
 

 »حابشألا مسوم« نم فطتقم

 جاح نيمساي ّةيزيلجنإلا نع هتمجرت ،ساّبع نتاف ةباتك

 

 اهرصب عفرتل تفّقوتو دوبيارتلا تّطبأتو ةحابلا يف اريماكلا ةطنش انيد تحتف

 يف ةدوجوملا ّشقلاب ةفوقسملا ةفرشلا :حطسألا بعادي اًمعان ءوضلا ناك .ىلعألا ىلإ

 .بتكملا بناجب بحاشلا ةميخلا شيخو ةّينيطلا نيزختلا ةفرغ ناطيحو عّمجملا رخآ

 – ةظحل ّيأ يف دّدبتت دق ،حابصلا مويغ ةواشغ ُديلو وهف – ءوضلا نم عونلا اذه ردني

 .سِّنُكي ىفطصم يبصلا تدجو ثيح ،خبطملا ىلإ ةحابلا ربع تلَوره اذكهو

ٌ ريثك َّقبتي مل .لمعلا ىلإ هانيع تداعّ مث نمو مّسبتو اهيلإ ةعيرس ةرظن ىقلأ

 اهناكمإب ناك ام اذإ ،تداتعا امك ،لاؤسلا اهيلع نكي ملو .امهنيب تايمسرلا نم

 وه لّبقت دقو ،هتبقارم يف نمكي اهلمع ّنأ ،اهدوجو ببس فرعي ناك .اريماكلا ليغشت

 .بجعلا ضعبب ولو ،كلذ

 نوللا ةنزاومل قرو ةصاصقو سأرلا تاعاّمس – اهتاّيجاح نم اهتبيقح تغرفأ

 سنكي يذلا يبصلا لوح راطإلا تزّكرو اريماكلا تلّغش ّمث نمو – تايراطبو ضيبألا

 ةكرح ىلع ىرخألا نيعلا ربع تجّرفتو ةقلغملا اهنيع ةّيط ربع قرعلا رطاقت .خاسوألا

 هدلج سكعت ةقيرطب اذكه امهيلع طقاستي يذلا مئاغلا سمشلا عاعش ىلعو هيعارذ

 اًّفتلم رابغلا دعاصت هيمدق دنع .هئارو نم ّينبلا ينيطلا خبطملا طئاح ةّيفلخ ىلع معانلا

ّ مث نمو مويغلا لُزهتف ،ةلَّلظُم ةكرحب طسبناّ مث نمو ةيوتسملا ريغ ضرألا نم اًئيضم

 .حابصلا ميسن يف ىشالتت

 تيقبو ."اًقحال رطمتس" .ةسدعلا ربع انيد هيلع تجّرفت .هينيع ًالِّلظم لاق ،"يرظنا"

 .اًددجم ةسنكملا لوانتيل هدي ّدم ّمث نمو ،ةظحلل هنيبج قوف هدي

 ربع يتآلا اهادصب – اسلاّسلا ىقيسوم نحل عامس نم تنّكمت ةّيفلخلا يف

 هايملا توص هئارو نمو ،ويدارلا ّةطحم يف ضبني – ديعب ٍناكم نم ٍتآ ّهنأك ،اهتاعاّمس

 ميسن اهلمح ،تاناويحلا ثورو بوطلا قرح ةحئار تبذبذتو .عراشلا يف ةقشارتملا

 ةسنكملاو رابغلاو نيديلاو هجولا نيب ًةفرجنم ،رظنلاب تّرمتسا كلذ عمو ،رهنلا



 

 اهعارذ يف ضبنلا ّنأب رعشت دعت مل اّهنأ ةجرد ىلإ جّرفتلا يف تبحسناو ،ةكّرحتملا

 .بسحو اًعاقيإ اّمنإو ًاملأ ةعّجوتملا
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 بتكملا عافترا ىلإ رظنلاب اًّدج ضفخنم دعقم ىلع سكيلأ سلج بتكملا يف

