف ترعش .ةنيدملا ."جنارجلا ىف"
 .كورب عراش ."؟لعضنس اذام .اتسح" :یکنارف تلاق

 ةثلاثلا ىفف ؛اهل ةلوخلا ةمهملا لجؤتو اّتقو عیضت مل اهنآ ديب .ةقيقدل یبوب ركف
 ةرياسم سبالم یدترت ةباش تناك .مویلا اذه ةريهظ دعي نم .ءیش ىأب مایقلا كعسوب هنأ دقتعأ ال" :اًريخأ لاق مش

 ةبيطقت اههجو ىلع مسرتو ةراظن عضتو ,ةروقو نکلو .ةضومللا لآ رثأ ءافتقا تحرتقا دقل .ندنل ىلإ یدوعت نأ لضفألا نمو
 یهو زندراج زدرانويل تناس نم برتقت ةظوحلم هبش ةداج ."كلذب ىموقتلف  نامياك

 .اهدي ىف تابيتكلا ضعیب كسمت ."!ىبوب"

 نع ةرابع .نوتجنیداب ب ,زندراج زدرانويل تناس تناك تحيصأ دقل دقف ؛انه كئاقب نم ىودج ال «یتزیزع اي"

 ناكملا ناك .مدهتم هبش اهمظعم .لزانلا نم ةبيثك ةعومجم - ةلحار كنأ تنلعأ كنآ امك .ةيافلل ةفورعم  نآلا ةفورعم

۹۲ ۳۳ 



 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 .ليوط تقو لبق "لضفأ ًامايأ" دهش هنأب اًعابطنا كيطعي
 ةأجف تفقوتو ؛ماقرألا ىلإ رظنت یهو اًمدق یکنارف تضم

 .ضاعتمالا تاريبعت اههجو ىلع تمسترا امدعب

 ريجأتلا وأ عيبلل هنا لوقت ۱۷ مقر لزنلا قرف ةتفال دجوت تناك
 .ثاثا نود

 تاريبعتلا نم تصلختو ةراظنلا روفلا ىلع یکنارف تملخ

 .ةداجلا

 .یسایسلا جورلا رود دلقتل ةجاحب دعت مل اهنآ اهل ادب دقف
 لکاراقع الكور ةعومجم ءامسآ ةتفاللا ىلع اوم: ناك

 نأ دعبو - كلذ دعب .امهیمسا تنودو نينئا یکنارف تراتخاف
 اه اًمدق تضم - اهیلع ریستس یتلا ةطخلا تعضو

 .دارب عراش ىف رتروبو نودروج ةكرش وه لوألا لیکولا ناك
 ناك اذ| امع لءاستآ یننا .ریخلا حابص" :یکنارف تلاق

 یتح نطقی ناك دقل ؟نامیاک دیسلا ناونع یئاطع| كرودقمب

 ."زندراج زدرانویل تناس عراش ۱۷ ىف بيرق تقو

 اذه" :لاؤسلا یکنارف هيلإ تهجو یدلا باشلا لاق
 سيلأ .بیرق تقو یتح كانه نطقی ناك دقل - حیعص

 دیسلا ماق دقو .نيرت امك راقعلا باحصأ لثمن اننإ ؟كلذك

 راظتناب ناك هنإ ثيح ؛رهشأ ةثالث ةدم هراجئتساب نامياك

 اهملست هنأ ودبیو .ةظحل ةيأ ىف دالبلا جراخ ةفيظو ملست

 ."لعفلاب
 ."5ناونعلا كيدل سيلف نذإ"

 ىتسيرك اتاجأ

 دنع رمألا یهتناو راقعلا انميلستب ماق دقل .اذه یشخآ"

 "اذه
 همايق دنع هل اًناونع مكاطعأ دق نوكي نأ نم دبال نكلو"

 ."راجتشتسالاب
 نوتجنيداب ,رآ .ويلبد .ىج ناک هنآ دقنعآ - قدنق"
 ا

 عوجرلل فراعم ىأ كانه له" :ةلئاق یکنارف تحرتقا

 ."۹مییلا
 ةيطنتل اًنوبرعو اّسدقم ةشالثلا رهشألا راجيإ عفد دقل"

 ."زاغلاو ءابرهکلا كالهتسا

 :!!مآ":سأیلاب رعشت یهو یکنارف تلاق
 ءالکولا نإ لوضفلا ضعبب اهيلإ رظني باشلا تأر

 نمو .ءالمعلل ةيعامتجالا ةلزنملا ةفرعم ىف ءاربخ نیسیراقعلا

 .عقوتم ريغ نامياك لآ ب ىكنارف مامتها دجو هنأ حضاولا
 ."لاملا نم لئاط غلبمب یل نيدي هنٍ" :ةلئاق یکنارف تبذك
 نع مني ريبعت روفلا ىلع باشلا هجو ىلع مسترا

 .ةمدضلا
 ىف ةعقاولا ةليمجلا ةباشلا عم ديدشلا هفطاعتل ًءادبإو

 8 هنکلو ؛هعسوب ام لك لضو لئاسرلا نم تافلم عمج ؛قزآم

 وأ ىلاحلا نامياك ديسلا ةماقإ ناكل رثأ ىأ ىلع روثعلا عطتسي
 .قباسلا

 ةكرش ىلإ ةرجأ ةرايس تلقتسا «تلحرو یکنارف هتركش

 ؛ةيلمعلا راركت ىف اّتقو ردهت ملو .ةيلاتلا نييراقعلا ءالكولا

to 



 ىتسيرك اثاجأ نورشعلاو عبارلا لصفلا

 اهنم ريثكلا تلقن یکنارف نأ الإ :ةيمهأ وذ ةحوتفلا ةقرولا «نامياك ىلإ لزنملا ريجأتب تماق ىتلا یه ىلوألا ةلاكولاف

 تنمت امل ليزه ليدبك اهتزوحب ناك ىذلا ريغصلا رتفدلا تبلطف .كلاملا نع ةباين ةيناث هريجأتي طقف ةينعمف ,هذه امأ
 .ناكملا ةنياعمب اًحيرصت یکنارف

 لآ رثأ ىفقت ىف اهحاجن ةركف نع یکنارف تلخت دقو

 .ناميا
 ديسلا ناك ناف ءاًمقوتم ناك كلذ نأب اهسفن تساو دقو

 نايخوتيس امهنإف نوناقلا نع نيجراخلا نم نامياك ةديسلاو

 ناكو ؛امهيرثأ ءافتقا نم دحأ نكمتي ال ىتح صرحلا نم اًريثك
 .ىبلسلا ىديكأتلا ليلدلا عاونآ نم اًعون لقألا ىلع كلذ

 ملست یهو طابحإلاب رعشت لازتال یکتارف تناك كلذ عمو
 نأشب ةبذاكلا تارابعلا ضعي ددرتو ىراقعلا ليكولل حیتافلا

 آهتأر یتلا ةشهدلا تاريبعت وحم لجأ نم  ةرملا هذه ىف
 راقع راجثتسا تدارآ اهنأب تلاق - فظولا هجو ىلع مسترت

 تاریبعت تفتخا مث نمو ,تایتفلل اّثیب هنم لمجت یک صیخر

 زدرانويل ىف ۱۷ مقر لزنلا حاتفم یکنارف تملستو ,ةشهدلا
 ىف ةبغر ىأ اهیدل نكت مل نیرخآ نیلزنم یحاتفمو زندراج
 .عبار راقع ةنياعمب حیرصت ىلإ ةفاضالاب :امهتيؤر

 مل فظوملا نأ -یکنارف تدقتعا امك - اهظح نسح نم ناك
 ىف ءالمعلا عم طقف نویهذی امیر مهف ؛اهتبحاصم ىف بغرب

 .مایآ ةعضب نوضغ ىف مهب لاصتالا .اهئاثأب لزانلا ریجأت ةلاح
 امع تلءاستو نزحلاب رعشت یهو ةقيدحلا هاجتاب تراس ءانثأ یکنارف فنأ قلفلا لزنملل ةنفعلا ةحئارلا تمجاه

 ريغ تالمأتلا هذه تعطاق .كلذ دعب هب مايقلا اهيلع یفیثب ۰۱۷ مقر لزنملل ىمامألا بابلل اهعفدو اهحتف

 .حرقتم رذق ءالطو ؛ةصيخر تاروكيد اذ .اًهيرك ًالزنم ناك

 ةيلعلا نم اًءدب ةيجهنم ةقيرطب لزنملا ءاحنأ ىكنارف تباج
 كانه تناكف ؛ةرداغلا دنع لزنملا فيظنت متي مل .وبقلا ىتحو
 تاودألاو ريماسملا ضعيو :ةميدق فحصو ءطيخ نم ءازجأ

 نم رثكأ ىكنارف دجت مل .ىصخشلا یوتسلا ىلع نكل .ةبيرفلا
 .باطخ نم ةصاصق درجم

 ليلد وه ةميق اذ نوكي امير هنأ تنظ ىذلا ديحولا ءىشلا

 دعقم قوف ًاحوتفم ناك ىذلاو ؛ىدجبألا ةيديدحلا ككسلا
 ةنودلا ءامسألا نم ای نأ ىلإ ريشي ام كانه نكي مل .ةذفانلا

 ىلع ةرجأ ةرايس رَت مل .ةفينعو ةداح ةريزغ راطمأ ةرمشلا

 ناك یذلاو قافنألا راطق ةعرسب تراتخاف ,رصبلا یمرم

 ىلإ ةركذت ترتشا .هب موقت ال اًراتس نوکیل اهنم ةيرقم ىلع
 .بتکلا رجتم نم نیتفیحص كلذك تعاتباو سک ریس یلیداکیب

 اذه ىف رغاش هبش ناك یذلاو - راطقلا تلخد امنیحو

 نم ةجعزلا ةلكشملا راكفأ دمع نع تذبن - مویلا نم تقولا

 ,اهاوتحم ىلع اهزیک رت تبصو اهتقيحص تحتفو اهسأر
 .ریاع لکشب كانهو انه نم تافطتقم تأرق

 ىف ةاتفل ضماغلا ءافتخالا .قرطلا ثداوح نم ددع

 سس ۳۹



 یتسیرک اثاجأ نورشعلاو عيارلا لصقلا

 نع ةركف ىندأ اهيدل نكت مل ثيح ؛عوضوملل ديدجلا
 .هفراعم نع وأ جافاس نوج ء

 موحي هتوم ةقيرط تناك نإ .هتیصو  ةركف اهتدوار مقا

 .كلذ ىلإ ريشب ام هتيصو نمضتت امبرف :تاهبشلا
 كنكمي ام ناكم ندنل ىف دجوي هنأ ملعت ىكنارف تناك

 عطتست مل اهنكلو ,نلش لباقم ىف اياصولا ةءارقو هيلإ بأ
 .ناكملا اذه

 اهنأ فشتكتل ترظنو تاطحملا ىدحإ ىف راطقلا فقوت
 دروفسكأ ةطحم تزواجت دقل .ىناطيربلا فحتلا

 - راطقلا رييغت اهيف اهيلع یفبنی ناك ىتلاو سمك

 | لثامت .جديرالك ىف نوتبماهرتیب ىدسيللا لفح .ةسردملا
 هلل ضرعت ىذلا ثداحلا دعب ءافشلل نوتجنكليم نوج
 ازودارتسآ  ريهشلا تخيلاب راحبإ ةقباسم ىف هكارتشا
 .جافاس نوج ديسلا لحارلا رينويلملل اکلم ناك ىذلاو

 ىقل هميمصتب ماق ىذلا لجرلا نإ ةاًسوحنم اّتخیناک
 ريسلا اجنو-جاضاس دیسلا رحتناو  ةيديجارت ةقيرطب
 .ةبوجعأب هوتل تولا نم نوتجنکلیم

 .رک ذتلا ةلواحم تبطقو ةديرجلا یکنارف تعضو
 ةرم - كلذ لبق نیترم جافاس نوج مسا تعمس دقل

 نالأ نع ثدحتت تناك امنیح شنیرف نوتجنیساب ایفلیس ناسل
 "اهعماسم ىلع ديعي ناك امنیح یبوب ناسل ىلع ةرمو ,زریتسراک
 .نوتجنفیر ةديسلا نيبو هنیب راد یذلا راوحلا

 ةديسلا تناکو .جافاس نوج د ًاقيدص زریتسراک نالآ ناك
 تومب ةقالع هل ارتلجن| ىف زریتسراک دوجو نأ دقتعت نوتجنفیر
 هنأل رحتنا دقل - ؟اّباصم ناك ّمب_ اًباصم جافاس ناك .جافاس
 .ناطرسلاب باصم هنأ نظ

 ببسلاب اًعنتقم نكي مل زریتسراک نالآ نأ ول اذام - اذام

 لوح یرحتلل ارتلجنإ ىلإ ىتأ هنأ ول اذام .هقیدص توم ءارو
 -جافاس تومب ةطيحملا فورظلا ىف انه هنأ ول اذام ؟رمألا

 ىه اهيف تكراش ىتلا ةيماردلا ةيحرسملا نم لوألا لصفلا ادب
 .ىبوبو

 ."لمتحم اذه معن .لمتحم اذه" :یکنارف تركف

 اذه ةجلاعمل ةقيرط لضفأ نع تلءاستو :قمعي تركف

 ىلإ اهجورخ درجمبو .راطقلا ترداغو اهدعقم نم تزفق

 تلصو ؛ىشملا نم قئاقد سمخ دعبو .ةركف اهل ترطخ عرا
 .جاربسو :نوسنكنيج .جاربس ةداسلا بتکم لا

 ىلإ روفلا ىلع اهباحطصا متو ةوافحب ىكنارف لابقتسا مت
 .ةكرشلاب ربكألا وضعلا - جاربس ديسلل ىصخشلا 8

 عققم توب حاشي ناکو ةياغلت اًقيطل جاربس ديسلا ناك

 دنع فط نويطارقتسرالا هؤالمع هربتعا املاط قيقر

 لوقت ةعئاش ةمث تناكو ءام ةطرو نم مهررحي یک هيلإ مهمودق

 تالئاعلا لبنأ نع ةيزخملا رارسألا نم فرعي جاربس ديسلا نإ

 .ندنل ىف رخآ لجر ىأ قوفي اهم

 ىديل اي كترايزب ءادعس نحن مك" :جاربس ديسلا لاق
 نيرعشت كنأ نم ةقثاو تنأ له .ىسلجا كلضف نم !سيسنارق

۳۹۹ ۸ 



 ىتسيرك اثاجأ نورشعلاو عبارلا لصفلا

 ۱۳ ليم نيستلملا نإ :عمن ممن دمقنا اذه ىلع ةحارلاب

 تناس ىف ىديلقت فيص هنإ ؟اذه نيدقتعت الأ .مایألا هذه ىف

 ."5ىنمتأ امك ريخب ؟نوتجنیشرام دروللا لاح فيكو .نترام
 ةيرطب ىرخأ ةلئسأو ةلئسألا هذه نع یکنارف تباجآ

 .ةقئال

 نم رارسألا صالختسا ىف ةريبك ةوقب عتمتي ناك مكو

 مل امب هل تضافأو هرحسل تملستسا یکنارف نإ ىتح ؛هش

 .هب هرابخإ ىوثت

 ."جافاس نوج - جافاس ديسلا ةيصو ةيؤر ديرأ"
 :لاق امنيح جاربس ديسلا توص یقیقح لوهذ ل افق

 بيرغ  ةياغلل بيرغ اذه" .اذه عقوتي نكي ملوهف ؛ 8 دشرلا ةءابع عضوو هتراظن جاربس ديسلا علخ كلذ دعب

 .یتوناقلا راشتسملاو

 ىظحأ ىنلعج ىذلا ام .سيسنارف ىديل ايزنآلاو" :لاق
 ."5ةريهظلا هذه ىف عضاوتملا ىبتكم ىلإ كترايز فرشب

 هذه نأشب هسأرب رودي امع منت هيبجاح ةبيطقت تناك
 ريغ باش عم ةطرو 5ةشئاط تاباطخ ةزازتبا" :ةرايزلا

 ."۹كتاضاقمب كطايخ ماق ؟هيف بوغرم

 ةياغلل ةظفحتم ةقيرطب ةلئسألا هذه احرط هيبجاح نكلو

 1 عا دیس شم غاعم لدو ةر خوشا تیام

 نيأ فرعأ الو .ةيصو ىلع علطأ نأ ديرأ" :ىكنارف تلاق
 نأ عيطتست اًناكم كانه نأ تفرع دقو .لعفآ اذام وأ بهذأ

 هيلإ ترظن یکنارف نإ ىتح :ىعيبط ريغ ءىش هتوصب ناك
 .ةشهد

 ملع ال انآ عقاولا ىف «عقاولا ىف" :جاربس دیسلا لاق

 سیسنارف ىديل اپ یتتربخآ اله .هلعف يلع ىغبني ىذلا
 ."؟ةيصولا هذه ىلع عالطالا ىف كتبغر ءارو بايسأل
 ."كلذ عيطتسأ ال ىننأ ىشخأ .ال" :ءطبب ىكنارف تلاق

 فرصتی - ام ببسل - جاربس ديسلا نأل ةلوهذم تناك

 ادب دقل  ةميكحلاو ةئداهلا هتعيبطو اًقلطم قفتت ال ةقيرطي

 ةياغلل اعلق
 ىلع ىغبني هنأب ا قح نموأ ىننإ" :جاربس ديسلا لاق ."9اًحيحص اذه سيلأ «كلذب موقتو اًنلش هيف عفدت

 ."كريذحت ؟ةیصو ةيأ نكلو .تسرموس ةسسؤم" :جاريس ديسلا لاق

 ."۹یریذحت" ةيصو ةيأ نع هنيديرت ءىش یأب كربخآ نأ یناکماب هنأ دقتعأ
 فرشب تيظح انتكرش نإ لوقأ نأ ىل ىحمساف ؛كتلئاع ىف
 ."ةليوط تاونس ذنم كترسأ اياصو ةباتك

 ."ةيرسأ ةيصو تسيل اهنإ" :یکنارف تلاق
 ."ةاّقح" :جاريس ديسلا لاق

 نم نكلو - ةيافلل ةضماغ .ةضماغ تارشؤملا نإ .معن"

 ىف نيطروتت طق كعدأ نل انأو :یرجی ام اًئيش ةمث نأ حضاولا
 ."هلوح كشلا موحي رمأ ىأ

 ةطروتم اهنأب هربخت نأ ىكنارف عسوب ناك .نیحلا كلذ ىف

۳۷ ۳۷۰ 



 نورشعلاو عبارلا لصفلا

 .هيف طروتلاب اهل ىضريل ناك ام رمأ ىف عاخنلا ىتح لعفلاب
 .ةشهد ىف ههجو ىف قيدحتلاب تفتكا اهنكلو

 ةرابغ هتمرب رمألا نإ" :ًالئاق همالك جاربس ديسلا لصاو

 - ثدحي ام اًئيش نأ عضاولا نم..ةيعيبط ريغ ةفداصم نع
 ."دكؤم رمآ اذه

 .ىكنارف هجو ىلع ةمسترم ةشهدلا تآریبعت تل
 طرف نم هردص حفتنا دقو هثيدح جاربس ديسلا لصاو

 طرف نم هردص خفتنا "ام ةمولعم وتلل ینتلصو دقل" :طخسلا
 یدیل اي یتیصخش مهدحآ لحتنا دقل" :یرخآ ةرم طخسلا

 ىف كلوق ام .اًدمعتم یتیصخش مهدحآ لحتنا - سیسنارف

 ."ةاذه

 تزجع اهنإ ىتح ؛عزف ةظحل ةسيرف تطقس ىكنارف نكل
 !ءىش ىأ لوق نع

YY 

 ۲۵ لصفلا

 جا ربس دیسلا ثيدح

 :ةلئاق تمتمت اًريخأو

 ."8|نذه تفشتكا فیک"

 اهنإ ىتح .هلوقت نأ تدارأ ام قالطإلا ىلع اذه نكي مل

 .اهئابغ طرفل ةقيقدب كلذ دعب اهناسل ضع ىف بغرت تناك
 جاربس ديسلا ناك امو .لعفلاب تليق دق تناك تاملكلا نكلو

 .اًقارتعا نمضتت اهنأ كردي مل نإ اًيماحم نوكيل
 ."9سيسنارف ىديل اي رمألاب نيملعت تنأف نذإ"
 ."معن" :یکنارف تلاق

 :تلاق مث الیوط اًسفن تذخأو تتکس

 ."جاربس ديس اي یبیترت نم هتمرپ رمألا ناك دقل"
 ."شهدنم انأ" :جاربس ديسلا لاق

 طرف نم جئاهلا ىماحملا  هتوص للختي عارص كانه ناك

 .بلقلا بيط ةرسألا ىماحم عم برح ىف بضغلا
 ."ةاذه ثدح فيك'' :لأس

۷۳ 



 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 _ نحن .ةحزم درجم تناك" :فعضي یکنارف تلاق
 ."هلعقنل ام ءىش داجيإ دون انك

 لحتنا ىذلا اذه ناك نمو" :جاربس ديسلا لاس

 تذختا ًاددجم اهئاكذل ءوجالا دعبو ,یگنارف هيلإ ترظن
 .اًعيرس ارارق

 :ةلئاق ةأجف تفقوت مث ۰" ... ونل باشلا قودلا هنا" :تلاف

 ."ًالداع اذه نوكي نلف ؛ءامسآ ركذأ نأ اًقح بجي ال"
 ؛اهحلاص ىف حبصيل بلقنا فقوملا نأ ملعت تناك اهنكلو

 لثم طيسب نيد لجر نبال رضغي نأ لمتحملا ريغ نم ناك دقف
 رثكأ هلمجيس ةليبنلا ءامسالا مامآ هفعض نكلو .ةحاقولا هذه

 .ئداهلا هكولس داعتسا لعفلابو قود تاحاقو عم اًحماست

 متنأ  ءايكذألا بابشلا اهيأ متنآ امآ" :هتبابس زهيوهو متمت
 !هيف امكيسفن امتمقوأ ىذلا قزأم نم هلاي .ءايكذألا بابشلا اهيأ

 ةينوناقلا تاديقعتلا مك نم سيسنارف ىديل اي نيشهدنت دق
 تثدحو امامت ةيذؤم ريغ ودبت ةحزم ىلع بترتت دق ىتلا

 نايحألا ضعب ىف ىحضُي هنكلو - حازم درجم .ىلاجترا لكشب

 اًرمأ ءاضقلا ىلإ ءوجللا نود هلح لعجي لكشب ةبوعصلا قئاف
 ."الّيحتسم

 دیس اي اقح لهذم كنآ دقتعآ" :ةيدجب یکنارف تلاق

 عم لماعتیس ناك صخش نم امف ؛لعفلاب اذه دقتعأ - جاربس

 ."ديدش یزخب رعشآ انآ .تنآ تلعف امك رمالا

 ."سیسنارف یدیل اي ال .ال" :ةيوبأب جاربس دیسلا لاق

Vt 

 ىتسيرك اثاجأ

 ىعدت ىتلا ةديسلا كلت نأ دقتعآ .ىيأر اذه نكلو ,هآ"

 ."۹دیدحتلاب كل تلاق اذام  كتربخأ ىتلا ىه ن
 فصن ذنم هتحتف دقو ءانه ىتزوحب باطخلا نأ دقتعأ دقتعا"

 ."طقف ةعاسا

 باطخلا اهب جاربس ديسلا عضوو اهدي ىكئارف تدم

 كتداق ىذلا ام فكسفنب یرظنا ,یذخ" :لوقی هلاح نانسلو

 ."هيلإ كتقامح

 ةيبغ انأ مك. جاربس ديسلا یزیزع | (نوتجنفير ةديسلا تبتک)

 ىف كل اًديفم حبصیس ناک امیر اًنيش یوتل تركذت دقف ءاًصح

 بهاذ هنأ زريتسراك نالآ ركذ دقل .ىلإ هيف تئج ىذلا مويلا

 هذه تناك اذإ ام ملعأ الو ,نوترموس جنبیشت ىعدي ناكم ىلإ
 .المأ كديفتس ةمولعم ا

 عم .زرفارتلام ةيضق نع هب یتتربخآ امب ةديمس انآ مك

 :ىتايحت

 ىدهشت نأ كنكمي" :ةبيط اهللختي ةمارصب جاربس ديسلا لاق
 ترسف دقف ؛اًريطخ رمألا نوكي نأ نكمملا نم ناك مك كسفني

 تمي وو .ثدحي كشلل اًريثم اًرمأ ةمث نأ ىلع رمألا

 .. زريتسراك ديسلا ىلكوم وأ زرفارتلام ةيضقب
 .یکنارف هتفطاقأ

 زریتسراک نالآ له" :ةراثإلاب روعش اهيلع بلغ دقو هتلأس

۳۷۵ 



 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 ."9كئالمع دحأ

 انه ناک امنیح یتراشتسال ءاج - دل ًالیمع ناگ .دقن"
 یدیل اي زریتسراک دیسلا نیفرعت له .رهش ذنم ارتلجنا ىف
 :"9نسيسلارفغ

 ."هفرعأ معن" :یکنارف تلاق

 .ةياغلل ةباذج ةيصخش وذ لجر هنإ" :جاربس ديسلا لاق
 ."ةحوتفملا ةعساولا تاحاسملا حور ىبتكم ىف ثب دقل

 ديسلا ةيصو نأشب كتراشتسال ىتأ دقل" :یکنارف تلاق

 ."9كلذك سيلأ «جافاس

 ءىجملاب هتحصن ىذلا تنأف .نذإ !هآ" :جاربس ديسلا لاق

 فسآ انأ .هيلإ ىناكز نم ركذتي نأ هتعاطتساب نكي مل ؟یلا
 ."هلجأل ديزملاب مايقلا ىعسو ىف نكي مل هنأل

 یفانلا نم هنأ مأ ؟لعفی نأ هتحصت مب" :یکنارف تلأس

 ."ةىنربخت نأ ةنهلا قالخأل

 ىيأر  ةلاحلا هذه ىف سيل" :مستبي وهو جاربس ديسلا لاق

 ءابرقأ نكي مل ام :ءىش ال - ءیش لعف ناكمإلا ىف نكي مل هنأ
 هذهل ىدصتلل ةلئاط لاومأ قافنإل نيدمتسم جافاس ديسلا

 مايقلل نيدعتسم اوناك مهنأ دقتعأ مل ىذلا رمألا وهو _ ةيضقلا

 ىلإ باهذلاب طق حصنأ ال انأو ؛كلذب مهل حمسي عضو یفوآ هب
 ىديل اي ,نوناقلاف ؛ةيضقلا حاجن نمضأ نكأ مل ام ةمكحملا
 تابالقنا نمضتي هنأل ؛ةقثلاب ريدج ريغ ناويح ,سیسنازف
 ناك اماطو ؛ةشهدلاب ىنوناق ريغ لقع یآ بیصت تاءاوتلاو
 ."ةمكحملا ةحاس نع اًديعب تاعازنلا لح اًمود یرامش

YY 

 ىتسيرك اثاجأ

 هتمرب رمألا نإ" :ریکفتلا ىف ةقرغتسم یهو یکنارف تلاق

 ."ةياغلل لوضفلل ريقع
 قوف نيمدقلا ةيفاح ريست اهنأب ساسحإ اهرواسي ناك

 وطخت دق ةظحل ةيأ ىف  ةيريدصق ريماسمب ةاطغم ةيضوآ
 .ةيعللا أديت مث نمو ءاهنم دحاو قوش

 ةعئاش ريغ تسيل تالاحلا هذه لثم نإ" :جاربس ديسلا لاق

 "نی دت فا
 :"9راحتنالا تالاح" :ىكنارف تلأس

 جافاس ديسلا ناك دقل .عورشلا ريغ ريثأتلا ىنعأ .ال ءال"

 لثم ناك هنأ حضاولا نمف كلذ عمو .اًمراصو اًيكذ لامعأ لجو
 اهنأ نم قثاو انأو ,ةأرملا هذه ٌىَدَّي نيب ليكشتلا ةلهس ةنيجعلا
 ."لعفت اذام اًمامت فرعت تناك

 ؛ةلماك ةصقلاب ىنتربخأ ول ىنمتأ" :ةأرجب یکنارف تلاق

 مل ىثنإ ىتح ةيافللًالعفنم  اًنسح - زریتسراک ديسلا ناك دقق
 ."هلالخ نم حوضوب رومألا نيبت عطتسآ

