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 به اوكري

ٟمنمنت ًمنف ؾمنٌٕم٦م يمتن٥م  ؾمنٜم٦م. 41روائل ٟمٞمجػمي. سمدأ اًمٙمت٤مسم٦م وقمٛمره 

فمالل وأزه٤مر، أطمداث سمجقار اًمييح ، أهمن٤م  اًمًنحر.  :٤مإلٟمجٚمٞمزي٦م ُمٜمٝم٤مسم

 .ومري٘مٞم٤مإُمٜم٤مطم٦م  :وأطمدث ُم٤م ٟمنم ديقان ؿمٕمر سمٕمٜمقان 

قمغم ضم٤مئزة اًمٌنقيمر ًمنبدب  (اجلقع درب)طم٤مزت روايتف  4994ذم قم٤مم 

 .اًمؼميٓم٤م 

ٚمِمٕمر ذم جمٚمن٦م ًم ذم هٞمئ٦م اإلذاقم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م وحمرراً  ويمري ُمذيٕم٤مً أقمٛمؾ سمـ 

ومري٘مٞم٤م، وهق يرومض شمّمٜمٞمػ اًمٜمن٤مس طمًن٥م اٟمنتهتماوؿ وىمقُمٞمن٤موؿ. إهمرب 

سم٠مٟمف يم٤مشم٥م ٟمٞمجػمي اعمقًمد؟ يٕمنٞمش  ف ٟمٗمًف دائهتً يدقمق ًمٕم٤معمٞم٦م اعمقاـمٜم٦م، ويٕمرّ 

 .ٟمجٚمٞمزي٦م٤مإلسمذم سمريٓم٤مٟمٞم٤م، ويٙمت٥م 
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 رهاصاتإ
 ولاأل الفصل

- 1 - 
 ع قمنغم طمند ؾمنقام،ًمٚمجٛمٞمن مل يٙمـ ُمزقمج٤مً  احلر أن إٓ.. ىم٤مئٔم٤مً  يقُم٤مً  يم٤من

 فأٟمن ينرى أظمنر سمٕمْمٝمؿو ُم٤م، سمٌمموديدًا ُم٤ٌمذًا  احلر يرىيم٤من  ومٌٕمْمٝمؿ

 احلنرّ  سمٛمِمٙمٚم٦م ًمٚمتٗمٙمػم ُمٙم٤من ٓ طملم ذم آظمر، ىم٤مئظ يقم يم٠مي حتّٛمٚمف ُمـ ٓسمد

 واطمداً  يم٤من أويمري ضمٞمٗم٤مي... اًم٘مّٞمٛم٦م ًمبُمقر شمٗمٙمػمهؿ يٙمّرؾمقن ىمالئؾ قمٜمد

 .اًم٘مّٚم٦م ١مٓمه ُمـ

 سم٤مًمرون٤م يٓمٗمنح وقم٘مٚمنف اًمٓمٗمقًمن٦م صديؼ زي٤مرة سمٕمد اعمٜمزلإمم  قم٤مئداً  يم٤من

 أسمنٞمض ًمنقن اذ وصّم٤مسمن٤مً  ضمنرواً  أٟم٘مذ قمقدشمف ـمريؼ وذم .وُمتٗمّٝمهتً  ُمتٕم٤موٟم٤مً  ًمٙمقٟمف

 ًمٚمحن٤مرس ُمٚمّقطمن٤مً  اعمٗمتقطمن٦م اًمٌقاسمن٦م قمؼم سمف ُم٤مراً  أن حيٛمٚمف وه٤مهق ،رُم٤مدي

 ذم سمقىمقومنفوذًمنؽ  سمّمنٕمقسم٦م ي٘مٔمتنف قمنغم حين٤مومظ٤مول أن حين اًمنذي اًمٕمجقز

 .احلرارة ًمِمدة اً ٟمٔمر.اًمٔمؾ

 .يم٤محلريؼ ًمٞمقم إٟمف آهم٤م، ُمرطم٤ٌمً  -

 يمقسمنق ةاًمٕمنمن ومئن٦مُمـ  ٟم٘مدي٦م ىمٓمٕم٦م راُمٞم٤مً  وشمقىّمػ ضمٞمٗم٤مي ردّ  سم٤مًمٗمٕمؾ، -

 .ًمٚمٕمجقز

 .ؾمج٤مئر هب٤م ؾم٠مؿمؽمي ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك -

ؿ ًّ  قمنغم اًمٙمٚمن٥م وونع اخلٚمٗمل، اًم٤ٌمب قمؼم همرومتفإمم  وُم٣م ضمٞمٗم٤مي شمٌ

 اًمٙمٚمن٥م ُمٕمنف ُمّمٓمح٤ٌمً  ماحلهّت إمم  ذه٥م صمؿاعمٜمِمٗم٦م ظمٚمع صمٞم٤مسمف وشمٜم٤مول  هيره
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 ومٜمنٌح اًمٙمٚمن٥م قمنغم اعمن٤مم سمٕمنض رّش  سمٛمتٕم٦م، وشم٠مّوه اًم٤ٌمرد سم٤معم٤مم ٟمٗمًف وهمٛمر

 أصمٜمن٤ممذم و ىمٌنؾ، ُمنـ يمٚمن٥م سمروم٘م٦م ًتحؿّ ي مل أٟمف سم٤مًمف ذم وظمٓمر ٓهٞم٤مً  اًمٙمٚم٥م

 قم٤مئنداً  يم٤من ومٚم٘مد اًمٙمٚم٥م، ُمع مجٕمتف اًمتل إطمداث يًؽمضمع راح آؾمتحهتم

 اًمٓم٤موًمن٦م يمنرة يٚمٕمٌن٤من ٤ٌمحاًمّمن ُمٕمنف أُم٣من اًمنذي أوود صندي٘مف قمٜمند ُمـ

 ٟمتنن٤مئ٩م ٟم٤مىمِمنن٤م يمننهت يٜمتٝمننل، ٓ ًٓ وضمنندا ٤مً ٟم٘م٤مؿمنن خيقونن٤من ومهنن٤م واعمقٟمقسمننقزم

 .صدوره٤م قم٘م٥م ُمٜمٝمهت يمؾ ؾمٞمٗمٕمؾ وُم٤م آُمتح٤مٟم٤مت

 :أوود ىم٤مل

 .ضمٞمدة آُمتح٤من ٟمتٞمج٦م يم٤مٟم٧م إن ًمٜمدن ذم أدرس أن يريد  أيب -

 .اًمٜمتٞمج٦م ضمقدة ُمـ واصمؼ أٟم٧م -

 سمآُمن٤مل شم٘مٚم٘مٜمنل أٟمنؽ شمٕمٚمؿ إٟمؽ ًمٜمت٤مئ٩م،ا شمٔمٝمر أن ىمٌؾ ذًمؽ شم٘مقل عم٤مذا -

 .يم٤مذسم٦م

 ىم٤مًمقا أؾم٤مشمذشمٜم٤م ومٙمؾ اعمٛمٞمزة، وؾمخريتؽ شمٔم٤مهرك قمٜمؽ دع أوود ي٤م هٞم٤م -

 .أُمْمٞمٜم٤مه اًمذي اًمٗمّمؾ قمـ ضمٞمدة ٟمت٤مئ٩م قمغم ٟمحّمؾ أن ًمٜم٤م ٓسمد ٟمفإ

 فمٝمنقر سمٕمند ؾمن٠مومٕمؾ ُمن٤مذا طمًنٜم٤مً  أسمٚمٞم٧م أن سمٕمد أشم٠ميمد أن أريد ًمٙمٜمٜمل -

 .اًمٜمت٤مئ٩م

 .٤مهٜم ًمٚمج٤مُمٕم٦م ؾم٠مذه٥م أٟم٤م -

 أُمريٙم٤م؟ أو ًمٜمدنإمم  ...اخل٤مرجإمم  اًمذه٤مبذم  شمرهم٥م أٓ -

 وسمٕمند ىمٚمنٞمالً  أيمنؼم قمٜمندُم٤م أذهن٥م أن ومْمؾإ ُمـ أٟمف شمٕمت٘مد وم٠مُمل ،ٓ -

 .إول اعمريمز قمغم طمّمقزم

 وم٘مط ؾمٜمقات مخس ظمالل وذم ُمًٌ٘م٤مً  إىمٚمٞمٛمٞم٦م ُمٜمح صمالث قمغم طمّمٚم٧م ًم٘مد -

 اعمحنكم، سمتٕمٚمٞمٛمنل أٟمن٤مأم  ،اًمٕمن٤معمل سمتٕمٚمٞمٛمنؽ أٟمن٧م :ومْمؾإ ـُمَ  ٟمرى وًمًقف

 .ُمدًمٚملم أسمٜم٤مم يمقٟمٜم٤م قمـ وٟمتقىمػ ،اًمٌٚمد اسمـ أٟم٤م وؾم٠ميمقن ،همري٤ٌمً أٟم٧م  ؾمتٙمقن
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 .اًمٕم٤ممل رضم٤مل يٙمقٟمقا أن إوم٤مرىم٦مقمغم  -

 .اًمقـمـ رضم٤مل يٙمقٟمقا أن قمٚمٞمٝمؿ أوًٓ  ...يمال -

 .اًم٘م٤مدُم٦م اخلٛم٦ًم إقمقام سمف ؾمتخؼمٟم٤م ُم٤م هذا -

 :ُمٙمٛمالً  يٜمٝمض وهق أوود ىم٤مهل٤م

 .اًمٓم٤موًم٦م سمٙمرة أظمرى ًم٦مضمق ٟمٚمٕم٥مو ٚمٜمذه٥موم -

 .ُمتذُّمراً  ضمٞمٗم٤مي أضم٤مب .ُمرقم٦ٌم احلرارة وًمٙمـ طمًٜم٤ًم، -

 .اعمٜمزلإمم  شمٕمقد قمٜمدُم٤م سم٤مرد مّح٤مم سم٠مظمذ قمٚمٞمؽ -

 يٙمنقن قمٜمندُم٤م اًمٚمٕمن٥م ـم٤موًمن٦م شمٜمتّم٥م طمٞم٨م اعمرآبإمم  وظمرضم٤م وحٙم٤م

 .يقُمٝمهت أُمْمٞم٤م وهٙمذا طم٤مرًا، اجلق

 سم٤محلٛمٞمٛمٞمن٦م ضمٞمٗم٤مي ُمٕمٝمؿ يِمٕمر اًمذيـ اًم٘مالئؾ إصدىم٤مم أطمد أوود يم٤من

 أنإمم  مسمنٌط اًمٞمنقم وُمنرّ  ...يم٤ٌمراً  أصدىم٤ممً  يم٤مٟم٤م سم٠مهنهت واًمدامه٤م وصٗمٝمهت وًم٘مد

 .ُمقّدقم٤مً  وإزىّم٦م اًمِمقارع ذم أوود ُمٕمف وم٤ًمر اًمذه٤مب قمٚمٞمف نإ ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل

 :أوود ىم٤مل

 ُم١مىمت٦م؟ وفمٞمٗم٦م ًمدّي  أن ؽأظمؼمشم هؾ -

- ٓ. 

 إهنن٤م يبأ وي٘منقل ،اًمٞمقُمٞمن٦م اًمتن٤ميٛمز ًمّمنحٞمٗم٦م ُمراؾمنالً  ؾم٠ميمقن طمًٜم٤ًم، -

 .اًمٕم٤ممل قمـ اخلؼمة ُمـ اً يمثػم ؾمتٛمٜمحٜمل

 اعم٤مل؟ قمغم احلّمقل صٕمقسم٦م ُمدى وقمـ -

 اعمدرؾمٞم٦م اًمٕمٓمٚم٦م حتلم طمٞمٜمهت ىم٤مًم٧م ذاشمف، اًمٌمم شم٘مقل أُمل ..قمٔمٞمٛم٦م ومٙمرة

 ورسمنهت ،ومٞمٝمن٤م شمٕمٛمنؾ اًمتنل اعمدرؾم٦م ذم قمٛمؾ قمغم احلّمقل ذم ؾمت٤ًمقمد  إهّن٤م

 .إدٟمك ّمٗمقفًمٚم ُم٤م ًمٗمؽمة أدّرس أن سمقؾمٕمل ؾمٞمٙمقن

 .اعمٕمّٚمؿ ُمٝمٜم٦م ُمـ ُمرة ٚمٞمقنٛمسم إصم٤مرة أيمثر اًمّمحٗمل اعمراؾمؾ طمٞم٤مة إن -
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 .أُّمٞملم سمٚمدام ؾمٜمٙمقن ُمٕمّٚمٛملم دونُمـ  وًمٙمٜمٜم٤م -

 وأذهن٥م صنحٗمٞم٦م ُم١ممترات ؾم٠مطمي إٟمٜمل ..سمتٚمؽ احلٞم٤مة ومح٥ًم ومّٙمر -

 .يـػمثيم أٟم٤مؾم٤مً  وأىم٤مسمؾ قمديدة أُم٤ميمـإمم 

 ؾمتٌدأ؟ وُمتك .اعمٓمٚمقب هذا ومٚمٞمس ؾمٞمدي، ي٤م طمٚمهتً  يمٗم٤مك -

 .اًم٘م٤مدم إؾمٌقع ذم ؾم٠مسمدأ ،أيب أصدىم٤مم أطمد وهق ،اعمحرر ىم٤مل -

 .قمٜمل اًمٙمت٤مسم٦م يٛمٙمٜمؽ يمٌداي٦م ..طمًٜم٤مً  -

 .قمٜمؽ ي٘مرأ أن يريد أطمد ٓو يٕمرومؽ أطمد ٓ!! أٟم٧م -

 .ضمٞمداً  اًمٙمت٤مب جيٕمؾ ُم٤م هذا وًمٙمـ -

 ُم٤مذا؟ -

أٟمن٤مٍس  قمنـيرهمٌنقن اًم٘منرامة  اًمٜمن٤مس دمٕمنؾأن  اجلٞمدوُمـ اعمٛمٙمـ إن  -

 .قم٤مديلم

 .هذا ٓ يني قمغم اعمراؾمؾ اًمّمحٗمل ...هرام -

 .ؾم٤مرا ص٤مُمتلم ومه٤م يتّم٤ٌٌمن قمرىم٤ًم صمؿ حتّدث أوود

 .ضمٞمٗم٤مي قمكمَّ أن أقمقد، ًم٘مد راوم٘متؽ سمهت يٙمٗمل -

صحٞمح وإٓ وم٢من اعم٠ًمًم٦م ؾمتّمٌح يمٛمـ يراومؼ ضمرذًا ضمٞمئ٦م وذه٤مسم٤ًم، ُمتك  -

 ؾمٜمٚمت٘مل ُمرة صم٤مٟمٞم٦م؟

 ...ًمٖمرين٥موم٠مٟم٤م ُمقضمقد دائهًت وأٟمن٧م صندي٘مل وًمًن٧م سم٤م ،ذم أي وىم٧م -

 .أقمٚمٛمٜمل ومح٥ًم

 .طمًٜم٤ًم ي٤م أوود -

 .وداقم٤ًم أهي٤م اعمراؾمؾ -

 .وداقم٤ًم أهي٤م اعمٕمّٚمؿ اًم٘مروي -
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 ،ؾمٓمٕم٧م اًمِمٛمس سم٘مّقة وشمقّهج٧م أؿمٕمتٝم٤م ُٓمٕم٦م ذم يمنؾ ُمٙمن٤من طمنقهلهت

ومتقّه٩م اًمِم٤مرع اإلؾمٗمٚمتل أُم٤مُمٝمهت ُمٔمٝمرًا هاسم٤ًم ًمؼميم٦م ُمن٤مم ىمريٌن٦م وشم٘م٤مـمٕمن٧م 

هٜمدين٦م ُمّمنٓمٗم٦م قمنغم ـمنقل فمالل أؿمج٤مر اًمّمٜمقسمر اعمّمٗمرة وأؿمنج٤مر متنر 

 . وٛمـ أضمقام طم٤مرة، اهلقام ُمث٘مؾ سمرائح٦م زيمّٞم٦مٝمهتاًمِم٤مرع ىمري٤ًٌم ُمٜم

 ،أظمرج ضمٞمٗم٤مي اعمٜمِمٗم٦م وُمًح قمـ وضمٝمف اًمٕمرق، يم٤مٟم٧م احلرارة شمزقمجنف

ىمقين٦م طمنقل  اً وٓ يًتٓمٞمع إٓ أن يٗمّٙمر سمنهت ىم٤مًمنف أوود ًمنف، إن ٕوود أومٙمن٤مر

وًمٙمنـ أٓ ي١معمنف أن  ،هبذا ؾمٞمٙمقن ُمراؾمناًل ٟم٤مضمحن٤مً ًمٕمٚمف و ،أُمراض اعمجتٛمع

اض اًمتنل يتحنّدث إُمنرأسمٞمف؟ إٟمف يًٝمؿ ذم  سمقؾم٤مـم٦م ُمـحيّمؾ قمغم وفمٞمٗم٦م 

صمؿ ُم٣م ضمٞمٗم٤مي سم٤مدم٤مه اعمتٜمزه وهٜم٤مك ؾمٛمع ٟم٤ٌمح اًمٙمٚم٥م ورأى  ...قمٜمٝم٤م سمِمّدة

صٌٞملم ذم زاوي٦م اًمٓمرينؼ قمٜمند ؿمنجرة اًمّمنٜمقسمر اعمّمنٗمرة أطمندمه٤م يٛمًنؽ 

سمال ُم٤ٌمٓة سم٘مٓمٕم٦م ُمنـ  أن يٜمٙمزه حي٤مول أظمر يم٤من ذم طملمسم٤مًمٙمٚم٥م ُمـ ؾم٤مىمٞمف 

اًمٙمٚم٥م وهق يٙم٤مومح ًمٚمخالص ُمٜمٝمهت ذم طملم  ٤من ُمالطم٘م٦مشم٤مسمع اًمّمٌٞم ..ِم٥مظم

اًمّمنٖمػم قمنغم  ،أـمٌؼ أيمؼممه٤م قمغم ومّٙمل ذًمؽ اجلرو اًمّمٖمػم اًمرُم٤مدي اعمٌٞمض

 .ووىمػ ضمٞمٗم٤مي يرىمٌٝمهت ...ًمٞمٛمٜمٕمف ُمـ اًمٕمقيؾ ،اًم٘مت٤مل

ًمْم٤مًّم٦م آطمتٗم٤مظ سم٤مجلرام اذم يرهمٌقن اًمذيـ ًمٞمس هٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس 

ُمنـ أن اًم٘مٌٞمح٦م اًمتل دمقب اًمِمقارع قم٤مدة، وًمٙمـ هنذا اجلنرو يمن٤من أصنٖمر 

أٟمنف ون٤مع  أوٕٟم٤مس أهمٜمٞم٤مم  يٕمقديٙمقن يمٚم٥م ؿم٤مرع، يم٤من ومروه مجٞماًل، ومٚمرسمهت 

 . يمؾ هذه اًم٘مًقة ُمـ ىمٌؾ اًمّمٌٞم٦م؟ هذا ُم٤م ومّٙمر سمف ضمٞمٗم٤ميوًمٙمـ ملِ  ،أو ُهق

سم٤مصنن٤مت  يمنن٤من اًمّمننٌّٞم٤من ُمننـ ؾمننالًم٦م أوٓد صننٖم٤مر ضمدينندة، أسمٜمنن٤مم ضمٌنن٤مة

ُمالسمًٝمهت همػم ُمٙمتٛمٚم٦م وىمذرة وىمٛمّم٤مهنهت اخل٤ميمٞم٦م قم٤ٌمرة قمنـ أصمنهتل  ...اًمٙمقٟمٌل

أوٓد  ...صننٖمػمة ضمنندًا وسمننال أزرار ووضمننقهٝمؿ صنن٤مرُم٦م وؿمننٕمقرهؿ ؿمننٕمث٤مم

 .يم٤من ضمٞمٗم٤مي يٗمّٙمر سم٤مًمٙمٚم٥م وهق يٜمِم٩م ومٞمٚمت٘مط أعمف وسظمتف اعمختزًم٦م ...أدهم٤مل
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 شمقضّمف ٟمحقمه٤م ىم٤مئاًل:

ل ؾمٌٞمٚمف؟ ُم٤مذا دمٜمٞم٤من ُمـ قم٘م٤مسمف؟ وم٤مؾمنتدارا عم٤مذا ٓ شمؽميم٤من اجلرو ذم طم٤م -

 .هِم٦م وآُمتٕم٤مضدٝمهت قمالُم٤مت اًمٞمُمرشمٌٙملم شمٕمٚمق وضمٝم

أشمًٛمع؟ هٙمنذا شمٙمّٚمنؿ أيمؼممهن٤م  ..اذه٥م ذم ـمري٘مؽ ..هذا ٓ خيّّمؽ -

ومحٚمنؼ ًمٞمٌندو ويم٠مٟمنف  ،سمّمقت أضمش ظمِمـ ةواًمذي مل يتج٤موز اًمراسمٕم٦م قمنم

 .ُمًتٕمد ًمٚم٘مت٤مل قمٜمد اًمٖمْم٥م

ىم٤مهل٤م وهق ينتٗمّحص ضمٞمٗمن٤مي سمٜمٔمنرة ُمنـ  ..أظمل أٟم٧م ٓ شمريد اعمِم٤ميمؾ -

طمنذام  ذم ممٕمٜمن٤ًم اًمٜمٔمنر ،ٚمن٥مٙمرأؾمف طمتك ىمدُمٞمف ُمرظمٞم٤ًم ىمٌْمتف قمنـ رىمٌن٦م اًم

ضمٞمٗم٤مي إديداس إسمٞمض اعمّمٜمقع ُمـ ىمهتش اًم٘مٜم٥م وسمٜمٓم٤مًمف اًمٚمٓمٞمػ اجلٞمد 

اًمتٗمّمٞمؾ ووؿم٤مح رىمٌتف إزرق اًمٖم٤مزم واًمٜمٔم٤مرة اًمًنقدام اعمًنت٘مٓم٦ٌم ًمٚمٔمنؾ 

 .قمغم وضمٝمف

 اًمٙمٚم٥م؟أظمل أشمريد ذام  -

 أُم٤م اًمّمٌل اًمّمٖمػم وم٘م٤مل: ..اًمٙمٚم٥م اىمؽمح ذًمؽ ُمٌتًهًت و٤مرسم٤مً 

ٟمحـ ٟم٠ميمؾ اًمٙم٤مري ُمٜمنذ اًمّمن٤ٌمح ويٛمٙمٜمنؽ  ..ٟمحـ ٓ ٟم٠ميمؾ اًمٙمالب -

 ..ًم٘مند ؾُمنجـ أيب ...أظمذ اًمٙمٚم٥م إذا أقمٓمٞمتٜم٤م صمالث ًمػمات وم٠مٟم٧م رضمؾ يمٌػم

ُم٤مذا سمقؾمع اًمٗم٘مػم أن يٕمٛمنؾ؟ ويمٞمنػ ٓ يٗمًند اإلٟمًن٤من  ..ي٘مقًمقن إٟمف ًمص

 قمغم اعمقت؟ طملم يقؿمؽ

 صٛم٧م اًمّمٌل صمؿ ؾمٕمؾ وسمّمؼ ُم٤مؾمح٤ًم ومٛمف راُمٞم٤ًم اًمٕمّم٤م ضم٤مٟم٤ًٌم وىم٤مل:

 هؾ ؾمتٕمٓمٞمٜم٤م اًمٜم٘مقد؟ ..ٟمحـ همػم ُم٤ٌمًملم ..ًمٞمس ذًمؽ ٕٟمٜم٤م أذار -

يم٤من هٜم٤مك ٟمؼمة ُمّرة وٟم٤مقمٛم٦م ذم صنقت اًمّمنٌل وسمندأ يرسمن٧م قمنغم فمٝمنر 

يم٤مٟم٧م قمٞمٜم٤م اًمّمٌل يمئٞم٦ٌم وؿم٤مردة ويٌدو يمنروح شمتن٠ممل يمِمن٠من شمٚمنؽ  ..اًمٙمٚم٥م

 .ذم ىم٤مع اعمجتٛمعري اًمّمٖمػمة احلقا
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ن إ إذ ،هّزت ضمٞمٗم٤مي أظمػمًا قم٤مـمٗم٦م احلٜم٤من سمٕمند أن فمنّؾ ينراىمٌٝمهت ـمنقيالً 

وًمٞمس  ،ومح٥ًم ًم٘مد ومٝمؿ سمٗمٓمرشمف ..اًمِمٕمقر سمٛمٕم٤مٟم٤مة اًمٜم٤مس هل٤م وىمٕمٝم٤م إىمقى

أن اًمذيـ قم٤مؿمقا ذم إمل هؿ ُمـ يٕمرومقن إمل، ومٖمدوا يم٤مٕقمِمن٤مب  ،سم٤مًمتجرسم٦م

هت ذهٌقا، وهذا ُم٤م يٗمّن أن اًمرضمؾ اجل٤مئع هق اًمتل شمٜمنم اًمرائح٦م اًمٙمرهي٦م طمٞمث

 .رضمؾ هم٤مو٥م

 ىم٤مئاًل: ٦مأظمرج حمٗمٔم٦م ٟم٘مقده ُمـ ضمٞمٌف اخلٚمٗمٞم

وهق يٜمحٜمنل إمم ُمًنتقامه٤م، ومٓمٗمنح وضمنف اًمّمنٌل  .ؾم٠مقمٓمٞمٙمهت ًمػمشملم -

اًمّمٖمػم سم٤مًمرى وإيمؼم سم٤مٓسمت٤ًمُم٦م، وم٠مقمٓمك اًمٚمػمشملم ًمٚمّمٖمػم ومٜم٤موًمف اًمٙمٚم٥م 

 .ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ

 .ٗم٤ميأيـ وضمدت اًمٙمٚم٥م؟ ؾم٠مل ضمٞم -

يمٜم٤م قم٤مئديـ ُمـ طمٞم٨م أرؾمٚمتٜم٤م أُمٜمن٤م ومرأيٜمن٤مه ذم زاوين٦م اًمٓمرينؼ طمٞمن٨م  -

إمم  وًمٙمـ اًمٙمٚم٥م إمحؼ قمّض يدي ومحٜم٘م٧م قمٚمٞمف ،و٤مي٘متف ؾمٞم٤مرة، وم٤مًمت٘مٓمتف

 .أن وصٚم٧م إًمٞمٜم٤م

ؾم٤مر ضمٞمٗم٤مي ُمٌتٕمدًا وهق يِمٕمر سمٌٝمج٦م ٓ شمقصػ شمني ومٞمف، واًمّمنٌٞم٤من 

ٛمنـ وم ،قمغم اًمٕمٜمنػ ومٝم١مٓم اًمّمٌٞم٦م ىم٤مدرون ..حيدىم٤من سمف ؿم٤مقمرًا سمجٛمٞمؾ ومٕمٚمف

ذم ضمق اًمقومرة ٓ جيد اعمرم ًمٜمٗمًف قمزام إذا قمن٤مش  ..ًمٖمتٝمهت اًمقاوح أن اًمٕمٜمػ

وم٘مػمًا قمغم ومت٤مت إرض، واًمالضمدوى هل أؾمقأ ُم٤م يٛمٙمـ أن يٕم٤مٟمٞمف إٟمًن٤من، 

ومال شمٕمنرف ُمن٤مذا شمٗمٕمنؾ  إهن٤م شمِمٌف وضمقدك ذم همروم٦م ُمٔمٚمٛم٦م ذم ُمٙم٤من ُمقطمش

ي يم٤مٟمن٧م ُمتٕمتنف اخل٤مصن٦م أن أيـ متيض، هٙمذا يم٤من يٗمّٙمر ضمٞمٗم٤مي اًمذ إمم وٓ

 .يقىمد ُمّم٤ٌمطم٤ًم صٖمػمًا ذم شمٚمؽ اًمٖمروم٦م

هالل اًمدوٓب طمٞمن٨م شم٘منؾ إؿمنج٤مر إمم  وشم٤مسمع ضمٞمٗم٤مي ؾمػمه ذم اعمتٜمزه

 .وشمٜمحدر اًمِمٛمس سمدون إزقم٤مج
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 .ُمٕمذرة ؾمٞمدي -

شمقىمػ ضمٞمٗم٤مي واؾمتدار سم٤مدم٤مه اًمّمقت ومنريمض اًمّمنٌل اًمّمنٖمػم ٟمحنقه 

 .ٓهث٤مً 

 .اًمٜم٘مقد أريد أن أىمقل إٟمٜم٤م ممتٜم٤ّمن ًمؽ سم٥ًٌم -

وصمٛم٦م ذارة ذم قمٞمٜمٞمف شمٜمٌئ يمنهت  ،ٚمقًمد وقمغم ٟمحق أظمرق ُمالُمح رىمٞم٘م٦مإن ًم

 ...ًمدا أطمٞم٤ممأهنهت وَ ًمق 

 .أردف اًمقًمد وهق حيّدق قمـ ىمرب

 .دوُم٤مً ؾمٜمتذيّمر هذا  -

 .ىم٤مل ضمٞمٗم٤مي .وأٟم٤م أيْم٤ًم ؾم٠مشمذيمريمهت دوُم٤مً  -

جي٥م أن شمٕمٛمال ًم٘م٤مم ُم٤م حتّمنالن قمٚمٞمنف وأٓ شمٕم٤مىمٌن٤م أظمنريـ سمًن٥ٌم  -

 ، هؾ شمًٛمٕم٤م ؟إومالؾمٙمهت

 هّز اًمقًمد رأؾمف واسمتًؿ ىم٤مئاًل:

 .ًمٞمٙمـ اهلل ُمٕمؽ -

ؿمٕمر ضمٞمٗم٤مي  ...اؾمتدار اًمقًمد اًمّمٖمػم رايمْم٤ًم يرومرف ظمٚمٗمف هواًمف اًم٤ٌمزم

 يم٤من احلنهّتم يٕمٌنؼ سمٕمٓمنر ...اعمٜمزلإمم  سم٤مًمًٕم٤مدة وم٤مًمت٘مط اًمٙمٚم٥م وؾم٤مر ُمتجٝم٤مً 

ن اجلنرو وذم احلهّتم يمن٤م ..هذه إطمداث ُمتذيمراً إديداس، واسمتًؿ ضمٞمٗم٤مي 

وًمٙمٜمف  ،يدور ويٜمٌح ومل يٙمـ ضمٞمٗم٤مي يٕمٚمؿ هؾ إديداس ضمٞمد ًمٚمٙمالب أم ٓ

همٛمس ٟمٗمًف سم٤معم٤مم اًم٤ٌمرد ذي اًمرائحن٦م اًمٓمٞمٌن٦م وشمنٜمّٕمؿ سم٤مًمًنالم وهنق ُمٖمٚمنؼ 

ومٚم٘مد يمن٤من  ،ُمـ أوود أومْمؾهق ؾمٞمٙمقن  .اًمٕمٞمٜملم وومّٙمر سمٜمتٞمجتف ذم آُمتح٤من

ؽ ٟمٗمًنف سم٤مًمّمن٤مسمقن دًّمن ...اًمتٜم٤مومس ذم آُمتح٤مٟم٤مت ضمزمًا ُمٙمٛماًل ًمّمداىمتٝمهت

 ُمراؾمنالً  -وومرك ضمًٛمف ُمٗمّٙمرًا )أوود حمٔمقظ حلّمقًمف قمغم هنذه اًمقفمٞمٗمن٦م 

 يٕمن٤مرض أن أقمٛمنؾأيب  ...ًمق أطمّمؾ قمغم وفمٞمٗم٦م أيْمن٤مً  طمٌذا - ٤مً ومتٞم ٤مً صحٗمٞم
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ذم هنذا اؾمؽمؾمنٚم٧م أومٙمن٤مره  .ؾم٠مؾم٠مل أُمل قمـ اًمتندريس اًمِمن٤مهمر  ...دوُم٤م

زم قمنغم طمٞم٤مشمنؽ يمؿ ُمـ اًمٖمري٥م أن شم٘م٤مسمؾ ؿمخّم٤ًم ذات ُمرة ومتًتق ...اعمٜمحك

د ًمٚمتق ًّ  ...هذا ُم٤م يمن٤من طمنلم ىم٤مسمٚمن٧م أوود ذم طم٘منقل اًمٙمٚمٞمن٦م ...أُمقر شمتج

 .ٜم٤م صدي٘ملم ُمٜمذ ذًمؽ اًمٞمقمأصٌححتدصمٜم٤م ذم أُمقر قمديدة و

وسمدا ذًمؽ سمٓمري٘من٦م هنّز  ،مل يتٍّمف اجلرو ويم٠مٟمف شمٕمّرف قمغم ضمٞمٗم٤مي ًمٚمتق

ومٞم٦م وسمدوره راح ضمٞمٗم٤مي جيٗمٗمف سمٛمٜمِمنٗم٦م إون٤م ،ذيٚمف واًمتقّه٩م اعميضم ذم قمٞمٜمٞمف

 .يم٤من يًتٕمٛمٚمٝم٤م ؾم٤مسم٘م٤ًم ًمتجٗمٞمػ ىمدُمٞمف

ؾمٝمؿ اًمرب  -ىمرأ  ..أُم٣م ضمٞمٗم٤مي سم٘مٞم٦م اعم٤ًمم يٓم٤مًمع سمٕمض يمتٌف اعمدرؾمٞم٦م

إمم  مل يرضمع واًمداه ُمٌّٙمنريـ ...قؾمٞم٘مك اجل٤مزإمم ُمًمٞمجٞمٜم٤م وايمٞمٌل واؾمتٛمع  -

اجلنرو ُمتٛمنددًا  ذم طملم يمن٤من ،اًمٌٞم٧م ومت٤ًممل قمـ اًم٥ًٌم، صمؿ ؿمٕمر سم٤مًمٜمٕم٤مس

 .م دوٟمهت أطمالمومٜم٤مم سمًال ،قمغم وؾم٤مدة

يم٤من ىمد ُم٣م قمغم ٟمقُمف سمٕمض اًمقىم٧م قمٜمدُم٤م ىمٓمٕم٧م سظم٦م ظم٤مرىم٦م ٟمقُمنف 

ومٜمٝمض وأٟمّم٧م ومٚمنؿ يًنٛمع إٓ وىمنع اًمّمنٛم٧م  ،ذم ؾم٤مقم٤مت اًمّم٤ٌمح اًم٤ٌميمر

 .قم٤ممل اًمٜمقم اعم٤ٌمحإمم  اعمزقم٩م، ومٝمقى قم٤مئداً 
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ًمًٞمدة أويمقي وم٘مد يم٤من اًمٞمنقم مجنٞماًل سمٓمّٚمن٦م ري٤مطمنف اًمتنل إمم اأُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم 

ع ًممهل٦م وشمٜمدومع ًمتدوم قمٜمد طم٤موم٦م ُمٜمحدر سمٞمٜمهت ضمٕمٚم٧م اًمِمنٛمس شمًؽمق اًمًٛم

ُمـ اًمًهتم ىمهتؿم٤ًم أصٗمر قمّٚم٘م٧م قمٚمٞمف اًمٖمٞمقم اًمزرىم٤مم يمحٚمنؿ ُمرصنقد، وقمنغم 

 طمنؾ هبن٤م، أمل هتيمن٠مٟم ،٧م اًمرين٤محّٟمنوم٠مفمٚمؿ اًمٜمٝمن٤مر وأ ،طملم همّرة شمٌّدل اًمٓم٘مس

 .اًمٖمٞمقم رُم٤مدي٦م اًمٚمقن ص٤مرتو

صمؿ ضم٤ممت  ،وىمقومٝم٤م ٙم٤منٞمدة أويمقي ذم اعمٜمحدر همػم ُمدريم٦م ُمطمدىم٧م اًمً

، ًم٘مد يم٤مٟمن٧م حٜمجرو٤من صقو٤م اًمتّمؼ سمأؾمٞم٤مرة ُمٜمدومٕم٦م ٟمحقه٤م ومٍمظم٧م إٓ 



 

04 

وعّمن٤م أسمٍمنه٤م  .قمغم وضمٝمف ٟمٔمنرة ؿمنٞمٓم٤مٟمٞم٦م ُمنـ ورام اعمِْ٘منَقدوؾمٞم٤مرة زوضمٝم٤م 

اؾمنتدارت سمحنّدة  وىمداٟمحرف ص٤مدُم٤ًم اًمرصٞمػ وم٤مىمدًا اًمًٞمٓمرة قمغم اًمًٞم٤مرة 

 .أُم٤مم اعمٜمحدر

وم٤مٟم٘مٚمٌن٧م  يمثنػمًا، شم٠مظمرتٜمٝم٤م طم٤موًم٧م أن شمٍمخ وريمْم٧م ٟمحقه٤م وًمٙمو

اًمًٞم٤مرة وارشمّدت ُمرشملم قمغم اًمّمخقر اًمٜم٤مشمئ٦م واٟمٗمجرت أظمػمًا قمنغم إرض 

أؾمنٗمؾ اعمٜمحندر سم٤مدمن٤مه ىمٕمنر إمم ذم إؾمٗمؾ، ويمٜم٧ًم اًمريح اًمًٞمدة أويمقي 

ذًمنؽ اؾمنتٞم٘مٔم٧م ُمرشمٕمِمن٦م  ُمـوسمدًٓ  ...اًمٙم٤مرصم٦م ًمٙمٜمٝم٤م مل شمّمٓمدم سم٤مٕرض

٥ٌّم قمرىم٤ًم، وظمّٞمؿ قمٚمٞمٝم٤م طمدس ُمٌٝمؿ ذم  اًمٚمحٔم٦م اًمتل أدريم٧م أهن٤م يم٤مٟمن٧م شمتّم

ٟمنقم خيٚمنق ُمنـ إطمنالم، إمم  ومحٚمٝمن٤م قمٚمٞمٝمن٤م اؾمنتقمم حتٚمؿ، وًمٙمـ اًمٜمٕم٤مس

وقمٜمدُم٤م اؾمتٞم٘مٔم٧م صم٤مٟمٞم٦م يم٤مٟم٧م اًمِمٛمس ىمد ارشمٗمٕم٧م ذم اًمًهتم وشمٜم٤مصمر اًمْمنقم 

ومت٠مُّمٚم٧م يم٤مسمقؾمٝم٤م حمّدىم٦م ُمـ ٟم٤مومذة اًمٖمرومن٦م، وسمن٤مًمرهمؿ ُمنـ أهنن٤م ٓ  ،ذم اًمٖمروم٦م

قى ؿمنٕمقره٤م سمن٤مًمٗم شمتٖمن٤مى قمنـٞمع أن شم١مُمـ سم٤مٕطمالم إٓ أهنن٤م ٓ شمًنتٓم

ّٓ و...واإلقم٤مىم٦م اًمتل ضمّره٤م احلٚمؿ  ررم آظمذم أن شمٗمّٙمر و ،ومٞمف شمٗمّٙمر طم٤موًم٧م أ

اًمنذي ظمؼمشمنف ُمنـ  اعمًنتدامُمـ اًمقطمدة واًمٞم٠مس  سمدماً ُمرورًا سمٓمرق ُم٤موٞمٝم٤م 

ظمالل اًمتًقي٤مت واحل٘مقق اًمتل وضم٥م أن شم٘مقم هب٤م ًمٚمٕم٤ممل ُمـ طمقهلن٤م، شمٚمنؽ 

 متٚمٙمٝمن٤م ،ومٝمنل شمٜمن٤مىمض يمثنػماً  ،١معمٝمن٤م اؾمنتدقم٤مؤه٤ماًمذيمري٤مت اعمٙمٌقشم٦م اًمتل ي

ًمبُمنن٤من واًمًننٕم٤مدة اًمٜمًننٌٞم٦م اًمتننل شمٕمٞمِمننٝم٤م أن سم٤معم٘م٤مرٟمنن٦م ُمننع طمٞم٤مونن٤م ىمٌننؾ 

 .قمٜمدُم٤م يم٤مٟم٧م ؿم٤مسم٦م ...اًمزواج

دار إيتن٤مم طمٞمن٨م إمم  أينـ، وم٠ُمظِمنَذتإمم  رطمؾ واًمداه٤م وٓ أطمد يٕمرف

وم٠مُمْمن٧م  ،و٤مضم٤ممت أرُمٚم٦م صمرّي٦م وأظمنذاحلٞم٤مة اعمٛمّٚم٦م واعم١معم٦م، وحلًـ ـم٤مًمٕمٝم٤م 

ضمّؾ وىمتٝم٤م ُمع شمٚمؽ إرُمٚم٦م ذم سمٞمتٝم٤م ًمت١مّدي قمٛمؾ اعمٜمنزل وشمنذه٥م ًمٚمتًنّقق 

وؾمٛمح هل٤م سم٤معم٘م٤مسمؾ أن شمرشم٤مد اعمدرؾم٦م اًمث٤مٟمقين٦م اًم٘مريٌن٦م، وُمنع ذًمنؽ  ،وشمٓمٌخ
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 .ُمن٤م قمنغم ٟمحنقيم٤مٟم٧م طمٞم٤مو٤م ذم هذا اعمٜمزل أؾمقأ ُمنـ طمٞم٤مون٤م ذم دار إيتن٤مم 

تٞمٛمن٦م مل شمؽميمٝمن٤م اًمٗمتٞمن٤مت ومتن٤مة ُمٜمنزل ويسمقصٗمٝم٤م قُمقُمٚم٧م سم٤مزدرام واؾمتٕمالم 

يمن٤من اعمٜمنزل يمٌنػمًا  ...إظمري٤مت شمٜمًك ذًمؽ ومٕمذسمتٝم٤م اًمِمنٗم٘م٦م قمنغم ٟمٗمًنٝم٤م

وم٤ًم قمغم اًمدوام، ورهمؿ يمؼم اعمٜمزل وإرسم٤ميمف وم٘مد قمٛمٚم٧م قمنغم أن شمٙمن٤مومح ٤موُمْمٞم

وأظمذت طمٞم٤مو٤م ُمٜمٕمٓمٗم٤ًم آظمنر قمٜمندُم٤م شمقومٞمن٧م  ،ُمـ أضمؾ احلٗم٤مظ قمغم هقيتٝم٤م

ا ارشمٞم٤مد اعمٜمزل ىمٌؾ وومن٤مة إرُمٚمن٦م إرُمٚم٦م، وم٤مًمرضم٤مل اعمختٚمٗمقن اًمذيـ اقمت٤مدو

ويم٤من هل٤م أن ىم٤مسمٚمن٧م  ...دمٛمٕمقا واظمت٤مروا زوضم٤مت هلؿ ُمـ زُمرة ومتٞم٤مت اعمٜمزل

ضمقٟم٤من ظمالل ُم٠مشمؿ إرُمٚم٦م اًمذي يم٤من يرشمن٤مد اعمٜمنزل دوُمن٤ًم ظمنالل قمالىم٤مشمنف 

آضمتهتقمٞم٦م ُمع أن وضمٝمف مل يٙمـ ُم٠مًمقوم٤ًم سمنلم اًمنزّوار اًمندائٛملم أظمنريـ ومل 

زوضمن٤م ويمن٤من حلٞمن٤موهت ؾمنٕمده٤م وٟمحًنٝم٤م وسمٛمنرور يٓمؾ اًمقىم٧م هبهت طمتنك شم

اًمًٜمقات إومم مخدت شمٚمؽ احلٞم٤مة ُمـ ـمنرف ضمقٟمن٤من وُمنـ ىمٌٚمٝمن٤م سمًن٥ٌم 

يم٤مٟم٧م طمٞم٤مة يمريٛم٦م وشمًػم سمٚمٓمنػ سمنهت  ..اؾمتج٤مسم٤مو٤م اًمٖمري٦ٌم ًمت٤ًمؤٓت احلٞم٤مة

ًم٘مد قمٙمس احلٚمنؿ هلن٤م عمحن٦م ُمروقمن٦م ذم  ...ومٞمٝم٤م ُمـ ؾم٥ٌم ًمًٕم٤مدو٤م وًم٘مٚم٘مٝم٤م

ذًمؽ وم٢من هنذه اعمخن٤موف ٓ شمٕمٜمنل ؿمنٞمئ٤ًم ضمديندًا وُمع  .ُمراي٤م خم٤موومٝم٤م اًمًٞمئ٦م

ذًمؽ اًم٘مٚمؼ اًمنذي يؽمّصند  ..، إٓ أهن٤م شمٕمٛمؼ ُمـ ىمٚم٘مٝم٤م ومح٥ًمإًمٞمٝم٤مسم٤مًمٜم٦ًٌم 

 .طمٞم٤مو٤م اًمٞمقُمٞم٦م

ي٤م هلذا آٟمتٗم٤مخ حت٧م قمٞمٜمٞمٝم٤م  ..ٟمٗمًٝم٤م ذم اعمرآةإمم  هم٤مدرت اًمٜم٤مومذة وٟمٔمرت

ؾمنـ  إمم اًمٌنمة اًمٌٜمّٞم٦م اًمْم٤مرسم٦م ًمٚمحٛمرة يِمػمان سمًٝمقًم٦م يوظمٓمقط اًمقضمف ذ

ؿمٗمت٤مه٤م مل شمٗم٘مدا ؿمٝمقوهت واٟمحٜم٤مم أٟمٗمٝم٤م اًمٜم٤مقمؿ ي١ميمند قمّٗمن٦م شمريمٞمٌن٦م  ...اًمٞم٠مس

ىمٚمنٞماًل سمًن٥ٌم  لميم٤مٟم٧م اًمٕمٞمٜم٤من اًمٚمت٤من حتنّدق هبنهت ذم اعمنرآة حمٛمنرشم ..وضمٝمٝم٤م

يم٤مٟم٧م حتدق ذم اًمٕمن٤ممل وشمٜم٤مؿمنده وهنل ٓ  ..اًمٜمقم، قمٞمٜم٤من واصم٘مت٤من وسحيت٤من

قمنغم اًمٓم٤موًمن٦م  ٧ميم٤مٟمن همروم٦م اجلٚمقس طمٞمن٨مإمم  شمزال ذم صمٞم٤مب اًمٜمقم، وٟمزًم٧م
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إمم  ورىم٦م ُمالطمٔم٦م ُمـ زوضمٝم٤م واًمتل سمقؾمٕمٝم٤م أن ختّٛمنـ حمتقاهن٤م أٟمنف ذاهن٥م

ويم٤مًمٕم٤مدة إُم٤م اضمتهتع شمٗمتنٞمش أو رطمٚمن٦م  ،ُمٙم٤من ُم٤م وًمـ يٕمقد ىمٌؾ طمٚمقل اًمٚمٞمؾ

وقمغم اًمرهمؿ ُمـ أٟمنف  ،طمقل رم ُم٤م، وم٤مًمِمٖمؾ هق ديدٟمف اًمقطمٞمد، إٟمف ه٤مضمًف

اًمٕمٛمؾ سمٕمد أؾمن٤مسمٞمع إمم  ٜمف قم٤مدىمد شمٕم٤مرم ُمـ ٟمقسم٦م ىمٚمٌٞم٦م يم٤مدت شمقدي سمحٞم٤مشمف ًمٙم

ظمٓمنر ذم سم٤مهلن٤م أهنن٤م وهنق وضمٝمن٤من ًمٕمٛمٚمن٦م  ...يم٤موم٦م شمف٤مٗمٕم٤مًمٞموسم ،ح٥ًمومقمدة 

شمذيّمرت ُمدى ىمرهبهت ًمٌٕمْمنٝمهت  ..سمّمقرة خمتٚمٗم٦م يتٍموم٤من هنهتواطمدة ُم٤م قمدا أ

ذم أول أي٤مم اًمزواج ويمؿ أظمؼمه٤م قمـ ىمريتف ويمٞمنػ يمن٤من ُمًنٙمقٟم٤ًم هبن٤مضمس 

إهمٜمٞم٤مم  ..اًمٜم٤مس يمذسم٤مب ُمًٛمقم ًم٘مد ه٤مضمؿ اًمٓم٤مقمقن اًم٘مري٦م وُم٤مت .اًمٕمٛمؾ

ن أسمن٤مه إىم٤مل هلن٤م ضمقٟمن٤من  ..يم٤من سمقؾمٕمٝمؿ اًمًٗمر أُم٤م اًمٗم٘مرام وم٘مد ُم٤مشمقا سمتٕم٤مؾم٦م

ىم٤مل ًمف وهق حيتي ؾم٧م يمٚمهتت وم٘مط ومل يٙمٛمؾ اجلٛمٚم٦م، ويم٤مٟم٧م آظمر يمٚمهتت 

)ي٤م وًمدي إن اًمٗم٘مر جمّرد ًمٕمٜم٦م ، ًمذا يمن٤من ضمقٟمن٤من  :ىم٤مهل٤م ىمٌؾ أن يٚمٗمظ أٟمٗم٤مؾمف

هنّزت اًمًنٞمدة أويمنقي  ...٦م ذم اًمٗم٘مر اًمذي دم٤موزهُمرقمقسم٤ًم ُمـ اًمً٘مقط صم٤مٟمٞم

ومتحن٧م  ...وصّٚم٧م ذم ىمٚمٌٝم٤م أٓ شمتٕمٚمؼ خم٤موومٝم٤م اًمني٦م هنذه سمجقٟمن٤من رأؾمٝم٤م

أذىمن٧م اًمِمنٛمس ذم  ..ًمتجت٤مطمٝمن٤ماًم٤ٌمب إُم٤مُمل وم٤مٟمندومٕم٧م ٟمًنٛم٦م سمن٤مردة 

ونٛمػم  ايم٤من اهلقام قمٚمٞماًل واًمًهتم ص٤مومٞم٦م يمهت ًمق أن قم٤مُمنؾ ٟمٔم٤مومن٦م ذ ...قمٞمٜمٞمٝم٤م

زامح٧م قمغم ُمدى سمٍمه٤م اًمٌٞمقت واحل٘منقل وإؿمنج٤مر طمل ىم٤مم سمٖمًٚمٝم٤م، وشم

ضمقٟمن٤من إمم  سمرىمٞمن٦م ُمٕمٜمقٟمن٦م ومقضمندتاًمٌٕمٞمدة، ٟمٔمرت ذم صنٜمدوق اًمرؾمن٤مئؾ 

سمرىمٞم٦م!! شم٤ًممًم٧م شمرى ُمـ يم٤من ًمػمؾمؾ هلهت أظم٤ٌمرًا ُمًتٕمجٚم٦م ومٝمنؿ  ...أويمقي

مل يًتٚمٛمقا اًمؼمىمٞم٤مت ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد يمهت أهن٤م ختِمنك اًمؼمىمٞمن٤مت، وسمٞمنٜمهت يم٤مٟمن٧م 

 ٤مدم٤مهٝم٤م اًمٓم٤ٌمخ ضمٞمهت ًمٞمحٞمٞمٝم٤م:حتٛمٚمؼ هب٤م شم٘مّدم سم

 .ص٤ٌمح اخلػم ُمدام -

 ص٤ٌمح اخلػم ضمٞمهت يمٞمػ احل٤مل؟ أهنْم٧م ًمٚمتق؟ -
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يم٤من يٌتًنؿ سمنال ُمٕمٜمنك  .ٓ ُمدام طمتك أٟمٜمل مل أوىمع قمغم اؾمتالم اًمؼمىمٞم٦م -

 .اًمؼمىمٞم٦م ذم يدهي٤مإمم  ويِمػم

 هؾ رأي٧م ؾمٞمدك قمٜمدُم٤م هم٤مدر هذا اًمّم٤ٌمح؟ ...أوه ؿمٙمرًا ًمؽ ضمٞمهت -

 .ٙمٜمّف يم٤من ُمنقم٤مً ٟمٕمؿ ؾمٞمديت وًم -

اذه٥م ومنٞمهت و ،طمًٜم٤ًم، أقمت٘مد أن ًمديؽ سمٕمض أقمهتل اًمتٜمٔمٞمػ ذم اعمٓمٌخ -

 .اًمًققإمم  سمٕمد

هّز رأؾمف سم٤مإلجي٤مب وهم٤مسم٧م آسمت٤ًمُم٦م همػم اعمًّقهم٦م قمـ وضمٝمنف وعمن٤م رأى 

وىمٗم٧م ىمنرب اًمٌن٤مب وهنل  ..أن ٓ رم ًمدهي٤م ًمتٓمٚمٌف ُمٜمف طمّؽ رىمٌتف وُم٣م

٤م أن شمّمححٝم٤م طمٞمن٨م إهنن٤م شمندرس ُمن٤مدة اًمتل قمٚمٞمٝم شمٗمّٙمر سم٤مًمقاضم٤ٌمت اعمٜمزًمٞم٦م

٧ٌّم قمٛمٚمٝم٤م ذم اعمدرؾمن٦م ومٝمنؿ يٜم٤مدوهنن٤م ُم٤مُمن٤م ...إدب ذم اًمث٤مٟمقي٦م  ...ًم٘مد أطم

ومل يٙمـ ذًمؽ ٟمتٞمج٦م يمقهنن٤م ُمدّرؾمنتٝمؿ  ،يم٤مٟم٧م شمٗمّْمؾ ـمالب اعمرطمٚم٦م إومم

إمم  سمؾ سم٥ًٌم رهم٦ٌم ؿمخّمنّٞم٦م طمٞمن٨م ٓ شمقضمند صنٕمقسم٦م إـمالىمن٤ًم ذم اًمٜمنزول

 ...٤م شم٤ًمؤٓوؿ اًمٕمديدة اًمتل يٓمرطمقهنن٤موٓ شمتٕمٌٝم ،طمٞم٤موؿ متٜملُمًتقاهؿ و

ومّٙمنرت  ...ومّٙمرت سم٤مٕزه٤مر اًمتل زرقمتٝمن٤م سمٛمًن٤مقمدة ضمنٞمهت ىمٌنؾ قمندة أين٤مم

سم٤مًمرؾمؿ اًمذي ؾمقف شمٜمجزه سمٕمد ومؽمة ومل شمٙمـ هذه إؿمٞم٤مم ُم٤م شمريد أن شمٗمّٙمنر 

 .وم٠مدريم٧م ذًمؽ ٤مومٞمٝم

ومري٘مٞم٦م احلٜمقٟم٦م وضمٝمٝم٤م سم٠مؿمٕمتٝم٤م اًمذهٌٞم٦م وشمريم٧م أٟم٤مرت أؿمٕم٦م اًمِمٛمس اإل

 مجٞمنعًمؼمهن٦م حتقُمن٤من طمنقل ُمٜمٓم٘من٦م أويمٞمن٤مي اًمّمن٤مومٞم٦م، ُمٜمٓم٘من٦م  هل قمٞمٜمٞمٝم٤م

إهمٜمٞم٤مم، وسمٌّمنػمة قم٘مٚمٝمن٤م اؾمنتٓم٤مقم٧م أن شمنرى اًمٌٞمنقت اًمٕم٤مًمٞمن٦م اعمزظمرومن٦م 

وؾم٤مطم٤مت اًمتٜمس اًمقاؾمٕم٦م وأطمقاض اًم٤ًٌمطم٦م اًمٙمٌنػمة واحلندائؼ اعمٜمّٔمٛمن٦م، 

وشم٤ًممًم٧م سمٖمٛمقض يمٞمػ يّدقمل ىم٤مدة اًمٌٚمد أهنؿ قمغم مت٤مس ُمع روح اًمِمنٕم٥م 

وم٢مهن٤م رهمؿ اًمًنٜمقات  إًمٞمٝم٤مقمـ قمقاعمف اًمًٗمٚمٞم٦م؟ وسم٤مًمٜم٦ًٌم وهؿ سمٕمٞمدون سمِمّدة 
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ُمـ احلٞم٤مة اعمرحي٦م ومٝمل ٓ شمزال شمِمٕمر سمٕمدم آرشمٞمن٤مح ًمٚمروم٤مهٞمن٦م اًمتنل حتٞمٓمٝمن٤م 

شم٠مّوه٧م  .اًمزُمـ احل٤مرض وومّٙمرت سمجقٟم٤من، ومّٙمرت سمحٚمٛمٝم٤مذم ل ومٙمره٤م ودمقّ 

 ؾمنتٙمقن أظمٌن٤مرًا همنػمُمٝمهت شمٙمـ إظم٤ٌمر  ..ويداه٤م شمردمٗم٤من قمغم اًمؼمىمٞم٦م ىمٚمٞمالً 

ؾمٕمٞمدة، ؿمٕمرت سمرقمِم٦م وم٠مهمٚم٘م٧م اًم٤ٌمب واٟمت٤مهبن٤م اًمٖمٛمنقض، إهنن٤م أن قمنغم 

ومٌٕمد ؾمنٜمقات قمديندة  ،قمت٦ٌم دمرسم٦م ٓ يٛمٙمـ شمٕمريٗمٝم٤م، مل يٙمـ ؿمٕمقره٤م ُمرحي٤مً 

 .ُمـ اًمّمٗم٤مم ؿمٕمرت ومج٠مة أهن٤م ذم ُمِمٙمٚم٦م وأهن٤م همػم ُمًتجٛمٕم٦م ًمٜمٗمًٝم٤م

- 3 - 
٦م وهق أيمؼم ؿم٤مرع ذم ُمديٜمن ،يم٤مٟم٧م ُمٙم٤مشم٥م ضمقٟم٤من أويمقي ذم ؿم٤مرع )ومل 

ذم قم٤ممل إقمنهتل  ظم٤مص٦م، ممـ ٕؾمهتئٝمؿتجٛمع ومٞمف رضم٤مل إقمهتل يو ،ًمقيم٤مش

أصدام ٓ وٛمد، وطم٤مزت ُمٙم٤مشمن٥م ضمقٟمن٤من أوؾمنٛم٦م وٟمٞم٤مؿمنلم شمالئنؿ و دوي

ُمٙم٤مشم٥م ُم٤ًمطمتٝم٤م يمًن٤مطم٤مت اًمتنٜمس ذات ضمندران ُمنـ  .حتّقٓت آىمتّم٤مد

أهمٚمٗم٦م اًمٌٚمقط اًمٕم٤مزل ًمٚمّمقت وسمتّم٤مُمٞمؿ ُمزريمِم٦م شمتدمّم ومٞمٝم٤م ًمقطمن٤مت ومٜمّٞمن٦م 

شمٚمؽ هل اًمٓمري٘من٦م  .يم٤من ُمٜمّمٌف ُمديرًا إلؿم٤مرة ذيم٦م أص٤ٌمغ )اومقؾمق  ٟم٤مدرة،

اًمتل أطم٥ّم ضمقٟم٤من طمٞم٤مشمف ُمـ ظمالهل٤م، إٟمف يدقمقه٤م اًمزُمـ اًمٙمٌػم، ومٚم٘مد قمنرف 

 ..يمؾ إؿمٞم٤مم اًمتل يًتحٞمؾ طمّٚمٝم٤م إٓ سم٤معم٤مل ُمٜمذ اًمٞمقم اًمذي يمؼم ومٞمف سمهت يٙمٗمل

٤مُمض، ُمٜمنذ ًم٘مد فمّؾ حيٚمؿ سم٤مًمزُمـ اًمٙمٌػم ُمٜمذ أن ىم٣من أسمنقه سم٤مًمٓمن٤مقمقن اًمٖمن

قمنغم ٟمحنق اًمٚمحٔم٦م اًمتل أدرك ومٞمٝم٤م طم٘مٞم٘م٦م يمٚمهتت أسمٞمف )إن اًمٗم٘مر ًمٕمٜم٦م  ومٕمٛمؾ 

فمّؾ يٜمٔمر إًمٞمف يمٌمم سمٕمٞمد،  ؼ٘مّ وقمغم اًمرهمؿ ُمـ مجٞمع ُم٤م حت ،وسمال شمقىّمػ ىم٤مس

، ًم٘مد شمًّٚمؼ سم٤مًمتدري٩م وم٤مٕؿمٞم٤مم ٓ شمًتخرج ُمٜمذ ُمديداً يم٤من صٕمقده ُمتٗم٤موشم٤ًم و

اًمّم٤مرُم٦م واًم٘م٤مؾمٞم٦م ُمـ أضمؾ اًمٌ٘من٤مم اًمٌداي٦م، وؾمٞمٓمر قمغم اًم٘مقاقمد همػم اعمدّوٟم٦م 

ايمت٥ًم ؿمٕمقره اًمْمٛمٜمل سم٤مًم٘مقة  ُم٤م إنذم اًمٕمٛمؾ ذم ٟمٞمجػمي٤م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، و
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واًمرو٤م قمـ ىمدرشمف يم٤من يرّدد قمغم اعمتِمٙمٙملم سم٤مٕؿمٞم٤مم اًمتنل آُمنـ هبن٤م ىمن٤مئاًل 

إمم  وًمٙمـ ذًمنؽ اًمرون٤م واًمِمنٕمقر سمن٤مًم٘مقة أوصناله .سم٘مقة: )أٟم٤م أىمقل ذًمؽ 

وسم٤مًمٕمٜم٤مم ذم ؾمنٌٞمؾ آُمنتالك  ،ٕمدم آرشمٞم٤محدرضم٦م ضمٜمقن اًمٕمٔمٛم٦م واًمِمٕمقر سم

٧م هنذه إؿمنٞم٤مم ُم٘مقُمن٤مت أؾمنٚمقسمف ذم احلٞمن٤مة ذات أصنٌحًم٘مد  .اًمًٞمٓمرةو

وسمندأت ؾمنٚمٓمتف  ،آدم٤مه اًمقاطمد، أن وىمد ُمّر زُمـ قمغم اًمٕمٜم٤مد اًم٤ٌمرد ًمٚم٘مدر

ويم٠مٟمف خيتٚمؼ اعمِم٤ميمؾ وسمٛمقاوم٘متف اخل٤مص٦م، ويريّمنز  إُمرسمدا  ،وىمّقشمف سم٤مًمتٜم٤مىمص

اًمٕمٛمنؾ سمٕمند ؾمنٜمقات ُمنـ  قمنـ٤م، وهذا ُم٤م يٗمّن شمقىمٗمف اًمتن٤مم ضمّؾ ىمقشمف حلّٚمٝم

 .اًمٜمج٤مح، ويم٤مًمٕم٤مدة وم٢مٟمف اًمِمخص اًمقطمٞمد اًمذي ٓ يرى ذًمؽ

 اًمّمننقرة اشمْمننح٧م ظم٤مـمئنن٦م شمٙمننـ مل آردم٤مضمنن٤مت ،اًمٍمننح اهتننز ًم٘منند

 أصنح٤مب وونجٞم٩م رسم٤محإ ذم طم٤مد واٟمخٗم٤مض اًمٙمقادر اؾمت٘م٤مًم٦م ،سم٤مًمتدري٩م

 ذم يمن٤من ًم٘مند ،اًم٘مٚمٌٞمن٦م ٜمقسمن٦ميم٤مًم ،ُمتقىمٕمن٦م ٓ همري٦ٌم أظمرى أطمداثو ؾمٝمؿإ

 ـمريح ويم٤من اًمٗمقر قمغم اًمققمل ومٗم٘مد ،اًم٘مٚم٥م ظمذًمف قمٜمدُم٤م اعمدرام هٞمئ٦م اضمتهتع

 سمٕمٞمندة رطمٚمن٦م ذم اخلن٤مرجإمم  يٛميض نأ اًمٓمٌٞم٥م قمٚمٞمف اىمؽمح .ٕؿمٝمر اًمٗمراش

 سمٕمند قمن٤مد وًمٙمٜمنف ومنذه٥م ،ىمٚمٌنف قمـ ضمٝم٤مداإل ًمتخٗمٞمػ اًمٕمٛمؾ وقو٤مم قمـ

 وم٤مًمْمنٕمػ اًمٕمٛمنؾ قمنـ سمٕمٞمداً  يمقٟمف ومٙمرة ؾحتٛمّ  يًتٓمٞمع ٓ ضمقٟم٤من نإ .ؿمٝمر

 ذًمنؽ ُمنع .اًمٜمِمن٤مط حمنقر قمنـ اسمتٕم٤مده قمـ ٟم٤مضمؿ قمٛمٚمف دارةإ ذم يدب اًمذي

 جلٝمقده اعمخدر سم٤مإلدراك شمرقمتفأ ًم٘مد .قمٚمٞمف ىم٤مؾمٞم٦م صدُم٦ماًم٘مٚمٌٞم٦م  اًمٜمقسم٦م يم٤مٟم٧م

 ينرى ،ًمالٟمٙمًن٤مر ىم٤مسمنؾ وهمػم صٚم٤ٌمً  سمٙمقٟمف يٗمخر دائهتً  يم٤من .ضمدوى سمال اًمتل

 اًم٘مٚمٌٞمن٦م اًمٜمقسمن٦م وًمٙمنـ اًمٗمِمؾ شمٕمرف ٓ اًمتل اًمٓم٤مىم٦م ُمـ ٤مأُمقاضم شمريم٥م ٟمٗمًف

ذم  يٗمٙمنر مل ،أومْمنؾ أنوهنق  ،ًمٞمس إٓ وم٤منٍ  جمرد ٟمفأ ُمٗم٤مده٤م سمح٘مٞم٘م٦م ذيمرشمف

 طمٞم٤مشمنف اؾمنت٠مٟمػ قمٜمندُم٤م اعمرسمٙمن٦م اًمتخٛمٞمٜم٤مت ذهٜمف ُمـ شمالؿم٧مو ،يمثػماً  ذًمؽ

 يم٤من ومٙمره ورام حيٚمؼ ُم٤م ًمٙمـ .ظمٓمػماً  وديداً  ذًمؽيرى ذم  يٕمد ومٚمؿ ،اًم٘مديٛم٦م
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 أن ذًمنؽ .٤مقمٚمٞمٝمن ؾمنٞمٓمرشمف وٕمٗم٧م اًمتل ذيمتف قمغم قفاخل ُمـ خمتٚمٗم٤مً  ٟمققم٤مً 

 يم٤مٟمن٧م وًمٙمنـ ،ومٞمٝمن٤م يٜمٗمخنف مم٤م أرطم٥م طمٞم٤مةإمم أن شمدب ومٞمٝم٤م  حتت٤مج اًمنميم٦م

 ُمـ اعمٜمزلإمم  قم٤مئد وهق اًمؼمىمٞم٦م ضم٤ممت صمؿ .وم٤مؿمٚم٦م ضمد اًم٘م٤مد ًمٚمٜمِم٤مط ـم٤مىمتف

 ورسمنهت سمدًمتنف همنػّم  ،سم٤مًمٌٞمن٧م آشمّمن٤مل ىمرر طملم إعم٤من اعم٘م٤موًملم ُمع اضمتهتقمف

 صنقو٤م ٟمٖمٛمن٦م يالطمنظ مل ،ًمنف وٟم٤موًمتٝمن٤م سم٤مًمؼمىمٞم٦م زوضمتف فأظمؼمشم .ٞمئ٤مً ؿم شمٜم٤مول

 همنػم ٞمفأظم ُمـ ،ؾمقهق ُمـ اًمؼمىمٞم٦م يم٤مٟم٧م .ومتحٝم٤م طملم هب٤م رُم٘متف اًمتل واًمِمدة

 ُمِمن٤مقمر قمنغم اًمًنٞمٓمرة قمنغم ي٘مندر مل .ي٘مقل ومٞمٝم٤م سم٤ًٌمـم٦م إٟمف ىمن٤مدم ،اًمِم٘مٞمؼ

 ضمٕمنؾ ياًمذ إُمر اٟمت٤مهب٤م اًم٘مٚمؼ، وزوضمتف ،اضمت٤مطمتف اًمتل واًمٕم٤مـمٗم٦م آٟمٗمٕم٤مل

 .واًمٖمْمن٥م اًمٙمآسمن٦م سمنلم ُمت٠مرضمحن٤م اعمٙمت٥مإمم  وقم٤مد ومؽميمٝم٤م ،صٕم٤ٌمً  شمٗمٙمػمه٤م

 يٗمٙمنر أن واؾمنتٓم٤مع ،اًمٕمن٤مـمٗمل اٟمٗمٕم٤مًمنف ودئن٦م قمنغم اًمًنٞم٤مرة ىمٞم٤مدة ؾم٤مقمدشمف

 عمن٤مذا ،زقم٤مضمن٤مً إ يمثرأ اًمؼمىمٞم٦م يمٚمهتت ُمـ يٌدو ذىإ يم٤من، ىمٚمٞمالً  أيمثر سمقوقح

 اعمخ٤موف طمدىإ ٘مٞم٘م٦ماحل ذمإهن٤م  ،مت٤مُم٤مً  ؾمقهق ظم٤مهأ ضمقٟم٤من شمذيمر ؟ؾمقهق ضم٤مم

 قمٜمندُم٤م ُمٚمتقي٦م سمّمقرة ضمقٟم٤من اسمتًؿ .ضمقٟم٤من ومٙمر ُمـ ُم٤م ُمٙم٤من ذم اعمٕمٚمٜم٦م همػم

 ًم٘مد ،اًمنميم٦م شم٠مؾمٞمس قمغم ص٤مهمراً  ي٤ًمقمده وهق اعمٌٙمرة ي٤ممٕا ذم ؾمقهق شمذيمر

 ضمقٟم٤من اقمت٘مد اًمزُمـ وسمٛمرور ،اًمنميم٦م هذه ذم وآُم٤مًمف طمٞم٤مشمف يمؾ ؾمقهق يمّرس

 اًمّمندام يمن٤من ًمنذا ،ظمن٤مئـ فٟمنإ سمؾ .ظمٓمػم سمِمٙمؾ ـمٛمقطم٤مً  أصٌح ؾمقهق نأ

 يمٞمنػ واوح سمِمٙمؾ ضمقٟم٤من شمذيمر ،أؾمقأ هق ُم٤م قمغم ؾمقهق ومحّمؾ ،حمتقُم٤مً 

 ُم٣من ًم٘مند .ومم زُمنـ ذًمؽو ،اًمزٟمزاٟم٦مإمم  ؾمقهق وصؾأ ىمد اًمّمدام هذا نأ

 ٟمنفإ ًمٞم٘منقل اًمؼمىمٞمن٦م رؾمنؾأ عم٤مذا ًمٙمـ .شم٘م٤مسمال نأ ُمٜمذ ـمقيؾ وىم٧م نٔاطمتك 

 يٜمنت٘مؿ ؾمنقف ٟمنفأو اعمحٙمٛم٦م ذم ؾمقهق ساخ سمٖمٛمقض ضمقٟم٤منشمذيمر  ؟ىم٤مدم

 ذًمؽ قمغم ـمقيؾ وىم٧م ُمر ًم٘مد .احل٤ميمؿ واسمتًؿ اعمحٙمٛم٦م ذم اجلٛمٝمقر ومْمحؽ

 طمٗمٚمنن٦م ىمنن٤مُمقاأو ىمن٤مربٕا وشمراضمننع ضمقٟمنن٤من شم٘مندم .طمًننٛم٧م ىمنند واعمًن٠مًم٦م
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 واخلٛمنر ٦مصنٚمٞمٕا سم٤مًمٓم٤ٌمؿمنػم وؾمقهق ضمقٟم٤من قاٙمومدقم سم٤مًمت٤ًمُمح ًمالطمتٗم٤مل

 ،يمن٠مومٕمك وُمت٠مٟمٞم٤مً  صٛمقشم٤مً  يم٤من سمف اًمقصمقق يٛمٙمـ ٓ ؾمقهق ًمٙمـ .ضمٌٝمتٞمٝمهت قمغم

 وىمند اًمًٜمقات هذه يمؾ سمٕمدأ ؟ وعم٤مذا ؟آٟمت٘م٤مم سظم٦م ًمٞمٓمٚمؼ ضم٤مم هؾ شمرى

 ـمنرد وسمجٝمند ؾمنفأر ضمقٟم٤من هز ؟ًمف خيٓمط نأ يٛمٙمٜمف وُم٤مذا ؟اجلراح ؿمٗمٞم٧م

 ؾمنٜمقات صمنالث ىمٌنؾ ومٜمن٤من ًمف رؾمٛمٝم٤م اًمتل اًمٙمٌػمة سمّمقرشمف طمدق .ومٙم٤مرإ

شمٕمٌنػمًا واصم٘من٤ًم  وومٞمٝم٤م أسمرز اًمٗمٜم٤من ُمتٛمٚم٘م٤مً  .ُمٜمْمدشمف أُم٤مم اجلدار قمغم شمتدمم وهل

 سمنف ُمنرت ن٢مومن ،ؾمندإ سمٕمريـ حيدق وهق سمداٟمٞم٤مل يذيمرهوه٤مدئ٤ًم قمغم اًمقضمف 

 ومٞمنف ؾمنتحرك اًمّمنقرة هنذهإمم  واطمدة ٟمٔمرة ن٢موم صٕم٥م ُمقىمػ وأ ُمِمٙمٚم٦م

 حينرك ٓ أن اًمّمنقرةإمم  ٟمٔمره ًمٙمـو ،داظمٚمٞم٦م سم٘مقة هيِمٕمرُم٤م  اًم٘مقة سمٕمض

 مل ؾمن٤مظمر ٘مٓمٞمن٥مسمت سمنف حيندق ُمنـ هل اًمّمقرة نوم٢م ذًمؽ ُمـ سمدًٓ  ،ؿمٞمئ٤مً ومٞمف 

 ،سمجقومنف وٟمثنرهاعمرشمٗمنع  اًمٙمحقل ذا اًمقيًٙمل وص٥م هنض .ىمٌؾ ُمـ يٕمٝمده

 ٓ وًمٙمنـ .ُمتٗمجنرا اخلٛمنر اٟمدومع قمٜمدُم٤م ُمٕمدشمف ذم واظمزة طمرىم٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م

 ُم٘مداراً  واؾمتٜمِمؼ اًمًٕمقط قمٚم٦ٌم ظمرجأ .هٜم٤مك ُم٤مزال ومِمٕمقره .شمٖمػم ىمد رم

 احل٤مرىمن٦م ٚمذقم٦ماًم ؾم٤مرت قمٜمدُم٤م سمٕمٜمػ رأؾمف هز .اًمرُم٤مدي اعمًحقق ُمـ ىمٚمٞمالً 

 اؾمنت٘م٤مًم٦م اًمنت٘مط .ظمٗمٞمٗمن٤مً  رأؾمنف ٠مصٌحوم ومٞمف وٟمٗمخ اعمٜمديؾ ظمرج٠موم اًمدُم٤مغإمم 

 يٛمنـإ اًمًن٤مقمد ٟمفإ ُم٤مهراً  قم٤مُمالً  ضمٌٜمٙم٤م يم٤من ؟ٝم٤مئورا ُمـ اًم٥ًٌم ُم٤م ،ضمٌٜمٙم٤م

 قمٛمٚمٞمن٤مت ٟمٗمذو ،اًمٜم٤مس قمـ يمثػمة سمٛمٕمٚمقُم٤مت شم٤ًمقمده اًمتل دارةواإل جلقٟم٤من

 ؟اًمٕمج٤مًمن٦م هبنذهيًت٘مٞمؾ  ومل ؟ؾمٞمذه٥م يـأو ؟اًمٕمٛمؾ شمرك مل ،جلقٟم٤من ىم٤مؾمٞم٦م

 نأ يريند ضمٌٜمٙمن٤م نأ ضمقٟم٤من ؾمٛمع ومٚم٘مد ،صحٞمح٦م ؿم٤مقم٦مإلا شمٙمقن نأ يٛمٙمـأ

 يٛمثنؾ نأ ٟمنف٢موم ؾمن٤ٌمبإ يم٤مٟم٧م ُمٝمهت ؟وطمده طم٤ًمسمف قمغم سم٤مٕص٤ٌمغ يٕمٛمؾ

 ويٛميضن ٤مؾمنت٘م٤مًمتفسم يٚم٘منلأ ،رههاأ ُمـ اًمٙمثػم يٕمرف ٟمفإ .ضمقٟم٤من قمغم اً ظمٓمر

 اًمنت٘مط .ؾمنٜمرى ..قٟم٤منضم ومٙمر ..ؾمٜمرى ؟ذًمؽ سم٢مُمٙم٤مٟمف نأ يٕمت٘مد هؾ ،هٙمذا
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 يٛمٙمٜمنف هٜم٤مك شمقشمر وصمٛم٦م .اًمرؾم٤مئؾ سمٛمٗمت٤مح اًمرؾم٤مًم٦م خيرم ظمذأو اًمث٤مىم٦ٌم ضمقٟم٤من

 .اًمٕم٤مصنٗم٦م يًنٌؼ اًمذي اًمتقشمر ،خم٤مدقم٦م سمّمقرة اعم٤ًممل اًمتقشمر ٟمفإ ،سمف اًمِمٕمقر

 سمال قم٤مدي٤مً  أصٌحو اًمزٓت ُمـ اًمٙمثػم قمغم ٟمج٤مطمف ؿمٞمد ًم٘مد اًم٘مدم سمف زًم٧م يـأ

 هنذه ذم ؿم٤مخ ًم٘مد .ُم٤م ُمٙم٤من ذم ظمٓم٥م صمٛم٦م ؟اجلزام هق هذا يم٤منأ شمرى .ُمٕمٜمك

 اًمٙمقًمر سمًٛمؽ ذيمره اًمذي إُمر ،احلٛمرام ؿم٤مرةاإل يٛمٞمز نأ يٛمٙمٜمف ومال احلٚم٦ٌم

 اًمًن١مال شمٌٕمثر ل؟زاًمزٓ ُمّمدر يـأ ُمـ وًمٙمـ .لزاًمزٓ ىمٌؾ اًمراطم٦م اًمٕمديؿ

 ذم ؾمنهتقمف سمقؾمنٕمف ُم٤م يمؾ ن٤مومٙم .اًمٙمٞمس اٟمتٗم٤مخ سمٕمد رُمٞم٧م يمٌذور طمقًمف ُمـ

 !اهلقام ُمٙمٞمػ يٓمٚم٘مٝم٤م اًمتل اخل٤مُمدة ٛمٝمٛم٦ماهل هذه هق اًمٗمخؿ ُمٙمتٌف



 

23 

 

 

 الثاوي الفصل

 عمن٤مماذم  ٤مهمٛمًتٝماًمتل  اعمالسمس شمٖمًؾ ضمٞمٗم٤ميأم  يم٤مٟم٧م اخلٚمٗمٞم٦م اًم٤ًمطم٦م ذم

 أصنٗمر ىمٛمٞمّمن٤مً و سمٜمٓم٤مًٓ  ظم٤مـم٧م .اًمداومئ سم٤معم٤مم ٤مشمِمٓمٗمٝم وأن اًمّم٤ٌمح ـمقال

 يٛمٜمحٝمن٤م ، ُم٤مسمٜمٗمًٝم٤م اًمٖمًٞمؾ قمٛمؾ شم١مدي نأ حت٥م هن٤مإ .اًمِمٕمر رسمٓم٦م تقم٘مدو

 ٟمجزتأو ُمٌٙمراً  اؾمتٞم٘مٔم٧م .اعم٤ميض ؾمٌقعإ أطمداث وُمراضمٕم٦م ًمٚمتٗمٙمػم وىمت٤مً 

 ًمٚمٖمًنٞمؾ ُمقاشمٞمن٤مً  ٤مً يقُمنو ،ُمنمنىم٤مً  ص٤ٌمطم٤مً  يم٤من .اًمٌٞم٧م زه٤مرأ ورقم٧م اًمٖمًٞمؾ

إمم  شمٜمٔمنرويم٤مٟمن٧م  ،ظمينام ُم٤مُمٝم٤مأ متتديم٤مٟم٧م اعمزرقم٦م  .اًمِمٛمس ًمقومرة مت٤مُم٤مً 

ذم  رهمن٥مشم ضمٕمٚمٝمن٤م احلٛمنرام اًمؼماىمن٦م سمٌتالشمف اخلٌٞمز .حمٜمٞم٦م شمٌدو وهل زه٤مرٕا

 اًمِمنجرة قمنغم وطمٓمن٧م رشمٗم٤مع ُمٜمخٗمضاقمغم  ىمٚمٞمٚم٦م ـمٞمقر هب٤م ُمرتو ،رؾمٛمف

 .اعمرآب ىمرب

 .ؾمٞمديت اخلػم ص٤ٌمح -

 .ُمٌتًٛم٦م ظمٚمٗمٝم٤م اؾمتدارت

 ؟سمٜمٗمًؽ اًمٖمًٞمؾ سمٕمٛمؾ أشم٘مقُملم -

 ذم ُمْمحؽ أُمؽ قمغم شمٓمرطمف اًمذي هذا ؾم١ماًمؽ ،ضمٞمػ ..اخلػم ص٤ٌمح -

 صن٤ٌمح سمٜمٗمزن ؾاًمٖمًٞم قمٛمؾ دائهتً  أطم٥م  أ شمٕمٚمؿ ٠مٟم٧موم .هذا اًم٧ًٌم ص٤ٌمح

 ؟ذهٜمؽ ذم يدور ُم٤م صمٛم٦م هؾ ضمٞمػ ي٤م اًم٧ًٌم

 ؟أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٕمٛمؾ يٜمجز ضمٞمهت شمؽميمل ٓ مل ح٥ًموم أشم٤ًممل ..يمال -

 متنريـ ٟمفأ يمهت ،عمٜمديؾ وًمق شم٤مُم٦م سمٜمٔم٤موم٦م اًمٖمًٞمؾ ي١مدي نأ يٛمٙمٜمف ٓ ضمٞمهت -

 .زم ضمٞمد
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 اًمٚمٞمٚمن٦م اًمٌٞمن٧م قمنغم ُمت٠مظمرة ويمٜم٧م ًمٞمقُملم أركِ  مل ..ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل ..ٟمٕمؿ -

 !اعم٤موٞم٦م

 طمٗمٚمن٦م ..قمٜمٝم٤م ؽأظمؼمشم اًمتل ـمٗم٤ملإ طمٗمٚم٦م رشم٥مأ نأ قمكم يم٤من ٟمٕمؿ وهأ -

 .هب٤م اًمّمٖم٤مر اؾمتٛمتع ًم٘مد وًمٓمٞمٗم٦م صٖمػمة

 سمدا .اًمِمٛمس سم٠مؿمٕم٦مِ  ُمتقهج٤مً  ووضمٝمف اًم٤ًمقم٦م ذم حيدق ص٤مُمت٤مً  ضمٞمٗم٤مي فمؾ

 اًمّمٜمقسمر ؿمجرة قمغم ٧مطمٓمّ  اًمتل واًمٓمٞمقر .اجل٤مًم٦ًم أُمف سمج٤مٟم٥م ـمقيالً  وىمقومف

 .اعمزرقم٦م قمغم هيٕم٦م فمالًٓ  ٦مشم٤مريم ضمٜمح٦مإ شمّمٗمؼ وهل ـم٤مرت

 ؟أوود طم٤مل يمٞمػ -

 ومتقىمٗمن٧م صم٤مٟمٞم٦م صٛم٧م صمؿ ؾمقي٦م يمٜم٤م ُمسإ ص٤ٌمح ،يرام ُم٤م قمغم ٟمفإ وهأ -

 .اًمٕمرق وضمٝمٝم٤م قمـ ًمتٛمًح اًمٖمًٞمؾ قمـ أُمف

 جلريندة ُمراؾمنالً  ...ُم١مىمتن٦م وفمٞمٗمن٦م قمنغم طمّمؾ أوود نأ شمٕمٚمٛملم هؾ -

 ؟اًمٞمقُمٞم٦م اًمت٤ميٛمز

 ؟أيْم٤مً  وفمٞمٗم٦م أشمريد .ًمٓمٞمػ ذًمؽ -

 ؟هأومٙم٤مر سم٘مرامة ـمري٘متٝم٤م يٕمرف ٟمفٕ ٞمٗم٤ميضم اسمتًؿ

 .قمٜمف ٜملأظمؼمشم اًمذي اًمِم٤مهمر سم٤مًمتدريس أومٙمر يمٜم٧م ٟمٕمؿ -

 وًمرسمهت اًمتدري٥م ُمدرؾم٦م ذم هنؿإ .نًمم يٖم٤مدروا مل اعمٕمٚمٛملم نأ ،شمرى يمهت -

 ؟واًمدك ُمع سمذًمؽ حتدصم٧م هؾ .اصؼم .ؾمٞمذهٌقن

 ؟يبأ -

 .سمقكأ ٟمٕمؿ -

 ٓ فًمق أٟم يمهت إُمر يٌدو .راهأ أيم٤مد ٟمٜملأ يمهت .ذاو٤م اًم٘مديٛم٦م ؿمٞم٤ممإ ؾمٞم٘مقل

 .يمثػماً  هٜم٤م يٕمٞمش

 .ذًمؽ قمغم أُمف وحٙم٧م
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 اًمٕمٛمؾ ُمـ يرضمع وقمٜمدُم٤م ٟم٤مئهتً  شمزل مل يمٜم٧م ًمٚمٕمٛمؾ أسمقك اؾمتٞم٘مظ قمٜمدُم٤م -

 ُمن٤م ؾمنٜمرى ةظمػمإ ىمٌؾ اعمرطمٚم٦م ُمدير ُمع ؾم٠محتدث طم٤مل ي٦مأ قمغم .ٟم٤مئهتً  شمٙمقن

 وُمْمن٦م ٞمٝمن٤مقمٞمٜم ذم يم٤مٟم٧م .ضمٞمػ ي٤م سمًٝمقًم٦م إُمر ظمذ .ًمٜم٤م ي٘مدُمف نأ يًتٓمٞمع

 جيٕمٚمٝمن٤م ظمٓمٓمنف طمنقل ضمٞمٗمن٤مي ُمع احلدي٨م نإ .سم٤مًمٖمًٞمؾ واؾمتٛمرت ًمٓمػ

 .ؾمٕمٞمدة

 ُمنرت صمنؿ ،ومجن٠مة اًمًنهتم همٓمنك رىمٞمنؼ فمالم ،اًمًهتم ٧مأفمٚمٛم همٞمٛم٦م صمٛم٦م

 ،ُمذهٚمن٦م مجٞمٚمن٦م أؿمنٙم٤مل ذات همٞمقم شمتخٚمٚمٝم٤م ُمنمىم٦م اًمًهتم ّم٤مرتوم ،اًمٖمٞمٛم٦م

 قم٦ماعمزر طمقل اًمِمجر أوراق حتػ ظمٗمٞمٗم٦م ريح وصمٛم٦م .أزرق رُم٤مدي٤مً  اعمدى يم٤من

 .احلقض واًمت٘مٓم٧م ضمٞمٗم٤ميأم  هنْم٧م .زه٤مرإ شمتهتيؾ سمرىم٦مو

 ذم ؾمن٤مقمده٤م .ُمٜمٝمن٤م احلنقض ظمنذاً آ ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل .أُمل كأؾم٤مقمد دقمٞمٜمل -

 .اعمٓمٌخ ذم اعم٤مم ػمٞمشمٖم

 أن ىمٌنؾ وىمن٧م وُمنر صم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمٖمًٞمؾ تأوسمد ضمٚم٧ًم .ضمٞمػ ًمؽ ؿمٙمراً  -

 .قم٤مدشمف همػم قمغم ه٤مدئ٤مً  صقشمفيم٤من و سم٤مًمٙمالم ضمٞمٗم٤مي أيٌد

 .ُملأ -

 .ضمٞمػ زيزيقم ٟمٕمؿ -

 ؟احل٤مل ههذ قمغم أيب عم٤مذا -

 ؟ضمٞمػ ي٤م شم٘مّمد ُم٤مذا -

 .ىمقًمف ذم احل٘مٞم٘م٦م ذم يرهم٥م مل سمٌمم شمٗمقه صمؿ ضمٞمػ مهٝمؿ

 .مأصدىم٤م سمال يٌدو ٟمفإ -

 .دمٞمٌف نأ ىمٌؾ حلٔم٦م ُمرت

 ،ىمٚمٞمٚمنقن ؤهأصندىم٤م ،سم٤مًمٜمن٤مس يثنؼ ٓ ،وفمٞمٗم٦م ذو رضمؾ أسم٤مك نإ ضمٞمػ -

 ؟يمذًمؽ أًمٞمس ِمـظم ٟمفأ شمٕمرف أٟم٧م سمٕمْمٝمؿ ُمـ يريدون ُم٤م يٕمرومقن وهؿ
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 .وم٘مط اعمٙمت٥م ذم طمٞم٤مشمف يمؾ يٕمٞمش ٟمفأ قمت٘مدأ -

 .قمٚمٞمف ويٕمٛمؾ ًمٜم٤م يقومره ُم٤م وؾم٥ٌم هق يمهت ٟمج٤مطمف ؾم٥ٌم وهذا -

 ؿمنٞمئ٤مً  هٜمن٤مك نأ ؿمنٕمر اجلٛمٚم٦م يٙمٛمؾ ومل ،ؾمٕمٞمد همػم يٙمقن نأ حي٥م ٟمفإ -

 ...اًمٚمحٔم٦م شمٚمؽ ـمرطمف اًميوري ُمـ ًمٞمس

 ذهٌن٧م دُم٤مقمٜمن اخلٛمنٞمس صن٤ٌمح اًمت٘مٞمتنف ًم٘مند أؾمنٌقع عمدة رهأ ملأن  -

 .ٚمٛم٤ًممًم آٟمتٔم٤مر يٛمٙمٜمٜمل ىم٤مل ًمٙمٜمف اعمدرؾم٦م قمـ صمفأطمد نأ ردتأ .ًمٚمٛمراومؼ

 .اًمٚمٞمٚم٦م ؾمؽماه شم٘مٚمؼ ٓ -

 ؟أُمل كأؾم٤مقمد نأ شمريديـ هؾ -

 اسمتًؿ .ُمٌتًٛم٦م ظمػمإ اجلزم ىم٤مًم٧م .وًمدي ي٤م ًمؽ ؿمٙمراً  شم٘مٚمؼ ٓ ،يمال -

 يضمٞمٗمن٤م اقمتنذر .ؿمنٞمئ٤مً  ىمن٤مل ُمنٜمٝمهت أطمند ٓ ،زه٤مرإإمم  وٟمٔمر أيْم٤مً  ضمٞمٗم٤مي

 وهنزت اسمتًٛم٧م إًمٞمف شمٜمٔمر وهل تفومهمرإمم  وُم٣م اجلرو طمقل سمٌمم ومهٝمؿ

 ًمنٞمس ضمٞمٗمن٤مي ٧مأطمٌن ًم٘مد .ومٙمرت ..وـمقيؾ ًمٓمٞمػ وًمد ُمـ ًمف ي٤م ..ٝم٤مرأؾم

 ؾمنٞمٙمقن اًمنذي ؿمخّمنف سمٜمقع ومخقرة أيْم٤مً  ٕهن٤م وًمٙمـ اًمقطمٞمد وًمده٤م ٕٟمف

 أومْمؾ ذم شمٕمٚمؿ ومٚم٘مد .ًمف قمٓمقه٤مأ اًمتل اعمحّمٜم٦م اًمؽمسمٞم٦مإمم  ذًمؽ وقمزت .قمٚمٞمف

 يمٌن٤مىمل خينرج ٓ ٟمنفأ يمثنػماً  ومٞمف هه٤مأ وُم٤م ،وؾمٕمف ذم ُم٤م يمؾ وسمذل دارساعم

 ُمنـ هيرسمنقن واًمٌٕمض ذوهيؿ ُمع يتِم٤مضمرون ـمٗم٤ملإ ومٌٕمض اًمٜم٤مس أـمٗم٤مل

 دظمنؾ صدي٘م٤مت ًمدهي٤م وهل .سمرهمٌتٝمؿ خيرضمقن يمهت يٕمقدون واًمٌٕمض اعمٜمزل

 وشمٍموم٤مت رصم٦م سمٛمالسمس ونأظمر .اىمؽمومقه٤م ضمرائؿ سم٥ًٌم اًمًجـ سمٜم٤مؤهـأ

 ٤مً ُمنمنىم ،وذيمٞم٤مً  ه٤مدئ٤مً  ،خمتٚمٗم٤مً  يم٤من ضمٞمٗم٤مي نأ همػم ..ويًٙمرون ظمٜمقنيد ؾمٞمئ٦م

 ُمـ .أُمف خيذل مل سم٤مًمٜمْم٩م ؿمٕمقر ومٞمف ٟمِم٠م ًم٘مد .ةقمنم اًمت٤مؾمٕم٦م ؾمـ ذم وـمقيالً 

 .ُمٕمنف دائنهتً  يم٤مٟم٧م هن٤مٕ يٌدو ُم٤م وقمغم أُمف وسملم سمٞمٜمف ىمراسم٦م ٟمِم٠مت أيْم٤مً  ٌفٟمضم٤م

 ُمنع راطمن٦م قمنغم يٙمقٟمن٤م مل ،٤مً ظمٚمٞمج سمٞمٜمٝمهت ن٢موم فأسمٞم ُمع احل٤مل ُم٤مأ .هٜم٤م دائهتً  ومٝمل
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 إٓ أن ـمٞم٦ٌم طمٞم٤مة ُمع شمٕمٚمٞمؿ أومْمؾ ضمٞمٗم٤مي ُمٜمح إب نأ رهمؿ .سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمهت

 ،اًمٕم٤مئٚمن٦م طمًن٤مب وقمنغم ٟمٗمًف يمؾ اًمٕمٛمؾ ُمٜمح ٕٟمف ُمٜمف ممتٕمْم٤مً  يم٤من ضمٞمٗم٤مي

 وهنقأٓ  طم٘مٞم٘منل رم ،ضمٞمٗمن٤مي طمٞمن٤مة طمنقل واطمند رم هٜمن٤مك ُم٤م وٟمققم٤مً 

 اًمٜمزاع ُمـ قم٤مشمٞم٦م ريح وُٓمًتف إٓ ُمًت٘مٞمهتً  يٌدو احل٘مٞم٘م٦م ذم رم ٓ .اؾمت٘م٤مُمتف

 يم٤مٟمن٧م ُم٤م هذا أيمثر وسمتٗمّمٞمؾ .هٜم٤مك دائهتً  يم٤من وم٤مًمتٝمديد ،ُمٜمف ٓسمد أُمر ومذًمؽ

 سمال ظمقف ،قم٘مٚمٝم٤م ذم اٟمتنمت ىمد احلٚمؿ أومٙم٤مر نإ .اًمتٝمديد ،دائهتً  سمف شمٗمٙمر أُمف

 .سم٤مردة ريح ذم ٤مًمق أهن يمهت شمردمػ ضمٕمٚمٝم٤م ىمٞمقد

 ؟اعم٤موٞم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم سخ ُمـ أٟم٧م هؾأُمل  -

 .يٕمقد وهق ضمٞمٗم٤مي شمًٛمع مل ،ه٤مأومٙم٤مر ذم ُمًتٖمرىم٦م سمدت

 .ُمنقم٦م ىم٤مًم٧م .طوم٘م ُمْمحؽ طمٚمؿ ٟمفإ -

 !؟ُمْمحؽ طمٚمؿ -

 اًمٙمٚمنهتت ظمرضمن٧م .رم هٜمن٤مك يٙمنـ مل إُمر اٟمس ،طمٚمؿ همػم يٙمـ مل -

 .اعمالسمنس ًمِمنٓمػ واٟمحٜم٧م شمٗمٚمح ومل آسمت٤ًمم طم٤موًم٧م .ـمٌٞمٕمل همػم سمِمٙمؾ

 اًمًن٘مٞمٗم٦م يم٤مٟمن٧م .ٌقاسمن٦ماًم ٟمحق وم٤ًمر ،سمٜمٗمًٝم٤م ختٚمق نأ شمريد هن٤مأ ضمٞمٗم٤مي ؿمٕمر

 اًمٌقاسمن٦م ُم٤ممأ ضمٞمٗم٤مي وىمػ .قمٍماً  ؾمٞمٕمقد واضمٌف ذم يٙمـ مل واحل٤مرس وم٤مرهم٦م

 اًمِمنٛمس ؿمنٕم٦مأ حتن٧م وُمنـ اًمًنهتم ٧مأفمٚمٛمن .واًمٕمن٤مسمريـ اًمٓمريؼإمم  يٜمٔمر

 ذم اعم٤مٟمجن٤م ؿمنجرة يم٤مٟمن٧م .واًمٙمئٞم٦ٌم اًمرائٕم٦م اًمٖمٞمقم ُمـ قمٜم٤مىمٞمد ُمرت ُم٤ٌمذة

 ىمد اًمٓمٞمقر نأ ضمٞمٗم٤مي طمظٓ .يمٌػم ظمرآ ُمٜمزل ُم٤ممأ اًمٓمريؼ ُمـ أظمر اجل٤مٟم٥م

 ي٠ًمل نأ سمقؾمٕمف ًمق أن ومتٛمٜمك أُمف ىم٤مًمتف سمهت ومٙمر .همّم٤منإ سملم شمٕمِمش سمدأت

 ؾمنٞمٙمقن أسمن٤مه وًمٙمنـ .يمثنػمة أظمرى أؿمٞم٤مم وقمـ أُمف قمـ ؾمئٚم٦مإ سمٕمض أسم٤مه

 رم ًمدينفأو  هأُمر ُمـ قمجٚم٦م قمغمأو  ُمتٕم٥مأٟمف  ُم٤مإ ًمف يٌدو دائهتً  وم٠مسمقه .ُمتٕم٤ٌمً 

 ُمع يم٤من اعم٤ميض اًم٧ًٌم ومٗمل ..ضمٞمٗم٤مي رومٙم .يمذًمؽ ًمٞمس أوود واًمد ًمٙمـ .ُم٤م
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 .ومٙمنف اضمتهتقمل أوود واًمد نإ ،اًمقـمٜمل اعمنح صمؿ اًمٓم٤موًم٦م قمغم وواًمده أوود

 وضمٞمٗمن٤مي أوود وجيٕمنؾ اًمٗمٙم٤مهن٦م صنٜم٤مقم٦م وحين٥م هٜمدؾمٞم٦م ذيم٦م ُمدير وهق

 أيب ُمنع أظمنرج مل أؿمٝمر ُمٜمذ ضمٞمٗم٤مي ومٙمر ،يمذًمؽ ًمٞمس يبأ) يمثػماً  يْمحٙمقن

 ـمٞمقر ـم٤مرت . أقمهتل يمرضمؾ ضم٤مد يٌدو ئهتدا ،سمٕمٛمؼ أؿمٞم٤مم ذم يٗمٙمر دائهتً  وهق

 وومٞمٝمن٤م ؾمنٞم٤مرة ُمنرت .ضمٞمٗمن٤مي ومٙمنر  شمٕمِمش هن٤مإ) .اعم٤مٟمج٤م ؿمجرة ُمـ ىمٚمٞمٚم٦م

 .ضمقًم٦م ُمـ قم٤مدوا ىمد رسمهت شمْمحؽ يم٤مُمٚم٦م قم٤مئٚم٦م

 ومجنرح سمحجن٤مرة ؿمخص رُمك ومج٠مة .قمٛمٚمٝم٤م ذم ُمً٘مً٘م٦م اًمٓمٞمقر همردت

 اًمٓمٞمنقر وطمٚم٘من٧م ًمبؾمنٗمؾ ومٝمقى ،اًمٕمش ص٤مسم٧مأ أظمرى طمج٤مرة صمؿ ،ـمػماً 

 قمْمنالت ذو رضمنؾ ٟمنفإ .اًمراُمنل ًمنػمى ضمٞمٗم٤مي وم٤مؾمتدار .ُمرشمٌٙم٦م ظمرىإ

 اجلنريح اًمٓمنػم يٚمنت٘مط وهنق ون٤مطمٙم٤مً  ىمٗمنز .وسمٜمٓمن٤مًٓ  ظم٤ميمٞم٤مً  ىمٛمٞمّم٤مً  يرشمدي

 .ُمٌتٝمج٤مً  واًمٕمش

 ىمن٤مل سمحجن٤مرة ـمنػماً  ىمتؾأ وممإ ًمٚمٛمرة ؟ه٤م ....قمٔمٞمٛم٦م رُمٞم٦م ُمـ هل٤م ي٤م -

 جراعمِمن ـمرينؼ ذم وؾمن٤مر .ضمٞمٗمن٤مي خي٤مـمن٥م ممن٤م أيمثنر ٟمٗمًنف خم٤مـم٤ٌمً  اًمرضمؾ

 سمْمنجٞم٩م ضمٜمح٦مإ صٗم٘م٧م اًمِمجرة طمقل اًمٓمٞمقر ـم٤مرت سمقطمِمٞم٦م .و٤مطمٙم٤مً 

 .همري٦ٌم ؾم٘مً٘م٤مت شمٓمٚمؼ وهل
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 الثالث الفصل

 ُمنـ ضمنٞمهت وقمن٤مد ًمتجنػ احلٌنؾ قمغم اعمالسمس وٟمنمت اًمٖمًؾ هن٧مأ ًم٘مد

 ـمٕمن٤مم ًمتجٝمٞمنز اعمٓمنٌخإمم  ُمْمن٧م ىمّمنػمة، اطم٦ماؾمنؽم سمٕمد اعمريمزي اًمًقق

 قمغم ذافإلًم شمراوم٘مف نأ حت٥م ٝم٤موًمٙمٜم ،٤مًمٓمٌخسم ي٘مقم اًمٕم٤مدة ذم وضمٞمهت .اًمٕمٍم

 .ؿمٞم٤ممٕا

ُمقىمند  قمغم اًم٘مدور يْمع وهق ضمٞمهت ىم٤مل ؟اًمٞمقم ذاذم ه ُمزدطمؿاًمًقق  -

 .ومح٥ًم ؾمٝم٤مأر هزت .اًمٖم٤مز

 ؟شمًٛمعأ ..اًمقضم٦ٌم شمت٠مظمر نأ أريد ومال اًمزي٧م طمرارة ـُم ضمٞمهت ي٤م شم٠ميمد -

 .ؾمٞمديت ٟمٕمؿ -

 ياًمنذ ُمن٤م :شمًن٤ممًم٧م .اجلٚمقس همروم٦مإمم  ُمْم٧م صمؿ ًمدىم٤مئؼ شمراىمٌف وىمٗم٧م

ُمٕمٝمن٤م  شمرينده هنن٤مإ ًمٚمتًن٤مؤل ؾمن٥ٌم  يٙمنـ ًمندهي٤ممل .همرومتنف ذم ضمٞمٗم٤مي يٗمٕمٚمف

 .زوضمٝم٤م ُمـ اشمّم٤مًٓ  ُمتقىمٕم٦م وم٤مًمت٘مٓمتف اهل٤مشمػ رن .ومح٥ًم

 ؟هٜم٤م ويمقيأ اًمًٞمدة ..هٚمق -

 ...ًمزي هٚمق هٜم٤م دوي اًمًٞمدة -

 .اًم٘مالئؾ اعم٘مرسم٤مت اًمٕم٤مئٚم٦م صدي٘م٤مت ُمـ واطمدة دوي اًمًٞمدة يم٤مٟم٧م

 .مجٞمؾ وىم٧م ؟طمقالإ يمٞمػ ،أٟم٧م ٟمفإ .ًمٚمرمح٦م ي٤م -

 ؾمن٥ٌمإمم  دوي اًمًنٞمدة اٟمتٝمن٧م صمنؿ وُمزطمتن٤م قمديندة أؿمنٞم٤مم قمـ حتدصمت٤م

 .اشمّم٤مهل٤م

 .اًمّمٖمػمة طمٗمٚمتل إمم طمْمقرك رضمقأ ًمزي -
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 ؟حتتٗمٚمقن وسمؿ -

 ومنقز ُمـ ...طمتٗم٤مليدقمق ًمال ُم٤م ٤مًمدهي ن٢موم طمٗمٚم٦م دوي قم٤مئٚم٦م ىم٤مُم٧مأُم٤م  إذا

 ُمـ هؿطمدأ ومالتإ وُمـ .آُمتح٤مٟم٤مت ذم اسمٜمتٝمؿ ٟمج٤محإمم  يمٌػم سمٕم٘مد زوضمٝم٤م

 ذم .ُمٝمهتً  يٕمتؼموٟمف رم ٕي لاطمتٗم٤م ىم٤مُم٦مإ حيٌقن هنؿإ ،اعمٞمالد قمٞمدإمم  طم٤مدث

 وًمٙمٜمٝمن٤م صنٖمػمة قمديندة أؿمنٞم٤مم ُمنـ شمًنخط ويمقيأ اًمًٞمدة يم٤مٟم٧م اعم٤ميض

 .اطمتٗم٤ملإمم  حتقًم٧م

 ،ًمزواضمٜمن٤م اًمٕمنميـ اًمًٜمقي٦م اًمذيمرى هن٤مأ شمذيمرتوم٘مط  وًمٙمٜمل رم ٓ -

 .ؾمقي٦م ٟمجتٛمع نأ ردٟم٤مأ شمٕمروملم يمهت

 .حمٔمقفم٦م ُمـ ًمؽ ي٤م ..اًمٕمنمون ايمؿذيمر -

 .ص٤محللم زواضم٤مً أ رزىمٜم٤م ٟمفأ اهلل ٟمحٛمد نأ وجي٥م .أيْم٤مً  أٟم٧م -

 .اًمِم٤ميمريـ ُمـ ٟمٙمقن نأ جي٥م .ٟمٕمؿ -

 اخلٛمنس اًمًنٜمقات ذم اًمث٤مٟمٞمن٦م ًمٚمٛمنرة شمنزوضمـ ٟمًقة أقمرف أٟم٤م ..ًمزي -

 زواضمٝمنـأ رضب سمًن٥ٌم سمٜمٙمن٤م يمًٛمؽ ـٗمضمٗم سمٕمْمٝمـ نأ أقمرفو اعم٤موٞم٦م

 .هلل ؿمنٙمقراً  اًمٗمرد يٙمقن نأ جي٥م .أـمٗم٤مل سمال ْمٝمـوسمٕم ؟اعمٕم٤مُمٚم٦م وؾمقم هلـ

 .اعمقوقع همػمت صمؿ ًمٚمحٔم٦م ويمقيأ اًمًٞمدة صٛمت٧م

 ؟ اداُم٤م)و ؟اًمرضمؾ ويمٞمػ ؟وفمٞمٗمتؽ هل يمٞمػ -

  يٕمٛمؾ وزوضمل ضمٞمدة اًمقفمٞمٗم٦م طمًٜم٤م! !واطمدة دومٕم٦م أؾمئٚم٦م صمالصم٦م ًمزي آه -

 ُم٤مأ وواصٚم٧م وحٙم٧م أن ُمٕمؽ حتدثأ ٤مٜمه يمٜم٧م عم٤م ٓإو سمٜم٤م ويٕمتٜمل ضمٞمدا

 .يرام ُم٤م ومٕمغم  ُم٤مادا)

 ؟ُم١مظمراً  ًمزي٤مرشمٜم٤م شم٠مِت  مل اداُم٤م -

 ،حتن٥م اًمنذي اًمٓمرينؼ وختتن٤مرأن  اُمرأة ٧مأصٌح ًم٘مد ،هب٤م ٛملتو ٓ -

 اًمِمن٤مب طمن٤مل ويمٞمنػ .ـمٗمن٤ملإ طمن٤مل هٙمنذا ،سم٤مرويمتل شمًتٕمػم هن٤مإ طمتك

 ؟سمٕمد اًمٜمت٤مئ٩م شمٔمٝمر ملأ ،ضمٞمٗم٤مي
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 رٟمٜمتٔمنن مجٞمٕمٜمنن٤م .طمتننك أن شمٔمٝمننر مل واًمٜمتنن٤مئ٩م ،يننرام ُمنن٤م قمننغم ضمٞمننػ -

 .أؾمٌقع ظمالل وضمقٟم٤من أٟم٤م إًمٞمف ٟمتقصؾ سمهت وؾم٠مظمؼمك

 .ذًمؽإمم  ٟمتٓمٚمع ٟمٜم٤مإ طمًٜم٤م -

 .ؾمٕمٞمدة ؾمٜمقي٦م ذيمرى ًمؽ متٜمكأ -

 .وداقم٤مً  وداقم٤مً  طمًٜم٤م -

 ٓ اًمٜمٖمٛمن٦م –ُمٌتًٛم٦م  ًمٜمٗمًٝم٤م ومه٧ًم اًمٜم٤مومذةإمم  وذه٧ٌم اهل٤مشمػأىمٗمٚم٧م 

 جلٚمقسا همروم٦م .اعمقىمد قمغم اعم٘مالة زيزأ سم٤مؾمتثٜم٤مم ه٤مدئ٤مً  رم يمؾ يم٤من .– شمتٖمػم

 همرومن٦م .دائنهتً  قمذسمن٦م رائحن٦م وطمقهل٤م ،ؾمح٧ٌم ىمد اًمًت٤مئر يمؾ ومٚمٞم٧ًم ُمٔمٚمٛم٦م

 يمثٞمنػ وم٤مًمًنج٤مد وضمديند اًمنثٛمـ همن٤مزم وم٠مصم٤مصمٝم٤م ،دائهتً  اًمرائح٦م ـمٞم٦ٌم اجلٚمقس

 اهلنقام ُمٙمٞمنػو واًمرومنقف اجلندار ؾمن٤مقم٦م ،وٟمٔمٞمنػ ىمندامإ حت٧م وُمريح

 .قمٝم٤مسمنداإ ُمـ يم٤من سمٕمْمٝم٤م اجلدران قمغم اعمٕمٚم٘م٦م اًمٚمقطم٤مت ُم٤مأ .اعمٚمقن واًمتٚمٗم٤مز

 ذات ريٙمن٦مإ .واًمنؽمف ىمن٦مٟم٤مإ ُمٔمٝمنر اعمٜمزل قمغم وٗم٧مأ ؿمٞم٤ممإ هذه يمؾ

 ضمٕمٚمتٝمن٤م واعمٗمْمؾ اعمٜمحٜمل ضمقٟم٤من ويمرد اعمرحي٦م واًمٙمراد اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمقؾم٤مئد

 ومٞمٝمن٤م جيٚمنس طمدأ ٓوسمهت أٟمف  .واًمؽمف ىم٦مٟم٤مإ سملم اٟمًج٤مم وهٜم٤مك ممٞمزة همروم٦م

 ي٘ميضن ؿمنخص ومٙمؾ .ٜمٝم٤مراًم ُمٕمٔمؿ اعمتقطمدة طم٤مهل٤م قمغم حت٤مومظوم٢مهن٤م  .ـمقيالً 

 .سمٙم٤مُمؾ أومراده٤م دوُمن٤مً  دمتٛمع ٓ اًمٕم٤مئٚم٦م نأ يمهت ،اًمٕمديدة اعمٜمزل همرف ذم وىمتف

 اجلٚمقس همروم٦م ذم واىمٗم٦م يم٤مٟم٧م سمٞمٜمهتو ،ي٤ممإ هذه يتّمٚمقن ُم٤م ٟم٤مدراً  واًمزائرون

 وهينع ٟمٗمًنف قمغم ُمٜمٓمقي٤مً ص٤مر  جقٟم٤منوم ،اٟمت٤مهب٤م اًم٘مٚمؼ واؾمتقمم قمغم ومٙمره٤م

 ذيمرتشمن .ظمنرآ رم أي ُمنـ أيمثنر اًمؼمىمٞم٦م تفضمٚمٌ ُم٤م وهذا .ُم١مظمراً  اًمٖمْم٥م

 قمٚمٞمنف اعمًنٞمٓمر اًمِمنٕمقر نإ .وىمرأهن٤م طم٤مومتٝمن٤م ُمزق قمٜمدُم٤م وضمٝمف قمغم اًمٜمٔمرة

 وينداه وضمٝمنف قمنغم ػمىاحلن ٜمٔمنرةسمندا ذم اًم .اٟمًنٚمخ ىمند يتٚمًٌف يم٤من اًمذي

 .ىمٚمٞمالً  ٤منتردمٗماعم
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 نأ ٓسمند زوضمٝم٤م يزقم٩م رم أي .ًمتف٠مؾم ؟قمزيزي ي٤م ُم٤م ٥مظمٓم صمٛم٦م هؾ -

 .اًمًٓمحٞم٦م ٕم٤مـمٗم٦ماًم ُمـ قمٛمؼأ يٙمقن

 ؟ؾمٞمئ٦م ٟم٤ٌممأ ُمـ هؾ -

 شمٜمْمنح ضمٌٝمتف ويم٤مٟم٧مشمٙمٚمؿ  قمٜمدُم٤م ظمِمٜم٤مً  صقشمف ويم٤من ،ذًمؽ سمٕمد حتدث

 هنذهُمٕمٜمنك  ٧مأدريمنوىمند  .سمٕمٞمندشم٤من ضم٤مُمندشم٤من قمٞمٜمن٤مه .اًمتٗمٙمنػم ُمنـ قمرىم٤مً 

 :اتؿم٤مراإل

 ٟمنفأ فمـأ وًمٙمٜمل ىم٤مدم ٟمفإ ي٘مقل .ومح٥ًم ؾمقهق ٟمفإ .طم٘مٞم٘م٦م ًمٞمس .يمال -

 اٟمٔمنري .هٜمن٤مإمم  ًمٚمقصقل ٤مً أؾمٌققم اًمؼمىمٞم٦م اؾمتٖمرىم٧م ومٚم٘مد ،ُمًٌ٘م٤مً  اعمديٜم٦م ذم

 .اًمؼميد قمالُم٦م

 ؟ؾمقهق ىمٚم٧م هؾ -

 .قمٚمٞمٝم٤م قمٞمٜم٤مه ىمدطم٧م

 ذاُمن٤مقمنـ  شمنرى ،أن طمذرة شمٙمق  نأ ومْمؾإ ُمـ ؟ىمٚم٧م ؾمقاه وُمـ -

 .شم٠مُمكم صٛم٧م ذم اؾمتٖمرقو ؟اًمؼمىمٞم٦م سم٢مرؾم٤مل يزقمجٜمل عم٤مذا ؟اعمديٜم٦م ذم يٌح٨م

 ُمنـ ويمنقيأ اًمًنٞمدة .وذه٤مسمن٤مً  ضمٞمئن٦م اًمٖمروم٦م رعزي ظمذأو اًمٙمرد قمـ هنض

 .اعمٓمٌخإمم  وذه٧ٌم هنْم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمرد ذم اًمٕمٜمٞمٗم٦م ـمري٘متف حت٥م مل ضم٤مٟمٌٝم٤م

 قمن٤مسمراً هلن٤م  ىمن٤مل ؟ومجن٠مة هٙمنذا اؾمنت٘م٤مل ىمند  ضمٌٜمٙم٤م) نأ ؽأظمؼمشم هؾ -

 .سم٤مًمث٘م٦م وضمدير خمٚمص  ضمٌٜمٙم٤م)نوم ُمٜمدهِم٦م واؾمتدارت ومقىمٗم٧م .اًمٖمروم٦م

 خمٚمننص ظمنن٤مدم ومٝمننق ،يقُمنن٤مً  يٖمنن٤مدر نأ اعمًننتحٞمؾ ُمننـ ٟمننفأ اقمت٘منندت -

 .رطمٞمٚمف سم٥ًٌم وضمٝمؽ قمـ احلٛم٘م٤مم اًمٜمٔمرة هذه اُمًح طمًٜم٤مً  .ٟمٛمقذضملو

 .فًمًهتقم يٙمٗمل سمهت قم٤مل سمّمقت ٟمٗمًف حيدث اٟمٓمٚمؼ صمؿ

 اًمٙمثنػم يٕمنرف اجلٌكم اعم٤مقمز ومٝمذا ُم٤منأ ذم يمقنأ ًمـ وًمرسمهت اًمٖمٌل ذه٥م -

 صن٤ٌمطم٤مً  يًنتٞم٘مظ نأ سمقؾمٕمف هؾ ..ه٤م ..ه٤م ..هٙمذا يٖم٤مدر نأ يٛمٙمٜمف ٓ .قمٜمل

 ؟اًم٤ًٌمـم٦م هبذه ويًت٘مٞمؾ
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 يم٤من ؟يمذًمؽ أًمٞمس ًمٚم٘مٚمؼ طم٤مضم٦م ٓ ؟ٟمٔمٞمٗم٤مً  قمٛمٚمؽ يم٤من ذاإ شم٘مٚمؼ وعم٤مذا -

 ؿمٞم٤ممإ سمٕمد يٗمٝمؿ مل ياًمذ سم٤مسمٜمف حيدق ب٠ميم ضمقٟم٤من هب٤م طمدق .ُمتحدي٤مً  صقو٤م

 :ظم٤مومٝم٤مأ سمّمقت ىم٤مل صمؿ يمره٤ًم وسمجٗم٤مم اسمتًؿ .احلٞم٤مة ذم اًمِم٤مىم٦م

 .هٜم٤مك ُم٤م يمؾ هذا اوومقؾمق ذيمتل وقمـ قمٜمل اًمٙمثػم يٕمرف اعم٤مقمز ذًمؽ -

 اخلٓمنػمة ؿمنٞم٤مموإ آسمتنزاز طمن٤مٓت شمٕمنروملمأٓ  يقُمٞمن٤مً  اًمّمنحػ ئلمشم٘مر

 دقمٞمٜمنل .شمٕمنرذم نأ ومْمنؾإ ُمنـ ؟ين٤ممإ هذه اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمٝم٤م اًمتل ظمرىإ

 ،أمحنؼ واطمند اؾمنت٘م٤مًم٦م سمًن٥ٌم سم٤مخلٓم٠م رم ؾم٤مر ذاإ ،ُمقاقمٔمؽ ىمٌؾ ظمؼمكأ

 هنذه شمٗمٝمٛمنل ٓ اُمنرأة أٟمن٧م .ُمٕمنل رقؾمٞمٖم طمٞم٤ميت ـمقال قمٛمٚمتف رم ومٙمؾ

 ؟شمًٛمٕملمأ .اًمٜم٤مس يٕمرومٝم٤م ٓ نأ جي٥م وٟمٗمز قمٛمكم طمقل أؿمٞم٤مم صمٛم٦م ،ؿمٞم٤ممإ

 .ُم٤ٌمهم٧م ظمقف اٟمت٤مهب٤م .يمالُمفظمت٤مم  ذم سمتث٤مىمؾ هذا يمؾ ىم٤مل

 ؟يمذًمؽ أًمٞمس شمٗمٕمؾ مل ،وخمجالً  ُمِمٞمٜم٤مً  ؿمٞمئ٤مً  شمٕمٛمؾ مل ضمقٟم٤من ...ضمقٟم٤من -

 ؟اًمًٜمقات هذه يمؾ ضمقٟم٤من ؟جيري اًمذي ُم٤م

 :ُم٤م ٟمققم٤مً  سمنقم٦م وم٘م٤مل اسمتًؿ .سم٤مردشملم قمٞمٜم٤مه يم٤مٟم٧م

 .شم٘مٚم٘مل ٓ .رم ٓ ،ُمقرإ ُمٕم٤مجل٦م يٛمٙمٜمٜمل .ٟمخ٤مومف هٜم٤مك رم ٓ -

 همنػم سمٛمالسمنس يمن٤من ٟمزل وقمٜمدُم٤م ُمنقم٤مً  شمًٚم٘مٝم٤م ،إدراجإمم  سمٌطم ؾم٤مر

 .رؾمٛمٞم٦م

 .اًم٤ٌميمر اًمّم٤ٌمح ذُمٜم ظمرضم٧م ومٚم٘مد ؟صم٤مٟمٞم٦م خترج نأ ىمٌؾ شم٠ميمؾأٓ  -

إمم  وذهن٥م ومٞمٝمن٤م ُم٤ٌمًمغ سم٘مقة اًم٤ٌمب ومتحو ىمٚمؼ قمغم سمٞمديف ًمقح ؿمٞمئ٤مً  ي٘مؾ مل

 سمندأت قمٜمندُم٤م ٟمّمنت٧مأ .يٗمٙمنر ًمٙملة اًمقطمد إمم سمح٤مضم٦م ومٝمق .اًمٗم٤مرغ ٙمتٌفُم

 ومهت احلزن ه٤موُمب اًم٘م٤مد ه٤مسمٛمدّ  اًمقطمدة ٝم٤موم٤مضمت٤مطمت ،اعم٤ٌم  ُمـ خترج اًمًٞم٤مرة

 ىمند يم٤مٟمن٧م قمديندة ؾمنٜمقات ىمٌؾ .ىمٚمٞمالً  ًمٚمٌٙم٤مم ؿشمًتًٚم إٓ أن سمقؾمٕمٝم٤م يم٤من

 ؿمنٞم٤مئفأ يمنؾ قمـ اًمٜم٤مس سمٚمٖمٝم٤مأ ومٚم٘مد اًمٕمٛمؾ سمخّمقص ضمقٟم٤من ُمع شمِم٤مضمرت
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 ٧مومتح يقم هيزه٤م اخلقف ويم٤من ،أسمٕمد طمدإمم  شمتج٤مهٚمٝمؿ نأ سمقؾمٕمٝم٤م يم٤من وُم٤م

 هنذا .خم٤مدع سمٖمِم٤مش ًمّمٚمتف ضمقٟم٤من ٧مواقمت٘مٚم ًمٞمٚم٦م ذاتومج٠مة  اًم٤ٌمب اًمنمـم٦م

 سمِمنٙمؾو اًم٘مْمنٞم٦م نأ رهمنؿ .صندُم٦م يمن٤من دىمن٤مئؼ قمنم اؾمتٛمر اًمذي احلدث