 يف نوطابلاب ةّينبملا ةديحولا تناكف ةفرغلا اّمأ .ةدورفم ةطيرخ همامأو ،لََجتُرملا

 نيتمّعدم تاّفلم بيترت يتدحوو ّيسركو ةلواطل عسّتت داكلاب ،ةّقيض تناك .عّمجملا

 ةرك :ةّمظنملا وغول رهُظي ىلعألا يف ّقلعم ٌقصلم كانه ناكو .ةفرغلا راسي يف طئاحلاب

 .ناّيلصت امّهنأ ول امك ،ىلعألا ىلإ نيتعوفرم نيوارضخ دي يتحار قوف ّقلحت ءاضيب ةّيضرأ

 حتف هللم نم ّهنكل ،يعارزلا ريرقتلا ةءارق يف هحابص ىضمأ دق سكيلأ ناك

 لام .طئارخلا ىلإ رظنلا نم اًدبأ ّلكي مل .بتكملا حطس ىلع ةكورتملا طئارخلا ىدحإ

 ربع ّدتمي ميقتسم ٌّطخ يه ،ةّيلامشلا دودحلا هانيع تّفقتو هيعوك ىلع اًئّكّتم مامألا ىلإ

 ربع هتاجّرعت يف هعبنم ىلإ رهنلا ًةقحال ،لفسأ ىلإ هترظن تقاسناو .ىربكلا ءارحّصلا

 ىلإ ٍعرفب اًفطعنم ،نيمسق ىلإ رطشنا ثيح ،ةمصاعلا ىلإ كيمسلا ءارحصلا مازح

 ةريحب« وحن بونجلا ىلإ رخآ ٍعرفبو تاهاّجتالا دحأ يف ةّيبويثإلا تاعفترملا وحن ىلعألا

 دنع ةعقاولا ،ايارس – نآلا وه اهيف دوجوملا دلبلا دّدحت ةطقن دنع فّقوتو .»ايروتكيڤ

 نم تاحاسم ُّقمغتف ،جورملا يف ءارحصلا جمدنت انه .بونجلاو لامشلا نيب دودحلا

 .دالبلا نمّ يئاوتسالا بونجلا نم تبرتقا اّملك ًةفاثك دادزتو بحاشلا رضخألا

 ّططخيل هتثعب دق هتّمظنم تناك ،ًةطيرخ َمُسريل ةدلبلا هذه ىلإ مدق دقل

 نم ءزجك تاعطاقملا طوطخو هايملا رابآو يعرلا تاراسمو ىرقلاو ةيعارزلا يضارألا

 نويناطيربلا اهعضو دق ناك ،ةثّدحُم ريغ ةدوجوملا طئارخلاو .تامولعملا دصح ةّمهم

 ىلإ ةجاح ّةمثو ؛اهمدختست ةيلحملا تاطلسلا تلازامو اًماع نيسمخ نم رثكأ لبق

 .ةقطنملا ةناعإل اهيعاسم يف ةّمظنملا داشرإل ةدّيج ةطيرخ

 رظتني لازي ال ناك هتماقإ نم نيعوبسأ دعبو ّهنكل ،أدبي نأ هّدوب ناك

 نأ ضرتفملا نم ناك يتلاو يضارألا حسمل هتاّدعم اّمأ .تاطلسلا نم يمسرلا حيرصتلا

 هناكم نع دعبتو ،أطخلا ةدلبلا ىلإ تنحُش دق تناكف موطرخلا نم ٍعوبسأ لبق لصت

 .هيلإ اهقيرط يف تحبصأ طقف نآلاو ،تارتموليكلا تائم



 