 ؛ةياغلل ةطيسب ةيضقلا تناك دقل" :جاربس ديسلا لاق

 ىأل نکملا نمف - كعماسم ىلع قئاقحلا ديعأ نأ یننکمیو
 ."كلذب ىمايق عنمي ام كانه سیلو - اهیلع عالطالا صخش

 ."اهنأشب ینربخآ :نذإ" :ىكنارف تلاق

 ةدحتملا تايالولا نم هتدوع قيرط ىف جافاس ديسلا ناك"

 نيملعت امك ناك دقف ,یضالا ماعلا نم ربمقون ىف ارتلجنا ىلإ

 یفو :نوبرقم فراعم هل نكي ملو :ةياغلل لاحلا روسيم الجو

 ال نحنو «نوتلبمت ةديسلا سهآ -ةدیسب فرعت ةلحرلا هذه

NYY 



 ىتسيرك اثاجأ نورشعلاو سماخلا لصفلا

 أرما تناك اهنآ یوس هذه نوابمت ةدیسلا نع اًقيش فرسن
 ."اهدلب ىف ام لجر نم ةجوزتمو لامجلا ةقئاف

 ."نامياك لآ" :یکنارف ترکف

 نودو -سیسنا رف یدیل اي یبطلا لاجلاب یتفرعم قلطنم ن
 .لبق ىذ نع اًريثك تفلتخا رومألا نأ یرآ - ةقبسم ماکحآ

 .ةريحلاب بیبطلا تباصأ جافاس دیسلا ضارعأ تناك ولف
 تاریبعت ههجو ىلع مسری وهو ايدج هیلا ثدحتلاب ماق ام ۱" :هسأر زهیو مستبي وهو همالک جاربس دیسلا لصاو

 تقولا یفو «فيلاكتلا ةظهاب جالعلا قرط نأشب هربخأو ةبأ حضاولا نم - اقع. درياه قيا قوس تالعولا هته

 هيف ثب دقف ,ناطرسلاب هتباصإ مدع نأشب هيف هنأمط ی يتوعد لبق دقف ؛اهوحن ةريبك ةيبذاجب رعش دق جافاس ديسلا
 ديسلا نأل نكلو .ةروطخ ىلع ىوطني امیر رمألا ناب اعا «نوترموس جنبيشت ىف ريغصلا اهخوك ىف ةماقإلاو باهذلل
 ةقيقح مهاضرم نع نوفخي ءابطألا نأ عمس الاط جافاس نم نكلو .كانه ىلإ اهيف بهذ ةرم مك ديدحتلاب ملعأ ال یتنا
 ناك ةيلع .نوتلبمت ىعدت ىتلا .ةديسلا هذه ریثأت نأ حضاولا
 .موي لك رثكأو رثكأ ديازتي

 نأشب ةرتف ذنم كوكشلا هرواست تناكف ؛ةاسأملا تثدح مث

 تاملك نأ ررقو ,هاوه قفو ثدح ام ريسفتب ماق دقف :مهضره

 یذلا ضرملاب باصم هنا - ةيقيقح نكت مل ةنئمطملا بيبطلا

 .هب باصم هنأ نظ

 وهو نوترموس جنییشت ىلإ جافاس ديسلا ذاع .لاح ةيأ ىلع ضرمب اًباصم نوكي نأ ىشخي ناك دقف .ةيحصلا هتلاح
 اًنوم همامأ ىأر دقف ؛یلقعلا بركلا نم ةعينش ةلاحب باصم ."هنیعب

 رثإ اوتام هترسأ دارفأ نم اضعب نأ تفرع دقو .اًنؤمو الیوط ."؟ناطرسلا" :ىكتارف تلاق
 دقو :ناطرسلا وه هاشخي ىذلا ضرملا ناك - معن ءاّتسح"

 یدل ميقي ناك ثيح .هل ةيسنلاب سوه ةياثمي ةلأسملا تحبصأ
 ندنل ىلإ باهذلا ىلع هاثحتسا دقو :تقولا كلذ ىف نوتلبمت لآ
 سيسنارف ىديل اي انه ىننإ .امهل نعذأف .یصصختم ةيؤرو
 -صصختلا اذه مسقأ دقل ؛حتفتم لقعب رمألا ىلإ رظنأ

 تاونس ذنم هصصخت لاجم ىف لضفألا دعي زراب بيبط وهو
 نم ىناعي نكي مل جافاس ديسلا نأ قيقحتلا ىف  ةديدع
 اْسووهم جافاس ديسلا ناك نكلو «كلذب هربخآ هنآو ناطرسلا

 :اهعامس دنع ةقيقحلا قيدصت نع هتزجعأ ةجردل هداقتعاب

 یناعی الأ ىلع مزعلا دقع دقف .كلذلو .ناطرسلاب مهتياصإ

 نسح وضع - ماحم بلط ىف لسرآ اذل ؛هنم نوناعي مهآر امه
 اهعقو یتلاو هتیصو هل غاص- ةزرابو ةمرتحم ةكرش ىف ةعمسلا

 یفو ,نمآ ناکم ىف اهظفحي یک یماحملل اهملسو جافاس دیسلا

 كرتو ,لارولکلا نم ةريبك ةعرج جافاس دیسلا ذخأ ةليللا سفت
 ةلؤم ريغو ةعيرس ةقيرطب تومي نأ لضف هنأ هيف حضوآ اًياطخ
 9 مو اًنيطب اتوم رظتني نأ ىلع

 ةثامعبسب ردقي افلبم جافاس ديسلا كرت ءةيصولا بجومبو

 تايعمجل هكلمي ام ىقابو كرتو نوتلبمت ةديسلل هينج فلأ

۲۷۹ ۳۷۸ 



 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 ."اهنيعب ةيريخ

 عتمتسي نآلا ناك  هدعقم ىف فلخلل جاربس ديسلا أكتا

 .هتقوب

 نع مني ىذلا داتعلا مكحلا نيفلحملا ةنجل ثردصأ دقو"

 .لقعلا نادقف نم مفادب اًراحتنا ثداحلا رابتعاب فطاعتلا

 ناك هنأ اذه نم جتنتسن نأ انناكمإب هنأ .دقتعأ ال یننکلو

 ةنجل ةيأ نأ نظآ الو .ةيصولا بتك امنيح ةيلقعلا هاوقل اًدقاف
 ماحم روضح ىف ةيصولا بتك دقل ؛كلذ ءاعدا اهنكمي نيفلحم

 هنأ دقتعأ ىننأ امك .ةيلقعلا هاوف لماكب ناك لحارلا نأ دكأ

 ةسيرف عقو ىذلا عورشملا ريغ ريثأتلا تابثإ انناكمإب سيل
 هؤابرقأف ؛هيلإ نيبرقملا نم ای مرحي مل جافاس ديسلا نإ .هل
 مهف ؛مهاري ناك ام اًردان نيذلا هتمومع دالوأ اوناك نوديحولا

 ."ىداقتعا دج ىلع ایلارتسأ ىف نوشيعي اوناك

 .جاربس ديسلا تكس

 ةيصولا هذه لثم نأ زريتسراك ديسلا ضارتعا هجو ناكو"
 نكي مل جافاس ديسلاف ؛جافاس ديسلا ةعيبطو اًمامت ىفانتت

 ىف ةيولوألا نأب ةدشب نمؤي ناكو .ةيريخلا تاسسؤملل ثرتكي

 یدل نكي ملف ؛كلذ عمو ؛مدلاب ءابرقألل نوكت لاومألا ةثارو

 نأ هل تحضوأ دقو ؛هتاديكأت ىلع ةقثوم ةنيب زریتسراک ديسلا
 ةيصولا هذه ةحص ىف كيكشتلا نأو «مهءارآ نوریفی رشبلا

 عم كلذكو ةيريخلا تايعمجلا عم ةطرو ىف عقن انلعجيس
 هذه ةحص تابثإ مت دقف .كلذ ىلع ةوالع  نوتلبمت ةديسلا

 كااةيضؤلا

۸۰ 

 یتسیرک اثاجأ

 ."۹تقولا كلذ ىف ةجض ةيأ ثدحت ملأ" :یکنارف تلأس

 !دلبلا اذه ىف نوشيعي ال جافاس ديسلا ءابرقآ ناف ,تلق امك"

 نموه زریتسراک ديسلا ناكو ؛ثدح امم اًنيش اوهرعي مل اذل

 اًيجيردت ملعو ايقيرفإ نم داع دق ناك دقف ؛رمألا ديعصتب ماق

 ,لعفی نآ هنكمي ام ةيؤرل دلبلا اذه ىلإ ىتأو ,ثداحلا ليصافتب
 ىف سيل  ىرظن ةهجو نم - هنأب هربخأ نأ ىلإ تررطضا دقو
 .نوناقلا نم تاجرد حست یه ةزايحلاف ؛ءىش لمف ناكمإلا

 دقف ءاذه ىلإ ةفاضالاب .لاملا اهتزايحب ناك نوتلبمت ةديسلاو
 رارقتسالل اسنرف بونج ىلإ ؛دقتعأ ام ىلع .تلحرو دالبلا تكرت
 دقو ؛لاكشألا نم لكش ىأب عوضوملا ىف ثدحتلا تضفرو :كانه
 ديسلا نكلو ؛ىنوناق راشتسم ىأر ىلع لوصحلا هيلع ٌثحرتقا
 سيل هنأب ىيأرب عنتقا هنإو ایرورض سيل كلذ نإ لاق زريتسراك
 مايقلا عسولا ىف ناك ام ؛اذهل ليدبك .وأ  ءىش لعف ناكمإلا ىف
 اهتحص ىف اكوكشم هچئاتن تناك ىذلاو  تقولا كلذ ىف هب

 ."هب مايقلا ناوأ تاف ثيح - ریبک دح ىلإ اًضيأ
 -ةوعدملا هذه نع اثيش ملعي دحأ الو ؛اذه ىرأ"ىكنارف تلاق

 ."نوتلبمت ةديسلا

 .هيتفش مزو هسأر جاربس ديسلا زه

 ىف ةريبكلا هتربخو  جافاس ديسلا ةناكم ىف الجد نإ"
 - ةلوهسلا هذهب عادخلا نئارب ىف عقي نأ بجي ناك ام -ةايحلا

 اًددع ركذتي وهو ىسأ ىف هسأر جاربس ديسلا زهو ۰" ... نکل

 ناسحإ مهل ىفبني ناك نيذلا ءالمعلا نم ىصحي الو دمی ال

 .ةمكحملا ىف مهتالكشم مهل لحيل هيلإ اوتأو فرصتلا
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 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 1 ,یگنارف تضهن

 ."اقح ةبيرغ تاقولخم لاجرلا نإ" :تلاق
 اًمئار تنك دقل .جاربس ديس اي ءاقللا ىلإ" :تفدرآ مش

 ."دیدش یزخب رعشآ ىننإ .عئار لعفلاب  اًمح
 بابشلا اهیآ متنآ" :هسأر زهي وهو جاربس دیسلا لاق

 ."اًصرح رثکآ اونوکت ْنأ دبال ءايكذألا

 ."كالم ةباثمب كنإ" :ىكنارف تلاق

 .ترداغو ةرارحب هتحفاص

 .ركفي لظ
 :"تل باشلا قوفلا"

 .فصولا اذه امهيلع قبطني نم امه طقف ناقود ناك

 ؟دصقت تناك امهيأ

 .جداريب قود راتخا دقو
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 ۲۱ لصفلا

 ةيليل ةرماغم

 رثكأ قلقلاب اًروعش ىبوب یدل هریسفت رذعتملا اريوم بايغ ثب
 .اراركتو ارارم .هسفنل لوقي لظو :هب فارتعالا ىلع ىوقي امم

 نأ یقطنلا نم سيلف  جئاتن ىلإ زفقي نأ فيخسلا نم هنإ
 یلتمم لزنم ىف اريوم نم صلختلا نكمملا نم هنأ ليختي
 اذهل طسبأ ريسفت كانه نوكي دق هنإو نيلمتحملا دوهشلاب

 نوكت نأ وه اهب ملأ دق نوكي نأ نكمي ءىش أوسأ نأو ؛ءافتخالا
 .جنارجلا ىف ةنيجس

 ىلريفاتس نع تلحر اهنأ ةدحاو ةقيقدل قدصيل نكي مل
 اذه ىلع لحرتل نكت مل اهنأب اًمنتقم ناک دقف ؛اهتدارإ لماکب
 .كلذ ىلع ةوالع .اًيقطنم اًريسفت هل مدقت نأ نود طق وحنلا

 ناكم اهيدل سيلا هنأ كشلل ًالاجم عدي ال امب هل تدكأ دقف

 .هيلإ بهذت

 دقل - اهتافتخا ءارو ,نوسلکین روتکد ,ریرشلا اذه نا ءال

 .هلعق در ناك كنذو ,یرخأب وأ ةقيرطب اریوم تاطاشنب ملع
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 ىتسيرك اذاجأ نورشعلاو سداسلا لصفلا

 تملا ناردجلا هذه لخاد ام ناکم ىف ةنيجس اریوم نأ دبال
 .یجراخلا ملاعلا عم لصاوتلا ىلع ةرداق ريغ -جنارجلل

 قدص دقل .ةليوط ةرتفل كانه ةنيجس لظت ال دق اهنكلو

 نكت مل اهقواخمف ؛اريوم اهتلاق ةملك لك قلطم لك شب ىبوب

 .ةيقيقح تناك لب ءرتوت نع وأ بصخ لايخ نع ةمجان
 ةتالواحم تعاب دقو ,هتجوژ نم صلختلا دارآ نوسلكين نإ

 ىلإ اهفواحمب تحرص نأ دعب - نآلاو .تارم ةدع لشفلاب
 فرصتلا هيلع ناك ثيح ؛كرحتلا ىلع هتمغرأ دقف  نيرخآلا
 دز ذاختال ةيفاكلا ةعاجشلا هيدل له .ناوألا تاف الإو ةعرسب

 ؟عدار لعف

 ءالؤه عمتسا ول ىتح هنأ ملعي هنأ دبال_ اذه دقتمي یبوب ناك

 دقتعي وهو .لیلد مهتزوحب سيل هنإف .هتجوز فواخل ءابرغلا

 لمتحملا نمو .یکنارف ىلإ ىوس ثدحتت مل هتجوز نأ كلذك

 ةريثكلا هتلئسأف ؛ةيادبلا ذنم اهنأشب هرواس دق كشلا نوكي نأ
 ىديللا قئاس هفصوب نكلو كلذ حضوت ثداحلا نع اهل

 صخش هنأ ىف كش دق اًدحأ نأ دقتعي ىبوب نكي مل ,سیسنارف
 .ىعدي ام فالخ رخآ

 .تقولا نم ريثكلا یسیل - اتقو بلطتي فوس هذيفنتو تدا

 نأ هيلع - كرحتلا ىلع نوسلکین ماغرإ مت دقل هتم اًردقن

 ب ذم هل ادب دقو .دقتعي ناك امم عرسأب ف

 عيطتسي نأ لبق ةعاس نيرشعو عبرأ ىلاوح لقألا ىلع همامآ
 .ذيفنتلا عضوم ةطخ ةيأ عضو ن

 ىلع روثعلا یبوب ىلع ىقيني .ةلهلا هذه یضمت نأ ليقو

 .جنارجلاب لازتال تناك نإ |
 .هططخ ذيفنت ىف أدب :كورب عراش ىف ىكنارف كرت نأ دعب

 .حجرألا ىلعف ؛ةروطخلا لماوع بنجت ةمكحلا نم هنأ نطق دقو

 ؛زنیکوه هتفصبو .ناكملا ةسارحب اًدحأ فلك دق نوسلکین نق
 زنیکوم نآلاو .تاهبش ةيأ نع ًاديعب لازام هنأ نم اًمثاو ناك
 .ءافتخالا كشو ىلع رولي

 ءاقرز ةلح ىدتريو براش هل باش لصو .ءاسملا اذه ىق

 .ةبخاصلا ةريغصلا رقيديلبمأ ةدلب ىلإ نمثلا ةصيخر ةنكاد
 جروج مسا تحت ةطحملا نم برقلاب قدنف ىف باشلا لزق

 ىف طرخناو اًميرس رداغ .كانه هتبيقح عدوأ نأ دعيو .رکراپ

 .ةيراخب ةجارد راجثتسال تاضواقع

 ةثج ىلع روثعلا متيس  ةعرسب فرصتيس نوسلكين نإ .معن

 اهقرجت اميرو :ىلريفاتس نع ديعب ناكم ىف حجرألا ىلع اريوم

 دقل .ام فرج لفسأ اهيلع روثعلا متي امير وأ ءةيرحبلا تارايتلا
 ناك دقف ؛"ثداح" هنأ ىلع ودبیس رمألا نأ نم اًقثاو ىبوب ناک
 .ثداوحلا ىف اًصصختم نوسلكين

 اذه لثل طيطختلا نأ دقتعي ىبوب ناك دقف .كلذ عمو

 دوقي باش قرتخا :مويلا اذه ءاسم نم ةرشاعلا ىفو
 ؛یلرفاتس ةيرق - ةيقاو ةراظنو ةذوخ عضيو ةيراخب ة جارد

 نع اریشک دعبي ال قيرطلا نم روجهم ءزج ىف فقوتو
 .جتارجلا

 .تاریچشلا ضعب ءارو لاجعتسا ىف ةجاردلا عقد نأ دعب

 . امامت اًروجهم ناك - قیرطلاب هلوح ییوب رظن
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 نورشعلاو سداسلا لصفلا

 بابلا ىلإ لصو ىتح رادجلا ةاذاحمي ءطبب ىشم كلذ دعب
 دعبو ,كلذک ةرملا هذه ىف دصوم ريغ ناكو .ةحصملل ريغصلا

 دحأ ةظحالم مدع نم دكأتلل ةيناث هینیعب قيرطلا حسم نأ

 ناك ىذلاو هفطعم بيج ىف هدي عضو .لخادلل ییوب للست هل
 درجم ناك دقو .هب ةصاخلا ةمدخلا سدسع دوجول ًاخفتنم

 لخاد اداه ءىش لك ادب .هيلإ ةنينآمطلا تيب اليفك هسسحت

 جنا رحلا

 ؛ةعورلا صصقلا كلت رکذت امنیح هسفنل یبوب مستبا

 سرتفم ناویح وا دایص دهقب ظفتحی ناکلاب ريرشلا ناك ثيح

 .نیلفطتلا عم لماعتی یک رخآ ريثم

 نابضقلاو قلا زلاب ىفتكا دق نوسلکین بیبطلا نأ ودبي نکل
 هللختي رمألا نأ هل یءارت دقف كلذ نم مغرلابو .ةيندعلا

 كرت یقینی ناك ام هنأ نم اًمثاو ىبوب ناك دقق ؛لامه| رصتع
 بجي ال ؛:ةصقلا ويرش هفصوبف - اًحوتقم ريغصلا بابلا اذه

 .لكشلا اذهب ًالمهم نوسلكين بيبطلا نوكي نأ
 «ةدايص دوسأ دجوت ال :ةمخض نيباعث تن :ییوب رکف

 ثیدحلا رصعلا بکاوی ال لجرلا نإ - ةقعاص كالسأ دجوت ال

 "زخم لکشب

 رثكأ هسفن جاهبإل راكفألا هذه لوح هزیکرت بصي ذخأ

 رعشي ناك ءاريوم ىف ركفي ةرم لك ىفف ؛رخآ ببس ىأ نم

 .هبلق ىف بيرغ ضابقناب
 «ناتدمترملا ناتفشلا - ءاوهلا ىف همامأ حولي اههجو ناك

 ىف ىلوألا ةرملل اهآر دق ناك .ناتفئاخلا ناتعساولا نانيعلا
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 یتسیرک اثاجأ

 امنیح هدسج ىف ةريرعشقلا ترس ذئدنعو ءاًبيرقت ناکلا اذه
 ...اهتنزاول اهلوح هعارذ فل فيك رکذت

 ةريرشلا بیبلعلا اذه اهب لمف اذام ؟نآلا ىه نيأ _ اریوم
 ...ةيح لازتال طقف تناك ول

 لازتال اهنأ دبال" :نیتدماج نیتفش نيب نم مهجتب ىبوب لاق
 لزنلا لوح ناكملا علطتسا."!ذه ىف یوس رکفآ نل - ةيح
 ناکو ىلعألاب ذفاونلا ضعبب ةءاضم حیباصلا تناك .صرحی

 .ىضرألا قباطلاب ةدحاو ةذفانب ءاضم حابصم كاته

 نکلو :ةلدسم رئاتسلا تناك .ةذفانلا هذه وحن یبوب للست

 ةبتع قوف هتبكر ییوب عضو .اهطسو ريغص قش كانه ناك

 سلتخاو :ىلعأل لصي اًنوص ثدحي نأ نود هدسج عقرو ةذفاقلا
 .قوقشلا نيب نم رظنلا

 .بتكي هنأكو ناكرحتي لجر فتكو عارذ ةيؤر هناكمإب ناك

 ناك - هل ةيبناج ةروص ىبوب ىريل هتيعضو نم لجرلا ريغ نآلا
 .نوسلكين بيبطلا وه لجرلا اذه

 اًكردم نكي مل ىذلا بيبطلاف ؛لوضفلل اًريثم عضولا ناك

 ةبرقم ىلع لجرلا ناك .ماظتناب بتكيو بتكي ذخأ بارم هنآ
 ىف ناك هنا ىتح  ةذفانلا جاجز ىوس امهلصفي ال - هنم ةريبك

 .هسملو هعارذ دم هرودقم

 ةيؤر اًح هعسو ىف نأب ىبوب رعش ىلوألا ةرمللو
 نقذلا ,مخضلا فنالا :ةيوق ةيبناج ةروص تناك -لجرلا

 هينذأ نأ فيك ىبوب ظحال .قيلحلا نضفتلا كفلا طخ .ةئتاقلا

 نأ فيكو .هسأر قوف طسبنم لكشب نادقرتو نيتريغص
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 یتسیرک اثاجأ نورشعلاو سداسلا لصفلا

 یتلاو لفسألاب ةييوكلا تابن تاریجش نم ةمجآ لخاد :لفسألا
 .هظح نسحل ةطقسلا تصتهآ

 بتاجلا سفن ىلع عقت بیبطلا بتکم ةفرغ ةذفان تناك

 ىرجي امع لءاستی بیبطلا توص یبوب عمس كلذل ,لزنلا نع

 ةمدص نم یبوب یفاعت نأ دعبو .ةذفانلا حتف توص عمس مگ

 وحن عفدناو ةيبوكلا ناصغأ نم هسفن ررحو ضهن :هطوقس
 راس - ریفصلا بابلا ىلإ ىدؤملا رملاب لظلا ىف ةمتعم ةعقر

 .تاریجشلا نيب أبتخا مث رملاب الیلق
 نم ةبرقم ىلع كرحتت ءاوضألا یأرو تاوصأ ةدع عمس

 كارح الب لظ هنأ الإ ةقوحسلاو ةروسکلا ةيبوكلا تاریچش

 اوفشتكاو اذه ثدح ناو :رملا ىلإ نوتأي دقف ؛هسافنأ سيحو
 دق مهدحأ نأ ,حجرألا ىلع ,نوجتنتسی فوسف حوتفم بايلا نأ

 .ناكملا شيتفت اولصاوي نلو قيرطلا اذه نم بره
 عمس نآلا .دحأ ىتأي ل نود قئاقد ترم دقف كلذ عمو

 عمس هنکلو لاؤسلا عمسي مل - ًالاؤس حرطي نوسلكين توص
 .ةباجإلاب ىلدي الهاج ودبيو شجآ اتوص

 ."ناكملا عالطتساب تمق دقل .ىديس ای ماري ام ىلع ءىش لك"
 نأ ادبو ؛ءاوضألا تفتخاو اًيجيردت تاوصألا ترسحنا

 نيذه لثم نأ ملعي ناك - هتنجوب ةلصتم تناك هنذأ ةمحش

 .ةنيعم ةلالد تاذ اتناك نينذألا

 فقوت كلذ دمی .ةلجع نودو ءودهب  بتكي بيبطلا لظ

 لضاو مث  ةبسانملا ةملكلا ىف ركفي هنأكو نيتنثا وأ ةيناثل
 هدارطاو ةقدب ةقرولا قوف كرحتي هملق ناك اًددجم ةباتكلا

 .اًددجم اهعضوو اهفیظنتب ماقو هتراظن علخ ام ةظحل ىفو

 ضرألا ىلع اّتوص ردصي نأ نود ىبوب طبه ةياهنلا یهو

 لظيس نوسلکین بيبطلا نأ ودبي اميفق ؛دهنتلاب هسفنل ًاحماس
 لوخدل ةبسانملا ةظحللا یه كلت تناكو ,ةرتفل ةباتكلاب ًالغشنم
 .لزنملا

 ذفاونلا ىدحإ قيرط نع لزنملا لوخد یبوب عاطتسا نإ
 ةصاخلا بتكملا ةفرغ ىف ةباتكلاب بيبطلا لاغشنا ءانثأ ةيولعلا

 تقو یف ناخب ینبلا شیتفت هتعاطتسا ىف نوکی فوسف .هب

 .لیللا نم قحال

 راطإ ناك .لوألا قباطلاب ةذفان راتخاو ةيناث لزنملا لوح راد

 حابضم كانه نكي مل نکلو ىلعأ نم اخوتفم ةذفانلا جاجز
 ىف حجرألا ىلع ةلوفشم ريغ اهنأ جتنتسا اذل .ةفرغلاب ءاضم

 برقلاب ءرجش كانه تناك دقف كلذ ىلع ةوالع .تقولا اذه

 .لزنلا ىلإ اوداع صاخشألا عیمج .اهیلا لوصولا ةيلمع رسیت ةذفانلا نم
 تخأو رملا ىلإ جرخو هثبخم نم یبوب جرخ دیدش صرحی ريسي ءىش لک ناکو ,ةرجشلا قلستی یبوب ناك ,ةقيقد دعب

 .لزنلا وحن نيتنثا وأ ةوطخ ذخآف .اثداه ناکلا ناك  تصنتي ةفاحب كاسمإلل هدي دمي نأ كشو ىلع ناكو «ماري ام ىلع

 ىلع مالظلا نم قثبنا ام ءىش هبرض نيحلا كلذ ىفو :هیلع فقي ىذلا عرفلا نم عدصت توص عمس امنیح ةذفانلا

 .ليللا ةمتع ىف ... مامألل طقسف هسأر ةرخؤم هسأرو ییوب طقسو ليزهلا نصغلا رسكنا ةيلاتلا ةظحللا ىفو
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 ۲۷ لصقلا

 "لتقلل یخآ ضرعت دقل"

 جراخ ءا رضخلا یلتنبلا ةرايسلا تفقوت .ةعمحلا موی حابص ىق

 .رقیدیلبمآ ىف نشیتس قدنق
 قفتلا مسالا تحت ةيقرب ىبوب ل تلسرأ دق یکنارف تناك

 اهتذاهشب ءالدإلل ةبولطم اهنأب اهیق هربخت_ركراب جروج هيلع

 رمت فوس اهنأو ,شنیرف نوتجنيساب ىرنه توم ثداح لوح
 .ندنل نم اهتدوع قيرط ىف رفيديلبمأ ىف هيلع

 .اًدعوم اهب ددحي هرودب ةيقرب اهيلإ لسري نأ تعقوت دقو
 .قدنفلا ىلإ تبهذ اذل .ءیش اهلصي مل نكلو

 دقتعأ ال ؟ةسنآ اي ركراب ديسلا نيلوقتأ" :قدنفلا مداخ لاق
 دكأتأ فوس ىننكلو .مسالا اذه لمحي قدنفلاب ليزن ىأ دوجوب
 ."كلجألا

 .قئاقد عضب دعب داع

 هتبيقح كلرتو .ةسنآ اي ءاعبرألا ءاسم ىف انه ىلإ ىتأ دقل"
 :انه لازتال هتبيقح نإ - رخأتم تقو لبق دومی نل هنإ لاقو



 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 ."اهذخأل تأي مل هنكلو

 ىلإ دجوت ةلواطب تكسمأف نايثفلاب ةأجف یکنارف ترعش
 .فطاعتب اهيلإ رظني لجرلا ناكو .طوقسلا یدافتل اهراوج