 ىمد خم٤موومٝم٤م نأ همػم .اًمٗمقر قمغم هاطمف ـمالقإ وشمؿ .اعمحٙمٛم٦م شمدظمؾ مل همري٥م

 ىم٤مرهبهتأ واؾمتدقم٧م .سمٍماطم٦م ُمٕمف حتدصم٧م ،آهتٞم٤مج هيٕم٦م يم٤مٟم٧م ،ؾمتثػمتا

 اعمٜمقال هذا قمغم اؾمتٛمر ذاإ ٟمفأو ،سمقًمدهيهت يٗمٙمر نأ إًمٞمف شمقؾمٚم٧م ،ًمٚمٜمّمح ـمٚم٤ٌمً 

 شمٕمنقد نأ إًمٞمٝمن٤م شمقؾمؾو ٟمٗمًف صٚمحأ ذًمؽ سمٕمد .اًمقًمد ُمًت٘مٌؾ يٕمٙمر ومًقف

 نإ ،طمنذراً  يٙمنقن نأ ضمقٟمن٤من شمٕمٝمند اًمٜمنقع هنذا ُمنـ ؿمنج٤مرات سمٕمند .إًمٞمف

 ٟمِمن٤مط ـمٌٞمٕم٦م شمٕمٚمؿ ٓ هلو .اٟمتٝم٧م ىمد اعمٜمزل ذم همرسم٤مم ُمع اًمني٦م اضمتهتقم٤مشمف

 ظمروضمنف يمثنرة وًمٙمنـ ،ذًمنؽ قمنـ شمقىمنػ قمٜمدُم٤م ارشمٞم٤مح صمٛم٦م يم٤من .زوضمٝم٤م

 اًمني٦م واًمرؾم٤مئؾ اًمٓم٤موًم٦م ومقق وُمالطمٔم٤مشمف سمف اًمتٜم١ٌم يٛمٙمـ ٓ واًمذي اعمت٠مظمر

  ُم٤م ُمٙم٤من ذم أظمرى سم٤مُمرأة قمالىم٦م قمغم ٟمفإ) ًمٚمخ٤مدم شمًٚمؿ واًمتل إًمٞمٝم٤ماعمرؾمٚم٦م 

 ُمن٤م٢من ومن ،أسمنداً  ونتؿ مل ًمٙمٜمٝم٤م .خم٤موومٝم٤م ضمدد ذًمؽ يمؾ ،صدي٘م٤مو٤م ٤مأظمؼمو يمهت

 جي٥م سمٕمٞمداً  طم٘م٘م٤مه٤م اًمتل اعمٙم٤مٟم٦م نأو قمٛمٚمف ذم ٟمٔمٞمٗم٤مً  يٙمقن نأ هق طم٘م٤مً  يِمٖمٚمٝم٤م

 .شمتزقمزع ٓ نأ

 .اجلٚمنقس همرومن٦م ذم وطمٞمندة داظمٚمٝمن٤م ذم ٧مٚمّ َصن ....ًمٞمؽإ شمقؾمؾأ اهلل ي٤م

 ضمٕمٚمتٝمن٤م اًمنذيمرى نإ .ًمٜمن٤م ُمٜمحتٝمن٤م اًمتنل اًمٓمٞم٦ٌم ؿمٞم٤ممإ دوام ًمؽ٠مٟمً اًمٚمٝمؿ

 ُمن٤م .ؾمقهق :آؾمؿ ُمـ ُمتْم٤مي٘م٦م ويم٤مٟم٧م ُمٔمٚمٛم٦م اًمٖمروم٦م يم٤مٟم٧م ،سم٤محلزن شمِمٕمر

 .زوضمٝمن٤م أؾمنئٚم٦م شمردد وهل ومٙمرت ؟اًمؼمىمٞم٦م أرؾمؾ مل ؟اعمديٜم٦م ذم يٗمٕمٚمف اًمذي

ؾمنؿ ا ٓ ظمقف ٟمفإ قمهتقإ ذم اخلٓمر ٟم٤مىمقس ودق قم٘مٚمٝم٤م ذم آؾمؿ هذا مقّ طَم 

 .ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م اخل٤مرق اًمرقم٥م ُمـ لمُمٕم سمٜمقع يرشمٌطو ًمف

 .ومج٠مة سظم٧م .هأريد ٓ ..يمال ...يمال -
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 رقمن٥موم٠مصنٞم٥م سم٤مًم ،اًمٍمناخ ؾمنٛمع همرومتنف ذم يٓم٤مًمع يم٤من اًمذي ضمٞمٗم٤مي

 .اجلٚمقس همروم٦مإمم  ريمضو ًمٚمحٔم٦م

 ؟إُمر ُم٤م ؟أُمل ....يرام ُم٤م قمغم ٧مأأٟم -

 سمجٞمٗمن٤مي طمندىم٧م .وم٤مىم٧مأ قمٜمدُم٤م ؿم٤مطم٤ٌمً  وضمٝمٝم٤م ويم٤من صٛم٧م هٜم٤مك يم٤من

 .ُم٤م ُمٙم٤منذم سمٕمٞمدًا  ٧ميم٤مٟم ٤مًمق أهن يمهت

 .قم٤مل سمّمقت أومٙمر وم٘مط يمٜم٧م سمخػم أٟم٤م -

 .ُم٘متٜمع همػم ضمٞمٗم٤مي هب٤م طمدق

 ـمٌٞم٥مإمم  شمذهٌل نأ ُمـ اًميوري فأٟم شمٕمت٘مديـأٓ  ؟ُمت٠ميمدة أٟم٧م هؾ -

 ؟أُمل ي٤م

 .سم٘مقة وحٙم٧م

 .يِمٕمر ؿمخص يم٠مي أطمٞم٤مٟم٤مً  هذا سمٛمثؾ أؿمٕمر ،يرام ُم٤م قمغم أٟم٤م -

 ؟سمهتذا يِمٕمر -

 .ٛمسهت يِمٌف اهلسم ىم٤مًم٧م .ٟم٤مً أطمٞم٤م يٍمخ نأ يريد ؿمخص يمؾ -

 وقمنغم ضمٞمٗمن٤مي ورام سمٗمْمنقل وطمدىم٧م قمٞمٜمٞمٝم٤م ومريم٧م ،سمٚمٞمد صٛم٧م ؾم٤مد

 .حتدي٘مٝم٤م يت٤مسمع وهق اًمٓم٤مسمؼ قمغم ُم٤م رم

 ؟هٜم٤مإمم  اًمٙمٚم٥م ذًمؽ ضمٚم٥م ُمـ -

 نأ طمنلمإمم  سمف قمتٜملأ أٟم٤م وه٤م ييسمقٟمف اًمّمٌٞم٦م وضمدت .ضمرو ٟمفإ آووه -

 .ص٤مطمٌف ُمٙم٤من أقمرف

 :ىم٤مًم٧م ـمقيؾ وىم٧م ُمر نأ دٕموسم هدومه٤م اؾمتٕم٤مدت

 قمنـ ؿمن٤مسمف ُم٤مأو  .سم٤مُٕمس اجلريدة ذم ٤مً إقمالٟمأو  ُم٘م٤مًم٦م رأي٧م  أ أقمت٘مد -

 .ىمٌنؾ ُمـ يمالب قمـ ٤متإقمالٟم أىمرأ مل ٕٟمٜمل شمذيمرشمف مت٤مُم٤م واصم٘م٦م ًم٧ًم .يمٚم٥م

 ؟همرومتل ذم هن٤مإ واًمٞمقم ُمسإ صحػ ذم شمدىمؼ ٓ مل ،ُمـإ يمالب قمدا ُم٤م
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 ومن٤مٟمحٜمك ؾمن٤مىمف شمًٚمؼ حي٤مول ًمٕمقسم٤مً  ويم٤من ضمٞمٗم٤مي ضم٤مٟم٥مإمم  اجلرو ريمض

 .ورومٕمف ضمٞمٗم٤مي

 ُمتٗمحّمن٤مً  سمٓمري٘من٦م ظمرىمن٤مم ؾم٠مهل٤م ؟أُمل سمخػم ٟمؽُمـ أ ُمت٠ميمدة أٟم٧م هؾ -

 .مت٤مُم٤مً  وضمٝمٝم٤م

 سمٕمٞمندشم٤من وقمٞمٜم٤مهن٤م اًمٜم٤مومنذة ظمن٤مرج اًمٖمن٤مُمض اعمِمنٝمدإمم  صم٤مٟمٞم٦م اؾمتدارت

 أيمثر ؿمٞمئ٤مً  ي٘مقل أراد أن ًمٚمحٔم٦م ضمٞمٗم٤مي ووىمػ .ضمكم سمِمٙمؾ اًمتٗمٙمػم ٤ميٖمٛمرمه

 .واًم٘مٚمؼ يتٛمّٚمٙمف سمٌطم اًمًالمل ومّمٕمد ًمقطمده٤م شمٙمقن نأ شمريد هن٤مأ ؿمٕمر وًمٙمٜمف
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 الرابع الفصل

 أؾمٗمؾ ُمٜمٝم٤م زاوي٦م ذم يم٤من ،قمالناإل ؿم٤مهد اجلريدة ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اًمّمٗمح٦م ذم

 .قمٛمقد

 كلب فقدان

 نرجرو كرلل  األمرر كان نإو رمادي لونال ضأبي جرو عىل عثرتم هل

 .ابابا سرتيت روالند 7 الرقم يف صاحبتهإىل  لطفكم من تهإعاد

 ٤متقمالٟمناإل هنذه ومٛمثؾ .قمالناإل قحوو هق همراسم٦م أيمثر إُمر ضمٕمؾ ٤مُم

يمٌن٤مر  ُمنـ ًمٞمًنقا واًمٜمٞمجػمينقن .اًمٜمٞمجػمين٦م اًمّمنحػ ذم ضمداً  ٟم٤مدرة يم٤مٟم٧م

 يمن٤مٟمقا واًمذيـ اعمؽموم٦م آضمتهتقمٞم٦م احلٞم٤مة أصح٤مب ُم٤مقمدا .ًمٚمحٞمقاٟم٤مت اًمٕمِم٤مق

 أىمنر قمٜمندُم٤م .وخمتٚمٗمنلم يمٛمتحينيـ اًمٔمٝمنقر ويريندون اًمٖمرسمٞم٦م اًمٌٚمدان ذم

 .سم٤مًمٙمٚم٥م عشمقًمّ  ىمد ٕٟمف احلزن اٟمت٤مسمف قمالناإل ٤ميضمٞمٗم

 شمت٘م٤مـمع دائهت .ومٗمٙمر .ضمٞمٗم٤مي ىمٛمٞمص سمٛمخٚمٌف وييب ذيٚمف وهيز ي٘مٗمز ٟمفإ

 اجلرو ىمٗمز .احلٞم٤مة ذم خمتٚمٗم٦م ـمرق ذم اًمًػم قمٚمٞمٝمؿ وإؿمٞم٤مم اًمٜم٤مس ...اًمٓمرق

 اًمٖمرومن٦م ُمـ وظمرج اعمٜمْمدة قمغم اجلريدة ومقوع اًمٖمروم٦م ذم رايمْم٤مً  طمْمٜمف ُمـ

 . ضمٞمهت) ُمع شمٓمٌخ أُمف يم٤مٟم٧م طمٞم٨م اعمٓمٌخإمم  ذه٥م .اًمٙمٚم٥م يتٌٕمف

 .قمالناإل هذا ُمـ ٕشم٠ميمد أذه٥م نأ جي٥مأُمل  -

 .اهلقام زيتل اعمٓمٌخ ضمق ويم٤من أُمف ؾمٕمٚم٧م

 ؟ؾمتٖمٞم٥م وهؾ .طمًـ هذا -

 .ُمٜمذ ُمدة ٝمؿأىم٤مسمٚم مل اًمذيـ مصدىم٤مإ سمٕمض ؾم٠مزور رسمهت .أقمرف ٓ -

 ؟اًمًٞم٤مرة ؾمت٠مظمذ هؾ -
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 .اًمداشمًقن ظمذآؾم ٟمٕمؿ -

 .ضمٞمهت أؿم٤مر .ُمنمق اًمّم٤ٌمح ومٝمذا اًمٖمًٞمؾ ضمّػ  ًم٘مد -

 .أُمل ُمٜمٓمٚمؼ أٟم٤م .ضمٞمهت ؿمٙمرا -

 .فرأؾم ضمٞمٗم٤مي وهز .صم٤مٟمٞم٦م وؾمٕمٚم٧م ؟اعمٗم٤مشمٞمح أظمذت ؾه .طمًٜم٤م -

 .وداقم٤مً  .سمحذر شم٘مقد نأ قمٚمٞمؽ ذنإ -

 .ؾمننٞم٤مرشم٤من ضمٞمٗمنن٤مي ًمقاًمنند .اًمٙمننراج ظمنن٤مرج يم٤مٟمنن٧م هننن٤مإ ذإ اًمًننٞم٤مرة دارأ

 ًمنذًمؽ ًمًنٞم٤مرشملم يتًنع واًمٙمنراج .ُمن٤مزدا أُمنف ؾمٞم٤مرةو .وداشمًقن ُمرؾمٞمدس

 .ضمٞمٗم٤مي واٟمٓمٚمؼ اًمٌقاسم٦م احل٤مرس ومتح .اًمٙمراج ظم٤مرج ريمـشم داشمًقناًم ومًٞم٤مرة

 .ؾمٞمدي قمٍمك ـم٤مب -

 اعمِمنجر اًمٓمرينؼ قمنغم ىمن٤مد .قمقدأ قمٜمدُم٤م أراك .ُم٤مٓم ي٤م قمٍمك ـم٤مب -

 يٙمنقن ٓذم أ آُمنال ،ضمٞمٗمن٤مي ومٙمنر ،اسم٤مسمن٤مإمم  ضمقًم٦م ؾمتٙمقن ،يمٜمٙمزوي سم٤مدم٤مه

 سمالم سمغمأ ىمد ومٝمق اًمًٞم٤مرة سم٘مٞم٤مدة ًمف يًٛمح ًمدهوا نإ .اًمٞمقم ؾمػم ازدطم٤مم هٜم٤مك

 مل اًمًنٞم٤مرة نأ يمنهت ٘مٞمن٤مدةاًم اظمت٤ٌمر اضمت٤مز وىمد اعمدرؾمٞم٦م آُمتح٤مٟم٤مت ذم طمًٜم٤مً 

 يم٤مٟمن٧م ىمنديس ويمنروح سمؼمي٘مٝمن٤م اًمِمنٛمس ٧مأذىم .اًمقىم٧م أهمٚم٥م شمًتٕمٛمؾ

 اًمتنل شمٚمنؽ اًمنقضمٞمزة اًمٚمحٔمن٦م هن٤مأ يمهت ،ؾمٕمٞمداً  ضمٕمٚمف ُم٤م هذا ،ُمٗمتقطم٦م اًمًهتم

 واجلرو ،ًمبؾمٗمؾ اًمِمٛمس واىمٞم٦م ؾمح٥م .زهرإ احلٚمؿ تِم٤مركًم روطمف شمدقمق

 اًمٓمنراز طمديثن٦م يمٌػمة سمٞمقت ُم٤ممأ ؾم٤مر .هدوم ذم اعمج٤مور اعم٘مٕمد ذم ُمْمٓمجع

 ،اًمٔمنالل واروم٦م ؿمج٤مرإ طمٞم٨مو اعمِمجر اًمٓمريؼ ؿمقارع ذم ؾمٞم٤مطمٞم٦م وومٜم٤مدق

 رقمقين٦م ه٤مدئن٦م اعمٜمٓم٘م٦م يم٤مٟم٧م .اًمرىمٞم٘م٦م اًمري٤مح ذم ُمتهتيٚم٦م ص٤مُم٧م سمقىم٤مر شم٘مػو

 احل٘منقل أؿمنج٤مر ُمنـ .اًمٜمٔمٞمٗمن٦م اًمِمنقارع ـم٤مسمع ًمف طمقهل٤م مر يمؾ .وظم٤مرىم٦م

 ذًمنؽ ُمنع .٦مضمٜمٌٞمنإ اًمٜم٤ٌمشم٤مت ظمٚمػ اعمتقاري٦م اًمٌٞمقتإمم  اخليام اًم٤ًمُم٘م٦م

 اًمًنٞم٤مرة ىمن٤مد .اجلنق ذم حمػم وؿمٕمقر شمقشمر صمٛم٦م .ومٞمٝم٤م روطمف ىمٚمؼ يثػم ُم٤م هٜم٤مك
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 ىمنرب اًمرئ٤مؾمنٞم٦م اعمٜمٓم٘من٦م ذم اجلنن قمغم سمًٞمط ازدطم٤مم وصمٛم٦م .دىمٞم٘م٦م ًمٕمنميـ

 ووّؾ  رؿم٤مدهإ شمؿ ،روٟٓمد رصٞمػ طمقل اًم٤ًمسمٚم٦م ٞم٠ًملًم وىمػ .عمروم٠ما رصٞمػ

 .رويمز ؾمٞمٜمهت قمـ سمٌٕمٞمد ًمٞمس ٟمفإ .اًمِم٤مرع ُمقىمع حيدد نأ ىمٌؾ قمديدة راتُم

 ُم٘م٤مسمنؾ ظمنرىإ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يم٤من ًم٘مد ،7 رىمؿ قمـ سم٤مطمث٤مً  سمٌطم اًمِم٤مرع إمم ٟمزل

 ػوشمقىمن ،ضمٞمٗم٤مي ومٙمرهٙمذا  ،اًمِم٤مرع شمرىمٞمؿاًمٖمري٦ٌم ذم  ٓمري٘م٦مٚمًم ي٤م .41 رىمؿ

 .اعمجن٤مري ُمنع تٚمٓمن٦مخم ـم٤مومح٦م اًمٜمتٜم٦م اًم٘مهتُم٦م رائح٦م ،سمٓم٤مسم٘ملم مسمٜم٤م ٟمفإ .سمحذر

 .قمٚمٞمف اٟم٘مٚم٥م خمٛمقراً  ؾم٤مئ٘م٤مً  ًمق أن يمهت ُمٝمِمؿ ماًمٌٜم٤م ُم٤ممأ واجلدار

 اعمٝمٞمن٥م اًمٌن٤مب ويمن٤من اجلنرس دق ،ريضإ اًمٓم٤مسمؼ ذم اًمِم٘م٦مإمم  ذه٥م

 نحلن٤مأ ؾمنهتع سمقؾمٕمف يم٤من .سمحداصمتف شمقطمل رائح٦م فُمٜم شمٜمٌٕم٨م اًمٚمقن يمًتٜم٤مئل

 .صم٤مٟمٞم٦م دق ،وأظمر احللم سملم صحقن وىمٕم٘مٕم٦م اًمِم٘م٦م داظمؾ ُمـ سم٤مري واي٧م

 سمّمنقرة اعمٗمتنقح اًمٌن٤مب ظمالل ُمـ اُمرأة ؾم٠مًم٧م ؟قمٜمف شمٌح٨م ُمـ هٚمق -

 ؿمٕمقر واضمت٤مطمف ٟمٗمًف ضمٞمٗم٤مي مىمدّ  أوؾمع سمِمٙمؾ اًم٤ٌمب اٟمٗمتح وقمٜمدُم٤م .وٞم٘م٦م

 وىمند هبن٤م ٌٝمنراٟم .وُمتقازٟمن٦م اًمٌنمنة مجٞمٚمن٦م اُمرأة ي٘م٤مسمؾ نأ يتقىمع ومٚمؿ ،ؾمٕمٞمد

 شمنراه اًمنذي اًمٜمقع ُمـ ضمذاب وضمٝمٝم٤م .ؿمٗمتٞمٝم٤م قمغم اسمت٤ًمُم٦م ٟمّمػ ارشمًٛم٧م

 ـمرومنف همنض .ظمّمنالت ذم ؿمٕمره٤م .ًمإلقمالٟم٤مت اًمزيتٞم٦م اًمقضمقه ذمُمتٙم٤مُماًل 

 شمقطمل اًمتٜمقرة ،اًمٓمقيٚم٦م وؾمٞم٘م٤مهن٤م اًم٘مقام اعمٛمِمقق ًمِمٙمٚمٝم٤م اظمتالؾمٞم٦م سمّمقرة

 اجلنروإمم  قمٞمقهنن٤م اٟمتٝمن٧م ،ؿمٕمره٤م ُمٕم٘مقد قمغم ضم٤مٟمٌل اًمنرأس ،٦مـمٗمقًمٞم هن٤م٠مسم

 .سمنور قمٞمٜم٤مه٤م واشمًٕم٧م اسمتًٛم٧م .ذراقمٞمف حت٧م اعمٜمٗمٕمؾ

 .اًمّمحػ ذم صٖمػماً  ٤مً إقمالٟم رأي٧م .ضمٞمٗم٤مي أٟم٤م ه٤م ..أٟم٤م ..طمًٜم٤م -

أٟم٧م  ًمٙمؿ ويرضم قمغم قمثرت ًم٘مد مخٜم٧م ًم٘مد سمتٚمٝمػ ىم٤مـمٕمتف ٟمٕمؿ ...آوه -

 ًمٙمٜمنف .اجلٚمنقس همرومن٦مإمم  وؾمن٤مرت سم٤مًمدظمقل شمٗمْمؾ ُمٕمذرة آوه ..ُمدهش

 .شمردد
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 .ادظمؾ -

 اًمٖمرومن٦مإمم  ومتٌٕمٝمن٤م ،اعم٘مٜمٕمن٦م ٦م صنقو٤مٟمٖمٛمسمٕمد  ظم٤مص٦م ،اًمرومض يًتٓمع مل

 ينده٤م ُمدت .ذراقمٞمف سملم يتٚمقى واجلرو اجلٚمقس ُمـ واصمؼ همػم هٜم٤مك ووىمػ

 ومحٙمن٧م وضمٝمٝم٤م ٓقم٘م٤مً  يدهي٤مإمم  ىمٗمز .سمٌٝمج٦م ٟم٤مسمح٤مً  ذيٚمف ومٝمز فأظمذشمو ُمٌتًٛم٦م

 .ومروه ودقمٙم٧م فرأؾم

 .ُمٙم٤من أي ذم اضمٚمس ؟اجلٚمقس شمريدأٓ  :ىم٤مًم٧م -

 ذم شمٖمنرق ٟمٗمًنف نأ وؿمنٕمر ًمٚمٌن٤مب ىمنربإ ريٙم٦مإ قمغم ضمٞمٗم٤مي ضمٚمس

 .اؾمؽمظمك ،ٟمٕمقُمتٝم٤م

 .ضمٞمٗم٤مي أؿم٤مر ،حمٌقب صٖمػم يمٚم٥م ضمقي -

 .سمجقاره وضمٚم٧ًم قاوم٘م٦مُم ومخقرة اسمت٤ًمُم٦م ُمٜمحتف

 ؟وضمدشمف أيـ -

 ظمرضمن٧م هنن٤مأ ومخنـ اًمٖمروم٦م يٖمٛمر قمٓمره٤م ومٕمٌػم ،ُمرشم٤مح همػم ىمرهب٤م ضمٕمٚمف

 دوٓإ نأ يمٞمػ ٤مزسم٢مجي ظمؼمه٤مأو .حمرج داومئ ؿمٕمقر اهقمؽما .ًمٚمتق مح٤مُمٝم٤م ُمـ

 شمٕمت٘مد نأ يريده٤م ٓ ٕٟمف اًمٜم٘مقد قمـ ؿمٞمئ٤مً  هل٤م يذيمر ومل اًمٙمٚم٥م ُمٕم٤مُمٚم٦م اوؾم٤مؤأ

 .اًمٙمٚم٥م ةإقم٤مد ورام اًم٥ًٌماعمٙم٤موم٠مة يم٤مٟم٧م  نأ

 ذم شم٘مريٌن٤مً  إُمنؾ وم٘مندت ٘مندًم .ؿمنٙمركأ يمٞمػ أقمرف ٓ شم٠مّوه٧م ىم٤مئٚم٦م:

 همنالقإ وٟمًنٞم٧م اًمًنٞم٤مرة ذم وشمريمتنف صدي٘م٦م زي٤مرةإمم  ذه٧ٌم .قمٚمٞمف اًمٕمثقر

 ،ُمٜمنل ضمنزم هنق ضمنقي نإ ،شمنرىأ .رضمٕم٧م قمٜمدُم٤م اظمتٗمك ىمد ويم٤من ًمٜم٤مومذةا

 .سمٕمٞمدة ٟمٔمرة قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم ويم٤مٟم٧م صقو٤م اٟمخٗمض

 رأس دًمٙمن٧م .سمنف ُمر ُم٤م يٕمٚمؿوم٘مط  اهلل ،هق يمهت زال ُم٤م .ضمقي قمزيزي -

 .ُمت٠مًمؼ ووضمٝمٝم٤م أظمرى ُمرة اًمٙمٚم٥م

 ذم إقمنالن قمنغم حتّمنؾ نأ يٛمٙمنـ يمٞمنػ شمًن٤ممًم٧م ىم٤مدُم٤مً  يمٜم٧م قمٜمدُم٤م -

 ؟أي٤مم مخ٦ًم طمقازم يًتٖمرق إذ إن ذًمؽ ،،ًمنقم٦ما هبذه صحٞمٗم٦م
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 ىمًنؿ ذم اًمٓمٞمٌلم مصدىم٤مإ سمٕمض ًمدي شمرى يمهت ..صحٞمح هذاىم٤مًم٧م:  -

 .وم٤ًمقمدو  ٤متقمالٟماإل

 .ًمٞم٘مقًمف ظمرآ رمسم٠مي  يٗمٙمر يم٤من ُم٤م ضمٞمٗم٤مي

 يتْمنقر ٟمنفأ سمند ٓ ،اًمنداظمؾ ذم وٕمفأو ذه٥مأ دقمٜمل .ًمٚمحٔم٦م ُمٕمذرة -

 ؟يب ومٙمنرت هنال ؟ضمنقي ين٤م ًمؽ طمدث ُم٤مذا :ًمٚمٙمٚم٥م وىم٤مًم٧م ،أن ضمققم٤مً 

 ٤معمرةومن ،ضمنداً  همريٌن٦م ًم٦م٠ماعمًن ن٠مسمن ضمٞمٗمن٤مي ؿمٕمر .اعمٛمرإمم  وظمرضم٧م هنْم٧م

 ذم يم٤مٟمن٧م اًمٙمنالب طمنقل قم٤مـمٗمٞمن٤مً  يٜمٗمٕمٚمنقن اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م يرى اًمتل اًمقطمٞمدة

 اًمٙمٚمن٥م ًمق أن يمهت يٌدو إُمر يم٤من .اًمٖمرسمٞم٦م اًمًٞمٜمهت وُمِم٤مهد اًمتٚمٗم٤مزأو  اًمًٞمٜمهت

 صندُمف ىمند ؿمن٤مهده ُمن٤م وًمٙمنـ ٟم٤متاحلٞمقا أطم٥م ٟمفإ .ُم٤م ؿمٞمئ٤مً أو  ـمٗمٚمٝم٤م يم٤من

 ُم١مصمثن٦م يم٤مٟمن٧م ،اًمٖمرومن٦م طمنقل وٟمٔمنر قمٛمٞم٘من٤مً  ٟمٗمًن٤مً  ظمذأ .ُمٗمرـم٤مً  اً أُمر ًمٙمقٟمف

 وهٜمن٤مك .ومٞمف شمٖمٓمس فأىمداُم نأ ًمدرضم٦م وُمريح ُمرن اًمٓم٤مسمؼ ؾمج٤مد ،سم٢مؾمٝم٤مب

 همن٤مزم ىمٓمنع سمن٠مرسمع ؾمؽميق وضمٝم٤مز اًمٖمروم٦م ذم اًمقىم٧م ـمقال شمٕمٛمالن ُمروطمت٤من

 اًمٚمقطمن٤مت قمنغم ـم٤مومحن٤مً  وىمٝمن٤مذ يم٤من ،اعم٤مهقضمٜمل ظمِم٥م ُمـ يم٤مسمٞمٜمف ذم اعمٔمٝمر

 .طمقًمف ومٜمٔمر ُمراىم٥م ٟمفأ ؿمٕمر ومج٠مة .اًمٖمروم٦م شمزيـ اًمتل واعمٜمحقشم٤مت

 نأ آُمؾ ..ظمٗمٞمٗم٦م وحٙم٦م ـمٚم٘م٧مأو ؟يمذًمؽ أًمٞمس ؟اعمٙم٤من أطم٧ٌٌم ٘مدًم -

 ؟ُمِم٤مهم٤ٌمً  يٙمـ مل ضمقي

 ذم يمن٤من ُمن٤م ذاك سمٕمد وًمٙمـإروٞم٦م  قمغم سم٤مل ..احل٘مٞم٘م٦م ذم .يمالأضم٤مهب٤م  -

 أطمٞم٤مٟمن٤مً و أطمٞم٤مٟمن٤مً  وصم٤مسمن٤مً  ويم٤من فأطمٌو ري٥مهم ٟمٜملأ قمرف ٟمفأ يٌدو .ذًمؽ وؾمٕمف

 ـمٕمٛمتنفأ اًمذي سم٤مًمٚمحؿ متتع وًمٙمٜمف ٜملم إمم اًمدي٤مرسم٤محل ُمّم٤مب فًمق أٟم يمهت ه٤مدئ٤مً 

 .ًمف

 قمٜمدُم٤م اعم٤ميض اًمٕم٤مم ذم زم ُمٜمحتفأُمل  ،شمقىمٕم٧م ...ذًمؽ ٓسمد ُمـ ٟمفإ ٟمٕمؿ -

 ي٤ًمقمد  ضمقي .طم٤مدث ذم اعمًٙمٞمٜم٦م ُم٤مشم٧م لمأؾمٌققم سمٕمد ،إٟمٙمٚمؽما ُمـ قم٤مدت
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 طمزيٜمن٤مً  صنقو٤م يم٤من .اًمٌنم ُمـ رىم٦م أيمثر ُمٕمل وهق يقاؾمٞمٜمل ٟمفإ شمذيمره٤م قمغم

 .هنْم٧م ،ّمٛم٧مؾم٤مد اًمو

 سمٕمندم ضمٞمٗم٤مي يٕم٤مروٝم٤م نأ وىمٌؾ !.ؿمٞمئ٤مً  ًمؽ ىمدمأ مل يمٞمػ ًمًخ٤مومتل ي٤م -

 وُمٕمجٜمن٤مت ضمنقز ومٞمٝمن٤م سمّمنٞمٜمٞم٦م وقمن٤مدت اعمٓمٌخإمم  ذه٧ٌم ،ـمقيالً  اعمٙمقث

 .ُم٤مم ٟم٤ممإو سمرشم٘م٤مل وقمّمػم

 ؟اؾمٛمؽ زم ىمٚم٧م ُم٤مذا -

 .أويمقي ٗم٤ميضمٞم ...ضمٞمٗم٤مي -

 هبدوم ووٕمتٝم٤ماًمت٤مًمٞم٦م  اًمٚمحٔم٦موذم  .ىمٚمٞماًل ومٙم٤مدت شمً٘مط اًمّمٞمٜمٞم٦ماٟمزًم٘م٧م 

 .صم٤مٟمٞم٦م شمتٙمٚمؿ نأ ىمٌؾ قمّمقر تُمرّ و ،ٟمحقه ودومٕمتٝم٤م اعمٜمْمدة قمغم

 ؟أويمقي ضمقٟم٤من اسمـ أٟم٧م هؾ -

 اؾمنٛمف ذيمرين هتطمٞمٜم اًم١ًمال هذا قٟمفي٠ًمًم دائهت اًمٜم٤مس .٤مإًمٞمٝم ٟم٤مفمراً  اؾمتدار

 اًمتل اًمٓمرق ختٞمٗمف أطمٞم٤مٟم٤مً  ،ًمالٟمت٘م٤مد وقمرو٦م ُمٗمْمقح ٟمفأ ِمٕمري جيٕمٚمف ُم٤م هذاو

 قمنغم اًمنٌٕمضيٗم٘مند و ،أويمنقي ضمقٟم٤من اسمـ ٟمفإ ،ٟمٕمؿ ي٘مقل قمٜمدُم٤م هب٤م جيٞمٌقٟمف

 يٜمٗمٕمنؾأظمنر  واًمنٌٕمض ؿمديد سمحًد إًمٞمف يٜمٔمر اًمٌٕمضو ،ومٞمف اًمرهم٦ٌم اًمٗمقر

 ؾمن٠مًمف ،ُمنفٕ قاًمن٦ماحل ًمٞمٍمنف  ومل) ؿم٤مرعإمم  يقُم٤مً  ذه٥م قمٜمدُم٤م شمذيمر ،ُمٜمف

 ىمّمنػم اجلٌٝمن٦م قمنريض رضمنؾ ؾمن٠مًمف ظمنؼمهأ ومٚمنهت فاؾمٛم قمـ اًمّمٜمدوق أُملم

 ٟمٔمر صمؿ جيٞم٥م نأ ىمٌؾ ضمٞمٗم٤مي شمقىمػ ،أويمقي ضمقٟم٤من اسمـ يم٤من ُم٤م ذاإ سمٜمٔم٤مرات

 صنٗمر صمنؿ .ذاك ُمنـ ىمًنط يمٌنػم ومٞمنف اًمرضمؾ هذا :وىم٤مل ـمقيالً  اًمرضمؾ إًمٞمف

 ًمف وم٘م٤مل سمذًمؽ أسم٤مه ظمؼمأ طمٞمٜمهت ُمٜمذهالً  يم٤من ضمٞمٗم٤مي .أظمرى ـم٤موًم٦مإمم  وذه٥م

 ُمنـ سمن٤معمرارة يِمنٕمرون اًمٜمن٤مس جيٕمنؾ واًمٗم٘منر ػموم٘من رضمنؾ ٟمنفإ رسمهت :إب

 رم ومثٛمن٦م ،نأ خمتٚمنػ إُمنر وًمٙمنـ .ي٘مٚم٘منؽ إُمنر شمدع ومال اًمٜم٤مضمحلم

 نأ طمن٤مول ،سم٤مرد همٛمقض يٙمتٜمٗمف رم ،هب٤م ًمتف٠مؾم اًمتل اًمٓمري٘م٦م طمقل جمٝمقل

 .ُمقرإ حيٚمؾ ٓ
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 .ٟمٕمؿ :ىم٤مل -

 .صقو٤م طهٌ أظمرى ُمرة حتدصم٧م وقمٜمدُم٤م ص٤مُمت٦م يم٤مٟم٧م

 .ؽأسمٞم ُمٕمروم٦م قمغم اقمتدت -

 .أيْم٤مً  ظمٗمٞمض سمّمقت ٤مأضم٤مهب .رىأ يمهت -

 .يمٌػماً  اسمٜم٤مً  ًمف نأ أقمرف مل -

 شمٜم٤موًمنف ،ًمنف وىمدُمتف ًمؼمشم٘م٤ملا قمّمػم ُمـ يم٤مؾم٤مً  ٧مصٌّ  ،اًمّمٛم٧م قمٚمٞمٝمهت ُمر

 .ص٤مُمت٦م سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م وشمٗمحّمتف اعمٕمجٜم٤مت ُمـ ىمٓمٕم٦م ُمْمٖم٧م .ينمب ظمذأو

 .اؾمٛمؽ قمـ ختؼميٜمل ملىم٤مل هل٤م:  -

 ذم أٟمنن٧م هننؾ .شمٕمٛمننؾ اذُمنن٤م أٟمنن٧مو .ضمقًمٞمٞمنن٧م سمًٌنن٤مـم٦م ...ضمقًمٞمٞمنن٧م -

 ؟اعمدرؾم٦م

 ـمن٤مًمعأ صمٜمن٤ممإ هنذهذم و اًمٜمتن٤مئ٩م ٟمتٔمنرأو اًمٕمٚمٞم٤م اعمدرؾم٦م هنٞم٧مأ شمقاً  أٟم٤م -

 .أيمثر ًمٞمس أومٙمر ،ُم٤ميمـإ زورأو لدمقّ أو

 ٓو صنداقم٤مت وٓ رضورين٦م همنػم ىمٞمنقد ومنال ،غُمتٗمرّ  أٟم٧م ىمؾإ قمغم -

 .ُمٕم٤مٟم٤مة

 .اخل٤مص٦م ُمِم٤ميمكم ومٚمدي ذًمؽ أقمرف ٓ -

 قمٚمٞمنف ـمرطمن٧م .سم٤مٓؾمنؽمظم٤مم يِمٕمر ضمٕمٚمتف ،ىمٞم٘م٦مد ةقمنم مخس عمدة صمرصمرا

 رؾمنقُم٤مو٤م قمنـ ؾمن٠مهل٤م وسم٤معم٘م٤مسمنؾ .يٓم٤مًمٕمٝمن٤م اًمتل واًمٙمت٥م ٟمٗمًف طمقل أؾمئٚم٦م

 ذم وشمًن٤ممل أسمن٤مه قمرومن٧م وُمتنك أينـ ي٠ًمهل٤م أراد أن .اًمٖمروم٦م ذم واعمٜمحقشم٤مت

 قمالىمن٦م ًمنف نأ ٕسمٞمنف أُمنف شم٘مقل اًمتل  ظمرىإ اعمرأة) هل يم٤مٟم٧م ُم٤مإذا  ٟمٗمًف

 .ًمؽسمذ ارشم٤مب ًمٙمٜمف .ُمٕمٝم٤م

 ؟ذنإ قمٛمٚمؽ ُم٤م -

 .أقمهتل اُمرأة أٟم٤م ..وهأ -
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 ذم يندور ُمٗمت٤مطمن٤مً  ؾمنٛمع ذًمنؽ شمٌع اًمذي اًمّمٛم٧م وذم ،ىم٤مًمتف ُم٤م يمؾ هذا

 وؾمن٤مر قمزيزيت ُم٤ًمؤيمهت ـم٤مب :ىم٤مئالً  رضمؾ ؾودظم اًم٤ٌمب اٟمٗمتح .اًم٤ٌمب ومتح٦م

 هيٕمن٦م ٟمٔمنرة ضمٞمٗم٤مي ظمٓمػ ،سمٕمٙم٤مز ـمقيالً  رضمالً  يم٤من ،ظمرىإ اًمٖمروم٦مإمم 

 درايمن٤مً إ ُمٜمنف أيمثنر ؿمٕمقراً  ويم٤من طمقًمف ُم٠مًمقوم٤مً  ٞمئ٤مً ؿم هٜم٤مك يم٤من ذًمؽ ُمع .فقمٚمٞم

 .قم٘مٚمٞم٤مً 

 .ومٙم٤مرإ قمٚمٞمف ىمٓمٕم٧م ؟ي٘مٚم٘مؽ ُم٤م صمٛم٦م هؾ -

 ُمٕمنؽ يمنقنأ نأ اعمٛمتنع ُمـ .أن اًمذه٤مب قمكمأٟمف  أقمت٘مد وًمٙمـ .يمال -

 .ئلأصدىم٤م ًمزي٤مرة ذه٥مأ نأ جي٥م وًمٙمـ

 ؟ىمدوُمف سم٥ًٌم هؾ .ومٝمٛم٧م -

 وىمن٤مل .إُمنر ذم ُمن٤م يمنؾ هنذا .ح٥ًموم أظمرى أؿمٞم٤مم شمذيمرت أٟم٤م يمال -

 .طمًٜم٤مً 

 .اًم٤ٌمبإمم  وشمٌٕمتف شم٠موه٧م

 اًمنتٙمٚمؿ اًمٚمٓم٤مومن٦م ومٛمـ .هٚمق ًمٜم٤م وىمؾ شمٕم٤ملذم اعمجلم  سمرهم٦ٌم شمِمٕمر طمٞمٜمهت -

 .ويرضم قمغم ًمٕمثقرك أظمرى ُمرة اً وؿمٙمر ُمٕمؽ

 .وداقم٤مً  واعمٕمجٜم٤مت اجلقز قمغم أيْم٤مً  ؿمٙمرا -

 واٟمٓمٚمنؼ هلن٤م وًمنقح اًمًنٞم٤مرة سمن٤مب ومنتح ،ًمٚمًنالمل اًمّمٖمػم اًمٓم٤مسمؼ هٌط

 اًمٖمٌن٤مر ذم ،اعمٝمجنقر اًمِمن٤مرع ذم سمحنزن طمندىم٧م ،ًمقطمنده٤م هٜمن٤مك ووىمٗم٧م

 .ظمٚمٗمٝم٤م ضمٞمٗم٤مي ؾمٞم٤مرة شمريمتف اًمذي واًمدظم٤من
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 اخلامص الفصل

 واطمند وٓ قمٚمٞمنف ؾمنٝمالً  ُمنقرإ ذح يٙمـ مل ،هدف سمال ًٞم٤مرشمفسم دمقل

 ذًمنؽ وُمنـ ؟اؾمنٛمف ذيمنر قمٜمدُم٤م ُمٜمٝم٤م اًمّمٞمٜمٞم٦م ؾم٘مٓم٧م عم٤مذا ؟هل ومٛمـ .ُمٜمٝم٤م

 قمٜمندُم٤م .ذًمنؽ يمؾ دراكإ يًتٓمٞمع ٓ زالُم٤م ؟سمٖمٛمقض ُم٠مًمقوم٤مً  يٌدُ  مل اًمرضمؾ؟

 نأ يٛمٙمنـأ) ؟شمٙمنقن ُمنـ ،شمنذيمره٤م طمن٤مول اعمروم٠م رصٞمػ ؿم٤مرعإمم  اؾمتدار

 أيمثنر يٌدو ٤مُٕمروم ضم٤مٟم٤ٌمً  اًمٗمٙمرة دومع صمؿ طم٤مول  ؟أيب صدي٘م٤مت ىإطمد شمٙمقن

 طمن٤مول ًم٘مند شمّمن٤مدُم٤م وسمن٤مص سمٞمجنق ؾمٞم٤مرة .ُم٤مُمفأ ازدطم٤مم صمٛم٦م يم٤من .شمٕم٘مٞمداً 

 يٜمتٌنف ومٚمنؿ ضم٤مٟمٌٞمن٦م ُمراين٤م يٛمٚمنؽ ٓ ٟمفوٕ ُم٤مُمفأ اًمًٞم٤مرة دم٤موز اًم٤ٌمص ؾم٤مئؼ

 ًم٘مند – .ـم٤مئنؾ سمنال ص٤مرظم٤مً  ُمٜمٝم٤م ظمرج ىمد اًمًٞم٤مرة ُم٤مًمؽ ويم٤من اًمٌٞمجق عمرور

 .واًمِمج٤مر اًمٍماخ ُمـ اًمٙمثػم هٜم٤مك ويم٤من اًمٜم٤مس اطمتِمد – ؾمٞم٤مريت ؾمح٘م٧م

 .سم٤مهلل ىمًؿأ ،اًمًٞم٤مرة شمّمٚمٞمح ٕضمؾ شمدومع نأ جي٥م -

 ؟متر قمٜمدُم٤م اعمٜمٌف شمًتٕمٛمؾ ٓ مل .ُمٜمٌف ًمديؽ ًمٞمسأ -

 ؟اعمِم٤ميمؾ شمٌٖمل أٟم٧م ذنإ -

 آظمنذة شمٜمٕمٓمنػ يم٤مٟمن٧م ظمنرىإ اًمًنٞم٤مرات نأ اعمراين٤م ذم ضمٞمٗم٤مي ؿم٤مهد

 ٟمنفأ يتذيمر وسمدأ اجلن صٕمد ،أيْم٤مً  وم٤مٟمٕمٓمػ .اًمٓمريؼ وؾمط اًمْمٞمؼ نباعم

 ظمٚمنػ تشمنقار واًمِمٛمس هع٠موم سمزي٤مرة  ؾمقروًمػم) ذم يًٙمـ صدي٘م٤مً  وقمد

 شمتًن٤مرع ًنٞم٤مراتواًم .اًمِمٛمس واىمٞم٦م ؾمح٥م ،ضمداً  طم٤مراً  اجلق يٙمـ مل .همٞمٛم٦م

 وؾمن٤مر ؾمنٗمؾإ اًمٓمريؼ أظمذ .ٟمٗمًف حمدصم٤مً  ،جم٤مٟملم ٟم٤مس .وشمٜمٌٞمف حتد ذم فأُم٤مُم

 وشمقىمنػ اًمنقم٦م ظمٗمػ ،سم٤مًمقىمقف ذـم٦م رضمؾ ًمف ومٚمقح .اًمٖمريب اعمِمجرإمم 
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 اًمزضمن٤مج ظمنالل ُمـ وطمدق اًمنمـمل شمرضمؾ ؟نأ إُمر ُم٤م .واٟمتٔمر .سمٜمٔم٤مم

 .سمجٞمٗم٤مي

 .اًمٜم٤مومذة ضمٞمٗم٤مي تحوم .اًمنمـمل زقمؼ ؟شمٗمتح ؾمقف هؾ ..اًم٤ٌمب اومتح -

 ومحندق .ًمٚمنمنـمل اًمٌن٤مب ومنتح دوٟمنهت ل٠مؾم ؟ًمؽ فأومٕمٚم رم صمٛم٦م هؾ -

ًمإلضم٤مسمن٦م  يٙمنؽمثودون أن  .ئؾمٞم ُمزاج ذم ٟمفأ يٌدو .طم٤مىمدة سمٜمٔمرة اًمنمـمل

 ومحٚمؼ ،ظم٤مـمٗم٦م سمحريم٦م ذًمؽ يمؾ قمٛمؾ ،وم٤محت٤مً  اًم٤ٌمب وهز اًم٘مٗمؾ ؾمح٥م قمٚمٞمف

 .سمجٞمٗم٤مي

 ؟اًم٘مٞمن٤مدة ضمن٤مزةإ أينـ .ُمثٚمنؽ ٕٟم٤مس ؾمخٞمٗم٦م أؾمئٚم٦م قمغم ضمٞم٥مأ ٓ أٟم٤م -

 وومنتح ضمٞمقسمف ذم ص٤مسمٕمفأ ضمٞمٗم٤مي دارأ ،ًمٞمخٞمٗمف ؾمٚمٓمتف ضمشإ سمّمقشمف ُم٤مرس

 فأظمرضمن ُمن٤م ويمؾ ،ـمقلأ سمّمؼم ،صم٤مٟمٞم٦م سمح٨م .هٜم٤م ضم٤مزةاإل شمٙمـ ومل اعم٘مّمقرة

 .صدي٘مف قمٜمقان قمٚمٞمٝم٤م ورق ىمّم٤مص٦م هق

 أيمثر اعمخٞمػ صقشمف ويم٤من ؟ُمٕمل اًمًخٞمٗم٦م ٓقمٞم٥مإ هذه ُمثؾ شمٚمٕم٥مأ -

 شمنذيمر صمنؿ ُم٤م ُمٙم٤من ذم شمٙمقن نأ جي٥م ،اعم٘مّمقرة ذم صم٤مٟمٞم٦م ضمٞمٗم٤مي ومتش .صم٘مالً 

 .أوود ُمنع اًمًنٞمٜمهتإمم  ذهن٥م قمٜمدُم٤م اجلٛمٕم٦م يقم ارشمداه٤م اًمتل اًمًؽمة ذم هن٤مأ

 أصمٜم٤مم اًم٘مٞم٤مدة ضم٤مزةإ أسمداً  شمٜمس ٓ :فأسمٞم يمٚمهتت ذهٜمفإمم  ضم٤ممت وىمد ص٤مُمت٤مً  ًمٕمـ

 ُمن٤مإذا  اؾمنتٖمالًمؽ قمنـ يتنقاٟمك أطمند ٓ ُمنريض جمتٛمع ذم ومٜمحـ .قاىم٦ماًمً

 قمٜمده٤م ؾمتٙمقن اًم٘مٞم٤مدة رظمّم٦م سمال ُمًٙمقكأ ومٚمق .سمذًمؽ اًمٗمرص٦م ؿهل ؾمٜمح٧م

 راطمن٦م شمندهـ طمتنك ؾمنٞمٓم٤مردوٟمؽ .يديإ ُمٙمتقف أٟم٧مو ُماليمٛم٦م طمٚم٦ٌم ذم

 ..اًمٙمثػم ؿشمٕمٚمّ  قمٚمٞمؽ زال ُم٤م ،سمٜمل ي٤م ذًمؽ ٓطمظ .يدهيؿأ

 واؾمتدار قمٛمؼأ ٟمٗم٤ًمً  أظمذو شمٕمرق ،سم٤محلرارة وؿمٕمر اًمًٞم٤مرة ذم صم٤مٟمٞم٦م ضمٚمس

 .اًمنمـمل عمقاضمٝم٦م

 ؟اًمت٤مومف أهي٤م ؾمٛمٕمتٜملأ .اًمّمٌل أهي٤م .زمإ سمٖم٤ٌمم عشمتٓمٚم ٓ -
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 ًمٓمٞمٗمن٤مً  يمٜمن٧م ذا٢مومن .اًمٌٞمن٧م ذم ٟمًنٞمتٝم٤م ٟمٜملأ أقمت٘مد .اًمًٞمد أهي٤م رضمقكأ -

 .ًمؽ وؾم٠مقمٓمٞمٝم٤م اعمٜمزلإمم  شمتٌٕمٜمل نأ رضمقأ

 ُمٚمتقين٦م اسمت٤ًمُمف ؿمٗمتٞمف قمغم وزطمٗم٧م .اًمنمـمل رُم٘مف ؟جمٜمقن أٟم٧م هؾ -

 .ػسمٕمٜم اًم٤ٌمب وصٗمؼ اًمًٞم٤مرة صٕمد .سم٤مًمٗم٤ًمد ُمٜمٔمره٤م يقطمل

 ظمنؼمهؿأ .ذـمن٦م ُمريمنز ىمنربأإمم  شمتٌٕمٜمل نُمـ ذًمؽ أ سمدًٓ  ومؽمضأ -

 ًمـ هنؿإ ًمؽ ىمقلأ دقمٜمل .اًمٌٞم٧م ذم شمريمتٝم٤م ٟمؽأو واًمديؽ اًمٖمٌٞم٦م اعم٤مقمز سم٘مّم٦م

 .يّمدىمقك

 .رضمقكأ ًمٙمـ -

 .اًمنمـمل سخ .ي٤م حترك رضم٤مم -

 ُم٤م ،سم٤مًمًٞم٤مرة واٟمٓمٚمؼ سمٖمْم٥م ٟمٗمًف ذم ضمٞمٗم٤مي ومٙمر ؟اًمٜم٤مس ه١مٓم ٟمقع ُم٤م

 ُمريمنز هٜمن٤مك ًمنٞمس فٟمنإ :ىم٤مئالً  اًمنمـمل وىمٗمفأ طمتك ي٤مردة ئ٦مُم٤م ي٘مٓمع نأ يم٤مد

 .ىمري٥م ذـم٦م

 هنؾ .وازدرام هبدوم حيدق اًمنمـمل ويم٤من ضمٞمٗم٤مي ومؿ ضمػ ؟شمريد يمؿ -

 ًم٘مد .ظمجؾ دوٟمهت ُم٤ٌمذة هٙمذا ؟واًمده قمٜمف ظمؼمهأ اًمذي اًمٞمد راطم٦م دهـ هذا

 وًمٙمـ .يم٤مخلٞم٤مل شمٌدو اًمّمحػ ذم وًمٙمٜمٝم٤م اًمّمحػ ذم ؿمٞم٤ممإ هذه ُمثؾ ىمرأ

 ورام وُمنـ يٛمنزح يمن٤من ُم٤مإذا  ًمػمى اًمنمـمل وضمفإمم  ٟمٔمر .هٜم٤م ي٘مٌع ىمعاًمقا

 .قمٚمٞمف يم٤مًمٜم٤مر شمتقهج٤من صٖمػمشم٤من ٤منشممحراو يمرشم٤من اجل٤مف ؾمقدإ اًمقضمف

 .ُمٝمدداً  اًمّمقت ارشمٗمع ؟ؾمٛمٕمتٜمل هؾ –

 .وم٘مط ػماتٟم قمنم قمٜمدي نأ أقمت٘مد .ؾمٛمٕم٧م ٟمٕمؿ -

 سمٜمٕمقُمن٦م وم٤مؾمنتٛمر ضمٞمٗمن٤مي سمنؽمدد ؿمنٕمر ،ُمِمنٙمٚمتؽ صظمٚمّ  .ذنإ ه٤مو٤م -

 قمٜمد ىمٞم٤مدة رظمّم٦م محؾ وقمدم ظمٓمرة ىمٞم٤مدة ؟اىمؽموم٧م ُم٤م شمًٛمع نأ ريدشمأ :ٌػمظم

 أصمٜمن٤مم ون٤مسمط وُمْمن٤مي٘م٦م آقمت٘من٤مل وُم٘م٤موُمن٦م اًمٓمريؼ قمغم واًمنقم٦م اًمٓمٚم٥م
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 .ـمٞم٥م رضمؾ أٟم٤م طمراجاإل شمريد ٓ .رهم٧ٌمإذا  اعمزيد و٤موم٦مإ وسمقؾمٕمل اًمقاضم٥م

 ٨موشمٜمٌٕمن ٕؾمن٤مسمٞمع يٖمًٚمف مل ٟمف٠مسم شمقطمل ومٛمف ورائح٦م .سم٤مإلرسم٤مك قمٞمٜم٤مه همٛمزت

 اخلٚمٗمنل ضمٞمٌنف ُمنـ ٟمنػمات قمنمن ضمٞمٗم٤مي أظمرج .اًمًج٤مئر دظم٤من رائح٦م ُمٜمف

 .اًمنمـمل ووحؽ يديإ وشم٤ٌمدًم٧م

 .اًمٜمٔم٤مم ُمـ ضمزم ..ؾمٜمتقاصؾ هٙمذا .ه٤م ...مأصدىم٤م ؾمٜمٙمقن -

 ُمٜم٤مؾم٦ٌم يمٚمٛم٦م ًمٞمجد ُمٙم٤مومح٤مً  وشمٚمٕمثؿ ....سمدون اًمٕمٞمش يًتٓمٞمع ٓ ٟم٤ًمناإل

 .ًمف ُمًٚمٞم٤مً  ُمرإ وسمدا أظمرى ُمرة وحؽ ،وطمده سم٤مًمزي يٕمٞمش ٓ .ًمٚمٗمراغ

 ي٠مظمذون ئلأصدىم٤م ومٌٕمض .اًم٘م٤مدُم٦م اعمرة ذم ُمٕمؽ ضم٤مزةاإل محؾ شمٜمس ٓ -

 اًمن٧مزُم٤مو .سمٚمٓمنػ اًم٤ٌمب همٚمؼأو اًمًٞم٤مرة ُمـ ٟمزل ،فأظمذشم ُم٤م وٕم٤مفأ صمالصم٦م

 حتّنن .اعمٕمن٤ميمس اًمٓمرينؼ ذم واؾمنٕم٦م سمخٓمنك وؾمن٤مر شمٚمٗمن٧م ،شمٖمٛمزان قمٞمٜم٤مه

 نأ وآُمنؾ ،ضمنداً  اًمٙمثنػم ،اًمٙمثنػم يتٕمٚمؿ نأ قمٚمٞمف .سمقهأ ىم٤مل يمهت مت٤مُم٤مً  ،ضمٞمٗم٤مي

 .سمٚمٓمػ يتٕمٚمؿ

2 

 ،سمًنٝمقًم٦م ظمنذه٤م ُمنديرك ومٝمنذا ،سمًنٝمقًم٦م ،ضمقٟم٤من ،سمًٝمقًم٦م ًم٦م٠ماعمً ظمذ

 .ويمؾ

 سمنف ٕومٙمر اًمٙمثػم ومٚمدي ،وطمٞمداً  اشمريمٞمٜمل ،وطمدي ًمٚمحٔم٦م شمؽميمٞمٜمل ٓ مل -

 اًم٘مٞمن٤مدة قمّمن٤م ؽًمق أٟمن يمهت رأد ومقق سمًٝمقًم٦م ،سمًٝمقًم٦م زم شمٚمقطمل نأ سمدون

 ُمنـ ُمٚمتقٍ  ووضمٝمف اًمٓم٤موًم٦م قمغم سم٤مرداً  اًمٓمٕم٤مم فمؾ .ؾمٞمئ٤مً  ُمزاضمف يم٤من .اًمًحري٦م

 ذم خيٓمنق ظمنرآو طمنلم سمنلم ينٜمٝمض وهنق رظم٤مه٤مأو يده ىمٌْم٦م ؿمدد .اًمؽميمٞمز

 ًمٜمٗمًنف صن٥م ،اًمٌقومٞمنفإمم  وذه٥م يمهتمأ دون ٤مً وىمٛمٞمّم زاراً إ ارشمدى .اًمٓم٤مسمؼ

 .يمٚمف وذسمف اًمقيًٙمل ُمـ ؾم٤مً ٠ميم

 ؟شم٠ميمؾأٓ  -
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 اشمّمؾ ذاإو ،أطمد يزقمجٜمل نأ أريد ٓ .قمغمإ اًمٓم٤مسمؼإمم  ذاه٥م أٟم٤م يمال -

 قمغم اعمٜمديؾ وووع ٟمٗمفأ ٟمٗمخ .ُمٕمف اًمتحدث أريد ٓ  سم٠م ظمؼميفأ ؿمخص أي

 ومنرط ُمنـ ُمٚمتنق ووضمٝمنف اًمٖمرومن٦مإمم  صنٕمد ،زوضمتنف شمٖمًنٚمف ًمٙمل اًمٓم٤موًم٦م

 شمِمنٕمر سمندأت ،ُمن٤م ظمٓمن٠م هٜمن٤مك نسمن٠م شمِمٕمر سمدأت اًمٚمحٔم٦م شمٚمؽ ُمـ .اًمتٗمٙمػم

 ًم٘مند .اهلن٤مشمٗمل آشمّمن٤مل ُمنـ سمدأت ًم٘مد .اًمٔمالل ُمـ شمٔمٝمر مل اًمتل سم٤مٕؿمٞم٤مم

 ًمٚمراطمن٦م وظمٚمدت مح٤مُم٤مً  وم٠مظمذت مج٤مقمتفإمم  ذه٥م ضمٞمهت ،اًمٜمٝم٤مر قمٛمؾ ٟمجزتأ

 ؾمن٤ميمٜم٦م ضمٚمًن٧م .اًمٌٞمن٤مٟمق ُمنـ يٜمٌٕم٨م ُمقزارت حلـ ويم٤من اجلٚمقس همروم٦م ذم

 اًمٖمرومن٦م ونقامأ شمت٠مُمنؾ وطمٞمندة ضمٚمًن٧م .قم٘مٚمٝمن٤م ذم دمقل ه٤مأومٙم٤مر وشمريم٧م

 اؾمنتٚمٛم٧م .همنرومتٝمهت ذم ضمقٟمن٤من شمٜمتٔمنر نأ اًمٚمٞمٚمن٦م هذه شمتٓمٚمع ويم٤مٟم٧م اًمزرىم٤مم

 ره٘مٝمن٤مأو .طمٗمٚمن٦م ومٚمدهيؿ ئفأصدىم٤م ُمع ؾمٞمت٠مظمر ٟمفإ ي٘مقل ضمٞمٗم٤مي ُمـ ٤مٓاشمّم

 اًمًن٤مقم٦م ويم٤مٟمن٧م ،اعمًتٓم٤مع ىمدر ُمٌٙمراً  اعمجلم ُمٜمف وـمٚم٧ٌم ُمقُملإ اخلقف

 .مت٤مُم٤مً  اًم٤ًمسمٕم٦م

 .ي٘ملم قمغم ًم٧ًم ٜملٟمأ رهمؿ ..ىم٤مل .أُمل ي٤م ؾم٠مطم٤مول -

 نإ :ٟمٗمًٝم٤م ُمع ومٙمرت ،ُمًتٛمر ظمقومٝم٤م وًمٙمـ قمٚمٞمف اًمْمٖمط ـقم يمٗم٧م ًم٘مد

 ُمع ضمقٓشمف قمـ خيؼم  نأ وجي٥م ،يٙمؼم ٕٟمف رسمهت ،ضمداً  ؾمٕمٞمداً  ٌدوي ٓ ضمٞمٗم٤مي

 قمٜمندُم٤م سمن٤مًمقظمز تروؿمٕم ومٙمف رضمؾ ٟمفإ ىم٤مل يمثػماً  أوود واًمد حي٥م ٟمفإ .أوود

 رسمهت ،اعمًٙملم ًمٚمقًمد ي٤م ؟ظمؼمهأ قمٜمدُم٤م ؾمٞمِمٕمر يمٞمػ ،أوودأم  سم٤مشمّم٤مل ومٙمرت

 وىمن٧م أي ُمنـ أيمثنر سم٤مًمٕمزًمن٦م ؿمنٕمرت .ًمٚمٛم٠مؾم٤مة ي٤م ،صدي٘م٤من ومٝمهت ظمؼمهأ ًمـ

 ه٤مأومٙم٤مر ًم٧مطمقّ  .ُم١مظمراً  اعمٜمزل قمغم ظمٞمؿ قمجقز يمِمٌح همري٥م ضمق ٟمفإ ،ُم٣م

 ُمن٤م هٜمن٤مك وًمنٞمس ،واًمثن٤م  ولإ ،شمدرؾمٝمهت صٗم٤من ومٚمدهي٤م ،قمٛمٚمٝم٤مإمم  سمحزم

 ًمٓمٗمن٤مم اًمٓمٚمٌن٦م .ُمْمنـ قمٛمنؾ واًمتدريس اًمث٤م  ًمٚمّمػ ؾملماعمدرّ  ُمـ ٙمٗملي

 ولإ اًمّمنػ وشمندريس سمن٤مًمتٕمٚمٞمؿ يرهم٥م ٓ ُمٜمٝمؿ واًمٌٕمض همٌٞم٤ممأ وًمٙمٜمٝمؿ
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 ين٠ميمٚمقن ،اًم٘مٗمنز ذم اعمثنؾ هب٤م اعميوب سم٤مًم٘مرود ؿمٌفأ قم٘مقهلؿ ،يمثػماً  صٕم٥مأ

 ،هبنؿ ُمقًمٕمن٦م ًمٙمٜمٝمن٤م .ي٘مٔمن٦م طمنالمأ وهلنؿ ويتِمن٤مضمرون اعم٘م٤مقمد حت٧م اخلٌز

أيمثر  ؾمٞمحٌقن رسمهت ؟وهن٤مؤؾمٞم٘مر قمٜمدُم٤م  اعم٘م٤مُمريـ) ؾمٞمحٌقن يمٞمػ :شم٤ًممًم٧م

 . شم٤ميقو وٓديؾأ) اًم٘مّمّمٞم٦م اعمجٛمققم٦م

 اعمننرةذم  ؾمننتٜمجزه اًمننذي رؾمننؿسم٤مًم ومٙمننرت ،اًمٌٞمنن٧مإمم  هنن٤مأومٙم٤مر قمنن٤مدت

 طمتنك ينرَ  مل وهنق ،سمٕمد يره٤م مل ضمٞمٗم٤مي ،اجلديدة سمٛمزهريتٝم٤م ومٙمرت .اًم٘م٤مدُم٦م

 ؾمنٞم٤مرة صنقت وارشمٗمنع ؟ُم٤مهق رأيف سمذًمؽ :أشم٤ًممل .همرؾمتٝم٤م اًمتل زه٤مرإ

 ظمٚمػ ُمـ وٟمٔمرت هنْم٧م ؟ضمٞمٗم٤ميأم  ضمقٟم٤من هقأ :ًمٚمحٔم٦م ومت٤ًممًم٧م قم٤مسمرة

 طمنقل محتق يمئٞم٦ٌم وُمًح٦م ...اعمٜمزل ظم٤مرج اًمٔمالم ،اًمًٞم٤مرة ذه٧ٌم .اًمًت٤مئر

 ٧مأهمٚم٘من ،سم٤معم٘م٤مسمنؾ يمٌنػمة ؿمنجرة شمت٠مرضمح اًمًٙمٜمل اعمجٛمع مُم٤موأ .رم يمؾ

 سم٤مًمًنٛمٗمقٟمٞم٦م أسمدًمتنفو ُمْمن٧م .اًمٕمنزف قمنـ ُمقزارت سمٞم٤مٟمق شمقىمػ .اًمًت٤مئر

 ُمنـ ٟمٔمنرت أظمنرى ؾمنٞم٤مرة وصنٚم٧م .اًمّمقت وظمٗمٗم٧م ًمٌٞمتٝمقومـ اًمرقمقي٦م

 ُمت٠مظمراً  اًمٌٞم٧م إمم ي٠ميت ُمْم٧م ىمٚمٞمٚم٦م أي٤مم وُمٜمذ ضمقٟم٤من نإ .ُمرت ،صم٤مٟمٞم٦م اًمٜم٤مومذة

 .وآٟمٙمٌن٤مب قمنغم اًمٕمٛمنؾ آهننهتك ىمٚمؼ يمؾ وضمٝمف يٖمٚمػ ُمتجٝمهتً  .ًمٞمٚم٦م يمؾ

إمم  يّمنٕمد ـمٕم٤مُمنف ُمنـ يٜمتٝمنل وطم٤معمن٤م ،اًمٕمِم٤مم طملم ُمٕمٝم٤م يتحدث ُم٤م ٟم٤مدراً 

 قمـ ظم٤ٌمره٤مإ قمغم ضمقٟم٤من اقمت٤مد ًم٘مد .ئؾمٞم سمِمٙمؾ ًػمي قمٛمٚمف نأ يٌدو .همرومتف

 يٛمْمنٞم٤منو .ؾمٕمٞمديـ ٦مسمْمحٙم يٜمتٝمٞم٤من ويم٤مٟم٤م .ُم٤مدإ قمٜمد اًمِمٖمؾ ذم دم٤مرسمف

 ينده ُمنـ طمن٤مد سمتٚمنقيح ؾمن١مال أي قمنغم ينرد ومٝمقأن  ُم٤مأ .ُمٕم٤مً  اًمٗمراشإمم 

 .اعمْمٜمٞم٦م هأومٙم٤مر ذم يٖمرق صمؿ  نأ احلدي٨م أريد ٓ) ومظ وسمجقاب

 ،سمٕمْمنٝمهت ؿم٤مهدا ُم٤م ىمٚمٞمالً  ضمٌٜمٙم٤م اؾمت٘م٤مًم٦م قمـ ومٞمٝم٤م ظمؼمه٤مأ اًمتل اًمٚمٞمٚم٦م سمٕمد

 زواضمٝمنهت قمغم ي١مصمر نأ ًمٚمٕمٛمؾ ؾمهتطمف سم٥ًٌم هم٤مو٦ٌم ويم٤مٟم٧م ،يمثػماً  يتحدصم٤م مل

 رم يمؾ رهمؿ ٕٟمف همْم٤ٌمً  أيمثر ويم٤مٟم٧م .قم٤مُم٤مً  قمنميـ ُمـ ٕيمثر اؾمتٛمر اًمذي
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 ىمنقة يٛمٚمنؽ فًمق أٟم يمهت ُم٤مزال اًمٍماع وهذا ،ساع ذم ُم٣م ىمد اُمتاليمفأراد 

 ؟طمٙمٛم٦م أيمثرو ىمًقة ىمؾأ يٙمقن ٓ مل خٞميِم اًمذي وضمٝمف يقاضمف ٓ مل ،اًمِم٤ٌمب

 يمنهت ،ؾمنٝمؾأ ُمنقرإ جيٕمنؾ مل .اً قمٜمٞمد يمقٟمف قمغم ٟمٗمًٝم٤م وٟمٔمٛم٧م حتٛمٚم٧م ًم٘مد

 طمنقل ُمٌٜمٞمن٦م طمٞم٤مون٤م ومٙمنؾ ٌ٘منكشم نأ قمٚمٞمٝمن٤م صمؿ .سمف شمٗمٙمر نأ قمٚمٞمٝم٤م اسمـ ًمدهي٤م

 يٕمنرف ُمنٜمٝمهت أطمد ٓ ٟمفأ شمٕمرف وهل وومٝمٛمتف ،ُمٕمف اًمٕمٞمش شمٕمٚمٛم٧م ؟ضمقٟم٤من

 نذم أ يمن٤من ُمٚمٝمن٤مأ وًمٙمـ .سمذًمؽ شمتٔم٤مهر مل وهل ،وشم٤مُم٦م يم٤مُمٚم٦م سمّمقرة أظمر

 شمتقىمنػ مل اًمًنٜمقات سمٛمنرور .اًمٕم٤مئٚمن٦م ُمـ أضمؾ هق ٟمهتإ ضمقٟم٤من يٕمٛمٚمف ُم٤م يمؾ

 اخلنقف يم٤من ،ظمقومٝم٤م ذح شمًتٓمع مل ،شمٕمٞمِمٝم٤م اًمتل احلٞم٤مة وقمغم قمٚمٞمف خم٤موومٝم٤م

 سمدأتأن  .اًمقرقم٦م سم٤مًمٞم٘مٔم٦م اًم٘مٚمؼ ًم٧مسمدأ وم٘مد ُمرت اًمًٜملم نوٕ هٜم٤مك دائهتً 

 ضمٞمٗم٤مي ،أيمثر ُم١ميمدة سمّمقرة صمؿ ُمٌٝمٛم٦م سمّمقرة أوًٓ  اًمٔمالل ُمـ شم٠ميت ؿمٞم٤ممإ

 ُمنـ ،ؾمنٞم٤مرة صقت وصؾ .يمقاسمٞمًٝم٤م ،جلقٟم٤من اًم٘مٚمٌٞم٦م سم٦ماًمٜمق ،ُمتٛمرداً  أصٌح

 ،اًمًنت٤مئر ظمنالل ُمنـ وٟمٔمرت هنْم٧م ًمٙمٜمٝم٤م .ومٙمرت ،قم٤مسمرة ؾمٞم٤مرة اعمحتٛمؾ

 ،اعمجٛمنعإمم  ٧مٚمنودظم اًمٌقاسمن٦م اًمٚمنٞمكم احلن٤مرس ومتح ،ضمقٟم٤من ُمرؾمٞمدس هن٤مإ

 ودظمنؾ اًمٌن٤مب اٟمٗمتح .اًمّم٤ٌمح قمٜمد ُمٌٙمراً  ي٠ميت نسم٠م اًم٤ًمئؼ خيؼم وهق ؾمٛمٕمتف

 وذهن٥م اعمٜمحٜمنل اًمٙمنرد قمنغم وراقإ حمٗمٔم٦م ؾم٘مطأ ،ؿمٞمئ٤مً  ي٘مقل نأ دون

 ُمٙمٕم٥م ومٞمف وووع اًمقيًٙمل ُمـ س٠ميم رسمع ًمٜمٗمًف ص٥ّم  ،اًمٌقومٞمفإمم  ُم٤ٌمذة

 اًمندوام قمغم ذًمؽ يٗمٕمؾ يم٤من ،ومٛمف ذم وم٤مٟمًحؼ اًمثٚم٩م ُم٤موٖم٤مً  واطمت٤ًمه .اًمثٚم٩م

 .دواظمٚمف شمؼمد هن٤مإ ىم٤مئالً 

 ؟اعمٙمت٥م طم٤مل يمٞمػ ....ضمق ُمرطم٤ٌم -

 أسمٕمندو وضمٝمنف اًمتقى .ومٛمف ذم صمٚم٩م ىمٓمٕم٦م ظمرآ ـم٘مٓمؼ ًمٚمحٔم٦م ؿمٞمئ٤م ي٘مؾ مل

 .ص٤مُمت٦م يم٤مٟم٧م اًمٖمروم٦م ،اًمرىم٦ٌم قمـ ٤مزاهلأو ٦م اًمٕمٜمؼرسمٓم وؾمح٥م قمٞمٜمٞمف

 .رىمٌتل ظمٜمؼ حي٤مول ُم٤م ؿمخص ،اًمٔمالم ذم سمًٝم٤مم يرُمٞمٜمل ُم٤م ؿمخص -
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 قمٜمندي ،ٞمضإسمن ىمٛمٞمّمنف ذم يمهتمإ سمٕمض رظمكأ ُمٕمٓمٗمف وظمٚمع شمقىمػ

 أظمنرجو اًمٙم٤مسمٞمٜمن٦م ذم اجلرارإمم  ذاه٤ٌمً  واؾمتٛمر ،جمٝمقل ؿمخص ُمـ ُمالطمٔم٦م

 وزوضمتنف ،سمٕمٛمنؼ واؾمتٜمِمن٘مٝم٤م يديف ذم اًمًٕمقط سمٕمض ووع صٖمػمة ىم٤مرورة

 وهل ؿم٤ٌمسمف ذم ه٤مأسمد اًمتل اًمٕم٤مدة هذه قمـ ي٘مٚمع مل ومٝمق ،اؾمتح٤ًمن سمٕمدم شمٜمٔمر

 .أسمداً  حتٌٝم٤م ٓ

 ؟اعمالطمٔم٦م شم٘مقل ُم٤مذا -

 وقمٜمندُم٤م اًمزرىمن٤مم اًمٖمروم٦م ذم همري٦ٌم سمّمقرة ـيومحراو تلمضمدي قمٞمٜم٤مه تسمد

 حمٞم٤مه اسمد وىمد قم٤مًمٞم٤مً  ٜمٝمدشم صمؿ ٟمِمٞمط ٟمحق قمغم فرأؾم هز ُم٤مهمفد اًمًٕمقط رضب

 .٤مً ُمنمىم

 نأ ذًمنؽ ،ظمٚمن٧م اًمتل اًمٕمنم اًمًٜمقات ذيمرأ نأ جي٥م ٟمٜملإ :شم٘مقل هن٤مإ -

 .اعمقاىمع اظمتالف ُمع وًمٙمـ ٟمٗمًف يٕمٞمد اًمت٤مريخ

 .ُمٝمت٤مضم٤مً  صقو٤م أصٌحو ؟ُمٕمٜمك ُمـ هذا يتْمٛمـ وُم٤مذا -

 ؟يمٝمذا ؿمٞمئ٤مً  يٕمٛمٚمقن اًمذيـ اعمج٤مٟملم يٕمٜمٞمف ُم٤م أقمرف ويمٞمػ -

 ؟عم٤مذا ضمقٟم٤من ي٤م جمٝمقل هق وعم٤مذا يمٝمذا ؿمٞمئ٤مً  يٙمت٥م نأ سمقؾمٕمف ُمـ -

 ُمنـ وهمٞمنقر همٌنل شمن٤مسمع ٟمنفأ اعمحتٛمنؾ ُمنـ .ذًمنؽ ُمنـ شم٘مٚم٘مل ٓ ..آه -

 .شم٘مٚم٘مل ٓ آه ..ٟمج٤مطمل

 ُمٕمٓمٗمنف اًمنت٘مط .ُم٘مٞمتن٦م سمْمنج٦م ذًمؽ وشم٤مسمع ٟمٗمفأ ُمـ وٟمٗمخ ُمٜمديٚمف أظمرج

 .ظمنرج دىمن٤مئؼ سمٕمد ،فٙمتٌُمإمم  وُم٣م وراقإ حمٗمٔم٦م اًمت٘مطو ،ٝم٤مأُم٤مُم وؾم٤مر

 حتن٧م سمقؾمن٤مدة ؿمنٌفأ وُمٕمدشمنف جقرسمٞمنفسم وحيِمنقه مهطمنذا خيٚمع شمراىمٌف وهل

 ذمقمٚمٞمنف هنق  ممن٤م ىمٍمنأ سمدا .ومْمٗم٤مو٤مً  يٌدو طمذي٦مإ دون وسمٜمٓم٤مًمف اًم٘مٛمٞمص

 فًمنق أٟمن يمنهت اؾمتٛمر اًمتٖمػم وهذا يمالمه٤م اٟمدهِم٤م اهل٤مشمػ رن وقمٜمدُم٤م .احل٘مٞم٘م٦م

 .إلزقم٤مضمٝمهت ّمصخم
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 .هل٤م ىم٤مل ؟اًمٕمِم٤مم ةُم٤مئد قمدادإل شمذهٌل ٓ مل -

اًمٜمن٤مقمؿ  اًمقاؾمنع اخلٗمٞمنػ اًمٓمقينؾ ومًنت٤مهن٤م ذم ًمٓمٞمٗم٦م تسمد هنْم٧مطملم 

 ذم اظمتٗمن٧م وقمٜمندُم٤م ،وُمٕم٤مٟم٤مة صؼم ٟمٔمرة ًمٚمٛمِم٤مقمر ُمثػمة ٟمٔمرة وضمٝمٝم٤م وقمغم

 .اهل٤مشمػ شمٜم٤مول اعمٓمٌخ

 هذا ُمثؾ ذم اعمتّمؾ ُمـ .اهل٤مشمػ ؾمهتقم٦م ذم سخ .هٜم٤م ..أويمقي ضمقٟم٤من -

 .اًمّمؼم ٟم٤مومذ٤ًم ؾمٚمٓمقي صقشمف يم٤من ؟شمريد ذاُم٤م اًمٚمٞمؾ

 .سمنف ظمٌن٤مركإ ٟمنقيأ ُم٤م ؾمهتع ردتأ نإ اهل٤مشمػ ختٗمض نأ ومْمؾإ ُمـ -

 .سمتجرد ُمٕمؼّماً  ضمشأ صقت فأضم٤مسم

إمم  اًمٓمٕمن٤مم صنٞمٜمٞم٦م حتٛمنؾ يم٤مٟمن٧م اًمتنل زوضمتنف قمنغم ٟمٔمرة ضمقٟم٤من ًم٘مكأ

 .شمراىمٌف وهل اًمٓم٤موًم٦م

 .صقشمف ظم٤مومْم٤مً حمدصمف  ل٠مؾم ؟اعمتٙمٚمؿ ُمـ -

 .خيّمؽ ٓ هذا -

 ؟شمريد ُم٤مذا -

 ذم قمن٤مر أٟمن٧مو ،اؾمنٛمع ،صقرشمؽ هن٤مإ .ؾمتثػمك رسمهت هٜم٤م ةصقر قمٜمدي -

 .ُم٤م ؾمٞمدة ُمع هير

 .أيمثر سمِمدة اهل٤مشمػ ُمًؽأو ؿمٞمئ٤مً  ضمقٟم٤من ي٘مؾ مل

 ؟ومٞمؽ ضمرؾم٤مً  شمدقأٓ  .ًمٚمٖم٤مي٦م مجٞمٚم٦م صقرة هن٤مإ -

 ذم شمٔمٝمنر اعمخٗمٞم٦م ؿمٞم٤ممإ نأهق  يثػم ُم٤م ،سمؼمودة اعمتحرر اًمّمقت وحؽ

 .ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًم٘مٝم٘مٝم٦م ص٤مرتو ،اًمْمقم

 ؟شمتحدث ُم٤مذا قمـ فأقمر ٓ -

 زوضمتنؽ وشمتداوهل٤م اًمّمحػ شمتٜم٤موهل٤م قمٜمدُم٤م ًمٞمس ؟شمٕمرف ٓ سم٤مهلل ىمًهتً  -

 قمٚمٞمنؽ أسمن٤مهلل .؟ٙمنؼمةُم سمٜمًخٓ شمٙمقن  ومل ،ؿم٤مرع يمؾشمٚمّمؼ ذم و ٤ممىمرسموإ

 ؟قمٜمف حتدثأ ُم٤م شمٕمرف ٓ أٟم٧م
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 .يٜمْمح قمرىم٤مً هق و سم٤محلر ضمقٟم٤من ؿمٕمر

 ؟.أٟمن٧م ُمنـ نوأ يمن٤مذب أٟم٧م يمٝمذه صقرة هٜم٤مك ًمٞمس شمٙمذب أٟم٧م -

 ؟سمًٌٌٝم٤م اًم٘مٌض قمٚمٞمؽ ًم٘ملأ نأ يٛمٙمـ أشمٕمرف ؟ُمـ

 .ممٞم٧م صٛم٧م اهل٤مشمػ قمغم ـمٌؼأ وًمٚمحٔم٦م

 ُمنـ أيمثنر رؾمن٤مًم٦م ًمؽ أرؾمؾ نأ أشمريد ؟أويمقي ؾمٞمد يمذًمؽ إُمر هؾ -

إمم  اعمخزين٦م اًمّمنقرة هنذه ُمنـ جم٤مٟمٞم٦م ٟمًخ٤مً  أرؾمؾ نأ أشمريد ؟جمٝمقًم٦م رؾم٤مًم٦م

 ؟يمٚمف اًمٕم٤ممل ذم ٟمنمه٤مأو إمم أقمدائؽو سمؽ اعمرشمٌٓملم مجٞمع

 .أيمثر صقشمف ضمقٟم٤من ٗمضظم

 ؟شمريد ُم٤مذا ؟اًمًٕمر يمؿ ...شمريد ُم٤مذا -

 .اًمٗم٤مؾمند وىمن٤مره قمنغم حم٤مومٔم٤مً  ،اعمتحرر اًمّمقت ىم٤مل .اعمِمٙمٚم٦م هل شمٚمؽ -

 ؟ًم٦م٠ماعمً هل شمٚمؽ

 ؟شمريد ُم٤م ؟اعمجٜمقن أهي٤م شمريد ُم٤مذا -

 هم٤مرىمن٤مً  كأريند .ؿمنٞمئ٤مً  أريند ٓ ،اًمّمنقت ونحؽ .ًم٦م٠ماعمًن هل شمٚمؽ -

 .إُمر ذم ُم٤م يمؾ هذا .سم٤مًمٗمزع

 سمال وًمٙمـ ٟمٗمًف يمٌح قمغم ىم٤مدر همػم ضمقٟم٤من سخ .جمٜمقن أٟم٧م ؟هذا ُم٤م -

 .ـم٤مئؾ

 .يديف ذم ُمٞمت٤مً  اهل٤مشمػ يم٤من
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 الطادش الفصل

- 1 - 
 اعمنمنوسم٤مت ُمنـ وومنرة هٜمن٤مك ويم٤مٟمن٧م ضمٞمندة سمّمقرة احلٗمٚم٦م ُمْم٧م ًم٘مد

 اًمنروك رىمّمن٦م هل اعمقؾمٞم٘مك ،ضمٞمدة وُمقؾمٞم٘مك وؿم٤مسم٤مت ؿم٤ٌمب ،ـمٕمٛم٦موإ

 اومؽمىم٤م صدي٘ملم ًم٘م٤مم اعمٜم٤مؾم٦ٌم يم٤مٟم٧م .أطمٞم٤مٟم٤مً  سم٤مرد شمًجٞمؾ يتٌٕمٝم٤م اعمٝمتزة واًمرىم٦م

 ُمع ومت٤مزطمقا حتدصمقا .اًمدراؾم٦م مأصدىم٤م ُمـ اً يمثػم ضمٞمٗم٤مي ىأر .ـمقيؾ ًمقىم٧م

 .يمثػماً  ووحٙمقا اعمقؾمٞم٘مك

 ؟ؿم٤مسمػمو اعمٕمٚمؿ أشمذيمر -

 .اهلقائٞم٦م دراضمتف سم٤مع ٟمفأ ؾمٛمٕم٧م .اًمٙمٌػم ٥مئاعمتث٤م ذًمؽ وهأ -

 !أيب ُمـ ىمدمأ اًمدراضم٦م هذه ،ًمٚمرضمؾ ي٤م -

 .يمثػماً  احلقار اعمٜمتٗمخ اًمتحت٤م  ًم٤ٌمؾمف يٚمٌس ٓ ٟمفإ ي٘مقًمقن -

 ..ه٤م ...ًمٚمرضمؾ ي٤م -

ًمنٞمٕمٚمـ قمنـ  أطمٞم٤مٟمن٤مً أطمندهؿ  وينٜمٝمض .ٟمِمٓمتٝمؿأو ظمٓمٓمٝمؿ قمـ حتدصمقا

 ومخرضمنقا ،اًمنرىمص ُمنـ ُمنّؾ  سمٕمْمنٝمؿ .ٛمنعاجل ذم خيتٗمل صمؿ ًمٚمنماب ذه٤مسمف

 .اًم٘مّمص يت٤ٌمدًمقن ،اًمٓمٚمؼ ًمٚمٝمقام سمنماهبؿ

 يمقيمنق .ضمٞمٗمن٤مي صدي٘مف يمقيمق ؾم٤مل ؟قدُمقضم أوود ؾه صٌل ي٤م ..وهأ -

 .ـمٞم٤ٌمً  وزُمٞمالً  صدي٘م٤مً  يم٤من

 ؟ىم٤مدم ٟمفإ ىم٤مل هؾ ،ٓ -

 .مح٤مُم٦م ُمع يت٠مؾمٞم ىم٤مل ،اًم٤ٌمرطم٦م سمف اشمّمٚمٜم٤م ٟمٕمؿ -

 .دوُم٤مً  ذًمؽ يٗمٕمؾ ٟمفإ ُمت٠مظمراً  يت٠مؾمٞم رسمهت .ُمٕم٤م سم٤مُٕمس يمٜم٤م -
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 ؟ؾم٤ميٛمقن أيـ -

 ذبٕ ذاهن٥م أٟمن٤م وهأ ...ُم٤م مح٤مُم٦م ُمع ٟمفإ ،سمف شمثؼ ٓ ؽًمق أٟم يمهت ..آه -

 .وداقم٤مً 

 ورىمّمن٤م دظمنال ،اخلن٤مرج ذم وطمٞمدة ضم٤مًم٦ًم ومت٤مة ُمـ واىمؽمب ضمٞمٗم٤مي دظمؾ

 ضمٞمٗم٤مي ومؽميمٝم٤م صدي٘م٤مو٤م ُمع شمٙمقن نأ وشمريد ُمتٕم٦ٌم هن٤مإ اًمٗمت٤مة ىم٤مًم٧م طم٤مًٓ  ،ُمٕم٤مً 

إمم  ُمتٓمٚمٕمن٤مً  .ضمٞمٗمن٤مي رومٙمّ  ..ومت٤مة دوٟمهت طمٗمٚم٦مإمم  شم٠ميت نأ اعمزقم٩م ُمـ يمؿ ..متيض

 مهأصندىم٤م يِمنٌف ٓ ضمٞمٗم٤مي .ًمٚمنماب ٥مومذه .واطمدة جيد ومٚمؿ ُمرشمٌٓم٦م همػم ومت٤مة

 .سم٤مقمتندال ٟمحقه اً سم٤مرد ٝمؿسمٕمْم ضمٕمؾ ُم٤م وهذا .اًم٘مقي٦م اعمًٙمرات يتٜم٤مول ٓ ومٝمق

 .خيدرون هؿ سمٞمٜمهت وىمقراً  ئمؾ سمِمخص اًمث٘م٦م سمقؾمٕمٝمؿ ًمٞمس :ىم٤مًمقاو

 ؟أشمٕمٚمٛمقن .يٌٞمٕمٜم٤م ؾمقف ٟمفإ -

 نأ يريند ٓ ومٝمنق .هٙمنذا يٌ٘مك نأ ومْمؾإ ُمـ فأٟم أقمت٘مد ضمٞمٗم٤مي نأ همػم

 ضمن٤مم وٕٟمنف .اًمتٍمف مويز سمٕمْمٝمؿيت٘مٞم٠م  حٞم٨مسم آزدرام طم٤مًم٦م إمم يّمؾ

 ،ُمّمن٤مدوم٦م ومتن٤مة ؾمنحٌتف .اًمقىمن٧م ُمٕمٔمنؿ وطمٞمداً  فمؾ وم٘مد ومت٤مة سمال احلٗمؾإمم 

 احلٗمؾ ؿم٤مرف قمٜمدُم٤م .قمٜمٝم٤م سم٤مطمث٤مً  ذيٙمٝم٤م ضم٤مم قمٜمدُم٤م شمريمتف صمؿ، شمٕمرومف يم٤مٟم٧م

 ُمراؾمنٞمؿ ذم يم٠مٟمنؽ ،رضمؾ ي٤م هٞم٤م ..ُمتهتيالً  ؾم٤ميٛمقن صدي٘مف ؾمحٌف هن٤ميتف قمغم

 طمٞمقين٦م هنن٤مإ .وًمند ي٤م ومٞمؽ راهم٦ٌم هن٤مإ شم٘مقل ومت٤مة صمٛم٦م ..رضمؾ ي٤م اسمتٝم٩م .ًمدومـا

 وطمندق اًمٙمٌػمشمن٤من احلٛمنراوان قمٞمٜم٤مه ٧ماطمقًمّ  .شمِم٤مهده٤م نأ وقمٚمٞمؽ وٟمحٞمٚم٦م

 ودون .مح٘من٤مم اسمتًن٤مُم٦م وضمٝمنف وقمنغم ،دُم٤مهمف ذم ُم٤م أي٘مر يم٤من ًمق يمهت سمجٞمٗم٤مي

 ْمنٖمطاًم ـُمن شم٠معمن٧م .سم٤مًمٗمت٤مة وقم٤مد اًمّم٤مظم٦ٌم اًمرىمص همروم٦م دظمؾ اًمرد اٟمتٔم٤مر

 اًمٕمٞمقن وفمالل اًمتجٛمٞمؾ وُمًتحيات اًمِمٗم٤مه محرأ .اًمًػم أصمٜم٤مم وريمٝم٤م قمغم

 .ًمٚمٛمٙمٞم٤مج ي٤مًمف ُمـ اؾمتٕمهتل أمحؼ، وضمٝمٝم٤م قمغم

 اسمنـ .ضمٞمٗمن٤مي وهنذا ..ُم٤مرج هن٤مإ .سمٕمض قمغم ٙمهتأقمروم ،رضمؾ ي٤م ..هٞمف -

 سمٕمٞمنداً  اًمتٓمٚمنع قمٚمٞمنؽ ًمنٞمس .ذًمنؽ ُمٕمٜمنك ُمن٤م وشمٕمنروملم .ُمقالإ ص٤مطم٥م



 

57 

 .شمنريمٙمهتأو ًمٚمنمناب ؾمن٠مدظمؾ .آصمٜم٤من أهي٤م ٕم٤مرومتهتشمأن  .ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف ًمت٠مظمذي

ضمٞمٗمن٤مي  يمن٤من .ضمٞمٗم٤مي هم٤مُمزاً  اًمرىمص همروم٦مإمم  ًمٚمقرام وحترك ؟ذًمؽ ٤منشمٕمروم

 يم٤مٟمن٧م ،قمٞمٜمٞمٝمن٤م ذم ُمِمن٤مهم٦ٌم ٟمٔمنرة وصمٛمن٦م .ُمن٤مرج اسمتًٛم٧م .ُمٜمدهِم٤مً و ًمٓمٞمٗم٤مً 

 .يمٝمذا ُمقىمػ وٖمط حت٧م شم٘مع ٓ ًمٙمل أقمغم اضمتهتقمل سمٛمًتقى شمتٔم٤مهر

 ؾمح٧ٌم .رم ٕي يّمٚمح ٓ يمجٜمدي ٠مٟم٤موم أوًٓ  ٟمجٚمس نأ أىمؽمح .طمًٜم٤م -

 ص٤مُمتلم يم٤مٟم٤م .ضمٞمٗم٤مي ومٕمؾ يمذًمؽو ،وضمٚم٧ًم اًمٖم٤ٌمر ُمـ ٟمٔمٗمتف ،ؾم٤مىمٓم٤مً  يمرؾمٞم٤مً 

 رىمّمن٦م اهنن٤م .ُمٙمن٤مهنهت ُمنـ يت٘من٤مومزون اًمٜمن٤مس ُمِمن٤مهدة سمقؾمٕمٝمهت يم٤من ،ًمٚمحٔم٦م

 يمن٤مٟمقا.يتٗمرضمنقن قمديندون ؿمن٤ٌمب وىمػ اًمٖمروم٦م ُمدظمؾ ذم .اعمت٠مظمرة اًمْمٗمدع

 يتٌن٤مدٓن قم٤مؿمن٘م٤من وىمنػ اًمٜم٤مومنذة ربوىم .رىمصًمٚم ومتٞم٤مت قمـ س٠مسمٞم يٌحثقن

 همػم ؿمخ٤مصأ ُمع يتٜم٤مىمش اًمْمٞمقف أطمد يم٤من اعمدظمؾ ىمربو .و٤مطمٙملم اًم٘مٌؾ

 خمٛمنقر ومتنكيٜمن٤مم قمنغم أطمنده٤م  طمٞم٨م ُم٤مرج ىمرب ىمٚمٞمٚم٦م يمراد صمٛم٦م .ُمدقمقيـ

 ومًن٘مط اًمٙمنرد ؾمن٤مق راومًن٤مً  قم٤مسمن٨م ؿمنخص ُمنرّ  .ُمـ ومٛمف يًٞمؾ ٚمٕم٤مباًمو

 .اًم٘م٤مقم٦م روٞم٦مأ غمقم ٟمقُمف وواصؾ ،ٓقمٜم٤مً  ٞمتٛمتؿوم رضإ قمغم اعمخٛمقر

 .اًمنماب ُمـاًمٗمتك  هذا ؾمٞمٛمقت -

 صٕمد .ًمٚم٘مٌؾ اعمت٤ٌمدًملم اًمٕم٤مؿم٘ملم ىمٌؾ ُمـ اًمٜم٤مومذة ىمرب ؿمج٤مر اٟمدًمع ومج٠مة

 اًمِمنج٤مر صمن٤مر .ُمٕمٝم٤م يم٤من اًمذي اًمرضمؾ ٟمٙمره٠موم صدي٘متف اًمٗمت٤مة نأ ُمدقمٞم٤مً  صٌل

 وىمند .ظمنرآ صنديؼ ؾمنٞم٤مرة ذم وهمن٤مدرت اًمرىمص همروم٦م ُمـ اًمٗمت٤مة وم٤مٟمدومٕم٧م

 .رضإ قمغم وًمٙمهتً  روم٤ًمً  أظمر ٤ممهأطمد اًمّمٌٞم٤من شمٜم٤مول

 رضمنؾ ُمنع همن٤مدرت ًم٘مند ٤منمح٘منإ أهي٤م ؿمج٤مريمهت شمًتحؼ ٓ اًمٗمت٤مة نإ -

 ممنزىملم ّمنلمٞمسم٘مٛم .اعمت٘من٤مشمالن ومتقىمنػ ،اًمنرىمص همرومن٦م ُمـ ىم٤مئؾ ىم٤مل .ظمرآ

 ُمنـ ضمٞمٗمن٤مي ٟمٔمنر .اًمٌٞمن٧مإمم  واٟمٍمنوم٤م سم٤محلهتىم٦م ؿم٤مقمريـ .ٟم٤مزوملم ووضمٝملم

 ذم ٝم٤مرأؾم ورومٕم٧م سمؼمود سمتًٛم٧موم٤م يراىمٌٝم٤م ٟمفأ وقمروم٧م ُم٤مرجإمم  قمٞمٜمف ـمرف

 .سم٤مُٕمقر ًمإلعم٤مم حم٤موًم٦م
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 ؟ضمٞمٗمقُمن٤منأم  ضمٞمٗمنريأم  ضمٞمٗمرؾمنقن ؟ضمٞمٗمن٤مي يمٚمٛمن٦م شمٕمٜمل ُم٤مأن  -

 سمنلم اًمٕمٍمن ُمقون٦م ومٝمنل يٙمٞمن٦مإُمر ًمٚمٝمج٦م ظمٗمٞمػ سمت٘مٚمٞمد ُمتٔم٤مهرة ىم٤مًم٧م

 .سمٔمرومٝمؿ ًمٞمقطمقا اًمِم٤ٌمب

 .صم٤مٟمٞم٦م طم٤موزم ،مم٤م ىمٚم٧م ةاطمدو ٓو -

 ....ضمٗمتقُم٤مك -

 سم٤ًٌمـم٦م .اًمٗمؽ ُمٙمًقر شمٕمٜمل ٓ هن٤مإ ُمٌتًهتً  ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل .ربتؽ ي٤م رمح -

 .اورهقسمق ؾمؿ ،إومري٘مل اؾمؿ شمريـ يمهت هن٤مإ

 شمٕمٜمننل نأ ُمّمنن٤مدوم٦م وهننؾ اعمّمننٜمع اًمزسمنند يٕمٜمننل ُمنن٤مرج آؾمننؿ وهننؾ -

 ؟ُم٤مروٟمٞمِمـ

 .ؾم٤مظمر ومْمقزم شمٕمٌػم وضمٝمف وقمغمىم٤مل ذًمؽ  .آـمالع أطم٥م أٟم٤م

درشمنف سم٤مو ؟هٜمن٤م ومنرق صمٛم٦م هؾ ٟمٙمٚمٞمزيإ اؾمؿ وهق ُم٤مرضمري٧م ٟمفإ ..يمال -

 .ؿمٞمئ٤مً  ي٘مؾ ومل وم٤مسمتًؿ ـمقيٚم٦م ضم٤مٟمٌٞم٦م ٜمٔمرةسم

 اعمخٛمنقر ومنؿ ذم اًمٌػمة سمٕمض ظمرآ ُمِم٤مهم٥م صٌل ص٥م قمٜمٝمهت سمٕمٞمداً  ًمٞمس

 .ظمٚمٗمفُمـ  ونأظمر ومْمحؽ اعمٗمتقح

 .ُم٤م ؿمخص سخ .ومٛمف ذم واًمًٞمج٤مرة اعمٚمح وع -

 .ظمرآ ؿمخص أضم٤مب .ويٛمقت ؾمٞمٌتٚمٕمٝم٤م ومٚمرسمهت يمال -

 .ُمًٌ٘م٤مً  عمٞم٧م ٟمفإ -

 ومؿ ذم اًم٘مٜمٞمٜم٦م ووعو .ذًمؽاعمقضمقدون  ّمدقن يأ دون اعمِم٤مهم٥م وُم٣م

ُمنـ  ونأظمنر ومْمحؽ رضإ قمغم ينمب ٓزال فًمق أٟم يمهت وسمدا اعمخٛمقر

 همنػم ؿمنخ٤مصإ ُمن٤مأ .ٟمٙمن٤مت خمٛمنقريـ يٓمٚم٘منقن وهنؿ أظمرى ُمرة ظمٚمٗمف

إمم  لمُمٜمًنٚمّ  سم٤مًمٙمالم سم٤مدروا وىمد احلٗمٚم٦م دظمقل سمٕمدم شمٔم٤مهروا ومٚم٘مد دقمقيـاعم

 .ـمٕمٛم٦موإ سم٤مًمٌػمة وظمرضمقا اًمرىمص همروم٦م

 .ًممظمر هؿأطمد ىم٤مل .وىمقي طمٙمٞمؿ ٟمفأ يٕمت٘مد اًمٖمٌل ذًمؽ -
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 .ظمرآ فأضم٤مسم ،واًمث٘مٞمٚم٦م اًمٙمٌػمة احلٗمالت دظمقل دمٜم٥مأ أٟم٤م -

 .ووحٙمقا ،ؾمٜمرى ،احلٗمٚم٦م هلذه صٖمػمة مح٤مُم٦م ؾم٠مًمت٘مط -

 ؿمنخ٤مصوإ ةاحلن٤مل ُمتنقشمر ٧ميم٤مٟمن .ًمٓمػأ سمٛمقؾمٞم٘مك اعمًجؾ شمٖمػم شمؿ

 .هٞمج٤من ذم ايم٤مٟمق ،سم٤مًمٗمتٞم٤مت يتحرؿمقن اًم٤ٌمب قمٜمد اًمقاىمٗمقن

 ذاسمن٧مأ ًم٘مند .رب ين٤م وهأ .اًمٚمحـ هذا قمغم راىمّمٝم٤مأ ومت٤مة ضمدأ نأ جي٥م -

 .يمتٙمقشم٦م ُمع رىمصأ نأ جي٥م روطمل اعمقؾمٞم٘مك

 ُمتالصن٘مقن اجلٛمٞمنع طمٞمن٨م اًمنرىمص سمٖمروم٦م وحمدىملم حمٌٓملم هٜم٤مك وىمٗم٤م

 ينقُمض ظميوإ زرقإ اًمْمقم ويم٤من .ٟم٤مرةاإل ـمٗم٠مأ ُم٤م ؿمخص ،سمٌٕمْمٝمؿ

 .جلٞمٗم٤مي ُم٤مرج اسمتًٛم٧م .سمٜمِمقة ؿمخص سخ ،وخيٌق

 .ُمـ هؿ قمغم ؿم٤ميمٚمتؽ أطم٥م -

 ؟اعم٤ًمم هذا اخلّمقص وضمف قمغم اضمتهتقمٞم٤مت اًمٜم٤ًمم مل وشم٤ًممل ؟طم٘م٤م -

 ..إًمٞمنف سمحندة وٟمٔمنرت شمقىمٗم٧م ؟أشمٕمرف .خمتٚمػ ٟمقع أٟم٧م .طم٘م٤مً  ..ي٤مه -

 سم٤مٕؾمنئٚم٦م يْم٤مي٘مقٟمٜم٤م وهؿ اًمٗمًت٤من حت٧م ُم٤م ُمٕمروم٦م يريدون ونأظمر ّمٌٞم٦ماًم

 اًمنٌٕمض ؟يقُمن٤مً  سمزي٤مرشمنؽ ىمٛم٧مإذا  ٤مٟمعمتأ ؟شمٕمٛمؾ أيـ ؟شم٘مٞمؿ أيـ ،اًمًخٞمٗم٦م

 يريندون ؿًمنق أهنن يمنهت ،ُمٗمن٤مشمٞمحٝمؿ حيريمنقن واًمٌٕمض اًم٘مذرة سم٠مسمقاىمف يٜمٗمخ

 .هؿأـمنرد أطمٞم٤مٟمن٤مً  ،وقمن٤مسمثقن همٌٞمن٤ممأ هنؿإ .ؾمٞم٤مرات يٛمتٚمٙمقن هنؿ٠مسم قمالُمٜم٤مإ

 .رظمٞمّم٦م وٓ شم٤مومٝم٦م ًم٧ًم أٟم٤مو ،اًمت٤مومٝم٤مت ُمع يٛمْمقن اًمت٤مومٝمقن

 .شمتًٕم٤من قمٞمٜم٤مه تظمذوأ ٤مًمٞمٝمإ ٟمٔمر ؟ذًمؽ سمٙمؾ ختؼميٜمل عم٤مذا :أشم٤ًممل -

 ،رظمٞمّمن٦م دمرسمن٦م  أ ظمنؼموكهنؾ أ ؟رضإ سمحؼ ُم٘م٤مسمٚمتل شمريد عم٤مذا -

 ىمقين٤مً  صنقو٤م يمن٤من ؟يمذًمؽ أًمٞمس ،بآ سمٞمؽ ؾمٞم٤مرة شمتّمقر  ؟يمذًمؽ أًمٞمس

 .وقمزًمتٝم٤م سمحٜم٘مٝم٤م ضمٞمٗم٤مي دهِم٧مأ ًم٘مد .ُٓمٕمتلم وقمٞمٜم٤مه٤م

 نيمن٤مإذا  ؾمنػآ ،هن٤مي .أٟمن٤م ٓ ،ُم٘م٤مسمٚمتلأراد  ُمـ أٟم٧م ،شمٕمت٘مديـ ُم٤مذا ه٤م -

إمم  وُم٣م يمٚمٛم٦م دون هنض .ٓقم٤ٌمً  ًم٧ًم ،ةظمػمإ ٓقمٞمٌؽأ ُمـ واحلٜمؼ اًمقرع
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 ذم اًمْمن٤مرسم٦م واعمقؾمنٞم٘مك اًمقاُمْمن٦م اًمديًٙمق وقامأ نإ .اخل٤مٟم٘م٦م اًمرىمص همروم٦م

 اًمراىمّملم أهمٚم٥م ،نأ ةإصم٤مر أيمثر اعمقؾمٞم٘مك .ـمقره قمـ اعمرم خترج يم٤مٟم٧م ذانأ

 ٟمفإ ،اًم٤ًمطمر صخرة ٗم٤ملاطمت ذم طمٞم٤ممأ ٟمّمػأهنؿ  ًمق يمهت ،قمٚمٞمٝمؿ يم٤معمٖمٌم وىمٕمقا

 اًمنراىمص احلِمند ظمنالل ـمري٘منف ؿمؼ .ِمّقش اًمٕم٘مؾي اًمذي الزماًم اجلق ضمٜمقن

 ..ُمٕمتنقه: ىمن٤مئٚملم إلزقمن٤مضمٝمهت ومٚمٕمٜمنقه آٟمًج٤مم ؿمديدي سمراىمّملم واصٓمدم

 سمٛم١ًموًم٦م ذيمرشمف اعمٜمٔمر ُمتّمٚم٦ٌم ومت٤مة جي٤مدل ؾم٤ميٛمقن يم٤من طمٞم٨مإمم  ومخرج .همٞمقر

 .يده ُمـ ٤ميٛمقنؾم ضمٞمٗم٤مي ؾمح٥م ،اخل٤مص٦م اًمٕمٞم٤مدات ذم اؾمتٕمالُم٤مت

 .سمٛمقوقع يمٚمٛمؽأ نأ أريد ،رسمعإ اًمٕمٞمقن ذا ي٤م أٟم٧م -

 ُمنع اذهن٥م ،ًنٙمريٗمنقح سم٤مًم ٟمٗمًنف يم٤من ؟ضمٞمػ ي٤م اجلحٞمؿ سمحؼ ُم٤مذا -

 ؟رضمؾ ي٤م رشمٌطُم  أ شمرىأٓ  ومرظمتؽ

 .يده ُمـ ؾم٤ميٛمقن ُم٤مؾمٙم٤مً  ضمٞمٗم٤مي ّس أ ،ُمٕمؽ اًمتحدث أريد -

 .ضُمْمن قمنغم اخلن٤مرجإمم  ضمٞمٗمن٤مي يتٌنع وهنق ىمن٤مل ؟إُمر ُم٤م طمًٜم٤م -

 ؟ًمٕم٤مسمؽأ ًمتهترس خترضمٜملأ

 ،ؾمن٠مقمقد .اٟمتٔمر .هذا اًمقاؾمع سمٗمٛمؽ ومًدشمفأ ؿمٞمئ٤مً  شمّمٚمح نأ كأريد يمال -

 أصم٤مر ،ؾم٤ميٛمقن صٕمد .ظمرآ ؿم٤مب ُمع شمتحدث ومقضمده٤م ُم٤مرج قمـ سم٤مطمث٤مً  وذه٥م

 .ُمٕمٝم٤م قمٚمؼ تقًمٚم واًمتل ُمٜمف ُم٤مرج ًمٞمنق ضم٤مم ضمٞمٗم٤مي نأ ُمٕمت٘مداً  ُمِمٙمٚم٦م اًمِم٤مب

 .ىمٚمٞمنؾ ُمنـ ؾمنقم اًمتٗمن٤مهؿ سمٞمٜمٝمهت يم٤من ،شمرىأ ،ؾمقي٦م هنهتإ رضمؾ ي٤م اٟمٔمر -

 .احلٗمٚم٦مإمم  وم٤مٟمًح٥م ًمٞمقٟم٦م سمدىأ اًمذي اًمِم٤مب قمغم ؾم٤ميٛمقن يمذب

 اونٌٓم٤م وشمتٕم٤مرومن٤م شمٚمت٘مٞمن٤م نأ ردشمٙمهتأ ،اًمٗمٝمؿ ؾمقم ًمٙمهت ؾم٧ٌٌم  أ سمد ٓ -

 ،ذاسمن٤مً  شمريند حتٙمٜمل طمٜمجريت ،سم٤محلٗمٚم٦م واؾمتٛمتٕم٤م ُمٕم٤مً  ًمٓمٞمٗملم يمقٟم٤م ،ٟمٗمًٞمٙمهت

 .وُم٣م ذًمؽ ؾم٤ميٛمقن ىم٤مل

 احل٤مدين٦م ذم .اعمًن٤مم طمتنك ُمتقازٟملم صدي٘ملم ،وُم٤مرج يضمٞمٗم٤م همدا سمٕمده٤م

 وًمٙمنـ ئفأصندىم٤م قمنغم وداع ضمقًمن٦م ضمن٤مل .ُمٖمن٤مدر ٟمنفإ ىم٤مل واًمٜمّمػ ةقمنم
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 ُمنـ قمهتلسمن٠م ي٘منقم سمٕمْمنٝمؿ ؿمن٤مهد ُمن٤م ُمٙمن٤من وذم ،ؾمنٙم٤مرى يم٤مٟمقا ٝمؿأهمٚمٌ

 .يمقيمق ؿم٤مهد .قمٚمٞمٝم٤م اًمتًؽم ومْمؾإ

 هٞمٜمف٠مؾمن أراه قمٜمندُم٤م ،ي٠مِت  مل أوود ذنإ ،خأ ي٤م ُمٕمٜم٤م شمٌ٘مك نأ ًمٓمٗمؽ ُمـ -

 .هم٤مُمزاً  يمقيمق ىم٤مل .اًمٗمرظم٦م سمتٚمؽ اقمتـ ضمٞمػ وداقم٤مً  ، ذًمؽقمغم

 .ٓطم٘م٤مً  ؿأرايم ذاه٥م ٟمٜملأ اًمٌ٘مٞم٦م ظمؼمأ -

 .اًمٌٞم٧مإمم  ـمري٘مف ذم ٟمزهل٤مأو اًمًٞم٤مرةإمم  ُم٤مرج سمف حل٘م٧م
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 سمٖمٞمن٦م اًمننيع اًمٓمرينؼإمم  واؾمنتدار ،وطمٞمنداً  سم٘مٚمٞمنؾ هعأ اًمًنٞم٤مرة ىم٤مد

 قمنـ ُمٌتٕمنداً  اًمٚمٞمنؾ ُمٜمتّمنػإمم  يزطمػ اًمقىم٧م ،اًمٌٞم٧مإمم  اعمٌٙمر اًمقصقل

 أؿمنٕمره اًمتٜمن٤مىمض هنذا ،شمالطم٘منف سم٤مًمقطمندة ؿمٕمر ،و٤مإصم٤مرو وصخٌٝم٤م احلٗمٚم٦م

 ؿمنٞم٤ممإ ،واًمٔمٚمٛمن٦م اًمٙمئٞمٌن٦م اعمخٞمٛمن٦م سم٤معمخن٤موفو اعمًٙمقن سم٤مًمٚمٞمنؾ سم٤مًمٗمراغ

 مه٤مونق شمًٚمط اًمتل اعم٤مئٚم٦م اًمِم٤مرع ُمّم٤مسمٞمح هل رؤيتٝم٤م يٛمٙمـ اًمتل اًمقطمٞمدة

 فمنالم اًمًنٞم٤مرة ُمّمن٤مسمٞمح ؿمن٘م٧م .سم٤مًمتٕمرضم٤مت اًمٖم٤مص اًمٓمريؼ قمغم اًمِمٌحل

 اًمًنٙمقن ٟمنفإ .فأُم٤مُمن اهلالُمٞمن٦م اًمٔمنالل ُمـ ي٦ميمؼمّ  اعمٛمتد اًمٔمالم هذا ،اًمٚمٞمؾ

 .هبديره٤م اًمًٞم٤مرةيمهت وأزقمجتف  ،ذٟمٞمفأ ذم يدق اًمٙمئٞم٥م

 ُمنر ،اًمٗم٤مئتن٦م اًم٘مٚمٞمٚمن٦م ين٤ممإ أطمداث ومتذيمر ُمِم٤مقمره قمغم اًمّمٛم٧م ـمٌؼأ

 قمٚمٞمنؽ دائنهتً  .أُمنف قمٚمٛمتف ُم٤م هذا .وضمد نإ سمخٞمط رسمٓمٝم٤م حم٤موًٓ  قمٚمٞمٝم٤م هيٕم٤مً 

 ًمنـ اًمتجن٤مرب ٤مٜمشمٕمٚمٛم اًمتل اًمدروس نأ فأظمؼمشم ،اًمٞمقم سمتج٤مرب ُمٚمٞم٤مً  اًمتٗمٙمػم

 ؾمنٞم٤مق ذم آٟمًنج٤مم جين٤مدإ قمنغم ىم٤مدراً  اًمٕم٘مؾ يٙمقن اًمٓمري٘م٦م تٚمؽوسم .شمْمٞمع

 ،ضمنداً  ُمِمٖمقل أسم٤مه ٕن ذًمؽ ىم٤مًم٧م ،قمديدة اً أُمقر أُمف قمٚمٛمتف ًم٘مد .طمداثإ

 وشمنقازن ُمنقرإ ومٝمنؿ قمنغم شمًن٤مقمده ؾمنقف ؿمنٞم٤ممإ شمٚمنؽ نإ شم٘مقل وهل

 قمنغم ي٘منػ اًمذي ًمٚمرضمؾ ٟمٛمقذضم٤مً  فأسمٞم ُمـ يتخذ نأ قمٚمٛمتف .اًمٕمٞمش ُمتٓمٚم٤ٌمت
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 احل٘مٞم٘منل اعمٕمٜمنك نأ سمجند ختنؼمه قمٛمٞم٘من٦م حلٔم٤مت وذم .قمدائل قم٤ممل ذم ىمدُمٞمف

 ،اعمحن٤موٓت ىمنؾ٠موسم ،اًمذات قمـ اًمتٕمٌػم ذم وًمٙمـ آُمتالك ذم ًمٞمس ًمٚمٕمٞمش

اًمتنل  اًمٚمحٔمن٤مت شمٚمنؽ ؼقمِمن ًم٘مند ،اخل٤مص٦م سمٓمري٘متف ٟمٗمًف اًمٗمرد ريٓمقّ  نأو

 .أُمف ُمعيٛمْمٞمٝم٤م 

 وشمنذيمر ،اًمّمن٤ٌمح ذًمنؽ شمٍمنومٝم٤م ـمري٘من٦م يتنذيمر ٤مهب يٗمٙمر قمٜمدُم٤م وًمٙمـ

 ُمنـ ويم٠مهنن٤م شمٜمٔمنر ،شمريمٞمنز هتدوٟمن ذم اًمٗمراغ أُم٤مُمٝمن٤م حتدي٘مٝم٤م شمذيمر .سظمتٝم٤م

 يمؾ ذميٜمت٤مهب٤م  همهتمإلا يِمٌفُم٤م  ثٛم٦موم ،ُمرقم٥م طمدث قمغم ُمٗمتقطم٦م ؾمت٤مرة ظمالل

 ،ُمْمنحٙم٤مً  طمٚمنهتً  دقمتٝم٤م واًمتل ٤ٌميمراًم اًمّم٤ٌمح سظم٦م أوػ إمم ذًمؽ .حلٔم٦م

 .ُمزقمجن٦م سمّمنقرة اعمن٠مًمقف اًمرضمنؾ ذًمنؽ ،أسمن٤مه قمروم٧م اًمتل اًمًٞمدة هٜم٤مكو

 ذم دمٛمٕمن٧م ضمداً  يمثػمة أؿمٞم٤مم .ًمٚمرؿمقة اعمتٕمٓمش اًمنمـم٦م رضمؾ ُمع شمّم٤مدُمفو

 أُمف سمف فأظمؼمشم ؿمٞمئ٤مً  اًمٚمحٔم٦م شمٚمؽ ذم رَ شمذيمّ  .وُمٗم٤مضمئ٦م هيٕم٦م أؿمٞم٤مم .واطمد يقم

 ،طمٞمقاشمٜم٤م ُمٜمٝم٤م شمتٙمقن اًمتل اعمت٤مع ؾم٘مط هل سمٜمل ي٤م اًمتج٤مرب .ـمقيؾ زُمـ ُمٜمذ

 ذًمؽ شمٜمس ٓ .اًمًٕمٞمدة همػم اًمتج٤مرب ُمـ أسمداً  ختْػ  وٓ شمقاضمٝمٝم٤م يمٞمػ ؿشمٕمٚمّ 

 وسمٜم٤مين٤مت فمٚمٞمٚمن٦م أؿمج٤مر أُم٤مم سمًٞم٤مرشمف وؾم٤مر إًمٞمف ومٙمره قم٤مد .رضمؾ ٠مٟم٧موم أسمداً 

 ي٘مٓمٕمنقن لماصمٜمنأو  ،٤مً ؿمخّمنشمنرى  أطمٞم٤مٟمن٤مً  .زارعاعمنو اًمٌٜمن٤مم طمديث٦م ٙم٤مشم٥ماعم

همٓمنك اًمٚمٞمنؾ  .ٟمجنقم دوٟمنهتو ُمزرىمن٦م ؾمنقدام اًمًنهتم يم٤مٟم٧م ،اعمٔمٚمؿ اًمٓمريؼ

 اًمٓمرينؼ ضمن٤مٟمٌل قمنغم اعمت٤ٌمقمندة ٖم٤مسمن٤متًمٚم ، ويم٤منرم يمؾ سمقؿم٤مطمف اًمٙمثٞمػ

 ظمنذشم٠م هنن٤مإ ،ُمتحريمن٦م ُمٌٝمٛمن٦م أرواح يم٠مهن٤مو ،خمٞمٗم٦م ظمٓمقط اعمٝمجقر يعناًم

 حن٤مولوم اًمِم٤مرع ٤مسمراً قم يمٌػم وٗمدع ىمٗمز ومج٠مة صمؿ .قم٘مٚمف ذم حمدودة ٓ أؿمٙم٤مًٓ 

 فقمؾمنهت طمنلم يًنح٘مف اخلٚمٗمنل ـمن٤مرسم٤مإل ؿمنٕمر وًمٙمٜمف ىمٚمٞمالً  ٤مٟمحرفوم ،دمٜمٌف

ذم  ؿمنٕمر .هقمتٝمن٤م وزاد سمِمدة اًمًٞم٤مرة ُم٘مقد ُمًؽأ ،ُمٙمتقماٟمٗمج٤مر  صقت

 .اهل٤مدئ٦م طمٞم٤مشمف قمغم يدوس ؿمخّم٤مً  ًمق أن يمهت قمٛمؼ هيرشمف
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 الطابع الفصل
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 ُمٖمن٤مدرة اًمٌٞمن٧مإمم  ًمٚمنذه٤مب تٝمٞم٠مشم ؿم٤مسم٦م ممرو٦م صمٛم٦م سمٕمد غموقم ُم٤م ُمٙم٤من ذم

 قمٚمٞمٝمن٤م ويمن٤من ،٧م ًمٞمٚمتٝم٤م ـمقيٚم٦م قمنغم همنػم اًمٕمن٤مدةيم٤مٟم .ومٞمٝم٤م شمٕمٛمؾ ًمتلا اًمٕمٞم٤مدة

 ُمًن٤مم ذم وىمن٧م ُمتن٠مظمر ه٤مشمٗمٝم٤م ؿمخّم٤مً  نأ همػم .ذًمؽ ىمٌؾ اًمٌٞم٧مإمم  اًمذه٤مب

مل شمّمنٚمٝم٤م  وًمٙمنـ .شمتٜمٔمنر نأ قمٚمٞمٝمن٤م ومٙمن٤من .ضمرحي٤مً  ؿمخّم٤مً  ؾمٞمجٚم٥م ٟمفإ ىم٤مئالً 

 ظمنقف يٜمت٤مهب٤م يم٤من ،ُمٕمدودة سمدىم٤مئؼ اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ ىمٌؾطمتك ُم٤م  ـمقارئ طم٤مًم٦م

أو  ُمثٚمٝمن٤م ممرون٦م سم٤مٟمتٔمن٤مر اًمٔمنالم ذم سمصيؽم ُمـ هٜم٤مك نإ صمؿ .ًمٞمالً  اًمًػم ـُم

إمم  شمقصنٚمٝم٤م اًمتنل اعمريمٌن٦م .ُمن٤مظمقر ذم دورهؿ يٜمتٔمرون رضم٤مل يم٠مهنؿ ،همػمه٤م

 ويم٤مٟمن٧م .اًمٕمٞمن٤مدة ذم اًمٚمٞمؾ ؾمتٛميض يمٞمػ :ومت٤ًممًم٧م .شم٠مِت  مل اًمٕم٤مدة ذم اًمٌٞم٧م

 اعمنرة ومٗمنل ،قمن٤مدة سم٤معمٛمرون٤مت يتحرؿمنقن ـم٤ٌممإ نأ سم٤مًمتجرسم٦م ايمتِمٗم٧م ىمد

 اًمقصنقل ذم هن٤مأُمر دسمرتشمو ومخرضم٧م .هب٤م اًمتحرش هؿأطمد طم٤مول اًم٤ًمسم٘م٦م

 ًمنذًمؽ .يمنذًمؽ إُمنر اؾمنتٛمرإذا  ،سم٤مٓؾمنت٘م٤مًم٦م هنددوؿ سمٕمد ومٞمهت .اًمٌٞم٧مإمم 

 ومْمن٤مي٘مقه٤م ُمن١مصمراً  شم٘مندُمٝم٤م يم٤من .ـم٤ٌممإ سمٕمض قمٞمقن ذم آؾمتح٤ًمن وم٘مدت

 ذم اًمتجنقل إمم متٞمنؾ  ؾمنٜمث٤مي) يم٤مٟمن٧م اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽوذم  .ُم٘مززة سم٠مقمهتل سم٤مًم٘مٞم٤مم

إمم  اخلروج تأراد ،وطمده٤م شمٙمقن نأ تأراد .ؾمٞم٤مرة وصقل لمطم إمم اًمٔمالم

 اًمنذيمري٤مت .قمٚمٞمٝمـ اعمٕمقل رومٞم٘م٤مو٤م يم٤مٟم٧م وم٤مًمذيمري٤مت .ذيمري٤مو٤م ُمع اًمًٙمقن