 ىأر ىلعألا ىلإ رظن امدنعو هل ةلباقملا ةذفانلا ربع يتآلا َءوضلا ّلظلا بجح

 .راطإلا يف ُحولي ،مِجرتملا ،مايليو

 .مايليو لاق ،"ريخلا حابص" .نويعلا ضيمو تحت ةماستبا يف ٌنانسأ تعمل

 أدتبا دق ناك .مايليو رطع ّمش نم سكيلأ نّكمت راتمأ ةعضب دعب نم ّىتح

 .عّمجملا يف ةديدج ةخاّبط دوجوب َرمألا سكيلأ طبرو ،اًرّخؤم هّشرب

 لّوحت له" .ىرخأ ةّرم ّمتشاو تمصو "؟اذه ام" .مّمشتو ءاوهلا يف هفنأ عفر

 "؟نوميل ةرجش ىلإ يمِجرتُم

 لاق ،"ديدجٌ رطع ّهنإ" .ميسولا لَّوطملا ههجو ّرمحاو ةضيرع ةماستبا مايليو مّسبت

 ".كلذك تنأ كديُفي رطعلا نم ًاليلق ّلعل" .تاكرحلا َظفل اهيف لاطأ ،ةميخر ةنكلب

 ةذفانلا راطإ يف اًسلاج ناك دقف .اًنسح اًعابطنا كرتي مل ّهنأب سكيلأل رطخو

 .هينذأ لوح ةبطر تاقلحب ّىلدتي قماغلا هرعش ،هنقذ ىلع رعشلا امن دقو صيمق نودب

 :ةقانألا يف ًةيآ مايليو ناك لباقملابو .هفنأ ىلع نم ّرشقتي سمشلا نم قورحملا هدلجو

 هرعش ناكو .هفلخ تويبلل ةتهابلا ةينيطلا ناردجلاب ًةنراقم ّضغلا هضايبب هصيمق َعملف

 هلصفي يذلا ّطخلا زييمت ليحتسملا هبش نم حبصأ ّهنأ ّدح ىلإ هسأر ةدلج ّىتح اًقولحم

 .ضيرعلا نكادلا هنيبج نع

 "؟حيرصتلا نع" .سكيلأ لأس "؟رابخأ نم له"

 ".ةظحل ّةيأ يف يتأت دق ،اًبيرق نكل" .مايليو لاق ."ّالك"

 .هل ّةيدبألا مايليو ةباجإ يهو

 "؟دعب راظتنالا ّيلع تقولا نم مك .ناعوبسأ ّرم دقل"

 .ضيبألا مايليو صيمق ةفاظن نم ًةأجف قياضتو

 لاجعتسا ىلع رداق ريغ ّيننكل" ،مايليو لاق "،ىرخأ ةّرم اًدغ مهّملكأس"

 ىلإ هئاّكتا نم ضهنو ".مهيلع ُتطغض نإ رثكأ رومألا نوقّوعيس مهف ،تاطلسلا

 ".ينتجتحا ول ينِدان ،لخادلا يف نوكأس" .كاّبشلا

 .رخآٍ ءيش ّيأ لوق نم سكيلأ نّكمتي نأ لبق ،ةيوازلا فلخ ىفتخاو ناكملا نع دعتبا
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 تالجعلا رطأو تاتابنلا مامأ ىشم ،هلخدو عّمجملا ىلإ ةباّوبلا مايليو حتف

 نيزختلا ةفرغ دنع ىفطصمو انيد ىأر .بابلا بناجب ةسّدكملا لمرلا سايكأو ةميدقلا

 ةّينابسإلا ىقيسوملا تاضبنل ةّينحل ةقفارُم لثم ىفطصم ةسنكم عافدنا عاقيإ عمسو

 .ةفرشلا تحت ويدارلا نم ةجراخلا

 يف رّكفي هريرس يف ّبلقتي هتليل ىضمأ دق ناكو .ّيردصلا هصفق يف هبلق عقرق

 :هلعف ىلع ٌعمزم وه ام يف رّكفو ّططخ دق ناك .ةدرابلا خبطملا ةمتع يف ،انه ،كانه – ىليل

 نع ةثداحم ءدبل ،ءاملا نم ٍسأك نع ثحبلاب اًرهاظتم ،كانه ؤّكلتلاو خبطملا لوخد

 :ةّيميمح رثكأ ةلئسأ يف ضوخي دق ّمث نمو .يمسوملا ودبلا لوصوو لوصحملاو سقطلا

 .اهتلئاع نعو نكست نيأ اهلأسيف

 ىلع هناسلب ّرمو ضيبألا هصيمق مّعنو بتكملا ةفرغ طئاح دنع فّقوت

 .اهنويع ربع هلايخ يف طقف دوجوم وهف ،هدسج كلمي ال وهو ىليلب هئاقتلا ذنم .هنانسأ

 .لمجلاك نيتلحاسو نيتفيحنو نيتليوط هيلجر ّنأ ًةأجف كردأ اهروضحل هبّقرت يفو نآلاو

 ّنأو .رويطلا خاخفأ ضرعب اتناك نيتللاو ،نيتجزل هيديو مزاللا نم رثكأ ةريبك هنانسأ ّنأ