 :"9ةسنآ ای ریخب ثنأ له" :اهلأس

 .اهسآر یکنارف تزه

 كرتي ملأ .ماري ام ىلع انآ" :لوقت نأ ىف تحجن
 ."؟ةلاسر

 .هسأر زهي داعو اًددجم لجرلا جرخ
 ."رمألا ىف ام لك وه اذه ةيقرب هتءاج دقل" :لاق

 .لوضفب اهيلإ رظن
 ."4ةسنآ اي ءىش ىأب مايقلا ىرودقم ىف له" :اهلأس
 .اهسأر ىكنارف تزه
 دبالف ؛ليحرلا وه هديرت تناك ام لك ناك ةظحللا هذه ىف

 .هلعف اهيلع بجي اميف ركفت نأ
 ىلتنبلا تلقتسا مث ؛"ماري ام ىلع ءىش لك نإ ۰ال" :تلاق

 .ةدعتبم تداقو

 .دعتبت اهبقري وهو ةمكحب هسأرب لجرلا أموأ
 في ملو ةاتفلا لذخ بره هنأ حضاولا نم" :هسفنل لاق

 :"ةودبي ناك فيك یرت ؛بومل ةيرث ةاتفک ودبت اهنإ اھل هدعوب

 مل ةباشلا نكلو ,لابقتسالا ةفظوم ىلع لاؤسلا اذه حرط

 اناك .نايرث ةأرماو لجر" :ةمكحب قدنفلا مداخ لاق

 ."اهنع ىلخت هنکلو  اًرس ناجوزتیس

 ىتسيرك اٹاجآ

 :یلرفاتس بوص اهترايس دوقت یکنارف تناك هتاذ تقولا ىف
 .ةبراضتملا رعاشملا نم ةروث اهلقع بوجت امنيب

 نع ةباجإلا نإ ؟نشیتس قدنف ىلإ یبوب دعي ملاذامل

 رثأ ىفتقي هنأ امإ :طقف نيببس نيب رصحنت لاؤسلا اذه
 ةمث نأ وأ ام ناكم ىلإ هذه ءافتقالا ةيلمع هتذخأ دقو  اريوم

 نكلو :ريطخ لكشب یلتنبلا تفرحنا ذكدنعو «هل ثدح اًموركم
 .بساتما تقولا ىف :اهيلع ةرظيسلا: كنا ره تدافتسا

 .ريخب ىبوب عبطلاب .ءايشألا ضعب ليختت  ءاقمح اهنإ

 یفتقی - رمألا ىف ام لك وه اذه  اريوم رثأ ىفتقي طقف هنإ
 .اهرثأ

 لسري مل اذامل نكلو :لاؤسلا اذه اهلخادب رخآ توص حرط

 ةاهتنأمطل اًباطخ اهيلإ
 نكلو ؛لاؤسلا اذه نع ةباجإلا ىف ةبوعصلا نم اًديزم تقال

 كلذل ةصرفوأ اّنقو دجي مل  ةبعص فورظ :ةبوجأ كانه تناك

 لك .هنأشب قلقلا اهرواسي نل  ىكنارف  اهنأ ملعي ىبوب ناك -
 .كلذ نم دبال ماري ام ىلع ءیش

 تناكو كانه ايفليسو رجور ناكو .ملحلاک قيقحتلا رم

 .ةرثومو ةرهبم تناك ؛دادحلا بوث ىف ةليمج ودبت ايفليس

 مادأب ةبجعم اهنأكو اهب ةبجعم اهسفن یکنارف تدجو دقو

 .ىحرسم
 نوتجنيساب لآ ناك  ةمظنم ةقيرطب تاءارجإلا تراس

 مايقلا متو :ىلحملا ىوتسملا ىلع ةريبك ةيبعشب نوظحي شنيرف
 لجرلا قيقشو ةلمرألا رعاشم ةاعارمل هب مايقلا نكمي ام لكب

۳۹۳ 



 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 .تيملا

 بيبطلا ىلدآو ءامهيتداهشب رجورو ىكنارف نم لك یلدآ
 هبتك ىذلا عادولا باطخ ميدقت متو .هتداهشب نوسلكين

 :مكحلا ردصو ةريبك ةعرسب یهتنا رمألا نأ ادب .تيملا لجرلا
 ."لقعلا لالثعا نم ةلاحب ةباصإلا ءانثآ راحتنالا"

 ديسلا هيلع قلطأ امك فطاعتلا نع مني ىذلا مكحلا

 .جاربس

 .ىكنارف لقع لخاد نيتثداحلا نيب طبارت ثدح

 له - كانه ناك له .لقعلا لالتعا ءانثأ راحتنا اتثداح

 ةامهنيب ةقالع كانه نوكي نأ نكمي
 دقف ؛اًيقيقح ناك ريخألا راجتنالا ثداح نأ ملعت تناك

 ةثداح تناك اهنأ -یبوب ةيرظن ناف اذل .ثدحلا عقوم ىف تناك

 ةجحف ؛اهداعبتسا نم دبالو ةحصلا نم اهل ساسأ ال  لتق

 اهسفن ةلمرألا نأ امك  ذالوفلاك ةبلص نوسلكين بيبطلا بايغ
 .اهتدكأ

 «نوسلكين بيبطلاو یکنارف تلخ امنيب نورخآلا لحر
 .تاملكلا ضعبب و ايفليس ققحملا حفاصو

 اي كل تاباطخلا ضعب انيدل نأ دقتغأ" :ايفليس تلاق

 دقل . ًاليلق حاترأل نآلا تبهذ نإ ىمنامت نل كنأ نظأو ,ىكنارف

 ."اًقح ًاضیفب رمألا ناك

 متمتي وهو اهعم نوسلكين لحرو :ةفرغلا ثرداغو تدعترا

 .ئدهم صوصخب ءىشب اهل

 .رجور ةيحان ىكنارف ترادتسا

 ىتسيرك اثاجأ

 ."ىبوب ىفتخا دقل ,رجور"
 ."؟یفتخ ۳ |"

 ."5فيكو نيأ"

 .ةعيرس تاملک عضب ىف یکنارف هل تحرش
 ."؟نيحلا كلذ ذنم دحأ هري ملو" :رجور لاق

 ."؟ىلداقتغا ىف ثدح اذام - ال"
 اش اخخ تسل ان" :عطبب رجور لاق
 .ىكئارف بلق ضبقن

 ۰٩۹ هنأ دقتعت ال تنآ"

 نإ .هص - نکل .مارپ ام ىلع ءیش لک نوکی امیر آ"
 ."مداق نوسلکین

 هیآنک اتوض:تنحب نأ نوه اوین ةهرغلا بیبظنا لكل
 .مستبیو اًعم هيدي كرفي ناك ثيح ءاًمئاد

 بيبطلا ناك دقل - ماري ام ىلع راس ءىش لك نإ" :لاق
 ,ريبك دح ىلإ رعاشملل اًيعارمو ةقابللا ديدش نوسديفيد

 تم ةتوكلا نوو طم نو
 ."اذه دقتعأ" : یوم ین لا

 یرجآ نم وه نكي مل نإ اًريثك فلتخیس رمألا ناك"

 یأب ةصاخلا .تاءارجإلاف ؛سیسنارف ىديل اي قيقحتلا

 رسيب نأ هنكميف «ققحملا ةرطيسل لماك لكشب عضخت قيقحت

 لك راس كلت انتلاح ىفو ءءاشي امفيك اهدقعي وأ تاءارجإلا

 ."ماري ام ىلع ءىش

 ىحرسم ضرع هنا" :ةرارملا هللختي توصب ىكنارف تلاق

۳۹۵ 



 نورشعلاو عیاسلا لصفلا

 ."عقاولا ىف لئاه
 !ةشهد ىف نوسلکین اهیلا رظن

 ؛سیسنارف یدیللا هب رعشت ام فرعآ انآ" :رجود لاق
 روتکد اي لتقلل ىحأ ضرعت دقل - رومشلا سفن اهکراشآ انأف
 ."نوسلكين

 - عزفلا ريبمت ري ملو نوسلکین ءارو فقي رجور ناك

 .بيبطلا ىنيع لخاد زفق یذلا - یکنارف هتأر
 :درلا كشو ىلع ناك ىذلا نوسلکین عطاقی وهو رجور لاق

 نکلو لتق دق ىخأ نأ نو ناقلا یری ال دق ؛هلوقآ ام ىنعأ انأ"
 یک ىخأ اوصقد نیذلا نیمرجلا شوحولا نإ .تدح ام اذه
 هولتق مهنأكو هتوم ىف او بیست نم مه تاردخملل اًدبع حبصي

 ."ًالمق
 هاتیع تحیصآ نآلاو .ءىشلا ضعی هرعاشم تضاف

 امنأکو لاق مث .بيبطلا ینیع ىف ةرشابم نارظنت ناتیضافلا
 ."مهنم صاصقلا یونآ انأ" :ددهي

 مامآ ناتبحاشلا ناواقرزلا نوسلکین بیبطلا انیع تعادت

 .نزح ىف هسأر زهو ,هینیع
 فرعأ انأف ؛كعم فلتخأ ىتنإ لوقآ نأ عيطتسأ ال" :لاق

 .قوتجنيساب ديس اي تنأ فرعت امم رثكأ تاردخملا یطاعت نع
 ةميرج لعفلاب وه تاردخملا ىطاعت ىلع لجر ثح نإ .شنيرف

 اهنیعب ةركف یکنارف سمأر لخاد بوجتراكفألا تناك
 .ديدحتلاب

۳۹۹ 

 یتسیرک اثاجأ

 ناك .اًحيحص اذه نوکی نأ نکمی ال" :اهسفنل لوقت تناك

 هبايغ ةجح ناف كلذ عمو .ةيافلل اّیشحو اًرمأ حبصيس كلذ

 ."...  ةلاحلا كلت ىف نکلو - اهتملک ىلع دمتعت اهتعرب

 تيتأ دقل" .اهيلإ ثدحتي نوسلكين دجتل اهراکفآ نم تقاقأ
 ةرملا هذه ثداحل ىضرعتت ملأ - سیسنارف یدیل اي ةرايسلاپ
 ."؟كلذك

 .ةماستبالا هذه ضفبت اهنأب یکنارف ترعش

 ناك ثداوحلا نم مكلا اذه لكل ضرعتلا نإ .ال" :تلاق

 ."؟ىأرلا ینقفاوت الأ - اّن ةعفشلل اریغم ازمآ حيض

 لعفلاب تأر اهنآ مآ اذه تلیخت دق تناك اذإ امع تلءاست

 ."8ةرملا هذه ىف كليصوتب كقئاس ماق امير"

 ."یفتخا یمئاس نإ" :یکنارف تناق

 .نوسلكيت ىلإ ةرشابم ترظنو
 ."5اقح":نوسلكين لاق

 اًهجوتم ةرم رخآ دهوش" :ةلئاق اهمالك ىكنارف تلصاو
 ."جتارجلا بو

 .هيبجاح نوسلكيت عفر

 ذج ام کر یو قم 02 د دب لاق

 ."اذه دقتعأ ال انآ ةههابتتلا

 دهوش ىذلا ناکلا وه اذه .لاح ةيأ ىلع" :یکنارف تلاق

 ."ةرم رخآ هیق

 حجرألا ىلع تنأف ؛ةياغلل ةيمارد نیدبت تنأ" :نوسلکین لاق



 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 ىف قوثولا طق كنكمي ال نكل ,ةدلبلا لهأ ةميمن ىلإ نيتصنت
 ."اًحومج صصقلا رثكأ عامس ىل قبس دقف ؛ةيلحملا ةميمنلا

 :اًلئاق ًاليلق هتوص ةربن تریفت دقو هثيدح لصاو مث تكس مث
 ىتجوز نأ اهتصالخ ةصق ىعماسم ىلإ تلصو دق هنإ لب"
 مث اًددجم تكس ."رهنلا دنع اًعم ناثدحتي ادهوش كقئاسو

 ."سیسنارف ىديل اپ ازیمم اًباش ناك هنأ دقتمأ " :فدرأ

 نأ رهاظتيس ؟هلعفي فوس ام اذه له" :ىكنارف ترکف

 ."؟ةريغصلا هتبعل یه هذه له ؟یقئاس عم تبره هتجوز
 :عفترم توصب تلاق

 ."اًيداع اًقئاس سيل زنيكوه نإ"
 ."كلذك رمألا ودبي" :نوسلكين لاق
 .رجور ةيحان رادتسا

 نوتجنيساب ةديسللو كل ةراحلا یزاعت .لحرأ نأ ىل دبال"
 ."شنیرف

 ةلواط قوفو ,یکنارف امهتعبتو هعم ةهدرلا ىلإ رجور جرخ
 ناك اهدحآ - اهیلا ةلسرلا تاباطخلا ضعب دجوت تناك ةهدرلا

 ... رخالاو ةروئاف

 .هناکم نم اهبلق زفق

 .یبوب دي طخ لمحی ناك رخالا ناك

 .بايلا ةبتع دنع رجورو نوسلكين ناك

 :كاطخلاةةحبتفا

 رثألا ءافتقا نم تنكمت دقل ,یکنارف ىتزيزع (یبوب بتك)

 .نوترموس جنییشت ىلإ نكمم تقو عرسأب ىنيعبتا .اًريخأ

۳۹۸ 

 یتسیرک اثاجأ

 ةتفال یلتنیلا نإ ؛ةرایسلاب سیلو راطقلاب ىتأت نأ لضفألا نم

 ءیشلا ضعب اخیرم سیل راطقلاب رفسلا نإ .ةياغلل هابتنالل

 یعدی لزنم ىلإ نيتأت فوس .مالسب نیلصت فوس كنکلو

 ال .هنیدجت فيك ًايليصفت كل حرشأ فوسو .جديتوك رودويت

 لم .(ناکملل اًقيقد افصو كلذ عبتأ مث) قيرطلا نع ىلأست
 ضيرع طخ كانه ناك) ادحأ یربخت ال ةوضوب اذه تمهف

 ,قالطالا ىلع دحأ ال .(ةرابعلا هذه لفسأ

 ىئايحت عم

 ىيوب

 .اهعباصأب باطخلا ىلع یکنارف تقبطأ
 .ماري ام ىلع ءىش لكف نذإ

 .هوركمب ىبوب بصي مل

 ىذلا رثألا سفن ىفتقي ةفداصملابو  رثألا ىفتقي ىبوب ناك
 ىلع علطتل تسرموس ةسسؤم ىلإ تبهذ دقل .یکنارف هيفتقت

 نوتلبمت راجدإ ةجوز ىه نوتلبمت ىليمإ زور .جافاس نوج ةيصو

 .نوترموس جنبيشت ىف ؛جديتوك رودويت ىف نانطقي ناذللاو
 ةيديدحلا ككسلا ليلد عم مءاوتي ؛ىرخأ ةرم اذه ناك دقو

 : ف ؛زندراج زدرانویل تناس لزنمب هتدجو ىذلا ىدجبألا
 - ةحوتفلا ةقرولا ىلع ةنودلا تاطحلا یدحا تناك نوترموس

 .نوترموس جنبیشت ىلإ نامیاک لآ بهذ دقل
 ناکشوی اناک دقل - ضعبلا هضعب عم اًمغانتم ءیش لك ناك

 .ةدراطلا ةياهن ىلإ لوصولا ىلع

 .اهوحن ءاجو شنیرف نوتچنیساب رجور را دتسا

۹۹ 



 ىتسيرك اثاجأ نورشعلاو عياسلا لصفلا

 یکنارف راطق لخد امنیح لولحلا ىلع كشوأ دق مالظلا ناك
 .ةريفصلا نوترموس جنبیشت ةطحم لخاد دیدش ناتو
 ثیح ؛لیللا فصتنم زواجت دق تقولا نأب یکنارف ترمش

 .تاعاسو تاعاسل ًالهمتم روسي لظ راطقلا نأب
 ناك یذلا رمألا وهو .كنذک رطمت تأدب دق ءامسلا تتاك

 .ةيفاضإ ةقشم ةب

 ةرظن تقلأو .اهتبقر یتح اهفطعم رارزأ یکنارف تقلغآ

 تظفحو ةطحملا حایصم تحت ییوب باطخ ىلع ةريخ

 .تقلطناو اهسأر ىف حوضوب تاداشرالآ

 ءاوضأ یکنارف تأر دقف ؛عابتالا ةلهس تا داشرالا تناك

 دیدش قيض قیرط ىلإ ازاسی تفرحناو اهمامآ ةيرقلا

 هاجتالا تذخأ ,قیضلا قیرطلا ىلعأ دنعو .ىلعأل ردجتلا

 لزانلا ةعومجم نآلا اهمامآ یرتل قرطلا قرتفم نم نمیألا

 نم ةعومجمو لفسأل دقرت  ةيرقلا تلكش یتلا  ةريفصلا
 ةيبشخ ةياوب ىلإ تلصو .ارريخأو .اهمامآ ریونصلا راجشآ
 جدیتوک رودویت ةرابع تأر باقث دوع تلعشأ نأ دعیو .ةسئاو

 .اهقوف ةروقحم

 تاكو :تلخدو حالزلا یکنارف تحتفف كانه ناك دحأ نم ام

 .ریونصلا راجشأ نم مازح ءارو لزنلا ملاعم ةيؤر اهعسوي

 حضوآ ةيؤر ىلع لوصحلا اهل ینستی یک راجشألا نيب تققو
 - ءیشلا ضعب اهتاضبن تعراست نأ دعبو كلذ دعب .لزتمللا
 ترركو .نكمم لكش لضفأب ةموبلا بيعن ىكاحت نأ تلواح

 ىف مامتهالل ريثم ءىش ىأ دجوي له" :ضراع لكشب لأس
 ىتعي ىبوب نكي مل عبطلاب  ةظحلل ىكنارق تددرت ."؟كباطخ

 ؟دحأ رابخإ مدع ىلع اهتحتسا امنيح رجور

 ةيشحولا ةركفلا كلذك ترک نتو -ضیرعلا طخلا تركذت مث

 رجور امهنوخی دقف .اًحيحص كلذ ناك نإف ؛اًرخؤم اهتتاو ىتلا
 ...اهكوكشب هل حيملتلا ىلع ؤرجت مل كلذل .ةطاسب لكب

 .تثدحتو رارقلا تذختا اذل

 ."قالطإلا ىلع ءىش ال ءال" :تلاق

 لبق مدنلا دشآ هتذختا ىذلا رارقلا اذه ىلع مدنت فوس

 .ةيلاتلا ةعاس نورشعلاو عبرالا ىضمت نأ

 نيرشملاو عبرألا رادم ىلع ةرم نم رثكأ تمدن اهنأ امك
 ؟ىبوب بلطل اناعذإ ةرايسلا بلجت مل اهنأل ةيلاتلا ةعاس

 «لاقي امك دحلا اذه ىلإ ةديعب نوترموس جنبیشت نكت ملف
 فقوت عم تارييفت ةثالث نمضتت تناك راطقلاب ةلحرلا نكلو

 لالتعال اًرظنو ؛ةرم لك ىف ةيفير ةطحم ىف شحومو لیوط
 ةليسو لمحت اهيلع بمصي ناك ءاهربص داقنو ىكنارف جازم
 . دلّجب هذه ةئيطبلا تالصاوملا

 ىوطنت ىبوب ةحيصن نأب فرتعت نأ اهيلع ناك .كنذ عمو

 دح ىلإ هابتنالل ةتفال ةرايس ىلتنبلا نإ ؛ةحصلا نم ءىش ىلع

 .ريبك

 .ةياغلل ةيهاو ةرايسلا كرتل اهب تعرذت ىتلا ججحلا تناكو

 سفن ىف ةيكذو ةعنقم ةجح ىف ريكفتلا نع تزجع اهنكلو
 .ةظحللا



 نورشعلاو عباسلا لصفلا

 جراشلل رظني قئاس سبالم ىدتري اًصخش تأرو بابلا حتف

 بابلا اًكرات لخادلل عجارت مث هسأرب أموأ !یبوب - رذح ىف

 .اًيراوم

 .بابلا ةيحان تهجتاو راجشألا نيب نم یکنارف تجرخ
 ءىش لك ناكو ؛ةذفان ةيأ ىف ءاضم حابصم ىأ كانه نكي مل

 .اًثداهو اًملظم
 ةهدرلا لخدتل ةبتملا قوف ديدش رذحب ىكنارف تطخ

 .اهلوح ترظنو تفقوت مث ,ةملظلا

 ."9ىيوي" :تسمه
 هذه تمش نيأ .اهريذحتب تماق ىتلا ىه اهفنأ تناك

 ؟ةلیقثلا ةولحلا ةحئارلا هذه لبق نم ةحئارلا

 ةباجإلا هيف اهلقع اهاطعأ ىتلا ةظحللا هذه یفو
 تحتف .فلخلا نم اهب ناتيوق ناعارذ تكسمأ :"مروفورولك"

 ةذافنلا ةحئارلا تألمو للبم ليدنم هقلغأف .خرصتل اهمف

 نود نکل «لکرتو ريدتستو ىولتت یهو سآي ىف تعراص

 ًاهسفنب ترعش دقف ةديدشلا اهتمواقم نم مغرلابو ,یودج

 اهسفنب ترعشو اهينذأ ىف عرف توص كانه ناك .ملستست
 .. ءىشب رعشت مل كلذ دعبو ,قنتخت

 ۲۸ لصفلا

 ةريخألا تاظحللا ىف

 نهو وه هب ترعش ام لوأ ناك .اهیعو یکنارف تدرتسا امدنع
 ىلع ةفيطل دعت ال مروفرولكلا قاشنتسال ةيلاتلا راثآلاف ؛ديدش

 ةبالصلا ةديدش ةيبشخ ةيضرا قوف دقرت تناك .قالطإلا
 ىلع جرحدتلا تعاطتسا .اهيمدقو اهيدي ديقت لالغألا تناكو

 محفلا نم قودنصب ةوقب ماطترالا ىلع اهسأر كشوأو ضرألا
 .ةديدع ةفسؤم ثادحأ تثدح كلذ دعبو .ىلابلآ

 طيحي ام ةيؤر ىف ىكنارف تحجن ؛قئاقد عضب ىضم دعب

 .سولجلا ىلع ةرداق ريغ لزت مل تناك ناو اهب

 اًمذوو .اهلوح ترظن .اًنفاخ اًنينأ تعمس .اهنم ةبرقم ىلع
 ناك .ةيلعلا هبشي ناكم ىف اهنأ اهل ادب «هتيؤر تعاطتسا الل

 ىذلاو ؛حطسلا نم ءامسلا نم مداقلا ءوضلا وه ديحولا ءوضلا

 ةليلق قئاقد نوضغ یفو .ةياغلل افيعض ةظحللا هذه ىف ناك
 ةروسكملا روصلا نم ليلقلا كانه ناك .اًسماد مالظلا راص

 دعاقملا ضعبو ,مدهتم ىديدح شارفو ؛ناردجلا قوف ةقلعملا

۳۰۲ 



 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 .هركذ قباسلا محفلا قودنصو «ةروسكملا

 .ةيوازلا نم اًمداق هوأتلا ادب

 اهل تحمس ثيح ؛ماكحإلا ةديدش ىكنارف دويق نكت مل

 ربع تفحزو ,رحبلا ناطرس ةكرح هبشت ةكرح ىف كرحتلاب

 .رابغلاب ةوسكملا ةيضرألا
 ."!ىيوب" :ةوقب تحاص

 نکل ؛كلذك نیمدقلاو نیدیلا ديقم ؛یبوب وه كلذ ناك
 .همف لوح ةقوفلم شامقلا نم ةعطق كانه تناك

 ؛هتدعاسمل یکنارف تبه .اهنم هسفن ريرحت ىف اًبيرقت عجن
 اهرودقمب ناك دقف ءاًمم نيتديقم اتناك اهيدي نأ نم مغرلابف
 دشب اهنم اًمامت هريرحت ىف تحجن لعفلابو .امهمادختسا
 .اهتانسأب ةوقب ةشامقلا

 :ام دح ىلإ ةوقب حيصي نأ ىبوب عاطتسا
 ."!ىكئارش"

 تمت هنأ ودبي نكلو ءاًمم اننأل ةديعس انأ" :یکنارف تلاق

 ."فلخلا نم انتمجاهم

 نيسبلتم انطبض مت دقل اذه دقتعأ" :نزحب ىبوب لاق

 ٠ ."نولوقي امك
 نأ دعب كلذ ناك له ؟كنم اولان فيك" :ىكنارف تلأس

 ."ةباطخلا اذه ىلإ تلسرأ
 ."تاباطخ ةيأ بتكأ مل انأ ؟باطخ ىأ"

 .تمهف !مآ" :ةشهدلا نم اهانيع تعستا دقو یکنارف تلاق

 ىأ رابخإ مدع نع هب ىنتربخأ ام لکو !ءاقمح تنك مک

 یتسیرک اتاجأ

 نيكحت مث یل ثدح ام كل ىكحأ فوس .یکنارف اي ىعمسا"
 "كل تذح ام یل

 .ةموئشلا اهبقاوعو جنارجلا ىف هتارماغم نع اهل ىكح
 ماعطلا ضعب كانه ناكو :ریطخلا هنيرع تلخد دقل" :لاق

 :هنم اًضعب تلوانتف ةيافلل اًمئاج تنك .ةينيص ىلع بارشلاو
 ىف تقرغتسا ىننإ ثيح ؛ماعطلاب ردخم دجوي ناك هنأ دقتعأو
 ."8اذه موي ىأ .هل ىلوانت روق قيمع مون

 .!اةعمچلا"

 تللظ دقل است .ءامبرألا ءاسم ىف ةبرضلا تیقلت انآو"
 ."كل ثدح امب ینیربخآ نآلا .تقولا اذه لك ىعولا ًادقاف

 ىتلا ةصقلا نم ةئداب ؛اهتارماغم نع ىكنارف هل تكح

 دنع هتأر ىذلا صخشلاب تهتناو جاربس ديسلا نم اهتعمس

 ,یبوب هنأ تنظو بابلا لخدمه

 یفنآ ىلع اوعضو كلذ دعب" ؛ةلئاق ةياكحلا تهنأ
 قودنص لخاد ىعولا ةدقاف تنك دقل ,یبوب اپ هآ .مروضورولکلا
 ."!محفلا نم

 ,یکنارف ای ةليحلا ةعساو تنك مک" :ناسحتسا ىف یبوب لاق
 موقنس ىذلا ام .مهلا .نيتديقم اتناك كيدي نأ نم مغرلاپ
 ةهرتفل رومألا مامز ىف مکحتن نم نحن انك دقل ؟نآلا هلعفي

 ."ةيآلا تبلقنا نآلا نکلو :ةليوط
 نأشب رجور تربخأ طقف تنك ول" :مدن ىف ىكنارف تلاق

 نأ تررق مث  تددرتو ةركفلا هذه ىل ترطخ دقل ؛كباطخ



 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 ."اًدحأ ربخآ الأو كبلطل نعذآ

 .نحن نيأ ملعي دحأ ال نأ ةجيتنلا تناكو" :نزحب ىبوب لاق
 ."رمألا اذه ىف كطيروتل فسآ انأ ,یتزیزع اي یکنارف

 ."انسفنأب ةقثلا ىف انطرفأ دقل" :ةيآك ىف ىكنارف تلاق

 عيطتسأ ال ىذلا ديحولا ءىشلا نا" :اًحزام ىيوب لاق

 ةيادبلا ذنم انيسأر ىلع انبرضب اوموقي مث اذا وه هريسفت
 عيضي نأ نکملا نم نوسلكين نأ دقتعأ ال انأف ؛وحنلا اذه ىلع

 ."وحتلا اذه ىلع ىدس تقولا

 ."ةطخ هیدن تناك دقل" :ًاليلق دعترت یهو یکنارف تلاق

 نأ ديال - كلذک ةدحاو عضن نأ اتل ىرحألا نم ءاّنسح"

 ."؟كلذب مايقثا اننكمي فيك .ىكنارق اي انه نم جرخن
 ."حايصلا اننكمي" :یکنارف تلاق

 .اتعمسیو مهدحأ رورم فداصتي امیرف ؛معت" :ىبوب لاق

 ناف .كمق ممكي نأ نود ككرت دق نوسلكين نأ امي نكلو
 ريغ كيدي نإ .ةياغلل ةفيعض ةلواحملا هته حاجن تالامتحا