 احلٞمن٤مة نأ شمٕمت٘مند يم٤مٟم٧م .ومٞمهت حتّٛمٚم٧م ُمـ ىمًقة احلٞم٤مة شمقاؾمٞمٝم٤م ،سمّمدق حتدصمٝم٤م

 طمٓم٤مُمٝمن٤م ُمـ ٘مكٌيومال  ،رضإ قمغم ومج٠مة ؾمتٚم٘مٞمٝم٤م ُمديد سمًالم شمًتٛمر قمٜمدُم٤م

 طمتنك ،وم٘مط ٦مٞماحل٘مٞم٘م اًمٓمريؼ قمالُم٤مت هل وهذه .واًمذيمري٤مت اًمٜمدوب ؾمقى



 

64 

 نأ اقمت٘مندت .ضمديندة ٟمهتـمن٤مأو ُمقاىمػ ؾمتّمٌح وٟمًجٝم٤م ضمزامإ اًمت٘م٤مط ذم

 ضم٤مٟمٌن٤م شمٓم٤مًمٕمٝمن٤م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمرواي٦م ووٕم٧م .وصؾ يمحٚم٘م٦م ظمدُمتٝم٤م ذيمري٤مو٤م

 .ُٓمٕمن٦م زرىمن٤مم جلدرانوا وم٤مرهم٦م اًمٓمقارئ رده٦م .زُمٞمٚمتٝم٤م قمـ سمحث٤م وظمرضم٧م

 ُمن٤م وهنذا .ـمٌٞمٕمنل همنػم سمٌمنم يٜمنذر واًمٙمراد اًمٓمقيٚم٦م اعمّم٤مـم٥م غومرا نإ

 ذم اًمٕمٞمن٤مدة يمنقن ،سم٤معمٕمرومن٦م ُمّمنحقب اًمٚمٞمنؾ .٦مت٤مُمناًم سم٤مًمقطمدة شمِمٕمر ضمٕمٚمٝم٤م

 أطمٞم٤مٟمن٤مً  سمنؾ اًمقطمندة قمنغم اقمتن٤مدت وًمٙمٜمٝم٤م اًمِمٕمقر ذًمؽأيمد  ُمٕمزوًم٦م ُمٜمٓم٘م٦م

 ؾمنجؾ صمٛمن٦م .سم٤مًمؽمسم٤مس ُمٖمٚمؼ واًم٤ٌمب ،ظم٤مًمٞم٦م يم٤مٟم٧م آؾمت٘م٤ٌمل ص٤مًم٦م .حتٌذه٤م

 قمنغم  ضمنلم) ٟمٔمن٤مرة يم٤مٟم٧م ؿم١مم ويمٜمذير ،اًمٓم٤موًم٦م قمغم طمؼم وىمٚمؿ ُمالطمٔم٤مت

 متنٜمح دائنهتً  هنن٤مإ ،ُٓمٕمن٦م سمٞمْمن٤مم هٜمن٤م اجلندران .ظمن٤مرضمل ـم٤مرإ وسمال اًمٓم٤موًم٦م

 .ـمقيالً  آؾمت٘م٤ٌمل ذم سم٤مًمٌ٘م٤مم ُمريح همػم ؿمٕمقراً   ؾمٜمث٤مي)

 .اًم٤ٌمب ُمـ خترج وهل ىم٤مًم٧م !ضملم -

 ؟إُمر ُم٤م ٕم٤ميٜم٦ماعم همروم٦م سم٤مب ومتح٧م ٜمث٤ميؾم اجلقاب ضم٤مم ؟ُم٤مذا ٟمٕمؿ -

 قمٜمدُم٤م اًمٓمٌٞم٥م شمٕمٚمٞمهتت ؾمٜمث٤مي شمذيمرت .اًمٓمٌٞم٦م اخلزاٟم٦م شمرشم٥م ضملم يم٤مٟم٧م

 اًم٘مٜمن٤م  سم٠مٟم٤مىمن٦مشمْمنع أن  هن٤مهلو .شمٜمٔمٞمٗمٝمن٤م ُمنـ اٟمتٝم٧م ًم٘مد .ُمت٠مظمرة شم٠ميت

 ٤مًمق أهن يمهت ضم٤ميمًقن ُمٞمكم سمٜمٖمٛم٦م ضملم صٗمرت .ظمٚمٗمٝم٤م واًمتجٝمٞمزات اعمختٚمٗم٦م

 ذم ٕم٘منهتتواعم ًمٚمٛمٓمٝمنرات اًمالذقمن٦م اًمنروائح ٧مارشمٗمٕمن .اًمٕمن٤ممل ُمع وئ٤مم ذم

 .ؾمٜمث٤ميإمم  وٟمٔمرت اًم٘مٜم٤م  ووع قمـ ضملم شمقىمٗم٧م .ُمٜمخرهي٤م

 ؟درايمقٓ رأي٧م ؽًمق أٟم يمهت سم٤مؾمٛمل شمٜم٤مديـ عم٤مذا -

 .واسمتًٛم٧م ؾمٜمث٤مي ىم٤مًم٧م درايمقٓ قمـ يتحدث ُمـ اٟمٔمري -

 رىمٌتنؽ صنٚمٞم٥م ن٢مومن اًمٓمري٘من٦م هبذه سم٤مٕؾمهتم شمٌتٝمٚملم قمٜمدُم٤م أشمٕمت٘مديـ -

 اًم٘مٜمن٤م  ٟم٘مٚمن٧م صمنؿ ٟمجزشمفأ اًمذي اًم٘مٜم٤م  شمرشمٞم٥مإمم  ضملم ٔمرتٟم ؟ؾمٞمحٛمٞمؽ

 .ضم٤مٟم٥مإمم  اًم٤ٌمىمٞم٦م



 

65 

 ؟اًمٗم٤مرهم٦م اًم٘مٜم٤م  هذه سمٙمؾ  سم٤مهلد) ؾمٞمٗمٕمٚمف اًمذي ُم٤م أشم٤ًممل -

 ؟وم٤مرهم٦م يمٚمٝم٤م هؾ -

 .ىمٚمٞمالً  سمٜمٗمز آٟمٗمراد أريد ،ضملم ي٤م ضمقًم٦م ذم ظم٤مرضم٦م أٟم٤م -

 .ىم٤مئٚم٦م ضملم شمٓمٚمٕم٧م .سمذًمؽ ٟمّمحؽأ ٓ -

 أًمنٞمس ،ؿمٙمًنٌػم ٟمفإ .يمتٚمؽ ًمٞم٤مزمَ  شمٕمِمؼ ٓ اًمٚمٞمؾ شمٕمِمؼ اًمتل ؿمٞم٤ممإ -

 ٟمٙمٚمٞمنزياإل دبإ ُمنـ ٤مسٌآىمت قمغم سم٘مدرو٤مدوُم٤ًم  شمٗمخر ضملم نإ ؟يمذًمؽ

 .اعمدرؾمٞم٦م آُمتح٤مٟم٤مت ذم ومِمٚمٝم٤م رهمؿ

 .درايمقٓ يّم٤مطمٌؽ نأ ُمؾآ ،ضمقًم٦م ذم ظم٤مرضم٦م أٟم٤م ،ؿمٙمًٌػم ٟمفإ ٟمٕمؿ -

 .رىمٌتل صٚمٞم٥م وُمـ ُمٜمل ظم٤مئٗم٤مً  ؾمٞمٙمقن وًمٙمٜمف وٞمٗمل ٟمفإ -

 .ظمٚمٗمٝم٤م اًم٤ٌمب ؾمٜمث٤مي ومتح٧م .طم٤مًٓ  قمقدؾم٠م -

 .ضملم ٟم٤مدو٤م ..ؾمٜمث٤مي -

 ؟إُمر ُم٤م ٟمٕمؿ -

 .ٟمحقه٤م وؾم٤مرت يدهي٤م وومريم٧م اًم٘مٜمٞمٜم٦م ضملم اٟمزًم٧م

 .أقمرف ..ؾمٜمث٤مي ..ُمقرإ أقمرف -

 .هب٤م حمدىم٦م ؾمٜمث٤مي وىمٗم٧م

 .أسمنداً  اًمنقرامإمم  لتنشمٚمتٗم ٓ ..ًمنقت زوضمن٦م شمنذيمري ؾمٜمث٤مي ي٤م وًمٙمـ -

 تأراد ُم٤م ىم٤مًم٧م ومٚم٘مد .يتٌع اًمذي سم٤مًمّمٛم٧م تٜمٕم٦مُم٘م اًمٓمٌٞم٦م اخلزاٟم٦مإمم  وقم٤مدت

 وىمٗمن٧م .اًمٕمن٤ممل ُمع وئ٤مم ذم يم٠مهن٤م ضم٤ميمًقن ُمٞمكم ٟمٖمٛم٦م شمٖمٜمل واؾمتٛمرت .ىمقًمف

 اًم٘منذر اًمٓمرينؼ قمنغم ُمْم٧م .اًم٤ٌمرد اًمٚمٞمؾ ذم ص٤مُمت٦م وظمرضم٧م ًمؼمه٦م ؾمٜمث٤مي

 وساخ ،ُمتقاصننالً  اًمٌٕمننقض ـمٜمننلم يمنن٤من ،اًمنننيع اًمٓمريننؼإمم  اعمنن١مدي

 ؿمنٙم٤ملإ نإ .هٜم٤مك ؾمهتقمف يٛمٙمـ ُم٤م يمؾ ،تٜم٤موبواعم احل٤مداحلٞمقاٟم٤مت اًمٚمٞمٚمٞم٦م 

 .هندومه٤م قمٛم٘م٧م ىمد ٦مهمريٌ ّمقرةسم اًمٔمالم ؿمقهٝم٤م اًمتل ًمبؿمٞم٤مم اًمٙم٤مسمقؾمٞم٦م

 واطمندة هل .يمث٥م قمـ اًمٕمتٛم٦م ذم شمٚمٛمع اًمِم٤مرع وُمّم٤مسمٞمح ُمٝمٚمٝم٤م قمغم ؾم٤مرت
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 ضمندوى ٓ ُمنع اًمٌٞمن٧م ذم اًمٌ٘من٤مم شمٕمٚمنؿ قمنغم اًمٔمروف ضمؼموـأ اًمٚمقايت ُمـ

 هق ُم٤م ًمٙمؾ قم٘مٚمٝم٤م ذم صٖمػمة ومجقة شمؽمك نأ اًمدهر سوف قمٚمٛمتٝم٤م .ؿمٞم٤ممإ

 اعمنرارة ٟمجحن٧م ًم٘مد ،طمٚمقه٤م ُمـ أيمثر احلٞم٤مة ُمرارة اظمتؼمت .وحمزن ُم٤ٌمهم٧م

 اًمِمنج٤مقم٦م سمٛمقىمنػ ٜمن٧مشمزيّ  ًم٘مند ،يرومٕمٝمن٤م ٚمق أناحل سمقؾمع مم٤م أيمثر ٟمزاهل٤مإ ذم

 .هل يمهت احلٞم٤مة ُمع ،طمٞم٤مو٤م ُمع يش٤مٕمتاًم ٛم٧مشمٕمٚمّ  .واعمروٟم٦م اهل٤مدئ٦م

 همنروب ومهت ،داومئ سم٘مٚم٥مو ُمتٗم٤مئٚم٦م .صٛمٞمٛمٝم٤م ذم احلٞم٤مة شمٕمِمؼ ؾمٜمث٤مي يم٤مٟم٧م

 اعمًنت٘مٌؾ سمٌٝمجن٦م وقمقد ؾمقى اعمخٚمّم٦م اًمّمدي٘م٦م واسمت٤ًمُم٦م همٜمٞم٦موإ اًمِمٛمس

 اًمٕمن٤ممل ُمنـ اًمٙمثنػم شمتقىمنع مل ،ًمٜمٗمًنٝم٤م سمٛمِمن٤مقمره٤م اطمتٗمٔم٧م ًمٙمٜمٝم٤م .ٟمٔمره٤م ذم

 يم٤مٟم٧م .اخلٞم٦ٌم ُمِم٤مقمر طمدة ُمـ ؾمٞم٘مٚمؾ اعمقىمػ هذا نأ شمٕمٚمٛم٧م ٕهن٤م اخل٤مرضمل

 ؿمنٗم٤مف سمتٙمتٞمؽ .وم٘مط آسمت٤ًمُم٦م ؾمقى اًمرضم٤مل ُمع ٝم٤ميرسمٓم وٓ وًمٓمٞمٗم٦م ه٤مدئ٦م

 اًم٘مريٌن٦م دهمن٤ملإ ُمنـ .ذاون٤م طمقل ٟمًجتٝم٤م اًمتل قمزًمتٝم٤م ه٤مًم٦م اىمتح٤مم طم٤موًمقا

 سم٠مين٤مم ره٤مذيمّ  .اًم٘مدم يمرة سمّم٤مومرة صٗمػمه ذيّمره٤م سمحدة ُمٜمتش ضمدضمد صمٛم٦ميم٤من 

 أين٤مم شمٚمنؽ .اًمٚمٞمنؾ ذم وحتٛمٞمّمنٝم٤م اجلداضمند ُمًنؽ قمغم اقمتدن طملم اعمدرؾم٦م

 اًم٘مًنؿ ُمندير ٝم٤مأرؾمٚم يقم اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ شمذيمرت .اًمًٕمٞمدة ًم٦ماًمٓمٗمق أي٤مم ،ظمٚم٧م

 ضمثن٧م وعمن٤م اًمث٤مًمن٨م اًمّمػ ذم يم٤مٟم٧م طملم سم٤مخل٤مرج اعمزرقم٦م ذم ًمتجثق اًمداظمكم

إمم  صن٤مرظم٦م ومٝمرقمن٧م ىمريٌن٦م ؿمنجرة ُمنـ صمٕم٤ٌمن قمٚمٞمٝم٤م ؾم٘مط سم٤مًمٜمٕم٤مس ؿم٤مقمرة

 قم٤مىمٌٝم٤م اًمذي اعمدير ُم٤مأ ،اعمدرؾم٦م ُمزارقمل وصقل قمٜمد اًمثٕم٤ٌمن وهرب اًمداظمؾ

 اًمٓمريؼ ضم٤مٟمٌل قمغم ؿمج٤مرإ يم٤مٟم٧م ،اًمٔمالم ذم اسمتًٛم٧م .ُم١مىمت٤مً  ومّمٚمف شمؿ ٘مدوم

 ًمٓمٞمٗمن٦م رين٤مح هٌن٧م .وقمنذسم٤مً سمن٤مردًا  اجلق يم٤منو .ٔماللاًم ُمـ يمثٞمٗم٦م يمتٚم٦م اًم٘مذر

 سمٜمجنقم ُمٜم٘مٓم٦مو سمٖمٛمقض زرىم٤مم ،ُمٕمروض ُمّمقر يمٚمقح اًمًهتمسمدت و .٦مسمرىمّ 

 ٝم٤مٟمٗمًن ُمنـ واًم٘مرب سم٤محلري٦م شمِمٕمر هن٤مإ ،يمثػماً  اًمٚمٞمؾ يزقمجٝم٤م مل .زلإ ذم متتد

 حلٔمن٤مت ذم .هلن٤م اًمٜم٤مس صح٦ٌم شمقومره٤م ٓ واًمتل اًمٚمٞمؾ ُمـ دمٜمٞمٝم٤م اًمتل وسم٤معمتٕم٦م

 اًمٔمنالم ذم طمجنراً  ريمٚمن٧م .اعمٗمْمنٚم٦م صندي٘متٝم٤م هنل ٟمٗمًنٝم٤م ن٠مسم شمِمٕمر يمٝمذه
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 :ًمٜمٗمًنٝم٤م ىم٤مًمن٧م .اًمٚمٞمٚمن٦م هذه ٝم٤مطمٔم سمًقم وؿمٕمرت شمقىمٗم٧م .اًمٞمنى سمرضمٚمٝم٤م

 هٜمن٤مك اجل٤مٟم٥م قمغم .اًمدرباًمًػم قمغم  وواصٚم٧م ،ًمٞمس إٓ ظمراوم٤مت هن٤مإيمال 

أومٙمنن٤مر  نإ :ًمٜمٗمًننٝم٤م وىم٤مًمنن٧م اسمتًننٛم٧م .ُمٔمٚمٛمنن٦م اًمٕمٞمنن٤مدة اؾمننؿ ًمقطمنن٦م يم٤مٟمنن٧م

 دمٕمنؾ هنن٤مإ : سم٤مًمدهند) اًمٓمٌٞم٥م ي٘مقل ،ُم٤مئٚم٦م ًمقطم٦م .دوُم٤مً  ُمْمحٙم٦م  سم٤مًمدهد)

 طمتك يٗمٝمٛمف ٓ ومٞمٝم٤م هي ٟمٗمس قمٚمؿ ومٝمٜم٤مك ًم٘مرامو٤م سمرؤوؾمٝمؿ يٛمٞمٚمقن اًمٜم٤مس

 ضملم ٙمقنىمد شم ؟آؾمؿ هذا قمٚمٞمف ـمٚمؼأ ُمـ شمرى  !!سم٤مًمدهد) .اًمديمتقراه محٚم٦م

 حتٌنذه اًمنذي اًمٜمقع ٟمفأ شمّمقر .اعمتقصم٥م اًمٗمؿ هذا ُمثؾ متٚمؽ ضملم ،ؾمٞمًٞمٚمٞم٤مأو 

 .آؾمؿ هبذا ُمٜم٤مداشمف شمّمقر ،سم٤مًمدهد .اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ًم٘م٤مبإ مت٤مُم٤مً 

 اًمًنػم وىمنررت اًمٞمٛمنلمإمم  اٟمٕمٓمٗم٧م ،وُمٔمٚمهتً  ظم٤مًمٞم٤مً  اًمنيع اًمٓمريؼ يم٤من

 سأٟمن٤م ُمالُمنح تأر .ومجن٠مة وشمقىمٗمن٧م .ُمٜمنف واًمرضمقع اعمّم٤ٌمح قمٛمقد طمتك

 سم٠ميندهيؿ ؾمنٚمح٦مأ تأر إُمنر اشمْمنح قمٜمندُم٤م ،واىمٗم٦م ؾمٞم٤مرة وىمرهبؿ قمديديـ

 وشمالؿم٧م رضإ قمغم اًمرضمؾ هقى .ُم٤م ؿمخّم٤مً  ييسمقن هنؿأ يٌدو ُم٤م وقمغم

 .ُمٙم٤مهنن٤م ذم دمٛمندت أيمثنر وًمتت٠ميمد ،سمنقم٦م إُمر طمدث .اهلقام ذم سظم٤مشمف

 ،وسمننقم٦م إُمر هل٤م دمغم ويمهت .اخلقف صمؿ اًمٖمْم٥م صمؿ اًم٘مٚمؼ ٟمٌْمٝم٤م أول يم٤من

 ٧مأصنٌحريثهت  ًمدىمٞم٘م٦م اٟمتٔمرت .ُمنقم٦م واٟمٓمٚم٘م٧م اًمًٞم٤مرةإمم  اًمٜم٤مس اٟمدومع

 ؾمنٗمٚم٧ماإل قمنغم واًمرضمنؾ .وشمالؿمن٧م أمحر وقم ُمـ ٟم٘مٓمٞمتلم اًمٌٞمجق ؾمٞم٤مرة

 سمرىمن٦م ىمٚمٌتنف .شمٗمٙمنػم دون ُمننقم٦مريمْمن٧م إًمٞمنف  قم٘مٚمٝمن٤م ٟمِمط .يٜمِم٩م داً دمم

 سمنمي٤مً  وضمٝم٤مً  يم٤من دامٍ  طمٓم٤مم قمـ اخل٤موم٧م اًمِم٤مرع وقم هل٤م ويمِمػ وشمٗمحّمتف

 ـشمٙمن مل اًمًنٙملم .يمٌػم ضمرح رأساًم ُم١مظمرة وذم .٤مً وقمٔم٤مُم ٤مً دُم ًمٞمس إٓ ٟمٗمفأ

 مخن٤مدإ سمقؾمنٕمٝم٤م يمن٤من ُمن٤م ،واخلندوش اًمرديئن٦م اجلراح ضمًٛمف تُمب .طم٤مدة

 يمن٤من ُمن٤م .اًم٘منٌح هذا يمؾ ضمرام ُمـ ُمٕمدو٤مإمم  صٕمدت اًمتل اًمٖمثٞم٤من ُمِم٤مقمر

 ومٚمنؿ هنزه طم٤موًمن٧م .ضمنداً  سمٕمٞمندة وم٤مًمٕمٞمن٤مدة .اًم٘مٚمٞمنؾإٓ  شمٕمٛمنؾ نأ سمقؾمٕمٝم٤م

 هنقأن  ومٙمرهن٤م يِمنٖمؾ ُم٤م يمؾ .قمٚمٞمف همٛملأو اعمٕمذب ٟمٞمٜمفأ شمقىمػ .يًتٞم٘مظ
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 شمٗمٙمنر مل سمنؾ .ظمٓمنر ُمـ يّمٞمٌٝم٤م ىمد مم٤م واقمٞم٦م همػم سمدت هن٤مأ ًمدرضم٦م ُم٤ًمقمدشمف

همٚمنٞمظ  اًم٤ًمئؼ نٕ هم٤مو٦ٌم يم٤مٟم٧م ًمٙمٜمٝم٤م ُم٤م ؾمٞم٤مرة ًمقصقل اٟمدهِم٧م ،سم٤مخلٓمر

 .ُم٤ٌمذة قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم شمٚمٛمع اًمتل ٞم٦مُم٤مُمإ وقامإ خيٗمضمل  اإلطم٤ًمس

- 2 - 
 قمن٤مضمزاً  فومٞمن اعمت٠مصنؾ اخلقف ضمٕمٚمف ًم٘مد ،رآه عم٤م ضمٞمٗم٤مي ُمِم٤مقمر ٓم٧ماظمتٚم

 .اخلٞم٤مًمٞم٦م آطمتهتٓت يمؾ ومٞمف اؾمتٞم٘مٔم٧م .ُم٤ٌمذة اًمتٗمٙمػم قمـ

 اًمٖمٞمقريـ زواجإ سمٕمض اٟمت٘م٤مم ٟمفإ ،وهروب دهس طم٤مدصم٦م ،طم٤مدصم٦م هن٤مإ -

 يٌندو .أيمثر ةظمػمإ اًمٗمٙمرة هبذه قم٘مٚمف شمِم٨ٌمو ،ُمًٚمحقن ًمّمقص هنؿإأو 

 ُمٚمٗمن٧م قمنغم ٟمحنقو ضمٚمٞم٦م ُمّمٞم٦ٌم ذمو سمٞمْم٤مم ُمالسمس ذم ٤مةومت ..واوح٤مً  إُمر

 ـمرينؼ قمنغم اًمٚمٞمنؾ ُمنـ اًمقىمن٧م ذًمنؽ ذم جمنروح ٟمفسم٠م يتٔم٤مهر رضمؾ .ًمٚمٜمٔمر

 سمٕمند وًمٙمنـ .شمٗمٙمنػمه قمنغم اؾمنتقمم ظمقوم٤مً  اًمٗمٙمرة ص٤مرت .وـمقيؾ ُمٝمجقر

 هنن٤مأ رسمنهت ،ومٙمنر ،ُمًن٤مقمدشمفإمم  حيتن٤مضمقن ومٚمرسمهت ،خمتٚمٗم٦م سمّمقرة ؿمٕمر شمٗمٙمػم

 وهنل اًمٗمتن٤مة يِمن٤مهد مل ،آطمتهتًمنلم سمنلم شم٠مرضمح .فزوضمت هن٤مأ رسمهتأو  طم٤مدصم٦م

 .اًمًٞم٤مرة ُمـ شم٘مؽمب

 .صقو٤م هضم٤مم ؟ُم٤م رم ُمـ ظم٤مئػ أٟم٧م هؾ -

 ؟ُم٤مذا -

 نأ دون طمتنك ذًمنؽ قمنرف ،ووضمٝمٝمن٤م ومٛمٝم٤موحؽ ) سمٕمّمٌٞم٦م وحٙم٧م

 . اًمٔمالم ٟمّمػ ذم يتٗمحّمٝم٤م

 أوٓ ..راطمتنفسمأن  أيمنؼم سمّمقرة ؿمٕمر .ٓأم  ظم٤مئٗم٤مً  يمٜم٧م نإ دريأ ٓ -

 ؟نيمقأ نأ جي٥م

 رؤين٦م سم٢مُمٙم٤مٟمنف يمن٤من ًمنق متٜمنك ،اخل٤مومن٧م اًمِم٤مرع ُمّم٤ٌمح فمٝمره٤م ذم يم٤من

 .تفأضم٤مسم طملم شمٕم٤مسمػمه٤م
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 ،ًمّمقص رضسمف ًم٘مد .ُمقوح٦م تأؿم٤مرو هٜم٤مك اًمرضمؾ .ذًمؽ أقمت٘مد ٓ -

 ومٝمنل قمٞم٤مدشمٜمن٤مإمم  محٚمنفأ ًمٙمنل ُم٤ًمقمدةإمم  طمت٤مجأو ؾمٞمئ٦م سمّمقرة ُمّم٤مب ٟمفإ

 .سمٌٕمٞمدة ًمٞم٧ًم

 ينده شمنرددت ،سم٤مرشمٞمن٤مب ٤مإًمٞمٝمن ٟمن٤مفمراً  .ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل .يمذًمؽ إُمر هؾ -

 هٙمنذا ،ٟمٗمًف سمٞمٜمف وسملم ومٙمر ،طمذراً  يمقنأ نأ جي٥م ،اًمًٞم٤مرة ُم٘مقد قمغم سمحذر

 .طمؽمسأ نأ جي٥م اًمتٚمٗم٤مز ذم ُمقرإ حتدث

 ؟اًمٚمٞمؾ ُمـ اًمقىم٧م هذا ُمثؾ ذم شمٗمٕمٚمٞمٜمف اًمذي ُم٤م -

 .إمم طمد ُم٤م ٟم٤مقمٛم٦م ؿمخّمٞم٦م وحٙم٦م ،يم٤مٕومم وحٙم٦م ـمٚم٘م٧مأ

 وقمٞمن٤مديت ًمقطمندي يمنقنأ نأ ردتأ .ًمنؽ ُم٘مٜمنع شمؼميري نأ أقمت٘مد ٓ -

 ٟمنفإ ،وهيرسمقن ييسمقٟمف يتٝمؿأر صمؿ .ىمٚمٞمالً  اعمٌم وم٘مررت هٜم٤م ُمـ سمٕمٞمدة ٧مًمٞمً

 .صدىمٜمل ،ُم٤ًمقمدةإمم  وحيت٤مج ،ؾمٞمئ٦م طم٤مًم٦م ذم

 اًمًن٤مقم٦م هذه ُمثؾ ذم هٜم٤م شمٙمقن نأ همراسم٦م ٧مأدريم ،صدىمٜمل ،ىم٤مًم٧م قمٜمدُم٤م

 سمن٤مت قمٜمندُم٤م همراسم٦م أيمثر إُمر اوسمد ؿمٞمئ٤مً  قمٜمف شمٕمرف ٓ رضمؾ وُمع .اًمٚمٞمؾ ُمـ

 .تّمدي٘مٝم٤مًم اًمِم٤مب دقمقشم نأ قمٚمٞمٝم٤م

 .ومٙمرت .يّمدىمٜمل نأ قمٚمٞمف وعم٤مذا -

 سمٕمنض قمنغم ًمنف ٟمحّمنؾ نأ سمقؾمنٕمٜم٤م إن يم٤من :سم٤مًم٘مقل اؾمتٛمرت ؟شمرى -

 .ُم٤م ُمٙم٤من ذم ٩مًميٕم٤م نأ اعمٝمؿ ،اًمرئٞمز ُمِمٗم٤مٟم٤مإمم  ٟمٜم٘مٚمف همداً أن و اًمٕمالج

 يٙمنقن نأ ٓسمند اًمّمقت هذا ومٛمثؾ ،هب٤م اًمقصمقق سم٢مُمٙم٤مٟمف نأ ضمٞمٗم٤مي ؿمٕمر

 :وىم٤مل اًمٖمريزي٦م ث٘متفًم تًٚمؿاؾم .خمٚمّم٤مً 

 ؟قمٞم٤مدشمؽ ىمٚم٧م أيـ طمًٜم٤م -

 سمٕمند قمنغمو ،أيْمن٤مً  واسمتًؿ صدىمٝم٤م قمٜمدُم٤م حمؼ ٟمفأ طم٤مًٓ  ومِمٕمر .اسمتًٛم٧م

 فًمق أٟم يمهت واًمث٤مىم٥م اًمٜم٤مقمؼ اًمّمخ٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م ّمٜمعي ُم٤م ًمٞمكم خمٚمقق صمٛم٦ميم٤من 

 قمنغم اًمٗمنقر مخدو ،يتٌع ظمرآ صخ٥م .اًمٜم٘مٞمؼ شمقاصؾ اًمتل اًمْمٗم٤مدع قمغم يرد
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إمم  وٟمٔمنرت اًمٕمٞم٤مدة ُمٙم٤من ًمف وصٗم٧م .اعمٙم٤من قمغم اًمًٙمقن ومخٞمؿ ،رم يمؾ

 .اعمّم٤مب اًمرضمؾ

 ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل .ُمرقم٤ٌمً  يٌدو -

 ٓطمنظ .ذًمنؽ سمقؾمٕمٜم٤مإذ  اًمًٞم٤مرةإمم  ٟمحٛمٚمف دقمٜم٤م ،تفأضم٤مسم .عمرقم٥م ٟمفإ -

 ٤مً ـمرين اًمِمن٤مرع ُمّم٤ٌمح حت٧مسمدا وضمٝمٝم٤م و ٟمحٞمٗم٦م هن٤مأو ،سم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ـمقلأ ٟمفأ

 ومًنت٤مهن٤م حتن٧م ًمٓمٞمٗم٦م يمدائرة شمِمٙمال هندهي٤م نأ ٓطمظ ذًمؽ ُمـ أسمٕمدو الً ومجٞم

 وهنق اخلٚمٗمنل اعم٘مٕمند إمم اعمجنروح اًمرضمؾ رومٕم٤م وسمّمٕمقسم٦م يمالمه٤م .ٞمضإسم

 .ًمٚمققمل وم٤مىمد

 قمن٤مل سمّمنقت ىم٤مهل٤م صمؿ ،ذم ٟمٗمًف ضمٞمٗم٤مي مهٝمؿ، قمٞم٤مدة وومٞمف ُمٙم٤من همري٥م

 .اٟمٓمٚمؼ سمًٞم٤مرشمف قمٜمدُم٤م

 ًم٘من٥م هنق سم٤مًمدهند .سمخٗمن٦م و٤مطمٙم٦م ىم٤مًم٧م ،همري٥م رضمؾ  سم٤مًمدهد) نإ -

 اًمٓمرينؼ نأ ويٕمت٘مند ،اًمث٤مٟمقي٦م اعمدرؾم٦م ظمٞم٤مل ظم٤مرج سم٤مرع ٘م٥مًم وهق ،اًمٓمٌٞم٥م

 نأ يريندو .قمٞم٤مدشمنف طمقل صٜم٤مقمٞم٤مً  ُمريمزاً  ؾمٞمٙمقن قم٤مُملم همْمقن وذم اًمنيع

 .رسم٤محإ قمٚمٞمف درٞمًم ًمذًمؽ يًتٕمد

 اًمندرب ي٘مٓمنع وهنق ضمٞمٗمن٤مي ىمن٤مل .ـمٌٞمٌن٤مً  ُمٜمف أيمثر أقمهتل رضمؾ يٌدو -

 .ُمٜمٕمٓمٗم٤مً 

أٓ و سم٤معمًن٤مُمػم ـ ُمرون٤مهحي٘من ٓ أٟمنف آُمؾ .ضمداً  همري٥م - .يمالمه٤م ٟمفإ -

 .ُمـ اًمّمداع يِمٙمق عمـ يم٤مُمالً  ٤مً يقُم سم٤مًمٕمٛمؾ يقيص

 .ـمقيالً  شمْمحؽ وهل ىم٤مًم٧م .ذًمؽ ُمـ أؾمقإ يٗمٕمؾ أطمٞم٤مٟم٤مً  -

 ضمراطمٞمن٦م سمٕمٛمٚمٞمن٦م ويقيص ؾمٜم٤منإ وضمع يٕم٤م  عمـ ٟمٞمٗم٤ميمقيـ يٕمٓمل ٟمفإ -

 .ُمثٚمؽ ومٙمف ًمٙمؾ

 قمنغم يم٤مٟمن٤م .سمرضمنؾ ُمِمنٖمقًم٦م ضمنلم وضمندا آٟمتٔم٤مر همروم٦م ذم ٝمهتتوًمدهِم

 دظمنؾ طم٤معمن٤م .اًمٚمٞمٚمٞمن٦م اًمٜمقسم٦م ٛمرو٤متوعم اًمٓم٤مرئ٦م ًمٚمح٤مٓت اعمحجقز نيراًم
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 ُمنـ ٟمنزل اًمنذي قم٤مؿمن٘مٝم٤م قمنـ ٟمٗمًنٝم٤م ضملم ومّمٚم٧م اًمٖمروم٦م وؾمٜمث٤مي ضمٞمٗم٤مي

 آٟمزقمن٤مج هنق سمن٤مهلهت ؿمنٖمؾ ُم٤م ويمؾ .اجلريح ًمٚمرضمؾ اعمج٤مل وم٤مؾمح٤مً  اًمنير

اًمدقمن٦م و سمن٤مًمٜمٗمس اًمث٘م٦م هقام طمقهل٤م ضمٚم٧ٌم .اجلٛمٞمؾ ج٤مقمٝمهتٓماو رقمٙمّ  اًمذي

 .طمّمنؾ سمنهت ؾمنٜمث٤مي ٤مأظمؼمون .احلٞمن٤مة رطمٞمؼ سمٙمرم يتذوق ُمـ قمٜمدٚم٦م اعمت٠مص

 .اًمرضمؾ محؾ قمغم وؾم٤مقمدت يمٗم٤ممو٤م ِمٝمقو٤مسم سمدًم٧مأ وسمنقم٦م

 .ضملم شم٤ًممًم٧م .اعم٤ًمم هذا ٕضمٚمف سمٜم٤م اشمّمٚمقا اًمذي اًمرضمؾ هق رسمهت -

 .قمجٞم٦ٌم ُمّم٤مدوم٦م هن٤مإ ...اعمتٕم٥م ؾمٜمث٤مي صقت ٤مأضم٤مهب .هق رسمهت -

 اًمندم ًمٓمخن٤مت ُمـ يديف ضمٞمٗم٤مي وهمًؾ اًمٓمقارئ همروم٦مإمم  اًمرضمؾ محٚمقا

 ذا اعمٔمٝمنر مجٞمنؾ يمن٤من .ضملم طمٌٞم٥م ىمرسمف وضمٚمس .آٟمتٔم٤مر وم٦مرهمإمم  وذه٥م

 الً رضم يٌدو ،ذاشمف قمـ ُم١ًمول ٟمفسم٠م يقطمل ؿم٤مرب ًمديف .حمرج وهق ضمٞمدة سمٜمٞم٦م

 ظمرضم٧م .سمٞمده يٛمًٙمف اًمذي اعمٗمت٤مح سم٠مص٤مسمٕمف وطمرك أـمٗم٤ملو زوضم٦م ص٤مطم٥م

 .ًمف واسمتًٛم٧م حتنت ،اًمٓمقارئ همروم٦م ُمـ ضملم

 ىمٌنؾ وم٤مًمٕمٛمنؾ .نأ متيض نأ ومْمؾإ وُمـ شم٠مظمرت ًم٘مد .ضمػمو طمًٜم٤م -

 .سمٗمتقر ومٜمٝمض ،اًمِمٗمتلم قمغم وىمٌٚمتف صٕمدت .اعمتٕم٦م

 .ُمتٝمدج سمّمقت ؾم٠مهل٤م ؟اًم٘م٤مدُم٦م اعمرة ذم ٠مراكؾم ُمتك -

 شمٕمنرف ٟمن٧م٠موم ٓإو متيض نأ ومْمؾإ ُمـ .اعم٤ًمم ذم همداً  ٜملٓىمو شمٕم٤مل -

 .ٛمٝم٤موم قمغم قم٤مسمث٦م اسمت٤ًمُم٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م ،ؾمٞم٘مٚمؼ ُمـ

 .سمّمقرة ظمرىم٤مم اًمٖمروم٦م ُمـ ظم٤مرضم٤مً  هعأ

 يم٤مٟم٧م نإ واصم٘م٤مً  ضمٞمٗم٤مي مل يٙمـ .ظمٚمٗمفضملم ُمـ  ٟم٤مدت .ظمػم قمغم شمّمٌح -

 هنذا :ىم٤مئٚمن٦م ن٤مُمٌٚمٚمتن ه٤ماويد اًمٖمروم٦م ؾمٜمث٤مي دظمٚم٧م .ٓأم  سمًخري٦م ىم٤مًمتٝم٤م ىمد

 :و٤موم٧مأو ،اًمرئٞمز اعمِمٗمكإمم  ؾمٞم١مظمذ وهمداً  اًمٚمٞمٚم٦م هلذه

 قمٚمٞمٝمن٤م ينرد مل وهنق ،جلٞمٗمن٤مي ٤مًم٧مىم ،حمٚمٝم٤م ذم شمٙمـ مل خم٤موومؽ ..شمرىأ -

 .سم٤مسمت٤ًمُم٦م ؾمقى
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 اًمقؾمنٞمؿ اًمِم٤مب هذا ُمـ ،ضمٞمٗم٤مي قمغم وقمٞمٜم٤مه٤م ضملم ىم٤مًم٧م ...سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم -

 ؟قمٚمٞمف شمٕمرومٞمٜمٜملأٓ  ؟ىمدُم٤مً  أشمٞم٧م سمف اًمذي

 هٜمن٤مإمم  أشمنك سمٜمن٤م اًمنذي اًمِمنخص ٟمنفإ .حترضمٞمف ٓ اًمرب يمرُمك ضملم -

 يمنؾ قمنغم ىمنذرة شمٙمنق  نأ جي٥مأ .سمٕمْمٜم٤م ؾمهتمأ ٟمٕمرف مل ٟمٜم٤مإ طمتك .سمًٞم٤مرشمف

 ؟طم٤مل

 ،ونحٙم٧م صمؿ هتإًمٞمٝم شمٜمٔمر ضملم وىمٗم٧م .ًم٤ًمن زًم٦م هن٤مإ .ؾم٤محمٞمٜمل ؾمٗم٦مآ -

 .سم٤مًمذه٤مب يرهم٥م ٟمفأ ؾمٜمث٤مي طم٧ًمأوضمٞمٗم٤مي  وىمػ

 يٌندو ٟمجٕمٚمنف نأ ضمٝمدٟم٤م طم٤موًمٜم٤م ،ًمتف٠مؾم ؟اًمرضمؾ قمغم ٟمٔمرة ًم٘م٤ممإ أشمريد -

 .اًمققمل وم٤مىمد ٤مزالُم وًمٙمٜمف، سمنمي٤مً 

 شم٠مظمر ًم٘مد .اًمذه٤مبأراد  اًمٌٞم٧م قمـ شم٠مظمر وٕٟمف ،ذًمؽذم ضمٞمٗم٤مي  يرهم٥م مل

 .ٓ :ي٘مقل نأ يًتٓمٞمع ٓ ٟمفأ ِمٕمروم إًمٞمف ؾمٜمث٤مي ٟمٔمرت .ضمداً 

 .اًمٓمنقارئ رده٦مإمم  وشمٌٕمٝم٤م .يرام ُم٤م قمغم يم٤من ُم٤مإذا  ٟمرَ  دقمٞمٜم٤م إذاً  طمًٜم٤مً  -

 يم٤مٟمن٧م ئاعمٛمتٚمن ْمنهتداًم قمغم واطمدة ٟمٔمرة .سمف اعمٛمؾ ضملم سمتحديؼ يِمٕمر يم٤من

 همنػم ذروشمنفإمم  ؾوصن ىمندو شمٗمًنػمه يٛمٙمنـ ٓ اًمنذي اًمِمنٕمقر فٟمإ .شمٙمٗمل

 رضب ًم٘مند ،يٗمٙمنر نأ ضمٞمٗمن٤مي ي٘مندر مل .أسمنداً  طمس سمال إُمر يم٤من .اعمتقىمٕم٦م

 وُمنـ اًمننير قمغم اًمراىمد  ٜمٙم٤مٌإٟمف )ضم .ذطمف يٛمٙمـ ٓ رقم٥م .ىمٚمٌف اًمرقم٥م

 !حيتي ٟمفأ اعمحتٛمؾ

 .ؾمٜمث٤مي ًم٧م٠مؾم ؟اًم٘مْمٞم٦م ذم رم صمٛم٦م هؾ -

 .ْم٦مهم٤مُم ّمقرةسمو وم٤مئ٘م٦م سمنقم٦م حتدث ؿمٞم٤ممإ نإ ،هبدوم ىم٤مل .ٟمٕمؿ -
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 الثامه الفصل

 إمم ٟمٔمنرة ضمقٟمن٤من هق .اًمقاطمندة شمندق اًمتٚمٗم٤مز ىمرب اجلد ؾم٤مقم٦ميم٤مٟم٧م 

 سمال ُم٤م رم هٜم٤مك يم٤من اعمٜم٤مم وذم .ًمف اعمج٤مورة ريٙم٦مإ قمغم همٗم٧م ًم٘مد ،زوضمتف

 همرومن٦مإمم  ذه٧ٌم اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػ ذم ،ضمٞمٗم٤مي سم٤مٟمتٔم٤مر يم٤مٟم٤م يمالمه٤م .طمقهل٤م دوم٤مع

 .نًمم يٕمد مل ضمٞمٗم٤مي نسم٠م فأظمؼمشم ضمقٟم٤من

 ُمن٤مو أوًٓ  أضمن٤مب .أطمند يزقمجٜمل نأ أريد ٓ ؟ًمقطمدي شمؽميمٞمٜمٜمل ٓ مل -

 ،اًمنير قمغم يت٘مٚم٥م ويم٤من ُمروقم٦م وخم٤موف أومٙم٤مر اقمؽمشمف ،يٜم٤مم نأ سمقؾمٕمف يم٤من

إمم  رضمققمف وقمٜمد اًمٖمروم٦م ذم خيٓمق ويم٤من وينمب ًمٞمدظمـ هنض اًمقىم٧م سمذات

 ومندظمٚم٧م .ٟمًنٌٞم٤مً  ؾمنٙمقٟمف ضمٕمٚمن٧م ُمٔمٚمٛم٦م سمٙمث٤موم٦م أومٙم٤مر راودشمف صم٤مٟمٞم٦م اًمنير

 .٦مىمٚم٘م اًمٖمروم٦م ضمتفزو

 يمٝمنذه ـمنقيالً  اخلن٤مرج ذم يٌنؼ مل .نًمنم يرضمنع مل ضمٞمٗم٤مي ؟شمًٛمعأٓ  -

 .صقو٤م ارشمٗمع .اًمٚمٞمٚم٦م

 ؾمنـ ذم ؾمنٞمٙمقن ضمٞمٗمن٤مي نإ ؟ٟمٗمًنؽ شمزقمجلم عم٤مذا ًمٚمٜم٤ًمم ي٤م ...وهأ -

 .ـمٗمالً  يٕمد مل لمأشمٕمروم اًمٕمنميـ

 .ظمننرىإ هأومٙمنن٤مر ذم ٤مً زال هم٤مرىمنن هتومنن ًا،أطمنند يزقمجننف نأ يرينند ٓ يمنن٤من

 دمرسمتنف يمنؾ ٗمنلوم ،اعمجٝمقًمن٦م اعمالطمٔمن٦م وورىمن٦م ،اًمٖم٤مُمض اهل٤مشمٗمل آشمّم٤مل

 ذًمنؽ يٗمٕمنؾ ُمنـ هنق يم٤من سمؾ ،أسمداً  اًمٕمٛمؾ أصمٜم٤مم ًمالسمتزاز يتٕمرض مل اًمٓمقيٚم٦م

 نإ .ُمٕمٝمؿ يتٕم٤مُمؾ اًمذيـ اًمٜم٤مس ي١مضمؾ ..قمٛمٚمف ُمـ ضم٤مٟم٥م ٟمفإ .ىمقىأ وسمحزم

 ُمـإٓ  يٚمٕمٌٝم٤م ٓ واًمتل اًمٌ٘م٤مم ًمٕم٦ٌم ذم اعمدوٟم٦م همػم اًم٘مقاٟملم ُمـ واطمد آسمتزاز
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 .اًمٗم٤موح آسمتزاز هذا ُمثؾ ٔمرتيٜم يم٤من ُم٤م وًمٙمٜمف .ذًمؽ ذم واعمٝم٤مرة اًمٙمٗم٤ممة ًمف

 ..قمنقيص أُمر ومذاك هٜم٤م حيدث نأ ُم٤مأ .اًمٖمرسمٞم٦م احلٞم٤مةأو  اًمرواي٤مت خيص ٟمفإ

 .اجلدران قمغم ُمٙمؼمة ٟمًخ ،يّمدق ٓ ٟمفإ .اًمنير قمغم ةاُمرأ ُمع ًمف صقر

 ذم ُم٤مومٞمن٤مت ٤مكهٜمن وهنؾ ؟طم٘من٤مً  يريد ُم٤مذا ؟اًمِمخّمٞم٦م شمٚمؽ يم٤مٟم٧م ُمـ -

 ٟمٗمًنف يًنٚمؿ نأ وقمٚمٞمنف اًمٕمذاب جلقٟم٤منأراد  ٟمف٢موم إُمر يٙمـ ُمٝمهتو ؟ٟمٞمجري٤م

 هلنذا كشمًنٜمّ  يمٞمنػ :سمجدين٦م ومٙمنر ،ذًمنؽ ذم ىمّمند جلقٟم٤من ًمٞمس .ُمٜمف ًمٚم٘م٤مدم

 هنذه ُمثنؾ حتندث هنؾ ؟هينر قمنغم قم٤مريلم اُمرأة ُمع رهيّمقّ  نأ اًمِمخص

 هنن٤مأ ضومنؽمأ وًمٙمنـ ؟احلند هذاإمم  جمرُم٦م اًمٜم٤مس قم٘مقل وهؾ ؟هٜم٤م ؿمٞم٤ممإ

 ٟمٗمًف ُمع طمتك ُمرشم٤مطم٤مً  يٙمـ مل .يذيمر أذى ُمـ سمٕمد هٜم٤مك ًمٞمس ..يمال ؟طم٘مٞم٘م٦م

 صنحٞمح٤مً  يمن٤من ومٕمٚمنف ُمن٤م يمؾ .هٙمذا حتدث ٓ ؿمٞم٤ممإ .ومٙم٤مرإ هذه سم٥ًٌم

إمم  قم٤مد ومج٠مة .طمتٛمٞم٤مً  رم يمؾ يٙمقن نأ يٛمٙمـأن  .اًمقىم٧م ٟمٗمس ذم وقم٤مدي٤مً 

إذا  ومنٞمهتسمال ارشمٞم٤مح  وشمت٤ًممل إًمٞمف شمٜمٔمر اًمٖمروم٦م ذم واىمٗم٦م شمزل مل ومزوضمتف ،وقمٞمف

 .اًمنير ُمـ هنض .هأومٙم٤مر ؾمٛمٕم٧م يم٤مٟم٧م

 .ًمٚمِمٗم٘م٦م اً ُمثػم وضمٝمٝم٤ميم٤من و صقو٤م اٟمخٗمض .ضمقٟم٤من -

 ؟ضمل جيري اًمذي ُم٤م ؟اسمٜمٜم٤م ُمـ أهؿ أُمر هٜم٤مكأ ؟شمٗمٙمر يمٜم٧م سمؿَ  -

 اًمث٤مٟمٞمن٦م دمن٤موزت ًم٘مند ،اًم٘مٚمنؼ يًتدقمل رم ٓ يرام ُم٤م قمغم رم يمؾ -

 ؾمٜمتّمنؾ يرضمنع مل نإ ،ٜمّمنػواًم ةقمنمن اًمث٤مٟمٞمن٦م طمتنك ٟمٜمتٔمنر دقمٞمٜمن٤م ةقمنم

 ؟طمًـ هذا هؾ .سم٤مًمنمـم٦م

 ٟمٔمنر ،ريٙم٦مإ قمغم شمٖمٗمق اًمتٕم٥م ضمٕمٚمٝم٤م ،ًمالٟمتٔم٤مر اجلٚمقس همروم٦مإمم  ٟمزٓ

 قمنغم شمتٓمٗمنؾ ؿمنٞم٤مـملم ُمن٤م حلٔم٦م ذم اًمٜم٤ًمم نإ .ومٙمر .فرأؾم وهز ضمقٟم٤من ٤مإًمٞمٝم

 حلٔمن٦م وذم .آونٓمراب قمغم دمؼمهـ اًمتل سم٤مٕهار اًمتٙمٝمـ حي٤موًمـ قم٘مٚمؽ

 يٛميضن نأ وؾمنٕمف ذم يم٤من يمؿ ٟمٗمًف ُمع ومٙمر ُم٤م هم٤مًم٤ٌمً  .يم٤مٕـمٗم٤مل هنـإ رىأظم
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 يم٤مدطمن٦م اُمنرأة .طمٔمنف ضم٤مًم٦ٌم هل .يرؿمده اًمذي اعمّم٤ٌمح يم٤مٟم٧م .سمدوهن٤م سمٕمٞمداً 

 .ُمنقرإ شمِمتد قمٜمدُم٤م قمٓمقوم٦م ويم٤مٟم٧م .ُمٕمف اخلِمٜم٦م اًمرطمالت يمؾ سمٕمد ٟمج٧م

 ،ظمٚمن٧م ىمند أين٤مم شمٚمؽ .ؾمٙمرشمػمشمف ُمرة ذات يم٤مٟم٧م ُمذ وُمتٕم٤موٟم٦م ُمتٗمٝمٛم٦م هن٤مإ

 أين٤مم ذم يم٤مٟمن٧م يمؿ شمذيمر قمٜمدُم٤م اسمتًؿ ؿم٤ٌمهب٤م ذم ٧مٞمشمقوم ًمتلا سم٠مُمف شمذيمره دائهتً 

 قمٜمند ظمجقًمن٦م يمقهن٤م قمغم اقمت٤مد .رم يمؾ ُمـ وظم٤مئٗم٦م قمّمٌٞم٦م وممإ اًمزواج

 زواضمف ود ىم٤مرسمفأ يم٤من يمٞمػ أيْم٤مً  شمذيمر .اًمنير قمغم وظمجقًم٦م ُمٕمف اخلروج

 قم٤مئٚمتٝمن٤م .ُمٜمٝم٤م ضم٤ممت اًمتل اًمٕم٤مئٚم٦م طمتك ٟمٕمرف ٓ :ىم٤مًمقا .يم٤مُمٚم٦م سمّمقرة ٝم٤مُمٜم

 اطمتجن٤مضمٝمؿ ىم٤مرسمفأ ؾمٛمٕمفأ ًم٘مد !اًمٞمتٞمهتت ًمٚمٜم٤ًمم ي٤م .ؾم٤مطمرة قم٤مئٚم٦م شمٙمقن رسمهت

 وًم٘مند اًمتندظمؾأراد  ؾمنقهق ،وشمزوضمٝمن٤م ىمدُم٤مً  ُم٣م ضمقٟم٤من وًمٙمـ .سمٍماطم٦م

 شمٚمؽ .طمٚمف شمؿ صمؿ ذًمؽ طمقل صٖمػم ؿمج٤مر سمٞمٜمٝمهت وطمدث .ُمٜمف ه٤مأظمذ طم٤مول

 قمنغم طمّمنؾأ يمنل يّمكم دائهتً  أيب يم٤من .رائٕم٦م زوضم٦م هن٤مإ .وممإ فأي٤مُم يم٤مٟم٧م

 ٟمًن٤مناإل قمغم جي٥م ُم٤م سمٜمل ي٤م :ي٘مقل أيب ويم٤من .ٟمٗمًف ُمع ومٙمر..ص٤محل٦م ٦مزوضم

 طمّمنقل قمٚمٞمٝمن٤م وم٤محلّمنقل اًمّم٤محل٦م اًمزوضم٦م هق فُمـ أضمٚم اهللإمم  يتيع نأ

 وهنق رؿمدشمفأو ؾم٤مقمدشمف يمثػمة سم٠مؿمٞم٤مم أسمقه هأظمؼم ًم٘مد .احلٞم٤مة ذم اًمًٕم٤مدة قمغم

 سم٤معمّمنن٤ٌمح ضمقٟمنن٤من طمنندق .وشمرؿمننده شمًنن٤مقمده ٤مزاًمنن٧مُم فأسمٞمنن روح نأ ئمننـ

 رم يمنؾ ٟمٞمؼأ اعمٜمزل .اًمٖمروم٦م طمقل ٟم٤مفمراً  فوطمٙم اعمٕمٓمػإمم  وصؾ ،زرقإ

 ٧محتن يمئٞمٌن٦م ًمقاٟمنفأ سمدت ،اًمرائع همٛمده ذم اًمًٞمػ قمغم قمٞمٜم٤مه وىمٕم٧م .ُمرشم٥م

 ومٝمنل .ُم٣من زُمنـ ُمٜمذ اجلٚمقس ًمٖمروم٦م زوضمتف ضمٚمٌتف ًم٘مد .إزرق اعمّم٤ٌمح

 هل٤مشمػا رن صمؿ .صم٤مٟمٞم٦م اهل٤مشمٗمل سم٤مٓشمّم٤مل ومٙمر .ًمٚمٌٞم٧م ظمرآأو  ؿمٞمئ٤مً  شمِمؽمي دائهت

 ىمٚمٌنف ظمٗمنؼ .سمجنقاره إريٙمن٦م قمنغم ُمٜم٤مُمٝمن٤م ذم زوضمتف وحتريم٧م ،أوًٓ  وم٘م٤مم

 :سمنقم٦م

 .هٜم٤م ُمٕمؽ أويمقي ضمقٟم٤من -
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 ومٕمٚمٜم٤مه٤م ًم٘مد .ؾمٞمدي  اُم٤مزو) أٟم٤م ٟمفإ -

 ؟ُم٤مذا ومٕمٚمتؿ -

 .ج أُمر قم٤مجلٜم٤م ًم٘مد -

 .اًمٜم٤مئٛم٦م زوضمتفإمم  وٟمٔمر ضمقٟم٤من وىمػ

 ؟ه٤م أطمد رآيمؿ هؾ ؟ٟمٔمٞمػ قمٛمؾ -

 .أطمد يرٟم٤م مل .يمال ىمّمدأ .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 .ٟمٗمًنٙمؿأ قمنغم شمٜمدُمقن ومًقف ظمرىم٤مً أأو  همٌٞم٤مً  قمٛمالً  يمؿأطمد قمٛمؾإذا  -

 ؟سمذًمؽ ذيمريمؿأ نأ جي٥م وهؾأ

 أٟمن٤م وؿمن٤مهدوه ذهٌنقا .رم يمنؾ .سم٤مًمٕمٞمن٤مدة اشمّمٚم٧م أٟم٤م ؾمٞمدي طمًٜم٤مً  -

 .واصمؼ

 .طمًٜم٤مً  -

 .ؿمٕمقره ؾمٞمًتٕمٞمد أومْمؾ يّمٌح قمٜمدُم٤م -

 .طمًٜم٤مً  -

 .ٞمٜمٞمفقم ذم ذيرة وُمْم٦م وصمٛم٦م سمٕمٜمػ اهل٤مشمػ ضمقٟم٤من ووع

 .اًمٌقومٞمنفإمم  وؾمن٤مر حمٞمن٤مه ومن٤مًمتٛمع قمن٤مل سمّمقت ل٠مؾم ؟اًمت٤مزم ُمـأن  -

 اعمًح٦م ذات وضمٝمٝم٤م وقمغم .ضمٞمٗم٤مي سم٤مٟمتٔم٤مر ٟم٤مئٛم٦م ريٙم٦مإ قمغم شمزل مل زوضمتف

 .اًمٓمٗمقًمٞم٦م
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 الحاضع الفصل

- 1 - 
 .اًمذه٤مب ىمررت ٤مإٓ أهن سم٤مًمٌ٘م٤مم ؾمٜمث٤مي ٕىمٜم٤مع ضملم حم٤موٓت يمؾ رهمؿ

 ىم٤مًمن٧م .ؾمنقم ُمًؽ نأ طمدثإذا  ٚمٞمؽقم وؾم٠مؿمٗمؼ .هقاك قمغم اقمٛمكم -

 .ضملم

 .ذنإ إًمٞمف سمح٤مضم٦م ٧ًمًم -

 .هٞمف آه -

 ؽأظمؼمشمن ًم٘مد" :ىمقل قمغم وؾمت٘مدريـ اًم٤ًمظمر اًمرو٤م ًمؽ ؾمٞمٙمقن ٟمٕمؿ -

 ."سمذًمؽ

 .ُمتقرـمن٤مً  اًمًنٞم٤مرة ذم ضمن٤مًمس ٕٟمنف ؿمنٞمئ٤مً  يًٛمع ومٚمؿ جلٞمٗم٤مي سم٤مًمٜم٦ًٌم ُم٤مأ

 ٗمًنفٟم جيٚمند وفمؾ .اعمًحقق ضمٌٜمٙم٤م وضمف إًمٞمف قم٤مد طمّمؾ ُم٤م يٗمٝمؿ نأ ٤موًٓ حم

 ُمقت يريد ُمـ ؟يمٝمذا قمٛمالً  يٕمٛمؾ نأ سمقؾمٕمف ُمـ .ضمقسم٦مأ هل٤م يٛمٚمؽ ٓ سم٠مؾمئٚم٦م

 ؟ُمٜمف صدر ىمد أذى أي ؟ضمٌٜمٙم٤م

إمم  اًمٌٞمْمن٤مم سمندًمتٝم٤م همنػمت ٘مندوم أدهِمنتفو ،اًمًٞم٤مرة ذم ؾمٜمث٤مي صٕمدت

 اًمًنٞم٤مرة ٟم٤مومذة قمغم اؾمت٘مرا وهنداه٤م أيْم٤مً  ضملم صٕمدت .أظمي وسمٚمقز سمٜمٓم٤مل

 .ُم٤ميمر شمٕمٌػم وضمٝمٝم٤م وقمغم وٞم٘مت٤من ٤مقمٞمٜم٤مه .سم٤مًمتٝمؿ إًمٞمف يِمػمان اعمٜمخٗمْم٦م

 ًمٞمًنقا ...ًمٓمٞمنػ رضمنؾ أٟمن٧م .اًمًنٞمد أهين٤م ًمٜم٤م ُم٤ًمقمدشمؽ قمغم ؿمٙمراً  -

 .سم٤معم٘م٤مسمنؾ قمٚمٞمف صمٛمٜم٤مً  يٓمٚمٌقن قمٛمالً  قمٛمٚمقا نإ ٝمؿأقمروم اًمذيـ اًمرضم٤مل ،يمثػميـ

 .اًمٌٞم٧مإمم  هل٤م يّم٤مًمؽإ قمغم ضمراً أ شم٠مظمذ ٓ وًمٙمـ
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 .اًمًٞم٤مرة سمتِمٖمٞمؾ وسمدأ ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل .اًمٜمّمٞمح٦م قمغم ؿمٙمراً  -

 .ُمٌتًنٛم٦م ؾمنٜمث٤مي ون٤موم٧مأ .اًمقضمف اًمٌٞمْم٤مم يتٝم٤مأ اًمٜم٤مومذة ُمـ لأظمرضم -

 .سمًٞم٤مرشمف ضمٞمٗم٤مي اٟمٕمٓمػ

 وُمتٕم٤موٟمن٦م ًمٓمٞمٗم٦م هن٤مإ ٝم٤مأطمٌ أٟم٤م .يمٝمذه أؿمٞم٤مم شم٘مقل دائهتً  .ذًمؽ حت٥م هن٤مإ -

 .شمرهم٥م قمٜمدُم٤م

 ؟شمًٙمٜملم أيـ ..واصمؼ أٟم٤م -

 .اًمٌحري اًم٤ًمطمؾ ذم -

 يم٤مٟم٤م ،قمّم٤مبإ يثػم كاعمحر وهدير ٤مً وُمِم١موُم ُمٔمٚمهتً  ٝمهتأُم٤مُم اًمٓمريؼ يم٤من

 اؾمنتٛمر .اًمٕم٤ممل هذا ذم وطمدمه٤م .اًمٌدائل اًمٔمالم ُمـ ه٤مئٚم٦م يمتٚم٦م ذم هتًمق أهن يمهت

 ٚمنتٝمؿشم اًمًٞم٤مرة .صقشم٤مً  ىمؾأ يم٤مٟم٧م ٤مًمق أهن متٜمك ضمٞمٗم٤مي ،اًمًٞم٤مرة هدير صقت

 رايضوإ اعمٕم٤مُمنؾ سمٜمٞمن٦مأو مجن٤متإ اُمتندادأُم٤م  .ُمٔمٚمٛم٦م ؿمج٤مروإ اًمٓمريؼ

 .ٝمهتأُم٤مُم تتٓم٤ميروم اًمزراقمٞم٦م

 .اًمقىم٧م يمؿ -

 .واسمتًؿ عمحٝم٤م .شم٠مظمرٟم٤م .رسمع ٓإ اًمقاطمدة هن٤مإ -

 .سمٕمذوسم٦م واسمتًٛم٧م إًمٞمف ٟمٔمرت .ُمٌٙمراً  اًمقىم٧م ٓيزال يمال -

 .مجٞمؾ ُمقىمػ هذا -

 .٦مإضم٤مسمن ذم ومٙمنر .جيتن٤مطمٝمهت ٓأ جين٥م اًمّمٛم٧م ذًمؽ .ًمٚمحٔم٦م ؿمٞمئ٤مً  ي٘مؾ مل

 ِمٕمري ضمٕمٚمف .مجٞمٚم٦م أؿمٞم٤مم سم٘مقل ٦مراهمٌ ،ذاشمف ُمـ خيرضمف ٟمفإ ،قمٚمٞمف شم٠مصمػم ًمّمقو٤م

 .سم٤مخلػم

 .ىم٤مل طم٤مًٓ  ؟يمذًمؽ أًمٞمس .اعمقاىمػ ذم ؿمٙم٤ملاإلىم٤مل طم٤مًٓ:  -

 ذم ين١مصمر ٓ اعمنرم ُمقىمنػ نأ رهمنؿ :و٤موم٧مأ صمؿ .مت٤مُم٤مً  صحٞمحىم٤مًم٧م:  -

 .ؾمخري٦م يّمٌح نأ سمدون ،ؾمٜم٤منإ وضمع
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 .ذنإ اًمت٠مصمػم يّمٜمع ُم٤م هذا طمًٜم٤م -

 .اعمًٌؼ اظمتالومف ًمف ؾمٜم٤منإ وضمع -

 .اعمح٤مدصم٦م سمًػم ضمٞمٗم٤مي اؾمتٛمتع

 .ُمٕمؽ شمٗمؼأ  أ أقمت٘مد ٓ -

 ؟ٓ مل طمًٜم٤مً  -

 ؾمنٜم٤منإ وضمنع ،ًمبؿمنٞم٤مم اؾمنتج٤مسمتٜم٤م يمٞمٗمٞم٦م ذم دائهتً  يٙمٛمـ آظمتالف -

 ؿمنديد رم قمٛمنؾ يٛمٙمٜمٜم٤مأو  حيتدم اًمقضمع وشمرك اجلٚمقس يٛمٙمٜمٜم٤م ،ومجٞمٕمٝم٤م

 .سمآٓم ؿم٤مقمريـ ٟمٙمقن وًمـ

 ذـمٞم٤من اجلن وقمغم يٛمـإ اًمٗمرع أظمذو اجلن قمغم سم٤مًمًٞم٤مرة يًػم يم٤من

 .اًمٓمريؼ ُمـ أظمر اجل٤مٟم٥م قمغم اًمدراضم٤مت أصح٤مب سمٛمخ٤مًمٗم٤مت نُمِمٖمقٓ

 قمنغم اقمنتهتداً  اًمتجن٤مرب ومٞمٜم٤م شم١مصمر يمٞمػ حيًؿ ُمقىمػ ٟمفإ :ىم٤مل ..ّمدىمأ -

 ٟمتنندُمر ًمننـ ىمننؾإ قمننغمأو  ؿٟمًننٚم   نأ يٛمٙمٜمٜمنن٤م اًمتجنن٤مرب سمقاؾمننٓم٦م ٟمٗمقؾمننٜم٤م

 .سم٤مًميورة

 ُم٤م ؿمخص دم٤مرب ًمديؽ يم٤مٟم٧م ًمق ٟمٗمًؽ أٟم٧م شمٙمقن نأ يٛمٙمـ يم٤من ُم٤م -

 .ٚمٝم٤محي ًمـ ٠ًمًم٦ماعم هذه ذم اجلدال نأإمم  وم٦مسم٤مإلو٤م .ظمرآ

 .٤مراظمتٌ ؾمٛمكأ احلٞم٤مة -

 اًمًنٞم٤مراتإمم  سم٤مإلون٤موم٦م اعمٕمٌند ٓمرينؼاًمإمم  ووصنال اًمّمٛم٧م ذم ؾم٘مٓم٤م

 يمن٤من اجلنن حتن٧م .ُمٝمجنقراً  اعمٙمن٤من يمن٤من وم٘مند اجلنن قمؼمت اًمتل اًم٘مٚمٞمٚم٦م

 ذيمنره اعمٜمٔمنر .اعمن٤مقمز ًمنروث ٟمت٤مٟم٦م وهٜم٤مك .سم٤مًمٞم٦م ٍٍم طُم  قمغم ٟم٤مئٛملم احلرومٞمقن

 أول هنق يم٤مرشمر ضمن ٙم٤منوم ىمري٦م ُمـ ًمقيم٤مشإمم  ضم٤مم ٟمفأ هأظمؼم يقم  ضمٞمهت)نسم

 يمن٤من اًمٚمٞمنؾ وذم اًمٜمٝم٤مر ذم اًمٕمٛمؾ قمـ اًمٌح٨م اقمت٤مد طمٞم٨م .حتتف قم٤مش ؾم٘مػ
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 ذم ينذه٥م ٟمًن٤مناإل وًمٙمنـ اًمٔمنروف ُمنـ ٕمن٤م شم اًمٜمن٤مس .اجلن حت٧م يٜم٤مم

 صمؿ .ٞمهتضم ىم٤مل هٙمذا .ًمٌٓمٜمف ـمٕم٤مُم٤مً  جيد ٓ قمٜمدُم٤م طمتك اهلل ؿم٤ميمراً  اًمت٤مزم اًمّم٤ٌمح

 .اًمٓمريؼ ذم واٟمٕمٓمػ اًمنقم٦م ظمٗمػ :ًمف وم٘مٚم٧م اًمٞمٛملمإمم  اًمٓمريؼ ذم اؾمتدار

 ُمنؽمٟمح قمنؼم طمتك اجلٛمٚم٦م هذه يردد يٙمد مل .ؾمٛمكإ ٤مرآظمتٌ هل احلٞم٤مة

 ضمٞمٗم٤مي يم٤من .وؾم٘مط ًمبُم٤مم اًمرضمؾ مت٤ميؾ .سمػمة ىمٜمٞمٜم٦م يده وذم اًمٓمريؼ ؾمٙمران

 اعمّمن٤مسمٞمح نإ ٞمن٨مسمح ضمنداً  قم٤مصنٗم٤مً  اًمٓمريؼ ويم٤من احل٤مل ذم هآر وم٘مد حمٔمقفم٤م

 ًمٞمنقم يٙمٗمنل هنذا .اًمًنٞم٤مرة سم٢مي٘من٤مف ضمٞمٗم٤مي هعأ .فٗمِمٙمشم سم٤مًمٙم٤مد ٞم٦مُم٤مُمإ

 ضمرح ذراقمف قمغم يم٤من .اًمرضمؾ اوٓمجع طمٞم٨مإمم  واٟمدومع ُمؽمضمالً  متتؿ واطمد

 ُم٤م .اًمٜم٤مس ُمـ طمِمد قمٚمٞمف اضمتٛمع ،صمٛمالً  يم٤من .ُمٙمًقرة ىمٜمٞمٜم٦م قمغم طؾم٘م ومٚم٘مد

 اعمجٝمنقل ُمنـ واؤ٤مضمن يمن٠مهنؿ سمننقم٦م قمٚمٞمف اضمتٛمٕمقا اًمٜم٤مس نأ اًمدهِم٦م ثػمي

 .اًمٌػمة رائح٦م شمٗمقح ومٛمف وُمـ اًمْمجٞم٩م ٟمقاعأ سمٙمؾ همٛمٖمؿ .جمًدة يمٔمالل

 .ضمٞمٗم٤مي ؾمٜمث٤مي ًم٧م٠مؾم ؟يرام ُم٤م قمغم هق هؾ -

 .خمٛمقر ٟمفإ ،وم٘مط اًمذراع قمغم صٖمػم ضمرح -

 .أومْمؾ سمِمٙمؾ اجلرح رؤي٦م زم ًمٞمتًٜمك اجل٤مٟم٥م قمغم اىمٚمٌف -

 اؾمنتدارت .دمٌنف مل .إٟمجن٤مز ُمن٤م ـمٚمٌن٧م سمٕمند ؾم٠مهل٤م ؟أومْمؾ هٙمذا هؾ -

 .إًمٞمف توٟمٔمر ٟمّمػ اؾمتدارة

 وطمندىم٧م .ُم٠مًمقومن٤مً  ؿمنٌح٤مً  تأر ٤مًمق أهنن يمهت وم٤مهٝم٤م ومٖمرت ،ؿم٤مطم٦ٌم يم٤مٟم٧م

 .اعمٚم٘مك قمغم إرض سم٤مًمرضمؾ

 ُمٙمتقم قتوسمّم اً أظمػم ًمتًٜمده ومٞمف شمِمٌث٧م ؟اًم٘مْمٞم٦م ُم٤م ؟رم صمٛم٦م هؾ -

 ..أيب ٟمفإ :ىم٤مًم٧م

 



 

80 

- 2 - 
 نًمنق أ يمنهت أظمنر شمٚمنق اًمقاطمند احلِمد شمٗمرق ،ؿمٌحل صٛم٧م هٜم٤مك يم٤من

 اًمٔمنناللإمم واظمتٗمننقا راضمٕمننلم  .اًمٓمٕمننؿ ٓذع أصننٌح سم٤مًمّمننٞمد ؾمننٝمؿ٤مطمًإ

 هنق واحلنزن وطمٞمداً  ٟم٤ًمناإل يٙمقن اعمِم٤ميمؾ ذم ،دائهتً  طم٤مهلؿ هق هذا .اًمٙمئٞم٦ٌم

إمم  ارتدوم٤مؾمنت ،طمن٤مًٓ  هندومه٤م ؾمٜمث٤مي اؾمتٕم٤مدت .ًمٚمٜم٤مس اعمِمؽمك اًم٘م٤مؾمؿ

 :ضمٞمٗم٤مي

 ٟمنفإ ،زم عمًن٤مقمدشمؽ وؿمنٙمراً  ًمؽ ؾم١مازم ًمٕمدم ؾم٤محمٜمل ،ضمٞمٗم٤مي ..اٟمٔمر -

 .نأ شمذه٥م نأ جي٥م ٟمفأ أقمت٘مدو ُمٜمؽ ًمٓمػ

 .وًمٙمـ -

 .أظمرى ُمرة ٟمٚمت٘مل نأ آُمؾ .سمف آقمتٜم٤مم يٛمٙمٜمٜمل أيب طمٞم٤مل شم٘مٚمؼ ٓ -

 نأ ًمدرضمن٦م صنقو٤م ذم قمنزم هٜمن٤مك يمن٤من .يمت٤مفإ ُمـ ٝم٤مأسمٞم سمرومع سمدأت

 قمنغم ٝمن٤مأسمٞم ذراع سمقوع ؾم٤مقمده٤م .ضمداهل٤م ُمـ ضمدوى ٓ أٟمف قمرف ىمد ضمٞمٗم٤مي

 قمٚمٞمٝمن٤م ئمٝمنر مل .سمج٤مٟمٌٝمن٤م ومتنتؿ أسمقه٤م ىشمٚمقّ  ،ُمٜمزهل٤م إمم سمٌطم ؾم٤مراو يمت٤مومٝم٤مأ

 اًمتنل يم٤مًمٓمري٘من٦م اًمنٜمٗمس قمنغم اقمتهتدهن٤م شم١ميمند ىمنقة هٜم٤مك يم٤مٟم٧م .ُم٤م وٕمػ

 شمٕمٚمٛمن٧م اًمٗمتن٤مة هنذه نأ قمنرف ٟمنفإ ًمٚم٘منقل طم٤مضمن٦م ٓ .اعمقىمنػ هب٤م قم٤مجل٧م

 .سم٤ميمراً  ىمدُمٞمٝم٤م قمغم اًمقىمقف

 وصنٚمقا قمٜمدُم٤م ىم٤مًم٧م .ذًمؽ ٜمؽأُمٙم نإ اًمرضمؾ وشمزور شم٠ميت نأ شمٜمس ٓ -

 اًمٚمٞمنؾ يمن٤من .ُمْمنض قمغم ؾمٞم٤مرشمفإمم  واؾمتدار هل٤م حًمقّ  .ؾم٤معم٦م رطمٚم٦م ،اًم٤ٌمب

 طمزيٜمن٤مً  فمٝمنرو .فأـمٗم٤مًمن ذور ُمنـ ُمِمنٛمئز قمجنقز وضمف ُمثؾ واًم٘مٛمر يمئٞم٤ٌمً 

 .خم٤مدقم٦م أؿمٙم٤مًٓ  اختذت وم٤مًمٖمٞمقم

 يدظمالن ومه٤م سمٞمٝم٤مأو ؾمٜمث٤مي قمغم ٟمٔمرة ًم٘مكأو شمقىمػ اًمًٞم٤مرةإمم  سمقصقًمف

 اًمتنل اًمٕم٤مـمٗمن٦م ذح سمقؾمنٕمف يمن٤من وُمن٤م شمٕمؽمينف همريٌن٦م سمرقمِم٦م ؿمٕمر .اعمٜمزل
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 ٩مهٞمّ  اًمذي ملإ وضمف ذم وصم٤ٌمت او٤مإؿم٤مر ذم وم٤مشمـ حتدٍ  هٜم٤مك يم٤من .ومٞمف شمقهج٧م

 وهمنػم اًمٖمريٌن٦م ؿمٞم٤ممإ ىمٚم٘متفأ اًمٌٞم٧مإمم  ؾم٤مر قمٜمدُم٤م .اًمٕمٛمٞمؼ اطمؽماُمف ي٘مظأو

 ًمنٞمس ٟمنفأ أيْمن٤مً  ؿمنٕمر ًمٙمٜمنف .سم٤مًمذات اًمٞمقم هذا ذم ًمف طمدصم٧م اًمتل اعمتٜم٤مؾم٘م٦م

 آرشمٞمن٤مح سمٕمنض ًمف ٥مؾمٌّ  ُم٤م وهذا ؿمٞم٤ممإ هذه ُمثؾ ًمف حتدث اًمذي اًمقطمٞمد

 .ؾمٝمؾأ رطمٚمتف ضمٕمؾ ُم٤م ،سمًٜمث٤مي ومٙمر .ُم٤م ٟمققم٤مً  اًمٜمٗمز



 

83 

 

 

 العاشر الفصل

 ؟ضمٞمٗم٤مي ...ضمٞمٗم٤مي -

 .أيب ٟمٕمؿ -

 .نأ اجلٚمقس همروم٦مإمم  شمٕم٤مل -

 .أيب طمًٜم٤مً  -

 ؟شمًٛمعأ .ومقراً  شمٕم٤مل طمًٜم٤مً  سمال -

 ونج٦م حيندث نأ قمٚمٞمنفيمن٤من و ،اًم٤ًمطم٦م ٟمحق هبدوم اًمًٞم٤مرة ضمٞمٗم٤ميىم٤مد 

 ضمٞمٗمن٤مي أوىمنػ .ُمٗمتقطمن٦م اًمٌقاسمن٦م .اًمً٘مٞمٗم٦م ذم اًمٜم٤مئؿ اًمٚمٞمكم احل٤مرس ًمٞمقىمظ

 ًمٞمس ذإ ،أسمقه ٟم٤مداه قمٜمدُم٤م ودهش اخلٚمٗمل اًم٤ٌمب ُمـ همرومتفإمم  وذه٥م ؾمٞم٤مرشمف

 اًمٌن٤مب قمٜمند شمقىمنػ ،هيٕم٤مً  ُمٜم٤مُمتف ارشمدى .ُمًتٞم٘مٔم٤مً  ئمؾ أسم٤مه نأ ومٙمرة ًمديف

قمنغم  حتقًمن٧م دهِمنتف ًمٙمنـ ،ُمتن٠مظمراً  قمقدشمف ُمـ هم٤مو٥م أسم٤مه نأ أدرك وًم٘مد

 رعزي أسمقه يم٤من .اجلٚمقس همروم٦مإمم  ودظمؾ ؿمج٤مقمتف اؾمتجٛمع .اُمتٕم٤مو٤مً  اًمٗمقر

 يقاضمٝمنقن وهنؿ اًمدراُم٤مشمٞمٙمٞمن٦م اعمحن٤مُملم ضمدين٦م يمؾ قمٚمٞمفىمد سمدت و اًمٖمروم٦م

 دظمنؾ قمٜمدُم٤م ضمٞمٗم٤ميإمم  يتٓمٚمع مل .ؾمٞمج٤مرة ومٛمف ذم يم٤مٟم٧م .خمٞمػ جمرم ىمْمٞم٦م

 .وواضمٝمف اؾمتدار سمؾ

 ُمن٤م ؟ومٞمف يمٜم٧م اًمذي اعمٙم٤من يم٤من يٜمهتأو ضمداً  رُمت٠مظم ؟ُمت٠مظمراً  قمدت عم٤مذا -

 سخ ؟يمٜم٧م أيـ نوأ .ُمٜم٤مُمل زقمج٧مأو ىمٚم٘ملم سم٘مٞمتٜم٤مأ ًم٘مد ؟ه٤م ...ىمْمٞمتؽ

أراد  ًمنق وطمتنك ؿمنٞمئ٤مً  ي٘مؾ مل ضمٞمٗم٤مي .هم٤مو٦ٌم سمخٓمقات ٟمحقه ُمت٘مدُم٤مً  واًمده

 .ٟمٙمداً  ضمٕمٚمف إب ومٍماخ رم ىمقل
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 أون٤مف .همرين٥م رمإمم  وشمتحقًمنقن شمٙمنؼمون هٙمنذا ـمٗمن٤ملإ ؿأٟمت -

 .أيمٚمٛمؽ أٟم٤م :إب وم٘م٤مل .أُمف إمم ضمٞمٗم٤مي ٟمٔمر ،واًمٕمجقًم٦م احل٤مدة سمٓمري٘متف

 .أيب أقمرف -

 قمالىمن٦م سمٞمٜمٝمهت ،دوُم٤مً  اعمج٤مل هذا ذم يتحدصم٤منٓ  ومٝمهت اًمّمٛم٧م قمٚمٞمٝمؿ ؿظمٞمّ 

 .يتحندصم٤من ُمن٤م ومٜم٤مدراً  شم٘م٤مسمال نإو ،ؾمٌقعإ ذم يت٘م٤مسمالن ُم٤م ٟم٤مدرا ،قم٤مدة ص٤مُمت٦م

 جمنرد إٓ شمٙمـ مل قيإسم طمٜم٤مٟمف ضمذوة نإ سمؾ ُمٕمف ًمٓمٞمٗم٤مً  يٙمـ مل أسم٤مه نٕ ًمٞمس

 شمالىمقا ٕٟم٤مس ػاعمتٙمٚمّ  ٓم٘مساًم سمٞمٜمٝمهت طمّؾ  ًم٘مد .اًمقفمٞمٗمل سم٤مًمقاضم٥م طم٤ًمسإ

 .اٟمًنج٤مُمٝمؿ قمندم ُمنـ اًمنرهمؿ قمغمقمٚمٞمٝمؿ اًمتقاصؾ  نأ دريمقاوم٠م ـمقيالً  ُمٕم٤مً 

 ؟ُمًن٤مم أراكأو   ينرام ُم٤م قمغم أٟم٧م هؾ)نسمأو  أيب هٚمقأو  ُمثال ،اخلػم سمّم٤ٌمح

 أسم٤مه نوم٢م همري٦ٌم وسمٓمري٘م٦م .اًمٚم٘م٤مم قمٜمد سمٞمٜمٝمهت يدور ُم٤م يمؾ هق يٌدو ُم٤م قمغم وهذا

 شمٚمٌنل يمٌنػمة عم١مؾمًن٦م سم٤مًمتجًنٞمد ؿمٌفأ يم٤من .سم٤محل٥م اًم٘مقي اًمِمٕمقر يٚمٝمٛمف مل

 .احلٞم٤مة ذم رهم٤ٌمشمف

 .واًمده شم٠موه .اًمٖمروم٦م قمغم اًمّمٛم٧م ـمٌؼأصمؿ 

 .صقشمف واٟمخٗمض سمٕمده٤م ىم٤مًمف ُم٤م هذا ؟احلٗمٚم٦م يم٤مٟم٧م يمٞمػ -

إمم  أسمنقه شمقضمف ،أظمرى ُمرة اًمّمٛم٧م طمّؾ و ،ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل .ًمٓمٞمٗم٦ميم٤مٟم٧م  -

 .ٟم٤مئٛم٦م ٤مزاًم٧مُم اًمتل أُمف هز .اًمنماب يّم٥م ضمٞمٗم٤مي ومًٛمٕمف اًمٌقومٞمف

 عمنرات اًمتٚمٗمن٤مز ذم ٟمنقُمٝمؿ ذم اًم٤ًمئريـ ؿم٤مهد ًم٘مد .ومتحريم٧م ؟.ُم٤مُمل -

 ٟمٗمًنف اًمِمٕمقر اٟمت٤مسمف .يزقمجقٟمف هنؿإ ،ُمٜمٝمؿ سمخقف يِمٕمر دائهتً  ويم٤من ،قمديدة

 .همٞمٌقسم٦م ذم ٤مًمق أهن يمهت ،أُمف حتريم٧م قمٜمدُم٤م

 ؟سمخػم أٟم٧م هؾل أُم -

 .ؿمٕمره وومريم٧م سمٛمح٦ٌم وقم٤مٟم٘متف ًمف اسمتًٛم٧م

 ٟمخنؼم نأ وؿمنؽ قمنغم يمٜمن٤م ؟قمٚمٞمنؽ ىمٚم٘منلم يمٜم٤م ًم٘مد يمٜم٧م أيـ ؟ضمٞمػ -

 .اًمنمـم٦م
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 .يرام ُم٤م قمغم يمٜم٧م .أُمل ي٤م ًمٚم٘مٚمؼ ُمؼمر ٓ -

 قمغم اًمًٚم٥مو اًمّمحػ ذم آظمتٓم٤موم٤مت قمـ شم٘مرأ ملأ ،أٟم٧م شم٘مقًمف ُم٤م هذا -

 .ينرام ُمن٤م قمنغم ًمٞم٧ًم ؿمٞم٤ممإو .ُمٚمؽأ ُم٤م يمؾ أٟم٧م ؟اًمٞمقُمل واًم٘متؾ اًمٓمرق

 ؟ه٤م ..حتذر نأ وقمٚمٞمؽ ،ؾمقم يّمٞمٌؽ نأ أريد وٓ

 .شمقىمٕم٧م مم٤م ـمقلأ اؾمتٛمرت احلٗمٚم٦م ،رم هٜم٤مك يٙمـ مل .سمخػم أٟم٤م طمًٜم٤مً  -

أٟمنف  إُمنرو .يمٓمٗمنؾ شمٕم٤مُمٚمف ُمف٠موم يمثػماً  ذًمؽ حي٥م ٓ وهق ؿمٕمره ُمًدت

 .احل٥م ذًمؽ وشمٔمٝمر حتٌف هن٤مأ يٕمرف وهق سم٘مرهب٤م قضمقدهًم دائهتً يرشم٤مح 

 اهلن٤مشمٗمل آشمّمن٤مل شمتذيمر وهل واٟمتّم٧ٌم ومج٠مة أُمف ىم٤مًم٧م .اهلل ي٤م ..وهأ -

 سمٜمٔمرهن٤م ـمرىمن٧مأو ؿم٤مطم٦ٌم ٧مأصٌح ،سمنقم٦م عمحٝم٤م ،ه٤متقشمرسم ؿمٕمر .أوود مٕ

 .اًمًج٤مدة ٟمحق

 ؟أُمل ي٤م إُمر ُم٤م -

 .إًمٞمف شمٜمٔمر ٓ زاًم٧م ُم٤م

 .كأظمؼم يمٞمػ دريأ ٓ -

 ؟ُمٙمروه صمٛم٦م هؾ .إُمر ٤مُم -

 احلن٤مضمٌلم قمنغمو ُمٜمٓمقيتن٤من قمٞمٜم٤مهن٤م ،صٛمتٝم٤م سم٥ًٌم احلدس ًمديف شمٕمٛمؼ

 .فمؾ

 .اشمّم٤مًمؽ سمٕمد مت٤مُم٤مً  ،اعم٤ًمم هذا ه٤مشمٗمل اشمّم٤مل ٟم٤مضم٤مم -

 ؟يم٤من ُم٤مذا -

 .طم٤مدث ًمف طمدث أوود -

 .همري٥م صٛم٧م هٜم٤مك يم٤من

 .ؿمٙمقيمٞم٤مً  صٛمتف يم٤من ؟أوود أي ؟طم٤مدث ؟أوود -

 .سمحزن إًمٞمف ٟمٔمرت
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 .صدي٘مؽ أوود -

 ؟طم٤مدصم٦م -

 .يمٝمٛمنس يمٚمهتو٤م رضم٧مظم .ُمِم١موم سمح٤مدث شمقرم .ضمٞمػ ي٤م ..ُم٤مت ًم٘مد -

 ،ًمٚمخنؼم اعمرقمن٥م صمرإ ضمٞمٗم٤مي رضب صمؿ ،صٛم٧م هٜم٤مك ويم٤من ،سمٙم٤مم صقو٤م

 :سم٤مًمٍماخ وسمدأ ومٛمف وومٖمر قمٞمٜم٤مه اشمًٕم٧م

 ًمٞمًن٧م هنن٤مإ .طم٘مٞم٘من٦م يٙمنقن ان يٛمٙمنـ ٓ ،،ُمن٤مُمل يمال .سخ ..يمال -

 .أُمل ٓ ...طم٘مٞم٘م٦م

 وذراقم٤مهن٤م واىمٗمن٦م أُمنف ىم٤مًم٧م .سمًٝمقًم٦م ظمذه٤م .ضمٞمػ ي٤م سمًٝمقًم٦م ظمذه٤م -

 وضمًنده ريٙمن٦مإ قمنغم ووىمنع أُمنف ُمنـ ٟمٗمًف ؾمح٥م ،اعمردمٗم٦م رىمٌتف طمقل

 .ي٤مً إراد ٓ يرشمٕمش

 .ٓ ...أوود .ٓ ..ٓ .أُمل ي٤م ذًمؽ يٙمقن نأ يٛمٙمـ ٓ -

 هلنذا اًمقطمٞمند اًمّمنقت هنق اًمٕمٛمٞمنؼ واًمِمنٕمقر وآٟمٗمٕم٤مل اًمٜمحٞم٥م يم٤من

 شمنرَ  مل ومٝمنل ظمٌن٤مرهإ قمنغم ٟمٗمًنٝم٤م شمٚمنقم وهل ضمدوى سمال أُمف ضمٚم٧ًم .اًمٚمٞمؾ

 ٟمِمنٞمجف مخند ـمقينؾ وىمن٧م سمٕمند ،سمحزٟمنف ؿمنٕمرت .داً ضمن ىمٚم٘م٤مً  أسمداً  ضمٞمٗم٤مي

 أصنٌح صنقشمف وًمٙمـ .ُمٌٝمقرشملم قمٞمٜم٤مهيم٤مٟم٧م  .قم٤مسمرة دُمٕم٦م ومٛمف ذم وؾم٘مٓم٧م

 .ضمداً  ٤مً ه٤مدئ وُمـ صمؿ ص٤مر ..ومج٠مة ه٤مدئ٤مً 

 ؟ُملأي٤م..إُمر طمدث يمٞمػ -

 سم٤مًمققمن٦م ىمنرب واىمٗمن٦م ُم٘مٓمنقرة قمرسمن٦م ظمٚمنػ يتٌنقل يم٤من ٟمفأ أُمف فأظمؼمشم

 .اخلٚمػ ُمـ وصدُمتف ًمت٘مػ أظمرى ُم٘مٓمقرة وم٤مٟمحروم٧م

 طمتنك يًٛمع مل ؟ساظمف اعم٘مٓمقرة ؾم٤مئؼ يًٛمع مل يمٞمػ .يّمدق ٓ أُمر -

 صنن٤مظم٤ٌمً  وننجٞمج٤مً  شمّمنندر ومنن٤معم٘مٓمقرات .قمٚمٞمننف اًمٕمنن٤مسمرون سخ قمٜمنندُم٤م

 يرى ٓ قم٤مدة اًم٤ًمئؼ ن٢موم ضمداً  ـمقيٚم٦م اعم٘مٓمقرة نوٕ .ضمداً  أهمٌٞم٤مم واًم٤ًمئ٘مقن

 ُمفأ يم٤مٟم٧م .اًمقصقل ىمٌؾ ُم٤مت ًمٙمٜمف اعمِمٗمكإمم  أوود واأظمذ .ظمٚمٗمف حيدث ُم٤م
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 يمن٤من ضمٞمٗمن٤مي .اعمًنٙمٞمٜم٦م مًمنب ين٤م آووه .سمنذًمؽ ختؼم  وهل شمٜمِم٩م اعمًٙمٞمٜم٦م

 واًمٜم٤مس ًمف ظم٤مً أ أوود يم٤من ،ذًمؽ يٛمٙمٜمف ٓ ،ُمرإ يّمدق مل .ؾمٛمٕمف عم٤م ُمرقمقسم٤مً 

 ،وُمره٤م حٚمقه٤مسم سمّمداىم٦م ؾمقي٦م شمرقمرقم٤م .٤منُممشمق روطم٤من هنهتإ :قمٜمٝمهت ي٘مقًمقن

 مه٤مأطمند نيمن٤م ،اًمتدريس ُمـ اًمًٜمقات شمٚمؽ يمؾ حتٛمال ،وؿمج٤مرات حتدي٤مت

 قمنـ يمٌػمة أطمالم يم٤من ًمٙمٚمٞمٝمهتو يتٜم٤مىمِم٤منو ،هدافإ يْمٕم٤من .ًممظمر ُمٚمٝمهتً 

 شمنذيمره ُم٤م أيمثرو .اعمختٚمٗم٦م اًمٖمزل ٖم٤مُمراتُم ذم يمٌػميـ رومٞم٘ملم يم٤مٟم٤م .اعمًت٘مٌؾ

 ٓ ٚمؿٞمومن ُمِمن٤مهدة سمٕمند ؾمنقي٦م يٛمْمٞم٤مهن٤م اًمتل اًمٚمحٔم٤مت شمٚمؽذم  صٛمتٝمهت هق

 قمنغم يتجنقٓن ٜمندُم٤مقمأو  .صندي٘متٞمٝمهت ُمع وطمٞمديـ يٙمقٟم٤من قمٜمدُم٤مأو  يٜمًك

 طمنقل ضمديندة ٟمٔمرين٤مت ومٚمديف يم٤مشم٤ٌمً  يٙمقن نأ دائهتً  أوودأراد  ًم٘مد .اًم٤ًمطمؾ

 .ظمرآ ؿمٞمئ٤مً  ضمٞمٗم٤مي شمذيمر ،اًمٙمت٤مسم٦م

 ُمنـ اعم٘مٓمنقرات شمِمٙمٚمف ُم٤م طمقل ُم٘م٤مًٓ  ُمرة ذات أوود يمت٥م ًم٘مد .أُمل -

 .ذير طمديد :سخ .ذير طمديد هن٤مإ .وديد

ؿ هنأ ايمتِمػ ُم٤مإذا  اعمٕمٚمٛملم ديحت قمغم اقمت٤مد وًم٘مد ىمقي٦م رامآ ًمف دائهتً  أوود

٤ٌَّمق وًمد ٟمفإ :اعمٕمٚمٛمقن قمٜمف ومٞم٘مقل.خمٓمئقن  .ؾم

 .أوود ُمن٤مت ًم٘مند .ريٙمن٦مإ قمغم وؾم٘مط ضمٞمٗم٤مي سخ !إٟمف ُمٞم٧م أن -

 .ؿمٌحٞم٦م سمّمقرة ُم٤مت

 ؿمنٕمر .روطمف وم٤مرق ىمد ُمٚمٛمقسٍ  وهمػم طمٞمقي٤مً  ؿمٞمئ٤مً  ًمق أن يمهت ضمٞمٗم٤مي ؿمٕمر

 وىمند قمٜمٝمن٤م اًمٙمت٤مسم٦م أوودأراد  اًمتل اعمجتٛمع ذم ظمٗم٤مىم٤متاإل ذات هن٤مإ ،سم٤مًمٗمراغ

 .سمًقم طم٤مًمف وؿمٕمر سمٛمرارة ومٙمر ،ووم٤مشمف قمـ ُم١ًموًم٦م سم٤مشم٧م

 أؿمٞم٤ممو يقم يمؾ حتدث يمٝمذه أؿمٞم٤مم :٤مإًمٞمٝم ىمرسمتف ،أُمف ىم٤مًم٧م .٤ًٌمـم٦مسم شم٘مٌٚمٝم٤م -

 اًمٙمثػم يٗمٕمؾ نأ اعمرم سمقؾمع وًمٞمس ،سمذًمؽ ُمبى احلٞم٤مة ،احلدوث ذم شمًتٛمر أؾمقأ

 ُمنع فضمنقأ صنقو٤م يمن٤من .٤مقم٦مسمِمنج شمقاضمٝمٝمن٤م نأ هق شمٗمٕمٚمف ُم٤م أومْمؾو طمٞم٤مهل٤م

 وىم٧م ُمـ .٤مومٞمٝم ُمرهمقب همػم يمروح راطم٦م سمال اًمٖمروم٦م ذم يتحرك وضمقٟم٤من اًمٕم٤مـمٗم٦م
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 أوود روح ومٚمؽمىمند .قمٚمٞمنف يٕمتٛمند سمٕمده٤م حيدث وُم٤م وطمٞمداً  اًمٗمرد يٙمقنآظمر  إمم

 اًم٘مْمنٞم٦م اطمتنقى ىمند يمن٤من نإوأن  ضمٞمٗمن٤مياًمٕمٛمٞمنؼ  احلنزن همٛمر .شم٤مم سمًالم

 يٙمنقن نأ أرادو حلٔم٦م يمؾ ذم يزداد واًمٗمراغ اًمذيمري٤مت وقم٤مدت ذه٥م .سمٖمٛمقض

 رأى ٟمفأو اًمٕم٤مئٚم٦م مأصدىم٤م ُمـ أوود واًمدإذ إن  ضمقٟم٤من شم٠مصمر ذًمؽ وظمالل .ًمقطمده

 :وم٘م٤مل ..روم٘متٞمٝمهت أطم٥م وًم٘مد طمٞم٤منإ أيمثر ذم ُمٕم٤مً  أوود ُمع ضمٞمٗم٤مي

 إُمر حيدث .ومٞمٝم٤م ٟمٗمًف ي٘م٤مشمؾ اًمتل شمٚمؽ هل ٟم٤ًمناإل ُمٕم٤مرك قمٔمؿأ نإ -

 .ُم٤م سمٓمري٘م٦م زه٤مٟمتج٤مو وًمٙمٜمٜم٤م وًمدي ي٤م جلٛمٞمٕمٜم٤م

 اًمِمنٕمقر ومٚمدينف .آظمنر رم أي ُمنـ أيمثنر ظمنقف قمـ ٟم٤ممج٤مً  طمديثف يم٤من

 ُمن٤م ٛمنفيٕمٚمّ  مل إذ اًمقطمٞمند وًمنده فمنـ ٥مظمٞمّ  أٟمف ذًمؽو ،اعمحًقم همػم سم٤مًمذٟم٥م

 يٙمنؽمث مل وممإ ؾمنٜمقاشمف ذم .٘مٞم٘من٦ماحل حلٔم٦م يم٤مٟم٧م .احلٞم٤مة طم٘م٤مئؼ ُمـ يٙمٗمل

 .ذًمنؽ قمغم ُمٍماً يم٤من  ،اًمزوضم٦م وفمٞمٗم٦م ومٝمذه ،وًمده ًمؽمسمٞم٦م احلٛمٞمٛمل سم٤مجل٤مٟم٥م

 ذم وىمتف ضمّؾ  ُم٣مأو ضمٞمٗم٤مي يمؼم ًم٘مد ،قمٛمٚمف شم٠مؾمٞمس اًمدوام قمغم يِمٖمٚمف يم٤منو

إٓ اًم٘مٚمٞمنؾ ُمنـ  وآسمنـ إب مل يٛمنض لماًمًٜم ُمرور وُمع ،داظمٚمٞم٦م ُمدرؾم٦م

 يم٤مٟمن٧م .طمتنك أن أظمنرقمغم  مه٤مأطمد ُم٤م طم٤مل دون أن يتٕمرف اًمقىم٧م ُمٕم٤مً 

 ُمنع ضمٞمٗم٤ميأم  ٨مطمدي وؾمهتع اًمقىمقف نإ .دوُم٤مً  اًمِمخّمٞم٦م اًمٚمٛم٦ًم شمٜم٘مّمٝمهت

 .نأ همْمنٌف شمٌندد ًم٘مد .سم٤مإلظمٗم٤مق ؿمٕمقره جلقٟم٤من أقم٤مد اًمٓمري٘م٦م هبذه وًمده٤م

 احلٙمٛم٦م يمٚمهتت يمؾ ي٘مقل أراد أن ،اًمِمخّمٞم٦م اًمٚمٛم٦ًم ٜم٘مصُم٤م ي ؿيرُمّ  أراد أن

 .ُم٣م ومٞمهت ىم٤مهل٤م اًمتل

 .شمٕمرومٝم٤م نأ قمٚمٞمؽ ىمٚمٞمٚم٦م أؿمٞم٤مم وصمٛم٦مأن  رضمالً  ٧مأصٌح ًم٘مد ضمٞمٗم٤مي -

 .ًمقطمده يٌ٘مك نأ يمثػماً أراد  ،ىمٚم٘م٤مً  ويم٤من .ُمًتٛمع ٟمّمػ ضمٞمٗم٤مي يم٤من

 ُمٜمنف رم قمنغم حتّمنؾ وًمٙمنل ضمداً  ُمٕم٘مد ومٞمف ٟمٕمٞمش اًمذي اعمجتٛمع نإ -

 ُمن٤م يقُمن٤مً  وًمٙمٜمنؽ ىمّمندهأ ُمن٤م شمٕمنرف ٓ رسمهت .اًمٜمٔم٤مم ومقق شمرشمٗمع نأ ومٕمٚمٞمؽ

 .شمًنٌحأو  سمن٤مًمٖمش شمتِمن٨ٌم نأ ُمن٤مإ ٟمن٧مأو صٖمػمأو  يمٌػم ُم٤مإ اعمرم .ؾمتٕمرومف
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 اًم٘منقة ،واًمالٟمٔمن٤مم اًم٘م٤مٟمقن ُمـ اؾمٕم٦موو ُمؽماسمٓم٦م ؿمٌٙم٦م ذم أٟم٧م .ًمؽ واخلٞم٤مر

 اًمٜمن٤مس حيًن٥م وُمن٤م اعمجٜمنقن اعمجتٛمنع هذا ذم آؾمتٕمهتل ؾم٤ممةإو واًمْمٞم٤مع

 اًمثنروة هنق اظمتٞمن٤مري يم٤من .ًمٖم٤مي٦م وؾمٞمٚم٦م هق ٌ٘مكشم ُم٤م ويمؾ .اًم٘مقة هق طم٤ًمسمف

 هنق اًمنثٛمـ وًمٙمنـ ص٤مسمٕملأ ظمالل اعم٤مريـ اًمٜم٤مس ُمـ طمّمتل ومكم ،واًمًٚمٓم٦م

 وديد يتذيمر ُمٜمزقم٩م قم٘مؾ ،ًمٍمحا ذم سير يمؾ ُمع يردمػ ؾمٝمؾ همػم رأس

 اًمٙمٚمهتت ومٛمف ُمـ وشم٤ًمىمٓم٧م ..سمٜمل ي٤م ًمؽ ٟمّمٞمحتل نإ .احلٞم٤مة ـمقل قمدامإ

  يزل مل وضمٞمٗم٤مي .ًمٞم٤مً آ ُمٜمف اٟمًح٥م اًمٙمالم ًمق أن يمهت إُمر يم٤من واٟمًج٤مم سمقزن

 .حيتٛمؾ ٓ ىمٚم٘مف أصٌحو ُمًتٛمع ٟمّمػ

 ،ىمندُمٞمؽ قمنغم ىمػ .احلٞم٤مة ذم اخل٤مص٦م ـمري٘متؽ قمغم اُمضِ  :إب ىم٤مل -

 شمتخذ ٓ وًمٙمـ اعمقاىمػ وزه ٓ ظمِمٜم٤مً  رضمالً  ويمـ اخل٤مص سمرٟم٤مجمؽ قمغم قمثرا

 صمؿ ..قمديدون أقمدامأن  وزم قمديدة ٤ممظمٓمأ اىمؽموم٧م ومٚم٘مد ىمدوة ُمٜمٝمجل ُمـ

 ؟شمًٛمٕمٜملأ ..ظمٓمر ٟمفإ راىمٌف ؟ه٤م ؾمقهق قمٛمؽ شمٕمرف هؾ .شمقىمػ

 :ريٙم٦مإ قمغم سم٘مٚمؼ اٟمت٘مؾ ـمقيالً  ٠موودسم يٗمٙمر يم٤من اًمذي ضمٞمٗم٤مي نإ

 شمؽميمٜمنل ٓ مل ..ومجن٠مة ضمٞمٗمن٤مي سخ ؟نأ هنذا سمٙمنؾ  ختنؼم وعمن٤مذا -

 ؟نأ ًمقطمدي

 .سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م شمتٝمٛمف قمٛمٞم٘م٤مً  سمف وطمدىم٧م ريٙم٦مإ ُمـ أُمف هنْم٧م! ..ضمٞمٗم٤مي -

 ؟زمإ شمٜمٔمريـ ُم٤مذا ُمـ أضمؾ -

 يٜمٗمنتح سم٤مهبن٤م ؾمنٛمٕم٤م ،ومحًن٥م قمنغمإإمم  سمّمٛم٧م صٕمدت ،ؿمٞمئ٤مً  شم٘مؾ مل

 .مخندت وؾمنٞمج٤مرة س٠ميمن يدينف ذمو اًمٖمرومن٦م وؾمنط ضمقٟم٤منوىمػ  ،ويٜمٖمٚمؼ

 .اًمٖمري٥م زوضمتف شمٍمف ذم ُمًتٖمرىم٤مً  .اًمٙم٤مُمٚم٦م همػم سم٢مؿم٤مرشمف ُمتجٛمداً 

 مل فًمنق أٟمنيمنهت  ؿمنٕمر وُم٤م ًم٨ٌم أن ،ضمٞمٗم٤مي ل٠مؾم ؟يرام ُم٤م قمغمأُمل  ؾه -

 ومٔمٞمٕمن٤مً  قم٤معمن٤مً  يم٤من ًم٘مد .ٖمٛمْمت٤منُم وقمٞمٜم٤مه سمزوضمتف رومٙمّ  ،واًمده دم٤مهٚمف .يتٙمٚمؿ

٤مٟمن٧م ومٗمنل طمنلم يم ،اعمختٚمٗمن٦م سمٓمري٘متنف يمنؾ ،دمن٤مرب دون يمالمهن٤م ي٘متًهتٟمف
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٦م ٞمنٗمٕم٤مًمسم هنق اؾمتج٤مب ،ًمْمٕمٗمٝم٤م وُمروٝم٤م هل٤م اًمٙمقاسمٞمس سم٤مضمتٞم٤مح اؾمتج٤مسمتٝم٤م

 اًمتنل سمٛمخ٤موومٝمن٤م اًم٤ٌمل ُمٜمِمٖمٚم٦م هل يم٤مٟم٧م .اًمٕمٛمٚمٞم٦م طمٞم٤مشمف ذم اؾمتٖمراقو أيمثر

اٟمتٗمك  فٟمأ ًمدرضم٦م ،٠ميمثروم أيمثر سمٜمج٤مطمف ضمداً  اًم٤ٌمل ُمٜمِمٖمؾ وهق ،ضمداً  شمزقمجٝم٤م

 .احلزيٜم٦م ومٙم٤مرإ هذه عمثؾ ُمتًعأي ذهٜمف  ُمـ

 ُمـ ضمداً  طم٤ًمؾم٦م هن٤مأأن  أُمؽ ُمِمٙمٚم٦م :سمره٦م سمٕمد ىم٤مل .ػمسمخ ؾمتٙمقن -

 اًمرضمن٤مل ُمن٤مأ ًمٚمٜمًن٤مم شمًنٚمٞم٦م يٌندو ُمن٤م قمغم ٟمفإ ي٘مٚم٘مؽ ذًمؽ شمدع ٓ ،خم٤موومٝم٤م

 وٓ ..جلٞمٗمن٤مي سمخٗمنقت اسمتًنؿ .اعمقضمنقدة همنػم خم٤موومٝمـ قمغم ومٞمْمحٙمقن

 ؟شمًٛمعأ اًم٘م٤مدُم٦م اعمرة ذم شمت٠مظمر

 يٛمٌمن فق أٟمًم يمهت وسمٌطم سمّمٛم٧م فرأؾم هيز وهق اًمٖمروم٦م ُمـ ضمٞمٗم٤مي ظمرج

 ذم سم٤مًمٗمْمنقل ؿمنٕمر .ضمقٟم٤من قمغم ٧مطمٚمّ  اًمٖمروم٦م ذم اعمتٌ٘مٞم٦م اًمٙمآسم٦م نإ .اعم٤مم قمغم

 سم٤مسمٜمف سم٤مًمتْمحٞم٦م يًٛمح فًمق أٟم يمهت وسمدا ،اًمٖمروم٦م يٖم٤مدر ضمٞمٗم٤مي يراىم٥م وهق ذاشمف

 وًمٙمـ وىمقر سمٔمٚمؿ اسمٜمف قم٤مُمؾ ٟمف٠مأطمس سم .ُمٕمروف همػم طم٤ًمؾمفإ يم٤من ،اًمقطمٞمد

 زوضمتف سمف فأظمؼمشم اًمذي اًمٙم٤مسمقس ىمٗمز صمؿ .حتديده فٕمسمقؾم يم٤من ُم٤م .دىمٞم٘م٤مً  ًمٞمس

 ُمنـ صندع يمؾ ذم ُم٘محهتً  سمدا وسمٍماطم٦م يّمٕم٘مف فًمق أٟم يمهت .سمقوقح قم٘مٚمفإمم 

 قمٜمندُم٤م ضمٞمٗمن٤ميهمٚمن٥م اًمٜمنقم و .ارشمٕمند ..يٜمت٤مسمف ُمًٛمك همػم ظمقف ..روطمف

 ٕزهن٤مر اًمٖمن٤مُمض واًمْمحؽ اًم٘مرسم٤مٟمٞم٦م ًمبضمراس اعمِم١موم اًم٘مرع شمٜم٤مهك إًمٞمف

 هنن٤مإ ،اعمٜمنزل ذم صنقاتإ ؽشمٚم ؾمٛمع نأ ُمٜمذ ـمقيؾ زُمـ ُم٣م ًم٘مد .اًمرسمٞمع

 يم٤من .ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م ظم٤مرىم٦م سم٠مصدام وُمِمقه ُمِمحقنذم اًمٕم٘مؾ  ضمٜم٤مئزي سمٚمحـ أؿمٌف

 ضمٞمٗمن٤مي قم٘منؾ ُمن٤مأ .اًمًحري٦م شمٕمقيذشمف ويًتح٨م ؾمالومفأ أرواح يٜم٤مؿمد أسمقه

 ىمٌؾ ُم٤م ُمٞمدان ذم يمٚمف اًمنم ًمق أن يمهت ظمػمإ يم٤معمالذ اًمٓم٘مس ًمف سمدا وم٘مد اعمٙمدر

 اًمّمٗم٤مئح قمغم واًميب اًمرسمٞمع أزه٤مر ؽوح نإ .سم٤معمقاضمٝم٦م يؽمصده اًمٔمٝمقر

 .اًمّمنٛم٧مُمنع  شمقاصنٚمف ذم ٧مسم٤مًمٖمن ىمد ًمٚمتٕمقيذات اًمٕم٤مزم واًمؽمدد اًمٜمح٤مؾمٞم٦م

 .دمدي ٓ ؿمٗم٘م٦م ذم سمٕمزًمتٝم٤م اًمٌٞم٧م طمقل شمؽمدد اعمجقوم٦م صدامإ ويم٤مٟم٧م
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 اللـالظ
 عشر احلادي الفصل

- 1 - 
 سمًنفُمال شمٖمنػمأن و اًمنيرإمم  اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ٤مأسم٤مه حتٛمؾ نأ ؾمٜمث٤مي قمغم يم٤من

 طمدث ُم٤م .اخلٜمزير طمتك حيرج اًمذي اًم٘ملم ُمـ ٝم٤مشمٜمٔمٗمو اخلٛمر سمرائح٦م اعمِمٌٕم٦م

 رهمنؿ يمثػماً  ينمب ٟمفإ .ذسمف قم٤مدات ذم اقمتٞم٤مدي همػم شمٓمقراً  يم٤من اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 مل ٟمنفإٓ أ .سمن٠مظمرأو  سمِمٙمؾ اؾمتٛمر ًمٙمٜمف ،إلي٘م٤مومف ضمٝمده٤م ىمّم٤مرى سمذًم٧م هن٤مأ

 ًمٙمٜمف ،يّمٚمف اًمذي اعم٤مل سمتحديد ي٘م٤مومفإ حت٤مول يم٤مٟم٧م .يقُم٤مً  احلد هذاإمم  يّمؾ

 ،سم٤معم٤مل يزوده ٟمديؿ ُمـ أيمثر يٛمٚمؽ ٟمفأإمم  ٦مإو٤موم .ُم٤م سمٓمري٘م٦م اعم٤مل قمغم حيّمؾ

 شمٕمت٘مند مل ؟اًمٜمندُم٤مم قمٚمٞمف اًمتّػ  هؾ ،احل٤مل هذا قمغم ضمٕمٚمف اًمذي ُم٤م :شم٤ًممًم٧م

 اًمّمنٌٞم٦م ئنؽأوًم يٙمنقن نأ أيٛمٙمنـ .سم٤مًمنمـم٦م وهددوؿ طمذروؿ ومٚم٘مد ذًمؽ

 ٓمٚم٘منقنيُمنـ  ٜمٝمؿُمنو ،ُمٜمف اًمًخري٦م نحيٌق صٌٞم٤من جمٛمققم٦م ومٝمٜم٤مك ؟همٌٞم٤ممإ

 ذم يٖمنرق قمٛمٞم٘من٤مً  ضمٕمٚمنف ُمن٤م وهنذا اًمًنٙمػمأو  اعمجٜمقن ُمثؾ ُمـ ؾمهتمأ قمٚمٞمف

 .اًمٙمآسم٦م

 .يٖمٛمٖمؿ راح .ي٤مه ..يمٌػم أٟم٤م آه ...آه -

 يٜمٗمنتح وومٛمنف طمٚمٞمنؼ وهمنػم اعمزاج ُمت٤ًموي همػم وضمٝمف ويم٤من إًمٞمف ٟمٔمرت

 ُمٖمؼمة ج٤مقمٞمدسمت أؿمٌف ضمٌٝمتف ويم٤مٟم٧م ُمٜمٝمٛمٙم٤مً  سمدا .ينمب زال ٓ ٟمف٠ميم ويٜمٖمٚمؼ

 فرأؾمن .اعمٜمٔمنر ٟمٔمٞمٗمن٦م همنػم سمثنقر وقمٚمٞمف ُمٜمتٗمخ وضمٝمف .ُمٖمًقًم٦م همػم ودهٜمٞم٦م



 

92 

 ٟمنفإ .اًمًجـ ُمـ شمقاً  ـمٚمؼأ رضمؾ ٟمف٠ميم ،اًمالُمٕم٦م اًمٌٞمْم٤مم اًمقؾم٤مدة قمغم ُمًتٚمؼ

 .اًمٜمقم ؾمقى رم أي سمٕمٛمؾ راهم٥م ،ضمداً  وضم٤مئع ُمتٕم٥م

 طمتنك ،ضمًٛمف قمغم اًمٖمٓم٤مم شمرشمٞم٥م تأقم٤مد ،ومٙمرت .اعمًٙملم ًمٚمرضمؾ ي٤م -

 .سم٤مٕؿم٤ٌمح ُمًٙمقٟم٤مً  يٌدو يم٤من ُمٜم٤مُمف ذم

 يٕمنٞمش ؿمٞمئ٤مً  يٛمٚمؽ ٓ ٟمف٠ميم سمدا .يٜمؿ قمـ يمؼمه سمٌمم ومهٝمؿ صم٤مٟمٞم٦م اٟم٘مٚم٥م

 ُمن٤م ؾمنٜمث٤مي سمنذًم٧م .اًمتٕمٞمًن٦م احلٞمن٤مة قم٥مم حت٧م اخلٛمر ذم همرق .فُمـ أضمٚم

 ذم ىم٤مؾمنٞم٤مً يمن٤من  وًمٙمٜمنف ،أظمنرى ُمرة ذاشمف قمغم ًمٚمٕمثقر ُم٤ًمقمدشمف ذم سمقؾمٕمٝم٤م

سمحٞم٨م  اًم٘م٤ممت٦م اًمٙمآسم٦م ُمـ اعمزاج اهذ ُمثؾ ذم قيتٕمّر  يم٤من أطمٞم٤مٟم٤مً  .ٟمٗمًف حتٓمٞمؿ

 أطمٞمن٤من ذم .اًمتن٤مم ٟمحقًمنف ذم ُمٞمن٧م سأر ٟمف٠ميم اعمجٕمد اًمرُم٤مدي وضمٝمف يٌدو

 يٜمٝمن٤مر .ًمنٞمس إٓ ومن٤مرغ همْم٥م .ودوٟمهت ؾم٥ٌم ومج٠مة همْم٤ٌمً  يًتِمٞمط أظمرى

 جيٚمنس يمثػمة طم٤ميلمأ ذمو ،آضمتهتقمل ًمٚمٜمٔم٤مم ؾم٤ممةاإل ُمـ ُمٚمتٝم٥م يمٛمجرى

 اًمٜمن٤مس يم٤من .سمٛمرارة خمتٜم٘م٤مً  طمقًمف سمهت اًمت٠مُمؾ ويٓمٞمؾ احلٞم٤مة ويراىم٥م اًمٌٞم٧م ذم

 ،ىم٤مرسمنفأ قمٜمنف ختغم وًم٘مد ،اًم٘مداُمك أصدىم٤مؤه ي٠مشمٞمف ُم٤م وٟم٤مدراً  يتح٤مؿمقٟمف دائهتً 

 ذم اًمتٕمٛمؼ سمقؾمٕمف أطمد ٓ نأ واؾمتٜمتجقا .صم٘مٞمالً  اطمت٘م٤مراً  حيت٘مروٟمف واجلػمان

 ٟمٗمًف ٓم ،ئؾمٞم سمْمٛمػم ُمٕمذسم٤مً  يم٤من .اجلٜمقن ذايلم ُمالُم٦ًم دون ٟمٗمقؾمٝمؿ

 قم٘من٤مب ذم ـمري٘متف يم٤مٟم٧م وشمٚمؽ ،وًمٕم٤مئٚمتف ًمف طمدصم٧م تلاًم اعمّم٤مئ٥م يمؾ قمغم

 وًمننىمتف اعم٤ٌمًمغ سمٕمض اظمتالس ذم اعمزقمقم شمآُمره سم٥ًٌم ؾمجـ ًم٘مد .ٟمٗمًف

 ُمنـ لمأؾمنٌققم وسمٕمند اًمًنجـ ذم ؾمنٜمتلم ُم٣منأ .ص٤ٌمغإ ُمـ قمٚم٦ٌم ًمػأ

 يّمنٞمٌف نٕ يمن٤مف وهذا ،اًمِمقيمٞم٦م اًمًح٤مي٤م سم٤مًمتٝم٤مب زوضمتف ُم٤مشم٧م ظمروضمف

 ُمنع وئ٤مم قمغم ًمٞم٧ًم هن٤مأ رهمؿ .ضمرطم٤مً  ُٕمرا يم٤من ًمًٜمث٤مي سم٤مًمٜم٦ًٌم .سم٤مجلٜمقن

 يمن٤من هلن٤م اًمّمندُم٦م ثأطمند ُمن٤م وًمٙمـ قمٛمٞمؼ سمِمٙمؾ سمٗم٘مداهن٤م ؿمٕمرت .٤مأُمٝم
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 ختدقمٝم٤م نأ أوًٓ  ٤مأُمٝم طم٤موًم٧م .أؿمٝمر سمٕمدإٓ  احل٘مٞم٘م٦م قمروم٧م ُم٤م .ٝم٤مأسمٞم ؾمجـ

 ؾمٛمٕم٧م ُمرة أول ،إُمر يمِمٗم٧م اًمّمحػ وًمٙمـ .ؾمٗمر ذم ٤مأسم٤مه نإ :سم٤مًم٘مقل

 .اًمّمنحٗمل اًمت٘مرينر وُمٕمٝمن٤م اًمّمػ ذم زُمٞمٚمتٝم٤م ُمٜمٝم٤م ؾمخرت قمٜمدُم٤م ذًمؽسم

 دم٤موزون٤م ًمٙمٜمٝمن٤م .وممإ ىاًمٙمنؼم ٝم٤ميتومقونق سمٚمٖمن٧م ًمٞمٝمن٤مإ سم٤مًمٜمًن٦ٌم احلٞم٤مة

إمم  ذهٌن٧م قمٜمندُم٤م .ويمتٌٝمن٤م .اًمالُمٗمنرح ٟمًٞم٤من قمغم ىم٤مدرة سم٢مرادة سم٤مرشم٤ٌمـمٝم٤م

 ـمنالقإ سمٕمد ؾمٞمٕمٛمٚمٝم٤م اًمتل ؿمٞم٤ممإ يمؾ قمـ هل٤م وحتدث ُمتٗم٤مئالً  يم٤من زي٤مرشمف

 يم٤مٟم٧م ظمرج قمٜمدُم٤م وًمٙمٜمف .ؾمجٜمف ةومؽم ظمٗمٗم٧م وم٘مد شمٍمومف وحلًـ .هاطمف

 إُمنر ؾمنٜمث٤مي واصٚم٧م .زوضمتف ووم٤مة سمٕمد ُمٖم٤ميراً  جمرى أظمذت ىمد ؿمٞم٤ممإ

 ـمري٘من٦م ووضمندت .اًمذات قمغم آقمتهتد شمٕمٚمٛم٧م وطمٞمدة سمقىمقومٝم٤م اًمٜمٝم٤مي٦مإمم 

 أيمثنر ٤مً يقُمو ُم٤م ٤مً ُمٙم٤مٟم صمٛم٦م اعمًت٘مٌؾ ذم نأ هيرو٤م ذمقمروم٧م  .طمٞم٤مو٤م ًمتٜمٔمٞمؿ

 ذات شمن٠ميت نأ سمند ٓ سم٠مؿمنٞم٤مم اعم١معم٦م ٝم٤مأي٤مُم يٕمد ٤مُم آقمت٘م٤مد هذا يم٤من .٤مً ىماذإ

 يمتٌن٤مً  ،ُمتٜمققمن٦م يمتٌن٤مً  ىمنرأت .اعمحـ قمٌقر قمغم ؾم٤مقمده٤م اعمقىمػ هذاو ،يقم

 ٧مٗمنوىم ،وشمقاؾمنٞمٝم٤م شمرددهن٤م واىمت٤ٌمؾمن٤مت وم٘منرات ووضمدت شم٘مري٤ٌمً  ُمٚمٝمٛم٦م

 ٤مهنإ .جي٤مرواإل اًمٓمٕم٤مم ٟم٘مقد وشمٙم٥ًم وشمٓمٌخ وسم٤مًمٌٞم٧م سمف شمٕمتٜمل ٝم٤مأسمٞم سمج٤مٟم٥م