 .رمق الب ٍةليل يف هايملا داوسب ،ضماغ هدلج

 لخدملا ربع رظنو بتكملا طئاح ةاذاحمب اًنيمي رادتساو اًقيمع اًسفن بحس

 ٍطفن ليمارب نم ٍصصأ يف ةعورزملا تاتابنلا نم ٍديزم ةاذاحمب ّرمو سكيلأ رهظ ىلإ

 .مظاعتي هردص يف هبارطضاو ةحابلا نم رخآلا فرطلا يف ىفطصمو انيد ىلإ حّول .ةئدص

 ةماستبا يف هّكف ّجنشتو .هانيع تعّستاو هتيشم تّبلصت خبطملا باب ىلإ لصو امدنع

 ترغرغ .برشو ءاملا هسفنل ّبصو ،يلاقتربلا داّربلا ىلإ ينايمعلا ىلع لخد .ةسووهم

 ةغرافلا سأكلا طقسأ امدنع طقفو .هقلح ةزوج تّقطو سأكلا تليامتو هترجنح

 .كانه نكت مل ىليل ّنأ كردأ هلوح ناكملا صّحفتو خبطملا ةدضنم ىلع عقرقتل
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 ربع ءابرهكلاك ناكف تامّدقم نودب لاؤسلا ىتأ "؟كعم ريوصتلا لاح ام"

 .اهتغابو سأرلا تاعاّمس



 

 ليجستلا فاقيإ ّرز ىلع تطغض اًريخأو .أّكلتي ّهلظب ترعش اّهنكل ،بُِجت مل

 ّلك عّمجملا لوح ىفطصم قاحلب ةذخآ تناكو .اهينذأ نم تاعامسلا تبحسو

 ٍبكرب دعقم ىلع ٌسلاج وه ،ةحابلا يف نيريرسلا برقب رمألا امهب ىهتنا نآلاو ،حابصلا

 .هلباقم ةصفرقم يهو ،ةقبقبم ٍهايم يف ةعوقنم فشارشب ةئيلم ةّيندعم ةعصق مامأ ّةلتبم

 ٌعون ،ّوجلا يف ةفهل ّةمث تناك .سكيلأ ىلإ اهقوف رظنت يهو تلاق "،سأب ال"

 .ّةيدامرلا ةئيرجلا نويعلا يف ةلّفطتملا ةفلُألا نم

 .امهفّشنيل ،بارتلا يف هيدي ضفنو ةظحلل ليسغلا نع ىفطصم فّقوت

 .اهعارذب اريماكلا انيد تلمحو ناكم ّلك يف هايملا تارطق ترياطت

 .سكيلأ لأس "؟يقئاثولا كمليف ؟يكحي اذاّمع"

 ةنكاد ةماش يه تظحالو هردص ىلع ةقّرفتملا ةليلقلا تارعشلا يف تقّدح

 ةّيميمحلا هذه نم هنم رثكأ ةجرحم تدب ،اهرظنب تحاشأ .ةبحاش ةملح تحت

 .ّةيدسجلا

 .تلاق "،ّوتلل ريوصتلاب تأدب دقل"

 "؟هنيرّوصت ٍضرغ ّيألو"

 ".يسفنل رّوصأ ،ءيشل ال"

 "؟هنم ءاهتنالا دنع هب هنيلعفتس يذلا ام نكل" .اًراتحم ،ةظحلل تمص

 .يخرتسملا هئارع ىلإ ،هندب ىلإ لفسألا ىلإ اهينيعب تماهو

 ".ءيش ال اّمبر نكل ،دعب فرعأ ال"

 انادنابب ًأّبخم اهرعش ناك .اريماكلا رارزأ ىلع طغضت اهعباصأ ىلع جّرفت

 ىلع يخترملاو نيمثلاّ يناّتكلا اهبوث يف ةدوجوملا ةّضغلا ناولألا .ءارفصو ءارمح تاّعبرمب