 تنك اذإ ام زن انيعد كلذلو ,یدی لثم ديدش ماكحإب نيتديقم

 ."ىتانسأب امهريرحت ىف حجنأس
 ةراهم ىدم تبثأ عارص ىف ةيلاتلا سمخلا قئاقدلا ىضمأو

 .هنانسأ بيبط

 ىف ةياغ ودبت رومألا هذه نأ بيرقلا نم مك" :اثهال لاق
 ."ريثأت ىأ تثدحأ ىننأ دقتعأ ال_بتكلاب ةلوهسلا

 ارذحا .اًيخرم حبصأ ديقلا نإ - تلعف ىلب" :یکنارف تلاق

 ."مداق صخش كانه
 عباصألا نآي

 ."اًقورعم كتدسأ دق كقيدص نانسأ نأ ىرأ انأف ؛عباصألا

 ىتسيرك اثاجأ

 مادقأ عقو عامس ناكمإلا ىف ناك .هنع اًديعب تجرحدت

 رهظ .ءاقرخو ةليقث ىطخب كرحتت تناك .تاجردلا دعصت
 حاتفم توص اعمس كلذ دعبو .بابلا لفسأ ءوضلا نم عاعش

 .ءطبب بابلا حتفنا مث لفقلا ىف رودي

 یرئاط لاح فيك .نآلاو" :نوسلكين بيبطلا توص قلطتا
 ."ةنيريغصلا

 ىدتري ناك هنأ نم مغ رلابو ؛هيدي ىدحإب ةعمش لمحي ناك
 هحضف دقف ةيلاع ةقاي اذ ًاليقث ًافطعمو هينيع یطقت ةعبق
 .ةقاربلا ةراظنلا فلخ بوحشب هانيع تعملو .زيمملا هتوص

 .ةيرخس ىف امهيلإ رظنيوهو هسأر زه
 اهتيأ ةلوهسلا هذهب كارشلا ىف ىعقت نأ بجي ناك ام" :لاق

 ."كتأش نم طح اذه یقف ؛ةباشلا ىديللا

 وه فقوملا ىلع رطيسملا ناك دقف ؛امهنم ىأ بجي مل
 ام داجيإ ىف ةيوعص نايقالي امهتلعج ةجردل نوسلكين بیبطلا
 _هتالوقي

 .دعاقلا دحأ قوق ةعمشلا نوسلكين عضو
 نامعنت امكتأ نم دكأتأ ىناعد .لاح ةيأ ىلع" :لاق

 ."ةحارلاب

 ىلإ لقتنا مث ناسحتسا ىف هسأرب أموأو ىبوب دویق صحفت
 .هسأر زه انهو :ىكنارق

 دین ای لوق ىرغص ىف عمسأ نأ تدتعا" اتم لاق
 لبق اهمادختسا | مت نانسألاو  ةكوشلا لبق



 تسيرك اثاجأ نورشعلاو نماثلا لصفلا

 ىف سيسنارف ىديللاو تنأ نوكت فوس ؛ةرملا هذه ىف قلقت الأ روسكمو طولبلا بشخ نم عونصم ليقث دعقم دجوي ناك
 ."امكيتثج فاشتكا دنع تاومألا دادع -ةیوازلاب رهظلا

 للختت ةييرغ ةربن كانه تناك دقق ؛هتع اًمَعر یبوب دعترا ماکحاب اهدیقو دعقلا ىلع اههضوو یکنارف نوسلکین عفر
 یتلا ةينفلا ةقحتلا ىف رکفتی نانف ةرين - نوسلکین توص ۹

 .اهمسریس نل ءاتسح .ةريبك ةجرد ىلإ حیرم ريغ سیل هنإ" :لاق
 ."اًقح هب عتمتسی - اذهب عتمتسی هنإ" :ىبوب ركف ."ًاليوط عضولا اذه رمتسي

 .هتعاطتسا ردقب ةيفاضإ ةعتم ةيأ نوسلكين ل رفوي نل وهو .اهناسل ىلع ىكنارف ترشع
 :ثارتكا مدعي لاق ."؟انب هلعفتس ىذلا ام" :تلأس

 ىديللاب قلفتي اميف ةصاخو - أظخ بکترت تنأ" .هتعمش طقتلاو بابلا بوص نوسلكين راس

 .*سیسنازق مرقم یننأب - سیسنارف یدیل اي - ّةرخاس ینتمهتا دقل"
 تمق ىذلا قذاحلا باطخلا كلذ ىف .معت" :یکنارف تلاق بترآ قوس .لاح ةيأ ىلع .ةقحم نینوکت امیرو .ثداوحلاب
 ءاتتتساب تمق دقل ءاتسح :ادحآ ربخآ الا یتم تیلط هریوژ3 ."رخآ ثداح عوقول

 ءیش ثدح ناو .شنيرف نوتجنیساب رجور تربخآ ثیح ؛دحاو "؟ینعت اذام" :یبوب لاق
 برهتو لحرت انکرتت نأ كل دبال - لوئسملا نم ملعي فوض اقف نسیسنارف یدیللا نإ .كربخأ فوس ءاتسح ؟5كربخأ له"

 ."ةنکمم ةعرس ىصقأب ةدلبلا نم مث ؛اهراوج ىلإ اهقثاس سلجی امنیب اهترایس دوقت تنیورید
 :لاق مث ؛ةظحلل نوسلکین تكس مث .رجحم ىلإ دوقي اًروجهم اًقيرط ذخأتو فطعنلا اهتوفي
 ."ةديج ةعدخ" اهقئاسو سیسنارف ىديللا ىقلتف .ةفاحلا قوف ةرايسلا مطحتت

 ."امهعرصم
 :ىبوب لاق مث ةريصق تمص ةرتف تداس

 تعاب دقو .انايحأ لشفت ططخلاف ؛اذه ثدحي ال دق نكلو"

 ."زليو ىف لعفلاب لشفلاب كططخ ىدحإ
 نودب تناك نيفزوملا لمحت ىلع كتردق نإ" :نوسلكين لاق

 كيلع نكلو ,ةفسوم  انرظن ةهجو نمو  مامتهالل ةريثم كش

 .بایلا ةيحان رادتسا

 اهتلتق له ؟ناویحلا اهيأ كتجوز نع اذام" :یبوب حاص
 "اشیا

 ال انأو .ةايحلا ديق ىلع لازتال اریوم نإ" :نوسلکین لاق
 ىلع دمتعی رمآ اذهف ءاهل یقبتلا تقولا ردق عقاولا ىف ملعآ

 ."فورظلا

۳۰۹ 



 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 .ةيرخس ىف امهل ینحناو

 ءاهتنالل نیتعاس ینم رمألا قرفتسی فوس .ءاقللا ىلإ" :لاق

 نل انأف .امکل ولحی امك رمألا ةشقانم امکناکماب - یتابیترت نم

 تعمس اذإ ؟نامهفتأ .ايرورض كلذ حیصی یتح امکمق ممكأ
 ."رمألا یلوتل یتآ فوسق .ةثاقتسا تاحرص ةيأ

 .هفلخ هدصوأو بابلا قو حرخو

 اًيقيقح نوکی نأ هل نكمي ال - اًيقيقح سیل اذه" :یبوب لاق
 "ثدحت ال ءايشألا هذه

 اهناب ی مت مك ال رای يا ما نكد
 .یکنارف لو هل ثدحتس

 كانه بتکلا ىف" :ةلئافتم نوکت نأ ةلواحم یکنارف تلاق

 ."ةريخألا تاظحللا ىف ذاقنالا یعدی ام اًمود

 ناف .عقاولا یفو ؛ریبک دح ىلإ ةلئافتم نكت مل اهنکلو

 .ةدشب ةيندتم تناك اهتایونعم

 لیحتسم هتمرب رمألا نا" :اًدحأ یدجتسی هنأکو یبوب لاق

 :ىقيقح ريغ ودبي هتاذ دح ىف نوسلکین نإ .لایخلا هبشي -
 انکمم اذه ةريخألا تاظحللا ذاقنا یعدی ام ناک ول ىنمتأ

 5 نم نكلو

 ."رجور تربخأ طقف ىننأ ول" :ةبحتنم ىكنارف تلاق
 كنأ قدص دق نوسلكين نوكي امیر" :ًالئاق ىبوب حرتقا

 ."هتربخأ

 - قالطالا ىلع معطلا علتبي مل هنإ .ال" :یکنارف تلاق

 "اًح غبان لجرلا

۳۰ 

 یتسیرک اثاجأ

 یکنارف اي نيملعت له .ًءاهد انقاف دقل" :نزح ىف ییوب لاق
 ."8اذه لك ىف ینقیاضی ام رثكأ ام

 ."؟اذام ال"

 لاقتنالا ىلع هيف انكشوأ ىذلا تقولا ىفو .نآلا ىتح اننإ"
 .”ةزنافيإ وه نم فرعن ال انلزام ,رخآلا ملاعلا ىلإ

 ةظحللا ةيده - ملعت امك .هلأسن انعد" :یکنارف تلاق

 ىننأب ىأرلا كقفاوأ انأو ءانرابخإ ضهري نأ هنکمی ال .ةريخألا
 ."یلوضف عبشآ نأ نود تومآ نأ ىل نکمی ال

 :ییوب لاق مث تمصلا نم ةرتف تداس

 اًسامتلا -ةدعاسملل اًبلط خرصن نأ بجي اننأ نیدقتعت له"

 ةحاتلا ةديحولا ةصرفلا اًبيرقت اهنإ ؛ةريخأ ةصرف نوكي دقاملا
 نت

 دقتعآ ال .ًالوأ .دعب سيل" :ىكنارف تلاق

 انأ .اّیناثو - اذهک ءىشب طق رطاخيل ناك ام وهف  انعمسي

 نأ نود ىلتق متي نأ ىلإ انه راظتنالا ىرودقم ىف هنأ رعشآ ال
 حايصلا ءاجرإب مت انعد .دحأ ىلإ ثدحتيوأ دحأ ىلإ ثدحتأ
 ثدحتا انأو ةريبك ةحارب  ةحارب رعشأ ىننإ .ةظحل رخا ىتح

 هذهل اهديدرت ءانثأ ءىشلا ضعب اهتوص برطضاو ."كعم
 .ةريخألا تاملكلا

 ."ىكنارف اي ةريبك ةطرو ىف كتعقوأ دقل"
 تدرأ نم انآ ؛ینطروت الأ كناكمإب ناك امف «سأب ال امآ"

 نأ ىنعأ ٩یبوب اي هديدهت ذفنیس هنأ اقح دقتعت له .ةکراشلا

 فوس اًدحأ نأ

۳ 



 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 ."ةيلاع ةءافكب عتمتي لجرلا نإ .اذهیشخأ"

 EEE نآلا نمؤت له «ىبوب"

 ."؟شنيرف نوتجنيساب

 " ... ًالمتخم اذه ناك نإ"
 ايفليس نوكت نآ :دحاو طرش ىلع - لمتحم اذه نإ"

 . "كلذك رمألا ىف ةكراشم شفيرف نوتجنيساب
 :)یکنارطا

 ینتناو امنیح رعذلاب تبصأ اًضيأ یننا .اذه ملعأ"
 اذه لکب ایفلیس تناك اذال ؛ةيقطنم اهنکلو .ةركفلا هذه

 لکب تمواق اذالو - اهجوز نامدإ ةلأسم فشتکت ملو ءابفلا

 فالخ رخآ ناکم ىلإ اهجوز لاسرإ ىف انتیغر دانعلا اذه
 قالطا دنع لزنلاب تناك دقف .كلذ ىلإ ةفاضالاب ؟چنارجلا

 ۳: «یصاعرلا

 ."هتقلطأ نم یه نوکت امیر"
 ."لمتحم اذه !ىهلإ اي"
 ىلإ بتكملا ةفرغ حاتفم تطعأ كلذ دعبو .لمتحم ؛معن"

 ."ىرنه بيج ىف هعضي ىك نوسلكين

 نونجلل ريثم هلك رمألا نإ" :سئای توص ىف ىكتارف تلاق
 نع ىأنمب اودب نم لك نإ .ةهوشم ةآرم ىف رظنلا هبشي هنإ -
 ءافطللا سانلا عيمج - نییقیقحلا نيمرجملا مه اوناك تاهبشلا

 زييمت اهلالخ نم عیطتسن ام ةقيرط دوجو نم دبال .نييداعلا "
 ."ليبقلا اذه نم ءىش وأ نينذألا وأ نيبجاحلا  نيمرجملا

 ."!ىهلإ اي" :یبوب حاص

PNY 

 ىتسيرك اثاجأ

 ."؟رمألا ام"

 ."هوتل انه ىتأ ىذلا نوسلکین وه اذه نكي مل ,یکنارف"
 ."؟نذا ناك نم 5كلقع تدقف له"

 رعشأ انأو تقولا لاوطف ؛نوسلكين نكي مل هنكلو - ملعأ ا"
 .هديدحت عطتسأ مل یننکلو ٠ ماري ام یلع سیل ایش ةمث نآ

 بقرآ تنك امنیح یننا .هیلا تلصوت نينذألا ترکذ امنیحو
 حوضوب هینذآ تيأر ؛ةذهانلا لالخ نم ةليللا هذه ىف نوسلكين

 - لجرلا اذه نكلو .ههجوب ناتلصتم هينذأ اتمحشف

 ."وحنلا اذه ىلع هانذأ نكت مل  ةليللا هانيأر

 ."؟اذه هينعي ىذلا ام نكلو" :سأي ىف یکنارف تلأس

 ةيصخش لحتني ةعاربلا ديدش لثمم وه اذه نإ"

 ."۹نوکی نأ هاسع نمو  اذامل نكلو"

 رجور - شنیرف نوتجنيساب" :هسافنأ :لاقو ىبوب طقتلا

 دعبو ةيادبلا ىف مرجملا وه نم انفرع دقل .شنيرف نوتجنيساب
 ."هنع انهابتنا فرص ام ءارو قيرطلا نع انفرحنا كلذ

 دقل .ىبوب اي قحم كنإ ؛شنيرف نوتجنیساب" :یکنارف تلاق

 نوسلكين نم ترخس امنيح دجاوتملا ديحولا صخشلا وه ناك
 ."ثداوحلا نأشب

 لازيال ناك .ىهتنا دق ءىش لك نأ ىنعي اذه" :ىبوب لاق
 نع حجنيس شنيرف نوتجنیساب رجور نأب لمألا ضعب ىنودحي
 ریخالا لمالا اذه ىتح نكلو .انرثأ ءافتقا ىف ام ةزجعم قيرط

 امو .نيمدقلاو نيديلا !ديقم تنأو انأو :ةنيجس اريوم نإ .ددبت

۳۳ 



 نورشعلاو نماثلا لصفلا

 اي ةبعللا تهتنا دقل - انناکم نع ةركف یندآ هیدل رخآ دحأ نم

 .!یکنارف
 ةظحللا یطو ءام اتوبص اعبس ةريخألا هنزایع ىهنأ نأ دعي

 ربع ليقث مسج طقس ؛ضرألاب یوق ماطترا لبقو .ةيلاتلا
 املا عوض اه هفتي سلا دحمل

 ىأ ةيود بعصلا نم تلمج ةجردل اکلاح مالظلا ناک
 :ءیش

 ۰۳... مامسلا قحب اذه اما" :ییوب لاق

 .توص قلطنا روسکلا جاجزلا نم ةموك نيب نم

 ."ىبوب ب -ب با" :لاق

 ."!رجداب هنإ !ىهلإ ای" :یبوب لاق

Pé 

 ۲۹ لصفلا

 رجداب ةياكح

 تاوصألا تناك دقف ؛اهرادهإ نكمي ةقيقد كانه نكت مل

 .ىضرألا قباطلا نم مهعماسم ىلإ باسنت

 ةدرف عزنا !قمحألا اهيأ عرسأ .رجداب" :یبوب حاص اذهلو
 !ةلئسألا حرط وأ ةشقانملا ىف تقولا عيضت الو :یئاذح نم

 فصتنم ىف اهعضو ؛ام ةقيرطب ىمدق نم ءاذحلا ةدرف عزنا

 ."!ةعرسب !ريرسلا كلذ لفسأ یبتخا مث ةرجحلا

 توص اهعبت مث :ملالسلا دعصت مادقأ تاوصأ كانه تناك

 .بابلا جالزم ىف حاتفملا نارود

 وهو بابلا ةبتع مامأ  فيزملا - نوسلکین بيبطلا فقو مث
 .ةعمش هدي ىف لمحي

 نکل ءاًمامت امهکرت امك یکنارفو ىبوب نوسلكين بيبطلا ىأر
 :ةرجحلا فصتنم ىف روسكملا جاجزلا نم ةموك كانه تناك

 ١!ةيقرلا ليوط ءاذح ةدرف كانه تناك ةموکلا كلت طسو ىقو

 نيبو ءاذحلا ةدرف نيب ام شاهدناب هينيع نوسلكين كرح

۳۵ 



 نورشعلاو عساتلا لصفلا

 .ءاذح نودب ىرسيلا ىبوب مدق تناك دقف ؛یبوب

 .باشلا ىقيدص اي ةياغلل ىكذ فرصت" :ءافجب لاق مث
 ."اًضيأ ةنورملا ىف ةياغو

 اهدازو «هديقت ىتلا لابحلا صحفتو :ىبوب ةيحان كرحت مث

 .لوضفب هيلإ رظني وهو نيتدقع وأ ةدقع
 دلئاذح ةدرف ءاقلا نم تنكمت فيك فرعأ ول

 ودبي .ةرجحلا فقس ىف ةيجاجزلا ةوكلا ىلإ لصت ثيحب
 رحاسلا لسن نم تنك اذإ الإ .ثودحلل لباق ريغ اًبيرقت رمألا
 ."ىقيدص اي ینیدوه ىراه ميظعلا

 ةيجاجزلا ةوكلا ىلإ مث .ىبوبو یکنارف ىلإ نوسنكين رظن
 .ةالابمال ىف هیفتک زهي وهو ةرجحلا رداغ مث :ةروسكملا

 ۔"رجداب اي عرسأ"
 نيكس هدي ىف ناکو ءريرسلا لقس نم اًجراخ رج داب فحز

 .ىكنارغو ىبوب دویق عطق ىف اهمدختسا بيج

 سبيتم ىرهظ نإ مو ...لضفأ اذه" :ىطمتي وهو ىبوب لاق
 ."5نوسلكين انقيدص نع اذام .ىكنازق اي اًنسح !ةیافلل

 .شنيرف نوتجنیس اب رجور هنإ ؛قح ىلع تنآ" :یکنارف تلاق
 راصو :نوسلكين بيبطلا ةيصخش لحتني رجور نأ تملع .نآلا

 ىلع ةديدش ةعاربب رودلا ىدؤي هنكل .هيلع فرعتلا یناکماب
 ."لاح ةيأ

 سفن عضيو بيبطلا توص تارين ديجي وهو" :ىبوب لاق
 ."ريخألا اهيدتري ىتلا ةراظنلا

 نوتجنيساب ...ب...ب ...بل اللیمز تنك دقل" :رجداب لاق

۳۱۹ 

 یتسیرک اثاجآ

 اًمئار الثمم ...م...م...م ناك دقو .دروفسکأ ةعماج ىف شتیرف
 ببست دقلو .بعاتملل اًريثم ...م...م...م اًصخش هنوك مغر

 ..و ءاضما روز امدنع ةزيبك ةلكشم ...م:..م...م یه

 ."هيلع رتستو رمألا متكت هدلاو نكل :كيش ىلع هدلاو

 ىف ىكنارفو ىبوب یَلَقع ىف حولت ةدحاو ةركف كانه تناك
 لبق نم ايأترا ىذلا  رجداب ناكمإب ناك دقل .ةظحلنا سفن

 نأ  ثدحي ام ىلع هعالطإ وأ هب قوثولا مدع ةمكحلا نم هنأ
 !ةيادبلا نم ةميق تامولعمي امهدمي

 ىذلا باطخلا كلذ ناك دقل !ريوزت" :ركفتب یکنارف تلاق

 یننکل .ةديدش ةعاربب اًفيزم یبوب اي ىلإ هتلسرأ دق كنأ تننظ
 ."؟كدي طخ فرع فيك لءاصأ

 باطخلا أرق دق هنأ دبالف .نامیاک لآ عم طروتم هنأ ون"
 ."زنافيإ ةلأسم نأشب امهيلإ هتلسرأ ىلا

 .حوضوب ةظحللا كلت ىف رجدأب توص عفترا
 ."؟نآلا لعفنس اذام ...م...م...م" :الئاستم لاقف

 .بابلا فلخ ةحيرم ةيعضو ىف فقن فوس" :یبوب در

 مجهن فوس - ابیرق دومیس هنظآ الو - انقیدص دومی امدتعو
 اي كيأر ام .هتایح ةأجافم هل مدقنو فلخلا نم اعم هيلع

 ."9ةطخلا هذه كقورت له ؟رجدای

 "كش نود طوأ"

 :كيسرك ىلإ نيدوعت فوسف .ىكنارف اي كل ةبسنلاب امأ"

 ىلإ فلدي هلعجيس امم ؛بابلا حتفي نأ درجمب كاري ىكل

 ."ءىش ىأ ىف كشي نأ نود لخادلا

۳۷ 



 نورشعلاو عساتلا لصفلا

 هوس ءاضرأ هاحرظت نأ درجمیو ..:انسع" :یکنارف تلاق

 ."ليبقلا اذه نم ءىش ىأ وأ هيلحاك ضعأو امكيلإ مضنأ
 نآلاو .ةيقيقحلا ةيوثنألا حورلا ىه هذه" :اًمقاوم ىبوب لاق

 هده طويخ عمجن نأ لواحنو اًمم ضرألا ىلع سلجن انوعد
 ةوك نم رجداب ب تقلأ ةزجعم ىأ فرعأ نأ دیرآ انأف ؛ةلأسملا

 :"فقسلا

 تعقو .ةشرولا تنأ ترداغ نأ دعب ...اتسح" :رجداب لاق

 ."ةريبك ةطرو ىف انأ

 جرخت ةصقلا تأدب جيردتلابو .ةظحلل رجداب تكس مث
 :نينثادو نويد نع ةرابع ةياكحلا ملاعم تناك :هيتفش نيب نم

 ام ةداع یتلا ثراوکلا نم ةيديلقت ةثراك - ةمكحم رضحُمو

 :ناونع ىأ كرتي نأ نود یبوب رداغ دقل .رجداب اهل ضرعتی

 :یلریفاتس ةيرق ىلإ ىلتنبلا ةرايسلا دوقي فوس هنإ لاق طقف
 .ىلريفاتس ةيرق ىلإ رجداب قلطنا هيلعو

 امير ...ر...ر...ر هنأ تننظ دقل" :اًحضوم رجداب لاق

 ىكل ندنل ىلإ رضح دقل .هقلح ىف ةصفب ىبوب رعش

 ىكل هتفيظو كرت ام ناعرس هنكل .هعورشم ىف رجداب دعاسي

 رجداب نإف كلذ لك مغرو .ةيسيلوبلا اهترماقم یکنارف كراشي

 .ةدحاو ةملكب ولو هقيدص بتاعي مل صلخملا
 ةضماغلا یبوب ةمهم ضيرعت مزتعي نكي مث هنأ رجداب حرش

 ىلع روثعلا بعصلا نم نوكي نل هنأب اًعنتقم ناك هنكل .رطخلل
 .ىلريفاتس مجحب ةيرق ىف ىلتنبلا لثم ةرايس

۳۸ 

 یتسیرک اثاجأ

 ىلإ لصب نأ لبق ةرايسلا ىلع رجداب رثع دقل .عقاولا ىفو
 نكي ملو _ یهاقلا دحأ مامأ فقت تناك ثيح ؛ىلريفاتس ةيرق

 .دحآ اهب

 ..:م...م...م كل مدقأ نأ ىف تركف دقلو" :رجداب لمكأ

 ..ٌالا ضعب كانه تناك .ةباعدلا ليبس ىلع ةريغص ةأجافم

 ملو :یفلخلا...خلا...خلا دعقملا ىف تاقلعتملاو ةيطغألا...ألا

 .و ةرايسلل تدعص...ص...ص .ةرايسلاب دحأ كانه نكي

 ."كرمع

 دق ءارضخ ةزب ىدتري اًقئاس نأ وه عقاولا ىف ثدح امو
 تارظنلا قرتسي ناك ىذلا - رجداب رعش دقو ؛ةناحلا نم جرخ
 مل قئاسلا كلذ نأ كردأ امدنع ةديدش ةأجاقمب  هنمكم نم

 ودبي قئاسلا كلذ هجو نأب ساسحإ رجداب ىدل ناك .ىبوي نكي

 نم هلباق ىتمو نيأ ديدحت عطتسي مل هنكل .ام لكشب اًهولأم
 .اًديعب اهب قلطناو ةرايسلا ىلإ بيرغلا لجرلا دعص .لبق

 لعفي اذام فرعي نكي ملو ؛ةريبك ةلضعم ىف رجداب ناك

 :ةبعص ةلأسم تاراذتعالاو تاحيضوتلا ميدقت ناك .كلذ دعب

 لجرل اًثيش رسفت نأ لواحت نأ لاوحألا لك ىف لهسلا نم سیلو
 نأ رجداب ررق اذهلو ؛ةعاسلا ىف اليم نيتس ةعرسب ةرايس دوقي
 .فقوتت امدنع ةرايسلا نم اًجراخ للستي نأو هنمکم ىف لظي

 :جدیتوک رودويت خوك - اهتهجو ىلإ اًريخأ ةرايسلا تلصو
 .كانه اهكرت مث بآرملا لخاد اهعضو ىتح ةرايسلا قئاسلا داقو

 تناك .اًسيبح رجداب راصو :هجورخ دعب بآرلا باب قلع هنكل

۳۹ 



 نورشعلاو عساتلا لصفلا

 كلت لالخ نمو..بآرملا بناوج دحآ ىف:ةريغص ةذفان كانه

 یهو یکنارف رجداب ىأر ؛:ةعاس فصن ىلاوح دعبو ؛ةذفانلا
 اًريخأو .اهتقلطأ ىتلا ةرافصلا كلت حمس مث :ناكملا نم برتقت
 .خوكلا ىلإ فلدت ىهو اهدهاش

 نأ ىف كشي أدبو ,رجداب ةريح اهتمرب ةلأسملا تراثأ دقل
 یقلپ نأ ررق دقف ,لاح ةيأ ىلعو .ثدحي اًثلطاخ نیش كانه

 :ثدحی ام هسأر ینیعب یریو ناكملا ءاجرآ ىف ةرظن

 رجداب نکمت .بآرلاب ةدوجوملا تاودألا ضعب ةدعاسمبو
 .ناكملل ةيدقفت ةلوج ىف قلطنا مث بآرملا باب لفق حتف نم
 نأ نظ هنكل ؛قالغإلا ةمكحم ىضرألا قباطلا نفاون تناك

 اذإ ىولعلا قباطلا نفاون ىدحإ نم ةرظن ىقلي نأ هناكمإب

 ىلإ طئاحلا قلست لثمي مل .حطسلا ىلإ قلستلا نم نكمت
 ىلإ ةهجتم هايم ةروسام كانه تناك دقف ؛ةبوعض ىأ حطسلا

 خوكلا حطس ىلإ بآرملا حطس نم ةفاسملا تناكو ؛بآرملا حطس

 رجداب لصو حطسلا قوف هفحز لالخ یفو .اهقلست لهسلا نم

 رجداب نزوو ةعيبطلا نيناوق تببست دقو .ةيجاجزلا ةوكلا ىلإ
 :لکشلا ذهب هظوقس ىف

 ءاهتياهن ىلإ ةياكحلا تلصو نيح اقیمع اًسفن یبوب طقتلا

 ةزجعم...ةزجمم تنأ لاوحألا لک ىف" :مارتحاب لاقو
 انا تسلوحتل .رجداب یزیزع اي كلوصو الول !ةعئار ةيدرف

 ."ةعاس نوضغ ىف نيتثج ىلإ ىكنارفو
 ثدح امل اًعيرس اًصخلم رجداب ىلع صقي ىبوب قلطنا مث

 تمص ةياكحلا ةياهن برقو ؛ةصقلا ةيادب ذنم یکنارف لو هل

۳۳۰ 

 یتسیرک اشاجآ

 1 .ةأجف ىبوب

 اي كناكم ىلإ ىبهذا - مداق صخش كانه" :لاق مث

 شنيرف نوتجنيساب رجور ريدقلا لثملا ىقلتيس نآلاو .ىكنارف
 ."هرمع ةاجافم

 اههجو ىلع تمسر دقو روسکلا دعقلا قوف یکنارف تسلج
 .پابلا فلخ دادعتسا ىلع رجدابو یپوب فقوو .بائتكالا حمالم