 .دمت٤مطمٝم٤م ذيمري٤متواًمأن  سمج٤مٟمٌف شم٘مػ

 وهنق ٤ممسمٜمّن وفمٞمٗمن٦م ذم يم٤مدح ومٝمق .ومٙمرت ،ضمٞمداً  يٜم٤مم ؾم٠مدقمف ،قمٓمٚمتف همداً 

 قمنغم طمّمؾ ًمرسمهت .ؾمٌقعإ هن٤مي٤مت ذم طمتك يٕمٛمؾ .اًمٜمٝم٤مر ـمقال يٕمٛمؾ قم٤مدة

 صنٖمػمة اًمٖمرومن٦م يم٤مٟمن٧م .اًمنمناب ُمقاصنٚم٦م ؾمن٥ٌم هذا رسمهت ،ومٙمرت ،راشمٌف

 ٦مرسمٕمنأ سمٓمقل هيره .هيريـ ذم ٟمٗمًٞمٝمهت سمحنم مه٤مأُمر دسمراشم ًمٙمٜمٝمهت ،قمٚمٞمٝمهت

 ُمن٤م ويمثػماً  واًمرده٦م اًمٖمروم٦م راضّم أ .أىمدام ٦مسمثالصم وهيره٤م ٘مدماًم وٟمّمػأىمدام 

 .هلن٤م ٟمقاومنذٓ و ة٘منمنتُمزرىم٤مم اًمٚمقن  اجلدران يم٤مٟم٧م .ـمردمه٤م اعم٤مًمؽ طم٤مول
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إمم و .اًمٖمرومن٦م ذم اعمرور شمًتٓمٞمع ظمالًمف ُمـ صٖمػم ممر صمٛم٦م اًمنير أىمدام حت٧م

 وسمن٤مًم٘مرب ُمنـ .ىمديٛمن٦م يمتن٥م قمٚمٞمف صٖمػم رّف  هٜم٤مك يم٤من ٝم٤مأسمٞم هير ضم٤مٟم٥م

 ؿمنٕمره٤م ودسمن٤مسمٞمس ؾمن٤مورأو ىمنراطأ .ؿمٞم٤ممإ سمٕمض وقمٚمٞمٝم٤م ُمٜمْمدة هيره٤م

 ،ًمبقمنغم وضمٝمنف صم٤مٟمٞم٦م أسمقه٤م اٟم٘مٚم٥م .ُمرسمٕم٦م صٖمػمة وُمراي٤م اًمٙمت٥م ُمـ وزوج

 ُمًنجؾ ضمٝم٤مز ٟمف٠ميم أظمرى ُمرة ٟمٗمًف ُمع وهيٛمٝمؿ و٤مضم٦م طمريم٤مت يٓمٚمؼ ومٛمف

 .ُمٕمٓمقب

 اًمٜمٔمرة اقمؽمشمف صمؿ ُمٌتًهتً  سمدا .ي٤مه ..يمٌػم ..يمقنأ ...أٟم٤م ..هٞمف اه يمل ُمل -

 .وضمٝمف قمغم ُمرتو اعمتٕم٦ٌم

 صم٤مٟمٞمن٦م سم٤مًمٌٓم٤مٟمٞمن٦م ىمدُمٞمنف همٓم٧م صمؿ .مه٧ًم .أيب ي٤م ضمداً  ؾمٞمئ٤مً  ًمٞمس إُمر -

 مل ملوإ اًمٕمٛمنر ُمنع اعمالُمنح شمٚمنؽ ،وضمٝمنفإمم  ٟمٔمرت .ومقىمف اًمٖمٓم٤مم ورشم٧ٌم

، يٙمنقن نأ اقمتن٤مد ،٤مً حمٌّ  رضمال يم٤من هذا يمؾ ىمٌؾ .احلزن ذم أسمداً  سمٓم٤مسمٕمٝم٤م ختذًمف

 ُمدرؾمنتٝم٤مإمم  اعمجنلم طم٥م قمغم اقمت٤مدو .هم٤مًم٤ٌمً  وىمقي٤مً  هزًمٞم٤مً  ذم آن واطمد ُمٕم٤ًم،

 ُمِمنػماً  "اعمحٌقسمن٦م إطمداهـ وشمٚمؽ زوضمتل ؾمتٙمقن شمٚمؽ" :ُم٤مزطم٤مً  هل٤م ًمٞم٘مقل

ـّ  اًمٗمتٞم٤متإمم   .اًمزين٤مرة أصمٜم٤ممذم  بأ يم٠مُمرح قمرف وىمد .اًم٤ًمطم٦م ذم يٚمٕمٌـ وه

 ؟ُمثٚمف وؾمٞمؿ ٟمّمػ صدي٘مٝم٤م نيم٤م ُم٤مإذا  هل٤م سم١ًماًمف ومٞمٝم٤م اهلزل دس قمغم اقمت٤مد

 ًّ  ومً٘مط ظمٚمٗمٝم٤م اًمٙمت٥م صدُم٧م وىمٗم٧م قمٜمدُم٤مو ،سمقًمع ؿمٞم٥مإ ؿمٕمره دتُم

 .اًمٖم٤ٌمر ُمـ ؾمٛمٞمؽ همٓم٤مم وقمٚمٞمف ٦مروإ يمٚمتفأ أظمرو ىمديؿ مه٤مأطمد .يمت٤مسم٤من

 ؟اًمٙمتن٥م هنذه ذم اًمنن ُم٤م :أشم٤ًممل .اًمرف قمغم ورشمٌتٝمهت واًمت٘مٓمتٝمهت اٟمحٜم٧م

 ؾمن٘مٓم٧م فأوراىم سمٕمض ،اً واطمد اًمت٘مٓم٧م اًمٙمت٥م شمٚمؽ سملم وُمـ ًمٜمٗمًٝم٤م ىم٤مًم٧م

 يمت٤مسمن٦م اًمّمنٗمح٦م قمنغم ،سمٗمْمنقل ٟمٔمنرت .ممزىمن٦م ُمذيمرة ُمـ صٗمح٤مت وهل

 :ضم٤مم ومٞمٝم٤م اًمِم٤مئؽ ٝم٤مأسمٞم سمخط ُمًتٕمجٚم٦م
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 ديًٛمؼم 41

 صن٤ٌمغإ ُمنـ قمٚمٌن٦م ًمػأ سم٥ًٌم هن٤مإ :ي٘مقًمقن .قمٚمٞمٜم٤م اًم٘مٌض ًم٘ملأ اًمٞمقم

 .دتوم٘م اًمتل

 مصندىم٤مإ ُمـ واًم٘مٚمٞمؾ زوضمتل .يمقُمقأ ذيم٦مإمم  ٟم٤مه٤مأظمذ ٟمٜم٤مأ ويٗمؽمض

 .يمٗم٤مًمتل شمٌقار

 ومٕمٚمٝم٤م اًمًٞمد ....زوضمتل طمتك .يّمدىمٜمل أطمد ٓ وًمٙمـ سمريم ٟمٜملأ قمٚمؿأ

 ..يب

 ... أ سم٥ًٌم ..يٙمرهٜمل ٟمفأ قمٚمؿأ

 ديًٛمؼم 22

 ..اًمًٞمد ود ومرص٦م زم ًمٞمس ىم٤مل .سم٤مًمذٟم٥م سم٤مٓقمؽماف ٟمّمحٜمل حم٤مُمل

 ؾمتّمدىمٜمل هن٤مإ ؟سم٤محل٘مٞم٘م٦م ظم٤ٌمره٤مإ يٛمٙمٜمٜمل يمٞمػ اسمٜمتل .يمثػماً  ٌؽشمُمر أٟم٤م

 .............زم احلٞم٤مة شمٖمػمت ًم٘مد ..آه

 ومؼماير 42

 ٟمٗمذ ىمد أويمقي نإ ..سمًٜمتلم احل٤ميمؿ ..قمكم طمٙمؿ اًمٞمقم

 هزوا واًمٜم٤مس .اعمح٤ميمٛم٦م ص٤مًم٦م ذم سظم٧م زوضمتل ..ذوره

 ..........احلٞم٤مة شمٙمقن هٙمذا ًمٞمس ..رؤوؾمٝمؿ

 وقمنغم .ُمّمنٕمقىم٦م ينداه٤م واردمٗم٧م ؾم٤مىمٞمٝم٤م سمْمٕمػ ؾمٜمث٤مي طم٧ًمأ ومج٠مة

 هيرهن٤م سملم اًمتل اعمٜمْمدةإمم  دمٝم٧ما .يمئٞم٥م ؿمٕمقر زطمػ اًمٗم٘مري قمٛمقده٤م

 جلريٛم٦م طمٞم٤مو٤م شمٙمريس ٛم٧مصٛمّ  اًمٗمقر وقمغم .سمتث٤مىمؾ وضمٚم٧ًم إب وهير

 حيندث حمٔمنقظ وهمػم هيع شمٕم٤مُمؾ .سم٤مجلريٛم٦م شمًٛمٞمتٝم٤م يٛمٙمـ ٓ واًمتل ٝم٤مأسمٞم

 ُمن٤م هنذاقمٚمنٞمٝمؿ  اًم٘منٌض يٚم٘منك اعمحٔمنقفملم همنػمو ،قمٛمٚمف ذم ؿمخص ًمٙمؾ



 

96 

 طمنداثإ شمٕم٤مىمن٥م قمنغم شاًمٕمنٞم شمٕمٚمٛمن٧م ًمٙمٜمٝمن٤م .شمنذيمره قمغم ٤مأُمٝم ضمؼمو٤مأ

 واطمند ٟمفأ قمغم إُمر أظمذت ،ُمْم٧م ىمد وم٤مٕم ٤مأسم٤مه شمٚمقم نأ حت٤مول مل .ُمًٌ٘م٤مً 

 ًم٘مند .إٟمًن٤من أي طمٞمن٤مة ذم شمٗمًنػمه٤م يٛمٙمنـ ٓ اًمتنلو ،وم٘منط طمداثإ ُمـ

 اًمتنل ٤مأُمٝم ُمع وًمتٕمٞمش اخل٤مص٦م قم٤مـمٗمتٝم٤م ذم احلٌؾ قمغم ًمٚمًػم ـمري٘م٦م وضمدت

 وند ٟمٗمًنٝم٤م هنل ًمتِمٝمد ٦مـمري٘م وضمدت .اخلٌٞمث٦م ومٙم٤مرإ سم٤مؾمتٛمرار ؾمٙمٜمتٝم٤م

 ًم٘مند ،سمن٤معمرارة اًمِمنٕمقر دون هنذا يمؾ .اعمجتٛمع ىمٌؾ ُمـ اًمّم٤مُمت٦م آو٤مُم٤مت

أن  .ُمقىمٗمٝمن٤م يمن٤من وذًمنؽ .طمٞم٤مًمف ي٘مػ نأ أطمد سمقؾمع وًمٞمس إُمر طمدث

 ؟أسمٞمٝم٤م ود اًمتٝمٛم٦م ٘م٧مٗم  ًمُ  هؾشُمرى  .اًم٘مٚم٥م ًمققم٦م اًمتقام ُمع خمتٚمٗم٦م ىمّم٦م هذه

 ،ُمرينر سم٤مرشمٞمن٤مح ظاًمٖمنٞم طمٝمن٤ماضمت٤مو وضمٝمٝمن٤م قمغم ي٤مً إراد ٓ اًمدُمقع اٟم٤ًمسم٧م

 ًم٘مد .اًم٘مديؿ ُمٜمزهلؿ ُمـ اٟمت٘مٚمقا ىمد ويم٤مٟمقا اًمًجـ ُمـ ـمالىمفإ قمغم اُمرّ  ىمد قم٤مُم٤من

 اعمنرارة نإ .اًمٕم٘منقل ذم فمٚمن٧م اًمنذيمري٤مت وًمٙمنـ اًمًٓمح قمغم حواجلر ؿمٗمٞم٧م

 .اًمٗمٙمنرة صٕم٘متٝم٤م .اًمدوام قمغم سمريئ٤مً  أسمقه٤م يم٤من ًم٘مد .اًمِم٤مذة فأقمهتًم ومٞمف ومًدتأ

 دُمققمٝمن٤م شمريمن٧م .سمقطمِمنٞم٦م ومٙمرت ؟ذًمؽ روم٧مقم ًمق ؾمتِمٕمرأُمل  يم٤مٟم٧م يمٞمػ

 .نأ جيري شمٙمتٛمف يم٤مٟم٧م ُم٤م يمؾإن  .حتٛمٚمتف ُم٤م ٙمؾسم ورُم٧م ،سمحري٦م شمٜم٤ًمب

 ىمند وضمٝمنف قمنغم اعمتٝمٙمٛمن٦م اًمٜمٔمنرة نإ .اًمننير قمغم وٟمخر إب اٟم٘مٚم٥م

 وضمٝمنف يمن٤من طمٞم٨م اًمقؾم٤مدة قمغم ًمٕم٤مسمف رـمقسم٦م .ٟم٤مقم٦ًم ظمٌٞمث٦م ٟمٔمرة اؾمتح٤مًم٧م

 قم٘مٚمٝمن٤م ُمنـ صم٘منؾ سمقىمنع وؿمنٕمرت طم٤مًٓ  اًمٌٙم٤مم قمـ ؾمٜمث٤مي ٧ميمٗمّ  .ُمًؽمظمٞم٤مً 

 ُم٤م ُمٙم٤من قمـ زيؾأ ىمد ُمٞمت٤مومٞمزي٘مٞم٤مً  شمقضمٝم٤مً  ًمق أن يمهت إُمر يم٤من .صقومٞم٦م سمّمقرة

أن  .سمٛمتٕمن٦م أظمرى ُمرة وسمٙم٧م يمٞم٤مهن٤م وشمٖمٛمر شمٜمتنم سمخٗم٦م ؿمٕمرت .سمداظمٚمٝم٤م

 تؿمنحذ اًمندُمقع وُمنـ احلنزن رضوب ُمـ يمؿ ؿمٕمرت وىم٧م أي ُمـ أيمثر

 أسمقهن٤م يمن٤من ُمن٤م شمنثٛمـ نأ سمقؾمٕمٝم٤م ُم٣م، وىم٧م أي ُمـ أيمثر ،نأ .دواظمٚمٝم٤م



 

97 

 اًمِمديد سم٢مطم٤ًمؾمف ؿمٕمرت وًمٚمحٔم٦م .يًٙمٜمف اًمذي اجلحٞمؿ صٜمقف ُمـ يٕم٤مٟمٞمف

 نإ .سم٤مًمالضمندوى اً ؿمنٕمقر وم٤مؾمنتح٤مل يمتٛمنف اًمنذي اًمِمنديد وسم٤محلٜمؼ سم٤مًمٔمٚمؿ

 ُمٌتًنٛم٦م ومٌٙمن٧م دواظمٚمٝم٤م ذم ٧ماظمتٚمٓم وآرشمٞم٤مح واحلزن اًمٕم٨ٌمُمـ  رضوسم٤مً 

 .اًمٕم٤مرُمن٦م ٞمن٤مميم٤مًمٙمٞمٛم ومٞمٝمن٤م اظمنتٚمط ُمن٤م اضمت٤مطم٧م وؿمج٤مقمتٝم٤م اًمتٗم٤مؤل نإ صمؿ

 ومٝمنلأن  ُمن٤مأ اعمن٤ميض ذم ذًمؽ يم٤من .ه٤مدئ٦م ٧مأصٌحو ٟمٗمًٝم٤م قمغم ؾمٞمٓمرت

 ذم ..ومٙمنرت رم ٓ ..طمندث ُم٤م طمٞم٤مل رم ومٕمؾ يٛمٙمـ ٓ .ُمٜمٓمٗمئ٦م مجرات

 ..أظمنرى ُمرة احلٞم٤مة ًمٞمقاضمف اجلحٞمٛمل ؾم٤ٌمشمف ُمـ ؾمٞمخرج ُم٤م وسمٓمري٘م٦م ُم٤م يقم

 .حتدهي٤م ذم ويِم٤مرك دائهت يٗمٕمؾ يم٤من يمهت يقاضمٝمٝم٤م

 ؟أويمقي عمدقمقا ذًمؽ ُمـ -

 اًمٜمن٤مس ئنؽأوًم :.ُمقىمٕمف حتدد مل وًمٙمٜمٝم٤م سمٛمرارة ذايمرو٤م ذم آؾمؿ اقمتٛمؾ

 هن٤ميتٝمؿ ؾمتٙمقن .ًمٚمٕم٤ممل احل٘مٞم٘مٞمقن قمدامإ هؿ يـأظمر قمغم يدوؾمقن اًمذيـ

 .ئًن٦مي٤م رهمٌن٦م جمنرد ذًمنؽ نأ شمٕمنرف ًمٙمٜمٝمن٤م .ُمًتح٘م٦مو هلؿ خمزي٦م اًمنميرة

إمم  قمنقاـمٗمٝمؿ قنويقضمٝمن يًح٘مقهنؿ اًمذيـ ئؽأوًم حيٌقن اًمٜم٤مس ُم٤م سمٓمري٘م٦م

 .وقمٔمهتم حمًٜمقن هنؿأ قمغم ؾمٞمٛمتدطمقن اًمٜمٝم٤مي٦م وذم ىمديؿ زُمـ

 ؟هل أيـ ؟اًمٕمداًم٦م أيـ -

 إمم اعمنذيمرة ُمنـ اعمٛمزىم٦م اًمّمٗمح٤مت تأقم٤مدو أظمرى ُمرة سم٤مًمٙمآسم٦م ؿمٕمرت

 سمًننٝمقًم٦م ٟم٤مُمن٧م .اًمننيرإمم  ذاهٌن٦م وهنل شمٗمٙمنر ٧مّٚمنفمو اًم٘منديؿ اًمٙمتن٤مب

 .ؾمٕمٞمداً  طمٚمهتً  ويم٤من سمجٞمٗم٤مي وطمٚمٛم٧م
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 ىمٜمن٤م  ُمنـ اًمٙمثنػم ومٝمٜمن٤مك .ُمزري٦م سمح٤مًم٦م اعمٜمزل ويم٤من ،٦مُمٜمتِمٞم اؾمتٞم٘مٔم٧م

 ويمقيمنقروأ سمنػمة ُمنـ ُمزدوضمن٦م رائحن٦مو ،اعمٙم٤من ذمُمزروقم٦م  اًمٗم٤مرهم٦م اًمٌػمة
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 وهمنػم ظمِمنٜم٤مً  ٝمن٤مأسمٞم هينر يمن٤من .قمٜمٞمندة سمّمقرة اًمٖمروم٦م ذم اٟمتنمت واًم٘ملم

ـّ شم اًمٖمرومن٦م وطمنقل قمٚمٞمنف شم٘م٤مشمال ُمّم٤مرقملم ًمق أن يمهت ،ُمرشم٥م  ُمنـ داقمندأ ٓمن

 اجلندران صٌغ زاد وىمد .اعمٗمتقح اًم٤ٌمب ُمـ دظمٚم٧م اًمًٛملم قدؾمإ اًمذسم٤مب

 جلٕمٚمنف حم٤موٓون٤م يمنؾ ُم٘م٤موُم٦م قمغم اعمٜمزل يٍم عم٤مذا :وشم٤ًممًم٧م .قمٛم٘م٤مً  اًمٙمآسم٦م

 ؿمن٤مرسم٤مً  ظمنرج رسمنهت ؟اًمّمن٤ٌمح هنذاذم  أسمقه٤م يم٤من أيـ :شم٤ًممًم٧م .طمديث٤مً  يٌدو

 ةأظمنػم ٟمٔمرة ًم٘م٧مأو ُمالسمًٝم٤م وارشمدت٤مؾمتحٛم٧م وم ،اًمٗمٙمرة طمزٟمتٝم٤مأ !ُمًٌ٘م٤مً 

 رىمٞم٘مت٤من قمٞمٜم٤مه٤م ،اًمٓمٚمٕم٦م ٟمٞم٘م٦مأو مجٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م .اخلروج ىمٌؾ اًمّمٖمػمة اعمراي٤م قمغم

 طمندة ىمٚمنٞمالً  يٕمٙمنس دىمٞمنؼ ٟمٗمٝمن٤مأ ،وـمري ٟم٤مقمؿ وضمٝمٝم٤م .وسحيت٤من ىمقيت٤من

 ٓ هنن٤مإ .طم٤مؾمنٛمت٤من ًمٙمٜمٝمهت صٖمػمشم٤من ٟم٤مقمٛمت٤من ؿمٗمت٤مه٤م ،ًمقضمٝمٝم٤م اًمٕم٤مم اًمتٕمٌػم

 ُمًؽمظمٞم٦م شمٌدو ٧ميم٤مٟم .اًمقضمف قمغم اًمٔمٝمقر ىمٚمٞمٚم٦م ومٛمٕم٤مٟم٤مو٤م .أسمداً  اعمٙمٞم٤مج شمْمع

 ةٟمٙمندأو  ىم٤مؾمنٞم٦م اًمٜمْمن٩م جيٕمٚمٝمن٤م ٚمؿوم ُم٤موٞمٝم٤م سمٛمرور ٟمْمج٧م ،دوُم٤مً  وـمري٦م

 اًمٕمنميـ ذم يم٤مٟم٧م هن٤مأ ختٛمـ نأ اًمّمٕم٥م وُمـ .سمٜمٗمًٝم٤م وُمٕمتدة رىمٞم٘م٦م وًمٙمٜمٝم٤م

 شمٕمٚم٘من٧م ؿمٗمتٞمف وسملم اجلقاوم٦م ؿمجرة حت٧م اعمٜمزل أُم٤مم أسمقه٤م ضمٚمس .اًمٕمٛمر ُمـ

 يمثن٥م قمنـ ٦مِمن٤مطمٌاًم اًمّمنٜمقسمر سم٠مؿمنج٤مر حيدق يم٤من .سمٕمد يِمٕمٚمٝم٤م مل ؾمٞمج٤مرة

 .ُمٙمٌقطم٦م ؾمخري٦م وضمٝمف وقمغم

 ؟ُمٌٙمراً  ظمرضم٧م .أيب اخلػم ص٤ٌمح -

 ٟمٞم٘من٦مأ شمٜمقرة ذات سمدًم٦م شمرشمدي يم٤مٟم٧م .٤مإًمٞمٝم شمٓمٚمع .اسمٜمتل ي٤م اخلػم ص٤ٌمح -

 ،ومنرويإ ؾمٚمقبإ قمغم ؿمٕمره٤م هطم٧م .قمٚمٞمٝم٤م مجٞمٚم٦مشمٌدو  وُٓمٕم٦م زرىم٤مم

 ُمِمنط دقمٜمن اًمقردي سم٤مًمٚمقن ُمٓمرزو اًمٚمقن ؾمقدأ اًمٙمٕم٥م قم٤مزم طمذام ٧مٟمتٕمٚما

 .اًم٘مدم
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 ؟ُمٜمنل وي٠مظمنذوٟمؽ ؾمنٞم٠مشمقن ُمتنك يٕمٚمنؿ ُمـ .مجؾأ شمّمٌحلم يقم يمؾ -

 ٟمزن ٟمنفأ تاقمت٘مند وًمٚمحٔمن٦م ،صم٤مٟمٞمن٦م اًمّمنٜمقسمر أؿمنج٤مر ٟمحنق سمٌٍمه وضم٤مل

 .طمْمقره٤م

 .ىمنرب قمنـ ؿمنج٤مرإإمم  ومج٠مة ُمِمػماً  ىم٤مل .ؿمج٤مرإشمٚمؽ إمم  اٟمٔمري -

 أيْم٤مً قمٚمٞمؾ  اهلقام ٠منسمختؼم   ٙم٠مهن٤موًم ،ؾمٚمٌل ؿمٕمقر يراود  ٤مإًمٞمٝم ٟمٔمرت يمٚمهت

 .سم٤محلٞمقي٦م متد  هن٤مإ ..روطم٤مٟمٞم٦م اًمّم٤ٌمطم٤مت يمؾ ؟شمٕمٚمٛملمأ ،اًمّم٤ٌمح هذا

 .أيب ضمداً  طمٞمقي أٟم٧م -

 طمقًمٜمن٤م هنن٤مسم٠م سم٠مُمنؽ أؿمنٕمر :ي٘م٤مـمع مل فًمق أٟم يمهت ؾم٠مهل٤م ؟ُم٤م شمٕمٚمٛملم هؾ -

 وًمٙمنـ ..دائنهتً  تٝمن٤مأطمٌ اًمتنل شمٚمنؽ اًمٙمٜمٞم٦ًم هم٤م أ شمٖمٜمل ُمٕمل دائهتً  هن٤مإ .نأ

 .اطمذري ...ذير ٟم٤ًمناإل :ٜم١ٌمي٦مشم سمّمقرة ومج٠مة أو٤مف .اطمذري

 .دائهتً  ًمٞمس -

 ..سمحدة شمٙمٚمؿ .ضمداً  ُمت٠مظمرة ذًمؽ شمٕمٚمٛم٧م ..أيْم٤مً  ذًمؽ ىم٤مًم٧م أُمؽ .آه -

 دُمٝمن٤م ،ضمًنده٤م شمري مل ٟمؽأ ؿمٗم٤مقاإل ُمـ ؟اًمًحر ىمتٚمٝم٤م أُمؽ نأ كأظمؼم ملأ

ذم  ًمنؽ صنديؼ أومْمؾ ،اًمٜمحٞمػ ضمًده٤م قمغم ىمٌٞمح٦م وقمالُم٤مت ضم٤موم٤مً  اُمتص

 سمقفمٞمٗم٦م يمٜم٧م ًم٘مد ..نأ زم اٟمٔمري ؟عم٤مذا ؟أُمؽ ىمتٚمقا عم٤مذا ؟ٟمٗمًؽ هقسمٚمدٟم٤م 

 ٟمًن٤مناإل .اهلل هنق ؿمن٤مهدي .ىمؽمومنفأ مل ٌمنمًم اًمًجـإمم  واىمت٤مدو  ُمنمف

 قمنـ ٜمٝمضينيمن٤من ويمٕم٤مدشمف ذم يمؾ ُمنرة يتحندث ومٞمٝمن٤م  .ًمٚمٗم٘مػم وويؾ ذير

 ُمنـ ُمن٤م ُمٙمن٤من ذمو ،ظمدينف قمنغم اًمندُمقع تأر ،اًمٌٞمن٧مإمم  يٕمقدو اًمٙمرد

 اًمِمٛمس ٧مأذىم سمٌٝمج٦م .اقمؽماه٤م اًمذي زناعمح اًمِمٕمقر صمٗم٤مًم٦م يم٤مٟم٧م سمٚمٕمقُمٝم٤م

 اًمٓمٞمننقر يم٤مٟمنن٧م إقمنن٤مزم وذم ،اجلقاومنن٦م ؿمننجرة ذم وراقوإ همّمنن٤منإ سمنلم

 سمًنٕم٤مدة اًمّم٤ٌمح سمٜمدى ُمٜم٤مىمػمه٤م شمٌٚمؾ وهل أظمرى ؿمجرة ذم شمٖمرد اًمالُم٤ٌمًمٞم٦م



 

011 

 سمريدين٦م سمٓم٤مىمن٦م يمّمنقرة هنن٤مإ .يمثن٥م قمنـ اًمّمٜمقسمر أؿمج٤مرإمم  ٟمٔمرت .سم٤مدي٦م

 سمٕمذوسمن٦م .اخلٚمنػ ذم اًمًنهتم سم٘منع حعم همّم٤منإ ظمالل ُمـ ويٛمٙمـ .هم٤مُمْم٦م

 اجلقاومن٦م ؿمنجرة أؾمنٗمؾإمم  ومرت ؾمحٚمٞم٦م وصمٛم٦م ،اًمٕمٚمٞمؾ سم٤مًمٜمًٞمؿ اًمري٤مح ٧مأشم

 .اًمًن٤مسم٘م٦م اًمٚمٞمٚمن٦م ذم ايمتِمنٗمتف ىمند ُمن٤م ٤مإًمٞمٝم قم٤مد .دهم٤ملإ سم٘مٞم٦م ورام واظمتٗم٧م

 ؿمنٕمرت .ضمديندة سمحٞمن٤مة يٌنّمن داومئ وه٩م ورىمص ،سمداظمٚمٝم٤م ظمٗم٦م اٟمتنمت

 ؾمنخري٦م ُمتج٤مهٚم٦م سمٛمرح ؾم٤مرت .اًمتحٚمٞمؾ قمغم يًتٕميص ًم٥ًٌم ؾمٝم٤مأر سمخٗم٦م

 .اًمتٜمٔمٞمػ ًمتٌدأ اعمٜمزلإمم  قم٤مدت .اعمج٤مور اًمٌٞم٧م ذم اًمّمٌٞم٤من
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 اًمٌن٤مص ومٛمحٓمن٤مت .دائنهتً  حمٜمن٦م صمٜملماإل ص٤ٌمح اًمٕمٛمؾإمم  اعمٖم٤مدرة يم٤مٟم٧م

 وُمرج هرج صمٛم٦م .وحمٌٓم٦م ضمٜمقٟمٞم٦م اًم٤ٌمص٤مت واٟمدوم٤مقم٤مت .قم٤مدة سم٤مًمٜم٤مس شمٖمص

 اًمالُمٜمتٝمنل ٓؾمنتٝمج٤منا صنٞم٤مح .اًمنٜمٖمهتت ُمتٜمن٤مومرة صداُم٤مت ،ُمٙم٤من يمؾ ذم

 ..شمقٟمٌنق ايٙمنق ...شمقٟمٌنق ايٙمق .اجل٤ٌمة زقمٞمؼ ويمذًمؽ ٟم٤مومدي اًمّمؼم ًم٤ًمئ٘ملم

 ُمٙمننؼمات دوي ،دومٕمٝمنن٤م جينن٥مواًمتننل  اًمٕم٤مـمٚمنن٦م اًمًننٞم٤مرات حمريمنن٤مت دوران

 مم٤مطمٙمن٤مت ،اًمٕمن٤مسمريـ ساخ ُمع اًمتًجٞمؾ حمالت ذم ًمٚمٛمًجالت اًمّمقت

 ٜمن٤مساًم سمٕمنض نإ سمحٞمن٨م ؿمندهأ قمنغم آٟمندوم٤مع يم٤من .اًمًقق ٟم٤ًمم وًمٕمٜم٤مت

 يٓمن٤مًمٌـ أـمٗمن٤مل فمٝمنقرهـ قمنغم ٟم٤ًمم .سم٤مًمرومس اًم٤ٌمص ريمقبإمم  اوٓمروا

 ؿًمنق أهنن يمنهت اًمٕمْمنالت ُمٗمتقًمنق رقمدين٦م سمٜمٔمنرات ورضم٤مل .ُمٞمن سمدظمقل

 سمٕمننض .قاربُمنن سمٛمننرح يراىمٌننقن واًمًنن٤مئ٘مقن .أوًٓ  سمنن٤مًمريمقب ونيتققمنند

 سمٕمنض سمًن٘مقط شمًن٥ٌم ممن٤م حيتندم آٟمندوم٤مع سمٞمٜمهت ومج٠مة يتحريمقن اًم٤ًمئ٘ملم

 إمم ىمٗمنزت اًمٙمٕمٌنلم قم٤مزم امً وطمذ اً ضمٞمٜمز شمرشمدي ومت٤مة صمٛم٦مو .ص٤مسمتٝمؿإو اًمٜم٤مس

 ُمٜمٌٓمحن٦م ٧موفمّٚمن سمِمدة قىمٕم٧موم .ٟمٞم٘م٤مً أ رضمالً  شم٘مٚمد يم٠مهن٤م يتحرك وهق اًم٤ٌمص
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 .سمّمقت قم٤مل يتْم٤مطمٙمقن طمقهل٤م ُمـ واًمٜم٤مس .سمال رمح٦م اعمقطمٚم٦م رضإ قمغم

 شمّمنٕمده نأ وىمٌنؾ ،ُمنر ىمند وم٤مرغ سم٤مص صمٛم٦م وسمٓمري٘مٝم٤م ،ٝم٤مرأؾم ؾمٜمث٤مي هزت

 سمٕمنده٤م ٓطمٔم٧م .اًمٕمًؾ ىمرص ًمٞمٜمخر اعمٕمتقه يم٤مًمٜمحؾ ٤مطمقهل اًمٜم٤مس اطمتِمد

 يّمنٓم٤مد يمن٤من اًمقاىمنع ذم ًمٙمٜمنف اًم٤ٌمص سمريمقب يتٔم٤مهر ـمقيالً  رضمالً  نأ وم٘مط

 ظمٚمٗمنف وسخ ،حلٔمن٦م ذم همن٤مب .آظمر ًمرضمؾ اخلٚمٗمل اجلٞم٥م ُمـ ٟم٘مقد حمٗمٔم٦م

 سمٍمناخ اًمٌن٤مص حمٓمن٦م اُمنتبت .اًمٍمناخ قمنغم اًمٜمن٤مس وم٤مطمتِمند اًمْمحٞم٦م

 اًمٜمِمن٤مل قمنغم اًم٘منٌض ًم٘ملأ ت ُمٕمدوداتحلٔم٤م ذمو ..آوٓهأو  آوه ..وطمٌم

إمم  سم٤مًمٜمًن٦ٌم اعمِمنٝمد ن٠ميمو ،ومج٦م قمداًم٦م هن٤مإ .يٗمقق اًمقصػ طمدإمم  ورضب

ذم  .سم٤مًم٤ٌمص اًمٚمح٤مقهق  طمٞمٜمٝم٤م اعمجٝمد .اًمٕمٛمؾ حلٔم٦م هن٤مإ .جم٤مٟمٞم٦م ؾمٞمٜمهت ٛمٞمعاجل

 ًمٚمجنقع ُمرقمٌن٦مً  ذيمنرىشمًتٕمٞمد  ضمرةأ ًمًٞم٤مرة شمٚمقح لهوطملم يم٤مٟم٧م ؾمٜمث٤مي 

 ُم٘م٤مسمٚمتٝمن٤م يريد اًمٕمٛمؾ رئٞمس نإ هل٤م ىمٞمؾ ٙمت٥ماعم وصٚم٧م قمٜمدُم٤م .ومٞمٝم٤م اعمت٠مصؾ

 يم٤مٟمن٧م .سم٤مًمدهد ُمع ذـمٞم٤مً  هٜم٤مك نأ سمتحٗمظ ؾمٞمًٞمٚمٞم٤م ٤مأظمؼمو .وصقهل٤م طم٤مل

 سمخّمنقص يم٤مٟم٧م اًمٕمٞم٤مدةإمم  ذـمل ومٞمٝم٤م ضم٤مم اًمتل ةظمػمإ وم٤معمرة ،ُمٜمدهِم٦م

 ٓزدهن٤مر ،يٕمٛمنؾ يمن٤من طمٞمن٨م، اعمِمنٗمك ذم اًمًنٞمٚمٗمقن سمٕم٘م٤مىمػم سم٤مًمدهد او٤مم

 اًمٕمٞمن٤مدة ذم راضمٕمتفُم ُمرو٤مهإمم  ومٞمٝم٤م ـمٚم٥م اًمتل راتاعم قمدد ذيمر دون قمٞم٤مدشمف

 اًمنثٛمـ اًمٖم٤مًمٞم٦م دواتوإ أيْم٤مً  اًمتجٝمٞمزات ذيمر دون .اخلزن ظم٤مرج ًمٕم٘م٤مىمػم

 شم٘مرينراً  يمتن٥م ظم٤مُمند ُمًتِمنٗمك ذم ـمٌن٤ممإ أطمد .ُمًٌ٘م٤مً  ٤مهب ٟمٗمًف زضمٝمّ  اًمتل

 ذم ـمري٘منف قمنرف ًم٘مند .اًم٘مْمٞم٦م ُمـ صومتٚمّ  ،سمٕمد ومٞمهت هؿأظمؼم هٙمذا ..قمٜمل

 يٛمٙمـ سمقابأ هن٤مأ اًمتجرسم٦م صمٌت٧مأ ًم٘مد ،اعم١مصمرة اخلٚمٗمٞم٦م سمقاهب٤مأ ُمـ وًمٙمـ اعمت٤مه٦م

 .اًم٤ٌمب وـمرىم٧م ُم٤ٌمذة اًمٕمٛمؾ رئٞمس ُمٙمت٥مإمم  ذه٧ٌم .اقمتهتده٤م

 .شمٗمْمؾ -
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 زرىم٤مم قم٤مًمٞم٦م اجلدرانو يمٌػماً  اعمٙمت٥م يم٤من .ودظمٚم٧م اًم٤ٌمب ؾمٜمث٤مي ومتح٧م

 ٦مُمٜمتّمٌ اعمروطم٦م .اجلدران قمغم اًمٌنمي ًمٚمتنميح ىمٚمٞمالً  يمئٞم٦ٌم ًمقطم٤مت .اًمٚمقن

 اًمٞمٛمنلم وقمنغم .وهل شمندور اطمتٙم٤مك أصقات شمٓمٚمؼ اًمٓمٌٞم٥م ُمٜمْمدة سمج٤مٟم٥م

 ُمن١مـمرة وصمن٤مئؼ احلن٤مئط قمنغمقُمّٚم٘من٧م  اًمٓمٌٞمن٥م أقمنغمو .اًمٗمحص هير يم٤من

 ؿمٙم٤ملإ ذات اًم٘مٜم٤م  يم٤مٟم٧م ،اًمٗمحص ٤متؾمهتقم ُمـ وزوج ُمٚمتٌس عمْمٛمقن

 ـمٌٞمن٦م روائنح دمت٤مطمف اًمٖمروم٦م ق  وضَم  ٞم٦مروإ ومقق ُمٌٕمثرة اعمختٚمٗم٦م طمج٤مموإ

 اعمٜمْمندة يم٤مٟمن٧م ،شم٘مري٤ٌمً  و٤مئٕم٤مً  يٌدو ،اعمٜمْمدة ظمٚمػ ضم٤مًمس ًمٓمٌٞم٥ما .ُمريم٦ٌم

 .قمٛمؾ و٤مسمػمأو طم٘مـ سمٞم٥مأٟم٤مو ـمٌٞم٦م وسمٓم٤مىم٤مت ُمٌٕمثرة سمحٌقب ُمٖمٓم٤مة

 اًم٘مقل قمغم اقمت٤مد هٙمذا .ُمِمٖمقل رضمؾ ٟمؽأ يٕمت٘مدون اًمٜم٤مس دمٕمؾ هن٤مإ -

 ٤مترسمٕمٞمٜمإ ُمٜمتّمػ يٜمحق إمم ضمردأ ـمقيؾ رضمؾ ٟمفإ ،سمذًمؽ ظم٤ٌمرهؿإ وقمغم

 ينرُمش وسمندوهن٤م سمن٤مًمٖمٛمز يٗمٝمنؿ قم٤معمن٤مً  يٌندو ٟمٔم٤مرشمنف ظمٚمنػ ُمـ .اًمٕمٛمر ُمـ

 يم٠مهنن٤مٚمًن٤مم ُم همػم وسمنمشمف قمديدة ظمدوش وضمٝمف شمٖمٓمل .صم٘م٦م سمالو سم٤مؾمتٛمرار

 اًمٕمٞمن٤مدة دارأ وىمند اعمِمنٖمقل سم٤مًمرضمنؾ اًمٜمن٤مس يًنٛمٞمف .ُمرُمؾ سمقرق ُمؼمودة

جيٕمٚمنف  شمٕمٌنػم وضمٝمف وقمغم ُمتًخ٦م شمٌدو وي٤مىمتف ُمٚمٓمخ٦م سمدًمتف يم٤مٟم٧م .سمٍماُم٦م

 ُمٕمٚم٘من٦م هن٤مإ .ٟمٔم٤مراشمف قمٚمٞمف ضمٜمتف ُم٤م ذًمؽ .٤مخلٓمقرةسم يقطمل يم٤من نإو ُمْمحٙم٤مً 

 .قمٚمٞمف يمٌػمة وشمٌدو ذٟمٞمفأو ٟمٗمفأ قمغم

 ىىمنق ُمنـ ويمقادين٤مأ اًمرىمٞمن٥م ٘م٤مسمٚمن٦مٛمسم شمٗمْمكم ،ؾمٜمث٤مي اخلػم ص٤ٌمح آه -

 ؾمنٞمد .ىمتنؾإمم  ًمن٧محتقّ  اًمتنل اهلجنقم ىمْمنٞم٦م سمخّمنقص هٜمن٤م ٟمفإ .اًمنمـم٦م

 .٤مًمرضمؾسم أشم٧م اًمتل ؾمٜمث٤مي اعمٛمرو٦م هل ٤مه ،ويمقادي٤مأ

 ويم٤مٟمن٧م ،ُم٘مٕمنده ذم اؾمنتدار اًمنذي اًمنمنـملإمم  صمؿ إًمٞمف ؾمٜمث٤مي ٟمٔمرت

 سمٚمحٞمن٦م اًمٚمنقن ؾمقدأ ىمقي٤مً  رضمالً  يم٤من ،سمدىم٦م اًمنمـمل شمٗمحّمٝم٤م .ىمٚمٞمالً  ُمرشمٌٙم٦م
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ًمق  يمهت ٦مهمريٌ سمّمقرة حلٞمتف سمرم .شمرُمِم٤من ٓ وظمٓمرشم٤من يمٌػمشم٤من قمٞمٜم٤مه .صٖمػمة

 .سمٍماُم٦مٟمتقم حيٞمط هب٤م  ًمِمٗمتٞمفيم٤من  اًمتٗمٙمػم قمغم شم٤ًمقمده ٤مأهن

 اًمرضمنؾ نإ ،اعمقونقع صنٛمٞمؿ ُمـ أسمد٠مؾم .ؾمٜمث٤مي ٟم٦ًمآ سمٚم٘م٤مئؽ ؾمٕمٞمد -

 يًتٕمٞمد نأ دون ،اًمّم٤ٌمح هذا ُمٌٙمراً  ُم٤مت .ُم٤مت ىمد اًم٧ًٌم ًمٞمٚم٦م ضمٚمٌتف اًمذي

 احل٤مدصمن٦م طمقل ُمٕمٚمقُم٤مشمؽ هل ُم٤م نوأ ؟شمًٛمٕملمأ ..ىمتؾ ضمريٛم٦م هن٤مإ ،وقمٞمف

 .واضمٚمز شمٗمْمٚمتل ؟طمدإ وص٤ٌمح اًم٧ًٌم ًمٞمٚم٦م

 ،اًمقىمن٧م قالـمن طمنػمة ذمو وضم٤مُمندة صن٤مُمت٦م ؾمنٜمث٤مييم٤مٟم٧م  ...ضمٚم٧ًم

 اعمقىمنػ هنذا ُمـ اخلروج ذم اعم٤ًمقمدة شمٜم٤مؿمده ٤مًمق أهن يمهت اًمٓمٌٞم٥مإمم  ٟمٔمرت

 هبن٤م ي٘مًنؿ اًمتل اًمٓمري٘م٦م سمذات ظمٗمٞمٗم٤مً  واسمتًؿ ٟمٔم٤مرشمف اًمٓمٌٞم٥م قمدل .اعمحرج

 .اًمِمٗم٤مم ف وٕمٞمػ ذمُمٚمأ ن٠مسم اقمت٘م٤مده قمٜمد ًمٚمٛمريض

 ُمّم٤مب ؿمخص قمـ ه٤مشمٗمٞم٤مً  اشمّم٤مًٓ  ٞم٧ِم شمٚم٘م .إُمر قمٚمٞمؽ ؾمٝمؾأ دقمٞمٜمل -

 سمًنٞم٤مرة وقمندت إُمنقر ًم٧محتقّ  ىمالئؾ ؾم٤مقم٤مت سمٕمد صمؿ .هٜم٤مإمم  ٚم٥مضم وىمد

 وٕضمنؾ ُمٜمنؽ هأريد ُم٤م يمؾ ،اًمّم٤ٌمح هذا شمقذم ُمّم٤مسم٤مً  طم٤مُمٚملم همري٥م رضمؾ

 .ي٧ِم أر ُم٤م ختؼميٜمل نأ ُمّمٚمحتؽ

 وهنق ،ُمنٌٝمهتً  وضمٝمنف ص٤مر وم٘مد اًمنمـمل ُم٤مأ .احل٤مدصم٦م شمروي ؾمٜمث٤مي سمدأت

 ًمٞمٓمنرح يًنتقىمٗمٝم٤م ظمرآو طملم سملم ويم٤من .اعمالطمٔم٤مت نويدوّ  سم٤مٟمت٤ٌمه يّمٖمل

 .ؾمئٚم٦مإ

 ؟اًمٕمٞم٤مدةإمم  ضمٚمٌف ذم ؾم٤مقمدك اًمذي اًمرضمؾ قمـ ُم٤مذا -

 ظم٤مئٗمن٤مً  اسمند ٟمنفأ طمتنك إُمنر قمـ ؿمٞمئ٤مً  يٕمرف وٓ .ًمٞمس إٓ قم٤مسمراً  يم٤من -

 ....قمٜمدُم٤م

 .رم أي ٟمؽمك نأ ٟم٘مدر ٓ ،طمًـ هذا -
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 قمنغم ٛمنئـًمٞمٓم اًمٞمنقم هٜمن٤مإمم  يت٠مؾمنٞم رسمنهت ....قمٜمنف رم أي أقمرف ٓ -

 .اًمرضمؾ

 وهنق ٓهثن٤مً  اًمٖمرومن٦مُم٘متحهًت  اًمّمٌٞم٦م أطمد دظمؾ ذًمؽ ىم٤ملُم٤م إن و .رىأ -

 .يديف سملم ُم٤م سمٌمم يٛمًؽ

 اعمٙمن٤من ىمنرب اًمت٘مٓم٧م اًمرؾم٤مًم٦م هذه .ظمرىم٤مم حتٞم٦م أظمذو ..هم٤مآ !ؾمٞمدي -

 .اًمْم٤مسمطإمم  وؾمٚمٛمٝم٤م سم٤مهتٞم٤مج ىم٤مهل٤م .ؾمٞمدي

 ُمٜمنف ـمٚمن٥م ،ؾم٤مٟمٞمقؿمنٌلإمم  ُمٕمٜمقٟمن٦م وهل .ُمٜمٙمٛمِم٦م ممزىم٦م رؾم٤مًم٦م يم٤مٟم٧م

 ذم ٟمٗمنفأ اًمْمن٤مسمط دًمنؽ .اضمٜمٙمنؾ ذم يمن٤من اًمٕمٜمنقان .ًن٤مئؼيم عم٘م٤مسمٚمتف اعمجلم

 .ازدرام

 ،فرأؾم اًمْم٤مسمط هزّ  .اًم٘مٛمٞمص ضمٞم٥م ُمـ رىمٕم٦م هن٤مإ ..ؾمٞمدي أيْم٤مً  وهذه -

 .ُم٤م ؿمٕمقر ًمديفيتٙمّقن  وسمدأ

 .ؾمهتيال -

 ..ؾمٞمدي -

 هنذا قمنغم واىمنٌض اًمٕمٜمقان هذا قادامهو ٞم٤منٗمتاًم ُمـ اصمٜملم ظمذ ،ؾمهتيال-

 .سمنقم٦م ؟شمًٛمع هؾ قةسم٤مًم٘م ظمذه ،اعمجلم رومض ذاإو اًمرضمؾ

 اعمٜمْمندة سملم صداه٤م يؽمدد فمّؾ أظمرى  ظمرىم٤مم حتٞم٦م ًمف دىأ .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 ظم٤مرضمن٤مً  هعأو .اًمنمـم٦م يمرضمؾ اًمًخري٦م يثػم مر ٓ ن٠ميم اوسمد .واًمٙمرد

 ٟمٔم٤مومتٝمن٤م ُم٘مدار ُمـ ًمٞمت٠ميمد رومٕمٝم٤م صمؿ وٟمٔمٗمٝم٤م ٟمٔم٤مرشمف اًمٓمٌٞم٥مٟمزع  .اعمٙمت٥م ُمـ

 شمتالقمن٥م ؾمنٜمث٤ميومنٞمهت  ،صم٤مٟمٞم٦م ٗمفٟمأ قمغم ووٕمٝم٤م ٟمٔم٤مومتٝم٤م ُمـ يٙمٗمل سمهت وسم٢مىمراره

 .سم٠مٟم٤مُمٚمٝم٤م
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 ىمن٤مل .اعمتٌ٘منلم ٗمتٞمن٦ماًمإمم  اًمتٕمٚمنٞمهتت ٕقمٓمنل أذهن٥م دقمق  .اعمٕمذرة -

 ًمٙمؿ٠مؾمنأ نأ أريند أؿمٞم٤مم هٜم٤مك زاًم٧م ومهت .اعمٙم٤من شمؼمطمقا وٓ .واىمٗم٤مً  اًمنمـمل

 .ظمرج صمؿ ًمًٜمث٤مي ىم٤مل .قمٜمٝم٤م

 نمنـملاًم أهمٚمنؼ طم٤معم٤م اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مل .اً ٟم٘مقد يريد اًمرضمؾ هذا ..ًمٚمهتقمز ي٤م -

 ؾمنٜمث٤مي .هن٤مآ اًمٜمن٤مس ئنؽأوًم ُمنـ آه ،اًم٘مٚمؼ حت٤مر يٛمٙمٜمٜم٤م ٓ ..اًم٤ٌمب ظمٚمٗمف

 .ص٤مُمت٦م فمٚم٧م

 ؟اًم٧ًٌم ًمٞمٚم٦م اًمرئٞمز اًمِم٤مرعإمم  سمٛمٗمردك ظمرضم٧م عم٤مذا -

 ُمنع ٟمٗمنردأ نأ ردتأ ..ٟمٗمزن قمنغم ـمرطمتف اًم١ًمال هذا ؾمٞمدي طمًٜم٤م -

 .إُمر ذم ُم٤م يمؾ هذا .ٟمٗمز

 طمندق صمؿ ًمٚمتٚمٛمٞمع دٟم٤مه٤مأو صم٤مٟمٞم٦م ٟمٔم٤مرشمف ظمٚمع وىمد اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مل ...أضمؾ -

 وًمٙمنـ ؾم٤مظمراً  اسمد .وضمٝمف ُمـ ىمري٥م سم٠مصٌع حيدق سمدأ وًمٙمٜمف ُمٌتًهتً  سمًٜمث٤مي

 .سم٤مًمْمحؽ اًمرهم٦ٌم ومٞمٝم٤م يقىمد مل ذًمؽ

 .ٟمت٤ٌمهسم٤مٓ ضمديرة ومت٤مة دائهتً  أٟم٧م -

 ؟اًمنمـم٦م قمروم٧م ويمٞمػ -

 حيَم ٓ ُم٤م ضمًده وقمغم ُمٞمت٤مً  اًمرضمؾ ووضمدت اًمّم٤ٌمح هذا ضمئ٧م ًم٘مد -

 شمٕمرف ٓ هن٤مإ :وم٘م٤مًم٧م ؾمٞمًٞمٚمٞم٤م ًم٧م٠مؾم .اًمّم٤ٌمح هذا ُمٌٙمراً  ُم٤مت .اجلراح ُمـ

 حمًقب همػم ُمٞمت٤مً  رضمالً  أريد ٓ ٠مٟم٤موم سم٤مًمنمـم٦م اشمّمٚم٧م ًمذا .سم٤مًمْمٌط ضمرى ُم٤م

 .ُم٤م ؿمخص ؾمٞم٤مرة ذم ضمٚمٌتٞمف ٟمؽ٠مسم ٜم٤مأظمؼمشمو ضملم ضم٤ممت سمٕمده٤م .يدي سملم

 ؟نأ ضملم أيـ -

 .اضمٜمٙمؾ ُمِمٗمكإمم  ذه٧ٌم -

 ؟رم أي أقمرف ٓ أٟم٤م .هذا يٕمٜمل ُم٤مذا -



 

016 

 .رم يمؾ هذا .وم٘مط شمٕمرومٞمٜمف ُم٤م ىمقزم ،شم٘مٚم٘مل ٓ -

 هقمن٦م ُمنـ وزاد شم٘مندم صمنؿ رأؾمنف اًمٓمٌٞمن٥م طمنؽ ،قمٚمٞمٝمهت صٛم٧م ظمٞمؿ

 اعمروطم٦م ومراطم٧م اًم٤ٌمرد اهلقام ُمـ أضمؾ ُم٤ٌمذة ٝم٤مأُم٤مُم رأؾمف وووع اعمروطم٦م

 .سيره٤م شمٓمٚمؼ ظمرآو طملم سملم

 ..يمٜم٤مىمدة طمٗمٚم٦مإمم  دقمقكأ نأ ردتأ ؾمٜمث٤مي سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم -

 .ؾمٞمدي ًمؽ ؿمٙمراً  ٓ -

 .أظمرى ُمرة يٚمٛمٕمٝم٤م سمدأ صمؿ ٟمٔم٤مرشمف اًمٓمٌٞم٥م ٟمزع

 ؟.ىمقًمفأ ُم٤م وشمًٛمٕملم شمٜمتٔمريـ ٓ مل -

 .اًم٤ٌمب ُم٤م ؿمخص ـمرق قمٜمدُم٤م دمٞم٥م نأ وؿمؽ قمغم ؾمٜمث٤مي يم٤مٟم٧م

 ٟمحق ضمٞمٗم٤مي وشم٘مدم .شم٘مري٤ٌمً  اعمٝمٜمل سمّمقشمف اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مهل٤م .رضمقكأ شمٗمْمؾ -

 ؾمنٜمث٤مي اسمتًنٛم٧م ،اًمٚمنقن يمريٛمنل ؾمنٗم٤مري ضم٤ميمٞم٧م يرشمدي ويم٤من ،اعمٙمت٥م

 .دشمفعمِم٤مه

 ذم اًمتنل اًمًنٞمدة ىم٤مًمن٧م ًم٘مد ؾمٜمث٤مي اخلػم ص٤ٌمح ..ؾمٞمدي اخلػم ص٤ٌمح -

 ؟اًمقاًمد طم٤مل يمٞمػ ،هٜم٤م ٟمؽ٠مسم اخل٤مرج

 .سمنقم٦م ٧مأضم٤مسم .سمخػم ٟمفإ .يرام ُم٤م قمغم ٟمفإ وهأ -

 وىم٤مًمن٧م ،اًمٕمٞم٤مدة ص٤مطم٥م يمٞمٌد اًمديمتقر ٟمفإ ،قمٛمكم سمرئٞمس ؽأقمروم نأ ودأ

 .اعمّم٤مب اًمرضمؾ ضمٚم٥م اًمذي اًمِم٤مب ٟمفإ ؾمٞمدي :ًمٚمٓمٌٞم٥م

 .وضمٝمف قمغمسمٜمٔمرة قم٤مـمٗمٞم٦م شمٓمٗمح  سمٞمٜمٝمهت سمٌٍمه اًمٓمٌٞم٥م دار

 :ومتتؿ يمرؾمٞم٤مً  ضمٞمٗم٤مي ؾمح٥م اعمٗم٤مضمئ وًمرقمٌف ،سمؼمود ىم٤مل ..طمًٜم٤مً  -

 اٟمتٔمن٤مر دونسمن٤مجلٚمقس  ٜمٗمًفوؾمٛمح ًم .ومْمٚمٙمهت ُمـ اجلٚمقس ٜملأيٛمٙمٜم -

 .اعمقاوم٘م٦م
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 ون٤مرسم٤مً  ومجن٠مة اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مل ؟يمذًمؽ أًمٞمس .اجلٚمقس ُمٜمؽ ـمٚم٥مأ مل أٟم٤م -

 أظمنر يمنؾ ُمنٜمٝمهت إمم وٟمٔمر ،ؾمٜمث٤مي ويمذًمؽ ضمٞمٗم٤مي وم٤مٟمدهش .اعمٜمْمدة قمغم

 .٤معمٚمدوعيم اًمٙمرد ُمـ ضمٞمٗم٤مي ىمٗمزصمؿ 

 قمّمن٤مبأ ةإصمن٤مر ذم ـمنري٘متٙمؿ ًمٙمنؿ اًمِم٤ٌمب ؿأٟمت اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مل .ؾمػآ -

 .أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٗمرد

 .واىمٗم٤مً  ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل .طمًٜم٤م -

 اٟمتٔمر ،ُم٘م٤مسمٚمتف اًمنمـملأراد  اًمذي اًمِم٤مب أٟم٧م هؾ .اجلٚمقس يٛمٙمٜمؽ -

 ذم ّمنٛم٧ماًم ؾمن٤مدو .وهنق خينرج سمننقم٦م ىم٤مهل٤م .ٔم٦محل سمٕمد ؾم٠مقمقد ،طوم٘م هٜم٤م

 :ىم٤مئالً  ضمٞمٗم٤مي حتدثصمؿ  .ظمرج قمٜمدُم٤م اًمٖمروم٦م

 ؟سم٤مُٕمر اًمنمـم٦م قمالىم٦م ُم٤م -

 .ىمتؾ ضمريٛم٦م هن٤مإ :ي٘مقًمقن ،ُم٤مت ىمد اعم٤موٞم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ضمٚمٌٜم٤مه اًمذي اًمرضمؾ -

 .٠ميمثرومن أيمثنر همريٌن٦م سمتج٤مرب ي٠ميت يقم يمؾ ،اًمٜم٤مومذة ظم٤مرج ضمٞمٗم٤مي طمدق

 ..ُمًنٙمٜملأ) ًمٕمٌن٦م سمنؼمامة يٚمٕمٌنقن اًمًن٤مطم٦م ذم ٗمن٤ملـمإ يم٤من اًمٜم٤مومذة ظم٤مرج

َـّ ذم سم٤مًمنف ،اخل٤ٌمز أزه٤مر أيمٛم٦م طمقل  ُمًٙمٜملأ  ذًمنؽ أُمنف سمنف فأظمؼمشمن ُمن٤م ومٕم

 اٟمٔمنر ،ىمٌنؾ ُمـ اخلقف هذا سمٛمثؾ أؿمٕمر مل ،وًمدي ي٤م قمٚمٞمؽ ظم٤مئٗم٦م" اًمّم٤ٌمح

 قمٚمٞمٜمن٤م ظم٤مئٗمن٦م أٟمن٤م ،اًمٚمٞمؾ ذم أسمقك ىم٤مًمفُم٤م إمم  اٟمٔمر ،اعمًٙملم ٠موودسم طمؾ ُم٤مإمم 

 ذم صٖمػمة زه٤مرإ .أظمرى ُمرة شمراه ًمـ ٤مًمق أهن يمهت سمٕمد قمـ إًمٞمف رتٟمٔم "مجٞمٕم٤مً 

 اًمٙمٌنػمة اًمٔمنالل ؾمنتٗمٕمٚمف ُمن٤م يٕمنرف أطمند ٓ مجٞمٕمن٤مً  ٟمحنـ وهٙمذا اًمٔمالل

 ٞمن٦مئشمٜمٌّ  سمِمندة ىمٞمؾ ذًمؽ يمؾ .زه٤مرإ ؾمتّمٌح ُم٤مذا يٕمرف أطمد ٓ ،سم٤مٕزه٤مر

 ضمنداً  يمثنػمة اًمٔمنالل ..ضمٞمػ ..اًمٔمالل هن٤مإ" .ُم٠مًمقوم٦م همػم ٦مسمحّ  ومٞمف سمّمقتو

 ."همري٦ٌمو



 

018 

 .ًمٚمح٤مرض ؾمٜمث٤مي صقتأقم٤مده  ؟اًمرضمؾ شمٕمرف هؾ -

وُمٕمٝمن٤م يمن٤من  ،أُمنف قمٞمٜمل ذمإٓ  يره٤م مل رىم٦م ٟمٔمرة قمٞمٜمٞمٝم٤م وذم ٤مإًمٞمٝم اؾمتدار

 .ومٝمؿ وُمْم٦م هٜم٤مك

 ؟ًمٜمٗمًؽ سمف ؾمتحتٗمٔملم -

 .ذًمؽ ردتأ إن ٟمٕمؿ -

 .أيب ًمدى يٕمٛمؾ نأ اقمت٤مد ؿمخص ٟمفإ ،فأقمروم -

 ؟قمٚمٞمف ؾمكسم٤مٕ شمِمٕمرأ -

 اًمتنل اًمٓمري٘من٦م قمغم اًمقىمقف أؾمتٓمٞمع ٓ وم٘مط ُمرشمٌؽ أٟم٤م ..طم٘مٞم٘م٦م ًمٞمس -

 .ومٝمؿأ ٓ ..ضمداً  سمنقم٦م طمداثإ هب٤م دمري

 هبنذا ُمنررت ًم٘مند اًمقىم٧م سمٛمرور ٟمٗمًٝم٤م شمٜمٔمؿ وم٤مٕؿمٞم٤مم ذًمؽ حت٤مول ٓ -

 .أؾمقأ هق ُم٤مُمٕمل  وطمدث ىمٌؾ ُمـ

 ذم أزهن٤مر ٟمٜمن٤مإ سمنؾ اًمٔمالل ذم اً أزه٤مر ًمًٜم٤م ومٜمحـ .طمؼ قمغم يم٤مٟم٧مأُمل  -

 .اًمٕم٤مصٗم٦م

 ؟٤مقمرةؿم أُمؽ نأ سمد ٓ -

 اًمًنهتم ذم حتٚمنؼ اًمٓمٞمنقر ويم٤مٟمن٧م اًمٜم٤مومنذة ذم حمدىم٤مً  ىم٤مل .طم٤ًمؾم٦م هن٤مإ -

 ىم٤مًمنف سمنهت ومٙمنر صمؿ اعم٤موٞم٦م اًمٚمٞمٚم٦م سمف طمٚمؿ اًمذي ٠موودسم ومٙمر .يٚمٕمٌقن ـمٗم٤ملوإ

 رُمن٤مه اًمنذي اًمٓمٞمنقر قمنش ُمًتحيناً  اًمٚمٞمنؾ ذم اًمٜم٘منقد سمخِمخِم٦م صمؿ أسمقه

 .طمقًمف ُمـ سمقطمِمٞم٦م اًمٓمٞمقر ـمػمان وـمري٘م٦م سمحجر ؿمخص

 .اً أظمػم ىم٤مل ..حم٘م٦مأُمل  -

 :وم٘م٤مل قمٌس صمؿ ؾمٜمث٤مي إًمٞمف ٟمٔمرت

 .ظمٓم٠م قمغم أيب -
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 وُمْمن٦م قمٞمٜمٞمنف ذم ويم٤مٟم٧م اًمنمـمل ودظمؾ ُم٤ٌمهم٧م ٟمحق قمغم اًم٤ٌمب تحومُ و

 .٘مٓمٕم٦متاعم اًمّمقر طمجٞم٦مأ ُمـ واطمد ضمزم سمحؾ ىم٤مم يمٓمٗمؾ رو٤م

 ؟اًمٕمٞم٤مدةإمم  اًمرضمؾ ضمٚم٥م ذم ؾم٤مقمد اًمذي اًمٓمٞم٥م ؟...أٟم٧م ذنإ -

 .ىم٤مئالً  اًمنمـمل إًمٞمف ٟمٔمر .ٟمٕمؿ اعمّم٤مب واًمرضمؾ اعمٛمرو٦م ؾم٤مقمدت أٟم٤م -

 ؟اًمقىم٧م ذًمؽ ىم٤مدُم٤مً  يمٜم٧م أيـ ُمـ -

 .صديؼ طمٗمٚم٦م ُمـ -

 ؟صديؼ أي -

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  صػ ذم زُمٞمؾ -

 ؟اؾمٛمف ُم٤م -

 .وٓويأ ؾم٤ميٛمقن -

 ؟يًٙمـ أيـ -

 .44 رىمؿ شمقيمقسمق شم٘م٤مـمع -

 ؟ذًمؽ يم٤من وىم٧م يأو -

 ؟ُم٤مذا يم٤من -

 .واعمّم٤مب اعمٛمرو٦م ص٤مدوم٧م اًمذي اًمزُمـ -

 اًمث٤مٟمٞمن٦مأو قمنمنة  احل٤مدين٦م سمنلمشم٘مريٌن٤ًم  هنن٤مإ .مت٤مُم٤مً  أشم٠ميمد نأ يٛمٙمٜمٜمل ٓ -

 .ةقمنم

 ظمِمنـأ اعمرات ُمئ٤مت قمديديـ سأٟم٤م ُمع شمٕم٤مُمٚم٧م ًم٘مد اًمِم٤مب أهي٤م اٟمٔمر -

 ويمنـ ..حتن٤مول ٓ نوأ طمٓمٛمتٝمؿ وًم٘مد ؟شمًٛمعأ اًم٤ٌمئ٦ًم ٟمٗمًؽ وُمـ ُمٜمؽ

 .سمّمالسم٦م سمف اًمنمـمل وطمدق ؟شمٗمٝمؿأ ُمٕملٓئ٘م٤ًم 



 

001 

 .شمتٙمٚمؿ ُم٤مذا قمـ أقمرف ٓ -

 .صٌقراً  ًمٞمٙمقن يمٌػماً  ضمٝمداً  اًمنمـمل رفمٝمأ

 ؟اًمرضمؾ أشمٕمرف -

 ؟سم٤مًمرضمؾ شمٕمٜمل ُم٤م -

 .ؾم٤مقمدشمف اًمذي اعمّم٤مب اًمرضمؾ قمغم ٟمٔمرة ًم٘مٞم٧مأ هؾ -

 .اًمِم٤مرع ذم ٕراه وقم ُمـ يٙمٗمل ُم٤م هٜم٤مك يٙمـ مل ،مت٤مُم٤مً  ًمٞمس ٓ -

 ؟اعمرى همروم٦م قمـ وُم٤مذا -

 وقمغم ُمٜمف ٞمؾٚماًم٘م رأي٧م .رؤيتف وشمّمٕم٥م وجمروطم٤مً  ضمداً  ُمّم٤مسم٤مً  يم٤من ًم٘مد -

 .فأقمروم  أ أقمت٘مد ٓ طم٤مل يمؾ

 ؟ؿمخصسم٠مي  يذيمركأٓ  -

 .يمال -

 ٥مشمٓمّٚمنإذا  قمٚمٞمنؽ ىمًنقأ نأ ويٛمٙمٜمٜمنل يم٤مومٞمن٦م دةُمًن٤مقم شمٌدي ٓ ٟمؽإ -

 ؟اًمٓمقيؾ اعمدى قمغم ـمري٘مٜم٤م شمٕمرىمؾ ٟمؽأ أشمٕمرف .إُمر

 ُمنع ضمٞمٗمن٤مي ومٙمنر .يٜمٗمٕمٙمؿ ًمـ فأقمروم ُم٤م يمؾ ،لئظمٓم ًمٞمس سم٤مًمت٠ميمٞمد ٟمفإ -

 .شمٕمقيْم٤مً  ًمف دومٕم٧م ومٚم٘مد ُمسإ ذم زُمٞمٚمؽ ـمريؼ قمرىمؾأ مل ٟمٜملإ ..ٟمٗمًف

 .اًمٖمري٦ٌم سمٓمري٘متف اًمّمٖمػمة حلٞمتف يؼمم وهق اًمنمـمل ىم٤مل .طمًٜم٤مً  -

 قمٚمٞمٙمهت ؾمٞمٙمقن طمٞم٨م اًمنمـم٦م ُمريمزإمم  أظمذيمهت ؾمقى ظمٞم٤مر ًمديٜم٤م ًمٞمس -

 .سمٌٞم٤مٟم٤مشمٙمهت دٓماإل

 ؟ًمؽذ ىمٌؾ أوًٓ  اشمّمٚم٧م ًمق مت٤مٟمعأ -

 ؟سمٛمـ -

 .سمٛمٙم٤م  قمٚمٛمفأ ىمؾإ قمغم ،يب٠مسم -

 .دىمٞم٘متلم ُمـ ـمقلأ ًمٞمس وًمٙمـ ٤مطمًٜم -
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 .فأسمٞم ُمٙمت٥مإمم  ضمٞمٗم٤مي وشمٚمٗمـ اعمٙمت٥م ُمـ وؾمٜمث٤مي اًمنمـمل ظمرج -

 .هٚمق -

 ؟ومقيًق أص٤ٌمغ هذه هؾ -

 ؟شمريد ُمـ ٟمٕمؿ -

 .إٟمف أُمر ُمٚمّح  .ومْمٚمؽ ُمـ أويمقي اًمًٞمد -

 ؟ضمٞمٗم٤مي ًم٧ًمأ -

 .يب٠مسم وصٚمٞمٜملأ ُم٤مري٤م ٟمٕمؿ -

 ؟شمتّمؾ أيـ ُمـ ضمٞمػ قمزيزي وهأ -

 .يب٠مسم وصٚمٞمٜملأ ومْمٚمؽ ُمـ ُم٤مري٤ماًمقىم٧م  وومري -

 .ىمٚم٘م٤مً  شمٌدو -

 .يب٠مسم وصٚمٞمٜملأ ذًمؽ قمروم٧م وىمدأن  -

 ؟آٟمتٔم٤مر شمًتٓمٞمعأٓ  ُمٝمؿ ٟم٘م٤مش ذم أٟم٤م .واًمده ىم٤مل ؟ضمٞمػ -

 :ضمٞمٗم٤مي ومٙمر ...أٟم٧م يمهت مت٤مُم٤م

 وهنق أسمن٤مه ؾمنٛمع .اًمنمـم٦م ُمريمزإمم  يأظمذ ؾمٞمتؿ ..أيب يٛمٙمٜمٜمل ٓ يمال-

 .اٟمٗم٤مؾمف ي٘مٓمع

 ؟ومل اًمنمـم٦م ُمريمز -

 .ضمٌٜمٙم٤م طمقل هن٤مإ .اهل٤مشمػ ظمالل نمحاًم يٛمٙمـ ٓ -

 ؟ضمٌٜمٙم٤م أي -

 ًمنؽذ ىمرسمنف ويمٜم٧م .ُمٞم٧م ٟمفإ .ُمٕمؽ ٕمٛمؾاًم اقمت٤مد اًمذي اًمرضمؾ ٟمفإ أيب -

 .ًم٦ممًمٚمٛم٤ًم نأ وشمٕمرو٧م اًمٕمٞم٤مدةإمم  ٟم٘مٚمف ذم ؾم٤مقمدت اًمقىم٧م

 :أسمقه شمٙمٚمؿ قمّمقر وسمٕمد اهل٤مشمػ قمغم صٛم٧م هٜم٤مك يم٤من

َ  ،شم٘مقًمف ُم٤م شمٕمرف ؽٟمأ ُمؾآ .ضمٞمػ -  ؟ٝم٤مطمٞمٜم ذم ختؼم  مل مِل
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 .وضمٝمل ذم سظم٧م ىمد يمٜم٧م -

 .آظمر وضمٞمز صٛم٧م ُمر

 ؟ؾمٞم٠مظمذوٟمؽ ُمريمز أيإمم  -

 .ومقٟمتقإمم  ؾمٞمٙمقن رسمهت أقمت٘مد وًمٙمٜمٜمل حتديداً  أقمرف ٓ -

 .حم٤مُمٞمنؽ حيي طمتك ؿمٞمئ٤مً  شم٘مؾ ومال هٜم٤مك يمقنأو قمٚمٞمؽ ؾم٠مقمثر ،طمًٜم٤مً  -

 .اعمح٤مُمل حيي طمتك ؿمٞمئ٤مً  شم٘مؾ ٓ ؟يمذًمؽ أًمٞمس .شم٘مقًمف نأ جي٥م ُم٤م هذا

 .قم٤مئداً  اًمنمـمل دظمؾ صمؿ اهل٤مشمػ أهمٚمؼو ٤مىم٤مهل .أيب طمًٜم٤مً  -

 ذًمنؽ ذم دىم٤مئؼ مخس ُمـ أيمثر ُمْمٞم٧مأ ٟمؽأ أشمٕمرف اجلحٞمؿ سمحؼ ُم٤مذا -

 ؟آشمّم٤مل

 حيين طمتك ؿمٞمئ٤مً  ىمقلأ ًمـ ٟمٜملأإمم  ٦مإو٤موم .اخلٓمقط طم٤مل شمٕمرف أٟم٧م -

 .اعمح٤مُمل

 وم٤مسمتًنؿ .اًمقصنػ قمغم ٤مً قمّمٞمّ  اًمنمـمل وضمف قمغم فمٝمر اًمذي اًمتٕمٌػم يم٤من

 .سمحالوة ضمٞمٗم٤مي
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 عشر الثاوي الفصل

- 1 - 
 ذم يم٤من .يمالم جمردإٓ  اضمتهتع ذم ٟمف٠مسم اًم٘مقل وُم٤م .اخل٤مص٦م ُمِم٤ميمٚمف جلقٟم٤من

 وهنؿ ،اعمندرام ُمنـ وجلٜمن٦م اهلٞمئن٦م قمْمن٤ممأ ُمنـ ٟمخٌن٦م ُمع قم٤مدي همػم اضمتهتع

 ٟم٘م٤مسمن٦م نإ .اًمنمنيم٦م شمقاضمنف اًمتنل واًمداظمٚمٞمن٦م اخل٤مرضمٞم٦م اًمتٝمديدات يٜم٤مىمِمقن

 سمن٢مرضابأن  وشمٓم٤مًمن٥م ٟمٗمًنٝم٤م ٜمٔمنٞمؿشم تأقمن٤مد ىمد ؾمٚمٗم٤مً  اعم٘مٛمققم٦م اًمتج٤مرة

 ،ُمنمنوـم٦م همنػم زين٤مدة ،%12 ضمقرإ زي٤مدة اًمٜم٘م٤مسم٦م ـمٚم٧ٌم ًم٘مد .ومقراً  اًمٕمهتل

 ـمنقال ُم٤مًمٞمن٦م زين٤مدة اًمٕمنهتل ُمنٜمح ذم قم٤مدًمن٦م همنػم هن٤م٠مسم دارةاإل شمتٝمؿ وم٤مًمٜم٘م٤مسم٦م

 يمنمنيم٦م ،أظمنرى ذيم٤مت ذم قمهتًٓ  نأإمم  واأؿم٤مر .اعم٤موٞم٦م اًمثالث اًمًٜمقات

 .أومْمؾ اًمٕمٛمؾ وفمروف ؾأومْم ضمقراً أ يت٘م٤موقن ،زايمل

 .أظمرى أص٤ٌمغ سمنميم٤مت واًمتح٘مقا اًمٕمهتل رأُمٝم ُمـ يمٌػم قمدد اؾمت٘م٤مل ًم٘مد

 ،ئؾمنٞم سمِمنٙمؾ شمتندهقر فأرسم٤مطم .اًمنميم٦م ذم ضمقٟم٤من ُمِم٤ميمؾ ىإطمد هل شمٚمؽ

 هٜمن٤مك نإ سمنؾ ومحًن٥م هنذا ٞمسًمن .سمت٘م٤مقمده يٓم٤مًمٌقن يم٤مٟمقا اعمدرام ُمـ ٦موىمٚمّ 

 ذيمن٦م ىمٞمٛم٦م ُمـ حتط وهل يمٌػم اهتهتم قمغم اؾمتحقذت ُمٜم٤موم٦ًم أص٤ٌمغ ذيم٦م

 .ومِمنٞمئ٤مً  ؿمنٞمئ٤مً  فمٝمنرت ًمٙمٜمٝم٤م ومقراً  ضمقٟم٤من قمغم اعمِم٤ميمؾ شمٚمؽ شم٘مع مل .وومقؾمقأ

 ذم اًمًن٥ٌم همٞم٤مسمنف ويمن٤من اعمِمن٤ميمؾ هنذه فمٝمنرت حمًنقس همنػم ٟمحق وقمغم

 قمنغم ص٤مرُم٤مً  اًمٕمٜم٤من سم٘مكأ ومٚم٘مد اًمٕمهتل ُمع ديدي٦مطم يد جلقٟم٤من يم٤مٟم٧م .فمٝمقره٤م

 ارشمٗم٤مع طم٤مل ذم داتاًمزي٤م يًتح٘مقن اًمٕمهتل نأ يٕمت٘مد ومٝمق ،اًمًٜمقي٦م اًمزي٤مدات

 دائنهتً  ومحقًمنف .اًمنمنيم٦م ينؽمك نأ ومٕمٚمٞمنف سمذًمؽ يرهم٥م ٓ وُمـ ،وم٘مط فأرسم٤مطم
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إمم  ٦مإو٤موم ،ضمقرإ ُمـ طمدّ  ىمؾ٠موسم اًمٗمراغ يٛمٚم١مون اًمذيـ اعم٤مهريـ ُمـ اًمٙمثػم

 ذم رهم٦ٌم سمال اًمٕمهتل ومٞمجٕمٚمقن اًمٜم٘م٤مسم٦م ُمقفمٗمل قمغم اًمٞمد سمقوع ـمري٘متف ًمديف نأ

 ـمٝمؿينقرّ  صمؿ سمٞمٜمٝمؿ يٜمدّس  ،ٕضمٚمف ٙم٤مومحي ضمٌٜمٙم٤م يم٤من ُم٤م هذا .ـمٚم٤ٌموؿ ُمت٤مسمٕم٦م

أن  اظمتٚمٗمن٧م ؿمنٞم٤ممإ وًمٙمـ .سم٤مُمتٜم٤من اًمّمٛم٧م زُمقنيٚمت سمٕمده٤م .ُم٤م سمٓمري٘م٦م

 ئنؽأوًم ين٠مًمػ مل .همٞم٤مسمنف ذم طمّمنؾ اًمنذي اًمتٜمٔمٞمؿ إلقم٤مدة أرسمٙمف سمٞم٤من ومٝمٜم٤مك

 اًمنذيـ دائنهتً  حي٥م ومٝمق .هبؿ يثؼ نأ يٛمٙمٜمف ٓ ،ضمديدة سمٛمٜم٤مص٥م قاطمٚمّ  اًمذيـ

 وذم ،اًمنداظمؾ ُمـ إلرسم٤ميمف واؾمٕم٦م حم٤موًم٦م هٜم٤مك أن ًمق يمهت إُمر فمٝمر .قمرومٝمؿ

 .زايمنلأو  ضمػموضمر ذيم٦م ُمع يم٤مٟٓمدُم٤مج ضمديدة اىمؽماطم٤مت صمٛم٦م يم٤مٟم٧ماجلق 

 يمٗم٦م ن٢موم اًمٕمٛمقم وضمف وقمغم .سم٤مزدي٤مد اوومقؾمق ؾمقق ُمـ ٤ميمٚمتأ اًمنميمت٤من شمٚمؽ

 ي٘منقل رم يمنؾ سمٕمند .ٟمتن٤مجاإل ضمنقدة ذم اًمنمنيمتلم هل٤مشملم يم٤مٟم٧م اًمؽمضمٞمح

 .ؾمنقدأ رضمنؾ ينديره٤م اًمتل اًمقطمٞمدة اًمنميم٦م هل قاوومقؾم ذيم٦م نإ :اًمٜم٤مس

 ُمنـ سم٤مإلره٤مق ضمقٟم٤من ؿمٕمر .؟آىمتّم٤مد يّمٜمعأن  ؾمقدأ رضمؾويمٞمػ يٙمقن ًم

 ٓ ُمنـ اعمقاىمنػ وشمٖمنػم اًمداظمٚمٞمن٦م واًمٍماقم٤مت اعمؽمايمٛم٦م اًمْمٖمقـم٤مت شمٚمؽ

أي  يقاضمنف قمٜمندُم٤م سمنذًمؽ همٛمٖمنؿ ُمن٤م هم٤مًمٌن٤مً  "هٜم٤م اًمٕمٛمؾ ذم قمدامإ" .رم

 أي ُمـ أيمثرأراد  فوًمٙمٜم اًمتداسمػم سم٢مقمداد وسمدأ ؿمٞم٤ممإ سمتٚمؽ ومٙمر ًم٘مد ،ُمِمٙمٚم٦م

 ىمٌْمنتف نأ ًمدينف اًمقاوح ُمـ أصٌح .آظمتالل هذا ىم٤مقمدة ُمٕمروم٦مآظمر  رم

 ن٠مسمن فإدرايمن يمن٤من سمٚمن٦م اًمٓمنلم يزيد وُم٤م .سم٤مًمتالر آظمذة اًمنميم٦م ذم وؾمٚمٓمتف

 آشمّم٤مل ،اًمِمخّمٞم٦م طمٞم٤مشمف ذم حتدث اًمتل ؿمٞم٤ممإ قمغم طمتك وٕمٞمٗم٦م ؾمٞمٓمرشمف

 شمٚمنؽ سمٙمؾ رومٙمّ  ًم٘مد .اًم٘مٚمٌٞم٦م ٟمقسمتف صمؿ ضمٞمٗم٤مي دومترّ  فزوضمت فوشمٍّم  اهل٤مشمٗمل

إمم  سمح٤مضمن٦م يمن٤من .٤مهبن يًنٛمح ٓ اًمتنل اًمالضمندوى تٜم٤مُملسمو سمققمل ؿمٞم٤ممإ

إمم  سمح٤مضم٦م ٟمفإ رؿم٤مدواإل اخل٤مرضمٞم٦م اعم٤ًمقمدة ُمـ ٟمقع أيوإمم  .أيمؼمُمّمداىمٞم٦م 

 ريمنـإمم  ٠ميٚمجن نأ ًمدينف اًمٓمٌٞمٕمنل ُمنـ يمن٤من يمتٚمنؽ أوىم٤مت ذم .يمثرأ ؾمٚمٓم٦م
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 ُمٖم٤مدرشمنف ىمٌنؾ .يتجدد سمٜمِم٤مط إُمؾ حيدوه اًمتٕمقيذة ذم .ري٦ماًمًح اًمتٕمقيذة

 سمّمنقت "يمنق يم٤م ٟم٤م ُم٤م ...يمق ٟم٤ميم٤م ُم٤مأو " سمٓم٘مقؾمف شمرٟمؿ اًمّم٤ٌمح ذًمؽ اًمٌٞم٧م

 ومٝمنذا وومقؾمقأ أص٤ٌمغ قمغم ىم٤ٌملاإل يمؾ ؾمٞمٕمقد رسمهت اًمٕمٛمؾ ؾمٞمزدهر رسمهت .قم٤مل

 اًمٜمن٤مس يب ؾمٞمٛمر  ومل) ؿم٤مرع ذم يمؼمإ هق اؾمٛمل ؾمٞمٙمقن ،اًمٌالد ُمـ اًمّمٌغ

 يرشمٕمدون قمداموإ ي٘مٗمقن اًمٜم٤مس ؾمٞمجٕمؾ أويمقي صقت نإ .يٜمحٜمقن وهؿ

 طمريمن٤مت وأدى رىمٌتنف دارأ ًمبُمن٤مم رزيٜمن٦م ظمٓمنقة ًمٞم٠مظمنذ شمقىمنػ .حمٓمٛملم

 ىمقين٤مً  ُمنثكم وًمنٞمٙمـ احلٞمن٤مة ذم ىمدُمنف اسمٜمنل ومٚمٞمجد .واؾمتٛمر سمٞمديف دراُم٤مشمٞمٙمٞم٦م

 قمندامإ ُمٜمنف ي٘مؽمب ًمـ وؾمقف .سم٤مًمٙمت٥م وُمٜمِمٖمالً  ويمًقًٓ  وٕمٞمٗم٤مً  وًمٞمس

 اًمنمن حيقيمقن اًمذيـ يمؾ وًمٞمٝمٚمؽ .يفإ ..هآ ..ُمٚمتق ـمريؼ ذم دُم٤مهىم شمًػم وًمـ

 ـمٚمٌن٤مً  ٟمحنقي يزطمٗمنقن وًمًنقف اًمدضم٤مضم٦م وٚمؽ يمهت هيٚمٙمقن دقمٝمؿ ودي

 اًمٓمٞمٌن٦م ؿمنٞم٤ممإ دع .يمنؾآو دائنهتً  اًمًٓمح قمغم ضمٚمسأو يم٤مًمِمح٤مذيـًمٚم٘مقت 

 ..يمق يم٤م ٟم٤م ُم٤مأو  ..همٗمٚم٧م قمـ ـمٚمٌف ُم٤م يمؾ ت٤ٌمركوًمٞم سمٓمري٘مل شم٠ميت

 ٞمضإسمن واًمٓم٤ٌمؿمنػم قمِمن٤مبوإ اًمندم ٓمخن٦مًم وًمٕمنؼ يديف ظمٗمض ًم٘مد

 قمنغم وسمّمنؼ فرأؾم هز ،يمثػمة سمتٕمقيذات مهٝمؿ ،فأُم٤مُم رضإ قمغم اعمٕمجقن

 رأس ًم٘مٓمنع وشم٘مندم ،احلريمن٤مت رويمنرّ  اٟمحٜمنك صمنؿ فأُم٤مُمن اًمقاىمنػ اًمّمٜمؿ

 هننكأ قمٜمندُم٤م .وشمرٟمؿ ودٟمدن اًمثالث اعمٜمحقشم٤مت ومقق دُمٝم٤م وص٥م اًمدضم٤مضم٦م

 اًمنقرامإمم  رزيٜمن٦م ظمٓمقات صمالث ُمِمك .اًمدم ومقق ـمحٞمٜمٞم٦م ُم٤مدة ص٥ّم  ذًمؽ

 .اسمتندأ طمٞمن٨م ُمـ ومقراً  وقم٤مد قمٞمٜمٞمف همٛمضأو دراُم٤مشمٞمٙمٞم٦م رىمص طمريم٦م دىأو

 ُم٤م وأ" ىمٚم٧م يمهت إُمر ًمٞمٙمـ .اًمتهتصمٞمؾ رؤوس قمغم اًمقاىمٗم٦م شمٚمؽ اًمِمٛمٕم٦م ـمٗم٠مأ

 ."يمق يم٤م ٟم٤م

 ؿمن٤مهدشمف عم٤م ظمذًمتٝم٤م ىمد ًمٚمتقازن ىم٤مسمٚمٞمتٝم٤م نإ ،اًم٤ٌمب زوضمتف ومتح٧م سمٕمده٤م

 ُمنـ ٟم٘مدين٦م وسمقرىمن٦م يد ذم صٖمػم سمًٞمػ يٛمًؽ لمتث٤م ُمـ اعمٜمْمدةمحٚمتف  وُم٤م
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 ُمٜمحنقت متث٤مل قمغم اؾمت٘مرت ضمداً  اًمٙمٌػمة ىمدُمف .ظمرىإ سم٤مًمٞمد ًمػمات قمنم

 ،ًمندضم٤مضمتلم ٤منرأؾمن قمٚمنؼ سمج٤مٟمٌنف احل٤مئط قمغم ُميوب إٟم٤ًمن رأس يمٝمٞمئ٦م

 يمن٤من ،قمٚمنٞمٝمهت أظمنرى ضمرقم٤مت ؾمٙم٧ٌم وىمد ٦مصٚمٞمأ وـم٤ٌمؿمػم ،صكمأ ذاب

 أؿمٙم٤مًٓ  رؾمؿ .همري٥م سمِمٙمؾ ذيريـو ىمٌٞمحلم ضمٕمٚمٝمهت ٤مُم قمٞمقن سمال ؾم٤منأاًمر

 .٠مشمت٘مٞمن ضمٕمٚمٝمن٤م رم يمنؾ ُمنـ اعمريمٌن٦م اًمرائحن٦م نإ .سم٤مًمٓم٤ٌمؿمنػم اًمٓمن٤مسمؼ قمغم

 قمغمإاجلزم و ضأسمٞم ىمهتش ظمٍمه وطمقل قمرىم٤مً  يٜمْمح ُمٜمحٜمٞم٤مً يم٤من  وزوضمٝم٤م

 ذم رم صمٛمن٦م ،سم٤مًمندوار ص٤مهب٤مأ ىمد ؿم٤مهدشمف ومهت رأؾمٝم٤م اهتز .قم٤مري٤مً  ضمًٛمف ُمـ

 ومٛمٝمن٤م ومتحن٧م .حتدينده شمًنتٓمع مل١معمن٦م ُم وسمّمنقرة .سم٤معمن٤ميض ذيمره٤م اعمِمٝمد

 اٟمندهش .قم٤مًمٞمن٦م ٟمنؼمة ذات سظمن٦م ـمٚم٘من٧مأو ُمرقمقسم٦م ص٤مُمت٦م وهل ًمٚمحٔم٦م

 .شمً٘مط نأ ىمٌؾ عمحٝم٤م صمؿ ظم٤مف صمؿ ومقضمئ صمؿ ضمقٟم٤من

 .سظم٧م ؟عم٤مذا ..هآ ...؟ضمقٟم٤من ي٤م هذا يمؾ مل -

 .ينرام ُمن٤م قمغم ؾمتًػم ،ظمػم قمغم ُمقرإ ؾمتٙمقن قمزيزيت ُمٚمح أُمر هذا -

 .ي٘مقًمف نأ سمقؾمٕمف يم٤من ُم٤م يمؾ هذا

 .مه٧ًم آه ؟هذا يمؾ ؾمٞم٘مقدٟم٤م أيـ إمم -

 .اًمدضم٤مضم٦م قمٜمؼ ُمـ جيري وهقسم٤ًٌمـم٦م  سم٤مًمدم طمدق ؿمٞمئ٤مً  ي٘مؾ مل

- 2 - 
م .زقمجفأ وم٘مد ،اهل٤مشمٗمل سم٤مٓشمّم٤مل ومٙمر اعمٙمت٥مإمم  ذه٥م قمٜمدُم٤م  سمذهٜمف طمقَّ

 يمٚمنف إُمنر نإأو  ؟اًمّمنقرة ذم اعمنرأة هل شمٙمقن نأ أيٛمٙمـ .ضمقًمٞمٞم٧م طمقل

 يٙمـ مل ؟طم٤مل أي٦م قمغم هذه ّمقرةاًم قمغم حيّمؾ نأ ًمِمخص أيٛمٙمـ ؟ظمديٕم٦م

 نإ ،"سمٖمراسمن٦م اًمٌٚمند هذا ذم ؿمٞم٤ممإ حتدث ي٤ممإ هذه"وطمّدث ٟمٗمًف  .واصم٘م٤مً 

 شمنذيمر .صنٕم٤ٌمً  سمن٤مُٕمقر اًمتٜم١ٌم ؾمٞمجٕمؾ يمٝمذه ومٕم٤ملأ ذم اًمٖمريب سم٤مًمٕم٤ممل اًمٚمح٤مق
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 قمالُمن٤مت هٜمن٤مك شمٙمنـ مل .احلنهتم ذم ىمتؾ ُمٍمف ُمدير قمـ ضمريدة ذم شم٘مريراً 

 مل نمنـم٦مًموا .احلن٤مل قمنغم هنذا مت٤مُم٤مً  ىمتؾ وم٤مًمرضمؾ ذًمؽ ُمع !.سم٤مًم٘مقة دظمقلًم

 ،اًمّمقرة ذم ضمقًمٞمٞم٧م هن٤مأ سمد ٓ .ُمرقم٥م أُمر ،اًمتحري٤مت سمدأشمف مم٤م أيمثر شمٕمرف

 اًمًنهتم ومٜمندق ُمدير ،ضمٞمٙمق ٟمفأ سمد ومال صقرة هلهت يٚمت٘مط ؿمخص صمٛم٦م يم٤منإذا 

 .ٓسمد أن أقمرف !اًمزرىم٤مم

 وصنٚمقا .اًم٘مٞم٤مدة أصمٜم٤مم فرأؾم هيز ويم٤من "احلٚمقة مإ" سم٠مهمٜمٞم٦م اًم٤ًمئؼ مهٝمؿ

 صندُم٧م وايمنـ ومنقًمٙمس ؾمٞم٤مرة ،طم٤مدث صمٛم٦م يم٤من وم٠مُم٤مُمٝمؿ سمٓملم ـمريؼإمم 

 ُمنزدطمؿ اًمٓمرينؼ .اًمًن٤مئ٘ملم سمنلم وىمٕمن٧م ه٤مئجن٦م او٤مُم٤مت ،ـيؾمؽمو ؾمٞم٤مرة

 اًمدراضم٤مت أصح٤مبو ،يتًٙمٕمقن هٜم٤مك دمٛمٝمروا اًمٜم٤مري٦م اًمدراضم٤مت وؾم٤مئ٘مق

 .ّمنٕمقسم٦مسم اًمٓمرينؼ سمِمنؼ واؾمنتٛمروا دراضمن٤موؿ طمن٤مُمٚملم يٚمقطمنقن اهلقائٞم٦م

 ؾمن٤مئؼ صن٤مح "اًمًنٞم٤مرة ريمقب ُمـ أومْمؾ يٙمقن إىمدام قمغم اًمًػم أطمٞم٤مٟم٤مً "

 شمٌٚمٚمن٧م رضوإ ومؼإ ذم اًمِمٛمس ارشمٗمٕم٧م وىمد طم٤مراً  اجلق يم٤من .ىمرب قمـ

 سمنلم شمنزداد وآو٤مُم٤مت شمتٙم٤مصمر اًمٜم٤مري٦م واًمدراضم٤مت احل٤مرق اًمذهٌل سمٚمٛمٕم٤مهن٤م

 صمٛمنـ ن٠مسم ـيواًمًؽم اًمًٞم٤مرة ص٤مطم٥م وسخ ،اعمحٓمٛمتلم اًمًٞم٤مرشملم ُم٤مًمٙمل

 ُمًنتقردة هنن٤مإ" .وايمـ اًمٗمقًمٙمس ؾمٞم٤مرة ؾمٕمر ُمـ ُمرة قمنميـ أيمثر ؾمٞم٤مرشمف

 ُمًننتقردة" ورسمٓمتننف ُمٕمٓمٗمننف ظم٤مًمٕمنن٤مً  اًمًننٞم٤مرة صنن٤مطم٥م صنن٤مح "ظمّمٞمّمنن٤مً 

 .ضمقٟم٤من ؾم٤مئؼ ىم٤مل "؟صٖمػم ازدطم٤مم ذم حتٓمٛم٧م يمٞمػ اٟمٔمر وًمٙمـ ،ظمّمٞمّم٤مً 

 .اًمٜمقاومذ أهمٚمؼو اهلقام ُمٙمٞمػ ؿمٖمؾ .أومٙمر نأ طم٤مولأ أٟم٤م اظمرس -

 .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 يريند ُمن٤مذا ؟طمن٤مل أي٦م قمغم يرا  نأ يريد رم ٕي .سمًقهق ضمقٟم٤من رومٙم

 ،همرومتفإمم  ضم٤ممت قمٜمدُم٤م ضمداً  ُمٜمّمٕم٘م٦م سمدت زوضمتف هٜم٤مك نأ يمهت ؟ٚمفإسم هذا

 قمنغم يمئٞمٌن٦م سمندت ًم٘مند ،ٚمٜم٤ًممي٤م ًم !.دظمٚم٧م قمٜمدُم٤م اًم٤ٌمب شمٓمرق مل هن٤مإ طمتك
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 .قامقمنإ هنذه ـمقال قمٚمٞمٝم٤م ىم٤مؾمٞم٦م ُمقرإ رسمهت صٛم٧م يٜمت٤مهب٤م ومٓم٤مراإل ـم٤موًم٦م

 .ذًمؽ ُمـ سمد ٓ ،سمخػم ؾمتٛميض ؿمٞم٤ممإ

 ؾمنٞم٤مط ًمندهيؿ ضمٜمقديمذًمؽ  ووصؾ طم٤مًٓ  احل٤مدث ُمقىمعإمم  ذـمل ضم٤مم

 إمم" ."حترك اًمٖمٌل أهي٤م ُمٕمؽ حتدثأ ٟمٕمؿ .هٜم٤مك .أٟم٧م ٟمٕمؿ" .قمٜمٞمٗملم ويم٤مٟمقا

 اًمدراضم٤مت ؾم٤مئ٘مل قمغم سظمقا "سم٤مًمٕمّم٤موإٓ قم٤مىمٌتؽ  اٟمتٔمر ذاه٥م أٟم٧م أيـ

 وواصنٚمقا اًمًنٞم٤مرات همٓمٞمن٦مأ سم٤مًمًنٞم٤مط واضمٚمند سمٌطم يٜمٗمرج آزدطم٤مم وسمدأ

 ؾمن٤مئؼ قمنغم هؿأطمند واٟم٘منض ،ـمرؿمن٤من ؿًمق أهنن يمهت اًم٤ًمئ٘ملم قمغم اًمٍماخ

 اًمرايمن٥م ون٤مدى ،اًمٔمٝمنر قمنغم ُمرات صمالث وضمٚمده رأس واىمٞم٦م دون دراضم٦م

 أهي٤م" .اعمحرك وىمػأو اًمقىمقف يم٤مسمح اًمنمـملومْمٖمط  اًمنقم٦م زي٤مدة وطم٤مول

 ونأظمنر اجلٜمنقد اطمتِمند ."؟ىمنتكم أشمريند اًمزٟم٤م اسمـ ي٤ماٟمزل  اعمٕمتقه اًمدُمقي

 وضمٝمف مشمقرّ  وىمد شمئـ يمتٚم٦م أصٌح طمتك رضب وم٘مد اعمخٓمئ اًم٤ًمئؼ ُم٤مأ ،هٜم٤مك

 وهأُمرو ومٜمزل "اعم٤مقمز أهي٤م اٟمزل" .يٜمزف طمٌؾ يم٠مهن٤م رىمٌتف ٧مٜمواٟمح اًمٗمقر قمغم

وهق  ؾمخٞمٗم٤مً  سمدا .قم٘مدةو ؾمقدام سمٌدًم٦م رسمٕملمإ ؾمـ ذم ويم٤من اًمْمٗمدع سم٘مٗمزة

 فرأؾم ضمقٟم٤من هز ،اًم٤ًمىمٓم٦م دراضمتف ىمرب اًمٓمريؼ زاوي٦م ذم اًمْمٗمدع ىمٗمزةي٘مٗمز 

 واٟمٗمنرج ؿمنٞمئ٤مً  ضمقٟمن٤من ٘منؾي مل .ؾم٤مئ٘مف ىم٤مل "ذارأ اًمٜم٤مس ه١مٓم ؾمٞمدي ي٤م"

 اًمًنٞم٤مرة وىمن٤مدوا ؾمن٤مًمٙم٤مً  اًمًنػم أصنٌحو سمًنحر ًمنق يمهت اعمروري آطمت٘م٤من

 ظمنقذة أينـ" قمٚمٞمنف يّمٞمحقن واجلٜمقد يٍمخ يم٤من .اعمٕم٤مىم٥م اًمرضمؾ سمج٤مٟم٥م

 ورىمن٦م ينـأو ؟اًم٘مٞمن٤مدة ضمن٤مزةإ أينـ رضمؾ ُمـ ًمؽ ٤مي ؟ظمقذشمؽ أيـ ؟اًمقىم٤مي٦م

 "؟اًمٙمٗم٤مًم٦م

 وضمٝمنف قمنغم وؾمن٘مط اًمْمنٗمدع ىمٗمنزةأهن٧م  ُم١مظمرشمفإمم  روم٦ًم ووضمٝم٧م

 ُمنقملم واٟمٓمٚم٘مقا ،ذير وًمٙمٜمف ُمْمحٙم٤مً  إُمر يم٤من .ضمقٟم٤من ؾم٤مئؼ ومْمحؽ

 ؾمقاه ًمٞمس ،ه١مٓم قم٘م٤مب قمغم اًم٘مدرة ًمف ُمـ اًمرب ؾمقى ًمٞمس" اعمِمٝمد، قمؼم
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 حمٛمنالً  ٓم٤مً ٤مظمؾماًمٌحر  ويم٤من اجلنإمم  رااٟمحدأن  .ًم٤ًمئ٘مف ىم٤مل "يٕم٤مىم٥م ُمـ

 قمنـ ُمٌحنرة ؾمنٗمـ وصمٛم٦م .واًمرص٤مصٞم٦م اًمزرىم٤مم سم٤مًمتهتقم٤مو٤م اًمقاؾمٕم٦م ُمقاجسم٤مٕ

 اًم٘مندم سمٙمنرة يٚمٕمٌنقن وهؿ ـمٗم٤ملإ سمٕمضإمم  اًمٜم٤مومذة ُمـ ضمقٟم٤من ٟمٔمر .يمث٥م

 يت٘من٤مومزون ،اًمِمنٛمس قمنـ همن٤مومٚملم سمًنٕم٤مدة يتٜم٤مدون ويٖمٜمقن يٍمظمقن هنؿإ

 وًمٕمٌنقا ونحٙمقا .وخم٤موومٝمن٤م احلٞمن٤مة ٤ميمؾُمِمن ُمنـ وم٤مرهملم ًمٕمٌتٝمؿ ذم سمٛمتٕم٦م

 راطمن٦م قمغم طمًدهؿ ،اعم٤ميض سمحٜملم ؿإًمٞمٝم يٜمٔمر يم٤من .ضم٤ًمدهؿأ قمغم سم٤مًمرُمؾ

 ذم ،فأسمٞمن ُمنع اعمنزارع ذم هن٤مي٦م سمال يٕمٛمؾ يم٤من ،ظمِمٜم٦م ـمٗمقًمتف يم٤مٟم٧م وم٘مد اًم٤ٌمل

 شمٌٕمند اًمتنل اعمٜمٓم٘م٦م ذم اًمقطمٞمدة اعمدرؾم٦مإمم  ـمري٘مف يِمؼ نأ قمٚمٞمف يم٤من اًمّم٤ٌمح

 هنؿإ آظمر، ازدطم٤مم طم٤مسهؿ .طمٚمق صمرأ سمال آًمٞم٦م طمٞم٤مشمف ؾيم سمدت .٤ملأُمٞم صمالصم٦م

 ٓ" .رصننٗم٦مإ قمننغم سم٤ٌمصنن٤موؿ صننٕمدوا وىمنند اًمٙمقٟمننقيب سم٤مصنن٤مت ؾمنن٤مئ٘مق

 "احلٚمنقة مإ" سم٠مهمٜمٞمن٦م اًم٤ًمئؼ سمدأ "ؾمٞمدي يمال هآ" .ؾم٤مئ٘مف أظمؼم "..شمتٌٕمٝمؿ

 نأ طمن٤مولأ ٠مٟم٤موم اًمًخٞمٗم٦م همٜمٞم٦مإ هذه قمـ شمٙمػ ٓ مل" ضمقٟم٤من ًمف وم٘م٤مل ،صم٤مٟمٞم٦م

 وشم٘مندُم٧م همٚمٞمقٟمنف ضمقٟم٤من ٟمٗمخ ."ؾمٞمدي ؾمػآ ؾمٞمدي ٟمٕمؿ" فوم٠مضم٤مسم ."أومٙمر

 قمن٤مد صمؿ ،ُم٤م ؿمٙمؾ اًمٜم٤مومذة ُمـ وقمؼم اخل٤مرج ذم شمٚمٛمع واًمِمٛمس ىمٚمٞمالً  اًمًٞم٤مرة

 اًمرضمؾ يم٤من .ازدرام ذم ضمقٟم٤من إًمٞمف ٟمٔمر ؿمح٤مذ رضمؾ ٟمفإ .هأومٙم٤مر قمغم ؾوشمٓمٗمّ 

 .واًمنٜمٛمش واًمٌثنقر سمن٤مًم٘مروح وُمرىمع ُمرىمش ًمٙمٜمف اًمرُمؾ ًمقن ًمقضمٝمف ٟمحٞمالً 

 ٤مً إٟمًن٤مٟم وًمنٞمس ٟمًن٤مناإل ُمنـ ٟمًخ٦م ٟمف٠ميم اًمِمٕمر ؿمٕم٨مأ وُمريْم٤مً  ىمٌٞمح٤مً  يٌدو

د ىمد اًمٌنمي اًمرقم٥م يمؾ ن٠مويم ًَّ  ُمٜمنزوع قمٔمٛمنل هٞمٙمؾ ٟمف٠ميمو .وضمٝمف ذم دم

 صنحٜم٤مً  حيٛمؾ يم٤من .شم٘مٚمٕمٝم٤م نأ يٛمٙمـ ريح ه٦ٌم أي٦م ن٠مسم شمقطمل فأؾمٜم٤مٟمو اًمٚمحؿ

 "ُمن٤مزوأ" .ضمقٟمن٤من ؾمنٞم٤مرة هب٤م يٜمٔمػ أسمد ىمهتش ىمٓمٕم٦م ظمرىإ اًمٞمد وذم ىمذراً 

 اضإُمنر ذي سم٘مهتؿمنف يٚمٓمنخ اًمقؾمنخ اًمِمح٤مذ ذًمؽ :سم٤ًمئ٘مف ٤منضمقٟم سخ

 اعم٤مل ُمـ ُمٕمدٟمٞم٦م ىمٓمع ومٞمف شمّمٚمّمؾ اًمذي صحٜمف اًمِمح٤مذ هزّ  "هأسمٕمد .اًمًٞم٤مرة



 

021 

 ىم٤مل ."يب ومٕمٚم٧م ُم٤م اٟمٔمر" :ىم٤مئالً  ضمقٟم٤من يتٝمؿ ٟمفويم٠م اعمٕمدم شمٕمٌػم وضمٝمف وقمغم

 وٓ يمقسمق قمنمة اُمٜمحف" :ضمقٟم٤من ومردّ  "يٛمقت وم٘مد دومٕمتفإذا  ؾمٞمدي" :ؾم٤مئ٘مف

 قمٜمندي ًمنٞمس ؾمنٞمدي وًمٙمـ" :اًم٤ًمئؼ وم٘م٤مل "ؾمٞم٤مريت ذم اوفأُمر يٜمنم دقمفشم

 ."وم٘مط اًمٙمقسمق قمٓمفأ" :ضمقٟم٤من ومرد "واطمدة وٟمػمة يمقسمق قمٜمدي ،يمقسمق قمنمة

 رضإ قمنغم وهنقت اًمّمنحـ ومينسم٧م اًمِمنح٤مذإمم  اًمٕمٛمٚم٦م اًم٤ًمئؼ ىمذف

 ساعمرؾمنٞمد شمٜمٔمٞمنػ واصنؾ .ًٓمت٘م٤مـمٝمن٤م حم٤موًمن٦م دون ٤مإًمٞمٝمن اًمِمنح٤مذ وٟمٔمر

 قمنغم قتاعمن وؿمنؽ قمغم ٟمف٠مويم اعمٙمدود اعمٕمدم شمٕمٌػم ًمديف شمٕمٛمؼ وىمد سم٤ًٌمـم٦م

 طمًنٜم٤مً " :وم٘من٤مل ."اًمقاطمدة اًمٜمػمة قمٓمفأ طمًٜم٤مً " :ضمقٟم٤من وم٘م٤مل .ضمقٟم٤من ؾمٞم٤مرة

 صنحٜمف ذم اًمٜم٘منقد وووع اًمِمح٤مذإمم  ىمربإ اًمٜم٤مومذة ُم٤مزوأ ٟمزلأ ."ؾمٞمدي

 وضمٝمنف قمنـ وارشمٗمنع اًمٜم٘مدين٦م اًمقرىمن٦مإمم  اًمِمح٤مذ ٟمٔمر .سمنقم٦م يده وؾمح٥م

 هنؿإ" .ٟمٗمًٝم٤م اًمٓمري٘م٦م واؾمتٕمٛمؾ اعم٘م٤مسمٚم٦م اًمًٞم٤مرةإمم  ذه٥م ،باعمٙمرو اًمتٕمٌػم

 .اًم٤ًمئؼ ىم٤مل "ؾمٞمدي ًمٚمِمح٤مذيـ ومرص٦م ومٝمق آزدطم٤مم هذا ُمـ أضمؾ قنيّمٚمّ 

 يندقمؿ اًمٜمٔم٤مم هذا يمؾ" .ًمٚم٤ًمئؼ مم٤م هل أيمثر ًمٜمٗمًف ضمقٟم٤من ٤مىم٤مهل "اسمتزاز ٟمفإ"

 اٟمٗمنرج حلٔمن٤مت وسمٕمند وضمٝمنف قمنٌس "اًمِمنٕمقر اًمٕمنديؿ آضمتهتقمل اسمتزازه

 اًمٖمٞمنقم يم٤مٟم٧م ومٜمٞم٦م وسمّمقرة هٜم٤مك يٚمٕمٌقن نزاًمقيٓ ـمٗم٤ملإ يم٤من .٤ممآزدطم

 أوراق وطمٗمن٧م اًمرُمنؾ اًمرين٤مح ؾمنٗمٕم٧م ،اعمنمنىم٦م اًمًهتم صٗمح٦م قمغم شمٓمٗمق

 وضمنف وفمنّؾ  .اًم٘مريٌن٦م اًمًٗمـ سمحرتأو اًمٌحر هدر .شمتهتيؾ وضمٕمٚمتٝم٤م اًمِمجر

 .قم٤مسم٤ًمً  اعمٙمت٥مإمم  اًمٓمريؼ ـمقل قمغم ضمقٟم٤من

- 3 - 
 ظمن٤مُمٚملم ومقىمٗمنقا دٟمكإ اهلٞمئ٦م ُمـ جٛمققم٦مسمٛم وُمرّ  اًمنميم٦م روىم٦مأ ذم ٟمزل

 ذم طمن٤مذىملم يٌدون ىم٤مدُم٤مً  يروٟمف قمٜمدُم٤م يم٤مٟمقا إذ مل شمٙمـ شمٚمؽ قم٤مدوؿ .ص٤مُمتلم
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إٓ عم٤مُم٤ًم  يروٟمفٓ  هنؿ٢موم نٔا ُم٤مأ ،ومْمقزم ٟمحق قمغم قٟمفحيٞمّ  يم٤مٟمقا .وقمٛمؾ ٟمِم٤مط

صنٕمد  .اسمتًن٤مُم٦م دوٟمنهت "اخلنػم ص٤ٌمح" ىم٤مل آؾمتٕمالُم٤مت ُم١ًمول نأ طمتك

 .اخلٚمٗمنل سم٤مسمنف ُمنـ اًمندظمقل وىمنرر ُمٙمتٌفإمم  ووصؾ سمنقم٦م اًمًٗمكماًمدرج 

 وـمقيٚم٦م رؿمٞم٘م٦م ويم٤مٟم٧م دظمٚم٧م .اًمًٙمرشمػمة ـم٤مًم٤ٌمً  آشمّم٤مل ضمٝم٤مز قمغم وٖمط

 .اًم٘مرون سمٕمٔمؿ ُم١مـمرة ٟمٔم٤مرةشمْمع و اًمرؾمٛمل اًمردام شمرشمدي

 .ؾمٞمدي اخلػم ص٤ٌمح -

 واضمٚمٌل اًمٕمٛمؾ مسمد ىمٌؾ اًم٘مٝمقة ىمدح شمٜم٤مول ٜملأيٛمٙمٜم .شمقٓ اخلػم ص٤ٌمح -

 ؟.اؾمالتاعمر يمؾ زم

 :ىمٚمٞمالً  شمرددت

 .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 ؟وضمٙم٤مرو ه٤مٟمز ضمٞمػ وصؾ هؾ سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم -

 .ذًمؽ ؾم٠مرى وًمٙمٜمٜمل ُمت٠ميمدة ًم٧ًم -

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًم٤ًمقم٦م ذم هٜم٤مؾمٞمٕم٘مد  اضمتهتقم٤مً  نأ سمٚمٖمٞمٝمؿأو ذًمؽ كمومٕما -

 .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 ممإ .اًمٌٞمض ىمِمقر ُمـ ُمّمٜمقع فًمق أٟم يمهت ظمٚمٗمٝم٤م اًم٤ٌمب ٧مأهمٚم٘مو ظمرضم٧م

 يم٤مٟمن٧م .ٝمن٤مُمٜم واطمندة اًمنت٘مط .اًمقصمن٤مئؼ ُمـ يم٤ممر هٜم٤مك يم٤من ُمٜمْمدشمف ضم٤مٟم٥م

 ىمنذف .هم٤مٟم٤م دوًم٦م ذم اًمًٞم٤مطم٦م ُمـ قم٤مد اًمذي ؾمٌؼإ اهلٞمئ٦م ًمٕمْمق دومع ُمًتٜمد

 ذم ويم٤مٟم٧م ،اًمثٛمٞمٜم٦م اًمًج٤مدة قمغم ومتٌٕمثرت ،رضإ قمغم اًمقصم٤مئؼ يمؾ سمٖمْم٥م

 ذم ٤موونٕمٝم صمنؿ قمنٌس .ؿمٝمراً  ُمت٠مظمرة أظمرى وصم٤مئؼ ضمداً  هؿإ اًمقصم٤مئؼ ؾمٚم٦م

 سمنهت طمندق .سم٤مًمِمٙمقكإٓ  أسمداً  اًمٞمقم يٌدأ ٓأ يم٤من دهىمقاقم ُمـ ومقاطمدة ،اًمًٚم٦م

 اجلدار قمغم اعمٕمٚم٘م٦م سم٤مًمّمقرة قمٞمٜم٤مه مترآظمر  إمم وىم٧م وُمـ ،سمجدي٦م روومٙمّ  فأُم٤مُم

 ٞمسومٚمن ٟمٞم٘من٦مأو ُمٜمٔمٛمن٦م ُمٜمْمندشمف يم٤مٟم٧م .اًمدوًم٦م رئٞمس صقرة سمج٤مٟم٥م فأُم٤مُم
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 اًمنت٘مط ،ُمٙم٤مٟمنف ذم يمن٤من رم يمنؾ .اًمينوري٦م واًمقصمن٤مئؼ وراقإإٓ  قمٚمٞمٝم٤م

 أوراق يم٤مٟمن٧م ،وىمرأهن٤م رؾم٤مئٚمف ومتح صمؿ فُمالطمٔم٤مشم قمٚمٞمٝم٤م ندوّ  ٦موورىم دسمقؾم٤مً 

 .وصنقًمف ىمٌنؾ هٜمن٤مك اعمرشمٌن٦م وراقإ سمٙمقُم٦م يٛمر مل ،ٟمٗمًٝم٤م اًم٘مديٛم٦م اًمٕمٛمؾ

 وقمن٤مدت اًمٌن٤مب ومنتح .ُم٘مٕمدهإمم  وقم٤مد اهلقام ُمٙمٞمػ هقم٦م ُمـ وزاد هنض

 .اعمٜمْمدة قمغم ٤مووٕمتٝم وؾمٙمر وطمٚمٞم٥م اًم٘مٝمقة ىمدح قمٚمٞمٝم٤م سمّمٞمٜمٞم٦م اًمًٙمرشمػمة

 سمٍمنتأ قمٜمندُم٤م ٟمٗم٤مؾمٝم٤مأ وىمٓمٕم٧م ٟمٔم٤مراو٤م ـم٤مرإ ومقق ُمـ ضمقٟم٤منإمم  ٟمٔمرت

 .رضإ قمغم ُمتٜم٤مصمرة وراقإ

 ُمنٜمٝمؿ واًمٕمديند اًم٤ًمسم٘م٦م ًمٚمٝمٞمئ٦م اًمٍمف أوراق يمٚمٝم٤م هن٤مإ ؾمٞمدي وًمٙمـ -

 :وضمٝمف قمغم اًمت٘مٓمٞم٥م ٓطمٔم٧م !شمقىمٞمٕمٝم٤م يتٜمٔمرون اخل٤مرج ذم

 .ؾمٞمدي ؾمٗم٦مآ ..آه -

 .آٟمتٔم٤مر يٛمٙمٜمٝمؿ ُمٝمٛملم همػم هنؿإ شمقٓ -

 .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 .اًمّمن٤ٌمح ىمٝمنقة حي٥م اًمدوام قمغم ومٝمق سمٌطم ىمٝمقشمف ذب ظمرضم٧م قمٜمدُم٤م

 ٟمٗم٘من٤مت هذه ،ومٙمر ،ًمّمقص .اعمًتٜمدات أطمد اًمت٘مط ينمهب٤م سمٞمٜمهتو شمٜمٕمِمف هن٤مإ

 ذم شمندب اًمنؼمودة سمدأت .ًمّمقص .رضإ قمغم أظمرى ُمرة رُم٤مه٤م ،ؾمخٞمٗم٦م

 ُمرحين٤مً  ؿمنٕمقراً  اعمٙمتن٥م قمنغم ونٗم٧مأ اًمٓمٞم٤متُمع  اعمخٛمٚمٞم٦م واًمٜمقاومذ اعمٙمت٥م

 سمٙمنؾ حيتندم اًمٕمن٤ممل يمن٤من وم٘مد اخل٤مرج ذم ُم٤مأ ه٤مدئ٤مً  ُمريمزاً  اعمٙمت٥م يم٤من .٤مذظم٤مً سم

 يم٤مًمٜمحؾ اًمٜم٤مس . ومل) ؿم٤مرعإمم  واًمٜمٔمر اًمٜم٤مومذة ىمرب اًمقىمقف أطم٥م .ضمٜمقٟمف

 اًمٓمقينؾ آزدطمن٤مم ظمط يرى يم٤من ُم٘مرسم٦م وقمغم .اًمِم٤مرع ذم وجيٞمئقن يذهٌقن

إمم  يٕمقد صمؿ فرأؾم هيزو سم٢مجي٤مز يرىم٥م يم٤من .يتِم٤مضمرون ؾم٤مً أٟم٤مأو  طم٤مدصم٤مً  يرىأو 

 وراقإ ؾمنٚم٦م ذم هن٤مآر اًمتنل سمن٤مًم٘مقائؿ ومٙمنر .يٜمجزه يم٤من ُم٤م ويقاصؾ فُمٙمتٌ

 :اًمتًقيؼ سمٛمدير اشمّمؾ .وىمتف رم ومٚمٙمؾ ،شمٗمٙمػمه ُمـ ٝم٤مأظمرضم ،اعمٝمٛم٦م
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 ويمٞمقروأ -

 .اعمتٙمٚمؿ ٟمفإ ٟمٕمؿ -

 .ُمٕمؽ ضمقٟم٤من -

 .أويمقي ؾمٞمد اخلػم ص٤ٌمح ..وهأ -

قمننغم اًمت٘منن٤مرير  احلّمننقل ٜمننلأيٛمٙمٜم اٟمٔمننر .ويمٞمننقروأ اخلننػم صنن٤ٌمح -

 ذم زم شمّمنٜمٞمٗمٝم٤م ُمٜمنؽ ـمٚم٧ٌم اًمتل ظمرىإ ؿمٞم٤مموإ واًمٜمٗم٘م٤مت واًمٙمِمقوم٤مت

 ؾمن٤مد .اعمٞمزاٟمٞمن٦م ضمنراماتإ ُمنع ومنقراً  ٤ماضمٚمٌٝمن ومْمنٚمؽ ُمـ ،اعم٤ميض ؾمٌقعإ

 .اًمقضمٞمز اًمّمٛم٧م

 .ؾمٞمدي حلٔم٦م سمٕمد ضم٤مهزة ٙمقنتؾم -

 .ظمرآ صٛم٧م وطمؾَّ 

 ؟أيْم٤مً  آٟم٘مالب ُمع أٟم٧م هؾ .ويمٞمقروأ -

 .ؾمٞمدي شمتحدث رم أي قمـ أقمرف ٓ ؟ُم٤مذا -

 ؟ُمًٌ٘م٤مً  اًمّمحػ ىمرأت هؾ طمًٜم٤م -

 .......طمًٜم٤م -

 ذم اعمٜم٤مصن٥م ذم ؾمنٞمحدث شمٖمنػماً  نأإمم  اًمّمح٤موم٦م ذم يٚمٛمح ُم٤م ؿمخص -

 .إُمر اٟمس طم٤مل يمؾ قمغم ،وومقؾمقأ

 هأومٙمن٤مر ىمٗمزت .رم أي يرَ  مل ًمٙمٜمف فأُم٤مُم اجلدار ذم وطمدق اهل٤مشمػ ووع

 .اعم١ميمند سم٤مٓرشمٞمن٤مح شمنقطمل ٤مُمن هم٤مًمٌن٤مً  اعمٙمت٥م ؾمٕم٦م نإ .اعمٗمتقطم٦م ُمٜمْمدشمفإمم 

 شمراوهمف ُمقروإ قمٚمٞمفضمدًا  واؾمٕم٤مً  سمدا وم٤معمج٤مل .اعمٙمت٥م حيزٟمف سمدأ وم٘مط نوأ

 ؾمن٤مدإ اًمِمنٕمقر ُمنع اًمتقاصنؾ سمٗم٘مندان يِمٕمر سمدأ وممإ ًمٚمٛمرة .وشمرسمٙمف

 وذم .اعمٙمتن٥م ظمٚمنػ اعمنمنوسم٤مت دوٓبإمم  ُمتجٝم٤م هنض ،اعم١مؾم٦ًم ًمٜمٌض

 ٟمٗمًنف ُمع مهٝمؿ "يمق ٟم٤ميم٤م ُم٤م ....يمق ا ٟم٤مك ُم٤م وأ" .يفأر همػم اًمٓمريؼ ُمٜمتّمػ



 

024 

 اًمرضمنؾ يمن٤من ،اًمقصمن٤مئؼ ُمـ سمرزُم٦م رؾمقل دظمؾ حلٔم٤مت سمٕمد .سم٤مًمًٛمق ؿم٤مقمراً 

 قمٚمٞمنف ومْمنٗم٤مض اخل٤ميمل فوزيّ  وضمٝمف قمغم يمزيهتإ شمٜمتنم اًمِمٕمر ؿم٘مرأ ىمّمػماً 