 نودتري ٍصاخشأب ةئيلملا دالبلا هذه جراخ نمو ةيبنجأك ودبت اهتلعج قيقدلا اهدسج

 .بوقثلاب ةئيلمو ةّربغم ةيذحأو ةقّستم ريغ نيتاسفو ّةثر تاتريشيت – ءارقفلا سبالم

 نم ةبيرق ّىتح لب ةظّفحتم تناك اّهنكل تابسانم ةّدع يف اهعم ٍةثداحم َةرشابم لواح

 تناك اهتلئاع .اهنع ةيساسأ تامولعم ةعضب دعب ام صالختسا يف حجني ملو ،ةظاظفلا



 

 ىلع لمعت اميف عيباسأ ةعضبل عّمجملا يف ميقت .لتايس يف يه تعرعرتو ،موطرخلا نم

 .ةمصاعلا يف ةّمظنملا عم ام ٌقاّفتا اهلو – اهمليف

 "؟هناكم عبقيس ناك نإ ،مليف عنص نم ةدئافلا ام" 

 .نيذقنملاو اياحضلل ّالإ َناكم ال ةلودلا نم ءاحنألا هذه يفف ،لاؤسلا اهكبرأ 

 "؟اهنم ةدئافلا ام ؟َكتطيرخو" 

 .ةطيسب ةلأسملا" .ةيلابم ريغ ةربنب ىتأ هباوج ّنكل اهلاؤس يف يّدحتلا ىلإ هّبنت 

 "؟كلذك سيلأ ،لضفأ كلذ ناك اّملك انتزوح يف تامولعملا تدادزا اّملك .تامولعم

 .ّدولا نم اهتماستبا تلخو ،تمّسبت 

 تناك مويغلا ّنأ يه تكردأو ،تعملو ةأجف يندعملا ضوحلا ةّفاح تءاضأ 

 نم ةدّيج ةليلق قئاقد ةعضب نم رثكأ كلمت ال اّهنأو ىوقأ سمشلاو يشالتلاب ةذخآ

 .اهيف رّوصتل حابصلا ءوض

 ةثداحملا تاءاوتلا عباتي تناك يذلا ىفطصم وحن تأموأ "؟عنامت له" 

 .لماكلاب اهمهف هيلع بعص يتلا تاملكلا عباتي مل ّهنأ ولو ،هذه ةّرتوتملا

 يه هتبقارو اهنع دعتبا ."نيلمكت كعدأس" .هيدي اًحتاف ،سكيلأ لاق ،"عّبطلاب" 

 رخآ ٍدسج ىلإ يمتنت اهنأك تانكادلا هتبقرو هاعارذ تدبو ،هبتكم وحن هتيشم يف

 .اهعيمج اهنيب طبري يذلا بحاشلا ندبلا نع لصفنم

/ / / 

 يف لخدت يتلا نارزيخلا ديماوع نم ضوعبلا ةكبش ّلحو ةّرسألا ىدحإ ىفطصم ّقلست

 تفراشو .رمألا رّركو رخآلا ريرسلا وحن هجتاو .ةشرفلا ىلع ّداوملا ىمرو ريوصتلا راطإ

 ءادغلا ّدعتل خبطملا ىلإ تبهذو اهتريماك تبّضو دق انيد تناك .لولحلا ىلع ةريهظلا

 .حابصلا ةليط اًئيشٌ دحأ لكأي ملو ،مويلا ِتأت مل ىليل .عيمجلل

 نم لفالفلا ةحئار تّللستو هنراوفو نخاسلا تيزلا ةعقرف ىفطصم عمس 

 ىلإ عمتست تناك انيد ّنأ عم ،ةفرشلا تحت ًالّعفم لازام ويدارلا ناك .خبطملا لخدم

 ،ةحابلا ىلإ ةبيرغلا جمانربلا مّدقم ّةيزيلكنإ نآلا تّللستو ،»يس يب يب«ـلا ّةطحم

 .ضومغب ىفطصم ربع تاملكلا تجّومتف ،ةنانرلاو ةنكاسلا هئابرهكب



 