 ةعمشلا ءوض رهظ مث .ملالسلا ىلعأ ىلإ تاوطخلا تلصو

 بابلا حتفئاف لفقلا ىف حاتفلا عضو مث ,بابلا ةبتع لفسأ نم
 یتلا یکنارف دسچ ةعمشلا ءوض بجح دقو .هیعارصم ىلع
 ربع مهفطتخم فلد مث ؛جاعزناب اهدعقم ىف موکتت تناك

 :بابلا لخدم

 .دیدش سامحب رجدابو یبوب هيلع ضقنا ةظحللا كلت یفو
 لجرلا طقس دقف ؛ةقرافو ةريصف ةيلاتلا ثادحألا تناك

 ىلع تطقسو هيدي نم ةعمشلا تراطف ,ةأجافملا عقو نم اًضرأ
 ءاقدصألا فقو ناوث ةدع دعبو ,یکنارف اهتداعتسا مث ,ضرألا

 نوملطتی مهو ةتماش عاتمتسا تا رظن مههوجو تلع دقو ةثالثلا

 ىف اهمدختسا ىتلا لابحلا سفن هب تطاحأ دقو لجرلا ىلإ
 .یکنارفو ىبوب دييقت

 اهنإ .شنيرف نوتجنيساب ديس اي ریخلا ءاسم" :ىبوي لاقو

 ىتلا ةطبغلا ةربن نأ ولو - "ةزانج روضحل ذج ةبسانم ةليل
 اذ نمف :ءىشلا ضعب ةجف تدب ىبوب توص ىف ةيلج ترهظ

 ؟همولی نأ عيطتسي ىذلا

۳۳ 



GHOST 92 
7۳/۶ GHOST 2 

THE GHOST 2 
 ٠ لصفلا

 بورهلا

 تطقس دقو :مهيلإ رظنلا ضرألا ىلع ىقلملا لجرلا قدح
 كانه دعي مل .هتعبق تعقو كلذكو ههجو قوف نم ةراظتلا
 ليمجتلا قيحاسم طويخ تدب ثيح ؛ركنتلا ةلواحم نم ةدتاف

 هجولا حمالم تناك كلذ ادع اميف نكل .هيبجاح دنع ةحضاو

 اذه بحاص نأ ىلإ حوضوب ريشت اًليلق ةجذاسلاو ةقيطللا
 .شنيرف نوتجنيساب رجور وه هجولا

 ةاجانم ةربنيو .یقیقحلا بذعلا هتوصب رجور ثدحت

 .ةفيطلا

 اًصخش نأ اًديج ملعأ تنك دقل !ریثم رمآ نم هل اي" :لاقف
 ةدرف فذقي نأ ىلع اًرداق .لاح ىأب .نوكي نل كلثم اًديقم

THE GHOST 2 

 E a ا
THE GHOST 92ثدح دق ليحتسملا نأ  ةركفلا هذه ةلاحتسا مغر-تضرتفاو  

 اًديدج اًءوض ىقلي ثدح ام لكو كلذ تلعق دق لعفلاب كنأو

5 THE GHOST 2 

HOST 92 
HOST 92 



 نوئالثلا لصفلا

 ."ىناسنإلا لقعلا ةيدودحم ىلع
 ثدحتي لجرلا رمتسا دقف ,هعطاقی مل اًدحأ نإ ثيحو

 :ةيلمأتلا ةربنلا سفني

 فسؤم رمآ هنا لاح ةيأ ىلع ةلوجلا هذه تبسك دقف نذإ"

 تنكمت دق ىننأ تننظ دقف ؛قالطإلا ىلع عقوتم ريغو ةياغلل
 ."اًعيمج مكعادخ نم

 باطخلا روز نم تن .لعفلاب انتعدخ دقل" :ىكنارف تلاق
 ."۹دللذگ سيلأ .هلسرأ دق ىبوب نأ تننظ ىذلا

 ."رومألا هذه ىف ةبهوم یدل نإ" :عضاوتب رجور لاق
 :"6ىبوي نع اذ امو"

 - فطلب مستبيو هرهظ ىلع دقري ناك ىذلا - رجور نأكو ادب
 .مهل قئاقحلا حرشب اًريثك عتمتسي

 ناكو .جنارجلا ةحصم ىلإ بهذيس هنأ ملعأ تنك دقل"
 رمملاب ةطيحملا تاريجشلا لخاد ءابتخالا وه هلعف ىلع ام لك
 ءارولا ىلإ عجارت امدنع كانه هفلخ فقأ تنك دقل .هراظتناو

 مث .راجشألا ىدحإ قوف نم ءاقمح ةقيرطب طقس نأ دعب
 سیکب هقنع ةرخؤم ىلع هتبرض مث ةيلجلا تأده یتح ترظتنا
 ثيح جراخلل هلمح وه كلذ دعب هلعف یلع ام لك ناكو .لمر

 ءانه ىلإ هترضحأو ىفلخلا دعقملا ىف هتعضوو «ىترايس تفقوأ
 ."حابصلا لبق اًددجم لزنملا ىلإ تدع مث

 ةقيرطب ليحرلل اهتعفد له ؟اریوم نع اذامو"

 .اًريثك هدعسأ دق لاؤسلا نأك ادبو رجور هقهق

PE 

 ىتسيرك اثاجآ

 ."ىبوب ىزيزع اي ةياغلل ديفم نف ريوزتلا نإ" :لاقو
 ."!ريقحلا اهيأ" :ىبوب حاص

 نأ تأرو :؛اهرمغي لازيال لوضفلا ناكو «ىكنارف تلخدت
 .حاضيإلا نم ديزملاب هل حمسي جازم ىف ودبي مهنيجس

 بييبظلا ةيصخش تلحتنا اذامل" :ةلئاستم تلاقف

 ."۹نوسلکین
 هسفن ىلع لاؤسلا حرطی رج ور نأک ادب "5كلذ تلعف اذامل"

 ام فاشتکا ىف یتبغرل كلذ تلعف یننآ دقتعآ ءاّيكزج" : لاعف
 نأب نیمنتقم امتنک دقف ؛امکنم لک عادخ عیطتسأس تنك اذإ

 رجور كحض ."هينذأ یتح رمألا ىف طروتم نیکسلا نوسلکین

 هنأ درجل" :لوقی فدرأو الجخ رمحی یکنارف هجو لمج امم
 - هل تضرعت یذلا ثداحلا لیصافت لوح اليف كيوجتسا نك
 ةلواحم ىف جعزلا هیولسأو ءاقرخلا هتقيرطب كلذ لعق دقو

 ."ءیش لكل ةقيقدلا ليصافتلا لك ةقرعم

 ."ةاًمامت ءىرب لعقلاب وه لهو" :ءطبب ىكنارق تلاق

 مدق دق لاح لك ىلع هنكل ,عیضر لفط لثم" :رجور در

 صاخلا ثداحلا كلذ ىلإ یهابتنا تفل ثيح :ةليلج ةمدخ ىل

 دق كنأ كردأ ىنلعج رخآ فقوم كانه ناك دقو اذه كي

 فقأ تنك دقف ؛اهب نيرهاظتت ىتلا ةءاربلا كلتب نينوكت ال
 تعمسو فتاهلا ربع نيثدحتت تنأو حابص تاذ كنم برقلاب
 ةساح یدل نإ ."ىكنارف" مساب كبطاخي وهو كقئاس توص

 كتلحر ىف كقفارأ نأ كيلع ٌتحرتقا دقل .ةبسانملاب ةيوق عمس
 كيلع اًحضاو ادب حايترالا نكل كلذ ىلع تقفاوو ةنيدملا ىلإ

۳۵ 



 نوثالثلا لصفلا

 زهو رجور تكس انهو - "...كلذ دعبو..ىيأر تريغ امدنع

 ناك دقل" :فدرأ مث هتعاطتسا ردق ىلع نيتضيرعلا هيفتك

 نوسلكيت طروتب اًمامت امتعنتقا دقو امکدهاشآ نأ اًجهبم اًئيش

 اًهيبش ودبي هنكل .قالطإلا ىلع ذؤم ريغو قمحأ زوجع هنإ -
 نأ تيأترا دقلو .مالفألا ىف نورهظي نيذلا نيناجملا ءاملعلاب
 ىفخت !ذام ىردي ال ءرملاف ةیهتا یتح نیعدخنم امكيقبأ
 ینقومو - عیرذلا لشقلاب یهتنت دق ططخلا لضفأو :هل مايآلا

 ."كلذ ىلع لیلد ريخ یلاحلا

 ؛هب ینربخت نأ بجي رخآ رمأ كانه" :یکنارف تلاق
 ."؟زنافيإ وه نم .نونجلاب ىنبيصي داكي لوضفلاف

 ."؟نوكي نم نیفرعت ال تنأف نذإ !هوأ" :رجور لاق
 .اًددجم كحض مث - رجور كحض

 دق ءرلا نأ مک رهظي وهو .ةيافلل عتمم ءیشل هنإ" :لاقو

 ."نايحألا ضعب ىف الفقم نوکی
 ."؟اذه كمالكب اندصقتأ" :ىكنارف تلاق

 !نيملعتأ .ىسفن نع ثدحتأ تنك لب .الك" :رجور لاق
 ىسقنل ظفتحأسو ,كربخآ نلف زنافی| وه نم نيفرعت ال تمدام
 ."ريغصلا رسلا اذهب

 ةلواطلا بلق نم انكمت دقل  ءىشلا ضعب اًبيرغ فقوملا ناك

 ةقيرطب عاطتسا دقف كلذ عمو .شنيرف نوتجنیساب رجور ىلع

 «ضرألا ىلع ىقلم وه اهو .راصتنالا كلذ مهبلسي نأ ةبيزغ
 .فقوملا ىلع اًرطيسم لازي ال كلذ مغرو ,نیجسو ديقم

 مكططخ یه ام لأسأ نأ ىل له" :اًلئاستم رجور لاق

۳۳۹ 

 یتسیرک اثاجأ

 ."؟نآلا

 عضبب ىبوب متمت دقو .دعب ةطخب ركف دق مهدحأ نكي مل
 .ةطرشلاب لاصتالا نع ةحضاو ريغ تاملك

 اولصتا !هلمع مكنكمي ام لضفأ اذه" :جاهتباب رجور لاقف

 فاطتخالا یه ةمهتلا نوكت فوسو ,مهیلا ىنوملسو ةطرشلاب
 رظن مث ."ةلوهسب ةمهتلا هذه راكنإ عيطتسأ نلو :نظأ ام ىلع

 ."ىلإ بسن اميف بنذم ىننإ لوقأ فوس" :فدرأو ىكنارف ىلإ
 الجخ یکنارف هجو رمحا

 ."5لتق ةميرجل كباكترا نع اذامو" :تلءاستو
 ىف ىركف .قالطإلا ىلع ليئد ىأ نيكلتمت ال كنإ «ءىتزيزع"

 ."كسفنب كلذ نيفشتكت فوسو رمألا

 .هسرحتو انه ىقبت نأ لضفألا نم ؛رجداب" :ىبوب لاق
 ."ةطرشلاب لاصتالل بهذأ فوس

 ال نحنف ؛رجداب اي رذحلا مازتلا كيلع" :یکنارف تلاقو

 ."لزنملاب نونوكي امبر نيمرجملا نم اًصخش مك ىردن
 هذه ذفنأ تنك دقل - ىاوس دحأ دجوي ال" :رجور لاق

 ."ىدرقمب ةيلمعلا

 ىف كمالك قيدصتل اًدعتسم تسل" :ةنوشخب ىبوب لاق
 ."ةلأسملا هته

 .لبحلا ىف ةدوجوملا دقعلا صحفو ىنحنا مث

 ىلإ باهذلا عيطتسي نلو .اًديج ةقثوم لابحلا نإ" :لاق مث
 .یضرألا قباطلا ىلإ اًعيمج طبهن نأ لضفألا نمو :ناكم ىأ

 ."لفقلاب بابلا قالغإ عيطتست

۳۳۷ 



 نوكالثلا لصفلا

 كانه !باشلا ىقيدص اي ككشتم تنأ مك" :رجور لاق

 نانتمطاب كرعشي هلعل  اًدحاو ديرت تنك اذإ ىبيج ىف سدسم

 ."نهارلا ىعضو ىف ءىشب ىنديفي نل هنأ ىلع ةوالع .ربکآ
 الیلق ىنحناو رجور تاملك ىف ةيرخسلا ةربن ىبوب لهاجت

 .هبيج نم سدسملا جرخي ىك
 اذإو .سدسملا اذه رمآ تركذ دق كنأ فیطللا نم" :لاقو

 ."لعفلاب ربكأ نانئمطاب ىنرعشي وهف ,ةقيقحلا تدرأ
 ,اتاصاصرلاپ وقح هئإ ...اتسحا وجور لاق

 نيكرات ؛ةرجحلا نم نوجرخي اوءدبو ةعمشلاب ىبوب كسمأ

 ىف حاتفلا عضوو بابلا ىبوب قلغأ مث ,ضرألا ىلع ىقلم رجور

 .ىرخألا هدي ىف سدسملاب كسمأو ؛هبيج

 ىف كرحتنو رذحلا مزتلن نأ بجي .الوأ طبهأ فوس" :لاقو
 ."نالا ةبلج ىأ ثدحن ال ىتح ءوده

 :اهوكرت ىتلا ةرجحلا هاجت هسأرب ئموي وهو رجداب لاق
 ."؟كلذك سيلأ ,بیرغ...رغ...رغ باشل هنا"

 ."ةيضاير حورب ةميزهلا لبقتی هنکل" :یکنارف تلاق

 نم دعب تصلخت دق یکنارف نكت مل ةظحللا كلت یتحو

 .شنیرف نوتجنیساب رجور وعدلا عئارلا باشلا كلذ ةيبذاج

 ةيضرالا ةهدرلا ىلإ دوقت یتلا ملسلا تاجرد تناك
 یبوب رظن .ةياغلل اًنداه ناك ناكملا نكل «ءىشلا ضعب ةيعادتم

 ىف ةهدرلاب اًعوضوم فتاهلا ىأرف ,نیزباردلا ةدمعأ ءارو نم

 .لفسألا

 نلف ءالوأ تارجحلا كلت دقفتن نأ ىرحألا نم" :ىبوب لاق

۳۳۸ 

 یتسیرک اثاجأ

 ."فلخلا نم مهدحآ انمجاهپ نأ اُیطل اًكيش نوکی
 .رخآلا دعب اًدحاو عبرألا مونلا فرغ باوبأ رجداب حتف

 ليثض دسج اهب ناكف ةعبارلا امأ .ةرغاش اهنم ثالث ناكو
 .ريرسلا ىلع ىقلم

 ,"'!اريوم اهنا" :یکنارف تحاص

 شارفلا قوق دقرت اريوم تناك - ةفرفلا ىلإ اهاقیفر عفدنا
 لفسأو ىلعأ ىلإ الیلف كرحتي ناك اهردص نأ الإ .ةتيم اهنأك
 .هطقتلت سفن لك عم

 ."۹ةمئان ىهأ" :ىبوب لاق
 ."ةردخم اهنأ دقتعأ" :یکنارف تدر

 ةنقحم تدجوف ؛ةرجحلا ءاجرأ ىف ةرظن یکنارف تقلأ
 ةلواطلا ىلع ةعوضومو ةيلطم ةريغص ةينيص قوف ةاقلم

 ةرباو ىلوحك لعشم اًضيأ كانه ناكو .ةذفانلا نم ةبيرقلا
 .نیفروم

 نأ لضفألا نم نكل .ریخب نوکتس اهنأ نظأ" :یکنارف تلاق
 ."اًبيبط اهل یعدتسن

 ."ةطرشلاب لصتنو بهذن انوعد" :ىبوب لاق
 یکنارف یدل ناکو .ةيضرألا ةهدرلا ىلإ اًعيمج اوقلطنا

 حضتا نکل .ةعوطقم ةرارحلا نوکت نأ نم فواخلا ضعب
 زکرمب لاصتالا مت ثیح ؛اهعضوم ىف نكت مل اهفواخم نأ
 حرش ةلواحم ىف مهتلباق تابوعصلا نکل .ةلوهسب ةطرشلا

 لاصتالا نأ ةيادبلا یف اودقتعا نيذلا ةطرشلا لاجرل ةلأسلا

 .ةفيخس ةحزم هنوک ودعي نل

۳۳۹ 



 نوثالثلا لصفلا

 ىبوب عضوف .ءاعدتسالا ةيدجب اًريخأ اومنتقا زتقا مهنکل

 ةطرشلا لاجرل حرش نأ دعب حایتراب دهنتیوهو فتاهلا ةعامس

 مهنأب ةطرشلا طباض هدعوو :اًضيأ بيبط ىلإ ةجاحب مهنأ
 .اًبيبط مهعم نورضحيس

 شتفم لمحت ةرايس ناكملا ىلإ تلصو قشا ثاقد رشع دعب

 ىلع حوضوب هتئيه لدت اًدوجع الجرو طابضلا دحأو ةطرشلا

 .ىرشب بيبط هنأ

 اًددجم رومألا مهل احرش نأ دعيو :ىكنارغو ییوب مهلبقتسا
 حتف .ةيولملا ةرجحلا ىلإ قيرطلا امدقت .ةيكيناكيم ةقيرطب

 ىفف ؛بابلا ةبتع مامأ الوهذم فقو مث  ةرجحلا باي ىبوب
 اكو .ةقزملا لابحلا نم ةموك كانه تناك :ةوجحلا فضتتفم

 ةموك لفسأ ىلإ هرج مت ىذلا ريرسلا قوف عوضوم ىسرك كانه
 .اًمامت رسکتلا جاجزلا

 درثآ ىأ هل نكي ملف...شنیرف نوتجنیساب رجور امأ
 مهتلهذأ دقو مهنكامأ ىف رجدایو یکنارفو ىبوب رمست

 .ةأجافملا

 ىنيدوه رحاسلا لسن نم یننآ معزي ناك دقل" :ىبوب لاقو

 كلت عطق نم نكمت فيك .هسفن ىنيدوه ىلع لجرلا قوفت دقل -
 ."؟ءامسلا قحب لابحلا

 ."هبيج یف ایکس عضي ناك هنأ دبال" :یکنارف تلاق

 تناك دقل ؟اهيلإ لوصولا هل ىنأ .كلذ انضرتفا اذإ ىتحو"

 ."هرهظ فلخ ةديقم هيدي اتلك

 رثكأ راصو لب .ةقباسلا هكوكش لك تداع دقو شتفملا لعس

۳۳۰ 

 یتسیرک اثاجأ

 .ةفيخس ةحزل ةيحض ناك هنأب اًعانتقا

 تدب ةليوط ةصق نايكحي امهيسفن یکنارفو ىبوب دجوو

 .ةقيقد لك رورمب ةلاحتسا رثكأ
 .قزآملا كلذ نم امهصلخ بيبطلا نكل

 ءاريوم اهيف دقرت ىتلا ةفرقلا ىلإ بيبطلا بحطصا امدتعق
 وأ نيفروملا مادختساب ريدختلل تضرعت دق اهنأ روقلا ىلع نلعأ
 .ةريطخ اهتلاح ربتعي ال هنإ لاقو .نويفألا نم صلختسم راقع

 وأ عبرأ نوضغ ىف اهسفن ءاقلت نم قيفتس اهنأ دقتعي هنإو
 .تاعاس سمخ

 .ةقطنملا نم بيرق ىفشتسم ىأ ىلإ اهلقن بيبطلا حرتقاو
 امهنكميرخآ سنی ل يحير تاو سی

 ىذلا ,شتقلا ىلإ امهيناونعو امهيمسا ايطعأ نأ دعيو .هلعف

 سیسنارف ىديللا اًمح یه یکنارف نوكت نأ ىف اًريثك ككشت

 انكمت دقو .جديتوك رودويت خوك ةرداغمب امهل حمس .تنيوريد

 نفس قدنفب لوزنلا نم  ةطرشلا شتفم ةدعاسمبو كلذ دعب

 .ةيرقلا ىف زراتس

 نولماعي نولازي ال مهنأب رمتسلا مهرومش مغرو :كانهو
 باهذلاب مهل حمس امدنع اًريثك نينتمم اوناك دقف .نيمرجملاك

 یبوب نم لكل ةجودزم ةفرغ نع ةرابع تناكو  مهفرغ ىلإ

 .ىكنارف لجأ نم ةريغص ةيدرف ةفرغو .رجدايو
 ىبوب عمس ,مهفرغ ىلإ مهلوخد نم ةدودعم قئاقد دعيو

 .هتفرغ باب ىلع تاقرط توص

 .ىكنارف وه قراطلا ناكو



 نوثالثلا لصفلا

 قمحألا شتفملا كلذ نأ ول ام ءىش ىف ترکف دقل" :تلاق

 یدلف :اهتمرب ةلأسملا هذه انعرتخا دق انتأب هعانتقا ىلع رصآ

 ."مروفورولكلاب ىريدخت مت دق هنأ تبثي ليلد
 ."ةوه نيأ ؟اذه ىلع ليلد كيدلأ"

 ."محفلا قودنص ىف" :ميمصتي یکنارف تلاق

 ۳۱ لصفلا

 الاؤس حرطت ىكنارف

 .اهتارماغم ءارج نم ىكنارق هل تضرعت ىذلا قاهرإلل اًرظن
 تناك .ىلاتلا مويلا حابص نم رخأتم تقو ىتح تمات دقق

 نم ىكنارف تلزن امدنع فصتلاو ةرشاعلا ىلإ ريشت ةعاسلا

 ىيوب تدجو ثيح قدنفلاب ريغصلا ىهقملا ىلإ تهجوتو اهتقرغ

 .اهراظتناب سلجي

 ."اًريخأ تظقيتسا دق اه .یکنارف اّبحرم"

 لثمب نكت ال" :لوقت یهو دعاقملا دحأ قوف ىكنارف تسلج
 ."ىزيزع اي دئازلا طاشنلا اذه

 محللاو ضيبلاو قودحلا كمس مهيدل ؟نیلوانتتس اذام"
 ."درابلا محللا حئارشو ددقملا

 صمحملا زبخلا لوانتأ فوس" :ةعطاقم یکنارف تلاق
 ."؟مويلا كباصأ اذام .ىاشلاو

 نمف ؛لمرلا سيكب برضلا ضارعأ اهنأ دبال" :ىبوب لاق

 .خملا ىف تالصولا ضعب عطق دق لمرلا سيك نوكي نأ لمتحملا

۳۳۳ 



 نوثالثلاو ىداحلا لصفلا

 ةرينلا راكفألاو طاشنلاو ةيويحلاب ّيلتمم ىننأب رعشأ ىننإ
 ."ةطشنألا ضعبب مايقلاو جورخلل قوش ىدلو

 ."5نذإ جرخت ال اذامل ءاتسح" :ةدالیب ىكنارف تدر

 لاوط دنوماه شتفملا ةبحصب تنكو ,لعفلاب تجرح دقل"
 اهنأب فرتعن نأ انيلع بجوتي قوس ةمرصتملا ةعاسلا فصت

 ."نهارلا تقولا لالخ ةفيّحس ةحزم تناك

 ."...ىيوي اي نکل .هوآ"

 ىلإ لصن نأ انيلع نكل .نهارلا تقولا لالخ :تلق دقل"
 :حیحصلا قيرطلا ىلع ریست اتنإ .یکنارف اي ةلأسملا هده بلق
 ديرن ال نحن  قيقحتلا ىف رارمتسالا وه هلعف انيلع ام لكو
 لب .فاطتخالا ةمهتب شنيرف نوتجنيساب رجور ىلع ضّيقُي نأ
 ."لتقلا ةميرج هيلع تيثن نأ ديرن

 ال هنم لاتن فوسو" :اهسامح تداعتسا دقو یکنارف تلاق

 ."ةلاحم

 ديزملا یلوانت .ةبولطملا حورلا یه هذه" :اّقفاوم ىبوب لاق
 ."ىاشلا نم

 ."؟اریوم لاح فيك"
 ىف اهنكلو اهيعو تداعتسا دقل  ةياغلل ةئيس ةلاح ىف اهنإ"

 اهتكرح لش دق فوخلا نأ حضاولا نمو .ةديدش ةيبصع ةلاح
 زنيوك ةيحاض ىف ةهاقن راد ىلإ ندتل ىلإ تبهذ دقل .اًمامت
 بعرب سحت اهنإو كانه نامأب رعشت فوس اهنإ لوقت .تيج
 ."انه ديدش

 ."ساسألا نم ةيوق نكت مل اهباصعأ نإ" :یکنارف تلاق

۳۳ 

 یتسیرک اثاجأ

 دوجو ىف هتکرح فوخلا لشي دق صخش ىأ نإ :اتسح"

 ىف شنیرف نوتجنیساب رجور لثم راوطألا بيرغ شحوتم لتاق
 ."ةقطنملا

 ."نحن انم صلختلا ىف بغري امناو .اهلتق ديري الوه"

 هسفنب لاغشتالا ديدش نآلا هنأ حجرملا نم" :ىبوب لاق

 اينآلاو .نهارلا تقولا ىف اننأشب قلقلا نم هعنمت ةجردل نآلا

 ةلأسملا ةيادب نأ دبالف ؛انتاقيقحت ىف رمتسن نأ انيلع ,یکنارف
 نأشب نطاخ ءىش كانهو .هتيصوو جافاس نوج ةافو ىه اهلك
 جافاس نأ وأ .تروز دق جاقاس نوج ةيصو نأ امإق ؛ةلأسملا هذه

 ."ليبقلا اذه نم ءىش ىأوأ لتق دق
 دق ةيصولا نوكت نأ اًدج حجرملا نم" :لمأتب یکنارق تلاق

 ذإ ؛رمألا ىف اطروتم شنیرف نوتجنيساب رجور ناك اذ! تروز
 ."هصصخت وه ريوزتلا نأ ودبي

 فشتکن نأ بجي - لتق ةميرجو ريوزت رمالا ىف ناك امير"
 ."انسفنأب كلذ

 .ةقفاوم اهسأرب یکنارف تأموآ

 ىلع ىعالطا دعب اهتبتک ىتلا تاظحالملا ید" :تلاقو
 ءةيهاطلا :ىلدوش زور امه ةيصولا ادهاش ناك .ةيصولا

 .امهيلع روثعلا بعصلا نم نوكي نلو .ىناتسبلا .ریم تريلأو
 .ىلو دروفلیا  ةيصولا ابتك ناذللا نایماحلا اضيأ كانهو
 ديسلا لاق امك ؛اًدج ةمرتحم ةاماحم ةكرش نالثمي امهو

 ."جاريس

 لضفألا نم هنأ نظأو ,ةطقنلا هذه نم ادبن فوس .انسح"

۳۳۵ 



 نوثالثلاو ىداحلا لصفلا

 یجرختست نأ كناكمإب نوكيسف

 ىلدوش زور نم لكب لصتأ فوس انآو ,ینم رثكأ تامولعم امهنم

 ؛نييماحملا رمآ تنأ ىلوتت نأ

 ."ريم تربلأو

 ."ةرجداي نع اذامو"

 تسلو - ءادغلا تقو ىتح مونلا نم ظقيتسي ال رجداب"

 ."هنأشب یقلقت نأ ىلإ ةجاحب

 ىف ةيلاملا هتالكشم ةيوستب موقن نأ بجي" :یکنارف تلاق
 ."انتايح ذاقنإب ماق دق هنأ هبسحو .ام تقو

 طوأ .ةديدج تالكشم ىف طروتيس ام ناعرس" :ىبوب لاق

 ."؟هذه ىف كيأر ام ,ةبسانلاب

 .ةرذق ةيفارغوتوف ةروص اهيلإ یبوب مدقو
 تيتأ نيأ نم !نامیاک دیسلا" :روضلا ىلع یکنارف تلاق

 ."؟ةروصلا هنهب

 ."سمألا ةليل فتاهلا فلخ نم تطقس دقل"