 .اًمنميم٦م ُمـ أضمؾ اًمقزن وم٘مد يم٤مٟمف

 ًمنؽ هنذه ضمٚمن٥مأ نأ قمنكمّ  نإ ىمن٤مل اعمندير اًمًٞمد .ؾمٞمدي اخلػم ص٤ٌمح -

 .ؾمٞمدي

 .اًمٓم٤موًم٦م قمغم يْمٕمٝم٤م نأ أن قمٚمٞمف ضمقٟم٤من ؿم٤مرأ

 اعمٙمتن٥م اشمًن٤مع فأظم٤مومن ومٚم٘مند ًمٞمنذه٥م اًمرضمنؾ واؾمتدار ؾمٞمدي طمًٜم٤م -

 .وشمرومف

 .اٟمتٔمر -

 .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 ؟ضمقيمقا ي٤م حيدث اًمذي ُم٤م -

 حمرضمن٤مً  سمندا .واخلٛمًلم اخل٤مُم٦ًم قمٛمر ذم يم٤من يمئٞم٤ٌمً  اًمرؾمقل وضمف أصٌح

 .ص٤مسمٕمفأ كوطمرّ 

 .ؾمٞمدي سم٢مرضاب ي٘مقُمقن هنؿإ -

 ؟مجٞمٕمٙمؿ هؾ ...هآ -

 .ُمٕمٝمؿ ًم٧ًم أٟم٤م وم٘مط هؿ ؾمٞمدي يمال -

 ؟ؾمٞمٌدأ وُمتك -

 ،أوًٓ  اًمتحندث يريندون هننؿإ ي٘مقًمنقن هننؿإ ،نأ سمن٤مٓيمتهتل يٌدأ مل -

 .رضابإ ٟمّمػ يًٛمقٟمف ًمٙمٜمٝمؿ

 ؟نأ شمٙمًٌف ُم٤م ُم٘مدار يمؿ اٟمتٔمر يمال ..اًمذه٤مب يٛمٙمٜمؽ طمًٜم٤م -

 .ؾمٞمدي ٟمػمة 99 -

 ؟قم٤مئٚمتؽ طمجؿ ويمؿ -
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 .ؾمٞمدي .أـمٗم٤مل وصمالصم٦م زوضمت٤من -

 ؟اعمٌٚمغ هبذا قم٤مئٚمتؽ شمٓمٕمؿ ويمٞمػ -

 نأ يمهت صٖمػماً  قمٛمالً  ٕمٛمالنشم يمٚمت٤ممه٤م زوضمت٤مي .ؾمٞمدي و٤مذماإل سم٤مًمٕمٛمؾ -

 .ؾمٞمدي ؿمٞم٤ممإ سمٕمض يٌٞمٕمقن أـمٗم٤مزم

 ؟اًمراشم٥م يقمإمم  قم٤مئٚمتؽ إـمٕم٤مم ؽأيٛمٙمٜم -

 ٓأ ؾمنٞمدي رضمنقكأ ومجن٠مة اًمرؾمنقل واٟمٗمجنر ؾمٞمدي ٓ ...ؾمٞمدي ٓ -

 .ظم٤موٕم٤مً  ؾوشمقؾّم  رضاباإل ُمع ًم٧ًم ٠مٟم٤موم شمٓمرد 

 سمٙمنؾ ختنؼم  نأ ُمٜمنؽ هأريند ُم٤م يمؾ .خٗم٦مسم ُمٌتًهتً  ضمقٟم٤من ىم٤مل .طمًٜم٤مً  -

 ؟.شمٗمٝمؿأ سمتٌٚمٞمٖمل وشمٚمتزم .ه٤م ٟم٘م٤مسمتؽ ًمف ختٓمط رم

 .يديف وومرك رم سمٙمؾ ؾم٠مظمؼمك ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 واؾمنتؾ اًمٜم٘مقد سمٚمٗم٤مئػ وؾمٛمٞمٙم٦م صم٘مٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ٟم٘مقده حمٗمٔم٦م ضمقٟم٤من أظمرج

 اًمنقرىمتلم ضمقٟمن٤من قمٓم٤مهأو اًمرؾمقل قمٞمٜم٤م ًمتٛمٕم٧ما .اًمٜمػمة ومئ٦م ُمـ ورىمتلم ُمٜمٝم٤م

 .اجلديدشملم

 ،اعمٙمت٥م هم٤مدر .ؾمٞمدي ي٤م اهلل سم٤مريمؽ ؾمٞمدي ًمؽ ؿمٙمراً  ..ؾمٞمدي ؿمٙمراً  -

 هن٤مٟمز ضمٞمنػ نإ ًمت٘منقل ومنقرا اًمًنٙمرشمػمة واشمّمنٚم٧م ًمٜمٗمًف ضمقٟم٤من واسمتًؿ

 .ُمٜمِمٖمالن وًمٙمٜمٝمهت ُمٙمتٌٞمٝمهت ذم يم٤مٟم٤م وضمٞمٙم٤مرو

 .اًمٔمٝمر سمٕمد ُمٝمهتً  اضمتهتقم٤مً  هٜم٤مك نأ هيهتأظمؼم ضمٞمد -

 .ؾمٞمدي طمًٜم٤م -

 سمقؾمنٕمف يمن٤من وُمن٤م ظمنرىإ واًمقصمن٤مئؼ اعمٌٞمٕمن٤مت ُمقضمز ضمقٟم٤من شمٗمحص

 .ظمٞم٤مًمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٤مٕرىم٤مم قمٞمٜمٞمف شمّمديؼ

 اًمّمنٌغ ُمنـ هم٤مًمقن2و 429222 ،هل اعم٤موٞم٦م ًمٚمًٜم٦م اعمٌٞمٕم٤مت رىم٤ممأ نإ

 ذم ٟم٘منص% 44 طمرىم٤مأ وُمًتقدقم٤من اعم٤موٞملم اًمٕم٤مُملم ذم 2022222 ُم٘م٤مسمؾ



 

026 

 ذم اهلٞمئن٦م وٟم٘مّمن٤من اعمًتحٚم٥م ُمـ% 41و اًمالُمع اًمّمٌغ ُمـ اعم٘مٞمٛم٦م اعمٌٞمٕم٤مت

 رديئن٦م ٟمققمٞمن٦م واًمٜمتٞمج٦م قمديدة وفم٤مئػ ي١مدون ىمٚمٞمٚمقن وقمهتل اًمت٘مٜمل اجل٤مٟم٥م

إمم  ظمٚمًن٦م وٟمٔمنر ذم دظمٞمٚمتنف ؿَٝمنمَهْ  "اهلل ين٤م" .ىمٚمٞمنؾ ودظمنؾ رديم ٟمت٤مجإو

 شمتجن٤موز ظمًن٤مرة ،اًمًنٜم٦م ظمالل ؾم٤مسمٞمعأ صمهتٟمٞم٦م شمٕمٓمٚم٧م اًمٕمٛمؾ آٓت .اعمتٌ٘مل

 اعمٓمنن٤مط ؿمننحٜم٦م ،نًمننم يّمننؾ مل ىمًنن٤ممإ ذم ـواًمِمننح .همنن٤مًمقن 422222

 .اعمٞمٜمن٤مم ازدطمن٤مم سمًن٥ٌم ُمتن٠مظمرة اًمٌحر ذم ُم٤مزاًم٧م واًمٚمقسمريـ آصٓمٜم٤مقمل

 .نٔطمتك ا ٤مقمٜمٝم ظم٤ٌمرأ ٓ اًمٙمؼمي٧م وطم٤مُمض واًمٌػميمقن اًمٙم٤مًمًٞمقم يمقرسمٞمد

 ذم ُمتقىمنػ ٟمت٤مجاإل نأ يمهت ؾمٕم٤مرإ ارشمٗم٤مع سم٤مًمٜمتٞمج٦م حتتؿ اًمت٘م٤مقمس همراُم٦م نإ

 نإ .سم٤معمٜمديؾ وضمٝمف ومٛمًح ضمٌٝمتف ُمـ اًمٕمرق شمّم٥ٌم دًم٘م .أن ُمّم٤مٟمع مخ٦ًم

 يم٤مريال اًمرئٞمًٞمقن اًمزسم٤مئـ ُم٤مأ .ٟمػمة ُمٚمٞمقن 21.2 ُمـ ىمؾأ% 29.1 اًمرسمح طمد

 ضم٤مين٤مل قمنـ ُمن٤مذا شمقىمٗمقا ىمد 40222 ويمقسمزوأ 29222 وومرٟمٙمق 42222

 .اهل٤مشمػ دارأ ؟واومجٞم٤من ويم٤مسمرو

 .ويمٞمقروأ اًمًٞمد زم اـمٚمٌل -

 .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 .وىمٗم٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م

 ؟أويمقي ٞمدؾم -

 ؟ًمٚمحٔم٦م هٜم٤مإمم  احلْمقر شمًتٓمٞمعأ ،ًمٚمرؾمٛمٞم٤مت وىم٧م ٓ اٟمٔمر -

 .طمًٜم٤مً  -

 وطمندىم٧م سمّمقرشمف طمدق ،سمٌطم وووٕمف يديف سملم اهل٤مشمػإمم  ضمقٟم٤من ٟمٔمر

 قمنغم ـمنرق هٜمن٤مك يمن٤من .ٟمٗمًنف ذم يالطمٔمنف يم٤من وسمٗمراغ سمف سمدوره٤م اًمّمقرة

 يمؾ ذم يٛمٞمؾ يمٛماليمؿ يٌدو وـمقيالً  وخهتً  يم٤من .ويمٞمقروأ اًمًٞمد دظمؾ ،اًم٤ٌمب

 اعمنرم يندرك قمٜمدُم٤م همري٦ٌم شمٌدو أويمًٗمقرد ُمـ تفهلج اًمٞم٤ًمر ضمٝم٦مإمم  ظمٓمقة

 .يمرؾمٞم٤مً  ًمٜمٗمًف اظمت٤مر ،إومري٘مل يمالم ٟمفأ



 

027 

 اًمنذي اعمتن٠مظمر واعم٘مدار ومجٞم٤منأو ويم٤مسمرو جل٤مي٤مل طمدث اًمذي ُم٤م ،اٟمٔمر -

 .ٟمحقه وراقإ ضمقٟم٤من وىمذف ؟ؾم٤مومرأ نأ ىمٌؾ sss ذيم٦م ُمع ؾمقيٜم٤مه

 .ُمٜم٤مومًٞمٜم٤م ُمّمٚمح٦مإمم  .ؿظمنٟم٤مه ىمد ٟمٜم٤مإ .أويمقي ؾمٞمد -

 ؟ُمٜم٤مومًلم يأو ؟ُم٤مذا ظمنٟم٤م -

 أظمنذت ُم٤ميمًنقر وذيمن٦م ويم٤مسمرو ضم٤مي٤مل أظمذت ضمػموضمر ذيم٦م نإ -

 .ضمداً  سمنقم٦م إُمر طمدث .ومجٞم٤منأ

 !همٞم٤ميب أصمٜم٤مم سمنقم٦محتدث  ؿمٞم٤ممإ نأ يٌدو -

 هننؿإ ىمن٤مًمقا ،رأهينؿ همنػموا هننؿأ سم٤ًٌمـم٦م و أظمؼم هبؿ اشمّمٚم٧م قمٜمدُم٤م -

 .يمثػماً  ؾمٕم٤مرإ ىمؾ٠مسم ُمٌٞمٕم٤مت قمغم طمّمٚمقا

 ؟ىمؾأ يمؿ سمٛم٘مدار -

 .%42 سمٜم٦ًٌم -

 يمنؾ ُمنـ ىمنؾأ% 2.1 سمٜمًن٦ٌم صمؿ% 1 سمٜم٦ًٌم هلؿ ظمٗمْمٜم٤مه٤م وًمٙمٜمٜم٤م% 42 -

 ؟اًمنميم٤مت

 هنل% 42 نإ .سمن٤معمٗمرد سمٞمٕمن٤مً  يم٤من ٟمف٢موم يمٌػم سمٛم٘مدار يٙمـ مل اًمٌٞمع وًمٙمـ -

 ًمٙمنؾ سم٤معم٤مئن٦م وٟمّمنػ واطمند ُم٘منداره٤م وسمزي٤مدة وممإ هم٤مًمقن 12222 قمغم

 .%22 وسمحدود رىأظم هم٤مًمقن 1222

 اهلٞمئن٦م ؾمنٗمر .ٟمٗم٘من٤مت .ظمنرىإ سم٤مًمقصمن٤مئؼ شمٗمنرس ؿمنٞمئ٤مً  ي٘منؾ مل ضمقٟم٤من

 .ٟمنػما 4111 إون٤مذم وىم٧م ،ٟمػما 42111 ؿمخّمٞم٦م ُمّم٤مريػ ٟمػما 17222

 وومقؾمنٞمٙمقأ اًمًنٞمد سم٤مهلن٤مشمػ وـمٚمن٥م ضمقٟم٤من دم٤مهٚمف ،ويمٞمقروأ اًمًٞمد ؾمٕمؾ

آظمنر  وفمٞمٗمنل قمٜمقان هٜم٤مك يٙمـ مل قمٜمدُم٤م ؾمٛمل هٙمذا" اعمٙمت٥م قمغم اعمنمف

 ـمنقيالً  رضمنالً  يمن٤من ودظمؾ اًم٤ٌمب وـمرق طم٤مًٓ  وصؾ ."شمرىمٞمتف سمٕمد ًمف حيٛمٜم

 ظمنرقأ ٟمحق قمغم شمٙمٚمؿ ،ُم٤م ٟمققم٤مً  طم٤مد ٟمػأو يم٤مًمٙمٛمثرى ورأس يم٤مًم٘مدر سمٌٓمـ
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 اعمنموملم ُمـ وهق .وٟمِمٞمط وص٤مرم جمتٝمد قم٤مُمؾ وًمٙمٜمف قمٚمٞمف صم٘مٞمؾ ًم٤ًمٟمف يم٠من

 .شمٜمٔمٞمٛمٝمؿ جيدد مل اًمذيـ .اًم٘مالئؾ اإلداريلم

 يمنؾ أريند ،ًمنؽ ؾمن٠موضمز :دظمنؾ عمن٤م قٟمن٤منضم ًمنف ىمن٤مل ،يمٞمٛمل ي٤مأن  -

 رم ويمنؾ اًمتقىمٞمع ؾمجالت ويمؾ و٤مذماإل اًمٕمٛمؾ أوراق ويمؾ اًمقصقٓت

 شمٕمرف ٟمؽأ واصمؼ أٟم٤م ،اًمٖمد سمٕمد هؿأريد ،وراقإ ُمـ اعمجٛمققم٦م سمتٚمؽ يتٕمٚمؼ

 ..شمٕمٛمؾ ُم٤مذا

 .أويمقي ؾمٞمد طمًٜم٤مً  -

 نأ يٛمٙمنـ ٓ ون٤مذماإل اًمٕمٛمنؾ رىم٤ممأ نإ .طمقهلؿ اعمح٤مؾم٥م ُمع حتدث -

 ٟمٗمًننؽ أٟمنن٧م .يٕمٛمٚمقٟمننف ٓ ُمنن٤م جيٛمٕمننقن اًمٕمننهتل سمٕمننض ،ح٦مصننحٞم شمٙمننقن

 سمنقابأ يمنؾ نإ ،قمٚمٞمٝمن٤م شمٕمٛمٚمقا نأ جي٥م احل٤ًمسم٤مت ُمنمذم ويمؾ واعمح٤مؾم٥م

 .همٚم٘مٝم٤م جي٥م ُمقالإ هدر

 .أويمقي ؾمٞمد طمًـ هذا -

 ُمنـ دارةاإل ُمدير سمٚمغأ شمٜمزل وقمٜمدُم٤م زم قمده٤مأو اًمقصم٤مئؼ شمٚمؽ اؾمتٜمًخ -

 .ؿمٙمراً  .أن ي٘م٤مسمٚمٜمل نأ ومْمٚمؽ

 .اعمنمف ظمرج

 ؿمٕمر وىمد ،ويمٞمقروأ اًمًٞمد ل٠مؾم ؟أويمقي ؾمٞمدأن  اًمذه٤مب ٜملأيٛمٙمٜم -

 .آرشمٞم٤مح سمٕمدم

 .أن مت٤مُم٤مً  ًمٞمس .ويمٞمقروأ ؾمٞمد نأًمٞمس  -

 .اعمٙمت٥م ودظمؾ دارةاإل ُمدير ـمرق

 ،ؿمنٞم٤ممإ حتريمن٧م ،ومٕمن٤مل ًمنؼأ قمٞمٜمٞمف وذم ضمقٟم٤من ىم٤مل .شمق  ي٤م اضمٚمس -

 ويٕمٓمنٞمٝمؿ ؾمنٞمجٚمس وهنق .ُمنردمٗملم اًمًنالمل وهيٌٓمقن ؾمٞمّمٕمدون اًمٜم٤مس
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 راضمٕمن٤مً  وضمٚمس ؿمٞم٤ممإ طمريم٦م ذم سم٤مًمث٘م٦م ؿمٕمر ،يتحريمقن ؾمٞمجٕمٚمٝمؿ واُمرإ

 .ازدرام شمٕمٌػم وضمٝمف وقمغم مت٤مُم٤مً  ُم٤ميمراً  ُمًؽمظمٞم٤مً  سمدا ،اًمدوار يمرؾمٞمف ذم

 ؟شمق  ،ووع إُمقر ًمديؽ هق ُم٤م -

 ..اًمٜم٘م٤مسم٦م -

 حيت٤مج ومٝمق اً أظمػم شمٜمٔمٞمٛمف قمٞمدأ شمق  .يمالُمف ُم٘م٤مـمٕم٤مً  ضمقٟم٤من ىم٤مل .أقمرف -

 .تٜمٌٞمفاًمإمم 

 ُم٘مندار يمنؿ أقمنرف دقمٜمل :هأريد ُم٤م ؾم٠مظمؼمك شمق  ..ذًمؽ يمؾ أقمرف -

 هنل ُمن٤م ؟ةظمنػمإ يم٤مٟمن٧م وُمتك اًمٕمهتل ُمـ درضم٦م أي٦موإمم  اعمٛمٜمقطم٦م اًمزي٤مدة

 قمدد يمؿ ؟اًمًٜم٦م هذه اعمًت٘مٞمٚملم قمدد يمؿ ؟قمٚمٞمٝم٤م وقنحيرّ  اًمتل اعمئقي٦م اًمٜم٦ًٌم

 قمنغم ٚمٕمٜمنلـمأو اًمٜم٘م٤مسمن٦م ىم٤مدة ُمع شمٙمٚمؿ ؟ومّمٚمٜم٤مهؿ واًمذيـ ؟وفمٗمٜم٤مهؿ اًمذيـ

 .شمق  ،ًمؽ ؿمٙمراً  .ص٤ٌمطم٤مً  اًمٖمد سمٕمد ذًمؽ زم أرؾمؾ .ؿمٙم٤موهيؿ

 اعمٛمتٚمنئ ؿمنٙمٚمف يراىمن٥م وضمقٟمن٤من وظمنرج شمنق  هنض .ؾمٞمدي طمًٜم٤م -

 وؿمنٕمر ضمقٟمن٤من شمن٠موه .ظمٚمٗمنف اًمٌن٤مب اٟمٖمنالق طمتك اعمتث٤مىمٚم٦م وُمِمٞمتف اًم٘مّمػم

ـّ  أيمثر سمنقم٦م خيٗمؼ ىمٚمٌف سمدأ .ومج٠مة سم٤مًمتٕم٥م  يِمٕمر يم٤من .ظمٗم٘م٤مٟمف يًٛمع ٟمفأ وفم

 طمٌتنلم وشمٜم٤مول اًم٘مٚم٥م طمٌقبإمم  ادمف ،اًمّمدر داظمؾ وشم٘مٚمّم٤مت ػظمٗمٞم سم٠ممل

 سمٍمنأ ُمٜمْمندشمفإمم  قمن٤مد وقمٜمندُم٤م واسمتٚمٕمٝمهت اعم٤مم ذب اًم٤ٌمىمٞم٤مت رسمٕم٦مإ ُمـ

 .ويمٞمقروأ اًمًٞمد

 ؟أٟم٧م ؾمٗمٞمٜم٦مقمغم أي  ويمٞمقروأ ؾمٞمد ي٤مأن  -

 .شمتحدث قمؿّ  أقمرف ٓ ٓزًم٧م -

 سمٙمذسمن٦م ُأظمنؼم دًم٘م ،ـمٗمؾإمم  يتٙمٚمؿ فًمق أٟم يمهتسمقوقح  ضمقٟم٤من ٤مىم٤مهل .ٓ -

 .ورىم٦م قمغم ُمٕمٜمك سمال رُمقزاً  نيدوّ  وراح احلؼم ىمٚمؿ اًمت٘مط ،ؿمٗم٤موم٦م
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 يم٤مٕسمٚمنف شمتٍمنف ومنال ،ٝمن٤مأقمروم ٟمِمن٤مـم٤مشمؽ طمقل ُم١ميمدة أؿمٞم٤مم هٜم٤مك -

 وشمِمنؽمي دٟمنكإ اهلٞمئن٦م قمنغم حتنقم ٟمؽأ أقمرف .يٜمٌٖمل ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم .ُمٕمل

 طمتنك ٕمرؾم سم٠مدٟمك اخل٤مرج ذم وشمٌٞمٕمٝم٤م سم٠مؾمهتئٝمؿ ص٤ٌمغإ هم٤مًمقٟم٤مت ُمـ اًمٕمديد

 طم٘مٞم٘من٦م ،شمدهِمٜمل ٟمؽإ طم٘م٤مً  ؟شمٕمٚمؿأ ،قمٜمؽ أظمرى أؿمٞم٤مم أقمرف ،ويمالئٜم٤م ُمـ

 ذم ي٠ميمنؾ وهنق فوٌٓم ىمد ـم٤مًم٥م ُمع يتٙمٚمؿ ويم٠مٟمف ضمقٟم٤من إًمٞمف ٟمٔمر .شمدهِمٜمل

 اعمنرة ذم يٜمنمنوا نأ ىمٌؾ يٗمٙمروا نأ اجلريدة ذم مكأصدىم٤م أظمؼم .اًمّمػ ظمرآ

 ،ًمٚم٘مت٤مل ؿًمدهي ومرص٦م ومال ،ودهؿ شمِمٝمػم دقمقى ٦مإىم٤مُم اعمٛمٙمـ ومٛمـ ،٤مدُم٦ماًم٘م

 هذا ،سم٤مًمقىم٧م كؾمتخؼم وؾمٙمرشمػميت اًمٔمٝمر سمٕمد آضمتهتع ذم يمـ طم٤مل يمؾ قمغم

 .ىمقًمف قمكم ُم٤م يمؾ
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 عشر الثالث الفصل

- 1 - 
 ُمنـ وصمٞم٘متن٤من هٜمن٤مك ،اٟمٗمج٤مري٦م يم٤مٟم٧م اعمٝمٛم٦م وراقإ ؾمٚم٦م ذم اًمقصم٤مئؼ نإ

 ضمٝمزةأ صمالصم٦م ذام ىمقائؿ ًمدومع وُمًتٜمدان .اًم٘مرض دومع ةإقم٤مد طمقل اعمٍمف

 اًمنمنام وأواُمر اًمتخقيؾ يتذيمر نأ سمقؾمٕمف يم٤من وُم٤م ًمٚمٛمٙمت٥م ثصم٤مأو ٞمػٞمشمٙم

 ُمدير قمغم ُمرة ُمـ ٕيمثر ٟم٤مدى ؟إًمٞمف اًمقصقل ُمـ اعمذيمرشملم وىمػأ اًمذي وُم٤م

 يمِمنٗمقا ُمن١مظمراً  هننؿإ .اعم٘مٞمت٦م اًم٘مْمٞم٦م هذه يٕمرض نأ ىمٌؾ واعمنمف دارةاإل

 اًمٜمن٤مس ُمنـ جمٛمققمن٦م ومثٛم٦م .اًمنميم٦م ذم اعمحٚمٞم٦م اًمنمام أواُمر ذم هىم٦م ـمري٘م٦م

  سمتزوير وي٘مقُمقن ـمٚم٤ٌمت قمٚمٞمٝم٤م ويٓمٌٕمقن وم٤مرهم٦م اعمحٚمٞم٦م اًمنمام أواُمر يمقنيؽم

 قمنـ قمٚمؿ هٜم٤مك يٙمـ مل وسم٤ًٌمـم٦م .اًمٌْم٤مئع جيٛمٕمقن صمؿ اًمثالصم٦م اًمنميم٦م شمقاىمٞمع

 ًمنـ جٛمققمن٦ماعم اًمٌْمن٤مئع نإو ،احلن٤مل ههذ قمٚمٞمٝم٤م تاؾمتٛمر اًمتل اًمٗمؽمة ـمقل

 .ٟمٗمًٝم٤م قمغم ٌٝم٤مدمٚم مل اًمتل اًمديقن ره٘متٝم٤مأ ىمد اًمنميم٦م نإو .اًمنميم٦مإمم  شمرؾمؾ

 قمنغم وزقمنؼ سخ ،همْمن٥م ٟمقسم٦م ذم ضمقٟم٤من يم٤من ؾمٜمقات وُمٜمذ وممإ ًمٚمٛمرة

 يٗمؽمض يم٤من واًمذي .اًمقاضم٥م أصمٜم٤مم ٟم٤مئهتً  وضمده واًمذي دٟمكإ اهلٞمئ٦م ُمقفمػ

 رظّمنأ ُمنـ يمنؾ قمنغم همْمنٌف ضم٤مم ص٥م ًم٘مد ،اعمٙمٚمػ ًمًٝمقه ذطم٤مً  ي٘مدم نأ

 طمن٤مرشملم سم٘مٕمتنلم قمٞمٜمن٤مه ٧مأصنٌح .إًمٞمنف اًمقصنقل ُمنـ اعمٍمنف ُمذيمرات

سمح٤مًمن٦م  طمقًمف ُمـ ُم٤ًمقمدوه وىمػ ،ىمٌؾ ُمـ يِمٝمده مل سمٕمٜمػ ختٗم٘م٤من محراويـ

 يمن٤من .قمّمٌٞم٦م سمّمقرة ٟمٗمًف هنؽأ ىمد يم٤من اٟمتٝمك قمٜمدُم٤م .طمراجواإل اًمٖم٤ٌممُمـ 

 .قمنغمإ ذم ُمٙمتٌفإمم  سمٕمد ومٞمهت وهأظمذ وىمد قمٚمٞمٝم٤م ُمًٞمٓمر همػم سمتِمٜمج٤مت هيتز
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 واٟمٗمجنر سخ طمنلم ه٤مئجن٤مً  يمن٤من يمنؿ ومٙمنر ،اًمٖمْم٥م ؾم٤مقم٦م فٟمٗمً وم٘مد ًم٘مد

 قمنـ ظمنرج ،خمٌنقل يمٓمٗمنؾ شمٍمنف ،ٟمٗمًف ـُم هم٤مو٤ٌمً  ،اًمٓم٤موٓت ييب

 ،ؾمنٞمٗمرطمقن قمنداؤهأ .يديف قمغم اًمًٞمٓمرة يًتٓمٞمع ٓ ٟمفأ هؿأظمؼم ًم٘مد .ـمقره

 قمٚمٞمنف صم٘مؾأو اًمٖمْم٥م شمٌدد اًمتٗمٙمػم ُمـ حلٔم٤مت سمٕمد .اًمٓم٤موًم٦م سم٘مٌْمتف رضب

 وطمنؾ ،قمٚمٞمنف ٦مٓمٌ٘منُم سمدت ذًمؽ ُمع اًمٗمراهم٤مت قمٜمف شمراضمٕم٧م .سم٤مًمٖمؿ اعمٙمت٥م

 طمن٤مول .صم٤مٟمٞمن٦م يٖمْمن٥م ٓأ .يٗمٙمنر ٓأ طم٤مول .سم٤مًمٗمراغ ًمِمٕمقرا اًمٖمْم٥م حمؾ

 رم ،ىمٚمٌنفقمنغم  ي٘منٌض سمٌمم ؿمٕمر صمؿ .سمؼمود اعمقىمػ وُمٕم٤مجل٦م آؾمؽمظم٤مم

 دم٤مهنؾ ًم٘مند !اًم٘مٚمٌٞمن٦م اًمٜمقسمن٦م ،اخلقف اقمؽماه .وُمتّمٚم٥م سم٤مرد سمٛمخٚم٥م أؿمٌف

 .قم٤مـمٗمٞمن٤مً أو  ضمًندي٤مً  يره٘منف رمأي  ذم آٟمٖمنهتس سمٕمندم اًمٓمٌٞمن٥م ٟمّمٞمح٦م

 ؾمنٕمؾ .دُم٤مهمف ُمـ ُم٤م ُمٙم٤من ذم واٟمتٝمك اعمرور هيع ٤مدطم وضمع صدره اقمؽمى

 حلٔم٦م سمٕمد ،طمٌتلمآظمر  واسمتٚمع اًم٘مٚم٥م طمٌقبإمم  س٠مسمٞم ووصؾ صدره ُم٤مؾمٙم٤مً 

 ٟمٔمنر .اًمٕم٘مؾ ُم١مظمرة ذم ذيرة يمذيمرى شمٕمٚمؼ اًمٗم٤مرغ اخلقف وًمٙمـ آمل هدأ

 أين٤مم ذم اعمقىمػ يرُمؿ ملإذا  ٟمفأ يٕمٜمل ذًمؽ" .اعمٍمف ُمذيمريتإمم  أظمرى ُمرة

 شمرشمن٥م ًم٘مد .ًمٜمٗمًف ىم٤مل "أقمرف ...وهأ ...ذم احلؼ ًمٚمٛمٍمف نومًٞمٙمق ىمٚمٞمٚم٦م

 وقمٜمندُم٤م آردمن٤مف أصمٜم٤مم سمٚمٓمػ جيٚمًقن !وضمٞمٙم٤مرو ه٤مٟمز ضمٞمػ ،يمٚمف إُمر

 .ؾمحري٦م سمٙمٚمهتت يت٘مدُمقن اًمتٙمًػم يٌدأ

 ؾمنقهق ذيم٦م ُمع ُم٤م قمالىم٦م وضمٞمٙم٤مرو ه٤مٟمز جلٞمػ نأ ضمٌٜمٙم٤م هأظمؼم قمٜمدُم٤م

 ؟طم٘مٞم٘من٦م ذًمنؽ يٙمنقن نأ أيٛمٙمنـ ،ًن٠مًم٦ماعم ؾأمه ،اجلد حمٛمؾ إُمر حيٛمؾ مل

 ُمنـ ُمرُمنقق أقمنهتل رضمنؾ هأظمنؼم أؾمنٌقع ىمٌنؾ .طم٤مل يمؾ قمغم ؟ؿهي وُم٤مذا

 .ُمت٠مًمؼ سم٠مؾمٚمقب فمٝمرت ىمد ضمديدة أص٤ٌمغ ذيم٦م نأ  ومل) ؿم٤مرع ذم ئفأصدىم٤م

 .همنغمإ اًمٜمقع ُمـ ؿآٓو ...سمريٓم٤مٟمٞم٤م ُمـ ُمٖمؽمسملم ص٤مً ٤مؿمخأ جيٚمٌقن هنؿإ آه"

 هنؿإ" اًمٗمٙمرة قمـ ُمٌتٕمداً  ٟم٤منضمق وحؽ "اعمٙم٤من متب اًمتل ٤موؿإقمالٟمإمم  اٟمٔمر
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 ُمٜمٝم٤م اًمٙمثػم هٜم٤مك ،ومٕم٤ملأ سمال ٟمٞمجػمي وجٞم٩م جمرد يمٚمف إُمر .اًم٤ًمم يم٤مًمٗمٓمر

 ذم وذيمتنف اًمٙمالم ؾمٛمٕمف ـمرق نأ ُمٜمذ وًمٙمـ ."اًم٤ًمم يم٤مًمٗمٓمر شمالؿمقا وىمد

ًمندهي٤م  واًمٙمٞمٛمٞم٤موين٤مت ص٤ٌمغإ وم٠مؾمٕم٤مر ،ػمٙمشمٗم في٘مٌٚم ٓ سمِمٙمؾ طم٤مدة ُمٜم٤موم٦ًم

 ضمقٟمن٤من ؿمن٤مهد ًم٘مند .ظمنرىإ صن٤ٌمغٕا ذيم٤مت ُمـ% 0 سمٜم٦ًٌم ىمؾأ يم٤مٟم٧م

 ؾمٛمع ىمد ويم٤من .طمقهلؿ اًمّمحػ قمٛمدةأ رأى ،اجلرائد ذم اًم٘م٤مؾمٞم٦م ٤موؿإقمالٟم

 ذيمن٤مت ُمنـ ضمٕمٚمنقا ًم٘مند ،وُمندقمقم ُمتن٠مًمؼ طمدث ،اًمٗم٤مظمر شمروجيٝمؿ قمـ

 صنٜم٤مقم٦م ًمٞم٦مآ ُمـ اعمت٠مذيـ ي٤ًمقمدون هنؿإ .قمتٞم٘م٤مً  ـمرازاً  هٜم٤م اعمقضمقدة ص٤ٌمغإ

 يِمنٙمؾ سم٤مًمت٠ميمٞمند ومٝمذا ومٞمٝم٤م فمٝمر اًمتل ٦مسم٤مًمٓمري٘م إُمر شمقاصؾ ذاإو ،ص٤ٌمغإ

 حمتقم يم٠مُمر ؿمٞم٤ممإ ي٠مظمذ ضمٕمٚمف اًمذي اًمًـ هق هؾ .وومقؾمقأ ًمنميم٦م وديداً 

 ٤متٕمٓمٞمنُم لشمٌٜمّن قمٚمٞمنف نأ سم٤ًٌمـم٦م إُمر هؾأم  ؟اًمٖمرور يم٤من ٟمفإأم  ؟طمدوصمف

 سم٤مٓؾمنؽماشمٞمجٞم٤مت ُمٜمٝمن٤م سمندًٓ أظمذ يٗمّٙمنر  قم٘مٚمف قمـ ؾمئٚم٦مإ د٤مسمٕمإل ؟ضمديدة

 صقرشمفإمم  ٟمٔمر .ىمدُمٞمٝم٤م قمغم شم٘مػ اًمنميم٦م ؾمٞمجٕمؾ ظمالهل٤م ُمـ اًمتل اجلديدة

 ؿمن٤ٌمسمف ذم يمن٤من ،واعمّمنٕمقق اهلزيؾ اعمحتي فأسمٞم وضمف ومٙمرهإمم  وضم٤مم .صم٤مٟمٞم٦م

 ٟم٘منقد ًمديف وًمٞمس طمٞم٤مشمف اعمرض يمؾأ ًم٘مد ،همري٥م سمٛمقت أسمقه اطمتي قمٜمدُم٤م

 يم٤مٟمن٧م ،حمٜمتف ذم ُمرقم٦ٌم سمّمقرة وطمٞمداً  يم٤من .شمتجٜمٌٝمؿ اًم٘مري٦م ويم٤مٟم٧م ًمٕمالضمف

 ين٤م" ةظمنػمإ فأسمٞمن يمٚمنهتت إًمٞمنف قم٤مدت .يرطمؿ ٓ ُمقت ُمع ُمقطمِم٦م ُمٕمريم٦م

 هنذه .حيتٛمنؾ ٓ سمٞمن٠مس ضمقٟمن٤من وؿمنٕمر ُمن٤مت صمؿ "ًمٕمٜم٦م اًمٗم٘مر نإ ...وًمدي

 يم٤مٟمن٧م دائنهتً  وًمٙمٜمٝمن٤م .هبن٤م اًمتٗمٙمػم قمغم ُمٕمت٤مداً  يم٤من ُم٤م يمآسم٦م ُمبشمف ىمد اًمذيمرى

 هن٤م" .وضمٞمٙمن٤مرو ه٤مٟمز سمجٞمػ ومٗمٙمر اًمٓم٤مىم٦م ُمٜمحتف .طمٞم٤مشمف ُمـ ىمًكإ اجلزم

 وُم٤مٟمن٤مأ" سمّمنٛم٧م وشمرٟمؿ حلٔم٦م سمٕمد ًمٜمٗمًف ىم٤مل "ه٤مه رمأي  ٤منيٕمروم ٓ هنهتإ

 وشمٚمنؽ ،ضمقًمٞمٞمن٧م شمنذيمرأن  .أيمنؼم سم٘منقة وؿمنٕمر ."يمق ٟم٤ميم٤م ُم٤مأو  ..يم٤ميمق

 .أظمرى ُمِمٙمٚم٦م
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 اًمًنٞمد وـمٚمن٥م اًمزرىمن٤مم اًمًنهتم ومٜمندق قمنغم احلّمنقل ؽأيٛمٙمٜم ُم٤مري٤م -

 ؟ومْمٚمؽ ُمـ ،ضمٞمٙمق

 .آشمّم٤مل شمؿ حلٔم٦م سمٕمد

 .هٜم٤م ضمٞمٙمق اًمًٞمد -

 ؟شمتذيمر  هؾ ضمقٟم٤من ٞمداًمً أٟم٤م ضمٞمٙمق ؾمٞمد -

 .اهل٤مشمػ ظمالل ُمـ صقت وحؽ

 ؾمٞمدي؟ طمقالإ شمًػم ويمٞمػ كأشمذيمر ٟمٕمؿ ؟يٜم٤ًمك نأ سمقؾمٕمف وُمـ -

 اًمًٞمدة ؟ضمقًمٞمٞم٧م أشمذيمر .زم ٚمفٗمٕمشم نأ كأريد رم هٜم٤مك .ؿمٙمراً  طمًٜم٤مً  -

 ؟ًمِمٝمر ُمٕمٝم٤م قمٜمديمؿ همروم٦م اؾمت٠مضمرت اًمتل

 .سمٕمده٤م هم٤مدرت ًم٘مد ،ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 وُمـ ،٦مىم٤مُماإل اؾمتهترة شمريم٧م ًم٘مد ؟نأ ٤مُمٙم٤مهن دمد نأ ؽأيٛمٙمٜم أقمرف -

 .اًمث٤مًمث٦م اًم٤ًمقم٦م ىمٌؾ ذًمؽ أريد ومْمٚمؽ

 ؟..ٟم٘مقداً  شمتٓمٚم٥م ؿمٞم٤ممإ هذه شمٕمرف يمهت ..ؾمٞمدي طمًٜم٤م -

 .طمًٜم٤مً  .وم٘مط قمٜمقاهن٤م قمغم زم اطمّمؾ ،اجل٤مٟم٥م هبذا ؾم٠مهتؿ -

 .ؾمٞمدي ؾمٞمتؿ -

 .ضم٤مزيؽأ يمٞمػ قمرفؾم٠م ضمٞمد -

 .ؾمٞمدي طمًٜم٤م -

 ُمنرة سمجقًمٞمٞمن٧م اًمٚم٘من٤مم ؾمنٞمٌدو يمٞمنػ :وشمًن٤ممل اهلن٤مشمػ ضمقٟم٤من ؾم٘مطأ

 قمٚمٞمنف اًمتنل اعمٕم٤مرك قمدد يمؿ .ضمداً  اًمٙمثػم ..ؿمٞم٤ممإ ُمـ اًمٙمثػم هٜم٤مك .أظمرى

 حينتٗمظ نأ قمٚمٞمنف عمن٤مذا ؟يٌ٘منك ًمٙمل ي٘م٤مشمؾ نأ قمٚمٞمف اًمٜم٤مس ُمـ يمؿ ؟هب٤م اًمٗمقز

 اًمٗم٘منػمة طمٞمن٤ممإ ،ُمٜمٝمن٤م ضمن٤مم اًمتنل ظمٚمٗمٞمتنف هٜمن٤مك نإ صمنؿ ؟ىمنقىإ سمٙمقٟمف

 اًمنذي واحلرُمن٤من اجلهتقمنل اعمنقت رقمن٥م ..شمٖمنكم واًمتل سم٤معمرض اعمحٙمقُم٦م
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ك طمت اًمالُمٜمتٝمل ٤مًمٙمٗم٤محسم اًمًالمل قمغمأ صٕمد إمم وؾمٞمٚم٦م وسم٠مي٦م هبٞمج٤من اضمت٤مطمف

إقم٤ٌمم اًمتل إمم  يٜمٔمر ُم٤م ٟم٤مدراً  رضمالً يم٤من  .قمٚمٞمف يمثػماً  إُمر سمدا ومج٠مة .اًمٜمج٤مح

 ًمٚمنهتيض اعمنؽمايمؿ اًمث٘منؾ أسمندأن  .ظمٚمٗمف شمريمٝم٤م اًمتل اعمح٤ميمهتت ذميتحٛمٚمٝم٤م 

 ذم ـمري٘منف يِمنؼ وهق دُمرهؿ اًمذيـ قمداموإ قم٤مٟم٤مه٤م اًمتل ؿمٞم٤ممإ ،فتحٛمي٘م

 فمنالل ُمنـ طمنفارأو اًمٜمنقم طمّؾ  .وىمٚمٌف دُم٤مهمفإمم  اعمتًٚمؾ آضمٝم٤مد .اًم٤ًٌمق

 ٟم٤مم ،اًمٙمؼم اعمٗمرط ُمٙمتٌف ذم ٟم٤مم .فقم٤معمإمم قم٤مئدة  سمف طمدىم٧م اًمتل اعمٔمٚمٛم٦م ٟمٗمًف

 .ٛمًقساعم يٜم٤مم يمهت وُمٜمزقمج٤مً  قمٛمٞم٘م٤مً  ٟمقُم٤مً 

- 2 - 
 ،سم٤مٟٓمتٕمن٤مش ؿمنٕمر .دائنهتً  قمرومف اًمذي اًمٜمِم٤مط قم٤مملإمم  شمػاهل٤م رٟملم هأقم٤مد

إمم  سمنقم٦م ٟمٔمر .ًمالضمتهتع نأ فيٜمتٔمروٟم ـمٚمٌٝمؿ اًمذيـ نأ اًمًٙمرشمػمة فأظمؼمشم

 سم٤مًمٕمٛمنؾ ينقطمل رم يمؾ وسم٤مرد ُمٜمٕمش اعمٙمت٥م .ُمرشم٤ٌمً  يم٤من رم يمؾ ،ُمٙمتٌف

 يمِمنجر ـمنقيالً  ويمن٤من أوًٓ  ضمٞمٙمن٤مرو شم٘مدم .هل٤م ىم٤مل "زم ٞمٝمؿأرؾمٚم" .اهل٤مدئ

 يمؾ ذم اعم٤ميمرشم٤من قمٞمٜم٤مه شمٜمدومع قمٛمره ُمـ اخلٛمًلم ذم ؾمٜم٤منإ ُمرختل اناخلٞمزر

 سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م .اًمرسمح ذم داهٞم٦م سم٤مئٕم٤مً  ئمٜمف ومًقف ىمٌؾ ُمـ اعمرم ي٘م٤مسمٚمف مل ذاإو.ُمٙم٤من

 ُمنـ ؿمنخص ،اعمقاىمنع وحتقينؾ ٚمٛمٜمن٤مورةًم ىم٤مسمٚمٞمتفقمـ  ظم٤مـمئ٦م سمٗمٙمرة شمقطمل

 اعمٙمت٥م ذم ؾم٤مر .اًمنميم٦م أؾمٝمؿ ُمـ% 41 يٛمٚمؽ نيم٤م .فًٚمقيمسم اًمتٜم١ٌم اًمّمٕم٥م

 .ؿمٞمئ٤مً  ي٘مقل نأ دون وضمٚمس يمرؾمٞمف اظمت٤مر .سم٤مًمْمٌط يريد ُم٤م يٕمرف يمِمخص

 ؾمٞمًنحؼ ٟمف٢موم )ؿمٛمِمقن  ؾم٤مُمًقن ُمثؾ ؾمحؼإذا  ٟمفإ ،سمؼمود يراىمٌف ضمقٟم٤من

 ُم٤ًموي٤مً  يم٤من . ومل) ؿم٤مرع ُمـ ُمٙم٤من يمؾ ذم ىمقي٤مً  صقشمف يم٤من .ُمٕمف اًمٍمح يمؾ

 اًمنميم٦م ٧موؿمٙمأ قمٜمدُم٤م ُمرة .يٙمرهف ضمقٟم٤من يم٤من ُم٤م اذوه .دارةاإل ذم جلقٟم٤من

 ٤مأصٌح وم٘مد سم٤معم٘م٤مسمؾ .ىمدامإ قمغم وضمٞمٙم٤مرو ه٤مٟمز ضمٞمػ وىمٗم٤مه٤مأ آهنٞم٤مر قمغم

 ًمف ًمٞم٧ًم اًمنميم٦م نأ يٕمٜمل هذا .ضمقٟم٤من قمٚمٞمف ٟمدم ُم٤م وهذا ُمت٤ًمويلم ُمديريـ
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 قمنغم ىمن٤مدراً  ضمقٟمن٤من يمن٤من ًم٘مند .ومٞمٝمن٤م ًمنإلدارة ُمنديراً  ٤مزالُم ٟمفأ رهمؿ وطمده

 قمنغم يتٍمنوم٤من ومٝمنهتأن  ُم٤مأ .عمٓم٤مًمٌف يٛمتثالن وضمٕمٚمٝمهت اعم٤ميض ذم ُمٕم٤مجلتٝمهت

 جيٕمٚمٝمنهت نأو جرمه٤مًنتي نأ ضمقٟمن٤منأراد  .اًمريٌن٦م شمثػم وسمّمقرة خمتٚمػ ٟمحق

 ُم٤مداُمن٧م ُمن٤منأ ذم اعمنرم يٙمنقن ًمـ أسمداً " .اًمني٦م واخلٓمط اًمدواومع يٙمِمٗم٤من

 .اًمدوام قمغم ًمٜمٗمًف ي٘مقًمف ضمقٟم٤من يم٤من ُم٤م هذا "ضمٞمقسمف ذم اًمنميم٤مم يديأ

 ،يمثػماً  ويٍمخ يتٙمٚمؿ يم٤من ،ٙمٌػماًم سمٗمٛمف ،ويمٌقروأ ُمع ه٤مٟمز ضمٞمػ ضم٤مم صمؿ

 قمٚمٞمف أوٗم٧م ن٤مطم٤مدشم ن٤موقمٞمٜم ـمقيؾ وأٟمػ يم٤مًمٓمػم رأس ًمف ىمّمػماً  رضمالً  يم٤من

 يٖمٓمٞمنف ـمنقيالً  صمقسمن٤مً  يرشمدي يم٤من .اًمث٤مٟمقي٦م دراؾمتف أي٤مم ُمٜمذ "سمٞمٙمقًمق" اًمٚم٘م٥م

 .وؾمنٓمف ذم وُمٗمرق ًمٚمخٚمػ ؿمٕمره ينح ،اعمٓم٤مط ُمـ طمذيتفأ .يمٌػمة يمٌٓم٤مٟمٞم٦م

 حينؽمم ٟمنفإ ،سم٘مًقشمف ُمِمٝمقراً  ويم٤من .ُمديراً  يمقٟمف طم٘مٞم٘م٦م يتجٜم٥م نأ حي٥م يم٤من

سمح٘منده  ضمقٟم٤من ."قمٍمك ـم٤مب" :ىم٤مئالً  يمالمه٤م ضمٚمس.حيٌف ٓ وًمٙمـ ضمقٟم٤من

 اًمنذي اًمقطمٞمند وم٤مًمٌمنم ذيمٞمن٤مً  صن٤مطم٤ٌمً  يٙمنـ مل ه٤مٟمز ضمٞمػ أن قمرو٤مً يٕمرف 

 ىمقل قمغم اًمٜم٤مس اقمت٤مد "ُم٤مًمف يٙمثر قمٜمدُم٤م سمّمٖمره يِمٕمر ٟمفإ" .اعم٤مل هق اُمتٚمٙمف

 ُمٓمٌؼ صٛم٧م هٜم٤مك يم٤من .همٌٞم٦م وٟمّمػ ُم٤ميمرة ٟمّمػ اسمت٤ًمُم٦م قمٚمٞمف ،قمٜمف ذًمؽ

 آضمنتهتع هنذا نأ ًمٞمٕمرومنقا يٙمٗمنل إٟمهت ،ـمقيالً  يٙمـ مل .سمف طم٤ًمساإل يٛمٙمـ

 .خيؼممه٤م اًمّمٛم٧م دع .يٗمٕمٚمف دائهت ضمقٟم٤من يم٤من ُم٤م ومٝمذا ،ُمٝمهتً  يم٤من آردم٤مزم

 ذم ًمٚمنقرام ٟمٗمًنف داومٕمن٤مً  ضمقٟم٤من ىم٤مل ،ًمٚمرؾمٛمٞم٤مت طم٤مضم٦م ٓ اًم٤ًمدة أهي٤م -

 ،اًمِمديدة اعمقاىمػ ذم شمٜمٗمع ٓ وم٤مًمرؾمٛمٞم٤مت" .ُمًؽمظمٞم٦م ٘م٦مسمٓمري اًمدوار يمرؾمٞمف

 أيمثنر اٟمخٗمْم٧م اعمٌٞمٕم٤مت رىم٤ممأ نإو ؿمٝمرو٤م وشمْمٕمػ ىمقو٤م شمٗم٘مد اًمنميم٦م نإ

 اًمنمنيم٤مت ُمٜمن٤م اظمتٓمٗمنتٝمؿ ًمٜمن٤م اًمرئٞمًنلم اًمزسمن٤مئـ ُمـ صمالصم٦م نإ .اعمتقىمع ُمـ

 ٟمحنق قمنغم يدينف ووونع سمجٚمًنتف اؾمت٘م٤مم صمؿ وسمؽمو سمٌطم حتدث "ظمرىإ

 ُمنـ ٓ اًمنمنيم٦م داظمنؾ ُمنـ طمندث اخلٓمن٠م نإ .فأُم٤مُم ًم٦ماًمٓم٤مو قمغم ؾمٚمٓمقي
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 ردود ي٘مندر ًمٙمل شمٗمحّمٝمؿ .اجلذور إمم ؾمٗمؾإ إمم اًم٘مٛم٦م ُمـ ٟمفإ ،ظم٤مرضمٝم٤م

 فمٗمن٤مرهأ سم٠مؾمنٜم٤مٟمف ضمٞمٙمن٤مرو ىمْمنؿو اًمٓمقيؾ ردامه ه٤مٟمز ضمٞمػ قمدل .ومٕم٤مهلؿأ

 طمنقل سمنٌطم وؾمن٤مر ضمقٟم٤من هنض .ٞمضإسم سمٛمٜمديٚمف وضمٝمف ويمٞمقروأ وُمًح

 اعمٖمنؽمب ،ًمقٟمٙمٝمنقز اًمًنٞمد ُمنـ ذًمنؽ شمٕمٚمؿ دومٚم٘م ،اًمت٠مصمػم ُمـ أضمؾ اعمٜمْمدة

 .صقرشمف أُم٤مم شمقىمػو .وومقؾمقأ ًمنميم٦م اًمٓمريؼ ؿمؼ اًمذي ،ٟمجٚمٞمزياإل

اقمتٛمندٟم٤م قمٚمنٞمٝمؿ  اًمنذيـ قمغم شم٘مع وم٤معمالُم٦م يمؿأطمد ًمقمأ نأ ٧م أٟمقيًمً -

 صمؿ .اًمٕمٛمؾ ضمٝمد أ ًم٘مد لئظمٓم يم٤من وهذا اؾم٤مسمٞمع ًمًت٦م ُمريْم٤مً  يمٜم٧م .سم٠مٟمٗمًٜم٤م

 .قمٚمٞمٝمؿ ٠مصمػمًمٚمت يمٚمف وهذا .ومج٠مة واضمٝمٝمؿ صمؿ صٛم٧م

 ؿمن٘م٤ممإ ؾمنهتمأ حتن٧م اًمنمنيم٤مت عمٜم٤مومًن٦م طمّمّمن٤مً  ُمٚمؽأ ٓ وًمٙمٜمٜمل -

 .هٜم٤م يمؿأطمد ومٕمٚمٝم٤م يمهت سمٕمد يقًمدوا مل اًمذيـ ـمٗم٤ملوإ

 ردائنف سمتٕمنديؾ اٟمت٤ٌمهن٤مً  هن٤مٟمز ضمٞمنػ فمٝمنرأ .ُمٚمٛمقس صٛم٧م سمٞمٜمٝمؿ طمؾ

 .سم٠مٟمٗمف ويمٞمقروأ وٟمٗمخ احلالىم٦م ٦ماًمٜمٔمٞمٗم ذىمٜمف ضمٞمٙم٤مرو وطمّؽ  ،اًمٓمقيؾ

 ؟أوًٓ  فاعمٍم ُمذيمريت رأى ُمـ -

 اًم٘منرض ٕضمؾ وىمٕمتٝم٤م ٟم٧مأو سمٕمٞمداً  يمٜم٧م قمٜمدُم٤م ضم٤ممت ًم٘مد ،رأيتٝم٤م أٟم٤م -

 ضمٞمنػ حتندث .اًم٘مْمنٞم٦م شمٚمؽ ذم قمٜمؽ ٟمٞم٤مسم٦م فاًمتٍّم  سمقؾمٕمف ُمٜم٤م أطمد ٓ ًمذا

 .٤مً ؿمخّمٞم اً طم٘مد ًمديف ًمق أن يمهت قم٤ملٍ  سمّمقت ه٤مٟمز

 أقمنهتل رضمن٤مل هٜمن٤م ومنٜمحـ ىمرين٦م بأصنح٤م يم٠مٟمٜم٤م ٟمّمٞمح شمدقمٜم٤م ٓ اٟمٔمر -

 .ٛمؾقم اضمتهتع ذم ٟم٤موجقن

 .ويمٌقروأ ىم٤مل .أيْم٤مً  أشم٤ًممل -

 .واىمٕمٞملم ًمٜمٙمـ ،اعمقىمػعمٕم٤مجل٦م  ـمري٘م٦م ًمٞم٧ًم هذه :اًم٤ًمدة أهي٤م اٟمٔمروا -

 .ضمٞمٙم٤مرو ىم٤مل

 .ضمٞمٙم٤مرو ي٤م اؾمتٛمر ٟمٕمؿ -
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 سمٜمًن٦ٌم ضمنقرإ زين٤مدة يريدون هنؿإ رضابإإمم  دقم٧م اًمٕمهتل ٟم٘م٤مسم٦م نإ -

 قمنرض قمنغم اعم٤مونٞمتلم اًمًنٜمتلم ذم ؾمٝمؿإ سمٞمع نإ .أظمرى ٤مً وطمّمّم% 12

 ُمقاىمع قمغموزقم٧م  اًمتل اًم٘مٌٚمٞم٦م اًمتجٛمٕم٤متٟمتٞمج٦م  ُمٝمٛمٚم٦م يم٤مٟم٧م دارةاإل .هلٞمئ٦ما

 .ُمتِم٤مضمرة وزُمر خمتٚمٗم٦م

 اًمٓمقيؾ صمقسمف حمريم٤مً  ه٤مٟمز ضمٞمػ ىم٤مل ،آه اًمٜمحق شمٜمًػ نأ ىمٌؾ واصؾ آه -

 .ذراقمف حت٧م

 .قمٞمٜم٤مه وعمٕم٧م ضمٞمٙم٤مرو إًمٞمف ٟمٔمر

 ٘منطوم لمخنرجيٟمتٍّمنف دمن٤مهٝمؿ يم ٕٟمٜم٤م وشمذه٥م شم٠ميت ىمدمإ اهلٞمئ٦م نإ -

 قنٓمّٚمٕمنيت يم٤مٟمقا اًمقاىمع ذم هنؿأ طملم قمغم ،اًمقفم٤مئػ أومْمؾ ُمًؽ وسمقؾمٕمٝمؿ

 اُمتّمتٝمؿ اعم٤مهريـ قمهتًمٜم٤م ُمـ اً يمٌػم اً قمدد نإ .أيمثر أُمقال قمغم احلّمقل ٕضمؾ

 يم٤مٟمن٧م ًم٘مند ،أومْمنؾ هٜمن٤مك اًمٕمٛمنؾ فمروف نٕ ظمرىإ اعمٜم٤موم٦ًم اًمنميم٤مت

 .٤مُمؾاًمِم ت٘مٞمٞمؿاًم ُمـ ُمٕملم ٟمقعإمم  سمح٤مضم٦م ٟمحـ ،ُمروؽ ىمٌؾ هٜم٤م اعمِم٤ميمؾ

 .سمؼمود يراىمٌف وضمقٟم٤من.ه٤مٟمز ضمٞمػ ىم٤مل .ضمٞمد يمالم ...ضمٞمد يمالم -

 ؟شم٘مؽمطمف اًمذي ت٘مٞمٞمؿاًم هبذا ٟمنمع ويمٞمػ -

 اًمٜم٤مر ٟميم صمؿ ُمٕم٘مقل سمِمٙمؾ اًمٕمهتل أُمقر سمتًقي٦م ٟمٌدأ نأ يٛمٙمٜمٜم٤م طمًٜم٤مً  -

 ُمنـ ُمٜمتج٤مشمٜمن٤م قمنغم ضمنداً  ُمٕمتٛمندون ومٜمحـ ًمٚمنميم٦م اًمٙمٞمٛمٞم٤موي٦م اًمٜمقاطمل ذم

 .ضمنداً  واوح اإليمث٤مر ُمـ اإلقمالن، هذاو ٜمققمٞم٦ماًم قمٚمٞمٜم٤م سمتحًلمو ،ص٤ٌمغإ

صمنؿ  ُم٘مٕمندهإمم  ضمقٟم٤من قم٤مد .ُمٜمٝمؿ أطمد يتٗمقه مل ،رؤوؾمٝمؿ قمغم اًمّمٛم٧م ران

 ىم٤مل:

 ؟شم٘مقل ُم٤م ،ه٤مٟمز ضمٞمػ ي٤م طمًٜم٤مً  -

 .ىمقىأ شمقضمٞمفإمم  وحتت٤مج زُم٦مأ ذم اًمنميم٦م -

 ؟سمٛمٕمٜمك -
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 .ىمقىأ شمقضمٞمف -

 سم٘مًنقة وطمدق .مت٤مُم٤مً  واوح ،قمٜمده اًمقاوح ُمـ وص٤مر فرأؾم ضمقٟم٤من هز

 .سمجٞمٙم٤مرو

 .ومج٠مة ضمقٟم٤من ىم٤مل .اًمٜم٘م٤مسم٦م حيرك ؿمخّم٤مً  هٜم٤مك نأ أقمت٘مد -

 .ضمقٟم٤من قمٞمقن ضمٞمٙم٤مرو دمٜم٥م ،ضمٞمٙم٤مروإمم  صمؿ قمغمإإمم  ه٤مٟمز ضمٞمػ ٟمٔمر

 همٗمٚمن٦م طمنلم قمنغم هيت٤مضمقن ومٚمهتذا ٓإو حيروٝمؿ ؿمخص صمٛم٦م نأ أقمت٘مد -

 ؟ومج٠مة اعمدرام أطمد ُمٕمٝمؿ يتحٛمس وعم٤مذا .اًمتخري٥م ُمـ ٟمقع وهذا

 ُمنـ ذًمنؽ شمٕمٚمنؿ ومٚم٘مند ،اعمٜمْمدة قمغم يديف وووع ًمبُم٤مم ضمقٟم٤من ضمٚمس

 رن قمٜمندُم٤م ؿمنٞمئ٤مً  ي٘منقل نأ وؿمنؽ قمنغم هن٤مٟمز ضمٞمنػ يم٤من .ًمقٟمٙمٝمقز اًمًٞمد

 .ىمٚم٘م٤مً  وسمدا قمٞمٜم٤مه وهمِمٞم٧م ضمقٟم٤من اًمت٘مٓمف ،اهل٤مشمػ

 ؟ضمٌٜمٙم٤مأي  -

 ؟ؾمٞم٠مظمذوٟمؽ ذـم٦م ُمريمزأي  ممإ

 ٟمحنق قمنغم سمٕمْمٝمهتإمم  نايٜمٔمر وضمٞمٙم٤مرو ه٤مٟمز ضمٞمػ فمؾ يتٙمٚمؿ يم٤من سمٞمٜمهت

 .ًمٚمحٔم٦م وومٙمر ص٤مُمت٤مً  ضمٚمس ،اهل٤مشمػ وووع طم٤مًٓ  اٟمتٝمك .ُمٖمزى ذي

 .ويمٞمقروأ ل٠مؾم ؟ظمٓمػم رم ٓ نأ آُمؾ -

 ٤مً ُمًنٜمّ  ومجن٠مة وسمندا ضمقٟمن٤من أضم٤مب .ظمٓم٠م دجمر ٟمفإ .ظمٓمػم رم ٓ .يمال -

 .ٟمٗمًف يًتجٛمع قم٤مد ٟمف٠ميمسمدا  حلٔم٦م وسمٕمد .ذاسم٤مً  ًمٜمٗمًف وص٥ّم  هنض .وُمتٕم٤ٌمً 

 هنق هنذا .ؾم٘مطأ نأ يريد  ُم٤م ؿمخص ..ؿمخص صمٛم٦م ٟمٕمؿ ؟يمٜم٧م أيـ -

 ؾمنحر ٟمنفإ ،طمٞمٜمٝمن٤م ذم زمإ اعمٍمنف ُمذيمريت وصقل دون طم٤مل اًمذي اًم٥ًٌم

 ذم حمددة شمرشمٞم٤ٌمت قمدأ أٟم٤م ،اعمٓمٚمقسم٦م اًمؽمشمٞم٤ٌمت قمدأ أٟم٤م ،طم٤مل يمؾ قمغم ،رؾمٛمل

 ُم٘مؽمطمن٤مت قمنددتأ ًم٘مند .اًمنمنيم٦م قمنغم اعمًنٞمٓمرة ؾمٝمؿإ ختّمٞمص ةإقم٤مد

 سمن٤مب ٜمٗمتحؾمن ٟمحنـ .ُمٜمٝمن٤م يمنؼمإ احلّمن٦م ُمتٚمنؽأ أٟم٤مو ؾمٝمؿإ صح٤مبٕ
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 ردمت٤مأ نإ ًمٙمهت ٟمتهتأو ،اًمّمقت زم أٟم٤مو ًمٚمجٛمٞمع ُمٍماقمٞمف قمغم ًمٚمنميم٦م ؾمٝمؿإ

 اًمنمنيم٤مت ذم ؾمنٝمؿإ إدارةو اًمنني٦م ارشم٤ٌمـمن٤مشمٙمهتإمم  اًمنذه٤مبأو  اعمجلم

 وهٜمن٤مك .اًم٘من٤مدم صمٜمنلماإل يقم ؾمٞمٙمقن ؾمٝمؿإ أصح٤مب اضمتهتع نإ .اعمٜم٤موم٦ًم

 سمنال ًمٕمٌٝمن٤مأو .اً ضمٞمند ًمٕمٌٝمن٤مأ يمٞمنػ أقمرف اًمني٦م آرشم٤ٌمـم٤مت ختص ًمٕم٤مبأ

 شمرك٠مؾمن ضمٞمٛمٙمن٤مرو .اًمٜم٘م٤مسم٦م ؾمٜمٗم٤موض ويمٞمقروأو ه٤مٟمز وضمٞمػ أٟم٤م همداً  .رمح٦م

 هنؾ ،اًمنمنيم٦م ذم اعمحٚمٞم٦م اًمٌٞمع ٕواُمر واعمزوريـ اًم٤ًمرىملم ايمتِم٤مف أُمر ًمؽ

 ؟اعمزيد ىمقل يريد ُمـ صمٛم٦م

 .ؾمٝمالً  ٚمفيم إُمر وسمدا رأؾمف ضمقٟم٤من هزّ  ،ؿمٞمئ٤مً  ي٘مقًمقا مل

 .هل٤م وم٤مؾمتٕمدوا دثحت ؾمقف قمديدة شمٖمػماتهٜم٤مك  ،ضمٞمد -

 قمٜمند صم٘منٞمالً  اًمّمنٛم٧م ويمن٤من اعمٙمتن٥م ُمـ ظمرضمقا ،سمٕمده٤م رم حيدث مل

 ؾمٗمؾإإمم  هٌط ويمٞمقروأ .أظمرى ُمرة رضهبؿ ويم٠مٟمف ضمقٟم٤من سمدا .ظمروضمٝمؿ

 .شمقىمػ ُمٙمتٌفإمم  ه٤مٟمز ضمٞمػ يًتدير نأ وىمٌؾ ،عمٙمتٌف

 .همٌل ٟمفأ يٕمٜمل ٓ ومٝمذا اعمرم يتٙمٚمؿ ملإذا  -

 .يً٘مط قمٜمدُم٤م راعمٓم يالطمٔمقن ٓ اًمٜم٤مس سمٕمض -

 .راٟم٥مإ ُمثؾ ويردمٗمقن يتٌٚمٚمقن طمتك ..آه -

 .جلٞمػ ضمٞمٙم٤مرو اسمتًؿ

 .اًمزُمـ هأُمر ؾمٞمتقمم ُم٤م هذا -

 سمّمقرشمف حيدقوطمٞمدًا ذم ُمٙمتٌف  ضمقٟم٤من وفمؾ ،شمّم٤مومح٤م صمؿ ،صحٞمح .آه -

 .سمؽميمٞمز
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 عشر الرابع الفصل

 ضمٞمٙمنق ـُمن .اًمزرىم٤مم اًمًهتم ومٜمدق ُمـ ُمٙم٤معم٦م اؾمتٚمؿ ضمقٟم٤من يٖم٤مدر نأ ىمٌؾ

 .ضم٤مهز ضمقًمٞمٞم٧م قمٜمقانأن و

 دهِمتل شمثػم ٟمؽأ أشمٕمرف .دوٓإ ُمع اعم٤مل ًمؽ ؾم٠مسمٕم٨م .ضمٞمٙمق .ؿمٙمراً  -

 .اعمٕمٚمقُم٤مت قمغم طمّمقًمؽ سمٙمٞمٗمٞم٦م

 .رائح٦م ظمٚمٗمف يؽمك ٟمف٢موم اعم٤مقمز ذيمر يذه٥م هتأيٜم .ؾمٞمدي آشمّم٤مٓت ،هآ -

 .اًمٙم٤ٌمر ي٘مقًمف ُم٤م هذا

 .أظمرى ُمرة ؿمٙمراً  .ضمٞمٙمق حمؼ أٟم٧م -

 .ؾمٞم٤مرشمفإمم  ٟم٤مزًٓ  هعأو هيٕم٤مً  ذاسم٤مً  اً ظمذآ ىمٗمز

 .يمقٟمتق ذـم٦م ُمريمزإمم  يب اٟمٓمٚمؼ -

 .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 .ُمِمٙمٚم٦م ذم وًمدي رسمهت ،ُم٤مزوأ ي٤م اؾمتٕمجؾ -

 أًمٞم٧ًم يمذًمؽ؟ .سمًٞمٓم٦م شمٙمقن نأ آُمؾ .ؾمٞمدي طمًٜم٤م -

 .اٟمٓمٚمؼ نوأ .رم ٓ -

 اًمًنٞم٤مرة واٟمٓمٚم٘م٧م اعمرؾمٞمدس ذم اعمخٛمٚمٞم٦م اًمقؾم٤مدة قمغم اخلٚمػ ذم ضمٚمس

 .مهنن٦م سمٗمتننقر وهيٌٓمننقن يّمننٕمدون اًمٕمننهتل يمنن٤من .اًمنمننيم٦م ؾمنن٤مطم٦م ذم سمننٌطم

 يّمندرون واعمنمنومقن اعمدرام .سمٓمراوة اعمنمق سم٤مٕصٗمر ُمّمٌقهم٦م واًمٌٜم٤مي٤مت

 اًمٙمٌنػمة اعمٕمدٟمٞمن٦م اًمؼماُمٞمنؾ ُمنـ اًمٙمثنػم هٜم٤مك .قمرىم٤مً  يتّمٌٌقن وهؿ واُمرإ
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 .اًمٌقاسمن٦مإمم  اعمن١مدي ؾمٗمٚمتلاإل اًمٓمريؼ ـمقل قمغم ٙمٞمٛمٞم٤موي٦ماًم ؾمٓمقاٟم٤متٕوا

 .اًمزرىم٤مم اًمٌقاب همروم٦م قمٜمد اًمًٞم٤مرة هقم٦م ظمٗمػ

 ضمقٟمن٤من هز .سم٤مؾمت٘م٤مُم٦م ضم٤مًمس وهق اًمٌقاب ىم٤مل .ؾمٞمدي قمٍمك ـم٤مب -

 ازدطمن٤مم ُمنـ أيمثنر هٜمن٤مك يمن٤من .اًمِمن٤مرع ذم اًمًٞم٤مرة واٟمٓمٚم٘م٧م .ىمٚمٞمالً  رأؾمف

 .ذاو٤م اعمٕمت٤مدة واحلرارة اًمٌنمي٦م احلِمقد ، ومل) ؿم٤مرع ذم يم٤معمٕمت٤مد

 .اهلقام ُمٙمٞمػ ؿمٖمؾ -

 .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 ،وونجٞمجٝم٤م اًمًنٞم٤مرة ظم٤مرج احلٞم٤مة ضمٚم٦ٌم ؾمهتع سمقؾمٕمف ويم٤من قمٞمٜمٞمف أهمٚمؼ

 ؾمن٤ميق نإ هنؾ ؟اًمقىمن٧م ذًمنؽ ضمٞمٗمن٤مي يٕمٛمنؾ يمن٤من ُم٤مذا" .يٗمٙمر نأ طم٤مول

 نأ ردتأ ُم٤م" سمٛمخ٤موف ُمّمحقسم٦م ؾمئٚمتفأ يم٤مٟم٧م "؟ُم٤م ُمٙم٤من ذم اٟمًال وضمقي

 ُمع يًػم ومال درؾم٤مً  ـٚم٘مّ يُ  نأ .وم٘مط ىمٚمٞمٚم٦م سمخِمقٟم٦م تفُمٕم٤مُمٚم ردتأ ضمٌٜمٙم٤م شم٘متال

 هارأ ُمنـ اًمٙمثنػم يٕمنرف يمن٤من ضمٌٜمٙمن٤م نإ "هٙمنذا ضمٕمٚمنف اًمذي اًمِمخص

إمم  طمنقالإ سمف اٟمتٝم٧م ىمد ضمقٟم٤من ؾمالُم٦م هيدد يم٤من ؿمخصآظمر  نإ .ضمقٟم٤من

 ومٛمـ .٦م ٟمٗمًٝم٤مٓمري٘ماًم إمم يٜمحقن واعمح٤مُملم احلٙم٤مم يمؾ نأ رأى ًم٘مد .اًمًجـ

 .ُمٜمف متٚمص اًمرضمؾ اؾمؿ وًمٙمـ يتذيمر نأ ضمقٟم٤من طم٤مول ؟اعمرة هذه يم٤من

 ومٝمنهت ، يمؾ ُمرة يٗمّٙمنر ومٞمٝمن٤م سم٤مسمٜمنفيم٤من ي٤ًموره ؿمٕمقر سم٤مًمذٟم٥م ذم .ضمٞمٗم٤مي

 ايمؽماصمنف قمندم .اخلن٤مص صمٛمفإ اٟمٕمٙم٤مؾم٤مت اسمٜمف ذم يرى يم٤من .ُمٜمٗمّمالن قم٤معم٤من

 وسمٞمٜمهت ؟هذا صحٞمح٤مً  أًمٞمس ،ٟمٗمًفإٓ  يٙمقن نأ سمقؾمٕمف يم٤من ُم٤م ،اعم٘مّمقد همػم

 اًمرضمنؾ ذًمؽ ُمـ ،يٕمرومف ُم٤م ؿمخص ،اًمًٞم٤مرة ُمرآة ذم ؿمخّم٤مً  عمح ،يت٠مُمؾ هق

 فإدرايمن فأظم٤مومن .ؿمنٞم٥مأ ؿمنٕمر يٖمٓمٞمف اً ُمٙمدود جمٕمداً  وضمٝمف يم٤من ؟يب اعمحدق

 رسمهت ،اًمٙمؼم سمف اؾمتٌد ًم٘مد .وقمل دون اعمرآة ذم صقرشمف ذم حيدق يم٤من ٟمفأ ٓطم٘م٤مً 
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 يمٚمنهت اًمنذي زوضمتنف يم٤مسمقس .اٟمزقم٤مضمف وٞم٩م اًمتل اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٜمقسم٦مأو  اًمتقشمر ٟمفإ

 ُمن٤م ذينرة روح ٤ميم٠مهنن ،يمِمنٗمتٝم٤م اًمتنل اًمرؤي٦ميم٤مٟم٧م  .قم٘مٚمفإمم شمًّٚمؾ  ـمرده

 نأ وطمن٤مول سمج٤مٟمٌنف اًمقؾمن٤مدة قمغم اعمٚم٘م٤مة اجلريدة شمٜم٤مول .قم٘مٚمف كاُمتال حت٤مول

 اًمنمنـم٦م ُمريمنزإمم  وصنؾ قمٜمندُم٤م ،اًمٚمنقن رص٤ميص دُم٤مر قمٚمٞمف زطمػ .ي٘مرأ

 اعمٗمنقض يرهمن٥م مل اًمٌداين٦م ذم .اعمًن٤مقمد اعمٗمنقض ُمٙمت٥مإمم  ُم٤ٌمذة ذه٥م

 هنذا ،واًمٗم٤مصنقًمٞم٤م اخلٌز سمتٜم٤مول ُمٜمِمٖمالً  يم٤من وم٘مد سم٤مًمدظمقل جلقٟم٤من سم٤مًمًهتح

 اًمذي هذا نأ وم٘مرر .اعمٖمًقل همػم ووضمٝمف اعمٚمٓمخ زيف ضمقٟم٤من حصشمٗم .همداؤه

 .رضورة سمال يدور ضمقٟم٤من جيٕمؾ نأ سمقؾمٕمف ًمٞمس ُم٤م اً أطمد يِمٌف ٓ

 اخلٌنز ُمنـ يمٌنػمة سم٘مٓمٕم٦م ومٛمف وُمب اًمرضمؾ ىم٤مل .ُمٜمِمٖمٚمقن هنؿإ ؾمٞمدي -

 وسمٕمْمٝمؿ جمروح سمٕمْمٝمؿ ،هبدوم جيٚمًقن اًمٜم٤مس يم٤من اعمٛمر ذم .واًمٗم٤مصقًمٞم٤مم

 ذم اهلقامو .طمقهلؿ ُمـ ظم٤مٟم٘م٤مً  قاجل يم٤من ذقم٤مناإل قمٚمٞمف ؾمٞمٓمر وسمٕمْمٝمؿ يٍمخ

 ،شمٙمٜمس مل ٞم٦مرووإ ىمذرة سمٞمْم٤مم اجلدران يم٤مٟم٧م .أيْم٤مً  ُمزقمج٤مً  يم٤من اعمٛمرات

 ُمنـ اًمٙمثنػم هٜم٤مك يم٤من واجلدران اًمً٘مقف زواي٤م ذم .سم٤مًمٖم٤ٌمر حمٗمقوم٦م واًمٜمقاومذ

 ؿَ َٝمنومَهْ  ضمقٟمن٤من ورام اُمنرأة ٟمِمج٧م .ُمتحدي٦م قمداًم٦م هن٤مإ .اًمٕمٜمٙمٌقت سمٞمقت

 سم٤مًمٍمناخ ـمٗمنؾ وسمندأ "اهلل ين٤م طمًٜم٤مً " اًمٓمقيٚم٦م اعمّمٓم٦ٌم ـمرف ذمآظمر  رضمؾ

 اًمّمحـ هب٤م وٟمٔمػ اخلٌز ُمـ أظمرى ىمٓمٕم٦م ًمٜمٗمًف اعمٗمقض اىمتٓمع .أُمف صٗمٕمتف

 .ومٛمف ذم وطمِم٤مه٤م يراىمٌقٟمف وهؿ اًمٜم٤مس طمِمدإمم  وشمٓمٚمع

 .ؾمػماك ضم٤مهزاً  ؾمٞمدي يٙمقن قمٜمدُم٤م ..اًمًٞمد أهي٤م ..أن .اضمٚمس -

 ُمًن٤مقمد ُمٙمتن٥مإمم  ذهن٥م أظمنرى ٦ميمٚمٛمن ودون سمٜمٓم٤مًمنف ضمقٟم٤من ؾمح٥م

 وومٛمف اٟمًح٥م اًمٗم٤مصقًمٞم٤مم صحـ يديف ذم اعمٗمقض ،اًم٤ٌمب يٓمرق مل ،اعمٗمقض

 .ممتٚمئ
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 ؟اعمٙمن٤من هذا يدار هٙمذاأ" ضمقٟم٤من قمٚمـأ !اًمنمـم٦م و٤مسمط ي٤م اًمًٞمد أهي٤م -

 ذم اًمقاىمنػ اعمٕمتنقه هذا سم٥ًٌم اًمنمـم٦م و٤مسمط يرى نأ اعمقاـمـ يًتٓمٞمع ومال

 "؟ي٠ميمؾ وهق ؟ُمٜمززم ذم ظم٤مدُم٤مً  ضمٕمٚمفأ نأ طمتك يب يٚمٞمؼ ٓ واًمذي ،اًم٤ٌمب

 ُمالحمنف ،ؾمنقدأ صنٖمػم رضمؾ وهق ـم٤موًمتف قمغم ٟم٤مئهتً  اعمٗمقض ُم٤ًمقمد يم٤من

 ٤مً ُمٚمتزُمن ٤مً ون٤مسمٓم يمقٟمنف ُمنـ أيمثر اًمًٗمكم اًمٕم٤ممل ُمـ ؿمخص ويم٠مٟمف اًمِمٗم٘م٦م شمثػم

 ُمع ًمٚمتٕم٤مُمؾ يمثػماً  اؾمتٕمٛمٚمٝمهت سم٤ممحرار طم٤مدشم٤من ،احلريم٦م هيٕمت٤م قمٞمٜم٤مه .سم٤مًم٘م٤مٟمقن

 .اعمٗمقض قمغم هبهت وُمضأو قمٞمٜمٞمف وومرك قم٦مسمن شمث٤ممب .اعمجرُملم

 ؟ه٤م أطمد يزقمجٜمل نأ أريد ٓ ىمٚم٧م ٟمٜملأ أقمت٘مد -

 ...ؾمٞمدي وًمٙمـ -

 .ضمقٟم٤منإمم  صمؿ اعمٗمقضإمم  اعمٗمقض ُم٤ًمقمد ٟمٔمر

 ؟ٟمقُمؽ سم٥ًٌم ٟمفإ ذنإ -

 .اعمٗمقض ُم٤ًمقمد هنض

 اعمًن٤مقمد قمنغم اعمٗمنقض سخ ،اًمٙمًقل اًمٖمٌل أهي٤م اعمٙمت٥م ُمـ أظمرج -

 اقمتنذر .رم ويمنؾ واًمٗم٤مصقًمٞم٤مم اخلٌز وُمٕمف اًمٖمروم٦م ُمـ ظم٤مرضم٤مً  شمٕمثر واًمذي

 .جلقٟم٤من اعمٗمقض

 ؟أويمقي ؾمٞمد ًمؽ قمٛمؾأ نأ سمقؾمٕمل ُم٤مذا .اجل٤مهزي٦م ًمٕمدم ؾمػآ -

 يٌ٘منك ًمنـ ٟمنف٢موم يٕمنرف مل ذاإو ُمٕمف يتٕم٤مُمؾ اًمذي هذا سمقوقح قمرف ًم٘مد

 ذم رضورين٦م وهنل اًمًن١مال ذم سمرودة صمٛم٦م ،هيؿ ٓ .اًمٙمرد هذا قمغم ـمقيالً 

 قمٜمنؼ ًمٞمٚمنقيومجن٤مم  يٜم٤مؿمده يـأظمر ُمـ أومْمؾ ٟمف٠مسم ت٘مدقما صمري ُمع اًمتٕم٤مُمؾ

 .اًمٕمداًم٦م
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دون أن يٙمقن راونٞم٤ًم قمنـ  ُم٘متٜمٕم٤مً  ًمٞمس .صم٤مٟمٞم٦م ٤مىم٤مهل .أويمقي ضمقٟم٤من أٟم٤م -

 سمخّمنقص هٜم٤م أٟم٤م .وضمٚمس يمرؾمٞم٤م ؾمح٥م .اًمْم٤مسمط هب٤م ظم٤مـمٌف اًمتل اًمٓمري٘م٦م

 .ؾم٥ٌم سمال وىمٗمقهأ اًمذي وًمدي

 .سمٕمٞمداً  ٟمٔمر صمؿ ضمقٟم٤منإمم  اعمٗمقض ٟمٔمر

 .ضمرُم٤مً  اىمؽمف ىمد اسمٜمؽ يم٤من نإ قمٚمؿأ ًم٧ًم -

 هجنقم ىمْمنٞم٦م سمخّمقص اعمريمز هذاإمم  ضمٚمٌقه .أويمقي ضمٞمٗم٤مي اسمٜمل -

 ..ال ـمقل قمغم

 اًمتنزم ًم٘مد ؟ذنإ اسمٜمؽ اًمرضمؾ ذًمؽ ،ضمٞمٗم٤مي ،نأ قمروم٧م  أ أقمت٘مد آه -

 ."اعمح٤مُمل يّمؾ طمتك رمأي  اىمقل ًمـ" سم٘مقًمف

 ري٤ممإسم ؼيِمٜم هٙمذاأ ُم٘م٤مسمٚمتف ـمٚم٥مأ ؟هق أيـ نوأ .سمذًمؽ فأظمؼمشم أٟم٤م -

 ؟فمٝمقريمؿ ظمٚمػ يْمحٙمقن احل٘مٞم٘مٞمقن اعمجرُمقن سمٞمٜمهت

 مجٞمٕمن٤مً  ٟمٙمنؿإ ُم٘م٤مسمٚمتنف أريند ؟ذًمنؽ يٗمٕمنؾ نأ ُمثٚمنف ؿمن٤مب ًمّمٌل يمٞمػ

 .طم٘مقىمف يٕمرف ٓ صٌٞم٤مً  قٟمفٙمًم شمًتٖمٚمقٟمف

 وفمٞمٗمتنف ذم يٌ٘مك وًمٙمل ًمف ؾمٚمؿإذًمؽ ُمـ  نأ ىمرر وم٘مد سمف اعمٗمقض اهتؿ

 هذا سمٛمثؾ وىمع وم٘مد .ٟمٗمًف قمغم ظمٓمراً  جيٚم٥م يمٞمال أيمثر سمٚمٓمػ يٚمٕمٌٝم٤م نأ ومٕمٚمٞمف

 ىمٌنؾ .هذا اًم٤ًمظمـ ُم٘مٕمده قمغم ضمٚمقؾمف ذم اًم٥ًٌم هق وهذا .ىمٌؾ ُمـ اعم٠مزق

 نأ ُمٗم٤مدهن٤م حتنذيرات قمنغمإ اًمًنٚمٓم٤مت ُمـ اؾمتٚمؿ ىمد يم٤من ذًمؽ يٕمرف نأ

 ُمـ ٜمقعيم ،ضم٤مٟمٌٝمؿ ذم شمٌ٘مك نأ ومْمؾإ ومٛمـ .اعمديٜم٦م ذم ٤مً واؾمٕم اً ٟمٗمقذ ًمبصمري٤مم

 سمخٗمن٦م اسمتًنؿ .اًمّمنٖمػم عمٕمنروفا هنذا ُمثنؾ يٜمًقا ًمـ اًمٜم٤مس .ًمؽ اًمْمهتن

 هبن٤م حتّمؾ اًمتل اًمٓمري٘م٦م هل شمٚمؽ" .أقمهتل يمرضمؾ ُمٜمتٗمخ٤مً  فمؾ اًمذي جلقٟم٤من

 ."ومٔم٤مً  يمـ ،اًمٜم٤مس ئؽأوًم ُمـ شمريد ُم٤م قمغم
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 سمٕمْمن٤مً  يزدرد اعم٤ًمقمد اعمٗمقض ومدظمؾ ُمٜمْمدشمف ذم زر قمغم اعمٗمقض وٖمط

 .يديف سمٔم٤مهر ومٛمف وُمًح ظمٌزه ُمـ

 .اًمتحٞم٦م دىأ ؟ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 .ُمٕمف اًمِم٤مب جيٚم٥م نأ اًمٗمقر قمغم هأظمؼمو ويمقادي٤مأ اًمرىمٞم٥م اـمٚم٥م -

 .ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 ؟هآ ...شم٠ميمؾ ُم٤مذا -

 .ؾمٞمدي رم ٓ -

 ؟ه٤م ومٛمؽ ذم ُم٤مذا ذنإ -

 .قمٚمٞمف يمذب .ؾمٞمدي يمقٓ هن٤مإ -

 ؟يمقٓ قمٓم٤مكأ ُمـ ؟يمقٓ -

 .ؾمٞمدي اًمٙمقٓ سمٜمدق هن٤مإ ،ؾمٞمدي اًمٙمقٓ شمٚمؽ ًمٞم٧ًم -

 .محؼإ أهي٤م ُمٜمؽ ـمٚمٌتف ُم٤م واقمٛمؾ اذه٥م -

 .ؾمٞمدي طمًٜم٤م -

 ضمٞمٗمن٤مي ظمٚمٗمنف وُمنـ ويمقادي٤مأ اًمرىمٞم٥م اعمٙمت٥مإمم  دظمؾ وىم٧م ـمقل سمٕمد

 .اخل٤مرج ذم فمال وًمٙمٜمٝمهت وؾمٜمث٤مي

 ؟ـمٚمٌتٜمل ؾمٞمدي -

 هنذه ذم ريدهٟم ُم٤م قمغم طمّمٚمٜم٤م ىمد ٟمٜم٤مأ سمهت ،هاطمٝمهت شمٓمٚمؼ نأ كأريد ٟمٕمؿ -

 .يذه٤ٌمن دقمٝمهت ،أظمرى شمٓمقرات فمٝمقر حللم قمٜمقاٟمٞمٝمهت ظمذ صمٜم٤ممإ

 .شمقىمػ حلٔم٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م

 اعمٗمنقض اسمتًنؿ ،وظمنرج اًم٘مندم سمن٠ممخص اًمتحٞمن٦م أدى .ؾمنٞمدي ٟمٕمؿ -

 .جلقٟم٤من
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 .أويمقي ؾمٞمد اسمٜمؽ هذا -

 ُمٌتًنهتً  ضمقٟم٤من وظمرج شمّم٤مومح٤م .هذا ًمؽ ٟمًكأ ًمـ اعمٗمقض أهي٤م ٙمراؿم -

 .جلٞمٗم٤مي

 .سم٤مسم٤م هٚمق -

 .وًمدي هٚمق -

 وسمنال ُمٜمًنح٘م٤مً  سمندا وسمٕمْمٝمؿ ٟمِم٩م سمٕمْمٝمؿ ،اًمٜم٤مس ُمـ طمِمد هتإًمٞمٝم ٟمٔمر

 ."اهلل ًمٜم٤م ًمٞمس" :آظمر وىم٤مل "اهلل ًمٜم٤م" :هؿأطمد ىم٤مل .ُمذقمٜم٤مً  اًمٌٕمض سمدا طمدود

 ُمـ اٟمتٝمك اعمٗمقض ُم٤ًمقمد .شمّمٗمٕمف اًمّمؼم ٟم٤مومذة موإ يٍمخ ُم٤مزال واًمٓمٗمؾ

 ُمن٤مأ ،ضمقٟمن٤منإمم  صمنؿ اًمٜمن٤مسإمم  يٜمٔمر سم٤مزدرام اعم٤مم ينمبأن  ويم٤من يمؾإ

 .ٟمزٓ وم٘مد وؾمٜمث٤مي ضمٞمٗم٤مي

 .وحؽ .ضمٞمد هذا ،يمٌػماً  رضمالً  شمٙمقن نأ ومْمؾإ ُمـ -

 .اًمٞمقم أطمداث ٕسمٞمف ضمٞمٗم٤مي روى اًمًٞم٤مرة ذم

 .سمخِمقٟم٦م يٕم٤مُمٚمقك مل هنؿأ آُمؾ -

 ،وجمرُملم ؾمجٜم٤مم رأي٧م ًم٘مد يرهٌق  نأ طم٤موًمقا ًمٙمٜمٝمؿ ،يٗمٕمٚمقا مل يمال -

 .خمٞمٗم٤مً يم٤من  إُمر

 .ؾمٜمث٤ميإمم  اؾمتدار

 ؟ضمٞمػ صدي٘متؽ هذه هؾ -

 .سم٤مسم٤م ٟمٕمؿ ...هآ ..طمًٜم٤م -

 اًمنمنـم٦م قمرسمن٦م ذم اعمريمنزإمم  اًمٓمريؼ ذم سمٞمٜمٝمهت فمٝمر ُم٤م يتذيمر ضمٞمٗم٤مي يم٤من

 اًمتّمنؼ ضمٚمًن٧م وقمٜمندُم٤م ىمٚمنٞمالً  ونٞم٘م٤مً  ومًنت٤مهن٤م يمن٤من .ُمت٘م٤مسمٚملم ضمٚم٤ًم وم٘مد

 يٛمٙمٜمنؽ" .وم٤مسمتًٛم٧م سمٜمٔمره ؿم٤محأو هواهل٤م ضمٞمٗم٤مي ومٚمٛمح سمريمٌتٞمٝم٤م اًمٗمًت٤من
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 صمٜمن٧م صمنؿ اًمٗمًت٤من شمرشمٞم٥م تأقم٤مد صمؿ سمف وطمدىم٧م هب٤م طمدق "قمٛمكأ شمٙمقن نأ

 .وىم٤مئل يمتدسمػم ريمٌتٞمٝم٤م

 .أومْمؾ هذا -

 يمن٤من اًمنذي واًمنمنـمل ضم٤مٟمٌنفإمم  ضمٚمًن٧م صمؿ اًمٜم٤مومذة ظم٤مرجإمم  ٟمٔمرت

 .اًمٜم٤مومذة ظم٤مرجإمم  ٟمٔمر ُمٕمٝمهت

 .هل٤م مهس .قمٓمرك أؿمؿ نأ أؾمتٓمٞمع -

 :اؾمتٛمر صمؿ ،وسمرىم٧م قمٞمٜم٤مه٤م سمِمٙمؾ ًمٓمٞمػ ؿمٞمئ٤مً  شم٘مؾ مل

 .اًمت٘مٞمتؽ يقم أول ذم ُمٜمؽ سم٤مًم٘مرب ؿمٕمرت -

 .ًمٞمؽإ حتدصم٧م قمٜمدُم٤م ُمٜمدهِم٤مً  يمٜم٧م وم٘مد ظم٤مئٗم٤مً  يمٜم٧م يمال -

 !يمثػماً  سمٕمْمٜم٤م ٟمٕمرف ويم٠مٟمٜم٤م حتدصمٜم٤م اًمٕمٞم٤مدةإمم  اٟمٓمٚم٘مٜم٤م ٤مقمٜمدُم وًمٙمٜمٜم٤م -

 .وظمٗمٞمْم٤مً  طمٚمقاً  صقو٤م يم٤من .أيْم٤مً  يمذًمؽ أؿمٕمر -

 ومنهتل اًمٓمرينؼ طمٗمنر ومنقق شمنرشم٩م وم٤مًمٕمرسمن٦م ارشمٞم٤مطمف ًمٕمدم اًمنمـمل اٟمت٘مؾ

 .أظمر قمغم ٤ممهأطمد

 ٓ سمٕم٤مـمٗمن٦م ؿمنٕمرت اًمنداظمؾإمم  أسمن٤مك حتٛمٚمنلم ٟمن٧مأو يتنؽأر قمٜمدُم٤م -

 .ورىمٞم٘م٦م ٦مىمقي أٟم٧م ،حتٚمٞمٚمٝم٤م أؾمتٓمٞمع

 ووصنٚمقا اًمٕمرسمن٦م شمقىمٗم٧م .طم٤معمتلم قمٞمٜم٤مه٤م ٧مأصٌحو ومح٥ًم سمف اهتٛم٧م

 .ازدطم٤ممإمم 

 ؟شم٘مقًمٞمف رم قمٜمدك ُم٤مأ -

 .أيْم٤مً  قم٤مـمٗمتل طمٚمؾأ نأ أؾمتٓمٞمع ٓ ؟ٕىمقًمف هٜم٤مك وُم٤مذا -

 سمٕمٞمٜمنل مه٤مأطمند طمندق ،اًمٕمٓمقف اًمّمٛم٧م وًمٙمٜمف ،قمٚمٞمٝمهت اًمّمٛم٧م ظمٞمؿ

 اًم٘م٤مؾمنٞم٦م احلنرارة نوأ هتيماًمٕمدم  ذم شمالؿمك سمٞمٜمٝمهت يم٤من اًمذي اًمنمـمل .أظمر
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 مه٤مأطمند ضمٕمنؾ اًمٕمنريض اًمٕمرسم٦م اردم٤مج .شمزقمجٝمهت مل اًمٕمرسم٦م هب٤م اُمتبت اًمتل

 .أظمر قمغم يٛمٞمؾأو  يت٠مرضمح

 .رائٕم٦م ٟمؽأ أقمت٘مد -

 .أيْم٤مً  ٟم٧مأو -

 ـمقيٚم٦م اًم٘مٌٚم٦م ٧مأصٌحو اًمٕمرسم٦م واردم٧م ًمٓمٞمٗم٦م ىمٌٚم٦م قمـ ؿمٗمت٤ممه٤م شم٘م٤مرسم٧م

 .فأسمٞم إمم ٤ميضمٞمٗم اؾمتدار .اًمٜم٤مر سمدأت ًم٘مد ،اًمنمـمل هبهت ومحدق

 .ؾمٜمث٤مي اؾمٛمٝم٤م ،اًمٕمٞم٤مدةإمم  ضمٌٜمٙم٤م محؾ قمغم ؾم٤مقمدو٤م ممرو٦م هن٤مإ -

 .هل ىم٤مًم٧م .ودويمقأ ؾمٜمث٤مي -

 .٤مإًمٞمٝم صمؿ وًمدهإمم  ضمقٟم٤من ٟمٔمر

 .اًمٗمٙمر هم٤مئ٥م ضمقٟم٤من ىم٤مل ...ودويمقأ ....ودويمقأ -

 ؟سمتلأ ي٤م آؾمؿ شمٕمرف هؾ -

 .ُم٠مًمقف وم٤مٓؾمؿ ٟمٕمؿ -

 ،اعمحٙمٛم٦م همروم٦م ُمِم٤مهد سمذايمرشمف ُمرت ًم٘مد

سمّمقت يم٠مٟمف ىم٤مدم ُمنـ  .ضمقٟم٤من ىم٤مل ؟ؾمٜمٜمزهل٤م أيـ ،ُم٠مًمقف ٟمفإ سم٤محل٘مٞم٘م٦م -

 .سمٕمٞمد

 يمن٤من ًم٘مند ؟أيب ين٤م اًمٌٞم٧مإمم  ذاه٥م أٟم٧م هؾ .اًمٌحري اًم٤ًمطمؾ ىمرب -

 .فأسمٞم ُمقىمػ ًمتٖمػم طمػمة ذم ضمٞمٗم٤مي

 .سمٕمد ًمٞمس يمال -

 .اًمٞمقم يت٠مؾمٞم ؾمقهق اًمٕمؿ -

 ُمنر ٦م٤مسمنضماإل شمٚمنؽ ورام .ومخ ويم٠مهن٤م شم٘مري٤ٌمً  وسمٚمًٕم٦م سمحدة ىم٤مهل٤م .أقمرف -

 .ؿمديد ىمٚمؼ سمجٞمٗم٤مي
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 قمٛمٞم٘م٤مً  يم٤من .أسم٤مه ضمٞمٗم٤مي عمح ،ةظمػمإ اًمٚمٞمٚم٦م ؾمقهق قمـ أسمقه ىم٤مًمف ُم٤م شمذيمر

 ٟمنف٠مويم سمندا وسم٤مظمتّمن٤مر ومج٠مة ،حلٛمف سم٠مظم٤مديد شمٜمْمح ضمٌٝمتف يم٤مٟم٧م شمٗمٙمػمه ذم

 نإ .ن اٟمٓمٚم٘م٧م اًمًٞم٤مرة طمتك سمندأا سم٤مًمِمنج٤مرإه٤ممه٤م ُم٤م  .مت٤مُم٤مً  همري٥م ؿمخص

 يمهت اًمِمقارع جيت٤مزون اًمٜم٤مس .سمدًمب ٦موحمٌٓم ووطمِمٞم٦م ممتٕم٦م ًمقيم٤مسذم  ٞم٤مةاحل

 ٟم٤مىمٚمقهن٤م ،٘من٤مرإسم سمٕمنض اًمِمن٤مرع قمنغم هٞمٛمٜمن٧م صدوم٦م ،أرواح سمال ؿًمق أهن

 حمٓمن٦م ذم اًمٜمن٤مس .أظمرىطم٤مرات إمم  هب٤م يٛمٞمٚمقن صمؿ .سمؽماخ ىمدُم٤مً  هب٤م يٛمْمقن

 رضمالن .يتْم٤مطمٙمقن اًم٤ًمئ٘مقن سمٞمٜمهت يّمٕمدوا ًمٙمل سم٤مهتٞم٤مج يتداومٕمقن اًم٤ٌمص

 ُم٤مؾمنٙم٤مً  ومنٜمٝمض اًمقطمنؾ ذم ؾمن٘مطأُ  ٤ممهطمندأ .يتِم٤مضمران اًمقىمقد حمٓم٦م ىمرب

 احلٞمقاٟمٞم٦م طمِم٤مؤهأ اٟمتنمت ؾمٞم٤مرة قمٚمٞمف ُمرت يمٚم٥م صمٛم٦م ُمت٤مرأ سمٕمد قمغم .سم٘مٜمٞمٜم٦م

 .اًمٓمرىم٤مت قمغم ٟم٤ًمناإل ىمًقة قمغم يمِمٝم٤مدة اًمداُمٞم٦م

 ٟمحنـ .فأسمٞمن فمالل ُمـ وم٤مرغ اسمـ هٜم٤مك ًمٞمس" :ومج٠مة إب ىم٤مل .ضمٞمػ -

 ؿمخص ومال .ىمٌٚمٜم٤م اُمْمق اًمذيـ ئؽأوًم ُمـ ُمٚمٛمقؾم٦م همػم شم٠مصمػمات ًمديٜم٤م مجٞمٕمٜم٤م

 .ورينثٝمؿ ٟمن٧مأو وفمنؾ فمنؾ ًمنػأ هٜم٤مك وىمٌٚمؽ وظمٚمٗمؽ سمج٤مٟمٌؽ ،اً وطمٞمد

 قمٜمنؼ طمنقل ذراقمٞمنف واونٕم٤مً  ،اًمٙمنالم قمنـ وشمقىمنػ "دائهتً  إُمر هق هٙمذا

 اًمٕمقاـمنػ ينرى نأ ضمٞمٗمن٤مي سمقؾمع يم٤من .ًمٚمحٔم٦مرشم٩م قمٚمٞمف اًم٘مقل او ضمٞمٗم٤مي

 .وضمٝمف قمغم اجلٞم٤مؿم٦م

 .مهس جمرد صقشمف يم٤من .ىم٤مؾمٞم٦م ٞم٤مةاحلو وطمدٟم٤م ًمًٜم٤م ٟمحـ وًمدي ي٤م -

 ،اجلًند شمٕمن٥م ُمنـ رأيمثن اًمنروح شمٕمن٥م قمٚمٞمف سمدا .ضمٞمػ ي٤م ُمتٕم٥م أٟم٤م -

 .يمٝمذه أؿمٞم٤مم ي٘مقل ُم٤م ٟم٤مدراً  ومٝمق فأدهِم ىمد واًمده ىم٤مًمف ُم٤م ،ص٤مُمت٤مً  يم٤من ضمٞمٗم٤مي

 صن٤مُمت٦م ٧مأصٌح اً أظمػم أُمف .همري٥م ؿمخص طمْمقر ذم أسمداً  ي٘مقهل٤م ٓ ٟمفأ يمهت

 ذم اعمٕمٜمك ُمـ ٟمققم٤مً  يٚمتٛمس وطمٞمداً  ضمٞمٗم٤مي .سم٠مومٙم٤مره ُمٖمٚمٗم٤مً  يم٤من أسمقه ،وُمٜمٙمٗمئ٦م
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 سمال وًمٙمـ أطمداث جمرد احلٞم٤مة نأ يمٚمٝم٤م اخلالص٦مو هب٤م يٛمر يم٤من اًمتل اًمتج٤مرب

 أسمنقه يمن٤من ،وشمرايمٛمن٧م طمػمشمنف يمؼمت ًم٘مد .ُم٤م طمدإمم  قمِمقائٞم٦م هن٤مإو .هدف

 اًمًنٞم٤مرة ذم سمٕمْمنٝمهتإمم  ضمٚمًن٤م ضمٜمن٥مإمم  ضمٜمٌن٤مً  .ًٌ٘م٤مً ُم اعمًت٘مٌؾ يرى ُمتٕم٤ٌمً 

 يند ذم ظمٚمًن٦م يده٤م ؾمٜمث٤مي ووٕم٧م .خمتٚمٗم٦م سمٜمقاح اعمرشمٌٙم٦م احلٞمقات ُمت٠مُمٚملم

 .هٙمذا ؿمٕمر ،وٟم٤مقمٛم٦م داومئ٦م ويم٤مٟم٧م ضمٞمٗم٤مي

 ٟمراهن٤م ،احلٞم٤مة ُمع شمٗم٤مهؿإمم  شمقصال ؿم٤مسم٤من ،ُمتِم٤مهب٤من ٟمحـ ُم٤م ٟمحق قمغم"

 .طمٞم٤مشمنؽإمم  اًمٜم٤مس ي٠ميت نأ همري٥م .شم٠مظمذٟم٤م وإمم أيـ هل ُم٤م ٟمٗمٝمؿ ملإذا  طمتك

 ،ؿمنٞم٤ممإ شمٚمنؽ ؿومٝمن حتن٤مول ٓ ،اًمنزُمـ يم٠مٟمف ردح ُمـو سم٤مُٕمس شم٘م٤مسمٚمٜم٤م ًم٘مد

 .حتدث هن٤مأ يٙمٗمل

 .أسمقه ىم٤مل .آظمر ادم٤مه ذم ُم٤مض ٠مٟم٤موم ؟ُمٕم٤مً  زًمتٙمهتًمق أٟم ُم٤مذا ضمٞمٗم٤مي -

 .ضمٞمٗم٤مي ومٙمر .اًمت٘م٤مـمع قمٜمد -

 .طمًٜم٤مً  -

 يم٤مٟمن٧م هنن٤م٢موم أُمنؽ يٗمحنص نأ اًمٓمٌٞمن٥م أظمؼم اًمٌٞم٧مإمم  شمّمؾ قمٜمدُم٤م -

 .اًمّم٤ٌمح هذا شمريمتٝم٤م قمٜمدُم٤م ىمٚمٞمالً  ُمريْم٦م

 .ظمٓمػم رم ٓأ ُمؾآ -

 ..ظمٓمػم مر ٓ .يمال -

 ُمنـ ٟمنزٓ قمٜمدُم٤م ؾمٜمث٤مي ىم٤مًم٧م .ًمٜم٤م يّم٤مًمؽإ قمغم ؿمٙمراً  .ؾمٞمدي وداقم٤م -

 .ُم٤ٌمذة ًمبُم٤مم وطمدق .سمّمالسم٦م رأؾمف ضمقٟم٤من ومٝمز ،اًمًٞم٤مرة

 "سمٖمراسمن٦م يتٍمنف أيب نإ" ٟمٗمًنف ُمنع وومٙمر .ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل ..سم٤مسم٤م وداقم٤مً  -

 ذم ُمْم٧م صمؿ اجل٤مٟمٌل اًمٓمريؼ ةآظمذ اًمًٞم٤مرة واٟمٓمٚم٘م٧م صؼم دسمٜمٗم٤م أسمقه ًمف ًمقح

 .اعمٕم٤ميمس دم٤مهآ
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 .ؾمٜمث٤مي ًم٧م٠مؾم ؟أُمؽ أُمر يم٤من ُم٤مذا -

 .مت٤مُم٤مً  ضمٞمدة سمح٤مًم٦م ًمٞم٧ًم -

 ؟يمثػماً  حتٌٝم٤م -

 اًمٜمنقم ىمٌنؾ اًم٘مّمن٤مئد زم شم٘منرأ نأ اقمتن٤مدت صنٖمػماً  يمٜمن٧م قمٜمدُم٤م .ٟمٕمؿ -

 .ُمثٚمٝم٤مأم  ُمع اعمرم يِمٞمخ ًمـ ،سم٤معمقؾمٞم٘مك وشمقىمٔمٜمل

 .ومت٤مة ٕ  رسمهت أيمثر أيب أطم٥م ،يرام ُم٤م قمغم ًمًٜم٤م ُملأو أٟم٤م ،حمٔمقظ أٟم٧م -

 اًم٤ًمطمؾإمم  شم٘مٚمٝمهت ًمٙمل ضمرةأ ًمًٞم٤مرة ضمٞمٗم٤مي ًمقح ،احل٤مر اًمِم٤مرعإمم  ٟمزٓ

 .اًمٌحري

 .اًمًٞم٤مرة ؾم٤مئؼ ىم٤مل ،ٟمػمات رسمعأ ؾشمٗمّْم  -

 .اًمٕمداد ٟمًتٕمٛمؾ -

 .خإ أهي٤م هٜم٤م ُمـ اذه٥م ،قمدادأي  -

 .ٟمػمشملم ًمؽ ؾمٜمدومع -

 ساع" ،سم٤مًم٘مندوم هلهت أؿم٤مرو شمقىمػ صمؿ ٟمٓمٚمؼاو اًم٤ًمئؼ ىم٤مل .واومؼأ ٓ -

 :ؾم٠مًمتف صٕمدا وقمٜمدُم٤م ،ضمٞمٗم٤مي ؿَ ٝمَ مَهْ  "ًمف رضورة ٓ

 ؟ىمتؾ سم٘مْمٞم٦م ُمتقرـم٤من ٟمٜم٤مأ شمٕمت٘مدأ -

 أطمٞم٤مٟمن٤مً  اًمٕمنقن يد ُمدّ  نأ يٕمت٘مد اعمرم جيٕمؾ إُمر نإ ؟ذم ذًمؽ ٟمٗمٙمرًمـ  -

 ؟يمذًمؽ أًمٞمس ،مح٤مىم٦م يٙمقن

 ؟ومٕمٚمٝم٤م ىمد ٟمفأ شمٕمت٘مد وُمـ .ٟمٕمؿ طمًٜم٤م -

 .ٚمٛمٝم٤مفم أطمٞم٤مٟم٤مً  ًمٚمحٞم٤مة نإ شمٕمٚمٛملم يمهت ،اًمتخٛملم اًمّمٕم٥م ُمـ -

 ؟ذًمؽ شم٘مقل عم٤مذا -
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 ،قمٜمٝمن٤م ؿمنٞمئ٤م يٕمنرف ٓ اًمتل فأسمٞم آصم٤مم ُمـ يٕم٤م  وم٤مًمرضمؾ ،احل٘مٞم٘م٦م ٕهن٤م -

 ُمـ أضمنؾ يتٕمٌقا مل اًمذي اًمٜمٕمٞمؿ ذم يٖمٓمقن اًمٙم٤ًممم سمٞمٜمهت يٕم٤مٟمقن واًمٙم٤مدطمقن

 اًمنمن ،فمٚمٛمٝمنؿ ذم ُم٤مونقن ىمقي٤مموإ ُمٔمٚمقُمقن اًمْمٕمٗم٤مم ،اًمقاىمع ذم يمًٌف

 ومٝمننؿأ  ٠مسمنن قمننلدّ أ ٓ .شمٜمتٝمننل ُٓمن٦م دوا هننن٤مإ ،..اخلننػم رهمننؿ قمٜمٞمٗمنن٤مً  يّمنٌح

 .رمأي  ذم اعمتٜم٤مىمْم٤مت

 .ٟمٗمًٝم٤م ؿمٞم٤ممإ هذه ي٘مقل أيب -

 .واًمدك قمـ يٜملأظمؼم -

 قمنـ عمٝمن٤مأأظمٗمن٧م  ىمّمد قمـ هن٤مإ ،قمٞمٜمٞمٝم٤م قمغم طمج٤مب وهٌط إًمٞمف ٟمٔمرت

 .اخل٤مرضمل اًمٕم٤ممل

 شمٚمٓمٗمٝمن٤م ٝم٤مأسمٞم قمـ تٗم٤مً ٟمُ  ختؼمه وُمْم٧م ،...اًمِم٤مق سم٤مًمٕمٛمؾ ُمٕمف إُمر سمدأ -

 اًمتنل ظمنرىإ وإؿمنٞم٤مم ؾمنجٜمف يمٞمٗمٞمن٦م قمنـ ،ٚمٔمٚمؿسمٕمزوه٤م ًم عاعمًتٓم٤م ىمدر

 وقمٜمندُم٤م طمٞم٤مو٤م قمـ ؿمخّم٤مً  هب٤م حتدث اًمتل وممإ اعمرة هن٤مإ .ًمٕم٤مئٚمتٝم٤م طمدصم٧م

 .همْم٥م يمٚمف ؾم٤مظمٓم٤مً  ضمٞمٗم٤مي ويم٤من سمٚمٓمػ شمٜمِم٩م يم٤مٟم٧م اٟمتٝم٧م

 ،حم٤ميمٛمتنف سمٕمندأُمل  إمم قمٓم٤مه٤مأ ٟمفأ سمد ٓ ،ًمٞمالً  سم٤مُٕمس ُمذيمراشمف ىمرأت -

 ُم٤م ؿمخص" سظم٧م صمؿ .سمريم ٟمفأ أسمداً  أقمرف يمٜم٧م ُم٤ماحل٤مرض  قىم٧ماًم طمتك

 ."أيب دوٟمف ُم٤م هذا ،اًمًجـ ًمًٌفأ آؾمؿ هذا فٌيِم ُم٤مأو  أويمقي ؾمٞمد يدقمك

 قمٜمدُم٤م اًمٖمري٦ٌم فأسمٞم ومٕمؾ ًمردة اًم٥ًٌم عمٕمروم٦م جلٞمٗم٤مي يٙمٗمل اًم٘مدر هذا يم٤من

 "؟ٟمٜمزهل٤م ؾمقف يـأ" ..اؾمٛمٝم٤م ذيمرت

 ُمِمنقه٦م ٧مأصنٌحو سمقطمِمنٞم٦م ومٙمن٤مرإ اقمؽمشمنف ،واونح٤مً  إُمر سمدا ًم٘مد

 ىمند احلٞمن٤مة ظمندع ُمـ ظمدقم٦مأي  شمرى "فأسمٞم آصم٤مم قمغم يٕمٞمش آسمـ" ..وومهٞم٦م

 ؟ؾمقي٦م رُمتٝمهت
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 .اعمٜمدهِم٦م ؾمٜمث٤ميإمم  واؾمتدار .ومج٠مة سخ .شمقىمػ اًم٤ًمئؼ أهي٤م -

 نأ يٛمٙمنـ ٓ وًمٙمٜمنؽ اًمٓمري٘من٦م هبنذه شمنقىمٗمل قمنغم شم٤ًمحمٞمٜمل نأ جي٥م -

 .شمٗمٝمٛمل

 آدم٤مه ذم يمضور سمحزن هل٤م وًمقح ضمرةإ ودومع ضمرةإ ؾمٞم٤مرة ُمـ ظمرج

 قمٚمٞمنف صم٘مٞمٚمن٦مصندُم٦م  يم٤مٟمن٧م ،اًمّمندُم٤مت شمٚمؽ ُمـ يٙمٗمل ُم٤م ومٕمٜمده .اعمٕم٤ميمس

 اعمٜمنزلإمم  شم٠مظمنذه أظمنرى ضمرةأ ؾمٞم٤مرة قمـ سم٤مطمث٤مً  سمقطمِمٞم٦م يريمض يم٤من وسمٞمٜمهت

 ..فأسمٞم آصم٤مم ذم يٕمٞمش آسمـ" .شمٚملم ٓ أصقات ،رأؾمف ذم ٤مً أصقاشم ؾمٛمع ُم٤ٌمذة

 ي٘منلم قمغم يم٤من ."اًمدائرة وشمًتٛمر سم٤مً أ يّمٌح آسمـ ،حيّمد وآسمـ يٌذر إب

 .صقاتإ اؾمتٛمّرتو جيـ ؾمقف ٟمف٠مسم
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 عشر اخلامص الفصل

 ُمنع ًمٚمتحندث يتقىمنػ مل وممإ وًمٚمٛمنرة اعمٌن٤م  جمٛمققم٦مإمم  سم٤مًمٌقاسم٦م ُمر

 سمن٤مٕرض حمندىم٤مً  ضمٞمٗمن٤مي شمٕمثنر .تقىمنعُميمهت هق  يالطمٔمف فمّؾ  اًمذي احل٤مرس

 اًم٤ًمطم٦مإمم  ؾم٤مر وًمٙمـ اعمٜمزل يدظمؾ مل ٟمفأ طمتك .سم٠مومٙم٤مره ُمٜمٝمٛمؽ وهق فأُم٤مُم

 احلدي٘من٦م ذم إًمٞمنف يٜمٔمنر ظم٤مص رم ٓ .اعم٤مٟمٙمق ؿمجرة حت٧م ووىمػ ،اخلٚمٗمٞم٦م

 اًمقطمنؾ اًمِمنٛمس طمنرارة ضمٗمٗمن٧م ًم٘مد .أُمف ىمٌؾ ُمـ ًمٓمٞمٗم٦م قمٜم٤مي٦م ٟم٤مًم٧م اًمتل

 أُمف ٤مضمٚمٌتٝم قمٜمدُم٤م واقمدة سمدت اًمتل زه٤مرإ .اًمً٘ملإمم  حتت٤مج دائهتً  واحلدي٘م٦م

 سم٘منع شمٖمٓمٞمٝمن٤م اًمنداظمؾمم إ زه٤مرإ سمتالت اٟمحٜم٧م .أن ذسمٚم٧م ىمد اًمٌداي٦م ذم

 زهن٤مرإ يم٤مٟمن٧م .طمن٤مل طمًـأ ذم يم٤مٟم٧م اخل٤ٌمز أزه٤مروم٘مط  .ورُم٤مدي٦م ؾمقدام

 ضمٜمن٥مإمم  ضمٜمٌن٤مً  زهرشملم شمرى ،همري٤ٌمً  إُمر سمدا ،اًمٚمقن محرام وومخقرة ـمقيٚم٦م

 اًمدظمٞمٚمن٦م اًمٜم٤ٌمشمن٤مت يم٤مٟم٧م ُمٜمٝمهت ُم٤ًموم٦م وقمغم .شمٜمتٕمش أظمرىو حتتي واطمدة

 هٜمن٤مك يم٤مٟمن٧م احلدي٘من٦م ورام .ياًمنؼم اًمٕمِم٥م شمِمٌف رائح٦م شمثػم قمديدة ٠مًمقانسم

 ُمٜمْمندة قمغم زائريف ُمع يتًغم نأ ضمقٟم٤من اقمت٤مد ،ظمٗمٞمػسمت٘مٚمٞمؿ  ُمٜمً٘م٦م ُمزرقم٦م

 وم٤مٕؿمنٝمر راطمن٦م ىمؾأ يم٤مٟم٧م احلرارة ارشمٗم٤مع وُمع ي٤ممإ هذه ًمٙمـ .ُمٔمٚم٦م حت٧م

 ظمٓمقط ذم ُمٕمٚم٘م٤مً  ٤مزالُم اًمٕم٤مئٚم٦م همًٞمؾ سمٕمض .اجلٗم٤مف ُمقؾمؿإمم  وصٚم٧م ىمد

 ىمند يم٤مٟمن٧م أظمنر اجل٤مٟمن٥م ذم اًمتنٜمس ؾمن٤مطم٦م .رينح ٟمًنٛم٦م يمنؾ ُمع يتٓم٤مير

 ٜم٧ٌمي سمدأ ٘مدوم ؾمٛمٜمتلاإل اًمٓم٤مسمؼ ذم اًمِم٘مققأُم٤م  ،ظمرابإمم ُمًٌ٘م٤ًم  اؾمتح٤مًم٧م

 اخلن٤مرضمل حمٞمٓمٝمن٤م قمؼم يزطمػ اًمٜمٛمؾ ُمـ ضمٞمش وهٜم٤مك .ضمريم قمِم٥م ُمٜمٝم٤م
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 ظمنرىإ واًمٖمٜم٤مئؿ واًمًٙمر اخلٌز ومت٤مت ُمـ ُمًتحٞمٚم٦م سمحٛمقٓت حمٛمؾ وهق

 صن٤مسم٧مأ صنٖمػمة ٤ممظمٜمٗمًن صمٛمن٦م .اعمٝمٛمنالت ؾمنٚم٦م ُمـ اٟمًٙم٧ٌم اًمتل اعمٗمٞمدة

 وضمندت .ضمٞمِمنف ذم اًمٗمنقى ومًن٧ٌٌم ُمٕمروومن٦م همنػم سمّمقرة اًمٜمٛمؾ ُمقيم٥م

 طمن٤مداً  وجٞمج٤مً  ـمٚم٘م٧م٠موم شمًٚم٘مٝم٤م ىمد اعمجٜمد واًمٜمٛمؾ ٟمٗمًٝم٤م اًمّمٖمػمة اخلٜمٗم٤ًمم

 اخلٜمن٤مومس يم٤مٟمن٧م اعمزرقمن٦م طم٤مومن٦م وقمنغم صمٜم٤ممإ هذهذم و .شم٘مري٤ٌمً  ُمًٛمقع همػم

 .ضمديدة سم٦مسمتجر طم٘مٞم٦ٌم ظمٞمقط وحتؾ اًمٕمِم٥م ومقق سم٤مًمتدطمرج شمًتٛمتع يمؼمإ

 .هأومٙم٤مر ريم٤مم ًمتّمٜمٞمػ ُمٜمف حم٤موًم٦م ذم حمدىم٤مً  ضمٞمٗم٤مي وىمػ اعم٤مٟمٙمق ؿمجرة حت٧م

 اًمتٗمٙمػم قمغم ىم٤مدرة ويم٠مهن٤م ٟمٗمًفإمم  ومٞمٜمٔمر ذاشمف قمغم ُمٕمتٛمد ٟمفأ يٕمت٘مد دائهتً  يم٤من

 اعمن٤مدي سم٤معمًنتقى ُمٕم٘مندة سمتٗم٤مصنٞمؾ ُمر يمٚمهت اعمِم٤ميمؾ ُمـ ًمٚمخروج ٦مـمري٘م ذم

 هبنذه ي٘مقم نأ واًمده سمقؾمع يم٤من ٞمػيم .احل٤مًمٞم٦م طمداثإ و٤مي٘متف ًم٘مد .اعمٕم٘مد

 شمٚمنؽ واًمدشمنف شمٕمنرف وهنؾ ؟يمن٤من ىمند ؿمنخ٤مصإ ُمنـ ٟمقعأي  ؟قمهتلإ

 طمزيٜمن٦م يم٤مٟمن٧م ًم٘مند .ٝمن٤مأسمٞم سم٘مّم٦م فأظمؼمشم قمٜمدُم٤م ؾمٜمث٤مي وضمف شمذيمر ؟ؿمٞم٤ممإ

 وؿمننج٤مقمتٝم٤م ُمروٟمتٝمنن٤م نإ ،وسم٘مننقة ٟمٗمًننٝم٤م شمتهتًمننؽ ٤مزاًمنن٧مُم وًمٙمٜمٝمنن٤م مت٤مُمنن٤مً 

 ؿمنٕمر يمٚمنهت أيمثنر هبن٤م ضمٞمٗمن٤مي ومٙمنر ويمٚمنهت .ىمقين٦م ؿمخّمنٞم٦م هل٤م .واوحت٤من

 ،سمحٞم٤مشمنف تُمرّ  أظمرى ومت٤مة أي٦م شمِمٌف يم٤مٟم٧م ُم٤م .قم٤مئٚمتٝم٤م ُم٠مزق زامإ سمٛم١ًموًمٞمتف

 وهقمن٦م إًمٞمف ٟمٔمره٤م ـمري٘م٦م شمذيمر .يٛمٚمٙمٜمٝم٤م ٓ سم٘مٞمؿ ادقم٤ممات ـّ هيًمد ٝمـ٠مهمٚمٌوم

 ذًمنؽ .او٤مُمل ٟمحق قمغم وومٝمؿ شمٕمٌػم حمٚمٝم٤م ًمٞمحؾ ُمالحمٝم٤م ُمـ اًمدهِم٦م اظمتٗم٤مم

 ٧مفمّٚمن ذًمنؽ ُمنع اًمٌٙمن٤مم وؿمؽ قمغم يم٤مٟم٧م وم٘مد اًمًٞم٤مرة ُمـ ٟمزل قمٜمدُم٤م يم٤من