 ناكم ّالإ نكي ملو .ةليللا يرجتس مدقلا ةرك تايئاهنو سيمخلا مويلا ناك 

 ةدهاشم ّفلكتسو ،قوسلا يف ريصعلل رمع كشك :اهّثبيس ايارس ءاحنأ ّلك يف دحاو

 هتارخّدم عيمج فرص دقف .غلبملا كلذ كلمي نكي مل ىفطصم ّنكل .هينج ةئامثالث ةارابملا

 .ةيتحتلا سبالملا عيبل قوسلا يف هعورشمل ةعاضبلا ءارشل يضاملا عوبسألا يف ةسئابلا

 همايقل هينج فلأ رشع ةسمخ ردقب يرهشلا هّبترم نم ىّقبت ام هّمأ ىطعأ دق ناكو

 تلّمرت دق هّمأ تناكو .ليسغلاو تايافنلا يمرو فيظنتلا – عّمجملا يف ةيمويلا ماهملاب

 .اهتدعاسمل هبتاور مظعم بهذت تناك اذلو لافطأ ةعبرأ اهيدلو

 فرصلا يف ىرتس تناك هّمأ .اهّايا هوكراشيل تارخّدم ّيأ هئاقدصأل ّقبتي ملو 

 يضاملا رهشلا يف هينج فلأ هتطعأ دق تناك لاوحألا ّلك يفو ،اًريذبت تايرابملا ىلع

 يتلا ضارغألا ةحئال هسأر يف عجارو .هفرصو قبس ّهنكل ،رشع يناثلا هداليم ديعل ًّةيده

 نم جوزو قوسلا يف ةولحلا تانّجعملا نم نيتعطقو الوك اكوك تاجاجز ةثالث :اهارتشا

 نم نّكمتي مل ّهنكل .لمجملاب هينج ةئامنامث – ميهاربا هقيدص نم سمشلا تارّاظن

 .غلبملا نم ىّقبت ام فرص نيأ رّكذت

 ،نيزختلل مدختسملا يوناثلا لوخدلا ّرمم ىلإ ربعو هيعارذ يف كابِّشلا لمح

 فقسلا ّىتح لصت طئاح دنع ةسّدكم نيتاركلا تناك .ّربغمو قَّبعم ءاوهلا ثيح

 دّلوم قوف ةيوازلا يف قرزألا عّمشملا شامقلا نم ماوكأ تعبقو .ةّيبشخلا هضراوعب

 ةلواط تحت ةعّدصتم ةّينيط يناوأ تّفطصاو .ةئدص تارايغب فلاتو ميدق يئابرهك

 ءاقرز رهظ ةبيقح يهو ،سكيلأ ضارغأ اهنيب ترشُح اميف ،بابلا بناج ىلإ ةّيبشخ

 ةئيلم ةّيكيتسالب سايكأو ةشرف تعبق ةلواطلا حطس ىلع .ةريغص رفس ةبيقحو

 دحأ يف سومانلا تاكبش ىفطصم اشح .ةميدقلا دئارجلاو تاّدخملاو ةّرسألا ةيطغأب

 .ةّرسألا وحن اًهجّتم اًدّدجم جرخو سايكألا

 لأس "؟مويلا ىليل نيأ" .هب قحلو بتكملا جراخ مايليو عرسأ هقيرط يف 

 .ةّيبرعلاب

 ."اًحابص تأت مل" .ىفطصم لاق "،يردأ ال" 

 "؟ةحرابلا ءيش ّيأ كل تركذ له" 



 

 .عّمجملا يف اهلاوجتب مايليو انيع اهقحلت فيك ىأر وهف ،هسأر ىفطصم ّزه 

 .هبقارت اهيلإ هبتنا اّملك نيتليوطلا هيلجرب ّرثعتي ناك فيكو

 "؟نكست نيأ فشتكت نأ كنكمي له" ،مايليو برتقاو 

 ،اّمبر" .اهمانتغا هنكمي ةصرف بارتقاب ّسحأ دقف ،عوضوملاب ىفطصم رّكف 

 "...نكلو

 "؟اذام نكل" 

 ".لزنملا لامعأل يفاضإ لغش ةباثمب كلذ نوكيس" 

 ّةيدقن ٍقاروأ ةعضب جرخأف .هدارُم َمهف امدنع مستبا ّمث نمو ،هيف مايليو قّدح 

 .اهّدعو ّيفلخلا هبيج نم

 ".هينج يتئام ،لّضفت" 