 رظتنا .نوتلبمت ةديسلاو دیسلا نوكي نم نذإ حضاولا نم"
 ."ةظحل

 تناکو ءامهتلواط نم وتلل تبرتقا دق تالدانلا ىدحإ تناك

 یکنارف اهيلع تضرعف :صصمحملا زبخلا اهدي ىف لمحت

 .ةروصلا

 ."؟لجرلا اذه نوكي نم نيملعت له" :ةلئاستم تلاقو

 نيميلا ىلإ اهسأرب تلام دقو ةروصلا ةلداتلا تصحفت

 ینتکمی ال نكل - لبق نم لجرلا اذه تيأر دقل" :تلاقو

۳۳۹ 

 یتسیرک اثاجآ

 ناك یذلا دیسلا هنا :معن طوآ .هتیآر یتمو نيأ ةقدب ددحآ نآ

 وه لحر دقل .نوتلیمت دیسلا - جدیتوک رودویت لزنم كلتمی

 ."دقتعأ ام ىلع دالبلا جراخ ىلإ - ةرتف ذنم هتجوژو
 ."؟ناك لاجرلا نم عون ىأ" :یکنارف تلءاست

 نوتلبمت لآ نكي ملف ؛كلذ ىلع مكحأ نأ عيطتسأ ال"

 ةياهن تازاجإ ضعي ىف طقف  اًريشك انه ىلإ نارضحی
 ةديسلا امأ انه فراعم ىآ نوتلبمت ديسلل نكي مل .عوبسألا

 ةرتفل لزنملاب اثكمي مل امهنكل ؛ةقيطل ةأرما تناكف نوتلبمت
 ديدش لجر یفوت اهدعبو طقف روهش ةتس اًبيرقت  ةليوط
 ارفاسو لزنلا ارداقف :هلاومأ لک نوتلبمت ةديسلل كرتو ءارثلا

 جدیتوک رودویت لزنم اعيبي مل امهنکل ,دالبلا جراخ یشیعلل

 ضمبل نايحألا نضعب ىف هناريعي امهنآ نظأ انأو .كلذ مغو

 نظأ ال ىننكل :عوبسألا ةياهن تازاجإ هيف اوضقيل صاخشألا
 هذه لك ةديسلا تترو نآ دعب اددجم هيف شيعلل نادوعيس امهتأ
 ."لاومألا

 زور ىعدت ةيهاط امهيدل ناك دقل" :یکنارف تلءاست

 ."؟كلذك سيلأ :یلدوش

 نأو ,نیخابطلاب ةمتهم نكت مل ةباشلا ةلدانلا نأ ادب نكل

 نم ةمخض ةورث ءرلا ثري نأ ةلأسم ىه اهتليخم ريثي ام لك
 ةقثاو ريغ اهنأب یکنارف لاؤس ىلع تدر اذهلو :ءالبتلا دحآ
 یهو تبحسنا مث :نوتليمت لآ یدل مسالا اذهب ةيهاط دوجو نم
 .ةغرافلا صمحملا زبخلا ةينيص لمحت

 نامياك لآ عنتما دقل .رومألا لك حضوي اذه" :یکنارف تلاق



 نوثالثلاو ىداحلا لصفلا

 لجأ نم لزنلاب نوظفتحي مهنكل ءا نه ىلإ روضحلا نع
 ."ةباصعلا تاطاشن

 امك :امهنیب قيقحتلا ماهم ميسقت ىلع یکنارقو ىبوب قفتا

 دعب .ىلتنبلا اهترايسب ىكنارف تقلطناف «لبق نم ىبوب حرتقا

 ,ةيلحلا رجاتلا ضعب نم ةقينألا سبالملا ضعب تعاتبا نأ
 .ىناتسيلا ريم تريلأ نع اتخب ىبوب قلطناو

 .ءادغلا تقو ىف الباقت مث

 ."5تفشتكا اذام .اتسح" :الئاستم یبوب لاقف

 اًيفن اهسأر یکنارف تزه

 .ریوزت ثودحب لامتحا ىأ دجوي ال" :سئای توصب تلاقو
 حضتا دقو - دروفلیا دیسلا ةبحصب الیوط اّتقو تيضمأ دقل
 انعم ثدح ام ءابنآ هتفلب دقل .عابطلا فيطل زوجع لجر هنأ

 ال هنأ نظأو :ليصفتلاب رمألا عامسل اًمهلتم ناکو سمألا ةليل
 ةيأ ىلع .ناكملا اذه ىف ةريثملا رابخألا نم ريثكلا مهيلإ درت
 ةزوجعلا لجرلا كلذ ىلع ىترطيس تمكحأ ام ناعرس .لاح

 یتنأب ةرهاظتم - جافاس ديسلا ةيضق هعم شقانآ تأدب اهدعبو
 ىلإ اوحلآ دق مهنآو جافاس دیسلا براقآ نم اًضعب تلباق دق

 ىلإ تلصو امدنعو ,ةيصولا ىف ریوزت دوجو لوح مهكوكشب

 !ةلیحتسم ریوزتلا ةلأسم نإ لاقو - زوجعلا جاه ةطقنلا كلت
 تابتاکم وأ تاباطخ ربع متي مل ةيصولا ةباتكب هقيلكت نإ ثيح
 جافاس ديسلا ىأر دق عقاولا ىف هنكلو .لیبقلا اذه نم ءىش ؤأ
 سفن ىفو هروضح ىف ةيصولا بتكت نأ ىلع ريخألا رصأو هسفنب
 ىكل هبتكم ىلإ بهذي نأ ديري دروفليإ ديسلا ناك دقف .تیقوتلا

۳۳۸ 

 یتسیرک اثاجأ

 اقاروآ نوبتکی ملعت امك مهنأ دصقآ - قئال لکشب ةيصولا بتكي
 "...ءارهلا اذه لکو ةيلوآ تادوسمو

 ىل قبسی ملف ؛ءايشألا هذه نم يأ ملعأ ال انأ" :یبوب لاقف

 ق نم ةيصو تبتک نأ
 ةيصولا تبتک دقو :نيتنثا لي لبق نم ةيصو انآ تبتك دقل"

 رذع قالتخال ةرطضم تنك ثيح ؛مويلا اذه حابص ىف ةيناثلا

 ."نيماحملا دحأ بتكم لخاد یدوجول
 ."؟كلاومأ لك تكرت نلو"
 ."تنأ كل"

 حجن ولف ؟ىعم نيقفتت الأ ءاًشئاط افرصت كلذ ناك دقل"

 نوقلي امبرف .كنم صلختلا ىف شنيرف نوتجنيساب رجور

 ."!ةقنشملا لبح وه ىريصم نوكيو ّىلع ةمهتلاب
 تنك امك :انسح .اًقلطم كلذ ىف ركفأ مل" :یکنارف تلاق

 نأ ىلع اًرصمو ةيافلل اًييصع جافاس ديسلا ناك دقن :لوقأ
 .ناكملاو نامزلا یسفن ىف ةيصولا ةباتكب درو فلیا ديسلا موقي
 مث .ةيصولا ىلع ادهشو یناتسیلاو ةيهاطلا ترضح دقو
 ."نمآ ناكم ىف اهب ظفتحي یکل هعم دروفليإ ديسلا اهذخأ

 دوجو لامتحاب اًمامت حيطت ةصقلا هذه" :اًمفاوم ىبوب لاق

 .”ريوزت

 صخشلا تيأر اذإ ريوزتلاب نعطلا نكمي ال كلذ ملعأ"
 ةلأسملل ةبسنلاب امأ .ةيصولا ىلع همساب عقوي وهو ینعلا
 فاشتكا اًّدج بعصلا نم نوكي فوسف - لتقلا ةميرج -ىرخألا
 ةثجلا ةنياعل رضح ىذلا بيبطلاف ؛نآلا اهصوصخب ءىش ىأ

۳۳۹ 



 نوثالثلاو ىداحلا لصفلا

 بیبطلا وه سمألاب هانيأر ىذلا بیبطلاو .ةرتف ذنم ىفوت دق

 ."طقف نيرهش ذنم هلحم لح دقو  ديدجلا
 ,"ةفسؤملا تولا تالاح نم اًددع انيدل نأ ودبي" :یبوب لاق

 ."؟اًضيأ تام ىذلا نم ءاذامل"

 ریه تربلآ"
 ."ةام ةقيرطب اًعيمج مهنم صلخت دق اًدحأ نأ نظتأ"

 لاح لك ىلع .ىقطنملا ريغ ميمعتلا نم اًعوت اذه ودبي"
 لجرلا ناك دقف - كوکشلا نم ريم تربلآ ىنثتسن نأ اننكمي

 ."رمعلا نم نيعبسلاو ةيناثلا ىف
 ىلإ لجرلا اذه توموزعأ فوس ءاتسح" :یکنارف تلاق

 دود نع ثحبلا ىف ظح ىأ كفلاح لهف ؛ةيعيبط بابسأ
 ."۹یلدوش

 «نوتلبمت ةلئاع لزنم ىف ةمدخلا تکرت نأ دعبف معن"
 آهنكن .كانه لزانلا دحأ ىف لمعلل ارتلجنا لامش ىلإ تبهذ

 ةصق هب اهطیرت تناك لجر نم تجوزتو اًددجم انه ىلإ تداع
 دق اهنأك ودبي ظحلا ءوسلو ءاًماع رشع ةعيسل ترمتسا بح

 -دحأ ىأ نع ءىش ىأ ركذتت دعت ملو لبخلا ضعبب تبيصأ
 ."اهيلإ ثدحتلا كنكمي امبر

 ديجأ انأف ؛نذإ اهيلإ باهذلل رطضأ فوس" :یکنارف تلاق
 ."9ةبسانلاب رجداب نيأ .نيلوبخملا عم لماعتلا

 اًفقاو به مث ."اًمامت هرمأ تيسن دقل !ىهلإ اي" :ىبوب لاق
 .قئاقد عضب دعب داع مث .ةعاقلا رداغو

 هنکل :مونلا ىف اًهرغتسم لازيال هتدجو دل" :اًحضوم لاقو

 ىتسيرك اثاجأ

 باب تقرط دق فرغلا تامداخ ىدحإ نأ ودبيو .نآلا ظقيتسا
 ."هظاقيإب الیفک نكي مل كلذ نكن .لبق نم تارم عيرأ هتفرغ

 لضقألا نم .اًنسح" :فوقولاب مهت یهو ىكنارف تلاق
 یرتشآ نأ بجي اهدعبو ءةلوبخملا ةأرملا كلت ةيورل بهذن نأ

 ضعبو :مامحتسا ةجنفساو .مونلل اًصيمقو .نانسآ ةاشرف

 نم اًرريشك تبرتقا دقل - یرخألا ةرضحتلا ةايحلا مزاول
 كلت نم ىأ ءارش ىف رکفآ مل یننآ ةجردل سممألاب ةميبطلا
 تطقسو ةيجراخلا ىسبالم تعلخ نأب تيفتكا امناو :ءايشألا

 ."شارفلا قوق ةتيملاك
 ."رخآلا انأ هتلعف ام وه اذهف ؛كلذ ملعأ" :ییوب لاق
 ."ىلدوش زور ىلإ ثدحتنو بهذن انعد" :ىكنارف تلاق
 ةديسلا مساي نآلا فرعت تراص یتلا - یلدوش زور تناك

 ةينيصلا ليثامتلاب ئلتمم ريغص لزنم ىف شيعت -تارب
 ةديلب :ةمخض ةأرما اهسفن تارب ةديسلا تناك .ثاثألاو

 ةباصم اهنأ اًحضاو ادبو ,كمسلا نویمک نانيع اهل :حمالملا

 .ةيفنألا ةدئازلاب
 ."اًددجم تدع دقل :تيأرأ" :جاهتباب ىبوب لاق
 .ككشتب امهيلإ ترظنو ةيوعصب تارب ةديسلا تسفنت

 امدنع ةيافلل نيمتهم انك دقل" :ةحضوم یکنارف تلاق

 ."نوتلبمت ةديسلا نيمدخت تنك كنأ انملع

 ."ىتديس اي حيحص اذه" :تارب ةديسلا تلاق

 اًعابطتا كرتت نأ لواحت ىهو ءاهمالک یکنارف تلمكأ
 شيعت نوتلبمت ةديسلا نإ" :نوتلبمت ةلئاعب ةقيثولا اهتفرعمب

۳۱ 



 نوئالثلاو ىداحلا لصفلا

 ."ىتامولعم بسح جراخلا ىف نآلا

 ."اًضيأ كلذ تعمس دقل" :تارب ةديسلا تلاق

 سيلأ ؛ةليوط ةرتفل اهعم تشکم دقل" :ىكنارف تلءاست

 ."9كلذك

 ."۹یتدیس اي نيأ تثكم"
 لزنمب تثكم" :حوضوو ءطبب ثدحتت یهو ىكنارف تلاق

 ."ةليوط ةرتقل نوتلبمت ةديسلا

 ."نيرهشل طقف - یتدیس اي كلذ لوقأل تنك ام"

 نم لوطأ ةرتف اهعم تثكم دق كنأ تننظ دقل اهوأ"

 ."كلذ

 -لزنملا ةمداخ  ىتديس اي سيدالج نیدصقت كنأ دبال"

 ."روهش ةتس ةدمل ةديسلا ىدل تلمع ىتلا ىهف
 "؟لزنملاب ناتمداخ كانه تناكأ"

 تنكف انأ امأ .لزنلا ةمداخ یه سيدالج تناك دقل .معن"

 ."ةيهاطلا

 سيلأ :جافاس ديسلا ىفوت امدنع اهتقفرب تنك دقل"

 ."؟كلذك

 ."ىتديس اي تلق اذام"
 ."9جافاس ديسلا ىَفوُت امدنع كانه تنكأ"

 رفاس امنإو ىملع بسح ىلع - وُ مل نوتلبمت ديسلا نإ"
 ."جراخلاب شيعلل

 ."جافاس ديسلا امنإو  نوتلبمت ديسلا سيل" :یبوب لاق
 .ءىشب قطنت ملو ءافوج ةرظن تارب ةديسلا هيلإ تقلأ

FEY 

 ىتسيرك اثاجأ

 ."هلاومآ لك اهل كرت ىذلا ليبنلا لجرلا" :ىكنارف تلاقف

 هبشأ ءىش نم ةحل تارب ةديسلا حمالم ىلع تدب

 .ءاكذلاب

 قيقحت كانه ناك ىذلا لجرلا ,یتدیس اي معن !هوآ" :تلاقو
 ."هنأشب

 داتعا دقل .حيحص اذه" :اهحاجنب ةجهتبم ىكنارف تلاق
 ."5كلذك سيلأ :نوتلبمت لآ لزنمب ثوکملل ىتأي نأ

 تأدب دق تنك دقف ؛ىتديس اي اذهب مزجآ نأ ىننكمي ال"
 نأ عيطتست سيدالج نكل ,ثدح ام ثدح امدنع اًوت لمعلا
 ."اذهب كربخت

 ."۹كلذک سيلأ «هتيصو ىلع ةدهاش تنك كنكل"

 .ليق امم اًثيش مهفت مل تارب ةديسلا نأكو ادب

 ام ةقرو ىلع عقوي هتيأرو تبهذ دقل" :ىكنارف تلاقف
 ."ىرخألا تنأ اهيلع تعقو اهدعبو

 .تارب ةديسلا هجو ىلع ءاكذلا ةحمل تدب ىرخأ ةرمو

 اًثيش لعفأ مل ىننإ .تربلآو انأ .یتدیس اي معن" :تلاقو
 سيدالج ل تلق دقو ءرمألا كلذ ىنبجعي ملو لبق نم اذه لثم

 ,لعفلاب ةقيقح هذهو :تادنتسم ىأ ىلع عقوأ نأ بحأ ال ىننإ

 مادام ماري ام ىلع نوكت نأ دبال رومألا نإ تلاق سيدالج نكل

 بناج ىلإ .ةيافلل فيطل لجر وهف ؛كانه ناك دروفليإ ديسلا
 ."اًيماحم هنوك

 ."8ديدحتلاب ثدح اذام" :ىبوب لءاست

 ."ةىديس اي دصقت اذام"

۳:۳ 



 نوئالثلاو ىداحلا لصفلا

 ىلع ىعقوت یک كاعدتسا ىذلا نم" :ىكنارف تلاقف
 ."5قاروألا

 تيلطو خبطملا ىلإ ترضح دقل - یدیس اي لزنملا ةديس"
 ىلإ اًعم دعصن مث تربلآ ءاعدتسال جراخلل بهذأ نأ ىنم

 اهتم تلقتنا دق ىتديس تناك ىتلا) ةيسيئرلا مونلا ةفرغ

 ديسلا اندجو كانهو : (ةيضاملا ةليللا ىف ليبنلا ديسلل اهتكرتو
 هجوتو ندنل نم رضح دق ناك ثيح - هشارف ىف اًسلاج ليبنلا

 اًضيرم ناك هنأ ىلع لدي هرهظم ناکو - ةرشابم هشارف ىلإ
 ادب هنكل .اهيف هارأ ىتلا ىلوألا ةرملا یه هذه تناك .ةياغلل

 :ةفرغلاب اًضيأ اًدوجوم دروفليإ ديسلا ناكو :ةياغلل اًبحاش
 لك نأو هاشخأ ام دجوي ال هنإ لاقو ديدش فطلب ثدحت دقو

 ديسلا اهيلع عقو ىتلا ةقرولا سفن ىلع عقوأ نأ وه ىنم بولطملا
 "ةیهاط" ةملك تبتكو لعفلاب ةقرولا ىلع تعقو دقو :ليبنلا
 .تلعف املثم تربلأ لعف مث ,یناونع تبتك كلذكو :ىعيقوت دعب
 تيأر ام ىننإ اهل تلقو فجترأ انأو سيدالج ىلإ تبهذ اهدعب
 .ليبنلا لجرلا اذه لثم توملا حبش هيلع ودبي الجر مويلا لبق
 دبال هنإو ,ةيضالا ةليللاب ماري ام ىلع ناك هنإ سيد الج تلاقف

 ناك ثيح ؛دحلا اذه ىلإ هجعزأو ندنل ىف ثدح دق اّیش نأ
 نأ لبق ركابلا حابصلا ىف ندنل ىلإ بهذ دق ليبنلا ديسلا
 ال ىننإ سيدالج ل تلق اهنيح .لزنملاب صخش ىأ ظقيتسي
 ال هنإ سيدالج تلاقف .قاروأ ةيأ ىلع ىمساب عقوأ نأ بحأ
 ."لزنملاب دوجوم دروفليإ ديسلا نآل ةلكشم دجوت

 ."؟ليبنلا لجرلا دصقأ - جافاس ديسلا فوت یتمو"

۳۹4 

 یتسیرک اثاجآ

 ی هفت نی دات -یتدیس ای تانا مولا حابص یخ
 امدنعو ,هیلع لخ دی صخش ىأ عدي ملو ةليللا كلت ىف هتفرغ
 الو اّبلصتم هتدجو ,حابصلا ىف هظاقیال سيدالج تاخد

 بتک :شارفلا ةدضنم ىلع اًعوضوم اًياطخ تدجوو سقنتی
 سیدالج تبیصآ دقل !هوأ "تایفولا ققحم ىلإ" :هالعأ ىف
 دعیو :رومألا هذه لکو قیقحتلا ثدح اهدعیو .ةريبك ةمدصب

 شيعلل رفاستس اهنأ نوتلبمت ةديسلا ینتربخآ .نیقحال نیرهش
 ارتلجنإ لامشب لزنم ىف ةفيظو ىل تربد اهنکل ,جراخلا ىف
 ةأرما نوتلبمت ةديسلا نإ .ةفيطل ةيده ینتطعأو ریبک بتارب

 ."فطللا ةديدش

 تأدب دق تارب ةديسلا نأ ةظحللا كلت ىف اًحضاو ادب
 .اهيورت ىتلا ةياكحلاب اًريثك عتمتست

 اهناكم نم تضهن امدنع اهلاسرتسا تعطاق ىكنارف نكل

 ."اذه لك ىلإ عمتسن نأ افیطل اًرمأ ناك دقل ءانسح"

 نأ بجي" :تفدرأو اهدي ةبيقح نم ةيدقن ةقرو تجرخأ مث

 تذخأ دقف ؛ةريقص ةيده....لا ضعب كلك كرتآ نأ ئل یحمست

 ۰" كتقو نم ریثکلا
 اوب هلل نتا يقدس اب یافت نلع ارش ارش باتس"

 ."مرتحلا كجوزو تنآ ءاًبيط

 مث .ةعرسب جراخلا ىلإ تعجارتو الجخ ىكنارق هجو رمحا

 .لافشنالا هيلع ادب دقو قئاقد ةدع دعب یبوب اهب قحل
 خرج ام لک ناخن اناسخ تق انا وج ماتم تیوب لاق

۳۹۵ 



 نوثالثلاو ىداحلا لصفلا

 ىتح هانعمس ام عم ةقفاوتم اهتياكحو .معن" :یکنارف تدر
 .هسفنب جافاس اهكرت دق ةيصولا نأ ىف كش ىأ دجوي ال .نآلا

 ناك هنآ نأ تسلو :اًيعيعح ناك ناطراسلا نم هفوخ نأ نظأوا

 مهنأ دقتعأ ىننكل ؛ىلراه عراشب ريهش بيبط ةوشر مهناكمإب
 ريغي نأ لبق هنم اوصلختو ةيصولل هتباتك نم اودافتسا دق

 - تبثن نأ اهب نكمي ةقيرط ىرأ ال ىننأ یه نآلا ةلكشملا .هيآر
 ."لعفلاب هنم اوصلخت دق مهنأ -رخآ صخش وأ نحن

 ًالديسلا ن نأ یف هبتشن نأ اننکمی امیر : كلذ ملمآ" :ىبوب لاق

 ال اتنکل : ایندلا بس قم ههورب اتیش" .هعطغأ دق نوقلبفت

 شنیرف نوتجنیساب رجور نوکی امیرو .كلد تابثإ عیطتسن
 عیطتسن نل اننکل .تایفولا ققحم ىلإ هجولا باطخلا روز دق

 ةليوط ةرتف ذنم باطخلا قرح مت دق هنأ عقوتأ .نآلا كلذ تابثا

 ."قيقحتلا ىف ليلدك هجاردإ مت نأ دعبو
 كلذ ءامسلا قحب وه ام_ةميدقلا ةلكشملا ىلإ اندع دقف نذا"

 ."؟هفشتكن نأ هتباصعو شنيرف نوتجنيساب ىشخي ىذلا رمألا
 :!9ةضقلا هذه یف بيرغ ءیش أ نیرت الا"

 اذامل :طقف دحاو رمآ لقألا ىلع - كلذ دقتعأ ال ءالك"

 جراخلا نم یناتسبلا ءاعدتسا ىف نوتلبمت ةديسلا تلسرآ

 ةدوجوم ةمداخلا تناك امنیب ةيصولا ىلع دهشيو رضحی یکل
 ىلع دهشت نأ رادلا ةمداخ نم اوبلطی مل اذان  لزنملا لخاد

 ."9ةیصولا

 ."یکنارف اي اذه ىركذت نأ بیرغلا نم" :یبوب لاق

 هيلإ رظنت یکنارف تلعج ةجردل اًبيرغ هتوص ادب

۳۹۹ 

 یتسیرک اثاجأ

 .شاهدناب

 "كلذ لوقت اذامل" :تلاقو

 مسا نع تارب ةديسلا لأسأ ىتح الا يلق تيقب ىننأل"

 ."سيدالج ةمداخلا ناونعو

 ,"9كل تلاق اذامو"

 ."!زنافيإ سيدالج وه لزنم ا ةمداخ مسا نإ"

۳:۷ 



 .ةوقب ىكتارق تعهش

 :لاعقتاب ییوب توص عمتراو
 - زریتسراک هلأس ىذلا لاؤسلا سفن تلآس دقل .نیرتآ"

 ."؟زناقيإ اولأسي مل اذامل ؟رادلا ةمداخ اولأسي مل اذامل

 .”)اًريخأ ةيضقلا لح ىلإ لصن اندک دقل ,ییوب امو"
 ناك دقل ؛زریتسراک شاهدنا تراثأ دق ةطقنلا سفننأ دبال"

 دقو - بيرم ءىش نع حب .نآلا نحن لعفن امك ءرمألا ىرحتي
 دق هنأ نظأو .انتشهد تراثأ املثم هشاهدنا ةطقنلا هذه تراثأ

 .ىزليو مسا زنافيإ سيدالج نإ .ببسلا اذهل زليو ىلإ رضح

 اهراثآ زریتسراک نالآ عبتت دقل .زلیو نم ةاتف یه سيدالج لعلو

 عاطتسا دقو - هبقاری مهدحأ ناکو .تلوبکرام ةقطنم یتح

 ."اهيلإ لصي نأ لبق زریتسراک نم صلختی نأ صخشلا كلذ

 اًيبس كانه نأ دبال ؟زنافیا اولأسي مل اذامل' :یکنارف تلاق
 ةيمهأ اهل كلذ عمو  ةجذاسو ةريغص ةطقن اهنإ .كلذ ءارو

۳۹ 



 نوثالثلاو ىناثلا لصفلا

 نوعدتسي اذاملف :لزنملا ىف ناتمداخ كانه تناك اذإ .ةريبك

 ."۹ةیصولا ىلع دهشيل جراخلا نم ىناتسبلا

 ءاكذلا ىليلق اناك یلدوش زور و ريم تربل نم الک نأل امیر"
 ."ءاكذلا ةداح ةاتف سيدالج تناك امنيب .ةنطفلاو

 دروفليإ ديسلا ناك دقف ؛ببسلا وه اذه نوكي نأ نكمي ال"
 ريسفت نإ ؛ىبوب !هوأ .ةنطفلا ديدش ةيهاد وهو لزنملاب اًدوجوم

 .كلذك هنأ مزجأ داكأ  لماكلاب فقوملا حضوي ةطقنلا كلت

 نم اوبلط اذامل ...زنافيإ...ببسلا ةفرعم طقف عيطتسن اننآ ول

 ."ةزنافيإ سيدالج نم اوبلطي ملو ادهشي نأ زور و ريم تربلأ
 قوف اهيدي اتلك تعضوو ؛ثيدحلا نع تفقوت ةأجفو

 رطاخ هنأك ىل حضتيس ريسفتلا نأب سحأ ىننإ" :تلاقو
 ."ىرخأو ةظحل نيب هارأ فوسو .ىنيع مامأ رمي

 تلازأ مث .نيتنثا وأ ةقيقدل اًمامت ةتماص یکنارف تلظ

 اهانيع تقلأت دقو اهقيفر ىلإ ترظنو اهينيع قوف نم اهيدي
 .بيرغ قيربب

 نملف :ناتمداخ هب لزنم ىف ميقم كنآ ول .ىبوب" :تلاقو
 00 95 ثقب حنمت امهن

 ىطعي ال ءرملا نإ !عبطلاب لزنلا ةمداخل" :اًشهدنم ىبوب لاق
 ."ساسألا نم اهاري ال هنأل كلذو ؛اًقلطم ةيهاطل اشيشقب

 ةظحلل كحملت دق لقألا ىلع  اًضيأ كارت یه الو الك"

 ىلوتت نم ىه لزنملا ةمداخ نكل ءاّموي خبطملاب تدجاوت اذإ
 رضحتو ؛كمون ةفرغ كل بترتو ؛ءاشعلا لوانتت تنأو كتمدخ

۳۵۰ 

 یتسیرک اثاجأ

 ."ةوهقلا كل

 ."۹یکنارف اي هيلإ لوصولا نيلواحت ىذلا ام"

 نأ زنافيإ سيدالج اولأسي نأ اوعيطتسيل اوناك ام مهنإ"
 نأ روفلا ىلع ملعتس تناك سيدالج نأل ؛ةيصولا ىلع دهشت
 ."جافاس ديسلا نكي مل ةيصولا كلت بتكي نم

 ناك ىذلا نم ؟یکنارف اي ءامسلا قحب نيدصقت اذام "

 ."؟نذإ اهبتكي

 لحتنا دق هنأ ىرت الأ !عبطلاب شنيرف نوتجنيساب رجور"
 نوتجنيساب رجور نأ ىلع نهارآ ىننإ ؟جافاس ةيصخش

 ةبلجلا هذه لك عنصو بيبطلا كلذ ىلإ بهذ نم وه شنيرف
 وهو ؛ىماحملا ءاعدتسا مت اهدعبو :ناطرسلاب هتباصإ نأشب
 ىلع اًرداق نوكيس هنكل ؛جاقاس ديسلا فرعي ال بيرغ ماحم