 زين٤مدةؾمن٤ممه٧م يمثنػمًا سم وىمند ًمف ُمٜمحتٝم٤م اًمتل اًمنيٕم٦م اًمٜمٔمرة شمذيمر .ُمتهتؾمٙم٦م

 .ؾمٜم٦م قمنمة اًمتًع ذات دُم٤مهمف يٕمٍمه هٜم٤مك واىمػ هق سمٞمٜمهت .سم٤مًمذٟم٥م ؿمٕمقره
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 ظمٓمن٠مأ وًمٙمنـ ٟمٗمنفأ ضمٞمٗمن٤مي ًمٓمؿ ،ٟمٗمفأ قمغم اؾمت٘مرت صمؿ سم٠مذٟمف ٦مسمٕمقو ُمرت

 اًمٌٞم٧مإمم  هيٕم٦م سمخٓمك وؾم٤مر ٟمفذأ ذم اًمٓمٜملم اؾمتٛمر ،طمٜمؼ ذم يم٤من .اًمٌٕمقو٦م

 اخلٜمٗمًن٤مم يٕمنذب اًمٜمٛمنؾ ضمنٞمش ويمن٤من اًمِمنٛمس ؿمندة ٧مظمّٗمن .همْم٥م ذم

 دمٝمٞمزاشمف جير وهق اًمٕمِم٥م ظمالل اًمٖم٤مُمض ـمري٘مف ذم زطمٗمف ُمًت٠مٟمٗم٤مً  اًمّمٖمػمة

 شمدور اهلجقم ضمرام ُمـ سم٤مٕمل شمِمٕمر اًمّمٖمػمة اخلٜمٗم٤ًمم .احلٗمرإمم  اًمٓمٕم٤مم ُمـ

 سمحثن٤مً  اٟمٓمٚمنؼ صمنؿ احل٘مٞم٦ٌم ذم يٚمٕم٥م ومٙم٤من يمؼمإ اًمٜمٛمؾ ُم٤مأ فمٝمره٤م قمغم ُمٜم٘مٚم٦ٌم

 اٟمحٜمن٤مم ذم زهن٤مرإ ُمنـ ٤مونرا٤مضم سمٞمٜمهت سمٗمخر شم٘مػ اخل٤ٌمز أزه٤مر .اًمٓمٕم٤مم قمـ

 قمٚمٞمٝمن٤م فمنالًٓ  شمْمنٗمل وهنل شمٕمٚمنق اعم٤مٟمٙمق ؿمجرة يم٤مٟم٧م .وؿمحقب وٕمٍػ 

 .اًمًنٛمقم ري٤مح ذم مت٤ميٚم٧م اًمتل زه٤مرإ اٟمتٕم٤مش ُمـ طمّمتٝم٤م شم٠مظمذ نأ ُم٘م٤مسمؾ

 يمن٤من .اعمٖمن٤مدرة وؿمنؽ قمنغم ؾمن٤مم اًمٓمٌٞمن٥م نأ ضمٞمٗم٤مي وضمد اعمٜمزل داظمؾ ذم

 سمنديأ سمِمٙمؾ حتدىم٤من قمٞمٜم٤مه .ُم٤م ٟمحق قمغم اعمٕمتدل اًم٘مٌح وًمٙمٜمف وىمٌٞمح٤مً  ـمقيالً 

 يمٓمٌٞم٥م وم٤مؿمؾ ًمٙمٜمف يمريهتً  قمجقزاً  ؾم٤مم اًمٓمٌٞم٥م يم٤من .قٓماحل ٟمٔم٤مرشمف ومقق ُمـ

 .ُمًت٘مؾ مم٤مرس

 قمنغمسم٠موشم٤مرمه٤م اًمٞم٤مسم٦ًم  اًمٞم٤مسمًتلم يديف ووع وىمد ىم٤مل .وًمدي ي٤م شمٗمْمؾ -

 ُمزقمجن٦م قم٘مٚمٞمن٦م طم٤مًمن٦م ذم أُمنؽ نإ" اجلٚمقس همروم٦مإمم  ىم٤مدهو ضمٞمٗم٤مي يمت٤مفأ

 ىمٚم٘م٦م هن٤مإ .اعمدرؾم٦م ُمـ رضمٕم٧م ًمذًمؽ ُمريْم٦م هن٤مإ ىم٤مئٚم٦م اًمّم٤ٌمح هذا ه٤مشمٗمتٜمل

 هنن٤مإ اًمٜمقم ُمـ ظم٤مئٗم٦م يم٤مٟم٧م وًمٙمٜمٝم٤م اعمًٙمٜم٤مت سمٕمض قمٓمٞمتٝم٤مأ ،ُم٤م رم طمقل

 هنن٤مإ" ضمٞمٗمن٤ميإمم  وٟمٔمنر وضمٝمنف اًمٓمٌٞمن٥م ومرك "سمداظمٚمٝم٤م ُم٤م رم ُمـ ظم٤مئٗم٦م

 ُمٕمٝمن٤م شمٙمنقن نأ وم٘مط طم٤مول .يرام ُم٤م قمغم ؾمتٙمقن وًمٙمٜمٝم٤م ،ٝم٤مٟمٗمً ُمـ ظم٤مئٗم٦م

 ."أيمثر
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 ؟يرام ُم٤م قمغم هل هؾ وًمٙمـ -

 وًمٙمٜمٝمن٤م اًمٕم٘مٚمٞمن٦م احل٤مًمن٦م شمٕمن٤مًم٩م ٓ ىمنراصإ نإ شمنرى يمنهت ،ٟمٕمؿ ـمٌٞم٤مً  -

 هٙمنذا آه .ُمنثكم ـمنقيالً رضمناًل  شمٕمرف ،رضمالً  ٧مأصٌح أٟم٧م ،سمخػم ؾمتٙمقن

 .اعم٤ميض ذم ٤مُم رم ُمـ ظم٤مئٗم٦م أُمؽ نأ شمٕمرف ،أذه٥م نأ جي٥م .ُمقرإ

 !اعمًت٘مٌؾ ُمـأو  -

 همػم سمِمٙمؾ سمراىم٦م ٦مإضم٤مسم قمٓمكأ ـمٗمؾإمم  يٜمٔمر ُمٕمٚمؿ ٟمف٠ميم اًمٓمٌٞم٥م إًمٞمف ٟمٔمر

 .ُمتقىمع

 وٟمنزل اجلٚمنقس همرومن٦م سمن٤مب ومنتح سمنذًمؽ .ٟمٗمًٞم٤مً  ـمٌٞم٤ٌمً  ًم٧ًم ٟمٜملإ صمؿ -

 طمتنك ضمٞمٗمن٤مي راىمٌنف ؾمنٞم٤مرشمفإمم  واٟمحٜمك سمٜمِم٤مط وؾم٤مر ىمٚمٞمالً  ًمٞم٦ماًمٕم٤م اًمًالمل

 .اًمٜمٔمر قمـ اًمًٞم٤مرةهم٤مسم٧م 

 ،صن٤مسمعإ رؤوس قمنغم دظمؾ صمؿ أُمف همروم٦م سم٤مب وومتح قمغمإإمم  ريمض

 اؾمنت٘م٤مُم٦م ذم سمج٤مٟمٌٝمن٤م ٤منشمممتند ذراقم٤مهن٤م ،راىمندة ٟمقُمٝمن٤م صمٞمن٤مب شمرشمدي يم٤مٟم٧م

 ويم٤مٟمن٧م سمِمندة قمٞمٜمٞمٝمن٤م همٛمْمن٧مأ هنن٤مأ ؾمنقى ُمًؽمخ وضمٝمٝم٤م قمغم واًمتٕمٌػم

 رهذيّمن ٟمنفأ ًمدرضمن٦م همريٌن٤مً  ذراقمٞمٝمن٤م ووع ويم٤من ،ؾمقي٦م ُمْمٖمقـمتلم ه٤م٤مؿمٗمت

 ضمنقدة شمٕمٙمنس سمٓمري٘من٦م ُم١مصمث٦م اًمٖمروم٦م يم٤مٟم٧م .يمٗم٤منإ ذم اعمقشمك ذرعأ سمقوع

 اًمتٚمٗمن٤مز ضمٝمن٤مز يٜمتّمن٥م ضمٞمند سمِمنٙمؾ اعمٛمتٚمئ٦م ظمزاٟمتٝم٤م ىمرب .اهل٤مدئ اًمذوق

 ُمًتحينات ٟمنقاعأ يمنؾ حتتنقي واًمتنل اعمالسمس ُمٜمْمدةضم٤مٟم٥م  واعمًجؾ

 اًمزرىمن٦م اًمٌحرين٦م اجلندران قمنغم .اًمٙمثنػم ُمٜمٝم٤م يًتٝمٚمؽ ومل اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمتجٛمٞمؾ

 ُمنع هلن٤م صقرة هٜم٤مك يمذًمؽ ،ضمٞمٗم٤مي وصقر رائٕم٦ماًم اعمٜم٤مفمر رؾمقُم٤مت يم٤مٟم٧م

 ًمقطمن٦م هن٤مإ ،سم٤مرزة يم٤مٟم٧م واطمدة صقرة .ظمٚم٧م ؾمٜملم ُمـ اًمت٘مٓم٤مه٤م ىمد ضمقٟم٤من
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 يمنهت اجلحنٞمؿ هن٤مأ اعمٗمؽمض ُمـ يم٤من .ُمٕمذسم٦م ٤مً أرواطم ث ؾمت اًمًقاد ـم٤مهمٞم٦م محرام

 ًّ  نإ ،وؾمنٕم٤مدة ُمٕم٤مٟمن٤مة اعم٤مزوؿمنٞم٦م قمنـ مت٤مصمٞمنؾ وهٜمن٤مك .ٟمٞمجػمي رؾم٤مم دهضم

 هنذه شمٗمٕمٚمنف هتقمن ًمٚمتًن٤مؤل يقُمن٤مً  مه٤مأطمند يتقىمنػ مل ضمقٟم٤من وطمتك ضمٞمٗم٤مي

 سمٙمٚمهتت وهمٛمٖمٛم٧م اًمنير قمغم ٧ٌمٚمّ شم٘م .؟يمثػماً  ٤محتٌٝم هل عم٤مذاأو  هٜم٤م اًمتهتصمٞمؾ

 يمٞمنػ شمنذيمر يِمن٤مهده٤م ضمٞمٗم٤مي سمٞمٜمهت .اًمٜمقم همٓم٧م ذم صمؿ ُمٜمًجٛم٦م همػم ىمٚمٞمٚم٦م

 همنػم ُمن٤م سمٌمم ممٚمقيم٦م يم٤مٟم٧م هن٤مأ هم٤مُمْم٦م ومٙمرة ًمديف .اًمٞمقمذًمؽ  ذم سظم٧م

 .اعمنريح اًمٙمنرد قمغم وضمٚمس متر ومٙمرشمف شمرك .ؾمقام طمد قمغم وُمرقم٥م حمدد

 هأومٙم٤مر إًمٞمف قم٤مدت .ٟم٤مئٛم٦م وًمٙمٜمٝم٤م ،اعمٝمٛم٦م ؾمئٚم٦مإ يٕمض قمٚمٞمٝم٤م يٓمرح أراد أن

 .سمف اًمتٗمٙمػم دائؿ يم٤من وم٘مد أوود قمـ

 وضمنقده يمن٤من وهؾ .ذًمؽ ذم ُمٕمٜمك ٓ ؟يٛمقت نأ أوود قمغميُمت٥م  عم٤مذا -

  ؟ذاشمف طم٘مؼ هؾ صمؿ ؟ُمؼمراً 

 :آُمتح٤مٟمن٤مت ىمٌنؾ اًمّمػ ذم سمٞمٜمٝمهت ضمرت اًمتل تاعمٜم٤مىمِم٤م ىإطمد شمذيمر

 سمنداقم٤مً إو ذيمن٤مم ٞمضإسمن اًمرضمؾ ُمٜمح اهلل نإ :ًمف ىم٤مل اًمّمػ ذم دوٓإ أطمد

 أوود .يـأظمر دوٓإ ُمـ اًمٙمثػم واوم٘مف وىمد ؾمقدإ ًمإلٟم٤ًمن ُمٜمحف مم٤م أيمثر

 .اًمرأي هذا ُمـ مت٤مُم٤مً  اًمٕمٙمس قمغم يم٤مٟم٤م وضمٞمٗم٤مي

 .اًمقًمد ىم٤مل .قدؾمإ اًمرضمؾ سمف ىم٤مم اظمؽماقم٤مً  ر أ -

 جيٞم٥م ًمـ هذا ن٢موم ؾمهتمإ سمٕمض ًمؽ ىمدُم٧م ًمق طمتك ،ذًمؽ ذم ُمٕمٜمك ٓ -

 .أوود ىم٤مل .ؾم١ماًمؽ قمغم

 ٤ممهاطمندإ قمٔمٛم٦م ىمٞم٤مس يٛمٙمٜمؽ ومال خمتٚمٗمتلم صم٘م٤مومتلم قمـ شمتحدث أٟم٧م -

 ًمنقن اظمتالف يٙمقن عم٤مذا ذًمؽإمم  ٦مإو٤موم .ضمٞمٗم٤مي ىم٤مل .ىظمرإ ىمٞم٤مس سم٠مداة
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 احلْم٤مرة نأ يٕمت٘مد رم يمؾ سمٕمد ؟اهل٦ٌم ذم ٞم٦مأومْمٚم أريض خمٚمقق عمجرد اجلٚمد

 ؟مت٤مُم٤مً  أًمٞمس ،ُمٍم ذم سمدأت احل٘مٞم٘مٞم٦م

 نأ ُمٜمٝمن٤م ،،آؾمنتٜمت٤مضم٤مت سمٕمنضإمم  وشمقصٚمقا اًمّمػ ذم اجلدال اطمتدم

 اًمنرب ُمتٕمقاأ اًمٌٞمض نأأو  ،شمّمقره يٛمٙمـ ٓ ُم٤م وهذا قمٜمٍمي٤مً  اًمرب يٙمقن

 ُمنـ اًمًنقدام احلْمن٤مرة ٟمج٤مزاتإ ُمًحقا اًمٌٞمض نأ أو .اخل٤مص٦م سمًالًمتٝمؿ

 اٟمٙمن٥ّم  ًمٙمٜمنفو ؾمنقام طمد قمغم ُمقهقب ؾمقدإ اًمرضمؾ نأأو  ،اًمت٤مريخ يمت٥م

 .ٞمضإسم اًمرضمؾ ادم٤مه٤مت قمـ ختتٚمػ ادم٤مه٤مت قمغم

 .دوٓإ أطمد ىم٤مل .شم٠مرخيٜم٤م ٟمّمٚمح نأ قمٚمٞمٜم٤م -

 يمنهت اخلػم يٌذل اًمذي ظمٞمفأ سم٘متؾ راهم٤ٌمً  ُم٣م ومري٘ملاإل اًمرضمؾ وًمٙمـ آه -

 .سم٤مًمٖم٤ٌمم قفقصُمآظمر  ـم٤مًم٥م أؿم٤مر .شمٕمرومقن

 .ٓ شمّمؾ ٕي ٟمتٞمج٦م وـمٜمٞم٦م ُمدرؾمٞم٦م ُمٜم٤مفمرةإمم  جلدالا حتقل

 يمنهت ،دواظمٚمٜمن٤م ذم مأ طمقًمٜمن٤م ُمنـ يمن٤منأ ؾمقام يرشمٙم٥م اًمٔمٚمؿىم٤مل أوود  -

 .شمٕمرومقن

 .ُمتخٚمٗم٤مً  ومٌدا ٟمٗمًف آؾمتٜمت٤مج هذا ضمٞمٗم٤مي اؾمتٜمت٩م ًم٘مد

 وعمن٤مذا ؟اًمٜمن٤مس يٛمنقت قمٜمندُم٤م حيندث ُم٤مذا ؟اعمقت ورام يٙمٛمـ ُم٤مذا -

 ؟طم٤مل يمؾ قمغم يٛمقشمقن

 هذه ـم٤مرداً  يمتٗمٞمف هز ،ًمٚمتٗمٙمػم ىم٤مسمؾ همػم أُمر ٟمفإ !متقت ىمد فأُم نأ اومؽمض

 وطمٞمداً  يم٤من فًمق أٟم يمهت ،اًمٖمٞمٌٞم٦م سم٤مًمقطمدة ؿمٕمر وًمٙمٜمف اًمث٘مؾ قمٜمف ارشمٗمع .اًمٗمٙمرة

 واعمجتٛمنع طمنداثوإ وم٤مًمٜم٤مس اًمتآُمر هب٤مضمس يمذًمؽ ؿمٕمر .روطمف ىمرارة ذم

 هنذه ُمنـ ؿمنٙمقاه ًمنف يٌن٨م ؿمنخص ُمـ هٜم٤مك وًمٞمس ،وده ُمتآُمريـ سمدوا
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 ومٝمنق خيٗمنؼ فرأؾمن ،ـمقينؾ ٧مىمًمق مت٤مُم٤مً  ضم٤مًم٤ًمً  اًمٖمروم٦م ذم يٗمٙمر يم٤من .ؿمٞم٤ممإ

 سملم همٓم٧م اًمتل اًمقؾم٤مدة شمرشمٞم٥م أقم٤مدو اًمٙمرد ُمـ وهنض اًمراطم٦مإمم  سمح٤مضم٦م

إمم ومؽماضمنع  رـم٤ٌمً  وضمٝمٝم٤ميم٤من  .ىمٌٚم٦م ًمٞمٛمٜمحٝم٤م واٟمحٜمك أُمف إمم وادمف اًمٜمقاسمض

 طمظٓ اًمٜم٤مومذة قمت٦ٌم قمغم ؟ُمٜم٤مُمٝمؿ ذم يٍمظمقن اًمٜم٤مس جيٕمؾ اًمذي ُم٤م .قمغمإ

 صنقر وقمٚمٞمٝم٤م وسمٛمٝم٤مرة ُمْم٤مقمٗم٦م ٠مًمقانسم ُمزظمروم٦م صٞمٜمٞم٦م ٤مٟم٧ميم همري٦ٌم ُمزهري٦م

 اعمن٤مم سمٕمنض ومٞمٝم٤م يم٤من .ضمقاٟمٌٝم٤م قمغم اًمدائري٦م سمقضمقهٝمؿ اًمّملم ُمـ ًمٗمالطملم

 همروم٦م قمٜمد وشمقىمػ اعمرة هذه هعأ ،اًمٖمروم٦م ظم٤مرج ؾم٤مر .ـمري٦م ىمٓمٗم٧م ووردة

 وذه٥م ،نًمم ديٕم مل ٟمفأ ٓطمظ .ٓأم  قم٤مد ىمد أسمقه يم٤من ُم٤مإذا  ًمٞمت٠ميمد اجلٚمقس

 ؾمن٥ٌم دون اعمزهرين٦م ذم سمن٤مًمقردة ومٙمنر اًمنير ذم ُمْمٓمجٕم٤مً  .ٟمقُمف همروم٦مإمم 

هنل  يمنؿ .قمذسمتنف اًمتل اعمٕمتٛم٦م ومٙم٤مرإ ُمـ حلٔم٦م ذم قم٘مٚمف طمررت هن٤مأ ؾمقى

 ًمٓمٞمٗمن٦م هنل يمؿ .يداه عمًتٝم٤م قمٜمدُم٤م هب٤م طمسأ اًمتل اًمقردة شمٚمؽ وـمري٦م ٟم٤مقمٛم٦م

 طمٞمنٜمهت ٕمِمنؼاًم ُمنـ ضمديند ٟمنقع قمنغم ُمِم٤مقمره وومتح٧م ُمٜمخريف ُمبت وىمد

 وهنق ومٙمنر ،مجٞمٚمن٦م أؿمنٞم٤مم زه٤مروإ اًمّمٞمٜمٞم٦م اعمزهري٤مت نإ .ؿمذاه٤م اؾمتٜمِمؼ

 .؟ُمٜم٤مُمؽ ذمأن شمٍمخ  وًمٙمـ ،اًمٜمقمإمم  يتٝم٤موى

 اعمنرة هل هذه .ي٘مٔمفأو همرومتف أسمقه دظمؾ قمٜمدُم٤م سمًٜمث٤مي حيٚمؿ ضمٞمٗم٤مي يم٤من

 .قمديدة أؿمٝمر ُمـ همرومتف ومٞمٝم٤م يدظمؾ اًمتل وممإ

 واىمنػ وهق ٟم٤مداه ؟اًمّمٕمٚمقيم٦م ٗمت٤مةاًم شمٚمؽ ُمع شمٗمٕمٚمف اًمذي ُم٤م ؟ضمٞمٗم٤مي -

 هن١مٓم ُمنع ختنتٚمط ٓأ جي٥م ؟ُمًٌ٘م٤مً  ؾمجلم ٤مأسم٤مه نأ شمٕمرفأٓ  ..اًم٤ٌمب قمغم

 !اخل٤مص ُمًتقاك ُمـ سأٟم٤م ُمع شمٙمقن نأ جي٥م ؟شمًٛمعأ .اًمٜم٤مس
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 ومًنح٧م دهِمنتف ،نأ اًمٖمروم٦م دظمؾ ىمد يم٤من واًمذي سمقاًمده ضمٞمٗم٤مي محٚمؼ

 وم٘مند ختنرج مل هتتاًمٙمٚم وًمٙمـ ًمٞمتٙمٚمؿ ومٛمف وومتح قمٞمٜم٤مه ومٚمٛمٕم٧م ًمٚمًخط جم٤مًٓ 

 .ذاو٤م اًمٗمج٦م سم٤مًمقشمػمة اؾمتٛمر وم٘مد واًمده ُم٤مأ سم٤مًمٖمْم٥م يٖمص يم٤من

 هنذا أريند ٓ ؟شمًنٛمعأ ،أظمرى ُمرة ُمٕمٝم٤م متيض ٟمؽأ أؾمٛمع نأ أريد ٓ -

 .قمٚمٞمٝمؿ شمتٕمرف اًمذيـ اًمٜم٤مس ٟمقع ُمـ حتذر نأ جي٥م ،اهلرام

 ظمرج وم٘مد همْمٌف قمـ هب٤م يٕمؼم نأ جلٞمٗم٤مي يٛمٙمـ اًمتل اًمقطمٞمدة وسم٤مًمٓمري٘م٦م

 .سمٕمٜمػ ظمٚمٗمف اًم٤ٌمب وصٗمؼ اًمٖمروم٦م ُمـ ُمتٕمثراً 
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 عشر الطادش الفصل

- 1 - 
 .ُمتقىمع هق يمهت ؾمقهق ئمٝمر مل

 وًمٞمًنتٕمد ومّمػمة همٗمقة ًمٞم٠مظمذ اًمٕمٍم ذًمؽ اًمٌٞم٧مإمم  ُمت٠مظمراً  ضمقٟم٤من قم٤مد

 أراد أن .قمٚمٞمنف يًنػماً  ًمنٞمس ذًمنؽ نأ يٕمرف وهق .صم٤مٟمٞم٦م ؾمقهق ُم٘م٤مسمٚم٦م عمحٜم٦م

أراد  .ضمٞمٗم٤مي همروم٦مإمم  ُم٤ٌمذة ذه٥م دظمؾ قمٜمدُم٤م .اعم٘م٤مسمٚم٦م ىمٌؾ ُمٜمتٕمِم٤مً  يٙمقن

 وم٤مسمٜمنف صقاسمف إب وم٘مدتأ ضمٞمٗم٤مي ومٕمؾ ردة ًمٙمـ .حتذيره ذم ىم٤مؾمٞم٤مً  يٙمقن أن

 .ًمٜمٗمًف هبدوم ضمقٟم٤من وحؽ .فأُم٤مُم ظمرج ىمد

 .سمف ظم٤ٌمرهإ طم٤مولأ ُم٤م طم٘مٞم٘م٦م يدرك صمؿ يتٕمٚمؿ ...ؾمٞمتٕمٚمؿ ..آه ...أـمٗم٤مل -

 ٘منفـمري ذمو .ُمالسمًنف اؾمتٌدلو قمغمإإمم  صٕمد ،ومٙمره ُمـ احل٤مدث ـمرد

 .هنقام سمنال طمن٤مرة يم٤مٟمن٧م ،زوضمتف همروم٦م قمغم رأؾمفأـمّؾ سم اًمّمحٞم٦م اعمراومؼإمم 

 ُم٘مدُمن٦م ىمرباعمٜمتّم٦ٌم  اعمروطم٦م وؿمٖمؾ سمّمٛم٧م ومتحرك ٟمقُمٝم٤م ذم شمتٕمرق وهل

 يتٕمرق ضمًٛمٝم٤م يم٤من .فمٝمره٤م ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ ػِموم٤مٟمٙم ضم٤مٟمٌٝم٤مإمم  اٟم٘مٚم٧ٌم .اًمنير

 يٚمتحنؼ فٟمنًمق أ ىمرر .ٟمٗمًف ذم سمدفم وؿمٕمر ضمقٟم٤من شم٠مُمٚمٝم٤م .اًمٚمٞمكم اًمردام حت٧م

 أصمن٤مر ىمند سمجٚمنده٤م شمٚمتّمؼ ٟمقُمٝم٤م صمٞم٤مب ضمٕمؾ اًمذي اًمٕمرق نإ .اًمنير ذم هب٤م

 .ًمٚمحٔمن٦م هٜمن٤مك واؾمنت٘مرت فأؾمٗمٚمإمم  فمٝمره٤م أقمغم ُمـ قمٞمٜم٤مه دمقًم٧م ،رهمٌتف

 ُمنـ ينذيمره ُمن٤م أومْمنؾ نإ .دائنهتً  شمثػمه هن٤م٢موم احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم شمٙمقن قمٜمدُم٤م

 اجلٛمٞمٚمن٦م ردافإ ؾيٗمْمن ومٝمنق رداومٝم٤مأ ؿمٙمؾإمم  اٟمجذاسمف هق اعمٌٙمرة ٝمهتأي٤مُم

 ّمنٌحي سمنقم٦م ٟمفإ ٜم٤مزوضم٤مشم ظمٚمٗمٞم٦م وطمجؿ ؿمٙمؾ ُمـ آه" .مجؾإ اًمقضمف قمغم

 .ذًمؽ ىمقل ئفأصدىم٤م أطمد أطم٥م " آووه ؾمٞم٤مطمٞم٤مً  اٟمجذاسم٤مً 
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 نإ صمنؿ .ين٤ممإ شمٚمنؽ ،أطمٌٝمن٤م اًمتنل اًمٜمققمٞمن٤مت يم٤مٟم٧م ُمـ زوضمتف وًمٙمـ

 اًمٓمنري وضمٝمٝمن٤م أطمن٥م ٟمنفإ ،أيْمن٤مً  هيتنزان سمنؾوم٘منط  ُمرٟملم يم٤مٟم٤م ُم٤م ردومٞمٝم٤م

 .ين٤ممإ هنذه ذم ُمثٚمٝم٤م جيد نأ اعمرم سمقؾمع ًمٞمس نأ ومٙمر صمؿ اًمدُم٨م ٤موؾمٚمقيمٝم

 شمٚمنؽ ضمقًمٞمٞم٧م شمذيمر ومج٠مة .مت٤مُم٤مً  ُمبه٤م ىمد اًمرهمٞمد وم٤مًمٕمٞمش يمثػماً  شمتٖمػم مل هن٤مإ

 ًم٘مند .اًمٕمٛمنؾ ذم هن٤مكاإل ؾم٤مقم٤مت سمٕمد ٞمفًمتًٚمّ اصٓمٗم٤مه٤م  اًمتل اجلٛمٞمٚم٦م اًمًٞمدة

 ؾمنٙمٜم٤مه٤م حمؾ ُمـ اٟمت٘مٚم٧م هن٤مأ طمتك ،اًم٥ًٌم يٕمرف ومل ومج٠مة رؤيتف قمـ ٧ميمٗمّ 

 ذم ارشمن٤مب وًمٙمٜمنف ،اًمًن٥ٌم هنل زوضمتنف يم٤مٟم٧م ُم٤مإذا  شم٤ًممل .ؾمقروًمػم ذم

 ُمت٠ميمنداً  يم٤من ًمٙمٜمف .يرهم٥م ذم اًمٍماقم٤مت اًمذي اًمٜمقع ُمـ ًمٞم٧ًم ومٝمل .إُمر

 ومٜم٤مدق ذم ؿم٤مهدومه٤م اًمذيـ اعمتٓمٗمٚملم سمٕمض ىمٌؾ ُمـ سمذًمؽ سمٚمٖم٧مأ ىمد هن٤مُمـ أ

 هذا قمـ أسمداً  شم٠ًمًمف مل إهن٤م ذإ زوضمتف طمّم٤موم٦م ذم اًمقصمقق يٛمٙمٜمف ـًمٙمو .خمتٚمٗم٦م

 إٓ أن ين٤متإظمر اًمٜمًن٤مم ًمف فٜمحمت اًمذي اًمٚمٝمق رهمؿ .ُمٕمف شمتِم٤مضمر ومل إُمر

 احلنظ ًمنف ضمٚمٌن٧م هنن٤م٠مسم اًمٜمخن٤مع طمندإمم  يِمنٕمر ومٝمق ،زوضمتف أطم٥م ضمقٟم٤من

 ُمٜمٖمّم٦م اٟمتٙم٤مؾم٤مت سمال ُمٕمف وهل قم٤مُم٤مً  قمنميـ ىمٌؾ شمزوضمٝم٤م نأ ومٛمٜمذ .اًمًٕمٞمد

 قمٚمٞمٝمن٤م شمٔمٝمنر مل ،ُمندرك همنػم قمغم ٟمحق اٟمجروم٧م ويم٠مهن٤م قمقامإ سمدت .أسمداً 

 ؿمن٤مخ ىمند هنق سمٞمنٜمهت ؿمن٤مسم٦م شمٌدو ٓزاًم٧م هن٤مإ .اًمًٜملم عمرور قمديدة قمالُم٤مت

 ينده ُمند .اًمًنٞم٤مرةُمنرآة  ذم قمٚمٞمنف ـمؾأ اًمذي اًمٖمري٥م شمذيمر .واوح سمِمٙمؾ

 اًمٚمٞمنؾ ذم يٜمتٔمرهن٤م وًمًقف شمًؽميح يؽميمٝم٤م نأ وىمرر سمٚمٓمػ زوضمتف وداقم٥م

 اًمّمنٞمٜمٞم٦م اعمزهرين٦م أيْمن٤مً  ٓطمنظ اًمٖمروم٦م ُمـ ظمرج قمٜمدُم٤م ،ومْمؾإ هق ذًمؽ

 سمخّمننقص دقمٞمن٤ممأ أطمٞم٤مٟمن٤مً و ضمنداً  قنقمن٤مـمٗمٞم اًمٜمن٤مس مل وشمٕمجن٥م واًمنقردة

 .زه٤مرإ

 رمأي  ًمنؽ شمٕمٛمنؾ ًمنـ وم٤مٕزه٤مر ،زه٤مرإ حي٥م ٓ ٟمفوومٞمهت يتٕمّٚمؼ سمف وم٢م

 هنؿٕ اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف رم ٟمفإ ،ـديّ تاًم ُمع احل٤مل يمذًمؽ ،اعمِم٤ميمؾ ًمؽ حتؾ وًمـ
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 هؿاقمت٘م٤مدطملم  هتىم٦مثرون ُمـ احليٙم هنؿإ طمتك .٦مٗم٤مئوظم اخلٞم٤مل همٌٞم٦م خمٚمقىم٤مت

 سمٛمِمنن٤ميمٚمٝمؿ هيننتؿ اًمٗمْمنن٤مم طمنندود ظمنن٤مرج ربوضمننقد  اعمٗمننؽمض ُمننـ ن٠مسمنن

 طمٞمنٜمهت قمهتًمنف أطمد ًمف ىم٤مًمف ُم٤م شمذيمر .رضإ قمغم هٜم٤م يٛمقشمقن وهؿ وُمٕم٤مٟم٤موؿ

 ."اًمقرامإمم  كدّ ؾمػم ُمـ اهلل ؾمقى ًمٞمس" اًمًجـ ذم فزضّم 

 .همٌٞم٤ممأ ٟم٤مٌس أ

 ،أزهن٤مر سم٤مىمن٦م قمنغم ُمِمنقي٦م دضم٤مضمن٦م ـمٌؼأو  ًمٓمٞمٗم٦م اُمرأةٍ  ردذم ؾيٗمّْم  ٟمفإ

 ٟمٔمٞمٗمن٤مً  طمن٤مضاعمر يمن٤من .اًمٙمًنقًم٦م اًمٕم٘مقل ذوي واحلٛم٘مك ًمٚمٜم٤ًمم وم٤مٕزه٤مر

 ٟمنفإ ذإ ؾمنقهق ين٠ميت قمٜمندُم٤م ؾمٞمتٍمنف يمٞمػ ومٙمر داظمٚمف ذم هق وسمٞمٜمهت ضأسمٞم

 ؾمنقهق ن٢مومن ذًمنؽ يمنؾ سمٕمد .اًمني٦م ٟمقاي٤مه ؾمقهق ُمـ تدرجيً نٕ سمح٤مضم٦م

 .ظمٞمٌن٦م ،اًمثنروة سمٕمند فقمٜم آؾمتٖمٜم٤مم يٛمٙمٜمؽ ؾمٗمر ضمقاز آظمر، همٌٞم٤مً  يم٤من أيْم٤مً 

 ًى رجم اعمٞم٤مه دمد نأ سمد ٓ" .اًمٗمؽمة هذه ُمثؾ ذم اٟمحٓم٤مـم٤مً  سمًقهق اًمتٗمٙمػم اقمتؼم

أم  نأ ذًمنؽ ُمٌٙمنراً  اًمٕمِمن٤مم ـم٤موًمن٦م طمقل اًمٕم٤مئٚم٦م اضمتٛمٕم٧م .ًمٜمٗمًف ىم٤مل "هل٤م

 .ؾمنقهق حيين ملإذا  ،اعم٤ًمم قمٜمد ٤مأويمقي ومٜمدقإمم  اخلروج اىمؽمطم٧م ضمٞمٗم٤مي

 يم٤مٟمن٧م .ومْمقًمف ؿم٤ٌمعإ ؾمقى ؾمقهق ٘م٤مسمٚم٦معم رهم٦ٌم ًمديف ٧مًمٞمً ذإ ضمقٟم٤من واومؼ

 واًمندضم٤مج اًمرىم٤مئؼ ُمع اًمدودو وـمٞمقر اًمرز ،اعمٜمققم٦م ـم٤ٌمقسم٤مٕ ُمبى اًمٓم٤موًم٦م

 قمنغم اًمٕم٤مئٚمن٦م دمتٛمنع قمٜمدُم٤م دائهتً  احل٤مل هٙمذا .اًمّمٞمٜمٞم٦م واًمٌٓم٤مـم٤م واًمًٚمٓم٤مت

 ،اًمٕمِمن٤مم هنذا رشم٧ٌم اًمتل .ضمٞمٗم٤ميأم  إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم يم٤مومٞم٤مً  يٙمـ مل واًمذي اًمٓمٕم٤مم

 قمندم نإ .اعمًنتٓم٤مع ىمدر اًمٕم٤مئٚم٦م ؿمٛمؾ ملّ  ُمـ أضمؾ اًمث٤مسمت٦م ٚمٝم٤موؾم٤مئ ىإطمد هن٤مإ

 يمن٤من ذًمنؽ يمنؾ اًمتنقشمرإمم  ٦مإون٤موم واًمدينف ُمع اعمٜمزل ذم دائهتً  ضمٞمٗم٤مي وضمقد

 وطمريمن٦م يمنؾإ دواتأ صنٚمٞمؾ ؾمنقى صنقت ومال سمّمٛم٧م يمٚمقاأ .يْم٤مي٘مٝم٤م

 وًمٙمنـ ُمٜمتٕمِم٦م سمدت .أُمف إمم يٜمٔمر ضمٞمٗم٤مي يم٤من آظمرإمم  وىم٧م ُمـ .اًمّمحقن

 يم٤من أطمٞم٤مٟم٤مً و فأؾمٜم٤مٟم يٜمٔمػ يم٤من ،قمٞمٜمٞمف ٓمرفسم واًمده ىم٥مرا .ُمًؽمظمٞم٦م ًمٞم٧ًم
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وسملم اًمٗمٞمٜمن٦م  .اًمٙمثػم شمٜم٤مول ٟمفأإمم  ُمٜمف ةإؿم٤مر ذم ُمٕمدشمف وحيؽ ًمٚمخٚمػ جيٚمس

 يمٚمن٧مأ ًم٘مند .دمٝمؿ ذم ضمٞمٗم٤مي ُم٤مزال .سمنقم٦م ًدلٜموشم قمٞمقهنهت شمٚمت٘ملواًمٗمٞمٜم٦م 

 همنػم اًمّمنٛم٧م هنذا همنقر شمًنؼم نأ وطم٤موًم٧م ٘مٚمؼسم شمٚمٛمحٝمهتهل و سمٌطم أُمف

 .اًمٕمِم٤مم ٦مـم٤موًم قمغم ظمٞمؿ اًمذي اعمريح

 ؟اجلديدة ُمزهريتل رأي٧م هؾ ،ضمٞمػ -

 شمٌندو" :ىمن٤مئالً  اؾمنتٛمر اسمتٚمٕمنف وعمن٤م ومٛمنف ذماًمٓمٕم٤مم  يم٤من .ُم٤مُم٤م .ٟمٕمؿ آه -

 ؟"يمذًمؽ أًمٞمس .صٞمٜمٞم٦م ُمزهري٦م هن٤مإ ،ًمٓمٞمٗم٦م

 .ُم١مظمراً  اًمّملمإمم  ؾم٤مومرت قمٜمدُم٤م صدي٘م٦م زم ضمٚمٌتٝم٤م ٟمٕمؿ -

 .وممٕا ًمٚمٛمرة يتٙمٚمؿ وهق ضمقٟم٤من ؾم٠مهل٤م ؟هذه صدي٘م٦م أي٦م -

 .شمٕمرومٝم٤م .اًمّمحٗمل اًمٕمٛمقد ص٤مطم٦ٌم ...يٛملإ هن٤مإ -

 ؟اًمّملمإمم  ذه٧ٌم وعم٤مذا -

 .قمٓمٚمتٝم٤م هن٤مإ .ؾمٞم٤مطم٦م ذم ذه٧ٌم -

 سمٕمض ًمدهيؿ نأ سمد ٓ اًمّمح٤موم٦م ذماًمذيـ يٕمٛمٚمقن  اًمٜم٤مس ئؽأوًم نإ ه٤م -

 .ُمقالإ

هبنذا  تحندثي مل أسمنداً  ضمقٟمن٤من نإ ؟ذًمؽ ىم٤مل ُم٤مذا ٛمـ أضمؾوم إًمٞمف ٟمٔمرت

 .اًم٘مّمد

 ؟ذًمؽ قلشم٘م عم٤مذا -

 ،اًمٗمٙمرة قمٜمف هم٤مسم٧م ،وقمٌس وضمٝمف أفمٚمؿ .ف هراميٗمٕمٚمقٟم ٤مُم نإ .ٟمٕمؿ آوه -

 .ُمرقم٦ٌم شمٌدو ومٞمٝم٤م شمٗمٙمػمه٤م يريمز قمٜمدُم٤م اًمتل ُمزاضمف ٟمقسم٤مت ُمـ ٟمقسم٦م ذم ٟمفأ رسمهت

 ؟ُم٤مُم٤م احلدي٘م٦م ُمـ اًمقردة قمغم طمّمٚم٧م هؾ -

 .اعم٤مم ذم احلٞم٤مة ىمٞمد قمغم ؾمتٌ٘مك يمٞمػ أرى نأ ردتأ ٟمٕمؿ -



 

067 

 .سمٌٕمْمٝم٤م متتزج مجٞمٕمٝم٤م وم٤مًٕمقان ؟يمذًمؽ أًمٞمس ،هري٦ماعمز ذم مجٞمٚم٦م شمٌدو -

 .اعم٤مٟمٙمق ؿمجرة حت٧م وضمٞمهت أٟم٤م زرقمٜم٤مه٤م اًمتل زه٤مرإ شمٚمؽ ُمـ اىمتٓمٕمتٝم٤م

متٜمنع  اعم٤مٟمٙمق ؿمجرة نإ .احل٤مل ههذ ذم ؾمتزهر رسمهت .أُمل ضمٞمد قمٛمؾ هذا -

 .اًمِمٛمس قمٜمٝم٤م

 ؟طمٞمقيتٝم٤م شمنق رسمهتأو  -

 .ضمٞمٗمن٤مي قمنغم ظم٤مص٦م هم٤مُمض سم٤مزدرام أظمرإمم  مه٤مأطمد ُمـ ضمقٟم٤من ٟمٔمر

 ـمٌٕمنف يم٤من .يم٤مُمرأة ويمًقًٓ  رىمٞم٘م٤مً  ؾمٞمّمٌح ضمٞمٗم٤مي نأ اؾمتٜمت٩م ىمد يم٤من وم٘مديهتً 

 ؟زه٤مرإ ذم ضمٞمٗم٤مي يراه اًمذي ُم٤م .ُم٤ٌمدئف ذم ودىمٞم٘م٤مً  أُمف ُمـ ضمداً  ىمري٤ٌمً 

أن  أُم٤م ،واًمديف ُمع يمٛمزارع اًمٕمٛمؾ قمغم اقمت٤مد ضمٞمٗم٤مي قمٛمر ذم يم٤من قمٜمدُم٤م

يٕم٤مٟمقن  اًمٞمقم ؿم٤ٌمب ًمق أن ٤ًمملشم .اًمِم٤ٌمب قمغم ؾمٝمؾأ ُمقرإ ضمٕمؾ ٤مًمقىم٧موم

 همنػم اًم٘منٞمؿ ُمنـ ضمداً  واًمٙمثػمأن  اًمٙمت٥م ُمـ اًمٙمثػم هٜم٤مك" .ُمسإ سمٜم٤مميم٠م

 ،وُمًن٤ميملم مح٘مك ،ضمداً  اًمٜمٔمر وىمّمػمو ضمداً  وٕمٗم٤مم هنؿإ ،واًمت٤مومٝم٦م اًمقاىمٕمٞم٦م

 ؟"اًمٜمّمح يًٛمٕمقن ٞمتٝمؿًم

 ؟وىم٤متإ هذهذم  اًمرؾمؿ قمـ شمقىمٗمؽ ؾم٥ٌم ُم٤م أُمل -

سم٠مٟمٜمل  أؿمٕمر ٓو صٗم٤منأن  ٚمديوم ،ضمداً  ةيمثػم اعمدرؾم٦م ُمتٓمٚم٤ٌمت نإ آه -

 .قمغم ُم٤م يرام

 ؟اًم٘م٤مدُم٦م اعمرة ذم شمٗمٙمريـ ذم رؾمٛمف ُم٤م اًمٌمم اًمذي طمًٜم٤مً  -

 .أقمت٘مد يمهت اًمٔمؾ ذم زه٤مرُمـ إ جمٛمققم٦م رؾمؿأ نأ اًمقىم٧م ًمٌٕمض أومٙمر -

 .ًمٓمٞمٗم٤مً ذًمؽ  ؾمٞمٙمقن -

 .اًمًٛمؽ ُمـ ىمٓمٕم٦م سم٤مًمِمقيم٦م وشمٜم٤مول ؾمٗمؾإإمم  وٟمٔمر أُمف ًمف اسمتًٛم٧م

 .ضمن٤مهزيـ ٟمٙمقن ومًقف هقمتؿأ ن٢موم اًم٤ًمسمٕم٦مأن  اًم٤ًمقم٦م ...وااٟمٔمر -

 ىمد يمذًمؽو .طم٤مدي٨مإ هذه ثؾذم ُم رهمٌتف ًمٞمٕمؼم  قمـ ىمّٚم٦م ظم٤مٟمف ضمقٟم٤من صقت
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 قمالىمن٦م ُمنـ همٞمنقراً  يم٤من ُم٤م سمٓمري٘م٦م .احلدي٨م ُمـ اؾمتٌٕم٤مده طمقل اًم٘مٚمؼراوده 

د  هن٤مإ .سم٠مُمف ضمٞمٗم٤مي ًّ  .اسمٜمف ُمع اخل٤مص٦م قمالىمتف سم١مسدم

- 2 - 
 .٤مأويمقي دقومٜمإمم  ذهٌقا

 قاّمنٌحي نأ عمجنرد واؤضم٤م سم٤مًمذيـ ويمذًمؽ سم٤مًمْمٞمقف يٖمص اعمٙم٤من يم٤من

 وينذهٌقن جيٞمئقن ،وصقهلؿقمـ  يٕمٚمٜمقن سم٤مإلؿم٤مرات اًمٜم٤مدًمقن .هٜم٤م ُمٕمرووملم

 قمٗمنقاً " سم٘منقهلؿ وىمند اًمتزُمنقا ٤متسمونمنٛمًمٚم ٦مِمٝمٞمّ اًم واًمؽمشمٞم٤ٌمت اًمٓمٕم٤مم ٟمٞم٦مآسم

 ٌننٞمضاًم اًمرضمنن٤مل ُمِمنن٤مهدة يٛمٙمننـ .اعمٛمننرات ذم اعمحتِمننديـ ًمٚمٜمنن٤مس "ووأ

 يمن٤من سمٕمْمنٝمؿ ،قمٚمهتؤهنؿ قمٚمنٞمٝمؿ ومرونٝم٤م اًمتل اًم٘مٞمقد أهمٚم٥م ُمـ ُمتحرريـ

 اًمت٘مٚمٞمدي٦م اعمقؾمٞم٘مك ُمع ؿم٤مذة سمّمقرة يرىمص واًمٌٕمض اعمٕمتقه سمٌٝمج٦م يْمحؽ

إمم  اعم١مدي اًمٓمريؼ أويمقي قم٤مئٚم٦م ؾمٚمٙم٧م .لماعمتٗمرضم شمًكم دائهتً  يم٤مٟم٧م سمٓمري٘م٦م

 ضمقٟمن٤من .ىمن٧ماًمق يتًنع طمٞمنٜمهت اًمٕم٤مدة ذم ًمالؾمؽمظم٤مم ي٠مشمقٟمف اعمٙم٤من ومٝمذا اًم٤ٌمر

 ٟمٗمن٤مقاإل سمقؾمنٕمٝمؿ اًمذيـ ًمبهمٜمٞم٤مم ُمٙم٤من ٟمفإ ،ُمرة زوضمتف ُمعأو  ًمقطمده ضم٤مم

 ىمنربإ اعمِمنٝمد وهنق اًمٜمٞمجنػمي اًمٖمرور يدهمدغ يذاًم اعمٙم٤من ٟمفإ .واًمٌذخ

 .ذراقملم ذي يمرد قمغم وًمق وروسم٤مأ ًمزي٤مرة

 ،جلٞمٗمن٤مي وؿمٛم٤ٌمٟمٞم٤م اًمؼماٟمدي ُمـ ىمٜمٞمٜمتلم ضمقٟم٤من ومٓمٚم٥م اًمٜم٤مدل ضم٤مم طم٤مًٓ 

 ،طمٍمناً  ًمبهمٜمٞم٤مم خمّمص اعمٙم٤من .ًمتحٞمتٝمؿ اًمٜم٤مس ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ يتقىمػ أطمٞم٤مٟم٤مً 

 وًمٞمس اًم٤ٌمر ُمـ زاوي٦م ذم .روُم٤مٟمًٞم٦م وسمٜمٗمًجٞم٦م اًمٚمقن زرىم٤مم ُمّم٤مسمٞمحف يم٤مٟم٧م

 اًمٚمٞم٤مىمن٦مشمتجن٤موز  سمحٛمٞمٛمٞمن٦م زوضمن٤من جيٚمنس ضمقٟمن٤من قم٤مئٚمن٦م ـم٤موًم٦م قمـ سمٕمٞمداً 

 واعمقؾمننٞم٘مك صنن٤مُمتلم ذاهبننؿ أويمننقي لآ شمٜمنن٤مول .قمنن٤مدة هبنن٤م اعمًننٛمقح

 مهتٝمؿ وم٤مىمديـ خمتٍم سمجٝمد ظمرآو طملم سملموحتدصمقا  اعمٙم٤من متب ؾمٞمٙمٞم٦ماًمٙمال
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 وًمٙمنـ ُمزدمحن٦م ويم٤مٟم٧م اًمًٞمٜمهت ص٤مًم٦مإمم  ذًمؽ سمٕمد ذهٌقا .ًمٚمّمٛم٧م لمٞم٤مًموُم

 اجل٤مؾمنقس ٚمؿٞماًمٗمن يمن٤من ،اعم٘مدُمن٦م ذم ُم٘م٤مقمد قمغم طمّمٚمقا اًمني سم٤مًمٌ٘مِمٞمش

 ُمنرّ  ًم٘مند .ػٞمًمٓم ٟمقم ذم يٖمط ٚمؿٞماًمٗم أصمٜم٤مم يمٕم٤مدشمفومٝمق  ضمقٟم٤من ٟم٤مم ،يٙملإُمر

 يًنتٛمتٕمقا مل هننؿإُمٕم٤ًم  ظمروضمٝمؿ رهمؿ واوح٤مً  ويم٤من صٛمتٝمؿ ؼٕمٛمّ وشم اعم٤ًمم

 اًمٌٞمن٧مإمم  ادمٝمنقا وقمٜمندُم٤م .اخل٤مصن٦م قمقاعمنف ذم ؾمنف٤مٟمٗمطمنٌس أ اًمٙمؾ .طم٘م٤مً 

 .ديقيز لآ زي٤مرة ضمقٟم٤من قمغم ضمٞمٗم٤ميأم  اىمؽمطم٧م

 .ىمٚمٞمٚم٦م أي٤مم ىمٌؾ ه٤مشمٗمٞم٤مً  سمٜم٤م اشمّمٚم٧م ًم٘مد -

 ؟يمذًمؽ أًمٞمس ،اًمًٜمقي٦م ذيمراهؿ طمقل ٜملأظمؼمشم ًم٘مد .أشمذيمر -

 .زي٤مروؿ وضمقب قمغم ضمقٟم٤من وواومؼ رأؾمٝم٤م تهز

 .ديقيز اًمًٞمدإمم  ُمِمػماً  ضمقٟم٤من ىم٤مل .يم٤مسم٤مٟمٙمق ؿم٤مهدت أي٤مم ىمٌؾ -

 زًمنتهت ُمن٤مأ ؟ضمٞمنديـ صندي٘ملم زًمنتهت ُم٤مأ ،وأدُم٤مأٟم٧م  قمٜمؽ ُم٤مذا ضمٞمػ -

 ؟شمٚمت٘مٞم٤من

 .سمتذُمر ضمٞمػ شمٙمٚمؿ

 .وم٘مط اًمٕم٤مئٚم٦م صديؼ ٠مٟم٤موم ،أُمل مت٤مُم٤مً  ًمٞمس -

 .صن٤مُمتلم سمًنٞم٤مروؿ واٟمٓمٚم٘منقا ُم٦مسم٤مسمت٤ًم يتجٕمد فأسمٞم وضمف ضمٞمٗم٤مي ؿم٤مهد

 ضم٤مُمنداً  وضمٝمنف ويمن٤من اًمًنٞم٤مرة ي٘منقد ضمقٟم٤من يم٤من ًمذا يقُمف اًم٤ًمئؼ هنكأ ًم٘مد

 وضمٝمنف ُمٜمٔمنر نإ .اعم٘مدُمن٦م ذم جلٚمقؾمنٝم٤م ذًمنؽ ضمٞمٗمن٤ميأم  ٓطمٔمن٧م .سمحزم

 .سمنقم٦م رأؾمٝم٤م ُمـ اًمٗمٙمرة تدومٓمر سم٤مًمٙم٤مسمقس ره٤مذيمّ اًم٘م٤مؾمٞم٦م  سمجقاٟمٌف

 وم٤مًمِمنقارع اًمندوام قمنغم ٤مرةؾمٞم ذم سمف ًمٚمٛمرور ًمٓمٞمٗم٤مً  ُمٙم٤مٟم٤مً  يم٤من ٤مأويمقي نإ

 ذم ٤مأهمّمن٤مهن وتنز اًمٕم٤مًمٞمن٦م اًمّمنٜمقسمر أؿمنج٤مر .اً ضمٞمد وُمتداظمٚم٦م ُمٌٚمٓم٦م مجٞمٕمٝم٤م

 اًمٌٕمٞمندة اًمٌحن٤مر سمرائحن٦محمٛمناًل  اهلنقام يمن٤من .اًمِمن٤مرع ـمقل قمغم ًمٞمالً  اهلقام

 يًنٛمقن دواومٕمٝمنؿ سمٓمٞم٦ٌم اًمٜم٤مس سمٕمض .ُمٌجٚم٦م ٟم٤مىم٦مسم٠م ُمت٤ٌمقمدة اعمٜم٤مزل .٤مً ـمٌور
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وسمٕمندًا  وصمنرام وىمنقة شمروم٤مً  يمثرإ اًمٓمري٘م٦م ٤مٟم٧ميم ومٝمٜم٤م .ًمقيم٤مس سم٠موروسم٤م اعمٙم٤من

ُمتٕم٤مًمٞمن٤ًم  ٟمٗمف٠مسم يِمٛمخ ُمٙم٤من ٟمفإ .ًمقيم٤مس أرض ذم اًمرئٞمًٞم٦م احلٞم٤مة صخ٥م قمـ

 آصمن٤مر أهنؿ ُمـ يمقاطمد سمٗمخر ي٘مػ ُمٙم٤من ،ًمقيم٤مس ُمـ ظمرىإ ضمزامإ قمغم

 شمٙمتٜمٗمنف قمنريض ؿمن٤مرع قمنغم دينقيز ُمٜمنزل يمن٤من .اعمدن سمٜم٤مم ذم اعمًتٕمٛمريـ

 ُمـ واؾمٕم٦م وطمدي٘م٦م ُمٝمٗمٝمٗم٦م صٜمقسمر أؿمج٤مر ٞم٦م٤مُمُمإ واضمٝمتف وقمغم ؿمج٤مرإ

ٌّن اعمٜمنزلإمم  اعمن١مدي واًمٓمرينؼ زه٤مرإ  اجلنرس ضمقٟمن٤من دق .سمٓمنراوة دُمٕم

 ؾمنـ ذم يم٤مٟمن٧م ،دينقيز لآ سمٞم٧م ذم اًمقطمٞمدة آسمٜم٦م هن٤مإ .اًم٤ٌمب داُم٤مأ وومتح٧م

 ذم ؿمنٕمره٤م يمن٤من .طمن٤مد ٟمنػأو سمٞمْم٤مم سمٌنمة اًمٓمقل ُمتقؾمٓم٦م ةقمنم اًمت٤مؾمٕم٦م

 اًمتنل اًمثنديلم صدري٦م شمِمده اًمٜمٛمق اعمٗمرط ه٤موصدر ومْمٗم٤مو٤مً  وصمقهب٤م وٗم٤مئر

 .اًم٤ٌمب هلؿ شمٗمتح وهل سمحالوة اسمتًٛم٧م .ىمٚمٞمالً  اًمِمٗم٤مف صمقهب٤م حت٧م سمدت

 .ضمقٟم٤من ؾم٠مل ؟هٜم٤م أسمقك هؾ ،دُم٤مأ هٚمق -

 .اجلٚمقس همروم٦م ذم هنؿإ .ىمدوُمٙمؿ ٟمتقىمع يمٜم٤م ٟمٕمؿ -

 ذم دُمن٤مأ ُمنـ ضمٞمٗمن٤مي زواج ذم ويم٤مٟم٧م شم١مُمؾ هب٤م ُمقًمٕم٦م ضمٞمٗم٤ميأم  يم٤مٟم٧م

 صنداىم٦م ذم ٤مشم٤مسمٕمن صمنؿ سمٕمنده٤م يت٘من٤مسمال ومل ًمٗمنؽمة ؾمنقي٦م ظمرضم٤م ًم٘مد .ُم٤م وىم٧م

 قمـ سمٕمٞمديـ يّمٌحقن اًمٜم٤مس :ضمٞمٗم٤ميأم  ىم٤مًم٧م ،اًمؽمسمٞم٦م ُمـ ضمزم ٟمفإ .قمروٞم٦م

 .سم٤مًمًج٤مد اعمٖمٓم٤مة اًمٕم٤مًمٞم٦م اًمًالمل مجٞمٕم٤مً  صٕمدوا .ئٝمؿأصدىم٤م

 ..؟قمنغمإ ذم اجلٚمنقس همرومن٦م شمٙمنقن نأ أسمقك حي٥م عم٤مذا أسمداً  ومٝمؿأ ٓ -

 .سمت٠مدب دُم٤مأ ومْمحٙم٧م و٤مطمٙم٤مً  ضمقٟم٤من ىم٤مل .ٕمٚم٘م٦ماعم اجلٜم٤مئـ شمِمٌف ومٝمل

 وىمن٧م ُم٣من ؟سمزي٤مرشمٜمن٤م شم٘مقُملم ٓ ومٚمهتذاأن  اُمرأة ٧مأصٌح ًم٘مد دُم٤مأ -

 ؟هآ ـمقيؾ

 .ؾمٌقعإ ظمالل زوريمؿأ نأ ؾم٠مطم٤مول ًمٙمٜمٜمل اُمتح٤مٟم٤ميت سم٥ًٌم هن٤مإ -

 ؟ُمٕمؽ آُمتح٤مٟم٤مت شمًػم ويمٞمػ ،طمًـ هذا -
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 .وم٘مط وآُمؾ ٔمرأٟمت أن .ضمٞمدة هن٤مإ -

 ؟..ممإ هٚمق شم٘مقلأٓ  ضمٞمٗم٤مي .ٟمج٤مطمؽ ُمـ ُمت٠ميمدة أٟم٤م -

 :ىم٤مئالً  ٟمخر ظمٚمٗمٝمؿ يم٤من اًمذي ضمٞمٗم٤مي

 .ُمًٌ٘م٤مً  هٚمق ىمٚمٜم٤م ًم٘مد -

 .هيٕمقن ـمٗم٤ملإ ؿأٟمت ؟طم٘م٤مً  وهأ -

 .أظمرى ُمرة سمت٠مدب أدُم٤م وحٙم٧م

 يمن٤من اًمنذي اًمنمب ذم سم٢مهاف ومتتٕمقا سمحرارة ديقيز لآ هبؿ رطم٥م ًم٘مد

 قمنغم وُم١مصمثن٦م يمٌنػمة جلٚمقسا همروم٦م .اًمٌٚمد ذم حمٔمقراً  يٙمقن نأ اعمٗمؽمض ُمـ

 واعم٘م٤مقمند رائنؽوإ هم٤مًمٞم٦م سمقؾم٤مئد شمٔمٝمر ذرعإ ذات اًمٙمراد .حمٙمؿ ٟمحق

 وُمٜمحقشمن٤مت سمرؾمنقُم٤مت ُمزظمرومن٦م اجلندران يم٤مٟمن٧م .وُمٚمقٟم٦م ٟم٤مقمٛم٦م اًمٓمقيٚم٦م

 يمن٤من دينقيز وم٤مًمًنٞمد .اًم٤ًمسمؼ اًمدوًم٦م رئٞمس ُمع ديقيز ًمٚمًٞمد ُم١مـمرة وصقر

 ؾمنقم سمًن٥ٌم ُمٙمتٌنف ُمنـ ـمرد وًم٘مد قمهتلإ رضم٤مل ُمـ أصٌح نوأؾمٗمػمًا 

 يم٤مٟمن٧م زوضمتنف .شم٘م٤مقمند ٟمنفإ ىمٞمنؾ اًمٚمٞم٤مىمن٦م ُمـ أضمؾ وًمٙمـ واًمٗم٤ًمد اًمتٍمف

 ه٤مئنؾ ٟمحنق قمنغم ونخؿ ومٝمنق ،ظم٧مأو خأ هنهت٠ميم .ذيم٤مشمف ىإطمد ذم ُمديرة

 دظمنقل قمٚمٞمف ومٞمّمٕم٥م اًم٤ًمدس ؿمٝمره٤م ذم طم٤مُمؾ يم٠مٟمف طمل ُمْمحؽ سمٙمرش

 صنقشمف .اًمرهمٞمد اًمٕمٞمش ًمٗمرط وهٜم٤مك هٜم٤م اٟمتٗم٤مخ ،حلهتً  يٜمْمح وضمٝمف .اًمًٞم٤مرة

 ذم يمن٤من ينقم اًمنؽمف ًن٥ٌمسم هنن٤مإ ىمٞمؾ ًم٘مد .ٟمٗمًف داظمؾ سمٕمٞمد ُمٙم٤من ُمـ ي٠ميت

 ي٤مسمًن٤مً  يمن٤من ٟمنفإ قمٜمنف اًمٜمن٤مس ي٘منقل .هبن٤م يرومؾ نأ ٓيزالو اًم٤ًمسمؼ ُمٜمّمٌف

 صمرصمنروا ..ُمثٚمنف مت٤مُمن٤مً  زوضمتنف ،يم٤مًمزسمند ؾمٛملم ومٝمقأن  أُم٤م ،اًم٘مديد يمًٛمؽ

 .ـمقيؾ ًمقىم٧م ٕم٤مئٚم٦ماًم مأصدىم٤م ديقيز لآوم ووحٙمقا ومت٤مزطمقا

 ًمنٞمس إُمنر نإ شم٘منقل أٟمن٧م ،ذيمتنؽ طمقل اجلريدة ذم ُم٘م٤مًٓ  رأي٧م -

 .هآ ،ضمداً  طم٤مىمدون دوٓإ ئؽأوًم .صحٞمح٤مً 
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 .شمٕمرف يمهت أطمٞم٤مٟم٤مً  ،اًمًجـ ذم زضمٝمؿ ؾم٥ٌم هق وهذا -

 .ًمقطمندمه٤م أدُمن٤م ُمع ٟمٗمًف ضمٞمٗم٤مي وضمد احلدي٨م يقاصالن واًمدامه٤م سمٞمٜمهت

أن  وهنل ونٕمٗم٧م صنداىمتٝمهت وًمٙمنـ ُمن٤م وىمن٧م ذم ضمٞمنديـ صدي٘ملم يم٤مٟم٤م

 ًم٘مند أسمنداً  ُمٕمٝمن٤م سمراطمن٦م يِمنٕمر ٓ ضمٞمٗم٤مي .سمٕمد يتخرج مل ـم٤مًم٥م ُمع ٜمٝمٛمٙم٦مُم

 يم٤مٟمن٧م هنن٤م٠مسم ضمٞمٗمن٤مي ؾمنٛمع .آظمر رضمؾإمم  وُمْم٧م شمريمتف قمٜمدُم٤م ففمٜمّ  ظم٤مب

 سمذات يِمٕمر ٓ وضمٞمٗم٤مي طمٞمٜمٝم٤م ُمـ .شمالومٞمٝم٤م شمؿ ىمد اعمِمٙمٚم٦م وًمٙمـ ُمٜمف طم٤مُمالً 

 ٧مصنٛمإمم  واٟمحندرا مهن٦م سمٗمتقر حتدصم٤م .ي٘مقٟٓمف ُم٤م ًمدهيهت ًمٞمس .ُمٕمٝم٤م اًمٌمم

 وهنٌط اًمقىمن٧م ُمنرّ  ًم٘مند .يٌدو ُم٤م قمغم سم٤مًمٙمالم يتٛمتٕم٤من ومه٤م واًمدهيهت وراىم٤ٌم

 اًمزين٤مرة سمتٙمنرار ُمتٙمررة وقمقد سمٕمد اًمذه٤مب قمٚمٞمٝمؿ نإ :ضمقٟم٤من وم٘م٤مل اًمٔمالم

 زوضمتنف ُمنع دينقيز ووىمنػ ؾمٗمؾإإمم وٞمقومٝمؿ  ديقيز لآ عود .اًمٜم٤مدي ذم

 يندهيهتسم٠م وًمقطمن٤م .ُمقدقملم اًمني٦م اًم٘مّمقر طمدأ سم٤مب قمغم ه٤مئٚملم يمح٤مرؾملم

 .سمًٞم٤مروؿ أويمقي لآ اٟمٓمٚمؼ قمٜمدُم٤م

 ٟمزن .هينره قمغم يمؾ ؾم٘مط وصٚمقا وقمٜمدُم٤م صٛم٧م ذم اًمٌٞم٧مإمم  ؾم٤مروا

 نأ شمٕمت٘مند مل زوضمتنف .اًمٚمٞمٚمن٦م شمٚمنؽ زوضمتنف ُمع يٜم٤مم ن٠مسم ًمٜمٗمًف وقمده ضمقٟم٤من

ذم هنذا  حمتن٤مراً  يٙمـ ومل سمًٝمقًم٦م ٟم٤مم ضمٞمٗم٤مي .اًمتٖمػم هذا سم٥ًٌم يم٤من صداقمٝم٤م

 .اًمقىم٧م
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 عشر الطابع الفصل

- 1 - 
 ظمٓمنقة هٜمن٤مك ويمن٠من طمنداثإ ُمنـ ظم٤مًمٞم٦م اًم٘م٤مدُم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م ي٤ممإ يم٤مٟم٧م

أم  يم٤مٟمن٧م اخلٛمنٞمس ينقم ذم .اًمٌٞمن٧مإمم  ـمري٘مٝمن٤م وضمندت قم٤مدي٦مًمبطمداث 

 سم٤مٟمتٔمن٤مر آؾمنؽماطم٦م همرومن٦م ذم وضمٚمًن٧م اًمٞمقُمل شمدريًٝم٤م هن٧مأ ىمد ضمٞمٗم٤مي

 ٟمنفإ ،ديٌٞمٙمهت اومت٘مدت وًمٙمٜمٝم٤م اجلٞمد ـمٗم٤ملإ ؾمٚمقك رهمؿ ُمتٕم٦ٌم يم٤مٟم٧م .اعمدير

 قمنغم ُمت٘مدُم٦م يمت٤ٌمً  يٓم٤مًمع دائهتً  ومٝمق .اًمث٤م  اًمّمػ ذم اًمٓمالب ذيمكأ ُمـ اطمدو

 ُمن٤مذا ..ُمٕمٚمٛمتل" وؾم٠مهل٤م ي٤ممإ أطمد ذم ضم٤ممه٤م .دبإ ٟمحق وُمٜمجذب صٗمف

 اًمًٞمدة إًمٞمف ٟمٔمرت "؟أيْم٤مً  يمت٤ٌمً  أصدر نأ ردتأإذا  أومٕمؾ نأ قمكم يًتقضم٥م

 .ةقمنم ًمث٦ماًمث٤م يتج٤موز قمٛمره يٙمـ ومل وآطمؽمام اًمدهِم٦م ُمـ سمٛمزي٩م أويمقي

 يٛمٙمٜمؽ ُمٜمٝم٤م شمٜمتٝمل وقمٜمدُم٤م يمٚمٝم٤م ٝم٤مطمٚمّ  ،اعمدرؾمٞم٦م سمقاضم٤ٌمشمؽ اسمدأ طمًٜم٤مً  -

 ،اًمٙمت٥م شمٙمت٥م يمٞمػ ؾمتٕمرف ىمٚمٞمالً  شمٙمؼم قمٜمدُم٤م .اعمدرؾم٦م عمجٚم٦م ىمّمص يمت٤مسم٦م

 .ًمؽ شمدريًف يٛمٙمٜمٜمل ٓ اًمذي اًمقطمٞمد اًمٌمم ومٝمذا

إمم  ين٠مِت  مل ٟمنفإ .اًمًن٤مطم٦م ٟمحنق رايمْمن٤مً  واٟمٓمٚمنؼ ىم٤مل .ُمٕمٚمٛمتل ؿمٙمراً  -

 ىمند أُمنف نأ قمرومن٧م اًمًن٥ٌم قمنـ اؾمتٗمنت وقمٜمدُم٤م أؾمٌقع لظمال اًمّمػ

 .اعمًٙملم ًمٚمقًمد ي٤م .ُم٤مشم٧م

 حتن٧م نيريمْمن٤م ٤ميم٤مٟمن ،قم٘من٤مهبهت ينتؿ ـمن٤مًمٌلم ؿم٤مهدت اخل٤مرضمل اعمٛمر ذم

 .اعمجن٤مور اًمّمنػ ذم يقًمقًمنقن زُمالئٝمنؿ ؾمنهتع سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝم٤م ويم٤من اًمِمٛمس

 .اخل٤مص٦م ُمِم٤ميمٚمٝم٤مإمم  راضمٕم٦م سمٗمٙمره٤م ؿم٤مطم٧مأ
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 ؿمنٞمئ٤مً  يِمنٙمؾ فمٝمنقره قمندم نإ ،ؾمقهق ُمـ ةإؿم٤مر دون ي٤ممإ ُمرت ًم٘مد

 ذم ؾمنقهق ؿمن٤مهدوا مصندىم٤مإ سمٕمنض نأ ضمقٟمن٤من ه٤مأظمؼم ًم٘مد .هل٤م ُمِم١موُم٤مً 

 .وم٠مضم٤مسم٧م اهل٤مشمػ رن ،اًمٖمري٦ٌم اهل٤مشمٗمٞم٦م آشمّم٤مٓت هٜم٤مك نإ صمؿ .اعمديٜم٦م

 .ُمٕمؽ أويمقي اًمًٞمدة هٚمق -

 ُمٙمتنقم صنقت قمٚمٞمٝم٤م يرد ؟ومْمٚمؽ ُمـ ضمقٟم٤من ُمع اًمتحدث أيٛمٙمٜمٜمل -

 .اجلدي٦م ختقٟمف

 ؟اعمتّمؾ ُمـ أقمرفيٛمٙمـ أن  هؾ .ُمقضمقداً  ًمٞمس ٟمفإ -

 .هبذا اًمِم٠من شم٘مٚم٘مل ٓ -

 ؟ًمف رؾم٤مًم٦م ُمـ هؾ -

 .ؾمٞمٗمٝمؿ وهق "اؾمتدارت ىمد اعمٜم٤مود" نأ يفأظمؼم -

 ؟اعمتّمؾ ُمـ -

 اعمجًندة همػم ٟمققمٞمتٝم٤م ذم خمٞمٗم٦م ُمِم١موُم٦م وحٙم٦م اًمًٚمؽ ظمالل ُمـ ومتر

 ويمٚمنهت .آشمّمن٤مل يمٝمنذا اشمّمن٤مًملم اؾمتٚمٛم٧م ًم٘مد .يدهي٤م سملم اهل٤مشمػ خيٛمد صمؿ

 :يديف ُمـ سمتٚمقحي٦م اعم٠ًمًم٦م يٓمرد ٤مُٕمرسم ضمقٟم٤من أظمؼمت

 آشمّمن٤مٓت هنذه ُمثنؾ حتّمنؾ قمٜمندُم٤م .واعمج٤مٟملم سم٤مًمٗم٘مرام وتٛمل ٓ -

إمم  يٜمًنؾ صمنؿ .وُمٕمتقهنقن جم٤مٟملم اًمٖمٞمقرون وم٤مًمٜم٤مس سم٤ًٌمـم٦م اهل٤مشمػ لأهمٚم٘م

 .ُمزاضمف ذم همري٤ٌمً  أصٌح شم٘مري٤ٌمً  ،زقمجٝم٤مأ رأشمف مم٤م واًم٘مٚمٞمؾ شمراه ُم٤م ىمٚمٞمالً  .صٛمتف

ـٍ  ومٝمق اًمٙمؼم قمٚمٞمف سمدا  سمقؾمٕمٝم٤م يم٤من وُم٤م ًمٚمٕمٞم٤من واًمٔمٝمقر احلْمقر وىمٚمٞمؾ ُمٜمح

 اًمنم وًمٙمـ .هب٤م يٛمر اًمتل اًمراهٜم٦م زُم٦مإأو  .اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٜمقسم٦م ًمٕمٚمٝم٤م .ذًمؽ شمٗمًػم

 يمنتهتن طم٤موًمن٧م .سمنف شمِمنٕمر رم أيمثنر يم٤من اًمٌٞم٧م ذم احلدوثقمغم  اًمقؿمٞمؽ

 ذًمنؽ قمنغم٤مح يمنؾ صنٌ شمًنتٞم٘مظ يم٤مٟمن٧م .٤مهب اًمٕم٤مئٚم٦م زقم٤مجإ وقمدم ،خم٤موومٝم٤م

 يتجًند ؾمقف اًمِمٕمقر ذًمؽ نأ ؿمدإ ىمٚم٘مٝم٤م يم٤من .وهي٤مٟمف اًمنيع اًمِمٕمقر
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 قمٜمندُم٤م ،همرومتنف ذم ٟمٗمًنف طم٤مسمًن٤مً  فمّؾ  اًمذي ضمٞمٗم٤مي هٜم٤مك نأ يمهت .ُم٤م سمٓمري٘م٦م

 وهمنػم ُمنٌٓمـ قمندام هٜم٤مك يم٠مٟمهت .أيْم٤مً  يمتقُم٤مً  أصٌح ًم٘مد .اً أطمد خيؼم ٓ خيرج

ـٍ   ذم .أسمنك ًمٙمٜمنف ًمٙمنالماإمم  ضمٞمٗم٤مي اؾمتدراج طم٤موًم٧م ،واسمٜمف إب سملم ُمٕمٚم

 ؟ذاه٤ٌمً  يم٤من أيـ إمم ؾم٠مًمتف خيرج نأ وىمٌؾ ُم٤م يقم

 .واىمٗم٤مً  ٤مىم٤مهل .رؾم٤مًم٦م إلرؾم٤مل ذاه٥م أٟم٤م -

 يٕمٚمٜمٝمن٤م ًمـ ٟمف٢موم رؾم٤مًم٦م إلرؾم٤مل ذاه٤ٌمً  يم٤من ومٚمق قمٚمٞمٝم٤م ىمٚمٞمالً  همري٤ٌمً  ذًمؽ سمدا

 .اًمٓمري٘م٦م هذه سمٛمثؾ

 .قمرو٤مً  ؾم٠مًمتف ؟يمتٌتٝم٤م وعمـ -

 .يديف ذم اًمٌٜمٗمًجل ٔمرفاًمإمم  وٟمٔمر يمث٥م قمـ طمدق صمؿ ٤مإًمٞمٝم ٟمٔمر

 .ظمرج صمؿ .رؾم٤مًم٦م جمردأُمل  ي٤م ..طوم٘م رؾم٤مًم٦م هن٤مإ -

 أُمر هذا .يٙمتٌٝم٤م يم٤من عمـ خيؼمه٤م مل وًمٙمـ رؾم٤مًم٦م ؾمػمؾمؾ ٟمفأ هل٤م قمٚمـأ ًم٘مد

 ٟمقسمن٤مت .همريٌن٦م ٧مأصنٌح اًمٌٞمن٧م ذم قمديندة أؿمٞم٤مم وًمٙمـ ،ومٙمرت ،همري٥م

 .آه ،رأؾمٝم٤م وضم٤معأ ،اًمتٝمديدات ،اًمتقىمٕم٤مت ،اًمّمٛم٧م ،اًمتقشمر

 ُمن٤مدة سيندرّ  اًمنذي اعمٕمٚمؿ إٟمف .قمغمإإمم  ٟمٔمرت .أويمقي ؾمٞمدة هٚمق -

 جمرد يم٤مٟم٧م حلٞمتف وًمٙمـ ُمٚمتحٞم٤مً  ـمقيالً  يم٤من .اخل٤مُمس اًمّمػ ًمٓمالب دبإ

 .اًمثالصملم يتج٤موز مل ٟمفأ يٕمرف نأ ؿمخصأي  ومٌقؾمع متقيف

 ؟اًمٞمقم اًمّمػ طم٤مل يمٞمػ .هٚمق -

 :تٕم٥مُمٌدي٦م اًم وىم٤مًم٧م إًمٞمف ٟمٔمرت

ـٌ  -  .ًمؽ ؿمٙمراً  ،طمً

 .اًمتٚمٛمٞمح ظمذي٠م نأ كأسم ًمٙمٜمف

 ؟سمجقارك اجلٚمقس ٜملأيٛمٙمٜم -

 .سمري٦ٌم سمف طمدىم٧م
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 .اًمٖمروم٦م ذم يم٤مومٞم٦م ًمٞم٧ًم اًمٙمراد شمرى يمهت -

 ضمنداً  حمؽمُمن٦م ومٝمنل اعمدرؾم٦م ذم قم٤مًمٞم٦م ؾمٛمٕمتٝم٤م يم٤مٟم٧م .سمٜمٗمًف ُمٕمتداً  ضمٚمس

 شمٓمٗمنؾ نإ .ه٤مأومٙم٤مر شمقاصٚم٧م .اًمقفمٞمٗم٦م ُمـ ًمٓمرده رسمهت شمٙمٗمل ُمٜمٝم٤م يمٚمٛم٦م نإو

 اًمًنٜم٦م قمٛمنر ذم ُمن٤مت ،ضمقسمنق ،لوإ سم٤مسمٜمٝمن٤م شمٗمٙمنر ضمٕمٚمٝمن٤م اًمِمن٤مب اعمٕمٚمؿ

 سمنالغإ شمنذيمرت .ذيمرين٤مت هنن٤مإ ،ضمٞمٗمن٤مي ٟمج٧ٌمأ اًمت٤مًمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم .اًمقاطمدة

 اًمتل اًمِمديدة اًمتٕم٤مؾم٦م نإ .أظمرى ُمرة ٟمج٤مباإل قمغم ىمدرو٤م مسمٕمد هل٤م اًمٓمٌٞم٥م

 ٟمنفإ .ضمقٟمن٤من طمنقل اًمراهٜم٦م ه٤مأومٙم٤مر .ىمؾأ سمِمٙمؾأن  قمٚمٞمٝم٤م وم٤مو٧م ظمؼمو٤م

 نأيقضمن٥م قمٚمٞمنف آظمر  سمٛمٕمٜمك وهذا لـمٗم٤مإ ُمـ اًمٙمثػمإمم  طم٤مضم٦م ذم يمرضمؾ

 ومًن٤مرا يٗمٕمٚمٝمن٤م مل ضمقٟمن٤من ًمٙمـ .اًمٕمٛمٞمؼ ظمقومٝم٤م يم٤من ذًمؽ ،صم٤مٟمٞم٦م اُمرأة يتزوج

 ٓ سمٓمري٘من٦م جلقٟم٤من ممتٜم٦م يم٤مٟم٧م .اًمًٜملم ظمالل سمٕمْمٝمهت وقمروم٤م اعمٜمقال هذا قمغم

 دقمقُم٦ماعم اًمٕمالىم٦م هذه نإ .هب٤م ُم٘متٜمٕم٤مً  ويم٤من ٝم٤مأطمٌ ٟمفأ يٕمٜمل ذًمؽ .أسمداً  يٕمرومٝم٤م

 ٟمّحن٧م اًمتنل سم٤معمتٕمن٦م طمٞم٤مون٤م ُمنبت ىمند وذيمنل حمٌقب ؾيمٓمٗم ضمٞمٗم٤مي سمٜمٛمق

 .ُمٜمٝم٤م واعمخ٤موف اًمِمٙمقك

 اًمرضمنؾ "اًمًنٕم٤مدة شمٕمٜمنل اًمّم٤محل٦م اًمزوضم٦م نإ" :زم ي٘مقل نأ أيب اقمت٤مد -

 اًمٚمٞمنؾ ذمهنذه اعم٘مقًمن٦م  قمٚمٞمٝمن٤م يردد نأ ضمقٟم٤من اقمت٤مد .قمٜمف يتحدث ُم٤م يٕمرف

 .هم٤مُمرة سمًٕم٤مدة شمِمٕمر ومٙم٤مٟم٧م

 ؿمنٞم٤ممإ ُمثؾ ص٤مُمت٦م سمّمقرة ٚمٗم٧ماظمت ،اظمتٚمٗم٧م ىمدأن  ؿمٞم٤ممإ نأ همػم

 .اًم٘مٚم٥م ذم ..اًمٔمالم ذم اعمختٗمٞم٦م

 أـمٗمن٤مل .يمٌػمشمنلم سمٕمٞمٜمنلم ُمٙمتٜمنزاً  ىمّمػماً  رضمالً  ويم٤من اًمٖمروم٦م اعمدير دظمؾ

 ذم ًمنق أن يمنهت سمننقم٦م شمٙمٚمؿ .فمٝمره ظمٚمػأي  "ويمٌقًمقرأ" ًٛمقٟمفي اعمدرؾم٦م

 .اً طم٤مر ومٚمٗمالً  ومٛمف

 ؟اًمٞمقم اًمتدريس طم٤مل يمٞمػ ،أويمقي ؾمٞمدة قمٍمك ـم٤مب هآ -
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ـٌ  -  .ًمؽ ؿمٙمراً  ،طمً

 .ضمٞمد -

 .اًمراؿمديـ ُمدرؾم٦م ذم وم٘مط اًمتٕمٚمٞمٛمٞم٦م اعمٜم٤مص٥م قمـ ؾم١ماًمؽ ردتأ -

 .ٟمٕمؿ -

 اًمٕمٚمٞمن٤م ُمدرؾمنتف هننكأ وًمندي نومن٢م شمٕمرف ومٙمهت ؟نأ ؿم٤مهمر ومٞمٝم٤م هؾ -

 .ُمتقومرة يم٤مٟم٧م نإ وفمٞمٗم٦م ويريد

 ؾمننٞمٖم٤مدرون قمننداداإل يمٚمٞمن٦م ُمٕمٚمٛمننل نإ ،ذًمننؽ ذيمنرت ًم٘منند ٟمٕمنؿ وهأ -

 ؟أن اعمدرؾم٦م ذم هق ٦مدرضم أي٦م ذم .اًم٘م٤مدم ؾمٌقعإ

 .وممإ اًمدرضم٦م -

 إُمر ؾمٜمٜم٤مىمش قمداداإل يمٚمٞم٦م ُمٕمٚمٛمق يٖم٤مدر قمٜمدُم٤م ،طمًٜم٤مً  ،ضمٞمد هذا وهأ -

 .اسمٜمؽ ُمثؾٓئؼ  ًمرضمؾ ؿمٞمئ٤مً  ٟمجد نأ سم٢مُمٙم٤مٟمٜم٤م نأ أقمت٘مد .طمًٜم٤مً  ،أيمثر

 .ضمقيس ؾمٞمد ؿمٙمراً  -

 .اًمرطم٥م قمغم أٟم٧م -

 سمجقاره٤م ًم٤ًمً ضم٤م يم٤من اًمذي واعمٕمٚمؿ ُم٘مٕمده٤م اؾمتٕم٤مدت ،ُمٙمتٌف اعمدير دظمؾ

 ُمنـ ىمدطم٤مً  اعمٙمت٥م ُمراؾمؾ هل٤م ضمٚم٥م .ٟمٗمًف يمٌح ًمٙمٜمف يٙمٚمٛمٝم٤م أراد أن ،اسمتًؿ

 .اًمِم٤مي

 اًمٕم٘مؾ سمٕملم قمٛمٚمٝم٤م شمرى هن٤مإ ،ُمًٌ٘م٤مً  سمدأو٤م اًمتل اًمٚمقطم٦مإمم  ومٙمره٤م أدارت

 ،ُمّمٗمرة دايمٜم٦مو زاهٞم٦م أًمقان اؾمتٕمهتل سم٢مُمٙم٤مهن٤م يم٤من نإ شم٤ًممًم٧م .شم٘مري٤ٌمً  ُمٜمتٝمٞم٤مً 

 ُمٕمٚمٛمقن دظمؾ .اًمتجرسم٦م هذه خلقض تٕمداده٤ماؾم ُمـ سمٕمد واصم٘م٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمٜمٝم٤م

 .اًمتندريس سمٕمد اعمٕمت٤مدة سمٛمالطمٔم٤موؿ وأدًمقا حتٞم٤موؿ دواأو اًمٖمروم٦مإمم  ظمرونآ

 ُمنـ ختٚمّمن٤مً  سم٠ميندهيؿ اعمٕمٚمٛمنلم شمّمنٗمٞمؼ ُمنـ ضمن٤ممت اهلقام ذم اًمٖم٤ٌمر رائح٦م

 طمنديث٤مً  ُمٕمٝمن٤م يٌندأ نأًمٕمن٥م دور اًمِمن٤مب  اعمٕمٚمٛمنلم أطمند طم٤مول .اًمٓم٤ٌمؿمػم
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 "اًمٔمالل ذم زه٤مرإ" .اًمِم٤مي ىمدح واطمت٧ًم ُمٙم٤مناإل ىمدر سمت٠مدب ومتج٤مهٚمتف

 .شمراضمٞمدي٦م يم٘مّمٞمدة أومْمؾ شمٌدو ،ُمٝمٚمؽ ٟمحق قمغم ومٙمرت

- 2 - 
 ي٠مُمنؾ ويمن٤من اهلن٤مشمػ رن قمٜمندُم٤م ٕضمٌنل "اهلل ؾمٝمؿ" ي٘مرأ همرومتف ذم يم٤من

 يم٤مٟمن٧م ُمن٤مإذا  شمًن٤ممل .شمتّمنؾ ًمـ هن٤مأ قمرف ًمٙمٜمف ،هل شمٙمقن نذم أ ًمٚمحٔم٦م

 رؾمن٤مًم٦م يم٤مٟمن٧م ومٚم٘مند ؟ومٕمٚمٝمن٤م رد ؾمٞمٙمقن ويمٞمػ .ٓأم  وصٚمتٝم٤م ىمد اًمرؾم٤مًم٦م

 :ُمقضمزة

 طمتك ،اًمٞمقم ذًمؽ ضمرةإ ؾمٞم٤مرة ذم ومٞمٝم٤م شمريمتؽ اًمتل اًمٓمري٘م٦م قمغم ؾمػآ"

 يمؾذم  سم٤مًمذٟم٥م أؿمٕمر ُم٤م سمٓمري٘م٦م ًمٙمٜمٜمل ىمقهل٤مأ يمٞمػ أقمرف ٓ اًمرؾم٤مًم٦م هذه ذم

 ٜمنلًمنق أٟم أمتٜمنك .خمتٚمٗم٦م فمروف ذم اًمت٘مٞمٜم٤م ٜم٤مًمق أٟم متٜمكأ ،سم٤مخلجؾ أؿمٕمرو رم

 ٕىمقًمنف ًمندي ُمن٤م يمؾ هذا وًمٙمـ ؾمتٗمٝمٛملم يمٜم٧م نإ أقمرف ٓ .آظمر ؿمخص

 .ضمٞمٗم٤مي .....".ًمؽ

 وًمٙمٜمنف اًمرؾم٤مًم٦م يرؾمؾ نأ ىمٌؾ يم٤مُمؾ يقمـمقال  ذهٜمف ذم إُمر ٥مي٘مٚمّ  يم٤من

 اجلٚمنقس همرومن٦مإمم  ومنذه٥م يرن زالي ٓ اهل٤مشمػ يم٤من .رؾم٤مهل٤مإ ىمرر اًمٜمٝم٤مي٦م ذم

 ٟمنفإ .ومٞمنف اًمِمنؽ يٛمٙمنـ ٓ ومٞمنف واعمٌن٤مًمغ قم٤مًمٞم٤مً  اعمحٚمؼ اًمّمقت هذا .ورومٕمف

 ضمٞمٗمن٤مي يمن٤من ُمن٤م اًمٌدم ذم .سمتٚمذذ ضمٞمٗم٤مي ٟمتٞمج٦م قمـ أقمٚمـ وىمد ديراعم صقت

 اًمٗمٞمزين٤مم ذم ضمنداً  وضمٞمند طمٞمن٤ممإ ُمن٤مدة ذم اً ممت٤مز شم٘مديره ويم٤من فذٟمأ ًمٞمّمدق

 أٟم٤م" اعمدير هأظمؼم .اعمدرؾم٦م ذم ـم٤مًم٥م أومْمؾ ٟمفإ ،ممت٤مزة ٟمتٞمج٦م يم٤مٟم٧م واًمٙمٞمٛمٞم٤مم

 ينٜمجح اًمنذي اجلٞمند ًمٚمٓم٤مًمن٥م ٟمٛمنقذج أٟمن٧م ،أويمقي ضمٞمٗم٤مي ي٤م سمؽ ومخقر

 هنذا سمٛمثنؾ احلٞمن٤مةشمقاضمنف  هٙمنذا ًمٚمٝمندف وسم٢مظمالص طمل سمْمٛمػم سمدراؾمتف

 ."اعمقىمػ
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 ؾمنٛمع قمٜمندُم٤م دمٛمندت ُمتٕمتنف وًمٙمنـ ،ُمٌتٝمج٤مً  اًمٙمالم ىمٚمٞمؾ ضمٞمٗم٤مي يم٤من

 ،اًمِمن٤ٌمب ؾمنـ ذم يٛمقشمنقن هلن٦مأ حتنٌٝمؿ اًمذيـ نإ" .اًم٘م٤مدُم٦م اعمدير يمٚمهتت

 اًمٜمتٞمجن٦م قمنغم طمّمنؾ أوود ومّمندي٘مؽ صحٞمح وهذا ،همريؼاإل ي٘مقل هٙمذا

 ُم٤مدة ذم ممت٤مز شم٘مدير قمغم طمّمؾ ًم٘مد طمًٜم٤مً  سمغمأ ٟمفإ قمٚمٞمٝم٤م طمّمٚم٧م ًمتلا ٟمٗمًٝم٤م

 وًمؽمىمند ؾمنػًمب ين٤م يمنال ..يمال..هآ ..وًمًٜمقات درضم٦م أومْمؾ هن٤مإ ،دبإ

 ."ضمٝمقدك اهلل ٤ٌمركٞموًم سمٜمل ي٤م وداقم٤مً  سمقاًمديف أشمّمؾ دقمٜمل .ؾمالم ذم روطمف

 همِمن٤موة شمِمٙمٚم٧م .ُمٙم٤مٟمفإمم  هأقم٤مد وسمٌطم ضمٞمٗم٤مي يدي ذم اهل٤مشمػ صٛم٧م

 واًمنديإمم  ذهن٥م قمٜمندُم٤م ٟمٗمًنٝم٤م سم٤مًمٓمري٘م٦م ؿمٕمر .٤مً دُمققمواٟمٕم٘مدت  ٞمفقمٞمٜم ذم

 أوود ظمنقأ اٟمٗمجر يمذًمؽ ،سم٤مًمدُمقع اٟمٗمجرت أوود واًمدة سمٍمشمفأ يقم ،أوود

 إًمٞمف ٟمٔمر يمٞمػ شمذيمر .أسمداً  طم٘مٞم٘مل همػم إُمر يم٠مٟمهت أظمر هق وسخ ص٤مرظم٤مً 

 وم٤مٟمحدرت قاضمٝم٦ماعم وظمن .ملإ يمؾ سمداظمٚمف يٙم٤مسمد اًمذي اًمرضمؾ ،أوود واًمد

 .ًمدينف واعمٗمْمنؾ اعمٜمحٜمنل فأسمٞمن يمرد قمغم ضمٞمٗم٤مي وىمع .اًمدُمقع وضمٝمف قمغم

 هنق هٙمنذا شمندوم وٓ يم٤مُمٚمن٦م ًمٞمًن٧م هبج٦م .أظمرى ُمرة شمًٞمؾ دُمققمف وشمرك

 ًمتٚمنؽ طمنالمإ اٟمتٔم٤مر طمجرةإمم  وصؾ ًم٘مد .دوُم٤مً  ُمٗم٘مقدة طمٚم٘م٦م صمٛم٦م احل٤مل

 ،هبجن٦م ُمنـ هلن٤م ي٤م ورطمؾ شمريمف ىمد اًمٕمزيز صدي٘مف نإ .قم٤مؿم٤مه٤م اًمتل اًمٓمٗمقًم٦م

 ؟ومٞمٝم٤م يِم٤مريمؽ أطمد وٓ شمٙمتٛمؾ نأ هل٤م أيـ ُمـو

- 3 - 
 ويمٞمنقروأو هن٤مٟمز ضمٞمنػو هق .أيْم٤مً  قمٜمٞمٗم٤مً  اًمٞمقم يم٤من ضمقٟم٤منإمم  سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .شمٕمداد ُمٓم٤مًمٌٝمؿ ُمـ يٛمٚمقن ٓ ٤مٟمقايم .اًمٕمهتل ٟم٘م٤مسم٦م ُمع طم٤مدة ُمٗم٤موو٤مت ًمدهيؿ

 يٜمتجن٤من اخلٛمًن٦م اعمّمن٤مٟمع سمنلم ُمنـ ومٛمّمٜمٕم٤من ،ٟمت٤مجاإل شمقىمػ ىمد مت٤مُم٤مً أن 

 شمّمنٗمف ضمقٟمن٤من قمنـ يم٤مريٙم٤مشمػمي٦م رؾمقُم٤مت هٜم٤مك اًمنميم٦م درانضم قمغم .وم٘مط
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 .أيْمن٤مً  ـمٚمٌن٤موؿ ؿمنٕم٤مرات وهٜم٤مك يم٤مًمّم٘مر ٕم٘مقفاعم سمذي إٟمػو ؾٞمسم٤مًمٌخ

 أيمثنر ُمن٤مل ،ضمٞمنداً  ًمٚمٕمنهتل ادومٕمنقا ،سمخٞمؾ ومقؾمقأ ،رم ٓأو  سم٤معم٤مئ٦م أرسمٕمقن

 حمنٞمط طمنقل اًمٕمنهتل ٛمنعدم .ٟمًنت٘مٞمؾ ٟمحـ ،يٕمٞمِمقا نأ جي٥م اًمٕمهتل ،ًمٚمٕمهتل

 رضاب٢مسمن اًمٜم٘م٤مسمن٦م هبن٤م شم٘منقم اًمتل وممإ اعمرة هن٤مإ .ُمِم٤ميمؾ قمـ سم٤مطمثلم اعمٌٜمك

 رقمدأو ره٥مأو هدد ،ٟمدًا هلؿ ضمقٟم٤من وفمؾ قمزُمٝمؿ قم٘مدوا ًم٘مد .اعمًتقى هبذا

 اًمًنٜم٦م ذم ٟمت٤مجاإل ٟٓمخٗم٤مض اًمٚمقم ًمٚمٕمهتل فوضّم  .ضمدوى دون وًمٙمـ واٟمتٗمخ

 .اًمٕمنهتل ُمع اجلٞمدة اًمنميم٦م قمالىم٤مت صٗمق شمٕمٙمػمه٤م قمغم اًمٜم٘م٤مسم٦م وٓم اعم٤موٞم٦م

 وضمنف قمغم ضمٝمداً  قاًميٌذ مل وٕي٤مم ومٝمؿ و٤مذماإل سم٤مًمٕمٛمؾ ُم٤ٌمٓوؿ قمدم سم٥ًٌم

 يمٞمنؾ ُمنـ اٟمتٝمنك قمٜمندُم٤م .اًمنمنيم٦م قمنغم ظمٞم٤مًمٞمن٦م ذوـمن٤مً  وووٕمقا اًمٕمٛمقم

 طمنديثٝمؿ اؾمتٖمرق ًم٘مد .اعمٗم٤موو٤مت سمدأت صمؿ .ُمٜمٝمٙم٤مً  وىمع ًمٚمٕمهتل آو٤مُم٤مت

 ىمّمنػمة اؾمنؽماطم٦م هٜم٤مك يم٤مٟم٧م .ىمري٥م طمؾإمم  اًمتقصؾ دون اًمّم٤ٌمح أهمٚم٥م

 يم٤مٟم٧م شمٚمؽ .وم٤مظمر ًمٖمدام ىمري٥م ُمٓمٕمؿإمم  اًمٜم٘م٤مسم٦م ُمقفمٗمل دارةاإل ومٞمٝم٤م ظمذتأ

 نأ همنػم ىمٚمنٞمالً  اعمقاىمػ شمٗمتٞم٧م قمغم ظمالهل٤م ُمـ دارةاإل اقمت٤مدت ُم٤ميمرة ظمدقم٦م

 ؟ُمٕمٝمؿ يذه٥م مل ضمقٟم٤من

 ُمنـ اًمٕمديند نأإمم  اًمٜم٘م٤مسم٦م أؿم٤مرتُمـ اعمٗم٤موو٤مت  اًمث٤م  اًمٜمّمػ ظمالل

 ؾمقف ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػم وهٜم٤مك .ىمٚمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م اًمنميم٦م هٞمئ٦م نأو اؾمت٘م٤مًمقا ىمد اًمٕمهتل

 ذيمن٦م هٞمئن٦م شمًنت٘مٓم٥م ضمديدة أص٤ٌمغ ذيم٦م نأإمم  أؿم٤مروا .طم٤مًٓ  يٖم٤مدرون

 ًمٚمرواشمنن٥م أوومًننق ذيمنن٦م ُمننـ أيمثننر% 17 قمٚمننٞمٝمؿ قمرونن٧م وم٘منند أوومًننق

 قمنهتل نأ ٟمّمن٤مفاإل ُمنـ ومٝمؾ .اعمْم٤مقمٗم٦م ضمقرإ ومقائدقمدا قمـ  .ؾم٤مؾمٞم٦مإ

 ؟ؿمٝمري٤مً  ٟمػما ؾمٌٕملم ُمـ أىمؾ يًتٚمٛمقن زاًمقا ُم٤م ٟمٗمًٝمؿأ اًمٙم٤ٌمر اًمنميم٦م

 ؟يٙمٗمل سمهت صٌقريـ اًمٕمهتل يٙمـ ملأ -
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 وزينن٤مدة واًمٜم٘مننؾ اًمًننٙمـ خمّمّمنن٤مت ُمننع% 12 سمزينن٤مدة يٓمنن٤مًمٌقن هنننؿإ

 يم٤مًمٜم٘م٤مسم٦م ضمقٟم٤من يم٤من .اًمٓمٕم٤مم ًمقضم٤ٌمت ُم٤مًمٞم٦م وُم٤ًمقمدات ضم٤مزةاإل خمّمّم٤مت

 .ُمٕمٝمنؿ اًم٘مٓمٞمٕمن٦مإمم  إُمنر ووصنؾ يتزطمزح نأ رومض .اًمّمالسم٦م ُمٜمتٝمك ذم

 ُمنـ اًمتح٘منؼ ذم يٛمْمنقن سمٞمنٜمهت ٗم٤موون٤متاعم سمقىمػ ضمقٟم٤من دارةاإل وم٠مىمٜمٕم٧م

أن يت٘مٌؾ إضمراًم  واحلريص اًمٕمٜمٞمد ضمقٟم٤من سمقؾمع يم٤من ُم٤م .ضم٤مٟمٌٝمؿ ُمـ اًمٕمرض

 .ًمًنٚمٓمتفآظمنر  حتند  إٓ  هل ُم٤م ًمٚمنميم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م زُم٦مإ نإ ،ي٘مّٚمؾ ُمـ هٞمٌتف

 دارياإل اعمدير يم٤من ٟمفإ رم يمؾ سمٕمد .قمغمإ هل ىمراراشمف جيٕمؾ نأ يٜمقي يم٤من

 ًمٚمٜم٘م٤مسم٦م ومٙمٞمػ وقمْمالشمف دُم٤مهمف سمٕمرق احلٞم٤مةإمم  اًمنميم٦م ضم٤ممت وم٘مد .ًمٚمنميم٦م

 ظمنالل .ًمٗمٕمنؾ اًمٜم٘م٤مسمن٦م يٚمٖمنل نأ سمقؾمنٕمف يمن٤من وًمنق شمنفإراد شمثٜمنل نأ اًمٖمٌٞم٦م

 ويمٞمنقروأو ضمقٟمن٤من سمنذل وًم٘مد سمّمٛم٧م يراىم٥م ه٤مٟمز ضمٞمػ يم٤من اعمٗم٤موو٤مت

 ُمن٤م يٕمرومنقن اًمنذيـ ًمٚمٜم٘م٤مسمن٦م ٦ماًمثالصمن اًم٘م٤مدة يٗم٤موو٤من ومه٤م اجلٝمد ُمـ اًمٙمثػم

 اًمٜمٝمن٤مر ظمنالل اشمٗمن٤مقإمم  اًمتقصنؾ ينتؿ مل .ٕمْمنالتيٛمٚمٙمنقن اًمو يريدون

 ُم٘منداره٤م ؾمنٜمقي٦م ُمٜمح٦م ُمع اًمرواشم٥م ذم يمزي٤مدة% 41 سمٖمػم يًٛمح ٓ ومجقٟم٤من

 .اًمٜم٘منؾ ؾمنقى أظمنرى سمٛمخّمّم٤مت يٕمؽمف وًمـ ؾمٜمقات صمالث وًمٗمؽمة% 1

 وم٤معمٕمريمن٦م اًمٜمٝمن٤مر ُمٗم٤موون٤مت ُمنـ اًمثن٤م  اًمٜمّمػ غمقم ؿمخّمٞمتف رّوض ًم٘مد

 وهنل زوضمتنف تنفطمٞمّ  اعم٤ًمم ذم ُمت٠مظمراً  ٧ماًمٌٞمإمم  وصقًمف وقمٜمد .آشمٞم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م

 .فىمٚم٘مُمع يم٤مُمؾ  ٟمٗمًف قمغم ُمٖمٚم٘م٤مً  يم٤من شمّمٚمف مل اًمتل هبجتٝم٤م شمٌدي

 ،اًمٕمٚمٞمن٤م اعمدرؾمن٦م ذم ضمٞمند سمِمنٙمؾ آُمتح٤مٟم٤مت ضمٞمػ دىأ ًم٘مد ضمقٟم٤من -

 .سمحهتؾم٦م فأظمؼمشم ،قمجقسم٦مأ تفٟمتٞمج نإ سم٤ًٌمـم٦م

 سمٕمندُم٤م ضمقاسمنف يمنؾ وهنذا رأؾمف ضمقٟم٤من هزّ  .ؾمٞمٗمٕمٚمٝم٤م ٟمفأ أقمرف يمٜم٧م -

 .يديف وُمًٙم٧م سمج٤مٟمٌف وىمٗم٧م قمغمإإمم  ـمري٘مف وؿمؼ ُمٕمٓمٗمف ظمٚمع

 ؟ؾمت٘مقًمف ُم٤م يمؾ هذا هؾ -
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 .شم٘مري٤ٌمً  هم٤مو٤ٌمً  ضمقٟم٤من يم٤من

 .ضمٞمند رم وهنذا طمًٜم٤مً  اسمٜمل ومٕمؾ ًم٘مد ؟أىمقًمف ًمٙمل اعمزيد هٜم٤مك وهؾ -

 ؟فمٝمر وهؾ ؾمقهق ُمـ يمٚمٛم٦م صمٛم٦م هؾ نوأ ،ُمت٠مًمؼ وًمد ٟمفإ

 ؿمنٕمر .٤مإًمٞمٝمن يٜمٔمنر هنقو اًمًالمل ُمـ هبدوم وٟمزًم٧مسم٤مًمٜمٗمل  رأؾمٝم٤م هزت

 أقمٛمنؾ نأ جين٥م ٓ" .صندره ذم سم٤مٟم٘مٌن٤مض يِمنٕمر نأ سمقؾمنٕمف ويم٤من سم٤مًمتٕم٥م

 يمرؾمنٞمف قمنغم ٓيزال يم٤من "ذًمؽ يًتحؼ ٓ إُمر نإ" هبٞمج٤من ومٙمر "سم٢مومراط

 ذراقمن٤مه ويم٤مٟمن٧م ُمٜمٗمنرضمتلم متتندان ؾمن٤مىم٤مه .اًمٜمقمدامهف  قمٜمدُم٤م اًمقؾم٤مئد ذي

 ىمٌنٞمح ويمن٤من قطمن٤مً ُمٗمت ومٛمنف حتنرك ،خمتٚمٗمن٦م ادم٤مه٤مت ذم ُم٤ٌمٓة سمال ُم٘مذوومتلم

 قمٜمدُم٤م .واعمتٖمْمـ احلٚمٞمؼ همػم ظمده قمغم يًٞمؾ اًمٚمٕم٤مب ُمـ صٖمػم ظمط .اعمٜمٔمر

 شمْمنحؽ إٓ أن سمقؾمٕمٝم٤م يم٤من ُم٤م صٖمػمة ىمْمٞم٦م طمقل تفعمٜم٤مىمِم زوضمتف دظمٚم٧م

 جيٕمؾ يمٞمػ اًمٜمقم ُمـ ٧موشمٕمجٌ .ُم٤م ؾمٙمػم دور ي١مدي وم٤مؿمؾ سمٛمٛمثؾ أؿمٌف ومٝمق

 ؾمنتٗمزقمٝمؿ اًمتنل ؿمٞم٤ممإ يٗمٕمٚمقن جيٕمٚمٝمؿ ٟمفإ ،اًمِمٙمؾ هبذا مح٘مك اًمٜم٤مس ُمـ

 .ضمٞمند ُمقوقع ومٝمذا شمرؾمٛمف نأ ومٙمرة همرو٤مأ ًمٚمحٔم٦م .قمرومقه٤م ُم٤مإذا  سم٤مًمت٠ميمٞمد

 ذم شمتًن٤ممل إٓ أن هل٤م يم٤من وُم٤م .قمٚمٞمف هق يمهت ٟم٤مئهتً  وشمريمف اًم٤ٌمب إهمالق ىمررت

 ًمٚمٜمنقم ووٞمن٠مت همرومتٝم٤مإمم  ذه٧ٌم .اسمٜمف ًمٜمتٞمج٦م ايمؽماصمف قمدم ؾم٥ٌم قمـ ٟمٗمًٝم٤م

 سمنهت ه٤مدئن٤مً  اًمٞمنقم يمن٤من ًم٘مد .زقمجٝم٤مشم اًمتل ؿمٞم٤ممإ ُمـ اًمٕمديد هٜم٤مك نأ رهمؿ

 اًمٜمنقم زطمنػ سمره٦م وسمٕمد ؾمئٚم٦مإ شمٕمذهب٤م ُمٝمت٤مضم٦م اًمنير قمغم شم٘مٚم٧ٌم ،يٙمٗمل

 .همري٦ٌم سمّمقرةه٤مدئ٤ًم  اعمٜمزليم٤من و .إًمٞمٝم٤م
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 عشر الثامه الفصل
 المــالظ

 مح٤مُمٝمن٤م ُمنـ سم٤مٟٓمتٕمن٤مش شمِمٕمر وهل اجلٚمقس همروم٦مإمم  ضمقًمٞمٞم٧م ؾم٤مرت

 .ًمٚمٛمقؾمننٞم٘مك آؾمننتهتع تأرادو ًمٞمٜمنن٤مم ضمننقي اًمٙمٚمنن٥م ووننٕم٧م .اًمٕمِمننٌل

 .اعمّم٘مقًم٦م اًمٙم٤مسمٞمٜم٦م قمغم اخلِمٌل اًمرف ُمـ اعمِمٛمس ويمقؾمـ ذيط اظمت٤مرت

 .ؿمديداً  أصٌح صمؿ اًمٌدم ذم ُم١ميمد همػم سمِمٙمؾ اًم٤ٌمب ـمرق صمؿ

 .أطمد ُمع ُمققمد ًمدهي٤م ومٚمٞمس يٙمقن نأ يٛمٙمـ ُمـ ُمت٤ًمئٚم٦م ٟم٤مدت .ىم٤مدُم٦م -

 ًمٚمت٠ميمند اعمٙم٤من سمٕمٞمٜمٞمٝم٤م شمتٗمحص اًم٤ٌمبإمم  شمتجف هلو اعمًجؾ ضمٝم٤مز أؾم٘مٓم٧م

 اًمٙمرد ووع شمرشمٞم٥م شمٕمٞمد ًمٙمل وشمقىمٗم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ُمٙم٤مٟمف ذم رم يمؾ نأ ُمـ

 ذم اعمٗمتن٤مح دار .اًمٌن٤مب ًمٗمنتح راونٞم٦م وُمْم٧م اًمرئٞمًٞم٦م اعمٜمْمدةإمم  ٟم٘مٚمتف صمؿ

 .اًم٤ٌمرد اعم٤ًمم هقام وضمٝمٝم٤م قمغم واٟمدومع اًمث٘م٥م

 ؟اًمدظمقل ٜملأيٛمٙمٜم ضمقًمٞمٞم٧م اخلػم ُم٤ًمم -

، وسمندت اًمذهقل ُمـ ٤معىمٜمإمم  واؾمتح٤مل وضمٝمٝم٤م وشمٖمْمـ ٟمٗم٤مؾمٝم٤مأ ىمٓمٕم٧م

 .ويم٠مهن٤م اُمتٚمٙم٧م ىمقة يم٤مهة

إمم  حتنرك صمنؿ ىمن٤مل .أُم٤مزطمنؽ أٟمن٤م ،ًمرؤيتل ؾمتٜمدهِملم ٟمؽأ أقمرف مل -

 .دقمقة سمال اًمٖمروم٦م

 أريٙم٦م قمغم ضمٚمس .احل٘مٞم٘م٦م ذم ًمٓمٞمػ ُمٙم٤من ووأ ،هٜم٤م مجٞمؾ ُمٙم٤من ًمديؽ -

 قمنغم ووونٕمٝمهت ىمدُمٞمنف رومنع .همريٌن٤مً  ًمنٞمس تٍمف ويم٠مٟمنفيوراح  ُمزدوضم٦م

 شمٙمقن نأ يٛمٙمـ يم٤من ومهت ،سم٤مرشم٤ٌمك ومٙمره٤م وضم٤مل سمٌطم ًم٤ٌمبا أهمٚم٘م٧م .اعمٜمْمدة
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 اًمقمهٞم٦م اًمدُم٤مم ُمّم٤ميص قمـ ىم٤مًمقه ُم٤م نإ .ىمٌٚمٝم٤م ىمد ؿمٌح٤مً  ًمق أن اٟمّمٕم٤مىم٤مً  أيمثر

 :وم٘م٤مًم٧م همثٞم٤من اقمؽماه٤م .ٟم٤ًمناإل ُمـ احلٞم٤مة دم متتص اًمتل شمٚمؽ اعم٤ميض ذم

 ٟمٔمنر .صقو٤م شمًؽمد وهل شمٚمٕمثٛم٧م ؟ُمٙم٤م  قمغم قمثرت يمٞمػ..؟يمٞمػ -

 .ؿمٕمٚم٦م قمٞمٜمٞمف ذم ًمٚمحٔم٦م ج٧موشمقه ٤مإًمٞمٝم

 ٟمنؽأ هٜمن٤م اًمقطمٞمد اًمٌمم نإ ،رائحتف خيٚمػ ومٝمق اعم٤مقمز ذيمر يٛميض أيٜمهت -

 .قمٓمر وًمٙمٜمؽ سم٤معم٤مقمز ًم٧ًم

 قمنغم ؾمنٞمٓمرت حلٔمن٦م ذم ،وضمٝمٝمن٤م قمنغم يمثنػماً  آٟمنذه٤مل يٌدُ  ومل شمٗمحّمتف

 اًمٜمحٞمنؾ وضمٝمنف ؿمنٙمؾ نإ .قمن٤مم ظمنالل واوح٦م سمّمقرة ؿم٤مخ ًم٘مد .قمقاـمٗمٝم٤م

 شمٜمْمح ضمٌٝمتفو شمٕمٛم٘م٧م اًمتج٤مقمٞمد ـوًمٙم اً أظمػم هشمذيمر يمهت يم٤من اًم٤ٌمرزشملم ٞمفوومٙمّ 

 قمٞمٜمٞمنف امحنرار .ىمٌؾ ُمـ ظمديف ذم ؾشمرهّ  هٜم٤مك ٙمـي ملو اًمٚمحؿ ُمـ ظم٤مديدأ يم٠مهن٤م

 اًمٙمثنػم يٛمٚمؽ ٓ رضمؾ ومٝمق هٜم٤م ُم٤مأ .اٟمتٗم٤مخ حتتٝمهت وهمري٥م قمٛمٞمؼ شمٕم٥م يٜمؿ قمـ

 .فٟمج٤مطم ؾمٚمح٦مأ يمؾ ُمع ساقمف ذم ُمٜمٝم٤مراً  رضمال يم٤من هٜم٤م .ّمداىمٞم٦ماعم ُمـ

 .ضمقٟمن٤من ُمِم٤ميمؾ ٟم٤ٌممأ ٤مإًمٞمٝم شمنسم٧م ومٚم٘مد ىمْم٤مي٤مه قمـ شمٕمرف أيْم٤مً  يم٤مٟم٧م

 ؿمنٞمئ٤مً  هٜمن٤مك نأ سمد ٓ  ومل) ؿم٤مرع أؾمٗمؾ يم٤معمٕمت٤مد شمدور ظم٤ٌمرإ سمدأت قمٜمدُم٤م

 .إًمٞمف ىمربإ اًمٙمرد قمغم دمٚمس وهل أيمؼم سمث٘م٦م ؿمٕمرت .ُم٤م

 ؟شمريد ذاُم٤م ه٤م ُمٜمل شمريد ُم٤مذا -

 .قمٞمٜم٤مه وُمْم٧مأو ،ضمداً  يمثػم سمٛمرح ،سمٛمرح ضمقٟم٤من وحؽ

 ُمن٤م شمٕمنروملم .أظمنرى ُمنرة ونحؽ ؟ُمٕمل ممثٚم٦م شمٙمق  نأ ٤موًملمحت هؾ -

 .ضم٤مداً  وضمٝمف أصٌحو اًمْمحؽ قمـ يمػ صمؿ ؟يمذًمؽ أًمٞمس ،أريد

 واحلجنقزات وآظمتٗم٤مم اًمٖمش ًمٕم٦ٌم ذم ُمٕمؽ شمقرطأ ومٚمـ شمريد  يمٜم٧م نإ -

 .ٕٟمجزه٤م أظمرى أقمهتل ًمدي ٠مٟم٤موم ذًمؽإمم  ُم٤م ويمؾ اًمٗمٜم٤مدق ذم اًمني٦م

 أُمنر .وم٘منط إُمنر طمنقل يٜملأظمؼم ،ضمقًمٞمٞم٧م صؼمي وم٘مدأ دمٕمٚمٞمٜمل ٓ -

 .ُمٕمل ٞمٝم٤مأظمذشم اًمتل اًمّمقرة
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 .ًمتف٠مؾم ضم٤مداً  يم٤من ٟمفأ رأت وعم٤م سمْمحٙم٦م اٟمٗمجرت اًمٌدم ذم

 ؟شمتٙمٚمؿ رمأي  قمـ ؟صقرة أي٦م -

 .ؾمقط رضسم٦م يم٠مهن٤م اًمقضمف قمغم وصٗمٕمٝم٤م و٤ٌميب يمٌمم هيٕم٤مً  هنض

 ؟شمًٛمٕملمأ ُمٕمؽ سم٤مًمٕمٜمػ أسمدأ دمٕمٚمٞمٜمل ٓ ضمقًمٞمٞم٧م -

 صمنرأ ويمن٤من إًمٞمنف ٝم٤مرأؾمن وؾمنح٥م قمٚمٞمٝم٤م وضمٚمس ًمبُم٤مم اعمٜمْمدة ؾمح٥م

 ىمٜمن٤مع قمـ قم٤ٌمرة وضمٝمف يم٤من .ه٤مدئت٤من قمٞمٜمٞمٝم٤م وًمٙمـ .ظمده٤م قمغم سم٤مدي٤مً  ص٤مسمٕمفأ

 .ضمٞمداً  قمرومتٝم٤م اًمتل اًم٘مًقة ُمـ

 ًم٧ًمأ .اًمٗمراشذم  اًمٗم٤مطمِم٦م صقرٟم٤م قمـ شمٕمرومٞمٜمف ُم٤م يمؾ يٜملأظمؼم ضمقًمٞمٞم٧م -

 ؟ؽأضمٚمُمـ  قمٛمٚمتف ُم٤م يمؾ قمغم يـشمردّ  هٙمذا هؾ ؟عم٤مذا ؟وىمٕمتٜملأ عم٤مذا ؟ظمجقًم٦م

 وًمٙمـ شمٍمخ نأ تأراد .قمٜمف ٟمٔمره٤م ؿم٤مطم٧مأو اًمقرامإمم  رأؾمٝم٤م ؾمح٧ٌم

 هن٤مؿمٕمرت سم٠م ،اًمًج٤مدة ؾمٓمح قمغم اعمٌٝمٛم٦م اًمٜمهتذج ذم طمدىم٧م .ذًمؽ يًٕمٝم٤م مل

 وىمتن٤مً  هل٤م يتٞمح وهق راىمٌٝم٤م ضمقٟم٤من .اعم٤ميض فمالل ُمـ ـمقيؾ ـمريؼ ُمـ ضم٤ممت

 ًمٖمرومن٦ما يم٤مٟمن٧م "سمن٤مًم٘مقة وًمنق ؾمتتٙمٚمؿ ..ؾمتتٙمٚمؿ" ًمالقمؽماف ٤مً ووىمت ًمٚمتٗمٙمػم

 ُمٕمٜمنك سمال اًمتل اًمٜمهتذج نإ .ومٞمٝم٤م احل٤مر اهلقام شمٜمٗمخ اًمتل اعمراوح ؾمقى ٦مص٤مُمت

 واًمنده٤م يمن٤من .ٗمقونقي٦مًما طمٞم٤مون٤م سم٠مطمداث ُم٤م سمٓمري٘م٦م ذيمرو٤م اًمًج٤مدة قمغم

 ٧مأصنٌح ومٕمٜمندُم٤م .يم٤من ُم٤م يٚمخص ذًمؽ وهم٤مومالً ١مُمٜم٤ًم ُمو ٤مً ُمتٕمّمٌ ديـ رضمؾ

إمم  وؾمن٤مىمٝم٤م اًمٗمنقر قمنغم اًمٌٞمن٧م ُمنـ أسمقهن٤م ـمرده٤م اعمدرؾم٦م ذم وهل طم٤مُمالً 

 .ذًمؽ قمـ اعم١ًمول اًمرضمؾ ودمد متيض نسم٠م ه٤مأظمؼمو اًمِم٤مرع

 ُمن٤م اخلّمقص وضمف قمغم شمتذيمر نأ يٛمٙمٜمٝم٤مو .اجل٤مُمٕم٦م ذم ؿم٤مسم٤مً  اًمرضمؾ يم٤من

 .اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ طمدث

 فأظمؼمشم طمٞمٜمهت ُمٌتًهتً  اًمِم٤مب ؾم٠مهل٤م ؟احلٛمؾ قمـ اعم١ًمول أأٟم٤م -

 .سظم٧م ؟ؾمقاك وُمـ -

 ؟ـم٤مًم٤ٌمً  زًم٧م ٤مُم ٟمٜملأ شمري نأ يٛمٙمٜمؽأٓ  ،هأريد ٓ طمًٜم٤م -
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 رم ٓ ٟمنفأو سمنف شمٕمتٜمنل ؾمنقف ٟمؽ٠مسم ىمٚم٧م ٟمؽأ اقمت٘مدت ؟هآ ٗمٕمؾشمَ  مل -

 ؟ؾمٞمحدث

 ُمن٤مذا وًمٙمنـ إؿمنٞم٤مم ُمنـ اًمٙمثنػم ىمٚم٧م ٟمٜملأ يٌدو .طمًٜم٤مً  !!ومٕمٚم٧م أٟم٤م -

 اجلنٜمس ًمتٕمن٤مـمل اعمٜم٤مؾم٥م همػم اًمقىم٧م اظمتٞم٤مر ذم هم٤ٌمئؽ ُمع أومٕمؾ نأ سمقؾمٕمل

 ؟أي رم سمقؾمٕملهؾ 

 ؟نأ ؿمنٞمئ٤مً  شمٗمٕمنؾ أٓ ،طم٤مل يمؾ قمغم ؟أٟم٧م أم اجلٜمسأراد  ُمـ أٟم٤م هؾ -

 ؟يمذًمؽ أًمٞمس

 ؟ُمٜمف اًمتخٚمص ؾمٞمٙمٚمٗمؽ يمؿ -

 .اًمٌٞم٧م ُمـ أيب ـمرد  ًم٘مد .اً سم٤موٟمد مخًلم طمقازم -

 .وضمٝمف و٤ممأو ص٤مسمٕمفأ ىمرىمع صمؿ ًمٚمحٔم٦م ومٙمر

 ٟمٜملأ يمهت مت٤مُم٤مً  ُمتٕم٘مؾ رضمؾ ٟمفإ أيب وٟم٠ًمل ؾمٜمذه٥م .اًمٕمٛمؾ ُم٤م ؾم٠مظمؼمك -

 .شمٕمروملم يمهت اًمٕم٤مئكم اًمؼمعم٤من ُمـ قعٟم ٟمفإ .قمٚمٞمف ُمّم٤مدىمتف دون ىمراراً  ختذأ ٓ

 يٓمٚمنؼ وهنق صقشمف سم٠مقمغم ص٤مرظم٤مً  اٟمٗمجر وم٘مد ،واًمده ،اعمتٕم٘مؾ اًمرضمؾ ُم٤مأ

 ًم٘مند .اًمٗمنقاطمش ىمن٤مُمقس ذم طمتنك جينده٤م نأ مًمٚمٛمر يٛمٙمـ ٓ اًمتل اًمِمت٤مئؿ

 ُمنـ محٚمن٧م ىمند هنن٤م٠مسم ـقمٚمأو اًمِمؽ ٤مإًمٞمٝم يرىمك ٓ اًمتل وًمده ؿمخّمٞم٦م ص٤من