 .ىفطصم لاق ،"ةعبرأ" 

 ".يمارح تنأ !؟ةعبرأ" 

 باهذلاو سانلا لأسأ نأ ّيلع ،نكست نيأ دجأل موي فصن ةلأسملا ذخأتس" 

 .ةّمهملا ةماخض نع ريبعتلل ىرخأ ٍقرط ىلع رثعي نأ وه لواحو "...لزنملا داجيإو ثحبلل

 اهلعفا" .ّةيدقنلا قاروألا ىلإ اًفيضم مايليو لاق "،ةئامعبرأ انه .اًنسح اًنسح" 

 ".اًدغ ةمداق تناك نإ ينغلبأو .مويلا

 ،مّسبت .الوك اكوك ةجاجز .ةارابملا .فّصنلا يف اهاوطو قاروألا ىفطصم ذخأ 

 قثي ال وهف .ّيلخادلا هلاورسل يطّاطملا طيرشلاو هكرو مظع نيب رذحب قاروألا اشحو

 .ةرغافلا هبوقثب الو ،هيدتري يذلا تروشلا بويجب

 ىلإ داعو هفتك ىلع مايليو ّتبر .لاق "،انه لمعلا نم يئاهتنا دعب بهذأس" 

 .بتكملا

 دنع ةيلاع تاطبخ عمس امدنع ةفرشلا وحن ةّرسألا ىدحإ ّرجي ىفطصم ناك 

 عم يزاوتلاب ،ّشقلا فقس ّلظ تحت حبصأ نأ ىلإ ريرسلا بحسب ّرمتسا .ةباّوبلا

 ىلإ عجر امدنع .رجشلا عوذج نم نيعونصم نيدومع نيب ةّقلعم كاماهلا ةحوجرأ



 

 نّكمتي مل ّهنكل ّةيرشب ًاتاوصأ عمس .ةباوبلا ةاذاحمب اًفقاو مايليو ىأر ةءاضملا ةقطنملا

 ةثالث لخدو رثكأ ةباوبلا مايليو حتف .بابلا نم ىرخألا ةهجلا نم صخشلا ةيؤر نم

 ةرشبلا ونكادو ةماقلا لاوط ،نوّيلين لاجر .شيخلاب ةفوفلم ةليقث ةمزر نولمحي لاجر

 .بكّرلا لوطب ليوارسو تاتريشيتو ةّربغم اًردُص نودتري ،مايليو لثم

 .ريرسلا برقب ،ةحابلا فصتنم ىلإ مههّجوو ةّيلينلاب مهعم مايليو ثّدحت 

 عقوم ىلإ ريشي وهو مهدحأ ثّدحت .اهقوف اوصفرقو .ضرألا ىلع اهوعضوو ةمزرلا اولزنأ

 امسرتل ىلعألا وحن ناقفختو نافرفرت نيّتللا هيدي ربع دّسجتت هتاملك ،طئاحلا ءارو

 ةنيفلا نيب امهيسأرب نآمويو ناعمتسي ،ءودهب نارخآلا نالجرلا سلجو .ام اًدهشم

 .ىرخألاو

 مل .شيخلا ىلعأ لاجرلا دحأ حتف .مايليو هادان ةحابلا سكيلأ لخد امدنع 

 ههجو بُحشو سكيلأ انيع تعّستا .اهلخاد يف دوجوملا ةيؤر نم ىفطصم نّكمتي

 .ةعومجملا وحن ىفطصم ىشم .فلخلا ىلإ هسأر عجرأو هفنأو همف مايليو ّىطغ .ًةأجف

 ةطوفب اهيدي فّشنت يهو خبطملا نم انيد تجرخ .ةنّفعتمو ةبذع ةحئارب ّوجلا قبع

  .خبطملا

 .مايليوو سكيلأ نيب هسفن ىفطصم رشح .مهيلإ اهقيرط يف تدان "؟رمألا ام"

 عجارت .رذحب اياوزلا عفري ،شيخلا ليزي نيّيلينلا لاجرلا دحأ ناك ةظحللا هذه يف

 .هعسو ىلع شامقلا لّوألا حتف اميف ةمزرلا نم ىرخألا ةهجلا نم نيفقاولا نيلجرلا
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