 هنأو ةيصولا عقوي وهو جافاس ديسلا ىأر دق هنأ ىلع مسقي نأ
 جافاس ديسلا ّرَّث مل ةيهاط امهدحأ - نادهاش اهيلع دهش دق

 اهنيح رصبي داكي ال ناك امبر زوجع ىناتسب رخآلاو ,لبق نم
 نآلا تمهف له .لبق نم رخآلا وه جافاس ديسلا ري مل هلعل وأ

 ."ةثدح ام
 ."5تقولا كلذ ىف ىقيقحلا جافاس ديسلا ناك نيأ نكل"

 اوماق مش ,لعفلاب لزنملا ىلإ لصو دق هنأ دقتعأ اموآ"
 ىتنثا ةدل كانه هوكرتو :ةيولعلا ةفرغلا ىف هعضوو هريدختب

 ةعدخ ةيدأت نم شنيرف نوتجنيساب ءاهتنا نيحل ةعاس ةرشع
 هوطعأو اًددجم هشارف ىلإ هوداعأ مث «هتيصخش لاحتنا

 ."حابصلا ىف اًثيم سيدالج هتدجو اًريخأو ,لارولکلا

Fol 



 نوثالثلاو ىناثلا لصفلا

 نکل .ىكنارف اي ةقيقحلل تلصو دق كنأ دقتعأ :یهلا اي"
 ."؟كلذ تابثا اننكمي له

 ديسلل ةيقيقح ةروص انرضحأ اننأ ول .یردآ ال - ال معن"

 نظت له-تارب ةديسلا دصقآ - یلدوش زور ل اهانيرأو جافاس
 یذلا لجرلا سیل اذه" :ةلئاق حیصت نأ ىلع ةرداق نوکتس اهنآ
 .۷۹ ةيصولآ ىلع عقوي هتيأر

 ."اًمامت ةلوبخم ةأرملاف ؛كلذ ىف كشأ" :ىبوب لاق

 ؛رخآ اًئيش كانه نكل .ببسلا كلذل اهوراتخا مهنأ نظأ"

 عيقوتلا نأ فاشتكا نم طوطخ ريبخ نكمتي نأ ضرتفملا نم

 ."ليق نم كلذ اوفشتكي مل مهنکل"
 كانه نأ بِي ملف ؛ليق نم ريوزتلاب نعطي مل اًدحأ نآل"

 رمألا نكل .هلالخ تروز دق ةيصولا نوكت نأ لمتحي تقو ىأ

 ."نآلا فلتخي

 روثعلا :نآلا هلعفن نأ بجي دحاو ءىش كانه" :ىبوب لاق

 انربخت نأ ىلع ةرداق نوكت اميرف ؛زئاقيإ سيدالج ىلع
 امك ءروهش ةتس ةدمل نوتلبمت لآ ىدل لمعت تناك دقف .ریثکلاب

 :تلاقو ىكنارف تهوأت

 ."نآلا اهيلع رثعن نأ اًدج بعصلا نم نوكيس"
 ."4ديربلا بتكم ىف انلأسول اذام" :ىبوب لاق

 عدوتسمب اّهبش رثكأ ناكملا ادب دقو .همامأ نم نارمي اناك
 .دیرب بتکمب هنم ماع

or 

 ىتسيرك اثاجأ

 نكي مل .قيقحتلا ةلمح تحتتفاو لخادلل یکنارف تعفدتا

 ةاتف تناکو - دیربلا بتكم ةريدم ىوس بتكملاب دحأ كانه

 .ىلوضف فنآ تاذ ةباش

 ةلاح ىلع تقلعو ,عباوطلا نم ةعومجم ىكنارف ترتشا
 :تلاق مث ءوجلا

 نم ریثکب فطلأ نوکت ام اًمئاد انهوجلا ةلاح نأ دقتعآ"

 ةقطنمب شیعآ یننا .هیف شيعأ یذلا ناکلا یفوجلا ةلاح
 لطهت یتلا راطمألا ةيمك یقدصت نل .زلیو - تلویکرام

 .”كاته

 ةدشب لطه دق رطملا نإ ىلوضفلا فتألا تاذ ةباشلا تلاق

 ةلطع ىف تلطه ىتلا راطمألا ةيمك نأو اًضيأ ةيحانلا كلت ىف
 .ةيافلل ةيساق تناك ةريخألا كوتيلا

 :یکنارف تلاعف

 هذه ىف تأشن اهنکل تلوبكرام ىف شيعت ةأرما كانه"

 اهمسا نإ .اهنيفرمت تنك اذإ امع لءاستأ انأو :ةقطنملا

 ."زنافيإ سیدالج - زناقیا
 .كشلل حملم ىأ یلوضفلا فنألا تا ذ ةباشلا ىلع دبي مل

 لمعت تناك دقل ؛اهفرعأ عبطلاب" :روفلا ىلع تلاق اذهلو
 هذه ىف أشنت مل اهنكل :جديتوك رودويت لزنم ىف انه ةمداخ
 تجوزتو ةيناث كانه ىلإ تداعو زليو نم تتآ دقل لب ,ةقطنملا
 ."ستريور ةديسلا نآلا اهمسا راص -

 ىنيطعت نأ كنكمي له .حيحص اذه" :یکنارف تلاقف

 ءاهيلإ هديعأ نأ تيسنو رطم فطعم اهنم ترعتسا دقل ؟اهناونع
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 نوخالثلاو ىتاثلا لصفلا

 ."ديربلاب اهيلإ هتلسرآ تنكل اهناوتع كلمأ تنك ىننأ ولو
 لسرت ىهف ؛لعفلاب یدل ناونعلا نأ دقتعأ" :ةباشلا تدر

 یه لمعت اهنإ  رخآلاو نيحلا نيب ةيديربلا تاقاطبلا ضعب ىل
 ."ناونعلاب كيتآ ىتح ةظحل ىرظتنا .اًمم اهجوزو

 ضعب ىف ثيعت تأدبو ناكرألا دحأ ىلإ ةباشلا تهجوت
 .ةيقرو ةصاصق اهدي ىفو ةظحل دعب تداع مث ؛قاروألا

 ."ناونعنا وه اه" :دضنلا ربع ةقرولا ررمت یهو تلاقو

 نكمي ناكم رخآ ناك دقل  اًعم ناونعلا یکنارفو ىبوب أرق
 .امهلاب ىلع رطخي نأ

 ,ستربور ةديسلا "
 «تلوبکرام ةدابع راد

 ”زليو

ot 

 ۳۳ لصفلا

 هيفاك تنيروأ ىهقم ىف ريثم ثيدح

 نم اجرخي نأ اعاطتسا فيك یکنارفو ىبوب نم ىأ فرعي مل
 .امهرمأ حضتفيو كحضلا ىف ارجفني نأ نود ديربلا بتكم

 ارجفنا مث رخآلا ىلإ امهالك رظن .جراخلاب اراص امدنعو

 .كحضلا ىف

 رادي ةدوجوم زنافيإ نإ" :ثهال توصب ىبوب لاقو
 ."!تقولا اذه لاوط  ةدابعلا

 ةئامعبرأ ىلإ ترظن ىذلا انأو" :ةيكاشتم ىكنارف تلاقو
 ."زنافيإ مهمسا صاخشألا نم ةينامثو

 ةياغلل اًمتمتسم شنيرف نوتجنيساب ناك اذامل تكردأ نآلا"

 "اذه زنافیا نوكي نم قالطإلا ىلع ملعت ال اننأ ظحال امدنع

 دقل .مهرظن ةهجو نم اّدج اًريطخ رمألا ناك عبطلابو"
 ."تقولا لاوط دحاو فقس تحت ناشيعت زنافیاو تنأ تنك

 ."تلويكرام یه ةيلاتلا انتطحمف ؛انب ايه" :ىبوب لاقف

 انتأكو .بیبحلا اننطو ىلإ دوعن نحن اه" :یکنارف تلاق
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 نوتالثلاو تلاثلا لصفلا

 ."ةغرفم ةرثاد ىف رودن انك

 صوصخب اًنيش لعفن نأ ديال .لاح ةيأ ىلع" :ییوب لاق

 ."۹یکنارف اي لاومأ ىأ كعم له رجداب

 .ةيلاملا قاروألا نم ةنفح تجرخأو اهتييقح ىكنارف تحتف
 عم قافتا ىلإ لصي نأ هل لقو :لاملا اذه هطعأ" :تلاقو

 ةيلوئسم هيلويو ةشرولا ىرتشي فوس ىبأ نآب هربخأو ؛نینتادلا
 ."اهترادإ

 قلطنت نأ وه نآلا هلعفن ءىش لضفأ نإ ءانسح" :ىبوب لاق
 ."تلوبكرام ىلإ ةعرسب

 ."8ةلجعلا هذه ملو"

 ."عقي فوس ام اثيش نأب روعش یدل نکلو :ىردأ ال"
 ."نذإ ةعرسب قلطنن ايه !مئاشتم نم كل اي"

 تنأ ىيهذا .تادجتسلاب رجداي ربخأل الوآ بهذأ فوس"
 ."ةرايسلا كرحم ىريدأو

 ةاشرف ءارش نم نكمتأ نئ ىننأ ودبي" :یکنارف تلاقف
 ."اًدبأ نانسألا

 جراخ ىلإ ةعرسم ةرايسلا امهب تقلطنا ,قئاقد سمخ دعبو

 ةعرسلا ءطب نم اقلطم ىبوب كتشي ملو .نوترموس جنبيشت

 .ةلحرلا لاوط
 :یکنارف تلاق دقف كلذ عمو .

 ."ىفكي امب نيعرسم انسل نحن :ىبوب اي عمسا"

 ىذلا «ةعرسلا دادع رشؤم ىلع ةعيرس ةرظن ىبوب ىقلأ

 :ءافجب لاقو :ةظحللا كلت ىف اليم نينامث ىطخت دق ناك

۳۵۹ 

 ."اذه ريغ لعفن نأ اننکمی اذام ىرأ تسل"

 ال نحنف ؛ةصاخ ةرئاط رجؤن نأ اننكمي" :ىكنارف تلاقف

 ."طقف لايمأ ةعبسب الإ توشديم راطم نع دعبن
 ."!ةيرقبع نم كل اي" :ىبوب لاق
 تلوبكرام ىلإ لصن فوسق ةصاخ ةرئاط انرجأتسا اذإ"

 ."طقف نيتعاس لالخ

 ."ةصاخ ةرئاط رجأتسنل .اًنسح" :ىبوب لاق

 ىلايخلا ملحلا لكش ذختت ثادحألا تأدب بيرغ لكشيو
 ىلإ ةدوعلاب عارسالا اذه اذامل .نکلو .ىرخأ دعب ةظحل
 نمخ دقو ,لاوسلا كلذل ةباجإ ملعي ىبوب نكي مل ؟تلویکرام

 درجم هلك رمألا ناك دقل - فرعت ال ىرخألا یه یکنارف نأ
 .ساسحإ

 دلانود ديسلا ةلباقم یکنارف تبلط .توشديم راطم ىفو
 ادب دقو ,سیاللا خستم باش اهتلباقمل جرخ ام ناعرسو .جنیک
 .یکنارف یأر امدنع ةيافلل اشهدتم

 نأ نود لیوط تقو رم دقل .یکنارف اًبحرم" :باشلا لاق

 ."5مويلا انيلإ كي تقلأ ةبيط حير یا -دلارآ
 متنأ  ةصاخ ةرشاط راجئتسا ديرأ" :یکنارف تلاقف

 ."؟كلذک سیلآ .ةصاخ تارئاط نورجؤت

 ."؟باهذلا نیدیرت نيأ ىلإ .معت طوأ"
 - یسأر طقسم ىلإ بهذآ نأ ديرأ" :یکنارف تئاقف

 ."ةعرسیو

 :لاقو ةشهد ىف هیبجاح دلاتود دیسلا عفر
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 نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا

 ."؟رمألا ىف ام لک وه اذهأ"

 ةرکفلا یه هذه نكل .امامت سیل" :یکنارف تلاقف

 ."ةيساسألا

 ."تقو عرسأب تيبلا ىلإ كب لصن فوس .اًنسح"
 ."تافورصملاب اکیش كل ررحأس" :یکنارف تلاقف

 ىف مهب قلحت ةرئاطلا تناك .قئاقد سمخ نوضغ ىفو
 .ءاوهلا

 ."8اذه لك لعفن اذامل ,یکنارف" :ىبوب لاق

 اننأب رعشآ ىننكل .ةركف ىندأ یدل تسيل" :ىكنارف تدر
 ."؟كلذب رعشت الأ - ةدوعلاب عرسن نأ بجي

 :ببسلا فرعأ ال ىننكل ؛لعفلاب كلذب رعشأ ىننأ بيرغلا"
 ريطتو حيرلا طاسب بكرت فوس ستريور ةديسلا نأ نظأ الف
 "لاح ةيأ ىلع اًديعب

 هل ططخي ام ملعن ال اننأ ركذت -لعفلاب ريطت امیر"
 "شنيرف نوتجنيساب

 ."حيحص اذه" :ركفتب ىبوب لاق
 تطح دقو .امهتهجو ىلإ الصو امدنع اًرخأتم تقولا ناك

 ناك قئافد سمخ دعبو :ةماعلا ةقيدحلا بلق ىف ةرئاطلا امهب

 دروللاب ةصاخلا رلسیارکلا ةرايسلا نابكري یکنارفو ىبوب
 .تلوبكرام ىلإ ةعرسب ناهجتيو نوتجنيشرام

 ناك دقف ؛ةدابعلا راد ةباوب مامأ ةرايسلا ىكنارف تفقوأ

 بعوتسي نأ نم قيضأ ةدابعلا رادب صاخلا ريسلا رمم
 .ةمخفلا تارايسلا
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 ىتسيرك اثاجأ

 رمم قوف ناودعي اقلطناو ةرايسلا نم ىكنارفو ىبوب زفق
 .زييشلا

 .ملحلا اذه نم اًبيرق ظقيتسأ فوس ىننأ دبال" :یبوب لاق
 ."؟اذالو هلعفن ىذلا ام

 فرعت دقو .بابلا ةبتع ىلع فقي ليئض مسج كانه ناك

 .تقولا سفت ىف مسجلا كلذ ةبحاص ىلع یکنارفو ىبوب
 ."لاريوم" :ىكنارف تحاصق

 .الیلق ليامتت ىهو اريوم تتفتلا
 اذام ملعأ ال انأ .امکتیژرب ةديعس انأ مك !هوأ" :تلاقو

 ."لعفأ

 ۹"۰ءامسلا قحب انه ىلإ كب ىتأ ىذلا ام نكلو"

 ."امكب ءاج ىذلا ءىشلا سفن هنأ دقتعأ"

 ."5كلذك سيلأ .زنافیا وه نم تملع دقل" :ىبوب اهلأسف
 .اًباجيإ اهسأرب اريوم تأموأ
 ."...ةليوط ةصق اهنإ :معن" :تلاقو

 ."نذإ لخادلا ىلإ ایه" :ىبوب لاق
 .فوخب ءارولل تعجارت اريوم نكل
 ؛رخآ ناكم ىلإ بهذن انوعد .الك . الك" :علهب تلاقو

 الأ .لزنملا لخدن نأ لبق هب امكربخأ نأ بجي ءىش كانهف
 ."؟ةنيدملا ىف هيف سولجلا عيطتسن ناكم وأ ىهقم دجوي

 :بابلا نع اًديعب ضضم ىلع كرحتي وهو ىبوب لاق
 ."؟اذامل نكل ءاتسح"

 :تلاقو ضرألا ىف اهمدق اريوم تبرض

۳9۹ 



 نوئالتلاو ثلاثلا لصفلا

 )هو .اهلك ةصقلاب امكربخأ امنيح ىدصقم كردت فوس"

 ."هعيضنل تقو دجوي الف ؛بهذن ايه

 عقي اًبيرقت عراشلا فصتنم ىف .اهحاحلإلا امهالك باجتسا

 اًعون ريهش ىهقموهو  (قرشلا یهقموآ ) هيفاك تنيروأ یهقم
 مهتثالث فلد .كلذب ىحوي ال ىلخادلا هميمصت ناك ناو ام

 ثناك ثيح  ةظحللا كلت ىف اًرغاش ناكملا ناكو ؛لخادلا ىلإ

 .فصنلاو ةسداسلا ىلإ رشتا ةعاسلا

 ناكرألا دحأب ةعوضوم ةريفص ةلواط ىلع مهتثالث سلج
 .ةوهقلا نم حادقأ ةثالث یبوب بلطو

 ."!انسلج دق اه" :لاق مث

 ."۹ةوهقلا حادقأب ةلدانلا ىتأت ىتح رظتنا" :اریوم تلاق

 ةوهقلا نم حادقآ ةئالث مهمامأ تعضوو ةلدانلا تداع

 .ركذي سامح نودب ةرتافلا
 ."ةلدانلا تبهذ دق اه" :ىبوب لاق ,تفرصنا الو

 ىفرمألا ثدح دقل  أدبأ نيأ نم یردآ ال" :اريوم تلاق

 .قدصت ال ةفدص تناك دقل عقاولا ىف .ندنل ىلإ هجتملا راطقلا

 ."...و راطقلاب ريسلا رمم لوط ىلع ىشمأ تنك
 بابلا ىلإ رظنلا ةقدحم مامألا ىلإ تلامو :ةأجف تتكس مث

 .هل اًهجاوم اهدعقم ناك ىذلا

 ."یب قحل دق هنآ دبال" :تلاقو

 ."۹نم" :اًعم یکنارفو یبوب حاص

 ."شنیرف نوتجنیساب" :اریوم تسمه
 ."9هتيأر له"

۳۹۰ 

 یتسیرک اثاجأ

 ."رعشلا ءارمح ةأرما ةيحصب جراخلاب هنإ"

 :۲نامیاک ةديسلا" :یکنارظ تحانص

 هاجتاب ناودعي اقلطناو امهدعقم نم ىبوبو یه - تزفق مث

 ىأ هبتني مل نكل ,اریوم مف نم ضارتعا ةحيص تقلطنا .بابلا

 نكي مل نكل ؛هراسیو عراشلا نيمي ىلإ امهالك رظن .اهيلإ امهنم

 .شنيرف نوتجنيساب ل رثأ كانه
 .اريوم امهيلإ تمضنا مث
 ؛رذح ىلع انوک !هوأ ؟بهذ له" :فجترم توصب تلأسو

 ."ةياغلل ريطخ لب  ريطخ وهف

 ."اًمم انمدام «یش ىأ لعفي نأ عیطتسی نل" :ىبوب لاق
 ىفرصتت الو ؛اريوم اي كسفن ىكلامت" :یکنارف تلاقو

 ."روعذملا بنرألاك

 :اًددجم یهقلا لخاد ىلإ قيرطلا دوقي وهو ىبوب لاق
 اي هنيكحت تنك ام ىلمكأ .نآلا ءىش ىأ لعفن نأ اننكمي ال"

 ."اريوم

 اهنزاوت تدقف ىكنارف نكل ؛ةوهقلا حدق ىبوب طقتلا
 .ةلواطلا ىلع ةوهقلا تبكسناف ؛هب تمدطصاو

 ."ةیافلل ةفسأتم" :یکنارف تلاق

 اهعضو مت ىتلاو ةرواجلا ةلواطلا ىلإ اهدي تدم مش

 یجاجز قيربإ كانه ناك .یهقلاب ماسطلا لوانت ىف نيبغارلل

 ىلع نايوتحت ناتقلفم ناتجاجز هراوجبو ةلواطلا قوق عوضوم

 .لخو تیز

 ناك ىذلاو :كلذ دعب یکنارف هتلعف ام وه برغألا نكلو
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 نوثالثلاو ثلاثلا لصفلا

 تغرفأو لخلا ةجاجز تذخأ دقف ؛ىبوب هابتنا ةراثإل اًيفاك

 ناجنف تايوتحم بصت تأدب مث ؛ غراف ءاعو ىف اهاوتحم

 .ةجاجزلا لخاد اهتوهق
 هنیلعفت یذلا ام ؟یکنارف ای كلفع تدقف له" :یبوب لءاست

 :۹ءامسلا قحب

 موقی یکل ةوهقلا هذه نم ةنيع ذخآس" :یکنارف تلاق

 ."اهلیلحتب تونثبرأ جروج
 :تلاقو اریوم ىلإ تتفتلا مث

 مامآ رومألا لک تحضتا دقل !اريوم اي كتبعل تفشکنا دقل"

 !نآلا بابلا مامآ فقن نحنو یسأرب رم رطاخ اهنأکو ینیع

 ىلع هتوهق ناجنف بكسي هتلعجو یبوب قفرمب تمدطصا امدنع

 امدنع انیحدق ىف اًئيش تعضو دقل .كهجو تيأر ,ةلواطلا
 .شنیرف نوتجنیساب رجور نع اثحب بابلا ىلإ عرهن انتلعج
 مسالا ناك اّيأوأ نوتلبمتوأ نوسلکین مادم اي ةبعللا تهتنا دقل

 . "كسفن ىلع هنیقلطت یذلا

 ."9نوتلبمت" :یبوب حاص
 هتلق ام تركنأ اذإ ؛اههجو ىلإ رظنا" :یکنارف تحاص

 اذا ام ىرنل ةدابعلا راد ىلإ كعم بهذت نأ اهنم بلطاف ؛نآلا

 ."ال مأ اهیلع فرعتت فوس ستربور ةديسلا تناك

 هجولا كلذ ....هجولا كلذ ىأرف ,لعفلاب یبوب اهيلإ رظن

 :یناطیش بضغ لعفب هحمالم تلوحت دقو نیزحلا باذجلا
 تانعللا نم تاعفد هنم تقلطناو لیمجلا مفلا كلذ حتفناو

 .ةضيفبلا مئاتشلاو

۳۹۲ 

 یتسیرک اثاجآ

 .اهتبیقح لخاد ءیش نع ثحبت اریوم دی تعفدنا مث

 ىف فرصت هنکل .ةأجافملا عقو نم الوهذم لازیال ىبوب ناك

 .ةريخألا ةظحللا

 .یلعآ ىلإ سدسملا تعفد یتلا یه هدي تناك دقلو

 ىف رفتستو یکنارف سأر قوف نم رمتل ةصاصرلا تفلطناو
 .هیفاک تنيروأ یهقم طئاح

 جرخت ىتلا ىهقملا خيرات ىف ىلوألا ةرملا ىه هذه تناکو

 كانه !ةدجنلا" :حيصتو عراشلا ىلإ تالدانلا ىدحإ اهيف

 ."!ةطرشلاب اولصتا !لتاق

۳۳ 



 ۳4 لصفلا

 ةيبونجلا اكيرمأ نم باطخ

 یکنارق تقلت :هیفاک تنیروآ یهقم ةثداح نم عيباسأ ةدع دعب

 اکیرمآ ةراقب ةفورعملا ريغ نادلبلا ىدحإ نم السرم اًياطخ
 یذلا ییوب ىلإ هتررم ,هتءارق نم تهتنا نأ دعیو .ةيبوتجلا
 .اهراوجب فقي ناك

 :ىلاتلاك باطخلا ىوحف ناكو

 دقل !ةيقيقح ةئنهت كئنهأ نأ ىل یحمسا :ىكنارف ىتزيزع
 ططخ طابحإ نم كقيدص ىرحبلا طياضلاو تنأ تفكمت
 ءىش لك تبتر دق تنك دقلو ؛اهل بترأ ىتايح ةليط تللظ
 .امكروهظ لبق ماكحإب

 دقل ؟یتاططخم نع ءىش لك ةفرعم اًفح نيدوت له

 ام ىلع ,دقحلا ببسب) ءىش لكب اریوم ىتقيدص تحاب
 تسل كلذلو ( !نهتميبطب ةدقاح تاقولخم ءاسنلاف_دقتعأ

 ىف ىنريضيس مئارج نم هتبكترا ام لكب فارتعالا نأ ىرأ
 لوقلا كنكميو .ةديدج ةايح أدبأ ىنثأ بناج ىلإ .ءىش

to 



 نوثالثلاو عبارلا لصفلا

 .دوجو هل دعي مل شنیرف نوتجنیساب رجور نأب
 امدنع یتحو .اًبغاشم یتف تنك ام ال ىننأ دقتعأ ی ننا

 .ةطيسبلا تالزلا ضعب تبكترا .دروفسکأ ىف سردأ تنك

 نأ دبال ناك رمألا نأل :ىبناج نم ءابغ كلذ ناك
 هنأ الإ .ىفع لخت مل یبآ نأ عمو :ةياهنلا ىف فشكني
 .دیدجلا ملاعلا ىف تارمعتسم ا ىلإ ینلسرآ

 تناك دقل - اهتباصعو اريوم ب تيقتلا ام ناعرسو

 اهمئارج یلوآ تبكترا دقو .ةملكلا ىنعمب ةقرتحم ةمرجم

 .اهتلباق امدنع .رمعلا نم ةرشع ةسماخلا متت نأ لبق

 لاجر ناك ثيح ؛ةيافلل ةبرطضم اهلوح نم ءاوجألا تناك
 داوه نود اهنوقحالي نويكيرمألا ةطرشلا

 جوزتن نأ انررقو .ةيادبلا نم رخآلاب انع لك بجعآ

 لبق اهذفنت نأ بجي ىتلا ططخلا ضعب انیدل تناك نكلو

 .كلذ

 روتكدلا نم اهجاوز ىه ططخلا كلتىنوأ تناكو

 دقفو ؛رخآم لاع ىلإ اهسفن لقن نم تنكمت اذهبو .نوسلكين

 لاقتنالا كشو ىلع نوسلكين ناك .اهل رثأى أ ةطرشلا لاجر
 ثحبي ناكو .باصعألا یضرل ةحصم ةماقإو ارتلجنإ ىلإ

 هتلد دقو ءصيخر نمثب هءارش عيطتسي بسانم لزفم نع

 . جتارجلا ىلع اريوم
 عم تاردخم ا بيرهت ىف لمعت لازتال اريوم تناكو

 نأ نود اهل اًدج اًديفم نوسلكين ناك دقو .اهتباصع

 .ىردي
 تنفك دقف ؛امهقيقحت تدرأن احومط اًمود دل ناك دقل

 بغرأ تنكو «تروک ی اوریم لزنم كلام حبصأن أ ديرأ

۳۹۹ 

 یتسیرک اثاجأ

 نوتجنیساب ةلئاع تبعل دقل .لاما نم ریبکر دق بسکی ف
 ذنمو .یناثلا زلراشت كلم ا رصع ىف اًميظع ازود شنیرف
 ةيعامتج الا تاقبطلا ىلإ ةلئاعلا یوتسم طبه نیحلا كلذ

 بعلت ةلئاعلا لمجأ نأ ی ناكمإب نأ ر عشأ تنك .یطسولا

 .لام ا ىلإ ةجاحب تنك نکن ,ىرخأ ةرم اًميظع ازود
 دارفأ ةلباقل ادنك ىلإ تالحر ةدعب موقت اريوم تناك

 هلوقت ام لكق دصيو اهب اًميتم نوسلکین ناكو . اهتباصع
 اًرظنو .لعفلاب اهنوقدصي اوناکل اجرلا مظعم ناك دقق ؛هل
 ,تاردخلا ةراجت اهيلع یو طقت ىتلا رطاخم او تاديقعتلل

 ىدحإ ىفو .ةرامتسم ءامسأ تحت رفاست اريوم تناك دقف

 اهنیحو .نوتلبمت ةديسلا مسا تحت ر فاست تناك تارم ا
 هتورثو جافاس نأ شب ءىش لك ملعت تناك .جافاس تلياق
 بذجنا .هلوح اهكابش تبصن روفلا ىلعو .ةضيرعلا

 هلقع دقفي یکت ىفكي امب بد جني مل هنكل .جافاس اهيلإ
 :.ةتريصيو

 اًديج نيملعت تنأو .ةطخ انعضو دقف .لاح ةيأ ىلع

 مساب هنيفرعت ىذلا لجرلا بعل دقل .ةصقلا كلت ةيقب

 تعنقأ دقو .ساسحإلا ميدع جوزلا رود نامياك ديسلا
 ءاضقو جديتوك رودويت لزنع ىلإ روضحلاب جافاس اريوم

 رضح ىتلا ةثلاثلا ةرملا ىفو .ةرم نم رثكأ مايأ ةعضب
 عئاقولا كلت درسل ةجاحب تسلو .انتطخ ذيفنتب انمق ,اهيق