 .همػمه ؿمخص

 ٟمٜمنلأ شمٕمٚمٛمنلم وٕٟمنؽ واقمداً  ُمًت٘مٌالً  يٜمفدمد ٕٟمؽ ذًمؽ شمدقملم ٟمؽإ -

 ومئ٦م ُمـ ورىمتلم ٤مإًمٞمٝم ورُمك هب٤م قمّمػ .أٟم٧م اًمٜم٤ًمم ُمـ ٟمقعأي  أقمرف .صمري

 .اعمٜمزل ُمـ خترج نأ هب٤م وسخ .اتدوٓر اخلٛم٦ًم

 قمٚمٞمنؽ ؾمن٠مىمٚم٥م ٓإو صم٤مٟمٞمن٦م سم٘مرسمف أراك نأ أريد ٓ ،اسمٜمل شمدُمػم شمريديـ -

 .ي١موهين٤م ًمنـ ٟمنفأ يمنهت ،واًمده٤م عم٤م يّمٗمح قمٜمٝم٤م سمٕمند .اًم٤ٌمب وصٗمؼ .اجلحٞمؿ

 قم٤مؿم٧مآظمر  رضمؾ ُمـ وشمزوضم٧م ـمقيؾ زُمـ ُمـ ٤مأسم٤مه شمريم٧مىمد  ُمٝم٤مأيم٤مٟم٧م 

إمم  تؾمن٤مومر ًمنذًمؽ .ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمند قمٜمٝم٤م شمًٛمع مل ضمقًمٞمٞم٧م .ٟمٙمٚمؽماإ ذم ُمٕمف
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 صمنؿ اجلٜملم ُمـ اًمتخٚمص ذم ؾم٤مقمدو٤م اًمتل ضمٜمٙمؾأ قمٛمتٝم٤م ُمع ًمتٕمٞمش سيم٤مقًم

 احلٞمن٤مة ىمٞمد قمغم ٤ممًمٚمٌ٘م ـمري٘م٦م أومْمؾ هل شمٚمؽ .قم٤مهرة ُمٜمٝم٤م دمٕمؾ نأ طم٤موًم٧م

 سمٕمنض يٕم٤ميٜمٝمن٤م ُمـ أضمنؾ أن اًمؽمشمٞم٤ٌمت قمدتأ هن٤مأ قمٛمتٝم٤م ٤مأظمؼمو .اعمديٜم٦م ذم

 قمٛمتٝمنن٤م ُمننـ تومٗمننرّ  ،ذًمننؽ ضمقًمٞمٞمنن٧م شمٓمننؼ مل .ؾمننٞم٠مشمقن اًمننذيـ اًمرضمنن٤مل

 نأ ًمدرضمن٦م ضمنداً  صنٕم٦ٌم يم٤مٟم٧م ُمقرإ ًمٙمـ .طم٤ًمهب٤م قمغم همروم٦م واؾمت٠مضمرت

 وًمن٦محم٤م أقمندت .صمٛمنـ سمندون يتح٘منؼ نأ يٛمٙمنـ ٓ اًمقفمٞمٗمن٦م قمغم احلّمقل

 .احلٞمن٤مة ىمٞمند قمنغم وفمٚمن٧م ةظمػمإ اًمٚمحٔم٦م ذم إُمر قمـ ٧مختٚمّ  صمؿ ًمالٟمتح٤مر

 اعمح٤مومٔمن٦م ؿمخّمنٞمتٝم٤م قمغم اًمٌ٘م٤مم ذم أُمره٤م رتدسمّ  آوٓمراب ؾمٜمقات ظمالل

 ذم يم٤مٟمن٧م .اجلٜمًنٞم٦م وُمتٓمٚمٌن٤موؿ اًمرضمن٤مل قمـ آسمتٕم٤مد ذم ومٚمًٗمتٝم٤م رتوـمقّ 

 ٚم٧مىم٤مسم طمٞم٨م ومٞمف قمٛمٚم٧م اًمذي اعمٍمف ُمدير ُمع طميو٤م رؾمٛمٞم٦م ؿمٌف طمٗمٚم٦م

 سمٕمند ،ضمديند ُمّمنٜمع اومتتن٤مح سمٛمٜم٤مؾمن٦ٌم احلٗمٚم٦م أىم٤مم ًم٘مد .وممإ ًمٚمٛمرة ضمقٟم٤من

 هلن٤م اؾمنت٠مضمر .ظمٚمٞمٚمتنف ٧م٠مصٌحوم ُمتقاصٚم٦م ًم٘م٤مماتُمٕمٝم٤م  ٥مرشمّ  وممإ اعم٘م٤مسمٚم٦م

 ٧ميمّٗمن ومجن٠مة .اًمني٦م قمالىمتٝمهت واؾمتٛمرت ُم٤مدي٤مً  هب٤م وأهتؿ ؾمقروًمػم ذم ؿم٘م٦م

 .ٞم٥ماًمؽمشم هذا ٧مُمٚمّ  وىمد يٕمجٌٝم٤ميٙمـ  مل احل٘مٞم٘م٦م ذم ،رؤيتف قمـ

 .هيزه٤م وهق ىم٤مل ؟عم٤مذا ؟ضمقًمٞمٞم٧م ي٤م ٝم٤مومٕمٚمت عم٤مذا -

 .ذًمؽ شمٕمرف نأ ًمؽ ومْمؾإ وُمـ ضمقٟم٤من ي٤م صقر هٜم٤مك ًمٞمس -

 :ُمرسمٙم٤مً  ًمٞمٌدو دوره ضم٤مم

 ؟صقر هٜم٤مك ًمٞمس ن٠مسم شم٘مّمديـ ُم٤مذا -

 .ُمرشملم أمحؼ ضمٕمٚمقك ًم٘مد احل٤مل يٕمٜمٞمف ُم٤م سم٤مًمْمٌط هذا -

 .ُمًت٘مٞمهتً  وضمٚمس ىمٌْمتف ُمـ طمرره٤م

 ؟اهل٤مشمٗمٞم٦م آشمّم٤مٓت هذه ويمؾ ؟ؼأمح ُمٜمل ضمٕمٚمقا أٟم٤م -

 هب٤م وطمدق ًمٚمحٔم٦م شمقىمػ

 .يًتخدُمؽ يم٤من ؟مت٤مُم٤مً  أًمٞمس ،ودي يًتٕمٛمٚمؽؾمقهق  يم٤من -
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 :شمٓمروم٤من قمٞمٜم٤مه سمدت

 ،ًمٞمنؽإ اًم٘مدوم ىمٌؾ ىمٚمٞمٚم٦م سم٠مُم٤ميمـ ؾمٞمٛمر ٟمفإ وىم٤مل ؾم٤مقمتلم ىمٌؾ هٜم٤م يم٤من -

 .سمٕمْمٙمهت شمٗم٘مدا نأ اعمخجؾ ُمـ يمؿ

 ؟ىمٌؾ ُمـ سمذًمؽ ختؼميٜمل مل عم٤مذا -

 .سم٤مردشملم ه٤مقمٞمٜم٤م يم٤مٟم٧م

 ومٕمٚمتنف ممن٤م سمن٤مًمٙمثػم ؾمنٛمٕم٧م ، أٟمن٤مو ذينر رضمنؾ ٟم٧م٠موم يمرهؽأ ٕٟمٜمل -

 طمث٤مًمن٦م يِمٌٝمقٟمٙمهت وُمـ وؾمقهق أٟم٧م .يمٚمٞم٤مً  سمؽ ُمٕمرومتل قمغم ٟم٤مدُم٦م أٟم٤مو سم٤مًمٜم٤مس

 .سمٛمرارة ىم٤مًم٧م .وؿمٞمٙم٦م وهزيٛمتٙمؿ اًمٜم٤مس طمٞم٤مة قمغم شمدوؾمقن ٟمٙمؿإ اعمجتٛمع

 .أو٤موم٧م ،يِمٌٝمؽ ٓ اسمٜمؽ نأ هلل محداً 

 ...ب سمدأت وهؾ ؟اسمٜمل ٧مىم٤مسمٚم يـأو ؟سمٜملا -

 .رم سمال سمدأت -

 وهنق اًمٖمرومن٦م اًمٙمٚمن٥م ومدظمؾ سظم٧م .ييهب٤م وسمدأ قمٚمٞمٝم٤م اٟم٘مض ومج٠مة

 سمحري٦م وسظم٧م ُمالسمًٝم٤م ُمزق سمٕمدُم٤م سمٕمٛمؼ شمٜمٗمس .ضمقٟم٤من طمقل ىم٤مومزاً  يٜمٌح

 ىمدُمٞمنف حتن٧م اًمٙمٚمن٥م ٟمنٌح .ؾمن٤مظمـ يقم ذم يمٛمحرار ومٞمف اًمٖمْم٥م وم٤مؾمتِم٤مط

 سمقطمِمنٞم٦م ورومًنف ٟمن٤منضمق وم٤مؾمتدار اًمرضمؾ يم٤مطمؾ ذم وقمْمف سمٜمٓم٤مًمف وؾمح٥م

 هنقى صمؿ .وطمزيٜم٤مً  ىمّمػماً  ٟمٞمٜم٤مأ يٓمٚمؼ وهق اًم٤ٌمب ىمرب ؾم٤مىمٓم٤مً  اًمٙمٚم٥م ومٕمقى

 ؾمنٛمع .اًم٤ٌمرد اعمٔمٚمؿ اًمٚمٞمؾإمم  اًمٖمروم٦م ظم٤مرج ؾم٤مر شمٗمٙمػم حلٔم٦م وسمدون ظم٤مُمداً 

 .ُمًن٤موم٦مسُمٕمند  قمنغم صنقاتإ وشمالؿمن٧م ضمروه٤م قمغم شمٜمقح وهل ضمقًمٞمٞم٧م

 ؿمنديد هٞمجن٤من ذم ؾم٤مر .قمدوه عمقاضمٝم٦م اًمٌٞم٧مإمم  ؾمٞم٤مرشمف ذم سمجٜمقن واٟمٓمٚمؼ

 .همْمٌف دىيٕمر اهتهتُم٤ًم عم ومل سمنمود خيٗمؼ وىمٚمٌف
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 عشر الحاضع الفصل

 يم٤من وصال وقمٜمدُم٤م .اًمٜمتٞمج٦م ًمرؤي٦م أُمف ُمع آسمـ ذه٥م اًم٤ٌميمر اًمّم٤ٌمح ذم

 .اهلٞمئنن٦م ُمٙمتنن٥م ذم سمٛمتٕمنن٦م أُمننف سظمنن٧م .آٟمتٔمنن٤مر ذم اعمنندهش اًمؽمطمٞمنن٥م

 ضمٚمًنقا .تّمٚم٦ماعم اًمّمٗمقف ُمـ ُمٜم٤مود صمالث ورام ٟمٗمًٝمؿأ رشمٌقا واعمٕمٚمٛمقن

 وقمنغم اًمقؾمنط ذم ضمٚمس وم٘مد اًمًٛملم اًمدائري سمقضمٝمف اعمدير ُم٤مأ ،طمٙم٤مم ُمثؾ

 ؿمن٤مهد ،ضمٞمٗمن٤مي مأصندىم٤م ُمنـ اًمٙمثنػم وهٜم٤مك .ُمدهش شمٕمٌػم اعمتٕمرق وضمٝمف

 ىمنرب ُمٕمٚمنهتن ؾمنٗمؾإ ذم .ُمٕمتن٤مدة همػم سمرهم٦ٌماًمٜمٝم٤مئل  ظمػمإ اًمّمػ ـمٚم٦ٌم

 ٚمٌنن٦ماًمٓم ٟمتنن٤مئ٩م ًمٗمحننص يت٠مؾمننت اًمتننل إه يرؿمنندان ٤متقمالٟمنناإل ًمقطمنن٦م

 ومًٕمؾ اجلقائز شمقزيع سمدأ اعمٙمت٥م ازدطمؿ نأ سمٕمد .اهلٞمئ٦م ُمٙمت٥مإمم  ًمػمؾمٚمقهؿ

 واًمْمننجٞم٩م طم٤مدينن٨مإ ُمننـ اًمٕمدينند هٜمنن٤مك .ًمالٟمتٌنن٤مه ضمٚمٌنن٤مً  سمْمننج٦م اعمنندير

 رادينق ضمٝمن٤مز فًمق أٟمن يمهت .ومج٠مة اًمْمجٞم٩م هدأ اعمدير ؾمٕمؾ وطملم اعمتْم٤مرب

 وىمند اًمًٕم٤مل هذا ُمٖمزى ضمٞمداً  يدريمقن اًمٓمٚم٦ٌم .صقشمف ظمٗمضأ وىمد ص٤مظم٥م

 وم٤مًمٕمّمن٤م .صنؼمه اؾمنتٜمزف ىمد اعمدير نأ يٕمٜمل وم٤مًمًٕم٤مل أظمر هؿأطمد ىمرص

 اًمٌٞمن٧م ذم طمتنك اعمندير يٓمٚم٘مف قم٤مدة اًمًٕم٤مل هذا ًمٙمـ .ومقراً  اًمًٕم٤مل سمٕمد شم٠ميت

 ـمالسمن٤مً  رأى .احلِمندإمم  وٟمٔمنر اعمدير واسمتًؿ اًمْمجٞم٩م مخد ًم٘مد .زوضمتف ُمع

 ٤ممأسمن سمٕمنض وضمنقه قمنغم ىمٚمنؼ ُمالُمنح ورأى يديـدضم ظمريـآو ُمٕمرووملم

 "احلٞم٤مة ذم ـمٗم٤مهلؿأ ٟمج٤مح ضمؾأ ُمـ سم٤ممأ يّمكم" .أظمرى وضمقه قمغم هوراً و

 ٤ممأسمن يتٍّمنف ُمـ أضمؾ أن هل ـمٗمؾ يمؾ وصالة" ظمٓمٌتف اعمدير سمدأ هٙمذا

 ٛم٦مٌ ٝمَ مَهْ  تهو اؾمتج٤مسمتٝمؿ ًمٞم٘مٞمس شمقىمػ "ؾمٌ٘مقهؿ اًمذيـ ُمـ أومْمؾ سمِمٙمؾ
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 ؼوصنٗمّ  اًمٓمنالب سمٕمنض واسمتًؿ رؤوؾمٝمؿ ٤ممأسم سمٕمض وهزّ  احلِمد ظمالل

 ذم اًمٜمجن٤مح ُمـ يٌدأ دائهتً  احلٞم٤مة ذم اًمٜمج٤مح" .صقت سمدون إطمداث قناعمٕمٚمٛم

 اًمنذيـ نإ .ًمٚمٕمٛمنؾ فصن٤م وطمن٥م وقمنزم ؿم٤مق ضمٝمد طمّمٞمٚم٦م وهق اعمدرؾم٦م

 ذم رم ُمنـ ًمٞمس .ظمالصٝمؿإ ظمؼمٟم٤م اًمٕمٚمٞم٤م اعمدرؾم٦م ذم آُمتح٤مٟم٤مت اضمت٤مزوا

 يٓمٛمنح ًمنذًمؽ وؾمنخٞمػ طم٘مٞم٘مل همػم رم احلظ ،احلظ اؾمٛمف آُمتح٤مٟم٤مت

ظمّرضم٧م  ىمد اًمٙمٚمٞم٦م هذه نإ .اًمٜمج٤مح ًمٞمّم٤مدومقا اُمتاليمفإمم  مهمٌٞم٤موإ اًمٙم٤ًممم

 سمنداظمٚمٝمؿ محٚمقا هؿاًمٕمٛمؾ،  ُمٞم٤مديـ خمتٚمػ ذم اًمٜم٤مضمحلم اًمرضم٤مل ُمـ ضمٞم٤مًٓ أ

ٟمحتن٤مج  ٟمٜم٤مإ .وؾمعإ احلٞم٤مة ذم شمٜمِمئتٝم٤م قمغم ؾم٤مقمدٟم٤مهؿ ٟمحـو .اًمٜمج٤مح سمذور

 ٞمنقماًم جمتٛمع ظمذًمٜم٤م ىمد قمديدة ومٌٓمرق اعمت٠مًم٘ملم اًمٕم٤ٌمىمرةإمم  ىمٌؾ ذي ُمـ أيمثر

 ذم ضمٞمندة سمّمنقرة درؾمنقا اًمنذيـإمم  رؾم٤مًمتل نإ .اعمٝمٛم٦م احل٤مضم٤مت أهمٚم٥م ذم

 يّمنٌحقا نأو واعمثن٤مسمرة اًمتقاصنؾ ذم آؾمنتٛمرار وضمنقب هل آُمتح٤مٟم٤مت

 ."ذًمؽإمم  وُم٤م ٤مً ويمت٤مسم وقمٚمهتم صٞمٚملمأ ُمٗمٙمريـ

 ُمن٤مأ ومخنقريـ واعمٕمٚمٛمنقن ومنرطملم ٤ممأسمن ويمن٤من ـمقيالً  احلِمد ًمف صٗمؼ

هنذه  ُمثؾ ذم هصؼم ُمدى يٕمرومقن ومٝمؿ سم٠مًم٘م٤مسمف ص٤مدطملم اسمتٝمجقا وم٘مد إوٓد

 .اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 أظمرى يمٚمٞم٦م أي٦م ذمسم٤مًمدراؾم٦م  هلؿ ؾمٛمح ًمق ٟمفأ هلؿ ومرؾم٤مًمتل اًمراؾمٌقن ُم٤مأ"

 ٟمتٞمجن٦م اًمتٗمنقق نإ ،حت٘مٞم٘منف شمريندون عمن٤م ظمٚمّمقاأو ضمٞمداً  ادرؾمقا هلؿ ىمقلوم٠م

 ذم قمٚمنٞمٙمؿ ي٘مع اًمٕم٥مم نإ :أىمقل اًمٞمقم واؤضم٤م اًمذيـ ٤ممأسموإمم  .ظمالصاإل

 ."اعمًت٘مٌؾ قمٔمهتم ُمـ وضمٕمٚمٝمؿ وؿُم٤ًمقمد

 ومتح .ُمنمىم٤مً  قمرىم٤مً  اعمدير ومٜمْمحقمٚم٧م و اًمتّمٗمٞمؼ ُمقضم٦م سمدأت أظمرى ةً ُمر

 نأ حًمنقّ  قمٜمندُم٤م اجلٚمقس وؿمؽ قمغم راعمدي ويم٤من وؾمٙمل ىمٜمٞمٜم٦م اعمٕمٚمٛملم أطمد

 ."يذيمروٟمٜم٤م نأ وم٠مظمؼموهؿ ذًمؽ طمدث نإ" :وم٠مو٤مف .سمٕمد شمٜمتف مل ٌتفظمٓم
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 طمٞمن٤موؿ قمنـ ُمنقضمزاً  شم٤مرخين٤مً  قمٓمنقاأو سم٤مجلقائز اًمٗم٤مئزيـ سم٠مؾمهتم ٟم٤مدوا صمؿ

 .واًمِمخّمنٞم٦م اًمٕم٤مُمن٦م اًمندروس ذم يمٌػماً  ضمٝمداً  سمذًمقا ًمٚمذيـ اجلقائز ويم٤مٟم٧م

 .سم٠مًم٘م٤مسمف وىمذومقه .سمٌٝمج٦م زُمالؤه هتػ شم٘مدم وقمٜمدُم٤م أوًٓ  ضمٞمٗم٤مي سم٤مؾمؿ ٟم٤مدوا

 .رأساًم اًمدائري -

 .اًمٌٞمقًمقضمل اًمًٞمد -

 .اًمثري -

 يمٞمؾ ؾمقى ومٞمف رم ٓ ُمًجؾ ضمٝم٤مز وهق ضم٤مئزشمف اعمنمف ُمدرؾمف ُمٜمحف

 يٕمند وهنق اًمٓمٚمٌن٦م أومْمؾ أطمد يم٤من ضمٞمٗم٤مي نإ" :اًم٘مقلإمم  واٟمتٝمك ًمف اعمديح

 ."ُمًت٘مٌالً  يرىمٌقٟمف يمثػم سمخػم

 طمٗمٚمن٦م ًمٕمٛمنؾ ينذه٤ٌم نأ مإ ىمنررت اعمدرؾمن٦م سمٜمن٤مم أُمنف ُمع هم٤مدر قمٜمدُم٤م

 ويمن٤من سمرود ذم اًمِم٤مرعإمم  ٟمزٓ .شمٜمقسمق ؾم٤مطم٦م ىمرب ُمٓمٕمؿ ذم وه٤مدئ٦م صٖمػمة

 اًمتنل واحلرارة اعمٕمٝمقد آزدطم٤ممُمزدمح٤ًم و ٌنماًم صٜم٤مفأ سمٙمؾ يْم٩م ص٤مظم٤ٌمً 

 ؾمنٚمٓم٦م ٤ًم ُمنــمٌ٘من ضمٞمٗم٤مياظمت٤مر  .هبدوم اعمٓمٕمؿ ذم ٝمهتـمٕم٤مُم شمٜم٤موٓ .شمٓم٤مق ٓ

 .اًمٓمهتـمؿ طم٤ًمم ُمع سمٞمض ومٓمػمة أُمف اظمت٤مرتو اًمدضم٤مج

 ىم٤مًمن٧م ؟ضمٞمنػ ين٤م أشمٕمرف ،اعمٛمتٕم٦م اعمالطمٔم٤مت سمٌٕمض أدمم ُمديرك نإ -

 .اًمّمٛم٧م ًمٙمن سمٛمح٤موًم٦م

 رأؾمف ضمٞمٗم٤مي هز

 .أيْم٤مً  ذًمؽ أقمرف ٟمٕمؿ -

 .ًمٚمٜمج٤مح ُمٝمؿ ظمالصاإل ذًمؽ -

 ومِمنٕمرت اًمٖمرومن٦م ذم اًمٜم٤مسإمم  ٟمٔمرت خيٓم٥م وهق ؾمٛمٕمتف طمٞمٜمهت .ٟمٕمؿ -

 .اًمًٕم٤مدة سمٕمدم

 ؟ضمٞمػ ي٤م وعم٤مذا -
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 .ًمٚمحٔم٦م ؿمٞمئ٤م ضمٞمٗم٤مي ي٘مؾ مل

 قمٜمندُم٤م .أظمنرى ُمنرة اعمدرؾمن٦م ذمشمٚمٛمٞمنذًا  يمقنأ ًمـ ٟمٜملأ أدريم٧م ومج٠مة -

 أريند ومن٢مٟمٜمل ومجن٠مة اٟمتٝمن٧م وىمندن أ .ُمٜمٝم٤م اًمٜمٝم٤مي٦م ٟمتٔمرأ يمٜم٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م يمٜم٧م

 .٤مإًمٞمٝم اًمٕمقدة

إمم  متيضن قمٜمندُم٤م اعمثنػمة ين٤ممإ ُمنـ اًمٙمثنػم ًمنديؽ ؾمنتٙمقن شم٘مٚمؼ ٓ -

 .اجل٤مُمٕم٦م

 وًمٙمٜمنفُمن٤م  ؿمنٞمئ٤مً  يٙمره ٟمفأ ئمـ وم٤معمرم ،ُم٤مُم٤مًمٌمم ُمْمحؽ  ٟمفأ شمٕمٚمٛملم -

 .اًمٌمم ذًمؽ يٜمتٝمل قمٜمدُم٤م ضمداً  يت٠مؾمػ

 صنحٞمح٤مً  يٙمنقن ًمنرسمهت وهذا ،اهٞم٦ماًمٙمر ذم ٤مً طمٌ هٜم٤مك نإ ي٘مقل ُمـ صمٛم٦م -

أٟمت٘منؾ إمم صنّػ  طمٞمٜمهتأو  أظمرىإمم  ُمدرؾم٦م أهم٤مدر أٟم٤مو يمذًمؽ أؿمٕمر .أطمٞم٤مٟم٤مً 

 .احلٞم٤مة طم٘م٤مئؼ ىإطمد هق اًمتٖمػم نإ .أقمغم

 ومٞمٜمٞم٘مل ُمٓمٕمؿ ٟمفإ ،اعمٓمٕمؿ سمٜمٔمره قمغم ضمٞمٗم٤ميضم٤مل  .صم٤مٟمٞم٦م اًمّمٛم٧مإمم قم٤مدا 

 اومنؽمض واعمٜمحقشمن٤مت اًمٜمح٧م اًم٤ٌمرزو اًمٖمري٦ٌم اًمرؾمقم ُمـ قمدد ضمدراٟمف قمغم

 وذم همنػم ُمن٠مًمقوملم وسمخنقر قمٓمنر ًمٚمٛمٙم٤من يم٤من .اًمٗمٞمٜمٞم٘مٞم٦م ؾمٓمقرةإ ُمـ ٤مهنأ

 .شمٓمٗمنؾ سمال اًمٖمروم٦م ُمبت اًمٙم٤مريٌٞم٦م هم٤م إ وسمٕمض ُمقؾمٞم٘مك قمزوم٧م اخلٚمٗمٞم٦م

 يٌندو .هؿأُمنر ُمنـ قمج٤مًمن٦م قمغم اًمٓمٕم٤مم يتٜم٤موًمقن اًمٜم٤مس ُمـ قمدد اعمٓمٕمؿ ذم

 ًمٚمت٘مندم رُمنزاً  أصنٌح اًمٔمن٤مهر آؾمنتٕمج٤مل نأ ،رومّٙمن ،دائهتً  قمجقًملم اًمٜم٤مس

 ومٝمنذه ضمٞمٗم٤مي اسمتًؿ ،قاورإ حلٗمظ ضمٚمدي٦م ٗمٔم٤متحَم  ًمديف سمٕمْمٝمؿ .واًمٕمٛمؾ

 ًمرضمن٤ملاحل٤مًمن٦م اًمراهٜمن٦م  متثنؾ هنن٤مإ .ٕمٛمؾُمٔم٤مهر اًم ُمـ ٧مأصٌح اعمحٗمٔم٤مت

 طم٤مُمٚمٝمن٤م ممتٚمٙمن٤مت يم٤مٟمن٧م يمٚمنهت يمٌػمة اعمحٗمٔم٦م يم٤مٟم٧م ومٙمٚمهت ،اًمّمٖم٤مر قمهتلإ

 ُمنـ ضمن٤مم أهمٚمنٌٝمؿ قمديندة أُمن٤ميمـ ذم ُمريٌلم أقمهتل رضم٤مل ؿم٤مهد ًم٘مد .ىمٚمٞمٚم٦م

 .مجٚمن٦مدمن٤مر و وجمٝمزيـ وُم٘م٤موًملم وُمًتقرديـ يمٛمّمدريـ هم٤مُمْم٦م شمّم٤مٟمٞمػ
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 حمٗمٔمتنف اٟمٗمتحن٧م .ُمنسإ ذم اًمٓمرينؼ يٕمنؼم وهق رشمٕمثّ  ىمدو طمدهؿأ ؿم٤مهد

 .سمٞمْم٤مم ورق ىمّم٤مص٤مت ُمع اًمِم٤مرع ذم اًمٗم٤مرهم٦م و٤مسمػمإ وشمٌٕمثرت

 .هلن٤م همٛمنز صمنؿ وم٤مسمتًنؿ شمراىمٌف يم٤مٟم٧م اًمٜم٤مدًم٦م نأ اًمٗمقر قمغم ضمٞمٗم٤مي ٓطمظ

 وختدم شمذه٥م ن٠مسم هل٤م أؿم٤مر رضمؾ هٜم٤مك يم٤من اًمٓم٤موًم٦م بوىمر سمخجؾ وم٤مسمتًٛم٧م

 وؿمن٤مهدت اًمنقرامإمم  ٟمٔمنرت ،يٖمٛمنز وهنق أُمف ؿم٤مهدشمف .اعمختٚمٗملم اًمٜم٤مس

 أُمف ضمٞمٗم٤مي شمٗمحص .حيدث مل ٞمئ٤مً ؿم ًمق أن يمهت ؿمٓمػمو٤مإمم  واؾمتدارت اًمٜم٤مدًم٦م

 قمنغم هم٤مًم٤ٌمً  اقمت٤مدوا مهأصدىم٤م نأ وشمذيمر .ؿم٤مسم٦م ٤مزاًم٧مُم وًمٙمٜمٝم٤م ُمتٕم٦ٌم شمٌدو هن٤مإ

 مإ هأومٙمن٤مردمن٤موزت  ًم٘مند .اًمثالصملم ؾمـ ذم يم٠مهن٤م شمٌدو ٤مزاًم٧مُم هن٤مإ :اًم٘مقل

 ذم ارشمٗمٕمن٧م .اعم٤موٞم٦م ي٤ممإ ُمزاج إًمٞمف قم٤مد ،وؾمٜمث٤مي سمٞمفأو أوودإمم  ومتحقًم٧م

 ذهٜمنف ذم وشمتًنع ٙمنررتشم ؿمنٞم٤ممإ سمندأت .ي٘مقهل٤م أراد أن اًمتل ؿمٞم٤ممإ قم٘مٚمف

 فتنومرطم شمالؿمن٧م صمنؿ .سمداظمٚمف يتّم٤مقمد ؾمكوإ ،واًمٖمْم٥م سم٤مٓؾمتٞم٤مم ومِمٕمر

 ذم قمٛمٞم٘م٤مً  رقهم ،يدامهف وهق سم٤مًمٜمٙمد اًمِمٕمقر سمقؾمٕمف يم٤من .ُم٤م سمٓمري٘م٦م سم٤مًمٜمتٞمج٦م

 شمٜمن٤موًمقا اًمنذيـ اًمزسمن٤مئـ سمٕمنض ظمنرج .اًمٌٞمن٧م ذم يٙم٤مسمنده يم٤من اًمذي صٛمتف

 ينزرر ومنراح ٞمضإسمن ىمٛمٞمّمنف وؾمنخ هؿأطمند .ُمتث٤مىمٚملم ُمنقملم ـمٕم٤مُمٝمؿ

 يم٤مٟمن٧م ًمٚمٛمٓمٕمنؿ ظمرىإ اًمٜمٝم٤مي٦م ذم شم٘مػ اًمتل اًمٜم٤مدًم٦م .ذًمؽ إلظمٗم٤مم ُمٕمٓمٗمف

 ذم ًمٚمحٔم٦م شمًت٘مران قمٞمٜمٞمف شمرك .هل٤م ًمٞمٌتًؿأو  ًمٞمٖمٛمزه٤م ُمزاج ًمف مل يٙمـ .شمراىمٌف

 صنقت وارشمٗمنع أظمنر هنق قمٞمٜمٞمنف ظمٗمنض همْم٧م اًمٓمنرف وطملم ،قمٞمٜمٞمٝم٤م

 اًمٌخنقر رائحن٦م نوأ يمنهت أصٌح قمٌئ٤ًم قمٚمٞمفو اًمرائٕم٦م ظم٤مصٞمتف ووم٘مد اعمقؾمٞم٘مك

 .ره٤مومتٝم٤م ووم٘مدت أىمقى ص٤مرت

 ؟ُم٤مُمل -

 .ضمٞمػ ي٤م ٟمٕمؿ -

 .اعم٤مم سم٘مدح يٚمٕم٥م وهق ٤مإًمٞمٝم اًمٜمٔمرضمٞمٗم٤مي  دمٜم٥م
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 ؟ه٤م ضمٞمػ ..ذهٜمؽ ذميدور  ُم٤مذا -

 .أيب ُمـ هم٤مو٥م أٟم٤م -

 ذم يم٤مٟم٧م شمِمٕمر أٟمف خيٗمل ُمرارةً  .سمؼمود ظمرضم٧م إٟمهتو ُمٜمف شمٜمٌثؼ مل اًمٙمٚمهتت

 .سمدهِم٦م أُمف إًمٞمف ٟمٔمرت .طمديثف

 .ضمداً  ُمٕمؽ ـمٞم٥م أسمقك ،ٓأ جي٥م .اًمٓمري٘م٦م هذه سمٛمثؾ شمتٙمٚمؿ ٓأ جي٥م -

 .٤مإًمٞمٝم سمحدة ضمٞمٗم٤مي ٟمٔمر

 طمندث ومٚم٘مند .قمٚمٞمنف همْمن٤ٌمً  أيمثر ؾم٠ميمقن ؾِمٙماًم هبذا شمتحدصملم قمٜمدُم٤م -

 ويمن٤من اًمٙمٚمهتت ُمٜمف اٟمٌث٘م٧م .ُمٕمل ـمٞم٤ٌمً  يمقٟمف ُمٔمٝمر حت٧م ظمٓم٤ممإ ُمـ اًمٙمثػم

 .قمٜمٞمد شمٕمٌػم وضمٝمف قمغم

 ...ب ٟمحتٗمؾ ٟمحـ ضمٞمٗم٤مي -

 ضمدوى ومال ؾمٛمٕمتٝم٤م ًم٘مد .اعم٤موٞم٦م اًمٚمٞمٚم٦م ذم أيب ًمؽ ىم٤مًمف ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أُمل -

 .ٝم٤مطمدوصم سمٕمدم آدقم٤مم ُمـ

 ضمنداً  ُمِمنٖمقل رضمنؾ ٟمنفإ إُمنر ذم ُم٤م يمؾ هذا ،ُمتٕم٤ٌمً  يم٤من ٟمفإ .ضمٞمػ -

 .ومٞمٝم٤م يٗمٙمر أهؿ أؿمٞم٤مم وًمديف

 اًمنمنيم٦م طمنقل اًمّمحػ ٘م٤مٓتُمو اهل٤مشمٗمٞم٦م آشمّم٤مٓت ُمثؾ أُمل ٟمٕمؿ -

 قمندمأ ومٚمنؿ أقمنرف ٟمٕمنؿ ،اًمٕمٛمنؾ وُمِمن٤ميمؾ ؿإًمنٞمٝم ؾم٤ممأ اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمثؾ

 .هب٤م رًمٞمٗمٙم أهؿ أؿمٞم٤ممو ُمت٤مقم٥م ًمديف نأ ؾمكأشمٜم٤م ًمٙمل اًمٗمرص٦م

 ذم ـمري٘متنؽ هنذه يم٤مٟمن٧مإذا  ،ؾمٞمئ٤مً  وًمداً  شمٙمقن نأ حت٤مول ٟمؽإ ضمٞمٗم٤مي -

 .اًمٌٞم٧مإمم  ومٚمٜمذه٥م اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م أُم٤مم احلدي٨م

 اًمٌٞم٧م ذم يرام ُم٤م قمغم ًمٞم٧ًم ؿمٞم٤ممإأن  سمٕمد ـمٗمالً  قمدأ مل أُمل اٟمٔمري -

 ..ممإ أيب يٕمقد ومج٠مة عم٤مذا

 !.اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م أُم٤مم ٟمحـ ضمٞمٗم٤مي -
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 ومجن٤ممت ٦مٜم٤مدًمناًمإمم  تأؿمن٤مر صمنؿ .اًمرو٤م ٕمدمًمشمِمػم  ـمقيٚم٦م ٟمٔمرة أقمٓمتف

 ظمن٤مرضملم هنْمن٤مو ضمٞمٗمن٤ميأم  هلن٤م دومٕم٧م .رُم٤مدي٦م أؾمٜم٤من قمـ يم٤مؿمٗم٦م ُمٌتًٛم٦م

 :ىم٤مًم٧م اًمًٞم٤مرةإمم  وصال قمٜمدُم٤م .أظمرى يمٚمٛم٦م دوٟمهت

سمن٠مٟمٜمل  أقمت٘مند لٟمّمنٗم صنداع قمٜمندي اًم٘مٞم٤مدة سم٤مؾمتٓم٤مقمتل نأ أقمت٘مد ٓ -

 .ؾم٠مُمرض

 أُمف ضمٚم٧ًم .اًم٘مٞم٤مدة أصمٜم٤مم ه٤مدئ٤مً  يمالمه٤ميم٤من  .اًمٌٞم٧مإمم  ضمٞمٗم٤مي هب٤م اٟمٓمٚمؼ

 نأ ُمٜمنذ يمٚمٛمن٦م ي٘منقٓ مل .ًمبُمن٤مم سم٤مٟمِمنداه حتدق وراطم٧م لُم٤مُمإ اعم٘مٕمد ذم

 .اعمٓمٕمؿ هم٤مدرا

 اًمٕمريْمن٦م اخلٓمقط ُمًٌ٘م٤مً  ٟمجزتأ ًم٘مد اًمٜم٤مومذة ىم٤ٌمًم٦م يمرؾمٞمٝم٤م قمغم ضمٚم٧ًم

 ٓ زوضمٝمنن٤م .اًمرؾمننؿ شمٕمِمننؼ دائننهتً  يم٤مٟمنن٧م .متتننزج ًمننقانإ ويم٤مٟمنن٧م ًمٚمقطمنن٦م

 قمنغم اؾمنتٛمرت ًمٙمٜمٝم٤م .إًمٞمف اٟمت٤ٌمهٝم٤م ٜمفُم ينق اًمرؾمؿ نٕ اًمرؾمؿ يًتحًـ

 ذم ؿمٕمقره٤م حت٥م اهن٤مإمم  ٦مإو٤موم قمٚمٞمف شمريمز ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  ٝم٤ميٛمٜمح وم٤مًمرؾمؿ ،طم٤مل يمؾ

 .اًمرؾمؿ ىمهتش ىمٓمٕم٦م ومقق اًمرُمزي٦م احلٞم٤مة سمًٙم٥م ،ُم٤م ُمقوقع شم٠مويؾ ومٝمؿ

 يم٤مٟمن٧م ...اًمٜم٤مومنذةإمم  وُم٣من هن٤مؤي٘مر يمن٤من اًمتنل اًمرواي٦م ضمٞمٗم٤مي ووع

 سمدت .اًمّمٗمرةإمم  ُم٤مئٚم٦م محرام - رىم٤ممز سم٘مٕم٦م شمٌدو واًمًهتم شمٜمخٗمض اًمِمٛمس

 يالُمًٝم٤م ؿمج٤مروإ .ومؼإ ذم شمٖمٓمس ُمتالؿمٞم٦م ٙمرةيم واًمِمٛمس مجٞمٚم٦م اًمًهتم

 طمندق .سمندت أوراق اًمِمنجر صندئ٦م سمِمنٙمؾ همرين٥مو أصٗمرو أمحر ؿمٕم٤مع

 نأ ومٙمنر .احلج٤مرة شمً٘مٓمٝم٤م نأ ىمٌؾ قمِم٤مؿمٝم٤مأ اًمٓمٞمقر يمٛمٚم٧مأ طمٞم٨م سم٤مًمٖمّمـ

 اُمتداد يمآسم٦م ذم طمتك وٓ قًمفطم ـمٞمقر صمٛم٦م يٙمـ مل ،اًمٕمش سم٘مٞم٦م ُمِم٤مهدة سمقؾمٕمف

 دٟمقاًمن ُمنع اًمٚمٞمنؾ ًم٘مندوم أٟمٗم٤مؾمنٝم٤م ٌسحت وهل ًمف سمدت اًمٓمٌٞمٕم٦م يمؾ .اًمًهتم

 حمًقؾم٦م همػم يم٤مٟمٕمٓم٤موم٦م اعمقت طمدوث قمٜمد اًمٌنم ُمثؾ مت٤مُم٤مً  ظمرآ ًمٞمقم اًمٌٓملم
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 اًمٕمٛمٞمنؼ اًمّمنٗم٤ممذًمنؽ  هنذه اًمت٠مُمؾ حلٔم٦م ذم ضمٞمٗم٤مي ظمؼم ًم٘مد .أظمرى حلٞم٤مة

 .شمٗمًػمه يتٕمذر اًمذي

 .أُمل ي٤م طمزيـ وًمٙمٜمف مجٞمالً  يٌدو اًمِمٛمس همروب نإ -

 .اًمٖمروبإمم  وٟمٔمرت رأؾمٝم٤م رومٕم٧م صمؿ ؿمٞمئ٤مً  شم٘مؾ مل اًمٌدم ذم

 .ُمٜم٤م اًمٙمثػم يالطمٔمف ٓأ ١مؾمػاعم وُمـ وًمدي ي٤م جلٛمٞمؾ ٟمفإ ٟمٕمؿ -

 .اخل٤مًمٞم٦م ي٤ممإ ؾمٙمقن ُمٙم٤مهن٤م ذم وارشمٗمع اًمقضمٞمزة اًمّمٗم٤مم حلٔم٦م قمؼمت

 .أُمل ي٤م ؾم٠مٟمزل -

 ."ًمٚمراطم٦م ٠مظمٚمدؾم" رأؾمٝم٤م شمرومع نأ دون ىم٤مًم٧م .طمًٜم٤م -

 وضمٝمٝم٤م ذم شمقهج٧م ًم٘مد قمٛمٞمؼ سمِمٙمؾ سمرؾمٛمٝم٤مُمِمٖمقًم٦م  وهل أُمفإمم  ٟمٔمر

ؾمنٜمقات و اًمتٕمن٥م ُمنـ ىمٚمٞمٚمن٦م دم٤مقمٞمد قمـ ويمِمٗم٧م اعمحتية اًمِمٛمس أؿمٕم٦م

 ومٙمن٤مرإ ويم٤مٟمن٧م ظمٚمٗمنف اًم٤ٌمب وأهمٚمؼ اعمٛمر إمم هبدوم ضمٞمٗم٤مي ظمرج .اًمٕمٛمر

 ًمْمن٤مهمطا اًمًٙمقن يم٤من اًمًالمل أؾمٗمؾ ٟمزل وطمٞمٜمهت .ومٙمره قمغم وٞمٛمـ ةٌٕمثراعم

 .يم٤مهٚمف أصم٘مؾ ىمد
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 العشرون الفصل

- 1 - 
 ريٙمن٦مإ ـقم اًمٜمٝمقض ذم ُمؽمدداً  ضمٞمٗم٤مي ويم٤من ،اًم٤ٌمب قمغم ـمرق ُم٤م أطمد

 ومٕمٙمس اًمٙمٌػم اًمٌٚمقـمل اًم٤ٌمب قمغم ٟمٔمرة ًم٘مكأ .اًمتٚمٗم٤مز عمِم٤مهدة ضمٚمس طمٞم٨م

 .ُمٌٕمثر ظم٤موم٧م سم٢مؿمٕم٤مع ًمٚمٖمروم٦م زرقإ اًمْمقم اًمٌٜمل اًمالُمع اًمْمقم

 اعمًنتٛمر اخلقف نإ ؟اًمٚمٞمؾ ُمـ اًم٤ًمقم٦م هذه ُمثؾ ذم يٓمرق نأ سمقؾمٕمف ُمـ

 اًمٓمنرققمٜمند  دائنهتً  شمٗمنتح ٓ ومن٤مٕسمقاب ،٤مأويمقي ذم اًمٕمٞمش رضي٦ٌمإٓ  هق ُم٤م

 شمقاصنؾ .اًمثٛمٞمٜمن٦م ؿمٞم٤ممإ ُمـ اًمٙمثػم يمٚمٗم٧م ىمد ظمٓم٤ممإ هذه ُمثؾ نإ .قمٚمٞمٝم٤م

 قمندم ؾمن٥ٌم قمـ يًتٗمٝمؿ فًمق أٟم يمهت حل٤مطم٤مً إ أيمثر اعمرة هذه وًمٙمـ صم٤مٟمٞم٦م اًمٓمرق

 وادمنف اًمتٚمٗمن٤مز صقت وظمٗمض ريٙم٦مإ ُمـ سمٌطم ٤ميضمٞمٗم هنض .آؾمتج٤مسم٦م

 .هه ذم اًمتٓمٗمؾ هذا ُم٘م٧م ،اًم٤ٌمبإمم 

 .ٟم٤مدى ؟هٜم٤مك ُمـ -

 ..صٛم٧م

 .ىمٚمٞمالً  اًمّمٛم٧م و٤مي٘مف وىمد صقشمف رومع ؟هٜم٤مك ُمـ -

 .قمٛمؽ أٟم٤م ٟمفإ -

 .اًمِمؼ ظمالل ُمـ وشمٚمّمص ُمٝمٚمف قمغم اًم٤ٌمب ومٗمتح ُم٠مًمقوم٤مً  اًمّمقت ًمف سمدا

 .أٟم٤م ذاه ،ضمٞمػ ظم٤مئٗم٤مً  شمٙمقن نأ قمٚمٞمؽ ٓ يتقضم٥م -

 .اسمت٤ًمُم٦م وضمٝمفقمغم  ىم٧مذأو اًم٤ٌمب ضمٞمٗم٤مي ومتح

 .هٜم٤م ُمـ اٟمٔمر -
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اٟمتّمن٥م  .ظم٤مومتن٦م اسمتًن٤مُم٦م ؿمٗمتٞمف وقمغم اًم٤ٌمب قمغم واىمٗم٤مً  ؾمقهق قمٛمف يم٤من

يده اًمٞمننى  ذم اًمًقدام اعمٌم وقمّم٤م .سمٗمٛمف ُمٚمتّمؼ همٚمٞمقٟمفو وٟمحٞمالً  ـمقيالً 

 ظمنؾودا ردانأ دون وىمٛمٞمّمن٤مً  خمٓمٓمن٤مً  رُم٤مدين٤مً  ومْمٗم٤مون٤مً  سمٜمٓم٤مًٓ  يرشمدي وهق

 اٟمتنمنت .ُمنذهؾ سمتٕمٌنػم ؿمن٤مرسمٞمف يؼمم وفمّؾ فم٤مهرًا  سمٓمٜمف سمروز يم٤من اًمٌٜمٓم٤مل

 شم٘مري٤ٌمً  يم٤من .اًمتج٤مقمٞمد ذات ضمٌٝمتفإمم  اعمتٖمْمـ ظمده ُمـ وضمٝمف قمغم آسمت٤ًمُم٦م

وم٤مًمت٘مندم ذم  أظمنرى صنقرة ئمٝمنر يمن٤من ىمرب قمـ إًمٞمف واًمٜمٔمر واًمده ؾمـ ذم

 .ووقطم٤مً  ىمؾأ ضمٕمٚمٝم٤ماًمٕمٛمر 

 .طم٤مً مم٤مز ىم٤مل .زم اًم٤ٌمب ومتح ُمـ اٟمٔمر -

 .اجلٚمقس همروم٦مإمم  وم٘م٤مده .ىمٚمٞمالً  ضمٞمٗم٤مي طمْمـ

 ؟ُمقرإ يمٞمػ .قمٛمل ي٤م ـمقيؾ زُمـ ُم٣م ًم٘مد -

 .ضمٞمدة ..ضمٞمدة وهأ -

 .ضم٤مًم٤ًمً  ضمٞمٗم٤مي يم٤من طمٞم٨م ريٙم٦مإ قمغم ؾمقهق ضمٚمس

 .أن رضمؾ ٟمؽإ يمؼمت يمؿ اٟمٔمر ضمٞمٗم٤مي هآ -

 .طمزيٜمت٤من وقمٞمٜم٤مه ُمٕمتؿ ومقضمٝمفُمتٙمٚمهًت  يٌدو وم٘مط ومٛمف يم٤من

 .زوضم٦مأصٌح ًمديؽ  دىم ؽًمق أٟم ٟمدهشأ ًمـ -

 ..ضمٞمٗم٤مي وحؽ

 .قمٛمل يمال ..هآ -

 .يرددوهن٤م فمٚمقا فأسمٞم مأصدىم٤مو قمٚمٞمٝم٤م اقمت٤مدا ُمزطم٦م هن٤مإ

ومٚمنؿ  صنقشمف ُمنـ اًمدفم هم٤مب وىمد اً أظمػم ؾمقهق ؾم٠مل ؟هٜم٤م كقأسم هؾ -

 .يٕمد ُمٚمحقفم٤ًم إن مل يٙمـ ىمد شمالؿمك مت٤مُم٤مً 

 .ىمري٤ٌمً  ؾمػمضمع وًمٙمٜمفأن  اًمٌٞم٧م ذم ًمٞمس أيب ٓ -

 .رهؾم٠مٟمتٔم ،طمًـ هذا -
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 .اًمٕمزم قم٤مىمد صؼم ذم ٟمٗمًفإمم  يتحدث يم٤مٟمف سمدا

 ؟قمٛمل ي٤م ذاب ذم أشمرهم٥م -

 .سمقضمٝمف أؿم٤مح صمؿ ضمٞمٗم٤ميإمم  ؾمقهق ٟمٔمر

 يمنال ..أسمنداً  رمأي  أشمٜمن٤مول ًمنـ .هٙمذا يرام ُم٤م قمغم أٟم٤م وًمدي ي٤م يمال -

 .ًمؽ ؿمٙمراً 

 ينرومض عمن٤مذا" سمٞمنف٠مسم اخلن٤مص اهلنزاز اًمٙمنردإمم  راضمٕم٤مً  ضمٞمٗم٤مي ضمٚمس

 وضمند وًمٙمٜمنف اًمتٚمٗم٤مز ُمِم٤مهدة وواصؾ اًمٗمٙمرة ـمرد صمؿ ٟمٗمًف ؾم٠مل "اًمنماب

 ؾمنٛمح .وىمن٧مإمم  وىمن٧م ُمنـ ؾمقهق يٚم٘مل اًمٜمٔمر قمغمو اًمؽميمٞمز يٛمٙمٜمف ٓ ٟمفأ

 ًمٚمٛمنرة ضمقٟمن٤من زار ىمد يم٤من ُم٤م زُمـ ومٗمل اًمٖمروم٦م ذم شمتجقٓ نسم٠م ًمٕمٞمٜمٞمف ؾمقهق

 ُمنـ شمتندمم اًمتنل واًمثرين٤مت اجلٚمقس ًمٖمروم٦م اًمٗمٜمل اًمديٙمقر ٓطمظ .ةظمػمإ

 اًمنقومػمة آؾمنت٘م٤ٌمل ودمٝمٞمنزات واعم٘م٤مقمند رائؽإ شمِمٙمٞمٚم٦م ٓطمظ .اًمً٘مػ

 واًمًنج٤مد اعمٔمٝمر اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمًت٤مئر ويمذًمؽ سمٚمٓمػ يٕمٛمؾ اًمذي اهلقام وُمٙمٞمػ

 ويمننذًمؽ يمننرد يمننؾ أُمنن٤مم اًمزضم٤مضمٞمنن٦م اعمٜم٤مونند وجمٛمققمنن٦م اًمزهمنن٥م ذات

 قمنغم قمٞمٜمن٤مه اؾمت٘مرت .اًمٖمروم٦م طمقل اعمرشم٦ٌم واًمرؾمقُم٤مت واًمتهتصمٞمؾ اعمٜمحقشم٤مت

 .ـمقينؾ ًمقىم٧م اًمّمقرة ذم يٜمٔمر وفمؾ اًمدوًم٦م رئٞمس ُمع جلقٟم٤من يمٌػمة صقرة

 .اعم٤مونٞم٦م اًمٚمٞمٚمن٦م ذم ؾمنقهق قمنـ أسمنقه ىم٤مًمنف ُم٤م شمذيمر وىمد يراىمٌف ضمٞمٗم٤مي يم٤من

 يٛمٙمنـ ٓ ؾمن٤مظمر شمٕمٌنػم وزطمنػ ظمنرىإ قمغم شمْمٖمط ؾمقهق ؿمٗم٦م راطم٧م

 .قمٛمفإمم  اًمٜمٔمر أقم٤مد صمؿ فأسمٞم سمّمقرة حتدي٘مف ذم ؾمقهق ضمٞمٗم٤مي شم٤مسمع .ُمالطمٔمتف

 شمٕمٌنػم هٜمن٤مك يمن٤من .اظمؽماىمف يٛمٙمـ ٓ ىمٜم٤مع إمم لحتقّ  ىمدأن  ؾمقهق وضمف نإ

ًمق  يمهت طمٜمجرشمف حتريم٧م .اًمٌداي٦م ذم اًمٖمروم٦م دظمؾ طملم وضمٝمف قمغم يٙمـ مل جمرد

 يٕمٛمنؾ ًمٙمنلو .ُمٜم٘مٌْمتلم يداه يم٤مٟم٧م وىمد آسمتالع ذم ًمديف صٕمقسم٦م هٜم٤مك أن

 .اًمتٚمٗم٤مز ىمٜم٤مة وهمػم ضمٞمٗم٤مي هنض وم٘مد اًمٖمروم٦م ذم واهلدوم اًمّمٛم٧م خيٗمػ ؿمٞمئ٤مً 
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 مل .يمرؾمنٞمفإمم  وقمن٤مد اًمتٚمٗمن٤مز ضمٝم٤مز أهمٚمؼ اً أظمػمو .هٜم٤مك عممت رم ٓ نأ سمدا

واحل٘مند يٖمّٚمنػ  طمزيٜمت٤من قمٞمٜم٤مه .ي٤مسم٤ًمً  ىمٜم٤مقم٤مً  ٓيزال وضمٝمف ويم٤من قمٛمف يتحرك

 يٗمتنؾ قمٛمنف يم٤من صم٤مٟمٞم٦م ٟمٔمر قمٜمدُم٤م .ُمًٛمك ٓ ظمقف ضمٞمٗم٤مي وم٤مضمت٤مح .ؿمٕمقره

 يٌتًؿ ويم٠مٟمف ُم٘مٜمع أريض شمٕمٌػم وضمٝمف قمغم يم٤من .حيدث رم ٓ ويم٠من ؿم٤مرسمف

 .شم٘مري٤ٌمً 

 .أضمقف سمّمقت ؾم٠مًمف ؟سمخػم هل هؾ ..أُمؽ طم٤مل يمٞمػ -

 أٟم٤مدهين٤م هنؾ .ضمٞمندة سمح٤مًمن٦م شمِمنٕمر ٓ هن٤مإ .قمغمإ اًمٓم٤مسمؼ ذم ٟم٤مئٛم٦م هن٤مإ -

 ؟ًمؽ

 .شم٘مٚمؼ ٓ شم٘مٚمؼ ٓ ...يمال -

 ...دواظمٚمنف ذم ُمن٤م اطمتقام ـقم قم٤مضمز فًمق أٟم يمهت وطم٤مًٓ  .اًمقىم٧م ُمر هبدوم

 ذم ُمثنػم رم ٓ .وذه٤مسمن٤مً  ضمٞمئن٦م سمٕمّمن٤مه اًمٖمروم٦م ذم خيٓمق وراح ؾمقهق هنض

 اًمًنػم قمنـ يمنّػ  اًمنذي قمٛمنف راىمن٥م .يمٌحٝم٤م ذم ؿم١مم هٜم٤مك وًمٙمـ قم٤مـمٗمتف

 حلٔم٦م سمٕمد .اًمتٚمٗم٤مزيٜمٕمٙمس قمغم ؿم٤مؿم٦م  يٙملأُمر ًمٓمٗمؾ ُمٜمحقشم٤مً  متث٤مًٓ  وشمٗمحص

 سم٤مًمّمنٛم٧م ضمٞمٗمن٤مي ؿمنٕمر ،سمجٞمٗمن٤مي طمندق .ضم٤مًمًن٤م ُم٘مٕمندهإمم  ؾمقهق قم٤مد

 .أظمرى ُمرة يم٤مهٚمف قمغم حتط اًمتل اًمٙمئٞم٦ٌم وسم٤مًمِمخّمٞم٦م

 .ومج٠مة قمٛمف ىم٤مل .هٚمؿ ..ضمٞمػ ي٤م ضم٤مٟمٌلإمم  واضمٚمس شمٕم٤مل -

 .همري٤ٌمً  شمقهج٤مً  قمٞمٜمٞمف قمغم زرقإ اًمْمقم وٗمكأ وىمد ضمٞمٗم٤مي سمف طمدق

 ؟قمؿ ي٤م رم ذم شمرهم٥مأٓ  -

 .صمؽأطمد نأ أريد وم٘مط هٜم٤م واضمٚمس شمٕم٤مل يمال -

يتّمن٤مقمد ذم  اًمالُمًٛمك سم٤مخلقف اًمِمٕمقر سمقؾمٕمف يم٤من ؿمٞمئ٤مً  ضمٞمٗم٤مي ي٘مؾ مل

 .ٟمٗمًف

 ؟ُمٜمل ظم٤مئػ أٟم٧م هؾ -
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 .هٜم٤م اجلٚمقس أومْمؾ وًمٙمٜمٜمل قمٛمل يمال ..هآ -

 اًمْمنحٙم٦م شمٚمؽ ن٠مسم اٟمٓم٤ٌمع ضمٞمٗم٤مي ًمدى ويم٤من ُمرطم٦م وحٙم٦م قمٛمف أـمٚمؼ

 يمن٤من .اعمٕمتٛمن٦م اًمزواين٤م ذم ُم٤م ُمٙم٤من ،اًمٖمروم٦م ذمآظمر  ُم٤م ُمٙم٤من ُمـ ىم٤مدُم٦م يم٤مٟم٧م

 ُم٤م هذا اًمٗم٘مري اًمٕمٛمقدإمم  ويٜمزًمؼ اًمِمٕمر ضمذور يقىمػ ِم١مومُم ؾمٙمقن هٜم٤مك

 سم٤مًمّمنٛم٧م طم٤ًمؾمنفإ جلٞمٗمن٤مي يمن٤من ،٤مً همريٌن إُمر سمدا .أن ضمٞمٗم٤مي سمف يِمٕمر

 .هالُمٞم٦م سم٠ميدٍ  وشمٓمقىمف متتد ه٤مًم٦م ُمثؾ قمٛمفيٌّثف  اًمذي

 ؟ذير رضمؾ أسم٤مك نأ شمٕمرف هؾ .ضمٞمػ -

 اًمٙمنرد قمنغم ُمًنٛمر ٟمنف٠ميم وؿمٕمر رهٞم٦ٌم فمٚمٞم٦م صقر ضمٞمٗم٤مي سمٗمٙمر ُمرت

 .صم٤مٟمٞم٦م قمٛمف شمٙمٚمؿ .وُمًحقر

 ؟هآ .اعمثؾ هبذا ؾمٛمٕم٧م هؾ ،ـمٗم٤ملإ شمّمٞم٥م إب ذٟمقب نإ -

 اًمٖمرومن٦م ذم اًمزرىمن٤مم ونقامإ ٧مأصنٌح وىمد سمّمٕمقسم٦م ري٘مف ضمٞمٗم٤مي اسمتٚمع

 همريٌن٦م صنقر ومٙمنره ذم توُمنرّ  ،سمٕمٞمنداً  سمٕمٞمنداً  قمٛمنف صنقت سمدا .ُمٕمتهتً  فمالً 

 .ضمداً  يمثػمة وظم٤مـمٗم٦م

 .وسمؼمود هبدوم احلدي٨م قمٛمف واصؾ

 .قمٚمٞمف ؾمػمشمد اىمؽمومف اًمذي وم٤مًمنم ؾمٞمٕم٤م  أسمقك -

 نأ ..يزقمنؼ نأ ..يٍمنخ نأ ضمٞمٗم٤ميأراد  ؟يمٚمف ذًمؽ ي٘مقل قمٛمف يم٤من عم٤مذا

 ُمن٤م .طمٚمنؿ ذم يمن٤من فًمق أٟم يمهت ؾمٗمؾإإمم  هجيرّ  ُم٤م رم .ي٘مدر مل وًمٙمٜمف يٜمٗمجر

 .يم٤ًم قم٘مٚمف رقم٥م ظم٤مًمصو ـمراومفأ دمٛمدت ًم٘مد .يٗمٝمؿ نأ وؾمٕمف ذم يم٤من

- 2 - 
إٓ  هنق ُمن٤م ضمقٟم٤من دم٤مه ؾمقهق سمف يِمٕمر اًمذي هذا ..قمٚمٞمف اعمًٞمٓمر اًمٙمره نإ

 يٕمنٞمشآظمنر  رم وٓ ًجـاًم ُمـ هاطمف ـمالقإ ُمٜمذ .ذايمرشمف ذم ٚمتٝم٥مُم ضمزم
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 ذم ٟمٛمن٧م اًمتنل شمٚمنؽ ،واًمرقم٥م آوٓمٝم٤مد ضمٜمقن ،صٖمػمة ومٙمرة ؾمقى ٕضمٚمف

 ومٝمنل صنٖمػمة ؿمجرة قمغم اعمحٗمقرة احلروف هب٤م شمٜمٛمق اًمتل اًمٓمري٘م٦م سمذات قم٘مٚمف

 ُمـ وهق ؟يمذًمؽ أًمٞمس ،اًمٌٞمض اًمرضم٤مل ي٘م٤مسمؾ يم٤من ُمـ ومٝمق .اًمِمجرة ُمع شمٜمٛمق

 اًمّمنح٤موم٦م ذم ٤موؿإقمالٟمن ىمرأ ًم٘مد ،ٟمٞمجػمي٤م ذم هلؿ وذيٙم٤مً  هلؿ ويمٞمالً  يٕمٛمؾ يم٤من

 .ؾمقق سمال حتٌق شمزال ٓ ص٤ٌمغإ صٜم٤مقم٦م يم٤مٟم٧م زُمـ ذم هلؿ يمت٥م صمؿ

 اًمراسمٕمن٦م ًمٚمٛمنرة اًمٕم٤مُمن٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞمن٦م اًمث٤مٟمقين٦م اًمِمنٝم٤مدة ٕضمؾ يدرس يم٤من

 يمت٥م ًم٘مد .اًمّم٤مسمقن ٓؾمتػماد ذيم٦م ًمدى سم٤مئٕم٤م يم٤من اًمذي ضمقٟم٤من ُمع وقم٤مش

 اًمًنقق ـم٤مىمن٦م ؿٞمًمت٘مٞمن ٞمجػمين٤مٟمإمم  ىمن٤مدُمقن هنؿ٠مسم ؾمقهقإمم  اًمٌٞمض اًمرضم٤مل

 يمن٤من ُمن٤م ٟمنفأ يمنهت.يمتن٠مُملم ُمٜمنف ـمٚمٌقه اًمذي اعم٤مل يٛمٚمؽ يٙمـ مل واؤضم٤م ويقم

 ؿمنّؼ  جينري يمن٤من ُمن٤م يٕمرف نأ وىمٌؾ .ُمذيمراشمف قمغم ٚمعيٓمّ  ضمقٟم٤من ن٠مسم يٕمرف

 ،اًمٜمن٤مس ُمنـ اًمٙمثنػم يٕمنرف يمن٤من ضمقٟمن٤من .ُمٕمٝمؿ آشمٗم٤مق ذم ـمري٘مف ضمقٟم٤من

 .ُملم٠ماًمتن دومنع قمغم ىم٤مدراً  ويم٤من وؾمٞم٤مؾمٞملم أقمهتل ورضم٤مل وحم٤مُملم لمٞمُمٍموم

 يٙمنقن ٠ٓمسمن هأظمنؼم ضمقٟمن٤من وًمٙمنـ ذًمؽ ايمتِمػ قمٜمدُم٤م ؾمقهق همْم٥م ًم٘مد

 ؟يمذًمؽ أًمٞمس .ًمٙمٚمٞمٝمهت سم٤مًمٜمتٞمج٦م هق مه٤مأطمد قمٚمٞمف ؾمٞمحّمؾ ُم٤م ن٢موم .٤مً أمح٘م

 اًمًنٚمٓم٦م ُمنـ اًمٙمثػم ضمقٟم٤من ايمت٥ًم وسم٤مًمتدري٩م ،اًمنميم٦م شم٠مؾم٧ًم أظمػماً 

 ُمت٤مسمٕمن٦م ذم ٘متفـمري وراىم٥م سمحذر هقز ًمقٟمؽ اًمًٞمد ضمقٟم٤من شمٗمحص ،واعمٕمروم٦م

 قمنـ ضمقٟم٤من اٟمٗمّمؾ ؾمقهق وسمٛم٤ًمقمدة اً أظمػمو .اًمٕمٛمؾ قمغم واًمًٞمٓمرة اًمٕمهتل

 اًمنميم٦م هقز ًمقٟمؽ اًمًٞمد سم٤مع وسم٤مزدرام ًمتحٓمٞمٛمٝم٤م اًمدقم٤مي٦م واؾمتخدم اًمنميم٦م

 ذم .ومقؾمنقأ أصن٤ٌمغ وؾمنهته٤م اخل٤مصن٦م ذيمتف ضمقٟم٤من نيمقّ  .ٟمٙمٚمؽماإإمم  وقم٤مد

 احلّمنقل سم٘مندورمه٤م ٤منيم رسم٤محإ ازدادت وقمٜمدُم٤م ص٤ٌمغإ اؾمتقردوا اًمٌدم

 سملم اًمِمج٤مر اٟمدًمع صمؿ اعمحكم سم٤مًمتّمٜمٞمع وذقم٤م ُمّمٜمٕم٤مً  داؿمٞمّ  صمؿ اًم٘مروض قمغم
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 ُمنديراً  وًمنٞمس ًمٚمنميم٦م ُمديراً  يٙمقن نأ ؾمقهقأراد  .اًمِم٘مٞم٘ملم همػم ظمقيـإ

 :ىم٤مل .ُمٜمف اًمنميم٦م سمنىم٦م ضمقٟم٤من ؾمقهق اوؿ ،ضمقٟم٤من ومرومض .وم٘مط ًمٚمتًقيؼ

 صمري٤ممأ ُمع ضمقٟم٤من وًم٘م٤مم ًمنميم٦ما ٟمج٤مح سم٥ًٌم ُمٜمف يتخٚمص أراد أن ضمقٟم٤من نإ

طمّمؾ  ؾمقهق نأ همػم .ضمقٟم٤من دم٤مهٚمف اًمٌدم ذم ،سم٤مًمنميم٦م اعمٝمتٛملم ُمـ ظمريـآ

 .رسم٤مكإ هٜم٤مك يم٤من اعمّمٜمع سم٢مهمالق أُمر أنإمم دومٕمتف  ًمٚمنميم٦م طمٞمقي٦م وصم٤مئؼ قمغم

 ،وم٘منطوم٢مٟمنف يزيٚمٝمن٤م  اًمٚمحؿ ذم ؿمقيم٦م هٜم٤مك شمٙمقن ٕمٜمدُم٤موم ،ضمقٟم٤منمم٤م أهمْم٥م 

 ذـمن٦م ون٤مسمط ُمنع قمالىمن٦م جلقٟمن٤من يم٤مٟمن٧م .ىمقًمنف قمغم ضمقٟم٤من اقمت٤مد ُم٤م هذا

قمنغم ىم٤مقمندة  .اًمني اعمجتٛمع ُمـ طمٙمؿ قمغم وطمّمؾ ٦مهىم ظمٓم٦م فًم ٤مظمتٚمؼوم

 سمًت٦م ؾمقهق قمغم احلٙمؿ ومتؿ .درؾم٤مً  إمحؼ شمٚم٘مـ ُمـ أضمؾ أن ىمٚمٞمالً  شمٜمحٜمل نأ

 .ؾمجٜم٤مً  أؿمٝمر

 ؾمٞمًنتٕمٞمد ،سمٖمنض اًمٜمٔمنر قمنـ يمقٟمنف أظمن٤مً  ،ٟمفأ ؾمقهق ىمًؿأ اعمحٙمٛم٦م ذم

 رمآظمنر  هنذا ًمقيمن٤من طمتنك سم٤مًمْمٌط ؾمٞمٜمت٘مؿ ٟمفأ ىمًؿأو .ُم٤م يقم ذم طمّمتف

 طمندصم٧م قمديندة أؿمنٞم٤ممُمع  ـمقيؾ زُمـ ذُمٜم طمدث ىمد ذًمؽ .طمٞم٤مشمف ذم يٗمٕمٚمف

 أىم٤ممو اعمديٜم٦م هم٤مدر اًمًجـ ُمـ ؾمقهق ظمروج ُمـ ُمٕمدودة ؾم٤مسمٞمعأ سمٕمد .طمٞمٜمٝم٤م

 يٜمَس  مل ًمٙمٜمف .قم٤مم أقمهتل يمرضمؾ صمؿ يمٛم٘م٤مول صمؿ يمٛمًتقرد ه٤مريمقت ُمٞمٜم٤مم ذم

 ٓمأ حتٛمنؾ .سمّمنٛم٧م وخيٓمط يتدسمر يم٤من .صم٤مرأ ًمٞمٖمٓمل اًمزُمـ اٟمتٔمر ،أسمداً 

 يٕمرف يم٤من .ذٟمقسمفًمف  همٗمر ىمد ٟمفأو اٟمدصمر ىمد اعم٤ميض ن٠مسم اٟمٓم٤ٌمقم٤مً  ضمقٟم٤من ًمٞمٛمٜمح

 هن٤مٟمز ضمٞمنػ ي٘م٤مسمنؾ يمن٤من .وُمرقمٌن٤مً  يمن٤مُمالً  آٟمت٘من٤مم ضمٕمنؾأراد  .ّمنٜمعي ُم٤م

 ؾمقهق رفٕموم ضمٌٜمٙم٤م ُمقت قمـ أظمؼموه .ٟمت٤مئ٩مإمم  ُمٕمٝمؿ وشمقصؾ وضمٞمٙم٤مرو

 ىم٤مسمنؾيمنهت  رم يمؾ ختؼمه يم٤مٟم٧م أيْم٤مً  ضمقًمٞمٞم٧م .ضمٌٜمٙم٤م ُمقت ذم ضمقٟم٤من دور

 .يتٛمٜم٤مه ؾمقهق يم٤من ُم٤م هذاو ضمداً  ُمتٕم٤موٟم٤مً  يم٤مناًمذي  اعم٤ًمقمد اعمٜمدوب
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 ذم يمن٤من قمٚمٛمنف دون ضمقٟمن٤من متٙمـ ُمنـ وم٘مد ،شم٘مري٤ٌمً  ظمٓمٓمف ايمتٛمٚم٧م نأ

 إٓ أن قٟم٤منومل يٌؼ جل .ره٤مييد يم٤من اًمتل اًمٔمالل ُمـ ظمروضمفيٕمٚمـ  نأ وؾمٕمف

ـمري٘من٦م هاليمنف  اظمتٞم٤مر ًمف ؾمٞمٙمقن ،قمٛمكم ىمتؾأو  قمٛمكم اٟمتح٤مر سملمأن  خيت٤مر

 اخل٤مص ًمٜمج٤مطمف اًمِمقيمران ؾمؿ ينمب وهق سمٛمراىمٌتف أؿمٌف ؾمٞمٙمقن .احلتٛمل

 .ؾمقهق ضمقع يِمٌع نأ يٛمٙمـآظمر  صم٠مر ُمـ ومٚمٞمس
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 والعشرون احلادي الفصل

 اعمّمن٤مسمٞمح أون٤مم ،اجلٚمنقس همرومن٦مإمم  ضمقٟمن٤من وشم٘مدم سم٘مقة اًم٤ٌمب اٟمٗمتح

 وقمرف يم٤من طمٞم٨م ضمقٟم٤من ومٔمؾ سمؼمود ؾمقهق سمف طمدق .طمقًمف عوشمٓمٚمّ  اًمالُمٕم٦م

 .اًمِم٘مٞمؼ همػم ظم٤مهأ

 .ضمقٟم٤من ي٤م ـمقيؾ وىم٧م ُم٣م -

 .أيب -

 :ىم٤مئالً  ضمٞمٗم٤ميإمم  ضمقٟم٤من اؾمتدار

 .رضم٤مل ىمْمٞم٦م هن٤مإ .همرومتؽإمم  اذه٥م ضمٞمػ ي٤م طمًٜم٤مً  -

 سخ صمؿ .هتإًمٞمٝم يتٓمٚمع هٜم٤مك وىمػ سم٤مًمدوار ؿمٕمر وىمد سمٌطم ضمٞمٗم٤مي هنض

 :سمٖمت٦م

 .أذار مجٞمٕمٙمؿ -

 شمًنٛمع هنؾ .شمن٠مدب .سمٕمٜمنػ اًم٤ٌمب وأهمٚمؼ ىمدُمف أسمقه ؾمحؼ !ضمٞمٗم٤مي -

 ضمٞمٗمن٤مي ؾمح٥م .ًمٚمجرذان وًمٞمس رضم٤مل ىمْمٞم٦م هن٤مإ همرومتؽإمم  اذه٥م نوأ

 اًم٤ٌمب وأوصد .ومٞمٝم٤م سم٘مقة ودومٕمف ضمٞمٗم٤مي همروم٦م ومتح صمؿ اًمٖمروم٦م ظم٤مرج سمخِمقٟم٦م

 .ذاسم٤مً  ًمٜمٗمًف وص٥م ُمٕمٓمٗمف ظمٚمع اًمٌقومٞمفإمم  ذه٥م رضمع قمٜمدُم٤م ،ظمٚمٗمف

 ؟ؿمٞمئ٤مً  شم٘مقلأٓ  .ضمقٟم٤من ي٤م ـمقيؾ وىم٧م ٟمفإ -

 وسمٞمنٜمهت .ٟمٗمًنف قمغم يًٞمٓمر نأ ي٤مئس سمِمٙمؾ طم٤مول رمأي  ي٘مؾ مل ضمقٟم٤من

 ين٤ممإ ذم طمندصم٧م اًمتنل واًمٖمريٌن٦م اًمٕمديندة سم٤مٕؿمٞم٤مم يٗمٙمر هٜم٤مك واىمػ هق

د واًمتل اعم٤موٞم٦م ًّ  ُمن٤م نإ .قوقحخيٛمـ أٟمف يرى إُمقر سم وراح ،أظمذت شمتج

 ًمٞمجنرؤ ؾمنقهق مل يٙمـ .ُم٤م جيري عمٕمروم٦م حل٤مضمتف يم٤مومٞم٤مً  يم٤من ضمقًمٞمٞم٧م سمف دًم٧مأ
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 ُمٕمدشمنف ُمتزاُمٜمن٦م سمّمقرة اًمقيًٙمل رضب .وٕمٞمٗم٦م سمٞمد ُمٜمزًمفإمم  اعمجلم قمغم

ويم٤مٟمن٤م ذم  .سمقوقح خيدقمف ؾمقهق ٤منيم اًمًٜمقات هذه يمؾ .دُم٤مهمف ذم واٟمٗمجر

 ظمدقمن٦م هن٤مإ ،اًمت٘مٚمٞمدي٦م سم٤مٓطمتٗم٤مٓت ُمٝم٤مدٟمتٝمهت يدومٜم٤من ُم٣م اًمزُمـ اًمذي يمؾ

 ينديأ سمندأت .يٕمت٘مند نأ ٟمن٧مأ شمريد ُم٤م يٕمت٘مد اًمٕمدو جلٕمؾ ذيمٞم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م

 آشمّمن٤مٓت ةإصمن٤مرو اًمؼمىمٞمن٤مت رؾمن٤ملإ ؾمن٥ٌم هنق ذًمؽوم ،شمردمٗم٤من ضمقٟم٤من

 أيمثر أمحؼ ضمقٟم٤من يم٤منأ .اًمٕمٛمؾ ذم زُم٤مشمفأ ورام أيْم٤مً  اًم٥ًٌم هق ورسمهت اهل٤مشمٗمٞم٦م

 اعمن٤ميض ضمقٟمن٤من شمنذيمر .هبن٤م ُمًٚمؿ يم٘مْمٞم٦م ؿمٞم٤مموإ اًمٜم٤مس ي٠مظمذ ،يٕمت٘مد مم٤م

 قمٚمٞمنف ُم٘مْمٞم٤مً  ؿم٤ٌمسمف ذم أسمقه ٤متُم يمٞمػ شمذيمر .ومٙمره شمٓمرق اًمذيمري٤مت وسمدأت

 ًم٘مند .يمٚمنف ضمًنده شمٖمٓمنل اًمٌٞم٤مضإمم  متٞمؾ ظمٓمقط .ُيٕمرف يمٜمٝمف ٓ سمٛمرض

 ُمنـ واًمنتخٚمص سمٕمزًمنف اًم٘مرين٦م ذم اًمٜمن٤مس سمندأ يمٞمنػ شمذيمر ،ضمثهتٟمف أطمرىمقا

 يّمنٜمع يمٞمنػ هنق قمٜمنده رم أهنؿ ويم٤من ًمقيم٤مسإمم  هرب يمٞمػ .ممتٚمٙم٤مشمف

 اعم٤مل نأ ًمٞمدرك ـمقيالً  ُمرإ يًتٖمرق مل .صمري٤مً  ويٙمقن اًمثروة يّمٜمع نأ .طمٞم٤مشمف

 احلٞمن٤مة ىمٞمند قمنغم اًمٌ٘م٤مم يٛمٙمٜمف واًمًٚمٓم٦م وم٤ٌمعم٤مل .اًمٖم٤مي٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م مه٤م واًمًٚمٓم٦م

 ذم ًمٞمٌ٘مكشمًٕمك  واطمدة يمٛم١ماُمرة ًمف سمدا اعمجتٛمع يمؾ .اعم٤ميض ُمـ ظمقف دون

 نأ شمٕمٚمؿ ًم٘مد .وهمِمف قمٚمٞمف وآطمتٞم٤مل ظمداقمف شمؿ ًم٘مد ،ُمٜمٝم٤م ـمٚمع اًمتل قمهتقإ

 وًمٙمـ سم٤مًم٘مقاٟملم قمٚمٞمف يًٞمٓمروناًمذيـ  اًمٙمٝمقف رضم٤ملحيٙمٛمٝم٤م  اعمجتٛمع ىمٛم٦م

 يٜمحٜمنل ٓ ظمِمـ وضمقد ذموم٠مصٌح اًمتٕم٤ميش ُمع وضمقٍد ُمٕم٤مٍد  .خمتٚمػ سمِمٙمؾ

 أطمٞم٤مٟمن٤مً  .ديإسمن اًمٕمٛمنؾ ُمـ أضمنؾ وحم٤مرسم٤مً  اؾمتحقاذي٤مً  أصٌح ًم٘مد .ُمٜمف ضمزم

 .اًمقىم٤مئع ُمـ طمقًمف ُم٤م ُمع اًمتقاصؾ د٘ميٗم ُم٤م وهم٤مًم٤ٌمً  ٟمٗمًف ود حي٤مرب

 ووندأ ْمن٩مشم وهنلف ومٞمن سم٤مًمنمنايلم ريِمنٕم نأ ورهوسمٛم٘مند خيٗمنؼ رأؾمف

 ؾمنقهق ومٞمٝمن٤م زّج  اًمتنل اًمًنٜم٦م واوح٦م سمّمقرة شمذيمر .ضمداً  يمثػمة سمح٤ًمسم٤مت

 ؾمنقهق ؿمنٝمقد يمنؾ .ًمًٚمٓمتف آٟمتّم٤مر ُمـ أضمؾ قمٛمؾ يم٠مهن٤م سمدت .سم٤مًمًجـ

 ُمٌٝمج٤مً  إُمر يم٤من وم٘مد ضمقٟم٤من وحؽ .اعمحٙمٛم٦م ذم سمِمٝم٤مدوؿ دٓماإل رومْمقا
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 ذم وم٤مًمٜمن٤مس قمٚمٞمنف يْمنٖمٓمقن ةدٌٚماًم يم٤ٌمر وسمٕمض مصدىم٤مإ سمدأ سمٕمده٤م .ضمداً 

 اًمِمن٘مٞمؼ همنػم أظمٞمنف ُمنـ أهنؿ رمٓ  سم٠مٟمف أظمؼموه .واطمدة قم٤مئٚم٦م هؿ اًم٘مري٦م

ـّ   ًمنذًمؽ اطمتٗمن٤مًٓ  أىمن٤مم ؾمنقهق ظمنرج وقمٜمندُم٤م او٤مُم٤مشمنف وؾمنح٥م ىمٚمٌف ومح

 .ضمنرى ُمن٤م ٟمًنٞم٤من ُمـ يتٛمٙمٜم٤م مل ًمق طمتك اًمت٤ًمُمحقمغم  أظمر ده٤مقم ويمالمه٤م

 ُمنـ .هن٤مريمقت ُمٞمٜم٤ممإمم  ديٜم٦ماعم هم٤مدر صمؿ .ُمًٌ٘م٤مً  إُمر ٟمز ٟمفإ :ؾمقهق ىم٤مل

 ٤مُٕمرسمن ًمتذيمره جم٤مزي٦م ورق ىمّم٤مص٦م شمرك ٟمفأ رهمؿ اعمٚمػ ضمقٟم٤من أهمٚمؼ طمٞمٜمٝم٤م

 يم٤مسمقس نإ .زوضمتف يم٤مسمقس ُمـ ُم٘مٓمع سمٗمٙمره ُمرّ  هٜم٤مك واىمػ هق سمٞمٜمهت .أطمٞم٤مٟم٤مً 

 خين٤مف يمن٤من .خي٤مومف رم ًمٙمؾ رُمزاً  أصٌح فأسمٞم ومٛمقت هأومٙم٤مر ردُمّ  فأسمٞم ُمقت

 صمنؿ .ـمقيالً  ٤مً درسم ىمٓمع ًم٘مد ،ُمٜمٝم٤م اٟمٌثؼ اًمتل ققمهتإإمم  قم٤مئداً  يٓمٛمروه نأ ُمـ

 ونقمإمم  ـمقينؾ درب قمنؼم ضمن٤مما أيْم٤مً  مه٤م زوضمتف وهٜم٤مك ضمٞمٗم٤مي هٜم٤مك نإ

 صن٤مقم٘م٤مً  واعمن٤ميض سم٤مردة رضوإ قمٚمٞمٝمهت ضمداً  ُمٔمٚمهتً  اًمٚمٞمؾ ؾمٞمٙمقن .اًمِمٛمس

 اًمٕمقاصنػ قمنغمو .اًمِمنٛمس سمندفم شمتٕمن٤مٟمؼ نأ قمٚمٞمٝمن٤م اً أزهن٤مر ٤ميم٤مٟمن .ضمداً 

 ذم .ُم٤ممإوإمم  ُم٤ممإإمم  يٛميض نأ جي٥م هق وطمده .شمتح٤مؿم٤ممه٤م نأ واًمقدي٤من

 ،اًمًٜملم ظماللٓزُمتف  اًمتل وىمقشمف صم٘متف يمؾ ُمـ يتجرد ٟمفأ ؿمٕمر اًمٚمحٔم٦م شمٚمؽ

 سمندائل اوٓمراب ُمـ ٜمٌعي ُمرقم٥م سمٖمْم٥م ؿمٕمر اًمٚمحٔم٦م سمذاتو ،سمٕمريف ؿمٕمر

 اعمتجٝمؿ اًمت٠مُمؾ هذا يمؾ .وؾم٤مىم٤مه يداه وم٤مردمٗم٧م يمٞم٤مٟمف يمؾ اًمٖمْم٥م همٓمك .ومٞمف

 ًمٞمًٌح ُمٕمدشمف ذم اًمنماب ًمّم٥م يم٤من اًمقىم٧م يمؾ .اًمقىم٧م ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ اؾمتٖمرق

 .اًمٓم٤مرئ٦م ُمقاىمٗمف يمؾ ويقىمظ سمداظمٚمف

 .ومج٠مة سخ .اجل٤ٌمن أهي٤م هٜم٤م أٟم٧م رم ٕي أقمرف -

 .سم٤مقمتدال ُمٜمدهِم٤مً  سمدا وىمػ صمؿ ريٙم٦مإ طمقل ؾمقهق اؾمتدار

 ٧ماضمت٤مطمن اعم٘مٓمنرة ؾمنخريتف نإ ؟ضمقٟمن٤من ي٤م هآ .أظم٤مك لحتٞم هٙمذا هؾ -

 .ؾمقهقإمم  ُمتجٝم٤م وشمرٟمح اًمٖمْم٥م ُمـ أيمثر هق سمهت ضمقٟم٤من ومِمٕمر اًمٌٞم٧م

 ؟هآ اًمًخٞمٗم٦م اهل٤مشمٗمٞم٦م سم٤مٓشمّم٤مٓت هآ ؟ذنإ ٞمفحتٞم يمٞمػ -
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 .قمٞمٜمٞمف ذم ُم٤ٌمذة ؾمقهق ٟمٔمر

 ؟آه .ُمٞمت٦م دضم٤مضم٦م جمرد ٟمفإ ضم٤ٌمٟم٤مً  أظمر يًٛمل ُمـإمم  اٟمٔمر -

 ؟ه٤م هق ُمـ ؟اعمٞمت٦م اًمدضم٤مضم٦م هق ُمـ -

 .ضمقٟم٤من ومّمٗمٕمف قم٤مل سمّمقت ؾمقهق وحؽ

 ..ُمٞمتن٦م سمدضم٤مضمن٦م ويدقمق  هبرام ويتٙمٚمؿ ُمٜمززمإمم  ٠ميتي ُمثٚمؽ زٟمك اسمـ -

 ؟اًمٖمٌل أهي٤م اًمًخٞمٗم٦م خمٓمٓم٤مشمؽ ضمٝمؾأ  أ شمٕمت٘مدأ ..آه

 وىمٌْمنت٤مه ًمٙمنرة ونٞم٘مت٤من ومتحتن٤من قمٞمٜمن٤مه ،ممٞمت٦م سمّمقرة سم٤مرداً  ؾمقهق يم٤من

 .ٟمٗمًف قمغم يًٞمٓمر ًمٙمل يم٤مومح ، ًم٘مدُمٓمٌ٘مت٤من

 أيمثر ؾمتٙمقن ٟمؽإ ؟ذًمؽ شمٕمرفأٓ  اٟمتٝمٞم٧م ىمد ٟمؽإ اًمدُمقي اًمٖمٌل أهي٤م -

 .ؽأسمٞم ُمـ ُمقشم٤مً 

 .وضمٝمف قمغم ضمقٟم٤من سمّمؼ

 ُمنـ وضمٝمنف وٟمٔمنػ ئنفهدوقمنغم  ؾمنقهقطم٤مومظ  .قمٛمكإ اًمٖمٌل أهي٤م -

 ريؽ٠مؾمن ومّم  ىمند حلٛمنف نأ يٕمرف ٓ قمٔمٛمٞم٤مً  هٞمٙمالً  ىم٤مشمؾأ ٓ ؾمقف :اًمٌّم٤مق

 اعمٗمنتش وصنقل حلنلم اٟمتٔمنر .أٟمن٧م هنق هنذا ىم٤مشمؾ ،ىم٤مشمؾ أٟم٧م .وم٘مط ُمرآة

 يمنهت ذيمتنؽ شمنقزع وؾمقف اٟم٦ماًمزٟمزإمم  متيض نأ اجلٛمٞمؾ ُمـ يمؿ وؾمتٕمرف

 .ىمٌؾ ُمـ ؽأسمٞم ممتٚمٙم٤مت وزقم٧م

 واٟم٘منض اجلٜمنقنُمنـ  ٟمقسم٦م قمٚمٞمف واؾمتحقذت سمٍمه وهم٤مم ضمقٟم٤من سخ

 .أيمثنر ٓ اٟمده٤مؿمنف سم٥ًٌم اخلٚمػإمم  ؾمقهق وم٘مٗمز يٚمٙمٛمف واٟمدومع ؾمقهق قمغم

 ومن٤مٟمحٜمك اًمرئٞمًنٞم٦م اًمٓم٤موًم٦م ومقق اًم٘مٗمزإمم  ضمقٟم٤من محٚم٧م اًمٚمٙمٛم٦م وىمع ىمقة نإ

 نأ همنػم .ينداه شمّمٚمف نأ يٛمٙمـ ُمٙم٤من يمؾ ذم قهقؾم رضسمف .وشمِم٤مضمرا ؾمقهق

 وهنق يٍمنخ ؾمنقهق وراح سم٘منقة ومٛمًٙمف اًمذيمري قمْمقهإمم  وصؾ ضمقٟم٤من

 سمتث٤مىمنؾ يتٜمٗمًن٤من ووىمٗمن٤م سمٕمْمنٝمهت شمريمن٤م هننهتإ صمنؿ .سمٔمٗمنره ضمقٟم٤من قملم حيٗمر

 اعمٕمٚمنؼ ؾمنقه٤م ؾمنٞمػإمم  ضمقٟم٤من اًمتٗم٧م أظمرى ضمٜمقن حلٔم٦م ذم .يمٛمّم٤مرقملم
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 يمرضمنؾ زاقم٘من٤مً  صن٤مرظم٤مً  فومًنٚمّ  قرًمٚمنديٙم زوضمتف اؿمؽمشمف واًمذي احل٤مئط قمغم

 .اًمِمٞم٤مـملم متٚمٙمتف

 ،اًمٖمرومن٦مإمم  اٟمندومع اعمخٞمٗمن٦م اعمٜم٤موؿمن٤متإمم  يّمنٖمل يمن٤من اًمنذي ضمٞمٗم٤مي

 .ضمقٟم٤من ص٤مح "رأؾمؽ ؾم٠مىمٓمع ،نأ هٜم٤م أىمتٚمؽ ًمًقف"

 .ضمٞمٗم٤مي سخ! ..أيب -

 رُمن٤مد ُمٜمٗمْمن٦م ٤مً ٚمت٘مٓمُم أسمقه قمٚمٞمف وسمّمؼ .اًمٖمٌل اًمِم٤مب أهي٤م هٜم٤م ُمـ أظمرج -

 ظمن٤مرج سمننقم٦م ضمٞمٗمن٤مي اٟمٓمٚمنؼ .احل٤مئط قمغم اٟمٙمنت ،هٟمحق ورُم٤مه٤م زضم٤مضمٞم٦م

 ضمقٟمن٤من صنٜمع .اًمًنالمل حتن٧م وهنق يمٚمنف اعمنروع احلدث شم٤مسمعو اجلٚمقس همروم٦م

 ُمنرة اخلٚمنػإمم  راضمٕمن٤مً  ؾمنقهق ىمٗمنز .ؾمقهق رىم٦ٌم قمغم سم٤مًمًٞمػ ه٤مئج٤مً  شم٠مرضمح٤مً 

 سمّمنقت ون٤مطمٙم٤مً  ضمقٟمن٤من اٟمٗمجر .ظمٚمٗمف يم٤مٟم٧م اًمتل ريٙم٦مإ ومقق وشمٕمثر أظمرى

 .ُمتقطمش يمّمٞم٤مد ؾمقهق وـم٤مرد سمٕمٞمداً  ـمري٘مف ذم ٦مٕماًمقاىم اعمٜمْمدة رومس .أضمش

 هٜمن٤مك يم٤مٟمن٧م صمؿ قمغمإ اًمٓم٤مسمؼ ُمـ صقت ص٤مح ؟هٜم٤م حيدث اًمذي ُم٤م -

 سخ .اًمًنالمل قمنغم وشمندطمرج صم٘مٞمٚم٦م ؾم٘مقط أصقات شمٌٕمتٝم٤م ىمّمػمة سظم٦م

ىمند ريمْمن٧م  آوٓمراب ي٘مٔمٝم٤مأ اًمتل أُمف يم٤مٟم٧م .اخل٤مرجإمم  ُمٜمدومٕم٤مً  ضمٞمٗم٤مي

 ؾمنٛمع قمٜمندُم٤م دمٛمند صمنؿ ضمقٟمن٤من ػشمقىمن .حيندث ُم٤م ًمؽمى اًمًٚمؿ أؾمٗمؾإمم 

إمم  وريمنض اًمٗمرصن٦م هذه ؾمقهق اهمتٜمؿ .اًمًالمل سمٞم٧مإمم  ؾمتداراو اًمٍمظم٦م

 .اًمٚمٞمنؾ ذم وشمالؿمنك ين٠مس ذم اًمٙمنراد وىمٚم٥م اًمٓم٤موٓت يدومع وهق اًم٤ٌمب

 شمٜمٓمٚمنؼ مل ة ؾمنقهقؾمنٞم٤مر نأ همنػم اًمٔمالم ذم ومٓم٤مرده يٗمر وهق ضمقٟم٤من أسمٍمه

 ضمٞمن٥م ُمـ ُمٗم٤مشمٞمحف وأظمذ وم٦ماًمٖمرإمم  قم٤مئداً  ومريمضومدومٕمف هذا ًمٕمدم اًمتقىمػ 

 اٟمحنرف .ؾمقهق ًمٚم٘م٤مم شمقىمٕم٤مً  اخل٤مرج ذميم٤مٟم٧م  اًمتلؾمٞم٤مرشمف إمم  وىمٗمز اعمٕمٓمػ

 يمثنػمة ومٝمنل ضمٞمند سمِمنٙمؾ اًمٓمرينؼ يٕمنرف ٓ ٟمنفوسمنهت أ اًمِمن٤مرع قمـ ؾمقهق

 اعمخنرجقمؼم  ذًمؽ ُمع اخل٤مـمئ اًمٓمريؼ ختذا آؾمتٕمج٤مل سم٥ًٌمو .اًمتٗمرقم٤مت

ذم  وىمنع هتطمٞمنٜم سمن٤مٕرض اصنٓمدم طمٞمن٨ماعمرونقض  رأؾمنف وطمّؽ  اًمْمٞمؼ
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 ومٙمر "إًمٞمف أذه٥مجي٥م أن  اًمذي أظمر اعمٙم٤من هق اًمنمـم٦م ُمريمز نإ" .اًمٖمروم٦م

إمم  قم٘مٚمنف واٟمحندر ،ُمٜمنف أومْمنؾ اًمٓمريؼ يٕمرف ومٝمق ضمقٟم٤من سمف حلؼ .ؾمقهق

ذم  ُم٘مٕمندهقمنغم  ضمقٟمن٤منون٤موى  نأ ومّمن٤مدف .اًمتندُمػم ،همنػم ٓ واطمد رم

 وًم٘مند ٟمٗمًف غمقم شمٖمٚم٥م ،ةظمػمإ ٟمقسمتف ذم ىمٚمٌف ٟمفإ .اًمًٞمٓمرة وم٘مد وىمداًمًٞم٤مرة 

 اًمٚمنقن أمحر اًمًٞم٤مرة ظم٤مرج اًمٕم٤ممل أصٌح .اًمٙم٤مُمٚم٦م دورو٤م اًم٘مٚمٌٞم٦م اًمٜمقسم٦م دارت

 ؾمنتٜمٝمل ٤مًمنق أهنن يمنهت اًم٘مٞمن٤مدة قمجٚمن٦م رتاوم٤مؾمنتد ،قمْمالشمف شمراظم٧م ،ىم٤مؾمٞم٤مً 

 اًم٤ًمقم٦م ذم ُمٞمالً  شمًٕملم سمنقم٦م اًمًٞم٤مرة ؾم٤مرت .اًمدُم٤مر هذا ذروةذم  اًمت٠مرضمح

 يمن٤من .٤مقمٚمٞمٝمن وم٤مٟم٘مٚمٌن٧م ؾمقهق سمًٞم٤مرة اصٓمدُم٧م اخلِمٌٞم٦م اًمً٘م٤مئػ وظمالل

 .ضمن٤مٟمٌٞمٝمهت قمنغم اًمًنٞم٤مرشم٤من تاؾمت٘مرّ  ،اعمتّم٤مدُم٦م اعمٕم٤مدن ًمرٟملم وجٞم٩م هٜم٤مك

 جمًندة يمٔمنالل طمِمند دمٛمٝمنر .قمن٤مل سمٚمٝمٞمن٥م اٟمٗمجرشمن٤م ٦مت٤مًمٞماًم اًمٚمحٔم٦م وذم

 .اًمٗمنقر قمنغم ؾمنقهق ُمن٤مت .ـمٗمن٤مماإل رضم٤مل يّمؾ نأ ىمٌؾ ؾم٤مقمت٤من ُمْم٧مو

 واًمٔمنالل اًمندُم٤مم سمّمنح٦ٌم آصنٓمدام سمٕمند يٙمٗمنل سمهت ـمقيالً  ضمقٟم٤من وفمؾ

 واسمٜمف زوضمتف سم٤مؾمؿ هيتٗمقّ  أراد أن ،طمقًمف ُمـ يمٚمٝم٤م واًمٙمراهٞم٦م ًمٚمٛمقت اعمنمقم٦م

 ًمتخرج اعمٕمذسم٦م روطمف ضم٤مهدت ."ُٕم٤ممإمم ا" يم٤مٟم٧م ًمٗمٔمٝم٤م يمٚمٛم٦م ظمرآ نأ همػم

ٟمِم٠مشم٤م  روطم٤من .ظمٚمٗمتف اًمذي اًمدُم٤مر قمـ سمٕمٞمداً  وحتٚمؼ جلًده اعمهتٟمع احلٓم٤مم ُمـ

 ؿمن٤مهد ىمند ضمٞمٗمن٤مي يمن٤من عمٜمزلاإمم  راضمٕم٤مً  .اعمٕمدن قمغم اطمؽمق واطمد دم ُمـ

 سم٤مًمققمن٦م دُم٤مهمنف يمن٤من .ًمٚمققمل اًمٗم٤مىمدة أُمف قمغم ووىمػ ًمٚمٙمراهٞم٦م ُمروقم٤مً  سمٕمداً 

 همرومن٦م ذم ٟمٔمنر قمٜمندُم٤م .اًمٔمنالل همػم قم٘مٚمف ذم أومٙم٤مر هٜم٤مك شمٙمـ ومل ٤ٌمكشمرًمال

 .اًمًنقدام اًمًنػم قمّمن٤م قمنغم صمنؿ اًمًٞمػ قمغم قمٞمٜم٤مه وىمٕم٧م اعمٌٕمثرة اجلٚمقس

 شم٤مم ؾمكأ ذم يديف رومع وىمد ارشم٤ٌميمف قمغم اًمًٞمٓمرة قمغم ىم٤مدر همػم ظم٤مرضم٤مً  ريمض

 ."قمٜمل سمٕمٞمداً  اًمٙم٤مسمقس هذا ظمذ أرضمقك اًمٚمٝمؿ" وسخ

إمم  ومّمنٕمقداً  ؿمنج٤مرإ ظمنالل اعمٙمروسمن٦م سظمتنف اًمرىمٞم٘م٦م اًمري٤مح محٚم٧م

 .اعمٙمؽمث همػم اًمٚمٞمؾإمم  وظم٤مرضم٤مً  اًمٖمٞمقم
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 ارــزهاأل
 والعشرون الثاوي الفصل

 اًمنذي واحلنزن ملٕا ُمع اًمّمٖمػمة اجلحٞمؿ ختقم ذم قمِم٧م لمأؾمٌققم ًمٗمؽمة

 ذم سم٤مًمًن٘مػ حمندىم٤مً  فمنؾوأ اًمٌن٤مردة اًمّمن٤ٌمطم٤مت ذم أؾمنتٞم٘مظ .دُمن٤مهمل خيدر

ًمنق  يمنهت جٛمدتاعم اًمداظمكم اًمٗمراغ همػم سمف أؿمٕمر رم وٓ أرى رم ٓ ،اًمنير

 قمٞمٜمنّل  أهمٚمنؼ زمسمن٤م ذم شمنقُمضأُمنل  صنقرة .سمند  ُمـ اٟمًٚم٧م ىمد اًمروح أن

 يمٚمنهت اًمالوقمنل ذم زٟمٗم ـمرحٕ اعمٝمدئ٦م ىمراصإ شمٜم٤مولأ ُمرئٞم٦م شمٔمّؾ  وًمٙمٜمٝم٤م

 .ومٙمري ُمـ هبدوم اًمّمقرةأن شمتالؿمك إمم  اطمتج٧م

إمم  وٟمٔمنر اًمٚمٞمٚمن٦م شمٚمنؽ اًمٓمٌٞمن٥م ضمن٤مم ًم٘مند ،شمٖمٛمنر  اًمنذيمري٤مت نأ يمهت

 وىمد اجلٚمقس همروم٦مإمم  شمٓمٚمع .رأؾمف ومٝمز أُمل ضمًد قمغم وراموإ اًمروقض

 أىمؾ ومل زمإ ٟمٔمر ،ومٞمٝم٤م شمِم٤مضمرت هب٤مئؿ هٜم٤مك ًمق أن يمهت قم٤مرُم٦م ومقى ذم يم٤مٟم٧م

 اًمِمن٤مطم٥م أُمنل وضمنفإمم  قمٞمٜم٤مه اؾمتدارت .ىم٤مئالً  ؿَ ٝمَ مَهْ  "ظمٓمػم إُمر" .ؿمٞمئ٤مً 

 .اعمقت ٔمؾسمدا يم اًمذي

 .أُملإمم  ُمِمػماً  ؾم٠مل ؟طمدث ُم٤مذا -

 .شمٌددت ىمد وـم٤مىمتل صم٘مٞمٚمتلم يم٤مٟمت٤م ؿمٗمت٤مي ،احلدي٨م ذم أرهم٥م مل اًمٌدم ذم

 صنقيت ويمن٠من ..ىمقًمف اؾمتٓمٕم٧م ُم٤م يمؾ ذًمؽ .اًمًالمل ُمـ ؾم٘مٓم٧م ًم٘مد -

 .أضمقف ـظمِم ومٝمق سمّمقيت ًمٞمس

 .سمنقم٦م اعمِمٗمكإمم  ٟمقصٚمٝم٤م نأ قمٚمٞمٜم٤م -

 ُمن٤مذا" "؟ذًمنؽ يمؾ يم٤من ُم٤مذا طمقل" ،ي٘مٔم٦م يم٤مسمقس ،طمٚمهتً  يمٚمف إُمر يم٤من

 ؟"حيدث يم٤من
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 .طمٚمنؿ يم٠مهنن٤م اعمٞمن٤مه حت٧م شمتحرك وم٘مط اًمٔمالل .ضمقسم٦مأ سمال ُمرشمٌؽ دُم٤مهمل

 وشمن٠ميت شمٜمزقم٩م ٓ -.اعمٜمتٔمرة اًمًٞم٤مرةإمم  اعمتٕم٥م أُمل ضمًد محؾ قمغم ؾم٤مقمدت

 سم٤مًمٌٞمن٧م هنتؿاو هٜمن٤م اسمنؼ .ينرام ُم٤م قمغم ُمقرإ .وًمدي ي٤م ذًمؽ قمٚمٞمؽ ومٚمٞمس

 .همداً  سمؽ وؾم٠مشمّمؾ

 .واسمتًؿ يمتٗمل قمغم رسم٧م .ؿمٞمئ٤مً  أىمؾ مل إًمٞمف وٟمٔمري هٜم٤مك وىمقذم أشمذيمر

 .شمِمجع ..وًمد ي٤م شمِمجع -

 شمذيمرا  ٝم٤مضم٤مٟمٌ قمغم ه٤مايدو أُمل شمْمٓمجع طمٞم٨م اخلٚمٗمل اعم٘مٕمدإمم  ٟمٔمرت

 .ٟم٤مئٛم٦م ٟم٧ميم٤م طملم همرومتٝم٤مإمم  ذه٧ٌم اًمذي اًمٞمقم سمذًمؽ

 .وًمدي طمًٜم٤م -

 أطمندق اًمٓمرينؼ سمج٤مٟمن٥م ووىمٗمن٧م اًمٙمئٞمن٥م اًمٚمٞمنؾ ذم اًمًنٞم٤مرة اٟمٓمٚم٘م٧م

 .يب هت ؿم٤ٌمطم٤مً أ ًمق أن يمهت اردمٗم٧م ُمروقم٦م قمزًم٦م اقمؽمشمٜمل .سم٤مًمٔمالم

 اًمٓمٌنل اًم٘مٓمـ ُمـ سم٠مؾمهتل أؿمٌف هن٤مإ .احلزن اًمٕمٛمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ٌدوي ٓ اًمٖمٞمقم

 سمندأ .يمئٞمٌن٦م شمٌندو هتمواًمً اًمٖمٞمقم ُمـ يمتٚم٦م ورام يم٤من اًم٘مٛمر .سم٤محلؼم اعمٖمٛمقس

 صنقت أؾمنٛمع نأ سمقؾمنٕمل يمن٤من وُمن٤م رضإ قمنغم يزطمنػ قمٛمٞمؼ صٛم٧م

 ،اًمًنٙمقن أؾمنٛمع إٓ أن زم يم٤من هتوم ،واعمتقاصؾ اًمث٤مىم٥م واجلداضمد اجلٜم٤مدب

 مل .ُمن٤م رم سم٤مٟمتٔم٤مر ٟمٗم٤مؾمٝم٤مأ يمتٛم٧م ىمد اًمٓمٌٞمٕم٦م ن٠مويم ًمٚمٓمٌٞمٕم٦م ظم٤مرق ؾمٙمقن

 قمٞمٜمل أهمٚمؼ دُم٤مقمٜم .ىمٌؾ ُمـ احل٤مل ههذ قمغم ُمٕمل إُمر يٙمـ ومل اًمٜمقم ؾمتٓمعأ

 سم٤مًمًنٞمػ يٚمنقح وهق أيب ،ذهٜملإمم  اًمّمقر شم٘مٗمز ًمٚمٜمقم آؾمؽمظم٤مم طم٤مولأو

 ؟احل٘مٞم٘من٦م ذم ؾمنقهق هق ُمـ .ريٙم٦مإ ظمٚمػ يٙم٤مومح اًمذي ؾمقهق قمٛمل قمغم

 وهنل ٝم٤مأؾمنٛمٕم اًمًنالمل ُمـ ؾم٘مٓم٧م أُمل ؟ؾمٞمحدث اًمذي ُم٤م ؟ذه٤ٌم أيـ إمم

 .رضإ قمغمإظمػم  واصٓمداُمٝم٤م وشمدطمرضمٝم٤م وىمققمٝم٤م صقت أؾمٛمع شمٍمخ

 ظمن٤مرج ريمْمن٤م وم٘مند وؾمقهق أيب ُم٤مأ ًمٚمققمل وم٤مىمدة يم٤مٟم٧م ٤مإًمٞمٝم وصٚم٧م طملم
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 ؿمٕمرت .اخل٤مًمٞم٦م ي٤ممإ ذم يمٜم٧م يمهت وطمٞمداً  يدي سملم حتتي أُمل يم٤مٟم٧م .اعمٜمزل

 يمن٤من وُمن٤م ومٙمنري ُمرسمٙمن٦مً  وًمٕمن٤مئٚمتل زم حتندث ؿمٞم٤ممإ يم٤مٟم٧م ،سم٤مًمالضمدوى

 ،أوود هٜمن٤مك يمن٤من أوًٓ  .سمٕمد ُمٕمٜمك ًمبؿمٞم٤مم ًمٞمس .طمٞم٤مهل٤م رم قمٛمؾ سمقؾمٕمل

 يمٞمنػ شمنذيمرت اعمدرؾمن٦م ذم ؾمقي٦م ٜم٤مأي٤مُم شمذيمرت ،أٟم٧م أيـ ،اًمٕمزيز صدي٘مل

 اًمنقدود اًمرضمنؾ أسمن٤مه نإ طمتنك ،ؿإًمٞمٝم ذه٧ٌم قمٜمدُم٤م سم٤مًمٌٙم٤مم قم٤مئٚمتف اٟمٗمجرت

 اًمتنل اًمٔمنالل ذم ُمرقم٦ٌم عمح٦م .ؾمٜمث٤مي هٜم٤مك نإ صمؿ .وسمٙمك داقمكشم ىمد اًمٓمقيؾ

 واضمنفأ نأ سمقؾمٕمل يمٞمػ سم٤مًمزُمـ ُم٤ممأإمم  اعمٔمٚمؿ اعم٤ميض اُمتد ًم٘مد ،أيب ٗمٝم٤مظمٚمّ 

 ."...إب ذٟمقب هن٤مإ" ؟أظمرى ُمرة ؾمٜمث٤مي

 أؿمنٙم٤مًٓ و صنقراً  شمثنػم وهنل قم٘منكمإمم  شمًنٚمٚم٧م ومٙمنرة ظمرآ يم٤مٟم٧م شمٚمؽ

 سمٕمٞمد ُمـ اًمٓمٌقلىمرع  ؾمهتع سمقؾمٕمل يم٤من .هن٤مئٞم٤مً  اًمٜمقم جيرومٜمل نأ ىمٌؾ ه٦مُمِمقّ 

 .اًمٓمٌنؾ هنق رأد نأ وونحأ اًمقوع كأُمًو ،أىمربو أقمغم ٧مأصٌح ًم٘مد

 ،يّمنٖمقا مل ًمٙمنٜمٝمؿ يتقىمٗمنقا نأ ؿأظمؼمو ؟درأ قمغم سم٘مقة اًمٓمٌقل شمدق عم٤مذا

 .وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م اًم٤ٌمب هؿأطمد ـمرق .هم٤مو٤ٌمً  ٧مأصٌح

مل أيمند أٟمن٤مم  وم٠مٟمن٤م ،ُمٕمندودة دىمن٤مئؼإٓ  ةقمنمن اًمث٤مٟمٞمن٦م ؟اًمقىمن٧م يم٤من يمؿ

 شمٙمنـ ملأ ؟ًمقطمندي يؽميمنق  نأ سمقؾمنٕمٝمؿ أًمنٞمس ؟يريدون ُم٤مذا" ،ؾم٤مقمتلم

 قيقمْمن نأ ٓطمٔمن٧م همرومتنل سمن٤مبإمم  اشمنزان سمنال هت ؟"يم٤مومٞم٦م ُمٕم٤مٟم٤ميت

 اًمقونع هبنذا أظمنرج يمٞمنػ :شمًن٤ممًم٧م سمجن٤مُمتل سمح٤مؿمنٞم٦م ُمٚمتّمؼ اًمذيمري

 يٙمنقن نأ أيٛمٙمنـ .اًمٕمٜمٞمد هذا يٙمقن نأ يٗمؽمض طمٞم٨مإمم  ـمقيتف ؟اًمٗم٤مطمش

 ؟نوأ اًمتٍمف ؾمقمذم  يرهم٥م ٤مذاعم ٟمٗمز ُمع ومٙمرت ..أن قمٜمٞمداً 

 وهت قمنغمإإمم  ُمتجٝمن٤م اًمٕمٜمٞمد اًمٌمم وضمٕمٚم٧م ضمٞمٜمز هوال ارشمدي٧م

 رضب .سمتٙم٤مؾمنؾ ومٛمْمنٞم٧م ظمندر ذم ٓيزال دُم٤مهمل نيم٤م .٤مًم٤ٌمبسم ُمـ ٕرى

 .ىمٚم٧م "؟ٟمٕمؿ" قأصح ومجٕمٚمٜمل وضمٝمل اًم٤ٌمرد اهلقام
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 .اًمِم٤مب أهي٤م هٚمق -

 ؟ًمؽ أومٕمؾ نأ سمقؾمٕمل ُم٤م ٟمٕمؿ -

 .اخل٤مرج ذم سم٤مرد وم٤مجلق أوًٓ  ٟمدظمؾ دقمٜم٤م وًمٙمـ رم يمؾ -

 اًمْمنن٤مسمط .ؾمننٜمث٤مي شمٕمٛمنؾ طمٞمنن٨م اًمٕمٞمنن٤مدة ذم ىم٤مسمٚمتنف اًمننذي اًمْمنن٤مسمط ٟمنفإ

 اًمٖمروم٦م ذم وم٤مصٓمٗمقا ًمٞمدظمٚمقا اًم٤ٌمب هلؿ ومتح٧م ذـمٞم٤من ُمٕمف ويم٤من .ويمقادي٤مأ

 همنػم اجلٚمنقس همرومن٦م ذم ي٘مٗمنقن وهؿ ؿإًمٞمٝم وٟمٔمرت قمٞمٜمل ومريم٧م .سمّمٛم٧م

 ظمٚمع .شمٜمٔمٞمٗمٝم٤م حم٤موًمتل قمدم ُمـ اٟمدهِم٧م اًمتل اًمٗمقىإمم  شمٓمٚمٕمقا .اعمٜمتٔمٛم٦م

 اًمنمنـمٞم٤منوىمنػ و ُمكم٠مشمن ٟمحنق قمنغم ؿمن٤مرسمف وسمرم رأؾمف ُمـ ىمٌٕمتف ويمقادي٤مأ

 اعمٙمن٤من يٚمنػ ؾمٙمقن صمٛم٦م يم٤من .اًمٖمروم٦م ذم قلدم ؿوقمٞمقهن ُمًٚمحلم انأظمر

 .آرشمٞم٤مح سمٕمدم ِمٕمرتوم سم٤مهلقام ُمِمحقٟم٤مً  ؾمٙمقٟم٤مً  يم٤من .فإدرايمإمم  شمقصٚم٧م

 همرين٥م وىمن٧م ذم زي٤مرشمنؽ ًمٙمنـ ومجن٤مً  يمنق  قمنغم ؾمػآ اًمْم٤مسمط أهي٤م -

 ُمنع جيندي ٓ هٜمن٤م ووىمقومنؽ اًمٌٞمن٧م ذم أطمند ُمـ ًمٞمس ذإ .ُمزقمج٦م سمّمقرة

 .اًم٤ٌمب ٟمحق حتريم٧م .ٟمٗمٕم٤مً  ؿمٞم٤ممإ

 ضمئن٧م ًم٘مند ٕزقمجنؽ هٜمن٤مإمم  ضمئن٧م ُمن٤م ،اًمْم٤مسمط ىم٤مل ،اًمِم٤مب هي٤مأ -

 ؟أُمؽ أيـ وًمٙمـ ُم٤م سمٌمم إلسمالهمؽ

 .اعمِمٗمكإمم  ٟم٘مٚم٧م ًم٘مد -

 هٜمن٤مك ٙمن٤منوم سمٕم٤مـمٗمن٦م قمٞمٜمن٤مه اؾمنت٘مرت صمنؿ صم٤مٟمٞم٦م اجلٚمقس همروم٦مإمم  شمٓمٚمع

 ؟ًمٞمخؼمو  واؤضم٤م رم أي ،ؿمٌحل طم٤ًمسإ فمٝمري ذم ودبَّ آظمر  ؾمٙمقن

 يٙمنقن نأ يٛمٙمنـ ٓ ،اً أظمػم ٛمراؾمت .يمرضمؾ إُمر أظمذ قمٚمٞمؽ ؾمٞمٙمقن -

ُمع اٟمخٗمن٤مض  قمغمإإمم  وٟمٔمر اًمٌقًمٞمًٞم٦م سم٘مٌٕمتف قم٨ٌم صمؿ شمقىمػ .أؾمقأ إُمر

 .ـمٌٞمٕمٞم٦م همػم سمّمقرة شمٚمٛمٕم٤من وقمٞمٜم٤مه صقشمف ذم

 .ؾمػآ أٟم٤م ُمٕمف ُم٤مت أيْم٤مً  قمٛمؽ ،طم٤مدصم٦م ذم ُم٤مت ىمد أسمقك -
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 فمنالل ،اًمٔمنالل همنػم أشمذيمر نأ يٛمٙمٜمٜمل ٓ داظمكم ذم اقمتٛمؾ ُم٤م أقمرف ٓ

 "؟ضمٌٜمٙم٤م ُمقت قمـ ُم١ًمول ٟمفأ قمروم٧م هؾ" .وامحراراً  قمتٛم٦م أيمثر

 .ًمقطمده ًمٜمؽميمف ..ؾمٞمدي ٟمؽميمف دقمقٟم٤م -

 :ىم٤مل ُم٤م وؿمخص اًم٤ٌمب اٟمٗمتح

 .سمجٚمد ظم٤ًمراشمؽ حتٛمؾ قمغم اًمِمج٤مقم٦م اهلل ًمٞمٛمٜمحؽ -

 ذم همٓمًن٧م .اًمٚمٞمنؾ ذم ُمٜمٓمٚم٘من٦م اًمًنٞم٤مرة وحتريم٧م ظمٚمٗمٝمؿ اًم٤ٌمب قاأهمٚم٘م

 طمٞمن٤مة سمنال وضمًدي ظمِم٦ٌم ُمثؾ دُم٤مهمل يم٤من ،اًمتٕمٞم٦ًم ٟمٗمز وسمٙمٞم٧م ريٙم٦مإ

 ره٘من٧مأو اًمث٘مٞمنؾ اًمٙمآسم٦م سمًحر ُمبشمٜمل داظمكم ُمـ فمالل ،طم٤مؾمٞمزأ دتشمٌٚمّ 

 هن٤مإ" سمٕم٘مكم شمٕمٚم٘م٧م قمديدة أؿمٞم٤ممسمقضمقد  أومٙمر نأ قمكمّ  يًتحٞمؾ يم٤من .روطمل

 "....إب ذٟمقب

 مخ٦ًم واسمتٚمٕم٧م اعمٜمقُم٦م سم٤مٕىمراص أيب اطمتٗمظ طمٞم٨مإمم  واٟمدومٕم٧م هنْم٧م

 يم٤مٟمن٧م ذًمؽ ىمٌؾ ُم١مىمت٤مً  دومٜمقه ىمد أيب ٤ممأىمرسم يم٤من اًم٤ًمسمع اًمٞمقم ذم .وُم٧م .ُمٜمٝم٤م

 ٟمن٥م٤مضمإمم  ٞمندومـًم ىمريتنفإمم  ضمثهتٟمف ؾمٞمٜم٘مٚمقن هنؿإ :ىم٤مًمقا يمثػمة ُمراؾمؿ هٜم٤مك

 ارشمندي٧م اًمٜمن٤مس ُمنـ اًمٙمثػم حييه مل ىمّمػماً  يمٜمًٞم٤مً  مت٤مً ٠مُم هٜم٤مك يم٤من .ؾمالومفأ

 سمٛمنقت اًمّمنحػ اُمتبت اعم٤موٞم٦م اًم٘مٚمٞمٚم٦م ي٤ممإ ذم .اًمٞمقم ذًمؽ ؾمقدام سمدًم٦م

 أصمن٤مر ُمن٤م .سمنذًمؽ أرهمن٥م مل ٟمٜمنلأ يمهت .ىمرامو٤م زم ُمًٛمقطم٤مً  يٙمـ مل وًمٙمـ أيب

 ؿمن٘مٞم٘ملم يم٤مٟمن٤م ومٝمنهت .ؾمقهق ُمع ضمٜم٥مإمم  ضمٜم٤ٌمً  دومـ ىمد أيب نأ أيمثر اؾمتٖمرايب

 ٓ يم٤مٟمن٧م أُمنل .ذًمنؽ ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ومٝمؿأ مل .طمدث ُم٤م هيؿ وٓ اًمٜم٤مس ىم٤مل هٙمذا

 ويمنذًمؽ ظم٤ٌمرهن٤مإ أيب ىم٤مربأ رومض .أيب سمٛمقت أطمد خيؼمه٤م مل ُمريْم٦م شمزال

 قمٜمدُم٤م ،أويمقي ُم٘مؼمة ذم أيب دومٜمقا .ؿمٗم٤ممه٤م رؾمٞم١مظّم  اخلؼم نسم٠م ؿمٕمروا ـم٤ٌممإ

 ىمٚمٌلإمم  ُمٕمديت ُمـ يمٌػم ظمقام زطمػ اًم٘مؼمإمم  اًمٙمٌػم زظمرفاعم اًمٙمٗمـ رومٕمقا

 يمنقنأ نأ طم٤موًم٧م .صٕم٘مٜمل ىمد عمقشمف اًمٙم٤مُمؾ دراكاإل نإ .روطمل ُمـ واٟمًؾ
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 ذقمنقا اعمّمنٚملم مج٤مقمن٦م نأ يمنهت .قمنكمّ  يمثػماً  يم٤من ذًمؽ وًمٙمـ وصٚمٗم٤مً  ىم٤مؾمٞم٤مً 

 ىمن٤مًمقا ،رضإ قمنغم ؾمن٘مٓم٧م .اًمٙمٗمنـ قمغم اًمؽماب ه٤مًمقاأو ضمٜم٤مئزي٦م سمؽماٟمٞمؿ

 ُمنـ شمٌنع ُم٤م ذم .اًم٘مؼمإمم  شمدطمرضم٧م ٟمٜملإ زم ىم٤مًمقا سمٕمده٤م ،اًمققمل وم٘مدت ٟمٜملإ

 يمٜمن٧م ٟمنقُمل همرومن٦م ذم اًمقىمن٧م ـمنقال ،اًمٕم٤ممل قمـ اعمٜمٕمزل طمٞم٤مة قمِم٧م ي٤ممإ

 ُمتٕمرىمن٤مً  أطمٞم٤مٟمن٤مً  ؾمنتٞم٘مظأ يمٜمن٧م اًمٚمٞمؾ ُمٜمتّمػوذم  ،اعمقؾمٞم٘مك أؾمٛمعو أومٙمر

 شمنذيمره٤م يٛمٙمٜمٜمل ٓ سمحٞم٨م وُمرقم٦ٌم همري٦ٌم لأطمالُم ،طمٚمؿأ يمٜم٧م ٟمٜملأ أدركو

 أؿمنٕمر ،سمنف ىمٚمنٞمالً  أومٙمر زًم٧م ٓ أيب ُمقت سمٕمد ٟمفأ ٜملأدهِم ُم٤م .أصحق قمٜمدُم٤م

 .آظمنر ُم٤م سمِمخص اًمتٗمٙمػم يِمٌف يم٤من .ُمقشمف سم٥ًٌم ًمٞمس ًمٙمٜمف داظمكمذم  سمٗمراغ

 يم٤مٟم٧م .فأسمٞم سمٛمقت ي٠مسمف ٓ ذير ٟمٜمل٠مسم أقمت٘مد وضمٕمٚمٜمل اًمٌداي٦م ذم ذًمؽ رقمٌٜملأ

 قمٜمنف ذايمنريت نأ ايمتِمنٗم٧م سمنف ومٙمنرت ُمن٤م ومٛمتنك زقم٤مضمفإ شمِمٌف إُمر همراسم٦م