 یهتنمب ةطخلا ذيفنت مت دقو .اًديج اهنيفرعت تنأف -

 - ترفاسو جافاس لاومأ ىلع اريوم تلصح .ةطاسيلا

 تداع دق عقاولا ىف اهنكل - جراخلا ىف شيعلل  اًيرهاظ
 . جنارجلا ةحصم ىلإ اًديدحتو :ىلريفاتس ةيرق ىلإ

۳۷ 



 نوثالثلاو عبارلا لصفلا

 .ماكحإب ةصاخلا ىتطخ عضأ تنك .تقولا سقن ىفو

 دقو ,یموت هدلوو ىرنه نم صلختلا نم یل دبال ناك

 نيثداح هل تبتر ثيح ؛یموت صخي اميق رثاع ظح ینفداص

 ةبسنلاب امأ .فسألا عم ضرقلا اققحي مث امهنكل نيمكحم
 ناك .هل ثداح بيترت ةلواحمب رطاخأل نكأ ملف ,یرنه ل

 ثداحل هضرعت دعب ةيمزيتامورلا مالآلا ضش یناعی ىرنه

 «نيفروم ا ضعب هل تمدق دقف هيلعو :ديصلا لقح ىف
 ىرنه ناك دقل .رطاخ بيط نع ىدي نم هلوانتف

 یتطخ تناكو .نيفروملل اًنمدم حبصأ اع ناعرسو ,ةطيسب

 .جالملا لجأ نم حنارجلا ةحصم لوخدب هعنقآ نأ یه
 .نيفروم ا نم ةدئاز ةعرج لوانتي وأ "رحتنی "نآ اما كانهو

 سيل هنأل :كلذب مايقلا اريوم یلوتت نأ ىه ةطخلا تناكو
 .دیعب وأ بيرق نم رمألاب طبترآ نأ ةمكحلا نم

 حرسم ىلع زريتسراك قمحألا كلذ رهظ اهنيحو

 ىلع وهو اًياطخ هل بتك دق ناك جافاس نأو دبيو .ثادحألا

 :نوتلبمت ةديسلا ةياكح هيف هل ركذو نفسلا ىدحإ نتم
 زريتسراك قلطنا .فورظم ا لخادب اهل ةروص عضوو لب

 هتلحر نم داع امدنعو :ليلقب كلذ دعب ديص ةلحر ىف

 ىتلا ةيصولاو جافاس توم رابخأب عمسو ءایقیرفا شارحأب
 ةصقلا هل دبت ملو ؛هبلق ىلإ للستت كوکشلا تأدب .اهكرت
 مل جافاس نأ نم نيقي ىلع زريتسراك ناك .قیدصتلل ةلباق
 اًدئاز اقوخ ىناعي ناك هنأ قدصي ملو هتوم نأشب الف نكي '

 ةيصولا ىوتحم نأ هل ادب كلذكو ,ناطرسلاب ةباصإلا نم
 اًدينع لامعأ ل جر جافاس ناك دقلف ؛جافاس بولسأ هبشي ال

 طارخنالا ىف اًعنام دجي ال دق هنآ مغرو :سارم ا بعصو

۳۸ 

 یتسیرک اثاجأ

 مل زریتسراک نإف .ةجوزتم ةآرما عم ةيمارغ ةقالع ىف
 نم اژیبک اءزج كرتي دق جافاس نأ .ةظحلل ولو .قدصي

 تناك دقل :ةبسانم اب .ةيريخلا لامعألل ةيقبلاو اهن هلاومأ
 دقت .انأ ىتركف ةيريخلا لامعألل لاومألا ةيقب كرت ةلأسم
 . كوكشلا ریثت الو ةمرتحم ةركفك تدب

 قیقحتلا ىلع مزعلا !ًدقاع انه ىلإ زریتسراک رضح

 ال اميف هفنأ سديو یرحتیو لأسي أدب لعفلابو .رمألا ىف

 هرضحأ ثيح ؛بيرغ ظح موس انقداص روقلا یلعو

 ,تروک یاوریم لزفعب ءادغلا لوانتل ا نئاقدصأ سعب
 روفلا یلعو ,ونایبلا ىلع ةعوضوم اريوم ةروص ىأر كانهو

 اهتروص جافاس هیلا لسرأ ى تلا ةأرم ا اهنأ ىلع اهیلع فرعت
 حنییشت ةدلب ىلإ زريتسراك هجوت دقق هيلعو .باطخلا عم

 .كانه رومألا ىصقتي ًادیو نوترموس

 هنآ رکفآ تنك اًنايحأ - اریومو انأ ,قلقلاب رعشت انأدب
 ناك زريتسراك نكل .فوخلا كلذ لكل عاد كانه نكي مل

 .ءاكذلا ديدش الجر لعقلاب

 لشق دقو .هب قحلأل نوترموس جنييشت ىلإ تبهذ
 اهنإ ثیح - ىلدوش زور - ةيهاطلا راثآب قعت ىف زريتسراك

 ىف حجن هنكل :تقولا كلذ ىف ارتلجنا لامشب شيعت تناك
 قلطناو .جاوزلا دعب اهمسا ملعو ءزناقيإ سيدالج بقعت
 .اهتلباقل تلوبكزام ةقطنم ىلإ

 تحجنولق ؛اًريطخ ىنحنم ذخأت تأدب دق رومألا تناك

 نوسلكين ةديسلاو نوتلبمت ةديسلا ىلع فرعتلا ىف زنافيإ
 یهتنم ىف رومألا حبصت فوسف ؛ةأرملا سفن امهنأ ىلع

۳۹۹ 



 نوئالتلاو عبارلا لصفلا

 رودویت لزنمب لمعت زنافيإ تناك دقف كلذكو ,ةيوعصلا
 فرعت تناك مك نيقثاو نكن ملو اًييسن ةليوط ةدل جدیتوک
 .انرارسأن م

 نم صلختلا نم رفم ال هنأ تررق قبس اه لكل
 ىنتناعأ دقو .اًريبك اجاعز| انل ببسي ناك دقف ؛زریتسراک

 اًمامت هفلخ ريسأ تنك ثيح ؛ىتطخ ذيفنت یلع فورظلا
 تناكو ,رثکآ هنم تبرتقا .وجلا ىف بابضلا رشتنا امدنع
 .ةمهم ا مامتإي ةليفك ةطيسب ةعفد

 اذام ملعأ نكأ ملف ؛ةلضعم ىف لازأ ال تنك یننکل

 فورظلا تعفد دقف ,لاح ةيأ ىلع ,یننیدت ةلدأ نم لمحي

 نم یننکم ثيح ؛یدی نيب ىرحبلا طباضلا كقيدصب

 نم ةريصق ةرتفل زريتسراك نالآ ةثج عم ىدرفمب ءاقبلا

 لمحي هتدجوو .هسبالم شيتفتل ةيفاك تناك اهنکل - نمزلا
 - روصم ا نم اهيلع لصح دق ناك - هبيج ىف اريوم ل ةروص

 هبيج نم ةروصلا تذخأ .اهتيصخش ديدحت لجأ نم امبر
 ةروص تعضو مث ,ةيصخش تابثإ وأ تاباطخ ىأ كلذكو

 .ةياصعلا دارفأ نم ةدحاول

 ةقيقشلا ترضح ثيح ؛ماري ام ىلع رومآلا لك تراس
 رومألا لك نأك ادبو .هتثج ىلع فرعتلل اهجوزو ةموعزم ا

 رومألا وقص ركع باشلا كقيدص نكل .ريخ ىلع تهتنا دق
 ةافولا لبق هيعو داعتسا دق زريتسراك نأ ودبي .اًددجم
 ركذ دق هنأ ىفكيو «كقيدص مامأ تاملكلا ضعبب ظفلتو

 .لعفلاب ةدابعلا رادب مدخت زنافيإ تناك دقو- زنافیا
 امم ؛اهنیح انبيصي أدب دق رتوتلا نأب فرتعأ یتنا

 صلختلا ىلع اريوم ترصأ اذهلو : اًليلق اننزاوت دقفن افلعج

۳۷۰ 

 یتسیرک اثاجأ

 ةقيرطب هنم صلختلا انلواح دقو .باشلا كقيدص نم

 یلوتتس اهن] اریوم تلاق اهدعبو .لشفلاب تءاب اهنكل ام
 ,تلوبکرام ىلإ ةرايسلاب تقلطنا اذکهو .اهسفنب ةلأسم ا

 نیفرولا ضعی تمضوف - ةحناس ةصرف ةعاريب تزهتناو
 مل نيعللا باشلا كلذ نکل «همون ءانثأ هریصع ةبلع ىق
 ءوس درجم كلذ ناك دقل - ةلوهسلا ههب توملل ملستسي

 .لفح

 ىذلا باوجتسالا ناك دقق لبق نم كتربخآ امكو
 نکل ,كهاجتیکوکش راثأ اموه كعم نوسلكين هارجأ
 للستت تناك امدنع اريوم اهل تضرعت ىتلا ةمدصلا ىليخت

 ىتلباقم لجأ نم ىلايللا ىدحإ ىف ةحصم ا نم ةجراخ
 ىلع هيلع تفرعت دقل !ىبوب مامأ هجول اًهجو اهسفن تدجوو
 هلسدت تناك امدنع اًديج هحمالم ىلإ تعلطت دقف_روقلا

 ةجردل ديدش عزفب تبيصأ اهنأ بجع ال .مئانوهو نيفروم أ
 مل اهنأ روفلا ىلع تكردأ مث «ىعولا دقفت نأ تداك اهنأ

 اهشأج ةطابر تداعتساف : اهجوز امنإو هكوكش عضوم نكت
 .انحلاصل فقولا لغتست تأدبو

 هتربخأو ىبوب هب لزتی ىذلا قدنفلا ىلإ اريوم تبهذ
 ترهاظت .ةجاذس لكب اهقدصق .ةيمهولا صصقلا ضعبب

 تزكرو اهل اًميدق اًبيبح ناك زريتسراك نالأ ناب اريوم
 كلذكو .نوسلكين هاجت اهفواخم ىلع عنقم لكشب اهتصق
 دقلو .ىهاجت ككوكش ددبت ىكل اهعسو ىف ام لك تلعف
 ر اريوم نأب نيعنتقت كتلعجو كعم ءىشلا سفن انآ تلعف
 سافلا نم ددع ىأن م صلختت نأل دادعتسا ىلع ىتلا ةأرم ا

 اةزجاع ةفيعض ةاتف درجم _ نفج اهل فرطي نأ نود

۳۷ 



 نوتالثلاو عبارلا لصفلا

 انكو ؛لام ا ىلع انلصح دقل - اجرح فقولا ناك دقل
 ملو «یرنه نم صلختلا ةطخ ذیفنتل ةديج ىطخب ريسن

 ناكو .قيرطلا نم ىموت ةحازإل ىرمأ نم ةلجع ىف نكأ
 انناكمإب ناك كلذكو .هرمأ ىلوت لبق الیلق لهمتلا ىناكمإب
 بساتك ا تقولا نيحي امدنع ةلوهسب نوسلکین نم صلختلا
 دقق ؛اًمهاد اًرطخ نالثمت امتنك :ىبوبو تنأ: كنكل .كلذل

 .جنارجلا ةحصم ىلع ةز کر تع امكوكش تناك

 ىذلا ىفنإ لب ءرحتني مل یرنهنآی ملعت نأ كمي امير
 ال هنأ تكردأ ,ةقيدحلا ىف كيلإ ثدحتأ تنك امدنع !هتلتق

 تيلوتو لزفم ا لخاد ىلإ تفلد اذهلو - هعيضنل تقو دجوي

 .هرمأ

 ةصرف وجلا ىف قلحت تناك ىتلا ةرئاطلا ىفتطعأ
 یرنه راوجب تسلجو ,هبتکم ةرجح ىلإ تهجوتف ؛ةديج

 اي ىلإ عمتسا" :هل تلقو ةباتكلاب الفشنم ناك ىذلا
 ةقلحم ا ةرئاطلا توص ناك !هيلع رانلا تقلطأ مث "..یخآ

 باطخ تبتك مث ,ةصاصرلا توص بجحل اّيفاكو جلا ىف

 قوف نم ىتامصب تحسمو ,ةرثؤم ا تاملكلاب اًئيلم راحتنا
 ىلع طقسي هتكرت مث ,یرنه دي ىف هتعضوو .سدسم ا
 ىرته بيج ىف بتكم ا ةرجح حاتفع تعضو اهدعب .ضرألا

 باب حاتقمي جراخلا نم ةرجحلا باب تقلغأو .تجرخ مث

 امامت بتكم ا ةرجح حاتفم قباطي ىدلا ماعطلا ةفرغ

 ليصافتلا حرش ىف ضوخأى کل ع ستي لاجم ا نأ نظأ ال
 اهتطبضو ةنخدلا ىف اهتعضو ىتلا تاعقرفملل ةقيقدلا
 .ىجورخ نم قئاقد عبرآ دعب ودم توصب رجفنت ىكل

 انأ تفك- نوكي ام لضفأى لع تراس دقرومألا نأ مهم ا

 ىتسيرك اثاجأ

 "ةقلطلا " توص انعمس امدنع ةقيدحلا ىف افم فقن تنأو

 صخشلاو !راحتنالا ناكرأ لك تلمتكا كلذيو .ةيمهولا
 انقيدص وه هابتشالا عضوم ىف هسفن عضو یذلا ديحولا

 طاصع نع احب لخادلل لفغم ا داع دقق ؛نوسلكين نيكسم ا

 ىلع ىبوب اهنشی ىتلا ةيليللا تاراقلا تناك كش الب
 تبره اذهلو ,لمحتت نأ اريوم ل نكمي امم رثكأ ةحصلا
 هتجوز ءاضتخال نوسلكين ريسفت نأ انليخت دقو «خوكلا ىلإ
 .بير نود امكوكش ريثي فوس

 ىف ناك اهتعارب اريوم هيف ترهظأ ىذلا عضوم ا نكلو
 قباطلاب اهتعمس ىتلا ةبلجلا ببسب - تكردأ دقف ؛خوکلا
 اهسفن .مکل اًريسأ تطقس دق یننآ - ىولعلا

 .شارفلا قوف تقلتساو نيفروم ا نم ةريبك ةيمكب ةعرسب
 ىلإ تدعص .ةطرشلاب لاصتالل اًميمج متهجوت نأ دعیو
 رهظي نيفروم ا ریثأت أدب .ىنديقت ىتلا لابحلا تعطقو ىلعأ
 تطقس دق تناك ,خوکلا ىلإ بيبطلا لصو امدنعو .اهيلع

 .لعفلاب اهنوخت تأدب دق اهباصعأ تناك كلذ لک ع مو

 نيفرعت مث نمو زناغيإ ىلإ نيلصت دق كنأ نم یشخت تناك
 .هراحتنا ثداحو جافاس ةيصو ءارو ةيقيقحلا ةصقلا

 لسرأ دق زريتسراك نوكي نأ نم ىشخت تناك كلذكو
 اذه لجأن مو .تلوبكرام ىلإ هلوصو لبق زنافيإ ىلإ اًباطخ
 اهنكلو .ندفلب ءافشتسا راد ىلإ باهذلاب اريوم ترهاظت

 امكتلباق كافهو- تلوبكرام ىلإ ىطخلا تعرسأع قاولا ىق
 صلختلا ةركف اهتتاو كانهو !ةدابعلا راد باب ةبتع ىلع
 ىف اهتدمتعا ىتلا ةقيرطلا تناك .ةدحاو ةبرض ىف امكنم

۳۷۳ 



 نوثالثلاو عبارلا لصفلا

 اهذفق نأ اهناكمإب ناك هنأ دقتعأ یننکل :ةجاذسلا ةدش

 ركذت ىلع ىهقم اب تالدانلا ةردق ىف كشأو ؛اهتلعفب وجنتو

 اروم ناكمإب ناك :امكتبحصب.ترضح:ىقلا:ةأرما لكش

 راد لخاد رقتست ىكل بسانم ا تقولا ىف ندنل ىلإ دوعت نأ

 نم - ىبوبو تنآ- امكتحازإ دعبو .تقولا ضعبل ءافشتسالا
 .ةلاحم ال تومتس اهلك ةيضقلا تناك_قيرطلا

 .اًمامت اهباصعأ ىه تدقفو- اهفشکی ف تحجن كنكل

 ارمألا ىف ینتطروو ءىش لكب تفرتعا ةمكاحم ا ءانثأو

 اهنم للم اب باصآ تأدب دق تنك امیر
 .كلذب تملع دق اهنأ یلابب رطخي مل نكلو

 تنك امبرلو !انأى لاومأ- لاومألا ىلع تلصح دقل !نيرتأ
 .عيونتلا بحأ انأف ؛ةرتفل اهجوزتأ نأ دعب اهنم صلختأس

 ...ديدج نم ةايحلا أدبأ اذ انأ اهو

 .زنوج ىبوب جعزم ا باشلا كلذو تنأ ٠ كببسب كلذ لكو
 یفاذیج اًئيش ع نصأ فوس یننآی ف ىدنع كشالنكل

 !ىتايح
 ؟ادیج سیلو ایس اًئيش نوكيسءارت مأ

 .نآلا ىتح ىلاح نم حلصأ مل انأ
 نأ هیلعف .ىلوألا ةلواحم ا نم ءرم ا حجنی مل اذإ نكل

 .ىرخألاولت ةرم لواحي

 :لوقأ نأ لضفألا نم نوكي امیر وأ - یتزیزع اي اغادو
 سيلأ .هوجولا لباقتت ىتم اّدبأ ملعي ال ءرم اف ؛ءاقللا ىلإ

 ؟كلذك

 :ةضقلا هذه ريرشو ,بغاشلا یتفلاو »بحل ا كودع

 .شنيرف نوتجنيساب رجور
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 ۳۵ لصفلا

 ةدابعلا راد نم رابخأ

 یهو هدي نم یکنارف هتلوانتف ,یکنارف ىلإ باطخلا یبوب داعأ
 :ةلئاق دهنتت

 ."باجعإلل ريثم صخش لعفلاب هنإ"

 ."هب باجعإلا ةديدش ةيادبلا نم كنإ" :دوربب ىبوب در

 مث ."ةرحاس ةيصخش كلتمي هنأ ركنأ ال" :ىكنارف تلاقف

 ."اريوم تناك كلذكو" :تفدرأ

 .الجخ یبوب هجو رمحا

 هلك زغللا كلذ لح نوکی نأ اًدج بيرغ رمأل هنإ"' :لاقو
 زريتسراك نأ نيملعتأ .ةدابعلا رادب تقولا لاوط اًدوجوم

 ةديسلا دصقأ  زنافيإ سیدالج ىلإ اًباطخ لسرأ دق
 ."؟ستربور

 .اًباجيإ اهسأرب یکنارف تأموأ
 ديري هنأو ءاهتلباقمل تآ هنأ اهربخآ دقو" :ىبوب فاضأف

 هعفدت بابسآ هيدل تناك ىتلا نوتلبمت ةديسلا نع تامولعم

Vo 



 نوثالاثلاو سماخلا لصفلا

 ."ةطرشلا لبق نم ةبولطمو ةيلود ةمرجم اهنأب داقتعالل
 قوف نم زريتسراك عفُد امدنعو" :ةزارمي فدرأ مش

 رومألا طبرت نأ ستربور ةديسلا عطتست مل .فرجلا ةفاح

 نم طقس ىذلا لجرلا نأ تملع اهنأل اذه" :ىكنارف تلاق

 ةيوه ديدحت ةلأسم تناك دقل .دراشتيرب همسا فرجلا قوق

 ىعدي الجر نأ ولف ؛ةباصعلا لاجر لبق نم ةرهام ةعدخ تيملا
 فيك .قرجلا ةفاح قوف نم - عغد ىتح وأ - طقس دراشتيرب
 ىتلا ةقيرطلا یه هذه ؟زریتسراک هسفن وه نوكي نأ نكمي
 ."ستريور ةديسلا لقعك طيسب لقع اهب لمعي

 ىلع تفرمت اهنأ وه كحضملا ءىشلا" :لوقي ىبوب لمكأ
 ستربور اهجوز ناك امدنع هتحل لقألا ىلع وأ .نامیاک ديسلا
 اهل لاق امدنعو .هنع اهجوز تلأسو بتكملا ةفرغ ىلإ هلخدي

 نم لصألا قبط ةروص هنإ ءاًبجع" :تلاق .نامیاک ديسلا هنإ
 ."هتمدخ ىف لمعآ تنك ليبن لجر

 ."؟اهمولت نأ كنكمي له" :ىكنارف تلاق
 ةرم هسفن حضف شنيرف نوتجنيساب رجور ىتح" :تفدرأو

 ."كلذ ظحالأ نأ نم ىبغأ تنك ىننكل .نیترم وأ
 ."9اَقح كلذ لعف له"

 فحصلا ىف ةروشنملا ةروصلا نإ ايفليس تلاق امدنع .معت"

 ىأ دجوي ال هنإ رجور لاق :ةدشب زريتسراك نالآ هبشت تيملا لجزللا

 لاق هنكل .تيملا لجرلا هجو ىأر دق هنأ تبثي امم امهنيب ريبك هبش
 ."اًقلطم تيملا لجرلا هجو ىلإ رظني مل هنإ قحال تقو ىف - ىل

 ىتسيرك اثاجأ

 ."۹یکنارف اي ءامسلا قحب اريوم ةقيقح تفشتكا فيكو"
 اهفشتكأ ىنلعج ام نأ نظأ" :ةملاح ةربنب ىكنارف تلاق

 تناك اهنإ عيمجلا لاق دقف ؛نوتلبمت ةديسلل سانلا فصو وه
 .نامياك ةديسلا ىلع قبطني ال فصولا اذهو "ةفيطل ةديس"
 امدنعو ."ةفيطللا ةديسلا" ب اهفصي دق مداخ ىأ دجوي الو

 «بابلا ةبتع ىلع فقت اريوم اندجوو ةدابعلا راد ىلإ انلصو

 ةديسلا یه اريوم نأ ول اذام - نجاقم رطاخ اهنیح ىل رطخ
 ."؟نوتلبمت

 ."!كنم خلاب ءاكذ اذه"

 دبال .ايقليس هاجت ديدش ىسأب رعشأ ىننإ" :ىكنارف تلاق
 نکل .ريهشتلل ايفليس ضرع دق رجور ىلع اريوم فارتعا نآ

 ةنحلا كلت ىف اهبناجب فقو دق نوسلكين بيبطلا نأ ديجلا نم
 ."اًعم لاحلا امهب ىهتنا اذإ اًريثك ًاجافتآ نلو

 ةبسنلاب ديج لكشب تهتنا دق رومألا لك نأ ودبي" :ییوب لاق
 لضفلاو  ةديج ةروصب ةشرولا ريدي رجداب وه اهو  عيمجلل

 ةقيظولا هذه ىلع تلصح اًضيأ كدلاو لضفبو .كدلاول دوعي

 ."ةعئارلا

 ."؟ةمثار ةفيظو اًقح ىهأ"

 ؟حايرألا نم ةريبك ةصح لباقم اينيك ىف نب ةعرزم ةرادإ"
 ملحأ تنك ىتلا ةغيظولا یه لب - لعفلاب ةعئار ةفيظو اهنأ نظأ
 ."اًمئاد اهي

 .ةظحلل ییوب تكس

 نوتأي سانلا نم ريثكلا نإ" :ىزغم تاذ ةربنب فدرأ مث

۳۷۷ 



 نوثالثلاو سماخلا لصفلا

 ."تالحر ىف اينيك ىلإ

 نوشيعي نسانلا نم ريثكلاو" :لجخب ىكنارف تلاقف

 ."كانه

  "!كلذ نيلعفت دق كنأ نظأ ال :ىكنارف !هوأ" :یبوب لاقف

 داعتسا اًريخأو ,نیترم وأ ةرم مئعلتو الجخ ههجو رمحا مث

 ."؟كانه شيعلا ىلع اقح نيقفاوت له" :لاقو هشأج ةطابر
 ."كلذ ینم تبلط اذإ دصقآ - قفاوآ" :یکنارف تلاق

 .كب اًمرفم اًمود تنك دقل" :قنتخم توصب یبوب لاق

 لوصولل ىل لیبس ال هنأ كردأ ینوکل دیدش سژیب رمشآ تنکو
 ."كيلإ

 امدنع ةديدش ةظاظفي ینلماعت كلعج اموه كلذ نأ نظآ"

 ."9كلذك سيلأ .فلوجلا بعلم ىف انك

 ."ديدش نزحب رعشأ تنك ىننأل ؛معن'"
 ."ةاريوم نع اذامو...مممأ" :یکنارف تلاق

 ىنرحس دق اههجو نأ ركنأ ال" :رارقإ ةربنب ىبوب لاق

 ."ةبيرغ ةقيرطب

 ."ىهجو نم الامج رثكأ اههجو نإ" :ةعادوب ىكنارف تلاق
 نكلو ءام ةقيرطب "ىنرسأي" ناك اههجو نكلو الك"

 ةأرجب نيثدحتت تنكو ةيولعلا ةفرغلاب نيسوبحم انك امدنع
 .اًمامت تشالت دق اريوم نأكو تسسح  كرغاشم نع ةريبك

 - تنأ تنك دقف ؛اهل ثدحي امب قالطإلا ىلع اًمتهم نكأ مل

 ام لكب ةعئار تنك دقل - ىلاب لقشي ام لک وه - طقف تنأو

 .*فصوت ال ةجردب ةَعاجّسو ناعم نم ةملکلا لمحت

۳۷۸ 

 یتسیرک اثاجآ

 تنك لب :ىلخادب ةعاجشلاب رعشآ نكأ مل" :یکنارف تلاق
 ."كباجعإ ريثأ نأ تدرأ یننکل :فوخلا نم فجترآ

 اًبجعم تلزامو...ىتزيزع اي لعفلاب كب تبجعأ دقل"
 اًبجعم دبالل ىقبأ فوسلو ...كب اًيجعم تنك الاطلو ...كب

 ."؟اينيك ىف شيعلا ىهركت نل كنأ نم ةقثاوأ .كب
 ةيأ ىلع ارتلجنإ تمتس دقل - اهيف شيعلا قشعأ فوس"

 لاح

 .""یکنارف"

 :"ییوب"

 نم ةعومجم لخدیل بابلا حتفي وهو ,زنوج رقولا لاق
 ."انه ىلإ لوخدلاب متلضفت اذإ" :نیوعدلا فویضلا

 :اًلئاق رذتعي وهو ةعرسب بابلا قلغآ مث

 ."هتييطخ هذهو ,یدالوآ دحأ...دلو اذه"

 .لعفلاب كلذ ىلع لديدوأ رىذلا رظنملانإنيرضاحلا دحأ لاق
 تارتف نم ةرتف ىف ناك .حلاص دلو هنإ" :زنوج رقوملا لاق

 هكولس نكل ؛دجلا لمحم ىلع ةايحلا ذخأي الأ ىلع اًرصم هتايح
 ريديل اًبيرق بهذي فوسو .ةيضاملا ةرتفلا ىف اًريثك نسحت دق
 ."اينيك ىف نب ةعرزم نوئش

 5تيأر له" :سماه توصب هل قيفرل نيرضاحلا دحأ لاق
 سیسنارف ىديللا ىه اهعم ناك ىتلا ةاتفلا هذه نكت ملأ
 ."۹تنیورید

 دق یکنارفو یبوب ةبطخ ربخ ناك ةدحاو ةعاس لالخو

 .تلوبکرام ءاجرأ ىف رشتنا

 هللا دمحب تمت ۳۷۹



 يتسيرك اثاجأ

 ؟زناضيإ اولأسي مل اذا
 ةبيرغ فلوج ةارابم بعلي زنوج ىبوب ناك امنيب
 .فرجلا ةفاح قوف نم ةرکلاب حاطآ .راوطألا

 ىلع - دجو هنکل .راظنالا نع ةرکلا تفتخا

 عراصی لجر نامتج فرجلا لفسآب روخصلا

 .ةريخلا هسافنآ ظفلی لجرلا ناك امنیبو .تولا

 «؟زنافیا اولآسی مل اذال» :لاقو هینیع حتف

 قاطناتفكاملكلا فلفل اژیسا ىو راض
 یگنارق :ةرفاعلا تحت ملا كقد اینم

 ضرعیس یذلا زفللا كلذ لحل .تنیورید

 اهتکلو :فاقلا نعاشم ریظو بعادت ةدضق اينا
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