 ٟمنف٠مويم ومٙمري ذم وضمٝمف ُمالُمح دأطمدّ  نأ أؾمتٓمٞمع ٓ و٤ٌمسمٞم٦م سمحٞم٨مو هم٤مُمْم٦م

 .ُمْم٧م ؾمٜمقات ُمٜمذ رأيتف ًمرضمؾ صقرة

 حمنددة صنقرة سمال وًمٙمـ أيب يم٤من ٟمف٠مسم ٟمٗمز أظمؼم نأ همػم سمقؾمٕمل يم٤من ُم٤م

 اًمٚمحٔمن٤مت اؾمتحين نأ طمن٤مولأ قمٜمندُم٤م ،ذًمؽإمم  ٦مإو٤موم ،سمديؾأو  رُمزأو 

 أريند ٓ اًمتنل ؿمنٞم٤ممإ شمٚمنؽإٓ  ًنٓمحقمغم اًم شمٓمٗمق ومال ُمٕم٤مً  ُمْمٞمٜم٤مه٤مأ اًمتل

 ؾمند ىمند ُم٤م ؿمٞمئ٤مً  ن٠مويم يبٕ جي٤مسمٞم٦ماإل اًمرؤي٤م يمؾ قم٘مكم ـهم٤مسم٧م قم ًم٘مد شمذيمره٤م

 اًمٕمتٞمد أيب نإ .سم٤مجلٜمقن ص٤مسمٜملأو اً ؿمديد ٤مً طمزٟم زم ٥مؾمٌّ  ُم٤م وهذا .ذيمري٤مشمف قمكمّ 

 ىحتندّ  ًم٘مند .اعم٤مومٞمن٤م سمنزقمهتم ر ينذيمّ  يمن٤من ُمن٤م هم٤مًم٤ٌمً  اًمّمالسم٦م سمٛمٜمتٝمك واًمذي

 قمنغم ُمٝمِمنٛم٦م سمٜمنك ػظمّٚمن ًم٘مند اعمقؾمنٛمٞم٦م واًمرين٤مح قم٤مصنػمإ يمؾ سمرهم٤ٌمشمف

 اًمتنل ًمبزهن٤مر اًمرىمٞم٘من٦م اًمًنقي٘م٤مت ؿهِّمن ًم٘مند .قمٚمٞمٝمن٤م ُمنرّ  اًمتنل اًمدروب

 سم٘مٞمن٦م قمنغم ٟمٕمٞمشأُمل  ُمع شمريمٜمل ًم٘مد .ًمرهم٤ٌمشمف اعمج٤مورة احل٘مقل ذم شمرقمرقم٧م

 سمٚمٓمنػ ومٞمنف رأومّٙمن نأ سمقؾمٕمل ًمٞمس .ٟمنمه٤م اًمتل اًمتٛمقضم٤مت طم٥ًم ٜم٤مطمٞمقاشم
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 قمٜم٤مين٦م سمذل وم٘مد ٟمحقي سمقاضم٤ٌمشمف ىم٤مئهتً  أسم٤مً  يم٤من .سمٗم٘مداٟمف أؿمٕمر زًم٧م ٤مُم  أ همػم

 سمٛم١مؾمًن٦م أؿمنٌف يمن٤من رهمٌن٤ميت حت٘مٞمؼ ذم ُمنوم٤مً  أطمٞم٤مٟم٤مً يم٤من  .شمٕمٚمٞمٛمل ذم يمٌػمة

 .قمٔمٞمٛم٦م سمنمي٦م

 مل .سمّمحٌتف طمٗمؾأ ٚمؿوم يب وارشم٤مب ٚمٜملأمه وم٘مد قمٛمؼأ ُمًتقى قمغم وًمٙمـ

 ٟمفأو ىمٚم٘مفأ ٟمٜملسم٠م اٟمٓم٤ٌمع ًمدّي  أطمٞم٤مٟم٤مً  .سمٜمٗمًف ُمتٕمٚم٘م٤مً  سمدا ُم٤م ٖم٤مًم٤ٌمً وم طم٘مٞم٘م٦م أقمرومف

 سمٕمٛمٚمنف ُمن٠مظمقذاً  رضمنالً  رأ مل ،هنؿإ هنق ؿمنٖمٚمف يم٤من إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم .حيٌٜمل ٓ

 يمن٤من .ٓ يتزطمنزح سمندا نإو قمندًٓ  ًمنٞمسهذا  قمٛمقُم٤مً  .أيب ُمـ أيمثر وٟمج٤مطمف

 اًمٖمريٌن٦م سمٓمري٘متنف ٝمن٤مأطمٌ وم٘مند هلن٤م طمٌنف ُمنـ وصمنقىمل رهمؿ ،أُمل قمـ خيتٚمػ

 قمغم واقمت٤مدا اًمٚمٞم٤مزم ذم سمًٕم٤مدة ؾمقي٦م يْمحٙم٤من ٝمهتأؾمٛمٕم نأ اقمتدت .اخل٤مص٦م

ًمنق  يمنهت إُمر سمدا أطمٞم٤مٟم٤مً  اًمٕم٤مئٚم٦م ظم٤مرج ٟمٜملأ ؿمٕمرت ُم٤م سمٓمري٘م٦م .ُمٕم٤مً  اخلروج

 :واطمنداً  ؿمٞمئ٤مً  أقمرف اًمٞم٘ملم وضمف قمغم .أُمل اٟمت٤ٌمه ضمذب قمغم أيب ومسأٟم٤م ٜملأٟم

 .ظمِمنٜم٤مً  ُمثٚمنف يمنقنأ نأ يٛمٙمٜمٜمنل ٓ .أمحنؼ ُمـ أيمثرو ٗم٤مً وٕمٞم اقمتؼم  أيب نإ

 يٕمرومن٤من يمِمخّملم يمٜم٤م ُم٤م هم٤مًم٤ٌمً  .ذًمؽ ًمف أووح٧م ىمد ٕٟمٜمل حيٌٜمل ٓ يم٤منو

 ؿمخّمن٤من .أظمنر مه٤مأطمد يتحٛمؾ نأ سم٤ًٌمـم٦م وقمٚمٞمٝمهت ـمقيٚم٦م ًمٗمؽمة سمٕمْمٝمهت

 يمِمخّمنلم .اخل٤مـمئن٦م اعمٕمن٤م  قمنغم دائنهتً  وحيّمالن أظمرإمم  مه٤مأطمد رُمزي

 وًمـ ،ؿمٞم٤ممإ شمٚمؽ ومٝمؿأ ٓ .أيب يم٤من وًمٙمٜمف زضم٤مضمل ًمقح مورا ُمـ يتحدصم٤من

 ًمٙمٜمٜمنل .ُمن٤م وىم٧م ذمأُمل  ؾمتخؼم  هتسمًمر ؾمقهق وسملم سمٞمٜمف يم٤من ُم٤م أسمداً  أقمرف

إمم  ضمنروهت ىمند اًمٙمراهٞمن٦م نأ فأقمرومن ُمن٤م يمؾ نإ .إُمر ومٝمؿ٠مؾم  ٠مسم أقمت٘مد ٓ

 ذم شمنزال ٓ ومٝمنل سم٠مُمل ومٙمرت .دإسمإمم  ُمٕمٜم٤م ؾمٞمٕمٞمش ُمٜمٝم٤م سمٕمْم٤مً  نأو اًم٘مؼم

 .سمرؤيتٝم٤م زم يًٛمحقا ومل اًمدُم٤مغ ذم ضمٚمٓم٦م هن٤مإ اًمٓمٌٞم٥م ىم٤مل ،صدُم٦م

 .ؾم٠مًمتٝمؿ ؟ٝم٤مأُم٤مُم اًمتل اًمٗمرص هل ُم٤م -

 .اًمٓمٌٞم٥م أظمؼم  .وىم٧م ُم٠ًمًم٦م هن٤مإ ،يرام ُم٤م قمغم ؾمتٙمقن -
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 ومنال ـمنقيالً  اٟمتٔمر مل .يٙمٚمٛمٜمل وهق قمٞمٜمٞمف اًمِمٗم٘م٦م ذم رىأ نأ سمقؾمٕمل يم٤من

 هنن٤مإ .ضمنداً  ؿمخيصن طمز  نإ .هٙمذا زم يٜمٔمرون وهؿ اًمٜم٤مس حتٛمؾ يٛمٙمٜمٜمل

إمم  إُمنر ؾمنٞمتحقل سمدوهن٤م اًمتل اًمقطمٞمدة اًمٓمري٘م٦م هل شمٚمؽ ؿمخّمٞم٦م ُم٠مؾم٤مة

 ممًنٙمت٤من قمٞمٜم٤مهن٤م .ٝم٤مأقمروم وٓ ٝم٤مأقمروم ،ظمرىإ هلأُمل  ومٝمؿأ مل .قم٤مم زيػ

 اعمٓمٕمؿ ذم اًمٞمقم ذًمؽ شمذيمرت .أيب قمـ يمٚمٛمتٝم٤م يمٚمهت ُم١ميمدة سمِمٗم٘م٦م ،ُم١ميمد سمن

 اعمدرؾم٦مإمم  ضم٤ممت يقم أشمذيمر .٤مرةاًمًٞم ذم هب٤مرُم٘متٜمل  اًمتل اًمٖم٤مو٦ٌم واًمٓمري٘م٦م

 نأ ٜملأظمؼمشم وُمْمٓمرسم٦م ُمٜمٝمٙم٦م يم٤مٟم٧م ،اًمث٤م  اًمّمػ ذم أٟم٤مو ُمْم٧م ؾمٜملم ُمـ

 يمٝمرسم٤مئٞم٦م سمّمٕم٘م٦م ُم٤مإ ؾم٠مُمقت  ٠مسم اًمرؤي٤م ذم ؿم٤مهد ٟمف٠مسم أظمؼمه٤م ىمد ُم٤م ؿمخّم٤مً 

 أيْم٤مً  أٟم٤م .ذًمؽ ُمـ ىمؽمبأ ٓأ قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم واًمدُمقع زم ٚم٧مشمقؾّم  .سمئر ذم همرىم٤مً أو 

 قمٜمندُم٤م متنضِ  مل هن٤مأ أشمذيمر .يب اًمٕمٜم٤مي٦م ُمٜمف وـمٚم٧ٌم اًمّمػ ُمراىم٥مإمم  ذه٧ٌم

 آًمتزام قمكمّ  نإ :ىم٤مًم٧م اًمٌئر ُمـ ُم٤مم طمْم٤مرإ ُمٜمل ـمٚمٌقا هنؿأ اعمراىم٥م ه٤مأظمؼم

 ُمنـ أضمنؾ أن سمنداظمكم ٞم٧مصنٚمّ  .سم٤مًمندوام زم شمًنٛمح ومٚمـ ٓإو اعمدرؾم٦م سمزي

أو  أومٙمنرأو  رواين٦م ـم٤مًمعأ اًمٌٞم٧م ذم يمقنأ نأ ُم٤م٢موم سم٠ًمم ي٤ممإ ُمرت .شمتحًـ

 ذم ىمّمنػمة سمجقًمن٦م ىمقمأأو  ُمٕمدودة ًمدىم٤مئؼأُمل  ُمع ٕيمقن اعمِمٗمكإمم  ذاه٤ٌمً 

 شم٠مسمٞمٜمن٤مً  قاأىمن٤مُم هننؿأ  أظمؼمو ي٤ممإ أطمد ه٤مشمٗمٞم٤مً  أوود واًمد يب اشمّمؾ .ؿم٤مرقمٜم٤م

 :شم٘مري٤ٌمً  وهم٤مو٤ٌمً  ُمٜمدهِم٤مً  ويمٜم٧م وودٕ

 أيمثنر اًمِمنج٤مقم٦مإمم  سمح٤مضم٦م ٟمؽإ" :سمٌطم ىم٤مل .طمزٟم٤مً  زيدكأ نأ أريد ٓ -

 نإ :ىمن٤مل صمنؿ .أسمٞمنؽ عمقت ؾمػآ ،قمٚمٞمؽ ىم٤مؾمٞم٦م يده٤مير يم٤من ُم٤م أوود نإو ُمٜم٤م

 "طمًنٜم٤مً ": وم٘مٚمن٧م .ُمٕمٝمنؿ ٕيمنقن أؿمن٤مم وىمن٧مأي  ؿإًمنٞمٝم اعمجلم سمقؾمٕمل

 أين٤مم سمٕمند .ـمقينؾ ًمقىمن٧م هٜمن٤مكإمم  اًمنذه٤مب قمغم سم٘م٤مدر ًم٧ًم  أ أقمرفو

 ودومنن٤مشمر اعمدرؾمننٞم٦م اًمٙمتنن٥م وسمٕمننض ورواينن٤مت يمتنن٥م ومٞمٝمنن٤م رزُمنن٦م شمٚم٘مٞمنن٧م

 واًمند  أظمنؼم اًمرؾمن٤مًم٦م ذم .ٟمًٞمتٝم٤م ىمد ويمٜم٧م أوودإمم  قمرو٤مأ ىمد ُمالطمٔم٤مت

 ؾمحر ٟمًكأ ٓأ وجي٥م طمدث ُم٤م هيؿ ٓ ٟمفأو اًم٘مٚم٥م ذم يتٕمٛمؼ طمزٟمف نأ أوود
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 ويمن٠مٟمٜمل أظمٗم٘م٧م لوًمٙمٜم وحؽأ نأ ًمٞمٚمتٝم٤م طم٤موًم٧م .اًمٖمد وسمِم٤مئر اًمْمحٙم٦م

 .همنػم ٓ ٟمٗمًف يقاد يم٤من ٟمهتإ سمٛمقاؾم٤ميت اًمرضمؾ نأ قمروم٧م .ٟمٗمز ُمـ أؾمخر

 اعمتٕمن٤مون ضمنٞمهت ي٘مٔمٜملأ ٗمراشًمٚم ُمالزُمتل ُمـ اًمث٤م  ؾمٌقعإ ُمـ اًمّم٤ٌمح ذم

 .اعمٔمٚمٛم٦م اعم٤ميض ذيمري٤مت ُمـ أسمداً 

 .يريدك ؿمخص هٜم٤مك ؾمٞمدي -

 .اًم٤ٌمؾمؿ وضمٝمفإمم  شمٓمٚمٕم٧م

 .ىمٚم٧م ؟ُمـ -

 .ُم٤م ومت٤مة -

 هبنذا لمودمن رؤيتنل شمريند همٌٞمن٦م ومت٤مة هٜم٤مك ن٠مسمأفمـ  نأ سمقؾمٕمل يم٤من ُم٤م

 ٟمٜمل٠مسمن ًمف قمٓمٞمتٝم٤مأ ُمٜمل ص٤مرُم٦م أواُمر هٜم٤مك أٟمف أظمؼمه٤م سم٠منإمم  ٦مإو٤موم .اًمقىم٧م

 وم٘مند اًمٌنمني٦م ًمٚمّمح٦ٌم ُم٤ٌمهمت٦م سمرهم٦ٌم ؿمٕمرت وًمٙمٜمٜمل .اً أطمد رىأ نأ أريد ٓ

 .يمٌػمة سمٕمزًم٦م ؿمٕمرت

 .ٝم٤مأدظمٚم -

 دظمٚمن٧م اًمٙمنقن ذم اًمٜمن٤مس يمنؾ ودون اًمٌن٤مب اٟمٗمنتح اجلٛمٚم٦م مت٤ممإ وىمٌؾ

 .ؾمٜملم ُمـ اًمت٘مٓم٧م ُٕمل صقرة شمٌدو ويم٠مهن٤م اًمٖمروم٦م ؾمٜمث٤مي

 عمٜم٤مؾمن٦ٌما اًمٙمٚمنهتت قمنغم ىمن٤مدراً  يمٜمن٧م ُمن٤م ؟يمٞمنػ أقمٜمنل ...أٟمن٧م عم٤مذا -

 ؿمنٕمره٤م ،٤مً ونٞم٘م أزرق هوآً و صمقسمن٤مً  شمرشمدي يم٤مٟم٧م ،ًمرؤيتٝم٤م ضمداً  ُمٜمدهِم٤مً و

 اسمتًنٛم٧م .ؾمنقدام طم٘مٞمٌن٦م يمتٗمٝمن٤م ُمنـ شمتندممو رائع ومرويأ سم٠مؾمٚمقب ممِمط

 قمٜمدُم٤م حمػماً  اًمًٙمقن ويم٤من .اًمٖمروم٦م ذم اًمقطمٞمد اًمٙمرد قمغم وضمٚم٧ًم سمٚمٓمػ

 .ؾم٠مىمقًمف سمهت ومٙمرت

 أؾمنٗمؾ ٟمٔمنرت .أقمنرف ٠مٟم٤موم ،سمرىم٦م ىم٤مًم٧م .رم سم٘مقل ٟمٗمًؽ شمزقم٩م ٓ -

 رؾمن٤مًمتؽ قمنغم طمّمنٚم٧م .قم٘منكم ذم ون٤ٌمسم٤مً  ومٙم٤مرإ يم٤مٟم٧م وًمٚمحٔم٦م ،اًمٓم٤مسمؼ
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 شمن٠ميت يمٝمنذه أؾمنئٚم٦م ،ٟمٗمزن ٧مؾمن٠مًم "؟هٜم٤م شمٗمٕمٚمف اًمذي ُم٤م" .إُمر وشمٗمٝمٛم٧م

 ٓ .ؿمنٞمئ٤مً  ىمنقلأ نأ أردتو ٟمٗمزن قمغم اًم٘مًقة طم٤مولأ  أ قمروم٧مو وشمذه٥م

 اًمٙمٚمهتت نأ همػم ـمٌٞمٕمل سمِمٙمؾ فشمٍّم أ نأ أردت ،حاًمٚمٜمق صقرٍ  قمرض أريد

 :وم٘م٤مًم٧م ٤مإًمٞمٝم ٟمٔمرت ،شم٠مِت  مل اعمٜم٤مؾم٦ٌم

 شمتقىمنع ٓ هنن٤مأ وقمرومن٧م سم٤مظمتّم٤مر ٝم٤مىم٤مًمت ؟قمٚمٞمؽ ىم٤مسٍ  إُمر نأ سمد ٓ -

 يمن٤من وهنذا ٤مإًمٞمٝمن ٟمٔمنرت .اًمٖمرومن٦م ومنقى ذم قمٞمٜم٤مه٤م ٧مضم٤مًم .ُمٜمل ٤متإضم٤مسم

 ٌن٧مأطمٌ ُمتنقه٩م وؿمنٕمره٤م وقمٓمنقف همض مجٞمؾ وضمٝمٝم٤م .ذاشمف سمحد قمالضم٤مً 

 ُمنع شمّمن٤مًمح قمنغم يم٤مٟمن٧م .وضمذاسمن٦م ٦مـمٌٞمٕمٞم سمّمقرة سمٜمٗمًٝم٤م اطمتٗم٤مفمٝم٤م ـمري٘م٦م

 :ىم٤مًمتف ُم٤م ٜملأدهِم وىمد ٟمحقي اؾمتدارت ،روطمٝم٤م

 يٖمنػم ؿمنٞمئ٤مً  شمٕمٛمؾ نأ سمقؾمٕمؽ وًمٞمس ضمٞمػ ي٤م ُمًٌ٘م٤مً  إُمر طمدث ًم٘مد -

 قمنهت سمٕمٞمنداً  .دإسمنإمم  اعمٜمنقال هنذا قمغم آؾمتٛمرار يٛمٙمٜمؽ وٓ ُمقرإ ؾمػم

 عاًمقاىمن نإ رضمنؾ ين٤م .هنل يمنهت وُمقاضمٝمتٝمن٤م احلٞم٤مة شمقاصؾ نأ قمٚمٞمؽ طمدث

 .شمٌٚمغ ُمٌٖم٤مك نأو إًمٞمف وشمّمؾ يضمت نأ وقمٚمٞمؽ اًم٤ٌمب هذا ظم٤مرج

 ًم٘مد .ومٞمٝم٤م وطمدىم٧م شمقىمٗم٧م .اًم٘مقل ذم شمٜمٛمٞمؼ وأ طمذًم٘م٦م دوٟمهت هبدوم ىم٤مًم٧م

 رسمنهت .ُمن٤م ًمًن٥ٌم ذًمنؽ أؾمتٓمٞمع ٓإ   قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم ٟمٔمرأ ومل إُمر يمؾ ؾمٛمٕم٧م

 قمنـ شمنتٙمٚمؿ هنن٤مأ أقمنرف ٕ  رسمنهت .مت٤مُم٤مً  شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م يم٤مٟم٧م ىمّمدو٤م اًمتل ٤م اعمٕم

 .٤مإًمٞمٝم اًمٜمٔمر قمغم ىم٤مدراً  يمـأ مل وًمٙمٜمٜمل ،ظمؼمة

 ٟم٧م٠موم شمٜمٔمٞمٗمف قمغم ؾم٠مؾم٤مقمدكو ،ٟمتـ اعمٙم٤من نٕ قمٚمٞمؽ أن شمًتحؿأن  -

 .سمٜمٛمقذج شم٘متدي نأ سمد وٓ رضمؾ

 .اًمٜم٤مومذة ومتح٧م ضمًدي قمـ اًمٌٓم٤مٟمٞم٦م زاًم٧مأ ،هنْم٧م

 .أطمت٩م يمٜم٧م ؟ه٤م ؾمٜمث٤مي ي٤م وطمٞمداً  شمؽميمٞمٜمل ٓ مل -

 زمّ إ ٧متواًمتٗم شمقىمٗم٧م
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 شمٚمنؽ ىمٚمتنف ُمن٤م شمذيمرت ٕٟمٜمل ،احلٞم٤مة وشمقاضمف شمٜمٝمض نأ كأريد ٕٟمٜمل -

 هنؾ ،ُمٜمنف أهنؿ رم ومنال يمٞم٤مٟمٜم٤م وضمقد طمقل اًمٌٞم٧مإمم  أظمذشمٜمل طملم اًمٚمٞمٚم٦م

 ؟طم٘م٤مً  أذه٥م نأ شمريد 

ُمن٤م  ُمٕمن٤م  يمؾ زم ٧مدمٚمّ  وىمد سمحزن اًمالُمٕمتلم وقمٞمٜمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤مإمم  ٟمٔمرت

 رةًمٚمٛمن اسمتًنٛم٧م .يمٞمن٤م  انٖمٛمري تقه٩ماًمو ٘مقة٤مًمسم ؿمٕمرت ومج٠مة .أعمح٧م إًمٞمف

 .صمالصم٦م ؾم٤مسمٞمعأ سمٕمد ُميض وممإ

 .أظمػماً  ىمٚم٧م .ُمٕمل سمِؼ ا .ومْمٚمؽ ُمـ يمال -

 قمٜمند وشمقىمٗمن٧م طمنقزم ًمٗمٗمتٝمن٤م سمٕمدُم٤م احلهتمإمم  وادمٝم٧م ُمٜمِمٗمتل أظمذت

 :٤مإًمٞمٝم واًمتٗم٧م اًم٤ٌمب

 اٟمتٔمن٤مر دون ؾمن٠مًمتٝم٤م ؟.أُمنل شمِمنٌٝملم ٟمنؽأ قمٚمٞمنؽ يٌندو عم٤مذا وًمٙمـ -

 وظمٗمن٦م أيمثنر وةسمٓمرا ؿمٕمرت ُمٜمف ظمروضمل وقمٜمد ،احلهتمإمم  وذه٧ٌم ٦مضم٤مسماإل

 .اًمٖمروم٦م شمٜمٔمٞمػ ُمـ مت٤مُم٤مً  اٟمتٝم٧م ىمد هل يم٤مٟم٧مذم طملم  اًمٗمٙمر ذم

 .اًمٖمروم٦م دظمٚم٧م قمٜمدُم٤م ىم٤مًم٧م .هٜم٤م شمٕمٞمش نأ يٛمٙمٜمؽ ٓ -

 .؟مت٤مُم٤مً  هٜم٤م ؾمٙمـأ يمٜم٧م هؾ -

 قم٘منكم ادمف رشمديفأيمٜم٧م  وسمٞمٜمهت سمٜمٓم٤مًٓ  ٧مأظمرضمو اعمالسمس ظمزٟم٦مإمم  ذه٧ٌم

 ُمنرة ؿمنٕمرت .واًمًنٕم٤مدة اًمٕمنٞمش ذم زم طمؼ ٓ سم٠مٟمف خيؼم  ٟمف٠مويم اعم٤ميضإمم 

 .روطمل ذم يدب وهق سم٤محلزن أظمرى

 قمنغم ُمتٓمٗمٚمن٦م ؾمن٠مًمتٜمل ؟ًمٚمنروح ظمنرىإ اًمٜمقاومنذ وشمٗمنتح خترج ٓ مل -

 .ًمٚمحٔم٦م ؿمٞمئ٤مً  ىمؾأ ومل يأومٙم٤مر

 ؟أذه٥م وأيـ -

 .سمٌٕمٞمد ًمٞمس ومٝمق ٟمذه٥م دقمٜم٤م ًمؽ ؾمػموق ذهٜمل ذم ُمٙم٤من صمٛم٦م -

 ُمٕمل يمٚمف هذا شمٗمٕمؾ عم٤مذا :شم٤ًممًم٧م .رأد طمريم٧م صمؿ ـمقيالً  ومٞمٝم٤م طمدىم٧م

 ُمن٤م ويٙمٗمل قم٘مكم ذم ٙمثػماًم هٜم٤مك .سمذًمؽ أومٙمر نأ أريد ٓ ...ُمـ هل ٧مأًمٞمً
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 وضمد اًمِمٛمس وقمىمٚمٞماًل ُمـ  نأ يٙمٗمل ،سمؽ هيتؿ ُمـ هٜم٤مك نأ يٙمٗمل .طمدث

 ؾم٤ٌمبأ ذح سمٛمح٤موًم٦م إُمر أومًد نأ ذم أرهم٥م مل .اخل٤موي٦م روطملإمم  ـمري٘مف

 اًمّمقرة زم اسمتًٛم٧م .اجلٚمقس همروم٦م ُمـ ظمرضمٜم٤م .اًمٙمثػم ؾم٠ميمتِمػ .شمٍمومٝم٤م

 يمٚمٝمن٤م أيب صنقر ىمن٤مريبأ أٟمنزل ومٚم٘مد .وم٘مط وصقريتأُمل  صقرة ،احل٤مئط قمغم

 هنننؿإ :ي٘منقل هؿأطمند ؾمننٛمٕم٧م .ُمٕمدٟمٞمن٦م طم٤مومٔمن٦م ذم ًمننف شمٕمقينذة وونٕمقاو

 .اًمٙمالم قمـ ٙمقاأُمً ؿم٤مهدو  وقمٜمدُم٤م ،ؾمٞمحرىمقهن٤م

 .ومٞمهت سمٕمد اعمِمٗمكإمم  اًمذه٤مب قمكمّ  :ىمٚم٧م ًمًٜمث٤مي -

 ؟عم٤مذا -

 أُمل ذم اعمِمٗمك. -

 .ظمٓمػماً  إُمر يٙمقن ٓأ آُمؾ وهأ -

 .إمم طمد ُم٤م ،سمٍماطم٦م :ىمٚم٧م -

 شمٚمٗمنح واًمرُمن٤مل ىمنقىأ واًمرين٤مح اخلن٤مرج ذم سمن٤مرداً  اجلنق يم٤من .ؿمٞمئ٤مً  شم٘مؾ مل

 سمحجنر ىمذف اًمذي اًمٕمش تذيمرتوم ،اعم٤مٟمٙمق ؿمجرةإمم  ٕٟمٔمر شمقىمٗم٧م .اًمٕمٞمقن

 هب٤م ؿمٕمرت اًمتل ذاو٤م احلزن ُمقضم٦م نأ ًمدرضم٦م سمِمدة شمذيمرشمف .ىمتؾ اًمذي واًمٓمػم

 ؾمنٜمث٤مي رومْمن٧م ضمنرةإ ؾمنٞم٤مرة أوىمػ نأ أردت قمٜمدُم٤م .اقمؽمشمٜمل اًمٞمقم ذًمؽ

 سمنلم يٜمتٝمنل ٓ ؿمنج٤مر ،صنٕمقده حم٤موًم٦م ذم يم٤مومحأ ىمٚم٘م٤مً  يمٜم٧م .سم٤مًم٤ٌمص ومٛمْمٞمٜم٤م

 يم٤من اًم٤ٌمص ظمٚمػ .جيقراإإمم  أظمر اًم٤ٌمص أظمذٟم٤مو وٟمت٤مٟم٦م ازدطم٤مم ،اعم٤ًمومريـ

 .ىمٚمؼ ُمـ أيمثر ويمٜم٧م ،اًمرائح٦م اًمٙمريف اعم٤مقمز ُمـ اًمٙمثػم هٜم٤مك

 ؟سمٞمتؽإمم  لشم٠مظمذيٜم هؾ -

 ُمقىمنػ ذم ٟمزًمٜمن٤م .همن٤مُمض صنٛم٧م وظمٞمؿ قمٚمٞمٜمن٤م .ُمٌتًٛم٦م ٧مأضم٤مسم .ٓ -

 واًمٓمنرق ،ُمزقمجن٦م ٟمت٤مٟمن٦م اهلنقام ذمشمٗمنقح  يم٤مٟم٧م .صم٤مٟمٞم٦م سم٤مًمًػم وسمدأٟم٤م جيقراإ

 قٟمٜم٤مٜميٓمح لموُمٜمٝمٙم ُمرى اًمٜم٤مس يم٤من .واًم٘مذرة اًم٘مٌٞمح٦م سم٤محلٗمر وُمٚمٞمئ٦م رديئ٦م
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 ضمن حت٧م .هب٤م ُمررت اًمتل ًمٚمٛمِم٤مهد أصم٤مر إٓ أن سمقؾمٕمل يم٤من وُم٤م سمٛمرورهؿ

 اًمٜمن٤مس يًنتٕمٛمٚمف ُمٙمن٤من ىمنرب ٟم٤مئؿ وهق ؾم٤مىملم سمال رضمؾ هٜم٤مك يم٤من جيقراإ

 اًمٕمٛمنر ُمنـ ةقمنمن اًمراسمٕمن٦م يتجن٤موز مل صنٌل هٜمن٤مك يمن٤من .قم٤مدة ومٞمف ٌقلتًمٚم

 .ُمٞمن٧م ٟمنف٠ميم اعمتقرم ضمًده قمغم اًمذسم٤مب يؽماىمصو اًمٓمريؼ سمج٤مٟم٥م يْمٓمجع

 ؾمٕملوسمق اًمِمح٤مذة ؿأُمٝم طمقل مجٞمٕمٝمؿ يتّم٤مرظمقن ـمٗم٤ملإ ُمـ جمٛمققم٦م صمٛم٦م

إمم  ٟمّمنؾ نأ ومٕمٚمٞمٜمن٤م أظمنر اجل٤مٟمن٥مإمم  اًمٓمريؼ قمؼمٟم٤م .اجل٤موملم هندهي٤م رؤي٦م

 اطمتِمندوا .اًمّمنٕمقد ذم ًمٞمنفإ اًمٜمن٤مس واٟمندومع اًمٌن٤مص ضمن٤ممو .اًم٤ٌمص حمٓم٦م

 دومٕمٜمنل رضمؾ صمٛم٦م ،ػختٚمّ  وسمٕمْمٝمؿ سم٤مًم٤ٌمص حلؼ سمٕمْمٝمؿ ودومٕمقٟم٤م وهمٛمروٟم٤م

 .واعمٕم٤مٟمن٤مة اًمٌن١مس واونح ووضمٝمف اًمٙمريف فٞمومٛمؾم سم يِمتؿ ويم٤من صٕمقده ذم

 ٟمنزل ومٚم٘مند ،سمٛمنرارة يِمٕمر مل ٟمفأ همػم وم٘مط واطمد وم٤مرغ ُم٘مٕمد اًم٤ٌمص ذم "شم٤ٌمً "

 ُمٜمٕمزًمن٦م صنٗمرام سمٜم٤مين٦م ودظمٚمٜم٤م ضم٤مٟمٌٞم٦م ـمرق قمغم هٟم٤م .آظمر سم٤مصإمم  وُم٣م

 يم٤مٟم٧م ًم٘مد وجيئـ يذهٌـ ممرو٤مت ورأي٧م سمٙم٤مم صقت ؾمٛمٕم٧م دظمٚمٜم٤م طملمو

 يمٚمٛمن٦م ًمت٘منقل ؾمٜمث٤مي وشمقىمٗم٧م اًمرده٦مإمم  ودظمٚمٜم٤م روىم٦مإ ذم ُمررٟم٤م .ُمِمٗمك

 .اعمٛمرو٤مت ىإطمد إمم

 .قم٤مدت قمٜمدُم٤م ًمتٝم٤م٠مؾم ؟شمٕمرومٞمٜمٝمؿ أٟم٧م –

 ؾمٝم٤مأر تزّ ه

 .هٜم٤م قمٛمؾأ أٟم٤م -

 ُمٙمن٤من ظمن٤ملٍ  هٜمن٤مك ًمنٞمس يٌندو ُم٤م وقمغم سم٤معمرى شمٙمتظ اًمرده٤مت يم٤مٟم٧م

 .روىم٦مإ ؾمقى

 ؟شم٠مظمذ  ؾمٜمث٤مي يم٤مٟم٧م أيـ إمم -

 طمقل يمثػمة سمٚمٗم٤مئػ ظمرآو .يتخثر ودُمف يٜمتح٥م ُمٌتقر سمذراع رضمالً  رأي٧م

 .رأؾمف
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 .ؾمٜمث٤مي ٜملأظمؼمشم .قمٞمٜمف ذم اًمٚمّمقص ـمٕمٜمف اًمرضمؾ ذًمؽ -

 اًمٜمٔمر ـمٚم٧مأو شمقىمٗم٧م .ٟم٤مئهتن ـمٗمالن وومٞمف يمٌػم ُمتحرك هيرإمم  أشمٞمٜم٤م صمؿ

 .هتإًمٞمٝم

 اًمٕم٤ممل ذم وطمٞمدان هنهتإ" زمإ وٟمٔمرت شمقىمٗم٧م صمؿ .ُم٣م أؾمٌقع ُمٜمذ وًمدا -

 ."سم٠مقمجقسم٦م ٟم٘مذاأ وىمد طم٤مدث ذم سم٤مُٕمس ُم٤مشم٤م واًمدامه٤م

 اجليصن اًم٘م٤مًمن٥م ذم ؾمن٤مىمٞمف طمندىإو ٤مئػًمٗم ضمًٛمف قمغمآظمر  إمم تأؿم٤مر

 .طمٌؾ قمغم ُمٕمٚم٘م٦م

 .اًمٓمريؼ ذم ؾم٘مط ًم٘مد -

 ذم يمٗمن٤مطمل ُمـ شم٠ميمدت عم٤مذا ،إًمٞمف شمرُمل ُم٤م قمروم٧م اً أظمػم .قمرو٤مً  أؿم٤مرت

 واًم١ٌمؾمن٤مم ضمققمن٤مً  يتْمقرون وهؿ واعمقشمك اًمٚمّمقص ورؤي٦م اًم٤ٌمص ريمقب

 ًم٘مند .اًمٌن٤مص إمم ًمٚمٛمٜمندومٕملم ؾمن٤مدإ ىسمن٤معمجر ووٕمتٜمل عم٤مذا واعمٜمٕمزًملم

 قمن٤مملإمم  ،قمزًمتنل ظم٤مرجإمم  ٟمٔمرأ ًمتجٕمٚمٜمل اًمٙمقٟمٞم٦م اعمٕم٤مٟم٤مة يمؾ رىأ ٕمٚمتٜملضم

 اعمٕم٘مقًمن٦م همنػم ىمٌٞم٦مإ قمغم ٜملوموشمٕمر   ًمتّمٕم٘مٜمل واًم١ٌمس واًمْمٞم٤مع سم٤مٕمل يْم٩م

 هنذه طمن٤مًمتل ذم .وؿمن٤مقمري٦م قمٔمٞمٛمن٦م ـمري٘م٦م يم٤مٟم٧م ًم٘مد ؟احلظ ظمذهلؿ ًمٚمذيـ

 دُمتٜملوم٘مند ظمن احلزن طمج٥م ذم ُم٤ًمقمديت ُمـ سمدًٓ  .ضمداً  ومٕم٤مًم٦م رؾم٤مًم٦م يم٤مٟم٧م

 ُمنـ ظم٤مرضمن٤مً  ريمْمن٧م .ُمن٤م قمغم ٟمحنق ظم٤ًمريت شم٠ميمٞمد ـمري٘م٦م ذم اًمٕمٛمقم قمغم

 .ضمرةأ ؾمٞم٤مرة أول ذم اًمٌٞم٧مإمم  وذه٧ٌم اٟمتٔم٤مره٤م دون اعمِمٗمك
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 والعشرون الثالث الفصل

 هنن٤م٠مسم اًمٓمٌٞمن٥م أظمنؼم  ،أُمنل زين٤مرةًم اعمِمنٗمكإمم  ذه٧ٌم اعم٤ًمم ذًمؽ ذم

 .ٟم٤مئٛم٦م هن٤مإ :وىم٤مل زم اسمتًؿ .ًمزي٤مرو٤م اًمدظمقل سمقؾمٕمل يم٤من إن ؾم٠مًمتف .شمتحًـ

 .اًمقىم٧م هذا ذم رم يزقمجٝم٤م ٓأ ومْمؾإ ُمـ -

 :وىم٤مل إًمٞمف ومرضمٕم٧م ٟم٤مدا  قمٜمدُم٤م ذاه٤ٌم يمٜم٧م

 زقم٤مضمٝمن٤مإ دون قمٜمدك ُم٤م ؾمتٌدي يمٞمػ أقمرف وٓ احل٤مل ذم ؾمٜمخرضمٝم٤م -

 ٟمقسمن٤مت ًمدهي٤م واًمدشمؽ نّ أ شمٕمرف هؾ ،اًمٗمٙمر ُمـ طم٤ًمؾم٦م طم٤مًم٦م ذم هن٤مإ .سمٕمٛمؼ

 ؟همهتمإ

 وىمن٤مل قمالضمٝمن٤م شمنؿ وىمند ُم٣من سمٕمٞمند زُمـ ُمٜمذ يم٤من ذًمؽ وًمٙمـ ٟمٕمؿ -

 .ىم٤مئالً  إًمٞمف ٟمٔمرت ؟يرام ُم٤م قمغم هن٤مإ اًمٓمٌٞم٥م

 .ٟم٤مئٞم٦م وقمٞمقٟمف فرأؾم هز

 ؟ديمتقر ي٤م ؾمتخرج وُمتك -

 .اًمٖمد سمٕمد -

 ....ؾمتٙمقن هؾ قمٜملأ ؟يرام ُم٤م قمغم ؾمتٙمقن وهؾ -

 اًمقىمن٧م ذم صنٕم٦ٌم ُمٝمٛمتنؽ ؾمنتٙمقن وًمٙمـ .يرام ُم٤م قمغم ؾمتٙمقن ٟمٕمؿ -

 ُمًن٤مقمدو٤م سمقؾمنٕمف ُمـ اهلل .يمٌدايتٝم٤م ًمٞمس وًمٙمـ سمخػم ؾمتٙمقن هن٤مإ .اًمراهـ

 .وم٘مط

 أٟمن٤مو ومٙمنرت ،قمٝمنده٤م ؾم٤مسمؼإمم  ويٕمٞمده٤م وم٘مط ُم٤ًمقمدو٤م سمقؾمٕمف ُمـ اهلل

ُمن٤م  .يًن٤مقمده٤م ُمـ وم٘مط اهلل يٙمقن نأ ومْمؾإ ُمـ .ويمقاي٤مأ ُمِمٗمك قمـ سمتٕمدأ
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 قمنغم ؾمنٞمٙمقن رم ٓ .طم٤مًمتٝمن٤م شمتحًنـ مل إن ووٕمف قمغم ؾمٞمٙمقن رمُمـ 

 قمرومتٝمن٤م ـم٤معمن٤م اًمتنل ٦مٟمًن٤مٟماإل قمنـ خمتٚمٗم٤مً  ّم٤مً ؿمخ أُمل ٧مأصٌح ُم٤مإذا  فطم٤مًم

 ،ضمٞمٗمنق ُمنـ هن٤مشمٗمل اشمّمن٤مل هٜم٤مك يم٤من اًمٌٞم٧مإمم  وصٚم٧م قمٜمدُم٤م .وقمِم٘متٝم٤م

 هنل هذه ويم٤مٟم٧م صدي٘مٜم٤م يم٤من ،أوومقؾمق أص٤ٌمغ ذيم٦م ُمٌٞمٕم٤مت ُمدير ُم٤ًمقمد

 .أيب ووم٤مة ُمٜمذ شمٚم٘م٤مه٤مأ اًمتل وممإ اعمٙم٤معم٦م

 ؟ُمقرإ دمري يمٞمػ :ىم٤مل .ضمٞمٗم٤مي هٚمق -

 ؟اًمنميم٦م طم٤مل يمٞمػ .امير ُم٤م قمغم أٟم٤م -

 .اًمٕمٛمؾ ُمـ ـمردت أٟم٤م ،ضمٞمػ ي٤م ومّمٚمق  ًم٘مد -

 .اٟمٗم٤مد ىمٓمٕم٧م

 ؟سمٗمّمٚمق  شم٘مّمد ُم٤م -

 .وضمٝمل حت٥م ٓ اجلديدة دارةاإل -

 ؟ضمديدة دارةإ أي٦م -

 واًمندك يٛمنقت نأ ىمٌؾ طمًٜم٤مً  ؟حيدث ُم٤م شمٕمرف ٓ ٟمؽأ أشمٕمٜمل .ضمٞمػ -

 .ًمٓمٚمٌن٤موؿ ًٚمٞمؿاًمت راومْم٤مً  ،أسمقك دم٤مهٚمٝمؿ وىمد ُمًٌ٘م٤مً  رضاسم٤مً إ اًمٜم٘م٤مسم٦م ٟمٔمٛم٧م

 اًمٜمقاومنذ وهِمنٛمقا اًمتجٝمٞمنزات ُمنـ اًمٙمثنػم أومًندوا اًمٕمٜمنػإمم  وا١مجل ًمذا

 فمٝمنر ظمٚمنػ اًمٜم٘م٤مسم٦م ُمع اشمٗم٤مىم٤مت اًمنميم٦م ُمدرام أسمرم ًمذًمؽ .دارةاإل وهددوا

 وضمٞمػ ضمٞمٙم٤مرو اًمنميم٦م شمقمم ًم٘مد .ؽأسمٞم ووم٤مة ظمؼم ضم٤مم اًمت٤مزم اًمٞمقم وذم أسمٞمؽ

 هنذه أطمند أٟمن٤مو هبن٤م يرهم٤ٌمن ٓ اًمتل اًمٕمٜم٤مس ي٘متٚمٕم٤من ومه٤م .طمٞمٜمٝم٤م ُمـ ه٤مٟمز

 .اًمٕمٜم٤مس

 .أيب ذيم٦م قمـ اًم٘مٚمٞمؾ أقمرف ٠مٟم٤موم أىمقًمف ُم٤م ًمدي ومٚمٞمس ؿمٞمئ٤مً  أىمؾ مل ًمٚمحٔم٦م

 سم٢مطم٤ًمس أؿمٕمر مل همري٦ٌم وسمٓمري٘م٦م اًمِمخّمٞم٦م شم٠مصمػماشمف قمـ ُم٘مٓمقع أ  ؿمٕمرت

 ىمند ذيمتنف نإ .ذينر همري٥م سم٤مرشمٞم٤مح ؿمٕمرت .ظم٤ٌمرإ شمٚمؽ ضمرام اخل٤ًمرة
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 اًمنميم٦م شمٚمؽ .ايمتٛمٚم٧م ىمد اًمدائرة نوم٢م ٌدوي ُم٤م وقمغم اًمٖمرسم٤مم يديأ ذم ؾم٘مٓم٧م

 رومٕمتف ُمـ هل .يمثػمة ذور قمـ ُم١ًموًم٦م يم٤مٟم٧م هل٤م ـم٤مىمتف يمؾ أيب سيمرّ  اًمتل

 سمخ٤مري٦م ُم٤ميمٜم٦م ،يمٌػماً  شم٤مضمراً  ضمٕمٚمتف .ُمقشمف ذم اًم٥ًٌم وهل ؾمٗمؾإ اًمدرك ُمـ

 ٓ سمِمٙمؾ ٟمٞم٤مً أٟم٤م وضمٕمٚمتف اًمٕم٤مئٚم٦م ذم ؾمٗملماإل دىم٧م ًم٘مد .اًمٜم٤مس طمٞمقات ًمٓمحـ

 .اعم٤مديلم يديأ ذم هقت ًم٘مد .يٓم٤مق

 ؟مت٤مُم٤مً  أًمٞمس ،سمذًمؽ ظم٤ٌمريإ ًمٖمرض يب شمّمٚم٧ما ًم٘مد ضمٞمٗمق -

 .شمٕمٚمؿ نأ سمد ٓ ٟمفأ ؿمٕمرت ضمٞمٗم٤مي ٟمٕمؿ -

 اًمٜم٤مومنذة ظمن٤مرج ٟمٔمنرت ،اعمٙم٤معمن٦م أهنٞم٧مو ؿمٙمرشمف احلدي٨م ُمـ ىمٚمٞمؾ سمٕمد

 اًمِمن٤مرع أؾمنٗمؾ اًمٙمنرة يٚمٕمٌنقن ـمٗمن٤ملإ سمٕمض .متر ىمٚمٞمٚم٦م ؾمٞم٤مرات ويم٤مٟم٧م

 ومٙمن٤مرإ دواُمن٦م ذم ُمِمنقش ومٕم٘مكم ومٞمف أومٙمر ُم٤م أقمرف ٓ .اًمًت٤مرة ؾمدًم٧مأو

 .ُمتنزاُمـ ٟمحق قمغم قمكمّ  ًم٘مٞم٧مأ سمٓم٤مٟمٞم٦م ُمثؾ وهمْم٥م وظمقف سمحزن اعمٛمزوضم٦م

 يمٜمن٧م ُمٍمنًا قمنغم رؤين٦م .شمٕمؽميٜمل اًمٕمقاـمػ وشمريم٧م .ريٙم٦مإ قمغم هقي٧م

 شمريمٝمن٤م قمنغم سم٠مؾمنٗمل ظم٤ٌمرهن٤مإ أردت .اًمقضمقد عمقاضمٝم٦م أطمت٤مضمٝم٤م ٠مٟم٤موم ؾمٜمث٤مي

 اًمتٚمٗمن٤مز شمِمن٤مهد اًمرده٦م ذم ويم٤مٟم٧م اًمًٞم٤مرة ذم ٤مإًمٞمٝم اٟمٓمٚم٘م٧م .ُمرشملم وريميض

 .اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ص٤مدومتف اًمذي اعمؽمٟمح اًمًٙمػم ذًمؽ قمٚمٞمف يٌدو ٓاًمذي  .أسمٞمٝم٤م ُمع

 ؾمنٕمٞمدة ؾمٜمث٤مي يم٤مٟم٧م .اًمٕمج٤مئٌل اًمتحقل هذا ورام ُمـ وشم٤ًممًم٧م ٟمِمٞمٓم٤مً  سمدا

 .ًمرؤيتل

 شمٚمنؽ ٧ماًمٌٞمنإمم  أوصنٚمٜمل اًمنذي اًمِمن٤مب ٟمفإ ،أويمقي ضمٞمػ هذا أيب -

 .أيب هق هذا ضمٞمٗم٤مي .اًمٚمٞمٚم٦م

 .ؾمٞمدي ،ًم٘م٤مؤك ًمٓمٞمػ -

 اسمنـ أٟمن٧م هنؾ" ردفأو .وم٤مطمّمن٦م سمٜمٔمرة عمحٜمل .وًمدي ي٤م ًمؽ ؿمٙمراً  -

 "؟اعمتٌ٘مل أويمقي ضمقٟم٤من
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 .شمٜمٝمض وهل شم٘مقل ؾمٜمث٤مي ؾمٛمٕم٧م .أيب -

 .ُمٙم٤مناإل ىمدر بسمت٠مدّ  ضم٧ٌمأ ،ؾمٞمدي ٟمٕمؿ -

 قمجقزاً  سمدا ومج٠مة .طمٞمقيتف وشمالؿم٧م ُمتٖمْمٜم٤مً  وضمٝمف وشمٙمدر سمٕمٛمؼ زمّ إ ٟمٔمر

 ؾمنٜمث٤مي سمنف ٜملأظمؼمشم ُم٤م شمذيمرت .ىمٚمٌٞم٦م سمٜمقسم٦م ٤مبؾمٞمّم ٟمف٠مسم اقمت٘مدت وًمٚمحٔم٦م

 يم٤من .قمٚمٞمف هق ُمثٚمهت اعم٤ميض ُمقاضمٝم٦م ىمررت اًمٞمقم ذًمؽ وُمـ ضمرةإ ؾمٞم٤مرة ذم

 وم٘مد هيؿ ٓ وًمٙمـ .اعم١ًموًمٞم٤مت دمٜم٥م يٗمؽمض اًمذي احلًؿ ُمـ ؾمخٞمٗم٤مً  ٟمققم٤مً 

 ظم٤مئٗمن٤مً  ويمٜم٧م ؾمٜمث٤مي واًمد ومٕمؾ رد ُمـ ُمت٠ميمداً  يمـأ مل .سمذًمؽ اًم٘مٞم٤مم قمكمّ  يم٤من

 .سم٤معمح٤موًم٦م ضمدير إُمر نأ واقمت٘مدت

 ؟ه٤مه اًم٘مْمٞم٦م ُم٤م أيب -

 .أسمقه ...أسمقه ..نإ -

 ضمٞمٗمن٤مي وًمٙمنـ رم يمنؾ أقمنرف ،أيب ين٤م ٓ ،سمٞمندهي٤م ومٛمف ؾمٜمث٤مي همٓم٧م

 ؟يمذًمؽ أًمٞمس ،ؾمتٜمًك ٟمؽ٠مسم ىمٚم٧م ٟمؽإو ،فأسمٞم قمـ خمتٚمػ

 شمت٘من٤مـمع أظمرى حلٞم٤مة فماللإٓ  هل نإ ،اعم٤ميض يمقاسمٞمس ُمـ حمرضم٤مً  يمٜم٧م

 .سمٞمدي أظمذتو هنْم٧م .اًمت٘م٤مـمع وشمٕمٞمد

 .ضمٞمد سمٛمزاج ًمٞمس أيب نإ .سمجقًم٦م ٟم٘مقم دقمٜم٤م ضمٞمٗم٤مي -

 قمغم ًم٘مٞم٧مأ أظمرج يمٜم٧م وسمٞمٜمهت اًمٖمروم٦م عمٖم٤مدرة ؾمٕمٞمداً  ويمٜم٧م وشمٌٕمتٝم٤م هنْم٧م

 سمٍمنأ مل واًمٚمٓمنػ اعمنرارة ُمنـ همري٥م ُمزي٩م وضمٝمف قمغم يم٤من .عمح٦مآظمر  وضمٝمف

 وىمٗمن٧م .اًمِمن٤مرع ذم وطمندٟم٤م ويمٜم٤م اخل٤مرج ذم سم٘مقة اًمري٤مح ه٧ٌم .طمٞم٤ميت ذم ُمثٚمف

 اًمًنهتوي٦م اًمٌ٘منع أًمنقان ويم٤مٟمن٧م .وُمٖمنزى سمٗمخنر وىمٗمن٧م يمحنراس ٤مرؿمجإ

 أينديٜم٤مو ُمٜمنل ىمري٦ٌم ؾمٜمث٤مي نأ وص٤مدف .ًمقطمدٟم٤م يمٜم٤م .ًمالٟمًج٤مم طمٚمهتً  اجلٛمٞمٚم٦م

 أؿمنؿ نأ سمٛم٘مندوري ويمن٤من .سمٕمْمن٤مً  سمٕمْمنٝم٤م ختص يديإ ًمق أن يمهت ُمتِم٤مسمٙم٦م

 .شمتٙمٚمؿ طملم سم٤مرد ووقح ًمّمقو٤ميم٤من  .ٟمقصمتٝم٤مأو ؿمٕمره٤م رائح٦م
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 شمٚمنؽ ومٞمنف أي٘مٔمن٧م ًمنؽ ُم٘م٤مسمٚمتنف نأ أومنؽمض .دثطم عم٤م ضمٞمٗم٤مي ؾمٗم٦مآ -

وسمح٥ًم  .وُمرهػ ضمداً  قم٤مـمٗمل رضمؾ ٟمفإ .ُمٕمف أسمقك ومٕمٚمٝم٤م اًمتل اًمذيمري٤مت

 ؟..داً ٞمضم يٌدو ٢مٟمفوم اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ُمٕمف طمدث ُم٤م

 .ٟمتن٤مجاإل قمنغم يمٛمنمنف زايمنل أص٤ٌمغ ذيم٦م ذم وفمٞمٗم٦م قمغم طمّمؾ ًم٘مد

 ـمنرأ ٞمٜمٝم٤مطم ُمـ .وومقؾمقأ ذيم٦م ذم اًم٤ًمسم٘ملم اًمٕمهتلُمـ  ذيم٤مئف أطمد ًمف رشمٌٝم٤م

 .يمٌػم شمٖمػم قمٚمٞمف

 .اًمِم٤مرعإمم  وٟمزًمٜم٤م اًمقىم٧م ًمٌٕمض ؿمٞمئ٤مً  شم٘مؾ مل

 ؟أشمٕمرف ..حمؼ أٟم٧م ُم٤م سمٓمري٘م٦م -

 ؟ُم٤مذا طمقل -

 .واخلؼمات اعمقاىمػ طمقل -

 .حم٘م٦م أٟم٧م ؾمٜمث٤مي يمال -

 .طمؼ قمغم يمالٟم٤م طمًٜم٤م -

 سمداظمٚمٜم٤م اًمٕمقامل ؾمٙمقن ،اضمت٤مطمٜم٤م اًمذي اًمًٙمقن ٧ٌمأطمٌ اًمًػم قمـ شمقىمٗمٜم٤م

 .سمف ؿمٕمرت ُم٤م هذا وًمٙمـ ًمذًمؽ ُمٕمٜمك ٓ هترسم .سمٞمٜمٜم٤م واًمّمٛم٧م

 ؟أُمؽ طم٤مل يمٞمػ -

 .ؾمتخرج همداً  -

 .اًمقىم٧م ًمٌٕمض ٝم٤مأىم٤مسمٚم نأ أطم٥م -

 .ؾمتٗمٕمٚملم -

 .ٟمٛمٌم وسمدأٟم٤م

 .وريميض ًمؽ شمريمل ـمري٘م٦م قمغم ؾمػآ أٟم٤م اٟمٔمري -

 .ذًمؽ ؿٗمٝمّ شمأ -

 ؟ضم٤ٌمن  ٠مسم تاقمت٘مد ٟمؽأ سمد ٓ -
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 .هٜم٤م يمٜم٧م عم٤م يمذًمؽ يمٜم٧م ومٚمق ..ضمٞمػ ي٤م ضم٤ٌمٟم٤مً  ًم٧ًم -

 سم٤مًمٕم٤مومٞمن٦م أؿمنٕمر دمٕمٚمٜمنل اًمتل اًم٘مقة شمٚمؽ ًمًٜمث٤مي ،ودفم سمحري٦م ؿمٕمرت

 قم٤معمل ييضم طمْمقره٤م نإ .سمتٝم٩مأ جيٕمٚمٜمل وم٘مط ُمٕمٝم٤م اًمقىمقف نإ .أظمرى ُمرة

 سم٢مُمٙمن٤م  ٟمفأ قمروم٧م ًم٘مد سمٕمٞمداً  اخلٚمػ ذم ُمت٘مٝم٘مراً  خمتٌئ٤مً  يمٜم٧م طمٞم٨م ودواظمكم

 .صم٤مٟمٞم٦م ؾمٕمٞمداً  يمقنأ نأ

 ؟سم٤مُٕمس ُمٙم٤م  ٧مقمروم نأ طمّمؾ يمٞمػ -

 .اهل٤مشمػ ؾمجؾ ذم ٜمقاٟمؽقمإمم  ٟمٔمرت -

 ؟ضمئتٜمل عم٤مذا ٟمهتإو ذًمؽ ىمّمدأ ٓ -

 .ًمٚمحٔم٦م ص٤مُمت٦م يم٤مٟم٧م

 ؟زمإ يمت٧ٌم عم٤مذا -

 .سم٤مًمذٟم٥م ؿمٕمقر -

 .سم٤مًمذٟم٥م ؿمٕمقراً  إُمر يٙمقن نأ يٛمٙمـ .ضمٞمػ -

 .حتٚمٞمٚمٝم٤م يٛمٙمـ ٓ أظمرى ِم٤مقمرعمو طمًٜم٤م -

 .ٝم٤مٚمحتٚمٞم أؾمتٓمٞمع ٓ قمقاـمػ .أيْم٤مً  جمٞمئل ؾم٥ٌم وهذا طمًٜم٤م -

 .ؾمٜمث٤مي -

 .ضمٞمػ ٟمٕمؿ -

 .ٟمققمؽ ُمـ ومريدة ٟمؽأ فمـأ ؾمٜمث٤مي -

 .أٟم٧م يمذًمؽ -

 قمنغم يمنؾ اجلنذع قمنغم اٟمحٜمٞمٜم٤م ،٤مإًمٞمٝم شمقضمٝمٜم٤م ؿمجرة هٜم٤مك يم٤من ىمرب قمـ

 ذًمنؽ ًم٘منقة سم٤مًمدهِمن٦م ؿمنٕمرت هٜم٤مك سم٤مًمدفم أؿمٕمر أٟم٤م وسمٞمٜمهت .ص٤مطمٌف ذراع

 وأؿمنٕمر اًمٕمذسمن٦م ُمقؾمٞم٘م٤مه أؾمٛمع نأ ٛم٘مدوريٌوم .احل٥م يًٛمقٟمف اًمذي اًمٌمم

 ذم ،قمٞمٜمٞمٝمن٤م ذم هٜمن٤مك يمن٤من وًمٙمٜمنف احلن٥م قمنـ ٤مً ؿمٞمئ ٟم٘مؾ مل .ٟم٤ًم اإل فّٚمٞمسمتج
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 .أيْمن٤مً  داظمنكم ذم ويمن٤من شمٗمٕمٚمٝمن٤م اًمتنل ؿمٞم٤ممإ ذم .طمْمقره٤م وذم اسمت٤ًمُمتٝم٤م

 يمن٤منسمٚمٓمنػ،  ُمٜمنل أدٟمٞمتٝمن٤م .اًمًٕم٤مدةسمؽمىم٥م  وهمٛمرشمٜمل ٟمٗمز ُمـ تٜملأظمرضم

 .داومئ٤مً  ضمًده٤م

 .ؾمٜمث٤مي ي٤م ؽأطمٌ -

 .أيْم٤مً  ضمٞمػ ي٤م أطمٌؽ -

 ًمنٞمس احلن٤مل ههذ قمغم وسم٘مٞمٜم٤م ٤مىمٌٚمتٝم . ضمٞمػن)سم سمٛمٜم٤مدايت ـمري٘متٝم٤م أطم٧ٌٌم

 اًمًٛمق حلٔم٤مت ىإطمد هن٤مإ .وـمٌٞمٕمٞم٤مً  طمٚمقاً  إُمر يم٤من سمؾ وم٤مطمش هق ُم٤م هٜم٤مك

 ذم وُمْمنٞمٜم٤م ٗمّمنٚمٜم٤ماٟم .أسمداً  يتدسمره٤م ًمـ وًمٙمـ ومٞمٌ٘مٞمٝم٤م اًمٗمٙمر ومٞمٝم٤م يٙم٤مومح اًمتل

 ًم٘مند ،ًمتٗمن٧مأ ضمٕمٚمٜمنل ُم٤م رم .ىمريب ضمذسمتٝم٤م .ومٞمٝم٤م أومٙمر توسمدأ صم٤مٟمٞم٦م اًمًػم

 .يٗمٙمر يم٤من سمهت أقمرف ًمٙمل ضمٝمداً  ذلأسم ومل ؿم٤مهدٟم٤م ،واًمده٤م يم٤من

 .سم٢مسار ىم٤مًم٧م .ضمٞمػ ي٤م شمٕم٤مل -

 ؟اعمرة هذه ؾمٜمٛميض أيـ إمم -

 .ُمٕم٤مً  وحٙمٜم٤م

 ؟ضملم ُمٙم٤منإمم  -

 .ُمتقىمٗم٤مً  ىمٚم٧م ؟ُمـ ُمٙم٤من

 .ضملم ُمٙم٤من -

 .ـمروب ٟمحق قمغم قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم اًم٘مٛمر وقم عمع

 .قمٜمؽ شم٠ًمًمٜمل شمٔمؾ شمرا  ُمرة ومٙمؾ ،مت٤مُم٤مً  شمٕمرف ،شمٕمرف ضملم نإ -

 ويمٜمن٧م ُمٕمٝمن٤م ذهٌن٧م .صم٤مٟمٞمن٦م ومْمحٙم٧م ٤مإًمٞمٝم وٟمٔمرت ؾمٜمث٤مي وحٙم٧م

 وسمٞمنٜمهت ،ضمنداً  سمٕمٞمداً  ضملم ُمٙم٤من يٙمـ مل .أظمرى ة٠مسمٛمٗم٤مضم ؾمت٘مذومٜمل هن٤م٠مسم ُمقىمٜم٤مً 

 شمٙمنـ مل وصٚمٜم٤م قمٜمدُم٤م .فأطمٌ صٛم٧م سمٞمٜمٜم٤م يٛمر ُم٤م وهم٤مًم٤ٌمً  ٟمتحدث يمٜم٤م ٟمًػم يمٜم٤م

 ومتحن٧م طمنلم وسم٤مسمت٤ًمُم٦م قمريْم٦م ،وم٘مط اسمتًٛم٧م ًم٘مد .ًمرؤيتل ُمٜمدهِم٦م ضملم
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 احل٘مٞم٘من٦م ذم وضمدو٤م ٕ  همػم صحٞمح اٟمٓم٤ٌمقم٤مً  قمٜمٝم٤م ٟم٧ميمقّ   ٠مسم أقمت٘مد .اًم٤ٌمب

 سمٕمند .ُمن٤م ٟمققمن٤مً  ُمٕمٜمنك ذات اسمت٤ًمُم٦م ومٛمٝم٤م وقمغم ًمٞمٜم٤مإ شمٜمٔمر ٧مفمٚمّ  وىمد ؾمٕمٞمدة

 اًمقىمن٧م سمٕمنض إُمنر اؾمتٖمرق .اظمتٗم٧م صمؿ ٟمٕمذره٤م نأ جي٥م ٟمٜم٤م٠مسم ىم٤مًم٧م ومؽمة

إمم  ٟمٔمرت .سمٌٕمْمٝمهت خيتٚمٞم٤م نأ اأراد قم٤مؿم٘م٤من .ًمٜم٤م اعمٙم٤من أظمٚم٧م ىمد هن٤مأ دركٕ

 سمنهت ـمقيٚم٦م اًمٚمٞمٚم٦م شمٙمـ ومل أظمر ذراقمل سملم ؾم٘مط يمالٟم٤م .زمّ إ وٟمٔمرت ؾمٜمث٤مي

 .يٙمٗمل
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 والعشرون الرابع الفصل

 .ُمّمنٓم٦ٌم قمنغم ًمقطمدي ضم٤مًم٤ًمً  يمٜم٧م اًمٜمخٞمؾ ؾمٕمػ ُمـ ظمٞمٛم٦م فمؾ حت٧م

 زواجإ سمٕمنض قمندا ُمٝمجنقرة سمندت اًمٕم٤مدة ذم ُمزدمح٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اعمّمٓم٦ٌم

 سمٞمن٠مس حين٤موًمقن وهنؿ صندُمق  ًم٘مند .صنقراً  يٚمت٘مٓمنقن وهؿ واًمٕم٤مئالت

 ىمند اًمٞمنقم هنذا ن٠مسم آقمؽماف يريدون ٓ هنؿإ مجٞمؾ يقم ٟمتػ ظمرآسم اًمتِم٨ٌم

 سمندأت ىمند ؿمنٞم٤ممإ نأ ٓؾمٞمهت ي٤ممإ هذه ذم اعمٙم٤من هذا رشم٤مدأ ُم٤م يمثػماً  .ُم٤مت

 ىمنقة اعم٤مونٞم٦م اًمنذيمري٤مت متٜمح اعمتٙمنة ُمقاجوإ اًمري٤مح أصقات نإ .شمتٖمػم

 يمنؾ .اًمٖم٤مُمرة واًمًهتماًمقاؾمٕم٦م  ْم٤مماتواًمٗم اًمٕمٔمٞمؿ اعمحٞمط .اًمٔمٝمقر ذم أيمثر

 اقمتدت  أ همػم .واًمْمآًم٦م اًم٘م٤مؾمٞم٦م سم٤مًمقطمدة وُمب  طمقاد قمغمشمْم٤مومر  ذًمؽ

 أيْمن٤مً  شمٕمٚمٛمن٧م .اًمٖمرين٥م وُمٙم٤مٟمف وىمتف رم ًمٙمؾ نأ شمٕمٚمٛم٧م ومٚم٘مد ذًمؽ قمغم

 اًمٖمريٌن٦م اًمٓمنرق ومٝمؿأ ٓأ اعمحتٛمؾ وُمـ اًمٓمٌٞمٕم٦م ُمـ اًمّمٖمر ذم ُمتٜم٤مه ضمزم  أ

 ودمري٥م اًمتحٚمٞمؼ ُمـ روطمل متٙمـ وطمده٤م ٔم٤متاًمٚمح هذه ُمثؾ .يمٚمٝم٤م ًمٚمحٞم٤مة

 هنذه عمثنؾ طم٤مضم٦م ذم يمٜم٧م .يم٤مسمدهأ اًمذي اًمٕمذاب قمٜمل شمزيح اًمتل شمٚمؽ، اعمتٕم٦م

 .اعمٜمًح٘م٦م روطمل ذم واعمٕمٜمك اًمتٕم٘مؾ يٌٕم٨م رم أيإمم  طم٤مضم٦م ذم ،اًمٚمحٔم٤مت

 .اًمِمن٤مـمئإمم  اعمن٤مًمح اعمن٤مم رذاذ شمرؾمنؾ وهنل اعمحٞمط ُمـ سم٘مقة اًمري٤مح ه٧ٌم

 فمنالًٓ  شمرُمنل اعمتالؿمنٞم٦م ؿمٕمتٝم٤مأ .سمٓملمآظمر  يقم عمرور اًمِمٛمس اؾمتًٚمٛم٧م

 ُمنـ اًم٘مّمنٞم٦م رطمٚمتٝمن٤م ذم ُمقاجإ صم٤مرت .اًم٤ًمطمؾ قمغم اخلٞم٤مم سمج٤مٟم٥م ـمقيٚم٦م

 ىمٗمنز .اعمتقهجن٦م اًمِمقاـمئ قمغم اعمتٕم٦ٌم سم٤معمٞم٤مهُمٚم٘مٞم٦ًم  اهل٤مئٚم٦م واًمٌح٤مر اعمحٞمٓم٤مت
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 اعمرىمِمن٦م اًمرهمنقة أُمنقاج شمٖمٓمٞمنف اًم٘م٤مدُم٦م اعمتٙمنة ُمقاجإإمم  زواجإ أطمد

 اُمنرأة صمٛمن٦م طمٞم٨مإمم  .اًمِم٤مـمئإمم  قم٤مئداً  ؾمٌح سمره٦م سمٕمد .ذروو٤مإمم  حتٛمٚمفو

 اًمرين٤مح ومحٚمن٧م أظمنرى ُمنرة ونحٙم٤م ،ًمنف صنقرة ًٓمت٘من٤مط وحتذره شمراىمٌف

 احل٤مًمن٦م شمٚمنؽ قمنغم وطمندي ويمٜم٧مومقرًا  ُمٝمجقراً  اًم٤ًمطمؾ أصٌح .وحٙمٝمهت

 سمٜمٗمزن ظمٚمنقأ نأ يٛمٙمٜمٜمنل سمحٞمن٨م ،وم٘منط واًمٕمٜمن٤مس أٟمن٤م .دائنهتً  ٤مأردو اًمتل

 يمقسمق مخًلم اًمٕم٤مُمؾ ًمٚمرضمؾ شم٤مريم٤مً  هنْم٧م .اعمٗمتقطم٦م واًمًهتم اًمري٤مح طم٤مورأو

 قمنغم أيمنـ مل .اًمٌحنر ؿمن٤مـمئسمتٙم٤مؾمؾ سمٛمحن٤مذاة  وهت ًمٚمٛمّم٤مـم٥م يم٠مضمرة

 ومٛمٜمنذ اًمذيمري٤متُمع و ٟمٗمز ُمع اًمًالم جي٤مدإإمم  شمقصٚم٧مُمـ أُمري،  قمج٤مًم٦م

 اعمنرم ٟمٗمنسذم  اًمًالم يم٤مٟمٌٕم٤مث رم ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس نأ ايمتِمٗم٧م سمٕمٞمد زُمـ

 ًم٘مند .اعمن٤مدي اًمٙمًن٥م وفمٞمٗمن٦م ظمناللُمـ أو  احلٞم٤مة ٦مرطمٚم طمرارة ُمـ ظمالل

 زقمزقمتنل يٛمٙمٜمنف رم ٓ طمٞمن٨م اهلن٤مدئ اعمريمنز ذم سمداظمكم اًمًالم وضمدت

 تٝمدومتٜم ٟمٗمز أضمد سمدأت سم٢مجي٤مدهو .ونظمرأ ذًمؽ قمغم اقمت٤مد يمهت زقم٤مضملإو

 .سمٕمٛمؼ

 صندامأ شمٌنلّم مل أقمند أ طمنقزم ُمنـ يمٚمٝمن٤م صقاتإ اٟمًج٤مم وُمـ ظمالل

 ُمنـإٓ  اعمحنٞمط هنق ٤ًم يمنهته٤مدئن داظمنكم ُمنـ ٥ماحل اٟم٤ًمب .حمػمة ؾمٛمٗمقٟمٞم٦م

 اًمِم٤مـمئ قمغم واؾمع هبدير ًمتٜمتنم اًمرىمٞم٘م٦م ُمقاجإ دمٛمع قمٜمد ىمٚمٞمؾ اوٓمراب

 رىأ نأ سمقؾمنٕمل طمٞمن٨م اعمًنتٓم٤مع ىمدر ومؼإ ذم سمٕمٞمداً  ٟمٔمرت .لأىمداُم ىمرب

 اٟمحٜمٞمن٧م .ًمنقانإ ُمنـ وسمن٤مرع رىمٞمنؼ سمحٜمق اعمحٞمط قمغم شمٜمٓمٌؼ وهل اًمًهتم

 ىمٞمنقد ُمنـ سمن٤مًمتحرر ؿمنٕمرت .اًمنريح ذم فورُمٞمتن اًمرُمنؾ ُمـ طمٗمٜم٦م وىمٌْم٧م

 يمنؾ شمٗمٕمؾ يمهت سمٕم٘مكم شمٗمٞمض اًمذيمري٤مت شمريم٧م .اًمٞمقُمل اًمقضمقد ووٖمقـم٤مت

 اقمتندٟم٤م طمٞمن٨م اعمٜمزل ُمـ اٟمت٘م٤مًمٜم٤م قمغم قم٤مم ُم٣م ًم٘مد .هٜم٤مإمم  ضملمأ طملم ُمرة
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 طمندوث هنق ُمٜمٝمن٤م أؾمنقإ وًمٙمنـ صنٕم٦ٌم ؿمٞم٤ممإ يم٤مٟم٧م .يم٤موي٤مأ ذم اًمٕمٞمش

 ُملسم٠م ٔيت اعمِمٗمكإمم  ذه٧ٌم اًمٔمٝمػمة سمٕمد .وىمع وىمد أظمِم٤مه يمٜم٧م اًمذي اًمتٖمػم

 قمٞمٜمٞمٝمن٤م ذم اًمدائٛمن٦م ٦م٘ماًمِمٗم نإ .ضمداً  ٟمحٞمٗم٦م يم٤مٟم٧م ظمرضم٧م قمٜمدُم٤م ،اًمٌٞم٧مإمم 

 وحتن٧م اًم٘مٚمٞمٚمن٦م اًمتج٤مقمٞمند سمٕمنض وضمٝمٝمن٤م قمنغم ٧مٓطمٔم .أيمثر شمٕمٛم٘م٧م ىمد

 ٤مإًمٞمٝمن أهنرع رأشمٜمل طملم اسمتًٛم٧م .ىمٌؾ ُمـ يمذًمؽ شمٙمـ مل ومٝملأيْم٤ًم  اًمٕمٞمٜملم

 اًمٜمن٤مس ويمن٤من ظمنده٤م قمنغم وىمٌٚمتٝمن٤م هبن٤م شمٕمٚم٘من٧م .ىمٚمٌنل ُمنـ شمٜمٌع واًمٌٝمج٦م

 .ذًمنؽ ُمٕمٜمنك ُمن٤م وقمرومن٧م رأؾمف وهز قمٛمقد ىمرب اًمٓمٌٞم٥م وىمػ .يراىمٌقٟمٜم٤م

 .ؿمن٤مهدشمٜمل ُمنرةآظمر  ُمٜمذ يٌدو ُم٤م قمغم يمؼمت وىمد ـمقيؾ ٟمٜمل٠مسم ىم٤مئٚم٦م قمٚم٘م٧م

 وًمٙمنـ أيْمن٤مً  سمٕمْمنٝم٤م قمٞمق  وذم قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم واًمدُمقع ًمرؤيتل ُمنورة يم٤مٟم٧م

 ىمؾأ ومل ومتجٛمدت ُمٕمل أيب مجمل قمدم قمـ ؾم٠مًمتٜمل صمؿ .ؾم٤ٌمبإ سملم ُم٤م ؿمت٤من

 أؾمتٓمع مل وصٚمٜم٤م طملم .اًمٌٞم٧مإمم  اٟمٓمٚم٘مٜم٤م وسمّمٛم٧م اًمًٞم٤مرةإمم  ىمدو٤م سمؾ ؿمٞمئ٤مً 

 سمٜمٗمًنٝم٤م إُمنر ؾمنتدرك هنن٤مُمنـ أ شمٞم٘مٜم٧م ،ذًمؽ ُمـ ـمقلأ قمٜمٝم٤م اخلؼم ظمٗم٤ممإ

 أؿمنٞم٤ممو اجلندران قمنغم اًمّمنقر ومراهمن٤مت .خمتٚمنػ ـم٤مسمع ذوذم اًمٌٞم٧م  وم٤مجلق

 قمٚمٞمٝمن٤م شمٔمٝمنر مل .ُمن٤م رم دانسمٗم٘من هلن٤م ًمتنقطمل يم٤مومٞمن٦م يم٤مٟم٧م صٖمػمة أظمرى

 ودأ أُمنر ومثٛمن٦م اجلٚمنقس ُمٜمٝمن٤م ـمٚمٌن٧م .مت٤مُمن٤مً  ص٤مُمت٦م يم٤مٟم٧م ،ذًمؽ ُمالطمٔم٦م

 ومٜمٔمرت ُمرسمؽ شمٕمٌػم وضمٝمٝم٤م قمغم ُمرّ  .٤مُٕمرسم ؿمٕمرت هن٤مأ اقمت٘مدت سمف ظم٤ٌمره٤مإ

 ومٚمؿ سم٠مومٙم٤مري شمتٙمٝمـ ويم٠مهن٤م ُمٚمٞم٤مً  ىم٧موطمدّ  زمّ إ ٟمٔمرت صمؿ اجلٚمقس همروم٦م طمقل

 .راطم٦م٤مًمسم أؿمٕمر

 ؟ضمٞمػ ي٤م إُمر ُم٤م -

 .اًمٙمالم سمقؾمٕمل يم٤من ُم٤م

 ؟طمدث ُم٤م رم هآ ،ُم٤م رم ثأطمد .ضمٞمػ -
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 :وىمٚم٧م سمٌطم رأد طمريم٧م

 .أيب ُم٤متًم٘مد  -

 ه٤مئنؾ يمئٞمن٥م شمٕمٌػم ذًمؽ شمٌع صمؿ وارشمٞم٤مب سمِمؽ ٟمٔمرت وضمٞمزة حلٔم٦موذم 

 .اًمتّمديؼ ميٜمؿ قمـ قمد وئٞمالً  صقو٤م ويم٤من ٟمحقي رىمٌتٝم٤م وُمدت

 ؟ضمٞمػ ي٤م ىمٚم٧مُم٤مذا  -

 .وسظم٧م يب ث٧مومتِمٌ سمٌطم ويمررو٤م سمٕمٞمٜمل قمٜمٝم٤م ٧مأؿمح

 ؟ُم٤مت قٟم٤منضم ُم٤مت -

 سمٙمتٗمل ومتًٙم٧م وزقم٘م٧م ومٍمظم٧م اًم٘م٤مدُم٦م اًمٚمحٔم٦م ذم اهلًتػمي٤م اٟمت٤مسمتٝم٤م

 شمًنٞمٓمر مل هبًنتػمي٤م شمٍمنخ وراطم٧م اًمدم وؾم٤مل سمٚمحٛمل فمٗمره٤م اٟمٖمرز طمتك

 ٤مإًمٞمٝمن اًمرضمنقع وقمٜمد سم٤مًمٓمٌٞم٥م شمّمؾٕ ريمْم٧م .رضإ غمقم وم٤مرمت٧م قمٚمٞمٝم٤م

 قمنغمأو  اًمٙمرد قمغم ؾم٘مٓم٧م طملم ٟمٗمًٝم٤م ضمرطم٧م .قمٚمٞمٝم٤م أهمٛمل ىمد وضمدو٤م

 ريٙمن٦مإ قمنغم سمرومنؼ رومٕمتٝمن٤م .وضمٝمٝمن٤م ذم ضمنرح ُمنـ اًمندم وٟمْمح ُم٤م رم

 .سمف هل ؿمٕمرت يمهت ؿمديد سمحزن وؿمٕمرت ىمٚمٌل هل٤م ٟمزف ،اًمٓمٌٞم٥م واٟمتٔمرت

 .هتومٞمٝم شمٜمٖمرز وهل فمٗم٤مره٤مأ سم٥ًٌم يٜمزوم٤من يمتٗم٤مي .قمّمٞم٦م دُمقع قمٞمٜمل وُمبت

 .أُمنل قمغم اًمًقم ةؿمديد حلٔم٤مت هن٤مإ .ٟمٕمٞمِمٝم٤م يمٜم٤م يمهت احلٞم٤مة شمٕمد مل طمٞمٜمٝم٤م ُمـ

 او٤مم ىمٌٞمؾ ُمـ واًمدي ىم٤مربأ سمٕمض ُمـ ىمٚمٞمٚم٦م يمٚمهتت ؾمهتقمٜم٤مأ ـمرىم٧م أي٤مم ٕمدسم

 سمٓمري٘م٦م أيب دتىمٞمّ  ىمدأُمل  نإ :اعمتٜمققم٦م سم٠مؾم٤مًمٞمٌٝمؿ ىم٤مًمقا وم٘مد ؾم٤مطمرة هن٤م٠مسمأُمل 

 هن٤مإ :ىم٤مًمقاأهنؿ  ذًمؽ ُمـ أؾمقٕا .لمىمرسمإ سمٜم٤مؾمف سم٤مٓرشم٤ٌمط يرهم٥م ٓ ضمٕمٚمتف

 يمنهت .أيب صمنروة ًمنؽمث ىمتٚمتٝمهت هن٤مإو وؾمقهق أيب ُمقت ورام اًمٙم٤مُمـ اًمنم هل

 ذم وهنؿ ـمٗمن٤ملإ شم٠ميمؾ يم٤مٟم٧م هن٤م٠مسم همػمي ٕـمٗم٤مل ٟمج٤مهب٤مإ قمدم ومنوا هنؿأ

 يروهنن٤م طم٤معمن٤م وًمٙمنٜمٝمؿ اًمِمن٤مرع ذم ىمن٤مربإ سم٠موًمئنؽ شمٚمت٘منل أطمٞم٤مٟم٤مً  .رمحٝم٤م
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 أيمثر ٧مأصٌح وم٘مد هل يمهتأُمل  شمٕمد مل .اعمٕم٤ميمس آدم٤مه وي٠مظمذون يًتديرون

 دائهتً  ٧مأىم٤مُمو اًمتدريس وفمٞمٗم٦م ُمـ شم٘م٤مقمدت .وؿمحقسم٤مً  حقًٓ وٟم هن٤ميم٤مً إو دمٝمهتً 

 اًمٚمٞمنؾ ذم ىمٚمنٞمالً  شمٜمن٤مم سم٤مًمًقاد ُمتِمح٦م يم٤مٟم٧م .أسمداً  خترج ومل يمئٞم٥م ؾمٙمقن ذم

 يمٌنػم سمٜمِم٤مط احلٞم٤مة قمغم اعمٕمت٤مدةأُمل  .اًمٓمٕم٤مم شمتٜم٤مول ُم٤م وٟم٤مدراً  ـمقيالً  وشمٌٙمل

 ُمنرة تذا  إ كطمت اعمٜمٔمر خمٞمٗم٦م .طمٞم٤مة سمال ه٤مُمدة ؾم٤مسمٞمعأ همْمقن ذم ٧مأصٌح

 أي رأىقمٜمند ُمن شمٖمندق هبن٤م ؿمٗم٘م٦م قمٞمٜمٞمٝم٤م ذم شمٕمٛم٘م٧م .سم٤ًمطمرة أؿمٌف اقمت٘مدو٤م

 .اجلٜمقن ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ظمِمكأ يمٜم٧م ،سمف حتدق ؿمخص

 اجل٤مُمٕمن٦م ذم ُمٙمن٤من قمنغم احلّمنقل ومرصن٦م وم٘مدت ىمد يمٜم٧م اًمًٜم٦م شمٚمؽ ذم

 قمٜمٝمن٤م ىمٞمؾ ىمد ُم٤م يمؾ سمٕمد ُمًتٕمدة همػم وم٠مُمل وفمٞمٗم٦م ضمدأ نأ قمكم يتحتؿ ويم٤من

 قمنغمؿم٤مظمّمن٦م  ُم٠مؾم٤مة هن٤مإ .أيب ذيم٦م ذم نمقمٞم٦ماًم طمّمتٝم٤م ُمـ أضمؾ شم٘م٤مشمؾ نأ

 نأو اًمٗمن٤مئر اعمًنتقى هنذاإمم  شمٜمحندر نأ يٛمٙمنـ هن٤م٠مسم أسمداً  أقمرف مل .ىمدُملم

 يمن٤من وُمن٤م .ي٠مؾمنٝم٤مُمٜمٝمٛمٙمن٦م ذم  شمٜمن٠مى نأو ،يٛمٞمزه٤م أطمد ٓو ُمِمقه٦م شمّمٌح

 .قمٚمٞمٝمن٤م ًٞمٓمرُم همػم ًتػمي٤مه ذموىمققمٝم٤م  ُمـ ظمقوم٤مً  خيّمٝم٤م رم ىمقل سمقؾمٕمل

 .إومؼ ذم ٚمقحشم سم٤مرىم٦م أُمؾ صمٛم٦م وًمٞمس رص٤مص ُمـ سم٠مىمدام ي٤ممإ دمري هٙمذا

 اًمٚمّمقص شمًٚمؾ ًم٘مد .اعمٔمٚمٛم٦م اًمنمٟم٘م٦م ذم ُمقىمٕمٜم٤م همػّم  ًمٞمٚم٦م ذات رم طمدث

وىمند ؾمنٝمٚم٧م قمٚمنٞمٝمؿ  .اًمٙمنراج ذم اعمتٌ٘مٞمتنلم اًمًنٞم٤مرشملم وهىمقا ُمٜمزًمٜم٤مإمم 

 ذم يٛمْمنٞم٤م نأ واحلن٤مرس ضمنٞمهت ُمنـ ـمٚمٌٜمن٤م ىمند يمٜمن٤م سمٕمٞمد زُمـ ومٛمـ اًمنىم٦م،

 ؾمنٜمٜمت٘مؾ ٟمٜم٤م٠مسم أُمل ٜملأظمؼمشم وسمٕمد ُمدة .حمّمٜملم همػم سمذًمؽ ٜم٤م٠مصٌحوم ٝمهتؾمٌٞمٚم

 اًمٕمنٞمش ذم أُمنؾ ًمٜم٤م يم٤منإذا  هذا واًمٙمقاسمٞمس سم٤مًمذيمري٤مت ُمكمم ومٝمق ُمٜمزًمٜم٤م ُمـ

 ُمـ همرومتلم ذم أىمٛمٜم٤م طمٞم٨م ُمٙمقيمقأ ذم اجلديد ُمًٙمٜمٜم٤م ص٤مر .ٟمٖم٤مدر نأ سمد ومال

 ُمنع ٟم٘متًنٛمف سمٓمن٤مسمؼ ُمٌٜمك قمـ قم٤ٌمرة اعمٜمزل .ـمقارإ همريٌق ٟم٤مؾمف ىمذر جمٛمع



 

238 

 اٟمحنداراً  ًمٜمن٤م سم٤مًمٜمًن٦ٌم إُمنر يم٤من .وخٛم٦م سمٕمقائؾ ظمريـآ ٠مضمريـُمًت مخ٦ًم

 اعمٜمن٤مزل ويمنالم قمٜم٤مي٦م ذم فمّؾ  وم٘مد أيب ُمٜمزل شمٌع مل أُمل .رضوري وًمٙمٜمف يمٌػماً 

 ذه٧ٌم ُمرة ظمرآ .ُٓمتاليمف يٙمٗمل سمهت أيمؼم قمٜمدُم٤م زم ؾمٞمٙمقن ٟمف٠مسم ٜملأظمؼمشم وىمد

 أصمٛمرت ىمد اعم٤مٟمٙمق ؿمجرة نإو طمقًمف يمٌػماً  يٜمٛمق اًمٕمِم٥م رأي٧م اًمٌٞم٧مإمم  ومٞمٝم٤م

سمٕمنض و ذسمؾ ىمد احلدي٘م٦م ذم زه٤مرإ سمٕمض نإو صم٤مٟمٞم٦م سم٤معمجلم سمدأت واًمٓمٞمقر

 اعمخّمنص اًمٙمنقخ ُمن٤مأ .احلٞمن٤مة ىمٞمند قمنغم همػمه٤م وفمؾ ويٌس آظمر ىمد ضمّػ 

 ىإطمند ذم ويم٤مٟمن٧م ىمٗمنراً  ٧مأصنٌح واعمزرقمن٦م سم٤معم٤ًمُمػم أهمٚمؼ وم٘مد ًمٚمح٤مرس

 .حجرسم هؿأطمد رُم٤مه٤م طمٞم٨م يمٌػمة ومتح٦م اًمٜمقاومذ

 ُمقؾمنؿ ذم ُمًتٜم٘مٕم٤مً  يّمػم اًمذي احلل ذًمؽ ٙمقيمقُمأ ذمأن  ٟمٕمٞمش هٙمذا

 ٓزاًمن٧م هنن٤مأ همنػم ـمٌٞمٕمٞمن٦م أُمنل ٧مأصٌح .اجلٗم٤مف ُمقؾمؿ ذم وُمٖمؼماً  اعمٓمر

 اًمزُمـ اُمتد ًم٘مد .ديإسم اًمِم٘م٤مم ـم٤مسمع وضمٝمٝم٤م قمغميرشمًؿ  مجٞمٚم٦م وشمٌدو ٟمحٞمٗم٦م

 نأ همنػم .سمنف ؿمنٕمرٟم٤م اًمذي اًمْمٞم٤مع رضسم٤مت ىمَمأ ومحؾ طمرُم٤مهن٤م طم٤موم٤متإمم 

أطمدٟم٤م  أصٌح شم٘مري٤ٌمً  وأُمل أٟم٤م .ُمٕم٤مً  ىمٚمٌٞمٜم٤م ذم ؽمؾم٤ٌمتيم فمٚم٧م قمٛمؼإ اعمِم٤مقمر

 وزارة ذم اًمٕمٛمنؾ سمندأت ُمن١مظمراً  ومٝمنل ،ٟمٚمت٘منل ُمن٤م وم٘مٚمٞمالً  .همري٤ًٌم قمـ أظمر

 ُمٌٙمنراً  أهم٤مدر نأ وقمكمّ  .اًمٕمٛمؾ ُمـ قم٤مئداً  ُمت٠مظمراً  اًمٌٞم٧مإمم  أصؾ أٟم٤مو اًمؽمسمٞم٦م

 ُمنـأضمٜمٞمنف اًمذي  ًمٚمهتل طم٤مضمتل سم٥ًٌم اًم٧ًٌم أي٤مم ذم اًمٕمٛمؾإمم  أذه٥م أنو

 أُمنقر قمنـ ٟمتحندث طمٞمن٨م يمثػماً  طمدإ أي٤مم ذم ُمٕم٤مً  ٟمٚمت٘مل .و٤مذماإل ًمٕمٛمؾا

 سمٛمِمنن٤مقمرٟم٤م ٟمٖمننقص وٓ يٙمننقن يمالُمٜمنن٤م ؾمننٓمحٞم٤مً  ٟمتحنندث وقمٜمنندُم٤م .ىمٚمٞمٚمنن٦م

 ُمع .زمإ سم٤مًمٜم٦ًٌم هل يمهت احلٞم٤مة شمٕمد مل .ًمٜمٗمًف يمؾ ُمٜم٤م هب٤م اطمتٗمظ اًمتل اًمداظمٚمٞم٦م

 ٧مأصنٌحو يمنؼمُت  ًم٘مند .ؾمنٜمث٤مي شم٘منقل يمنهت ،مت٤مُم٤مً  خمتٚمٗم٦م ًمٞم٧ًم ومٝمل ذًمؽ

 ذم اؾمنٛمف ؿم٤مهدأ مل، اخلِمـ أيب صقت ُيًٛمع قم٤مد ُم٤م .ىمقي٤مً  اخل٤مص٦م سمٓمري٘متل
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 قمنـ يًن٠مًمٜمل أطمند ٓ .اًمٕم٤مئٚم٦م ٟمنمشمف اًمذي اًمٜمٕمل ظمؼم قمدا ُم٤م أسمداً  اًمّمحػ

 اعمٍمنفأو  اًمندائرة ذم وم٘مط ىمٚمٞمٚم٦م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ذم ،ي٤ممإ هذه ذم ُمرشملم اؾمٛمل

 هنق قمن٤مدة ٟمفيٗمٕمٚمق ُم٤م .ذاشمف اًم٘مديؿ اًم١ًمال وي٠ًمًمٜمل ُم٤م ؿمخص زمإ ؾمٞمٚمتٗم٧م

 ظمن٤مرج ٜمنلًمق أٟم يمهت قمٛمٚمٝمؿ ويقاصٚمقن ـمقيٚم٦م سمٜمٔمرة يرُم٘مقٟمٜمل صمؿ آًمتٗم٤مف

 اًمٔمالل ُمـ وظمرضم٧م يمؼمُت  ًم٘مد .ذًمؽ سمٕمد يمثػماً  زمإ يتقدد أطمد ٓ .اًمقضمقد

 وىمن٧م ُمنـ شمٓمٌؼ قمكمّ  اهلالُمٞم٦م أذرقمف نأ رهمؿ سمٕمٞمداً  اعم٤ميض ويم٤من اًمْمٞم٤ممإمم 

 أٟمتٔمنر أٟمن٤مو ـمقينؾ وىمن٧م يٛمنض مل .اعمًت٘مٌؾ هق هيٛمٜمل ُم٤م نأ همػم آظمرإمم 

 .سمن٤مًم١ٌمس ؿمن٤مقمراً  قشمٕمنرّ أ أٟم٤مو وٌط اًمِمٛمس يم٤مٟم٧م .ًمٞمٗمتس حمٓم٦م ذم اًم٤ٌمص

 ذم .فأقمرومن ُمن٤م وضمٝمن٤مً  رأي٧م صمؿ صم٘مٞمالً  آزدطم٤مم ويم٤من ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مص٤مت وصٚم٧م

 ،ومجن٠مة شمنذيمرو٤م طمدىم٧م وقمٜمدُم٤م اعمرأة هذه رأي٧م أيـ دأطمد نأ ىمدرأ مل اًمٌدم

 .أشمنذيمر ممن٤م ؾمٜم٤مً  أيمؼم سمدت .اجلرو ٞمٝم٤مًمإ أقمدت اًمتل اعمرأة شمٚمؽ ضمقًمٞمٞم٧م هن٤مإ

 ٟمٔمنرت ًمٙمٜمٝمن٤م اًمٙمٚم٥م قمـ هل٤م٠مؾمأو قمٚمٞمٝم٤م ؿؾمٚمّ أو ظمٚمٗمٝم٤م أضمري نذم أ رهم٧ٌم

 ًمًن٧م .سمقضمٝمٝمن٤م ؿمن٤مطم٧مأ صمنؿ .سمٞمٜمٜمن٤م ُمٕمروم٦م ةإؿم٤مر دون ٕمدائٞم٦مسمو سمؼمود زمّ إ

 آزدطمنن٤مم ٟمٗمننرجا .يمثننػماً  يتِمنن٤مهبـ اًمٜمًنن٤مم نأ همننػم ضمقًمٞمٞمنن٧م هننن٤مأ ُمت٠ميمننداً 

 ُمن٤مًٓ  ظمنرتادّ  .همػمه٤مأم  يم٤مٟم٧م هلأ ٚمػاخلإمم  شمٜمٔمر ومل ؾمٞم٤مرو٤م واٟمٓمٚم٘م٧م

 دراؾمنٞم٦م ُمٜمحن٦م قمغم طمّمؾأ مل نإ هذا اجل٤مُمٕم٦م ذم ؾمٜمتلم ًمْمهتن يٙمٗمل ًمٜمٗمز

 قمغم يمثػماً  شمؽمدد ؾمٜمث٤مي .شمٕمٚمٞمٛمل يمهتلإ قمغم واًمديت تأّس  وم٘مد احلٙمقُم٦م ُمـ

 ذيمنر ذم أرهمن٥م مل ذإ خم٤مدقم٦م يم٤مٟم٧م أُمل ومٞمٝم٤م ىم٤مسمٚم٧م اًمتل وممإ اعمرة ذم ،سمٞمتٜم٤م

 شمتٕمٛمؼ قمالىمتٝم٤م أظمذت ًم٘مد .ظمػمإمم  ٤مرتص ُمقرإ وًمٙمـ ٝم٤مأسمٞم طمقل رم

 ـمنرافأ ُمٕمٝمن٤م ًمتتجن٤مذب شمن٠ميت قمٜمندُم٤م أطمٞم٤مٟم٤مً  سم٤مًمٖمػمة أؿمٕمر  أ ًمدرضم٦م سم٠مُمل

 .احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م قمٜمٝم٤م ُمٌٕمد أٟم٤م أؿمٞم٤مم طمقل ُمْمحٙم٦م دي٨م٤مطمأ
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 ُمٕمنل شمٍمنومف قمنـ آقمتنذارأراد  ٤مأسم٤مه نسم٠مأطمد إي٤مم  ؾمٜمث٤مي ٜملأظمؼمشم

 نأ همنػم ًمٓمٞمنػ رضمنؾ ٟمنفإ ،ًمزي٤مرشمف عمجلما ؾمٜمث٤مي ُمٜمل ـمٚم٧ٌم .اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 احلندي٨م ُمٜمتّمػ ذم يتقىمػ ُم٤م هم٤مًم٤ٌمً  .أطمٞم٤مٟم٤مً  فم٤مهرة شمزطمػ زاًم٧م ٤مُم اعمرارة

 نإ .وضمٞمنف ؾم٥ٌم سمال و٤مطمٙم٤مً  يٜمٗمجر أظمرى أطمٞم٤من ذمو يمئٞم٦ٌم سمٗمٙمرة ًمٞمٖمقص

 اًمٓمرينؼ ُمٕمنل ىمٓمٕمن٧م وم٘مند ؾمنٜمث٤مي ُمٕمروم٦م هل ؾمٕمدشمٜملأ اًمتل ؿمٞم٤ممإ أهؿ

 آضمتهتقمنليمنؽمّدي وونٕمٜم٤م  ُمٕم٤م ًمٜم٤م طمدث ُم٤م رهمؿ طمٌٝم٤م وُمٜمحتٜمل اًمٓمقيؾ

 ُمنع ؾمنٜمث٤مي سمقضمقد واًمٕمنميـ احل٤مدي ُمٞمالدي سمٕمٞمد اً أظمػم اطمتٗمٚمٜم٤م .واعم٤مدي

 سمدًمن٦م زم واؿمنؽمت ومخنقرة وسمندت يمثػماً  أُمل اسمتًٛم٧م .هٜم٤م ىمٚمٞمٚملم مأصدىم٤م

 قمرومن٧م ."رضمنالً  ؾمٞمّمنٌح سم٤مًمنذي ومخقرة أٟم٤م" قمٚمٞمٝم٤م يمت٧ٌم سمٓم٤مىم٦م هدشمٜملأو

 ٟمٗمًن٤مً  أظمنذت .وطمنظ ةإرادو وىم٧م ٦مُم٠ًمًم هن٤مإ ،ؾمتتحًـ ُمقرإ نأ سمٕمده٤م

 ُمزجين٤مً  ٧م٠مصنٌحوم اًمًهتم ٧مأفمٚمٛم ًم٘مد جمدداً  اًمٕمزم سم٤مٟمٌٕم٤مث وؿمٕمرت قمٛمٞم٘م٤مً 

ٌّن واًمرصن٤ميص اًمٖمن٤مُمؼ زرقإ ُمنـ ُمٜمذراً   وم٤مهت٤مضمن٧م سمِمندة اًمرين٤مح ٧موه

 شمٖمٛمنر ًمٚمٛمحنٞمط اعمحنػمة اًمًٛمٗمقٟمٞم٦م شمٚمؽ صدامأ وشمريم٧م وو٤موت ُمقاجإ

 ٤مُمن ىمٚمٞمٚم٦م ـمٞمقر .واًم٘مقة ٛم٦مواًمٜمٕم اعمتٕم٦م ُمـ أضمؾ قم٤مل سمّمقت ٞم٧مومّمٚمّ  .يمٞم٤م 

 أرهم٥م مل .اًمٌٞم٧مسم٤مدم٤مه  اًمِم٤مـمئ قمغم اًمًػم سمدأُت  ،اًم٤ًمطمؾ ومقق ؼحتٚمّ  زاًم٧م

 نإ .سمِمٙمؾ ُم٤م ذب اخلٛمر يِمٌف اًمِم٤مـمئ قمغم ومقضمقدك ضمداً  ـمقيالً  اًمٌ٘م٤مم ذم

 وشمٗم٘مد شمثٛمؾ ومًقف اعمزيد شمٜم٤موًم٧م نإو اعمزيد شمٓمٚم٥م ومًقف اًم٘مٚمٞمؾ شمٜم٤موًم٧م

 اًمتنقه٩م ًمٜم٘مؾ سم٤مٟٓمًج٤مم اًمِمٕمقر ُمـ وم٘مط يٙمٗمٞمٜمل ُم٤م أردت .احل٘مٞم٘مٞم٦م اعمتٕم٦م

 ،همنداً  اًمٕمٛمؾإمم  أذه٥م أٟم٤مو اًم٤ٌمص ُمـ أضمؾ يم٤مومحأ ًمٙمل .اًمٞمقُمٞم٦م طمٞم٤ميتإمم 

 طمٞمن٤ميت طم٘مٞم٘من٦م رؤين٦م وم٘مندأ ًمٙمٞمال اعم٤ًمم ذم اًمٌٞم٧مإمم  اًمْمجر طملم متِمكأأو 

 ُمتزٟمن٦م ورؤي٦م جي٤مسمٞم٦مإ ٟمٔمر وضمٝم٦مإمم  سمح٤مضم٦م أٟم٤م .يمٌػمة رديئ٦م ُمزطم٦م شمِمٌف اًمتل
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 قمنغم ؾمنػمأ يمٜمن٧م قمٜمندُم٤م اًمٚمٞمؾ هٌط .ضمٞمدة ُمزطم٦م شمّمٌح طم٦ماعمز هذه جلٕمؾ

 .وندر اًمتنلاًمٗمن٤مظمرة  احلٞم٤مة هذه طمقزم ُمـو .اًم٤ٌمص حمٓم٦مإمم  ذاه٤ٌمً  اًمرُم٤مل

 ذيمرشمٜمنل .ىمنرب قمنـ اًمٙمٌنػمة ًمٚمٗمٜم٤مدق ٞم٦مُم٤مُمإ اعمّم٤مسمٞمح ٞمزمتٞم سمقؾمٕمل يم٤من

 ؿمنج٤مرإ .أظمنرى سمحٞمن٤مة أظمنر اًمٓمريؼ سمج٤مٟم٥ماعمِمٞمدة  اعمزظمروم٦م اًمٌٞمقت

 اًمثٛمٞمٜمن٦م اًمًنٞم٤مرات .اعمٕمنتؿ ٟمٞمؼإ اًمٓمريؼ قمغم يمئٞم٦ٌم فمالًٓ  سشمٕمٙم اًمٓمقيٚم٦م

 يتّمن٤مرظمقن واًمٌٜمن٤مت دوٓإ سمٕمنض اه٤مإطمند ذم .ودملم شمذه٥م واًمٙمٌػمة

 رضينرة يم٤مٟمن٧م صنٖمػمة ومتن٤مة وسمٞمنٜمٝمؿ اًمِمح٤مذيـ سمٕمض ُمرّ  .ؾمٙم٤مرى يم٠مهنؿ

 يتٞمٛمن٦م يم٤مٟمن٧م هنن٤م٠مسمأُمل  ٜملأظمؼمشم ُمٞمالدي قمٞمد وم٘مٌؾ .يمقسمق قمنميـ قمٓمٞمتٝم٤مأ

 صمري٦م رُمٚم٦مأ اعمٞمتؿ ُمـ ٓطم٘م٤مً  ٤مأظمذو يمٞمػو ًمقاًمدهي٤م طمّمؾ ٤مُم يٕمرف أطمد وٓ

 أؿمنٞم٤مم زم اشمْمنح٧م سمنذًمؽ أُمل ٜملأظمؼمشم قمٜمدُم٤م .يمخ٤مدُم٦م اؾمتٕمٛمٚمتٝم٤م .قم٤مىمر

 ورهمؿ خمتٚمػ سمِمٙمؾ ٤مأراه سمدأت .ؾمٚمػ ومٞمهتأُمل  طمقل حتػم  يم٤مٟم٧م قمديدة

 اًمًن٥ٌم يمن٤من هذا نأ ؿمٕمقرشمِمّٙمؾ قمٜمدي  اًمٜمٗمس قمٚمؿ ذم ُمٕمٚمقُم٤ميت حمدودي٦م

 وىمٕمن٧م اًمتنل اعمّمن٤مئ٥م شمتقىمع دائهتً  ومٝمل .٤ملاحل هذا ُمثؾ ذمأُمل  ضمٕمؾ ورام

 قمٚمٞمٝمن٤م سم٤مٟٓمٗمتن٤مح سمندأُت  ًمنذا .ٕٟمٗم٤مؾمنٝم٤م يم٤ممت٦م دائهتً  وشمٌدو اعمًت٘مٌؾ وختِمك

 اعمٕمتن٤مد اًمٙمٗمن٤مح هٜمن٤مك ويمن٤من ومنقراً  اًم٤ٌمص ضم٤مم .ىمٌؾ ُمـ أومٕمؾ مل يمهت وطمٌٝم٤م

 ًمنثالث ظمرآسمن اًمٌن٤مص اؾمنتٌدل صن٤مقمداً  يأُمر شمدسمرت .واًمٜمزول سم٤مًمّمٕمقد

 ُمـ ٟمٔمرت شمرؾمؿأُمل  وضمدت وصٚم٧م طملم .اًمٌٞم٧مإمم  صؾأ نأ ؾىمٌ ُمرات

 يم٤مٟمن٧م ًم٘مد ،اًمٔمالل ذم ٕزه٤مر ةظمػمإ اًمٚمٛم٤ًمت شمْمع ويم٤مٟم٧م يمتٗمٞمٝم٤م ومقق

إمم  وذه٧ٌم ه٤مظمدّ  ٚم٧مىمٌّ  .ـمقيٚم٦م عمدة واًمٗمٞمٜم٦م اًمٗمٞمٜم٦م سملم اًمرؾمؿ هذا قمغم شمٕمٛمؾ

 .ؾمتٞم٘مظ سم٤ميمراً أأن  وقمكمّ  آصمٜملم همداً  .ُمالسمز ٕهمػم همرومتل

 .سمٌٝمج٦مأُمل  ٟم٤مدت .هذا واٟمٔمر شمٕم٤مل ضمٞمٗم٤مي -
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 .اٟمتٝمك وىمد اًمرؾمؿإمم  وٟمٔمرت ذه٧ٌم

 ُمٜمحتنف اًمنذي اًمٚمنقن سمنذًمؽ اًمٔمالل شمٚمؽ أطم٥م .أُمل ي٤م هي٤مًمٞم٤مً  يٌدو -

 .حمزٟم٦مشمٌدو  واًمٔمالل ومجٞمٚم٦م همري٦ٌم شمٌدو اعمزهري٦م .ًمبزه٤مر

 صمنؿ اسمدقمتنف اًمنذي اًمرُمنز ممٟمٔمنرت إ ،وم٘مط سم٤مًمرؾمؿ طمدىم٧م ؿمٞمئ٤مً  شم٘مؾ مل

 ذم صنٖمػمة أزهن٤مر مجٞمٕم٤م ٟمٜم٤مإ" ُم٣م ـمقيؾ وىم٧م ُمٜمذ سمف ٜملأظمؼمشم ُم٤م شمذيمرت

 ؟ذاشمف ٤مُٕمرسم شمٗمٙمر يم٤مٟم٧م نإ وشم٤ًممًم٧م وضمٝمٝم٤م هم٤مم ."اًمٔمالل
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 اخلامتة

همنػم راهمن٥م  ُمٌٙمرة ضمقًم٦م ُمـ قم٤مئداً  ،ُمنمقآظمر  ؾم٧ٌم يقم ص٤ٌمح يمٜم٧م

 ـمٗمن٤ملوإ اًمٞمنقم ذًمنؽ ذم وىمنذرة ُمٖمنؼمة وم٤مًمِمنقارع .اًمٕمٛمؾإمم  ٤مًمذه٤مبسم

 سمن٤مئع ضمنرس أؾمٛمع نأ سمقؾمٕمل يم٤من .قنيٚمٕمٌأظمر  وسمٕمْمٝمؿ قمراة ؿٝمسمٕمْم

 اًمرضمن٤مل ُمنـ قمندداً  اضمتنزت .اجلرائد يمداسأ وصقل يٕمٚمـ وهق اًمّمحػ

 .اًمٙمنالب طمٞمقين٦م يِمٌف سمهت اعمْمغ قمقادأيٕمٚمٙمقن  وهؿ ُمٜم٤مزهلؿ أُم٤مم اًمقاىمٗملم

 اًمتًنجٞمؾ حمنالت .اعمِمنٕمر اخلٍمن طمنقل ُمرسمقط ؾمقدأ ارز٢مسم يم٤من ٝمؿأهمٚمٌ

 ،اًمِمن٤مرع ذم ًمٚمٛمقؾمٞم٘مك اعمتٜم٤مومر عمزي٩م٢مصدار اسم وسمدأت .ُمًٌ٘م٤مً  سمقاهب٤مأ ومتح٧م

 ُمقؾمنٞم٘مك قمنغم رضمن٤ملىمٚمٞمؾ ُمنـ اًم قمدد رىمصي اًمتًجٞمؾ حمالت طمدأ أُم٤ممو

 يِمنؽميـ ئنلاًمال اًمٜمًنقةو ،سمقوقح خمٛمقرةهمري٦ٌم  سمحريم٤مت ُمؽمٟمحلم سم٤مٓأ

 "وهأ ري راينس و أ" .ينؽمٟمٛمـ ظمنرضمـ اًمِمن٤مرع ضم٤مٟمن٥م ذم اعمٓمٌقخ اًمرز

 ُمًننٌ٘م٤مً  ٓمٗمقااصنن ُمتٚمٝمٗمنن٦م ووضمننقه ُمٜمٙمٛمِمنن٦م سمٌٓمننقن هٜمنن٤م ـمٗمنن٤ملإ سمٕمننض

 طمتنك اجلٗمن٤مف ومضار أظمي ؾمـآ ُم٤مم سمحقض ُمررت .اًمٗم٤مرهم٦م سمّمحقهنؿ

 .اجل٤مف ًمٚمٛمقؾمؿ اعمٚمتٝم٦ٌم احلرارة ذم

ُمنـ  ىمٓمٕم٦م ؾمقى قمغمإ ُمـ ضمًده٤م يًؽم رم ٓ اُمرأة لأُم٤مُم ُمـ ُمرت

 ومْمنالت ٧مصنٌّ  .صنٖمػماً  ىمندراً  حتٛمنؾ وهل اعمتدًمٞملم اًمثديلم شمٖمٓمل ىمهتش

 ذم ُم٤م ؿمخص سمراز يٚمحس ىمذراً  يمٚم٤ٌمً  ٜم٧ٌمودم ؾمـأ ظميإ اعم٤مم ذم ٤مأـمٗم٤مهل

وم٘مرام  طمٞم٤مة يمٞمٗمٞم٦م قمـ إمم طمد ُم٤م ٕمؼم  ي ٙمٜمفًمو ىمذر ُمٙم٤من ٓسم٤مأ .اًمٜمٗم٤مي٤مت زاوي٦م

سمنهت آظمنر  صٕمٞمد قمغمويذيمر  اعمٙم٤من  ،واحلزيٜم٦م اخل٤مم اًمًذاضم٦م ذم هٜم٤م اًمٜم٤مس
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 نإ .اًمِمنقارع هنذهُمثنؾ  وُمٝمٛمنؾ اعمٙم٤من يمٝمذا ىمذر ومٝمق ه٤مرًمٞمؿ طمقل ىمرأشمف

 اًمٌنمني٦م اًمنروح ىمنقةسمٛمندى  اًم٘مٚمن٥م يٗمجنع اطمتٗم٤ملإٓ  هل ُم٤م اًمٜم٤مس طمٞم٤مة

 سمنلم ُمنـ ٟمحنقي يِمنػم ؿمخّمن٤مً  وٓطمٔمن٧م ؿم٤مرقمٜم٤مإمم  اٟمٕمٓمٗم٧م .ٗمٝم٤موشمٙمٞمّ 

 وُمْمنٞم٧م دم٤مهٚمتٝمؿ .اعمٜمٓم٘م٦م ذم اعمتقطمِملم ُمع اظمتٚمط مل .اًمّمٌٞم٦م ُمـ جمٛمققم٦م

 :ظمٚمٗمل ؾمٛمٕم٧م اعمٜمزل وصٚم٧م وطملم

 .ؾمٞمدي ُمٕمذرة .ؾمٞمد ي٤م ُمٕمذرة -

 صنٌل ضم٤مم ،اًم٤ٌميمر اًمّم٤ٌمح هذا ذم ديٜمليٜم٤م ُمـ عمٕمروم٦م واؾمتدرت شمقىمٗم٧م

 .ُم٠مًمقوم٤مً  ؿمٙمٚمف سمدا ٟمحقي رايمْم٤مً 

 .ًمف ىمٚم٧م ؟شمريد ُم٤م .ٟمٕمؿ -

 شم٘مندم .ىمٌنؾ ُمنـ ُمن٤م سمٛمٙم٤من يتفأر ىمد  ُمـ أ ي٘ملم قمغم ويم٠م  يٚمٝم٨م يم٤من

 .صدره قمغم يده وووع

 ؟ؾمٞمدي ٟمًٞمتٜمل هؾ -

 .سم٤مًمْمٌط ىم٤مسمٚمتؽ أيـ أشمذيمر نأ أؾمتٓمٞمع ٓ وًمٙمـ طم٘م٤مً  ًمٞمس -

 ـمٕم٤مُم٤مً  يم٤من ٟمفأ مخٜم٧م .سم٠موراق ُمٖمٚمػ سمٌمم يٛمًؽ ويم٤من واسمتًؿ زمإ ٟمٔمر

 .صم٤مٟمٞم٦م شمٙمٚمؿ صمؿ .ومقومق ٟمفإ رسمهت ُم٤م ٟمقع ُمـ

 ٟمن٤مأ يمٜمن٤م قمٜمندُم٤م يمنقيأ ذم اًمقىمن٧م ذًمؽ شملمٟمػم قمٓمٞمتفأ اًمذي اًمقًمد ٟم٤مأ -

 .يمٚم٤ٌمً  ٟميب ظملأو

 .ًمف اسمتًٛم٧م .طم٤مًٓ  أومْمؾ شمٌدو ُمالسمًف ىمٚمٞمالً  يمؼم ًم٘مد ،شمذيمرت صمؿ

 ؟طم٤مًمؽ يمٞمػ -

 .ؾمٞمدي سمخػم ٟم٤مأ -

 ؟ظمٞمؽأ قمـ وُم٤مذا -

 .سم٤معمالري٤م ُمّم٤مب اعمٜمزل ذم ٟمفإ آوه -
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 .ومْمحؽ ُمٌتًهتً  ىمٚم٧م ؟زًم٧م ُم٤مأ ،اًمٙمالب شميب ٓ ٟمؽأ آُمؾ -

 .نأ أومْمؾ وم٤مٕؿمٞم٤مم .ؾمٞمديي٤م ٓ -

 ؟نأ شمٗمٕمؾذا ُم٤م ،ًمٓمٞمػ ذًمؽ طمًٜم٤مً  -

 .أظمرىإمم  يد ُمـ اعمٚمٗمقف ـمٕم٤مُمف ٟم٘مؾ

 ذم ٟمن٤مدل ظمنلأو ،آسمتندائل اًمًن٤مدس ذم احلٙمقُم٦م ُمدرؾم٦م ذم نأ ٟم٤مأ -

 .شمٜمقسمق ذم ُمٓمٕمؿ

 :رأد هززت

 ؟اعمدرؾم٦مإمم  يذه٥م ٓ ومل -

 نأ همنػم ُمٞمٙم٤مٟمٞمٙمٞم٤مً  يٙمقن نأ يريد ٟمفإ ىم٤مل ًمٞمٝم٤مإ اًمذه٤مب يريد ٓ ٟمفإ وهأ -

 ُمنرة رضمٕمتنفأ ُمنلأ وًمٙمنـ سمن٤مص ذم ضم٤مسمٞمن٤مً  ًمٞمٙمقن وُم٣م فًٛمح ًمشم ٓأُمل 

 .أظمرى

 ؟ُمؽأ طم٤مل يمٞمػ ذنإ -

 .رئٞمًلم ُمع ظملأ ٕمٛمؾي طمٞم٨م اعمٓمٕمؿ ذم نأ ـم٤ٌمظم٦م هن٤مإ -

 ؟ضمئ٧م يـأ ُمـ ذنإ -

 هنذاو ،اًمٙمقٓ ضمقز ٕقمٓمٞمٝم٤م اعمٛمرو٦م اًم٘م٤مسمٚم٦م ُمٙم٤منإمم  رؾمٚمتٜملأ ُملأ -

 .هٜم٤م ُمـ سمٕمٞمداً  ًمٞمس اعمٙم٤من

 وضمٞمز صٛم٧م سمٕمد سمتًؿأ ضمٕمٚمٜمل ،صحٞمح٤مً  يٙمـ مل اًمٓمٕم٤مم قمـ ختٛمٞمٜمل نإ

 .صم٤مٟمٞم٦م شمٙمٚمؿ صمؿ

 ٜم٤مأظمؼمشم ُملأ ،٦ماعم٤موٞم اعمرة ذم قمٓمٞمتٜم٤مأ اًمذي اعم٤مل قمغم ؿمٙمركأ نأ ردتأ -

 .هىمٜم٤مه ٟمٜم٤مأ فمٜم٧م اًمٌدم ذم ومٝمل صم٤مٟمٞم٦م رأيٜم٤مك ًمق قمٜمٝم٤م ٟمٞم٤مسم٦م ٟمحٞمٞمؽ ن٠مسم

 .ىمٚم٧م .شم٘مٚمؼ ٓ -

 .سمري٦ٌم اًمقًمد ؾم٠مًمٜمل ؟هٜم٤م نأ طمقًمٜم٤م ُم٘مٞمؿ ٟم٧مأ ذنإ -
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 :فٞمًمإ ٟمٔمرت

 .نأ طمقًمٙمؿ هٜم٤م ىمٞمؿأ .ٟمٕمؿ: ُمٝمؾ قمغم ىمٚم٧م -

 يريند فٟمنأ قمرفأ ،اًمٌٞم٧مإمم  صمؿ زمّ إ ٟمٔمر .ؾمٙمـأ طمٞم٨م اًمٌٞم٧مإمم  ذتأو

 :وم٘م٤مل سمٕمدأ ؾمئٚم٦مأ يٓمرح نأ

 ٘مٚمؼتؾمن ُمنلأ ن٢مومن ٓإو نأ اًمنذه٤مب ريندأ  أ قمت٘مندأ ؾمٞمدي طمًٜم٤مً  -

 .أظمرى ُمرة ًمؽ ؿمٙمراً  ،شم٠مظمري سم٥ًٌم

 يمقسمنق مخًنلم ومئ٦م ُمـ ورىم٦م ةاًمّمدر ضمٞم٥م ُمـ ظمرضم٧مأو دأر هززت

 .قمٚمٞمف حلح٧مأ وًمٙمٜمٜمل اعم٤مل يريد ٓ ٟمفإ ىم٤مل .ًمف وىمدُمتٝم٤م

 هٞمن٤م .اًمقاضمن٥م ُمٕمٜمنك يٕمرومنقن ًمنذيـا اًمٜم٤مس طم٥مأ :ًمف ىمٚم٧م .ظمذه٤م -

 .ظمذه٤م

 وقمنغم .ُمٜمف ضم٤مم اًمذي آدم٤مه ذم وذه٥م صم٤مٟمٞم٦م وؿمٙمر  ُمٜمل ظمذه٤مأ ظمػماً أ

 ُمنـ سمٕمنداً  ضمٚم٥م وًمٙمٜمف يمٞمػ قمرفأ مل .ًمف ومٚمقطم٧م زم ُمٚمقطم٤مً  اؾمتدار ُم٤ًموم٦م

 .وأٟم٤م أهمٜمل اعمٌٜمكإمم  ّمٕمدتوم سمخٗم٦م ؿمٕمرتو ،طمٞم٤ميتإمم  اًمٌٝمج٦م

 .أُمل ٟم٤مدت ؟هٜم٤م ٟم٧مأ ه٤م ،ضمٞمػ -

 .اًمٖمٜم٤مم وواصٚم٧م .أُمل ي٤م ٟمٕمؿ -

 ؟ضمٞمػ ي٤م ؾمٕمٞمداً  شمٌدو -

 .ظمٗم٦م يمثرأ سمداىمد و سم٤مًمِمٛمس اعمتقه٩م وضمٝمٝم٤مإمم  ٟمٔمرت

 .ؾمٕمٞمد ٟم٤مأ ُملأ ٟمٕمؿ -

إمم  اًمٓمٕمن٤مم وهنل دمٚمن٥م ُمٌتًنٛم٦م ٝمن٤مىم٤مًمت ؟اًمٞمنقم ىم٤مدُمن٦م ؾمٜمث٤مي إٔن -

 .اًمٓم٤موًم٦م

 .ُملأ ي٤م ٤مت وًمٙمـ مل شمٗمٚمحل ومٞمفتخٛمٞمٜمأطمد اًم هذا -
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 .شمٚمٛمحٜمنل هنن٤مأ ٓطمٔم٧م يمؾآ ٟم٤مأو ًمٓمٕم٤مما وشمٜم٤موًمٜم٤م اًمٓم٤موًم٦م طمقل ضمٚمًٜم٤م

 اًمٚمقطمن٦مإمم  ٟمٔمرت .ؾمٕم٤مديت ؾم٥ٌم ختٛمـ نأ حت٤مول ٤مزاًم٧مُم هن٤مأ قمرفأ يمٜم٧م

 سمٖمٛمنقض اسمتًنٛم٧ُم  ًمٞمٝمن٤مإ وٟمٔمرت ُملأ ظمٚمػ اجلدار قمغم اعمٕمٚمؼ ـم٤مره٤مإ ذم

 يقُمن٤مً  ؾمنٞمٙمقن ،اًمٜم٤مومنذة ظمن٤مرج ٟمٔمرت .اسمت٤ًمُمتل قمغم رداً  سمحػمة واسمتًٛم٧م

 اًمٖمٞمنقمُمنـ  يمتٚمن٦م ورام ُمنـ ٌنزغشم وهنل اًمِمنٛمس أرى نأ ومٌقؾمٕمل ،مجٞمالً 

 .ـمٕم٤مُمل وواصٚم٧م

 اهلل حبمد اوحهث
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