


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةلیوطلا  ةریسملا 
THE LONG WALK



 

 

 

 

غنیك  نفیتس 
STEPHEN KING

 

 

 

ةلیوطلا  ةریسملا 
YHE LONG WALK

 

 

ةمجرت

يكوع غیلوا 

 

 

 





 

 

لنإلا لصألا  ةجت  بالا  اه  ی 

The Long Walk

Copyright © 1999 by Stephen King

All Rights Reserved

The Lotts Agency, Ltd. ًانناق م اهب  ّخم  ةعلا  ةجلا  ققح 

.ل.م.ش نوشان ، ملعلل  ةعلا  رالا  عم  عّقلا  يلا  قافتالا  ىق 

Arabic Copyright © 2018 by Arab Scientific Publishers, Inc. S.A.L

ىلوألا ةعلا 

2018 م 1438 ه - ـ

مدر 978-614-02-3428-4

شالل ةفم  ققلا  عج 

 

لا ةاب  لاخ ، فت  يفلا  عراش  ةلا ،  ع 

(+961-1) 785107 - 785108 - 786233 فتاه :

نال توب 1102-2050  - نارش -   13-5574 ب.ص :

asp@asp.com.lb ينولإلا : لا  -  (+961-1) 786230 كاف :

http://www.asp.com.lb ننالا : ةش  ىلع  عقلا 



ةنام وأ  ةنولإ  وأ  ةت  ةلسو  ةأ  بالا  اه  ءج م  لاعسا أ  وأ  خن  عُ 
ا خأ  ةلسو ن  ةأ  وأ  ةءوقم  صاقأ  وأ  ةشأ  ىلع  للاو  يفاغتفلا  للا  هف  ا 

.شالا يخ م  نذإ  نود  اهعاجساو م  تاملعلا  فح  اهف 

 

نوشان ملعلل  ةعلا  رالا  أر  ع  ةرولا  عت  ال  بالا  اه  يف  ةدرالا  ءارآلا  نإ 
ل.م.ش

يجهقلا يلع  فالغلا : ت 

فتاه 785107 (961-1+) توب -  فاغ ، أ  نالألا : زفو  لا 

فتاه 786233 (961-1+) توب -  ملعلل ، ةعلا  رالا  عام  ةعالا : 

 



 

 

 

لصلا  ع م  نأ  ع  تلا  قف 
ةقلُم  ـ لا ةفالا  يف  ةاهلا -  ىلإ خ 

...ًاج قلا  لقلا  يف 

 

ةلیوطلا ةریسملا 
 

فوعم ثح  يف  ةرالل  هام  ىف  ةم  يقلی  یام ، هش  لوألا م  ملا  يف  ةس ، لك 
يتاّراغ ار  ةلا  ههل  راُم  ـ لا للا  و  ةللا ." ةلا   " سا ةلولا ت  ءانأ  لك  يف 
ةعلا ت  أأ  اذإ  رُت  تایلا  نأ  عاقلا : فع  هنإ  .هع  م  ةع  ةسدالا  غلالا 

م اهع  امو   .ةقا  ىلع  ل  ...تایت  ةثالث  ع  هنأ  .لج  اذإ  َّعت ، اذإ  ةحلا ،
... لا  لا  ةلا -  يف  حاو  ئاف  كاه س  ن  نأ  هنأ ال   ىلإ  عِّوم  ك 
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لصفلا 1
 

.رالود ةم  حراو  لا  ةلك  لق  "

؟ اقِام لوأ  َم ه  جرج ،

"؟ جرج يعت ، له  ...جرج ؟

رام  توغ  - 
You Bet Your Life ينفللا جمانلا 

 

لم تو  حالا ، لذ  يف  سولا  تارالا  بأم  يف  ةق  ءاقرز  درف  ةراس  فقت 
عت أ  م  ٍلاخ  هجو  اذ  ًااش  ناو  سالا ، حأ  ل  .قاش  ر  ع  َعُم  غص  لك 

ةساللا ةهلا  ةقا  ةؤر  ىلا ، فلا  قف  ًاق  ّفلی  ًاماحو  ًاكاك  ًاَّحم  ًاّز  تو 
سرالا اهخأ  .سرالا  ىلإ  همأ  اهَّلسو  .همأ  ىلإ  يفللا  عقلا  ىلع  لالا  ىفلا  اهَّلس  .ءاقرلا 

ىلع يلالا  َضعو  ةقالا  تلا  َلكأ  .يفلا  نلا  ىلإ  يی  الو  ًاغ  اب  تك  ىلإ 
: هشاش

فاد نر  يتاّراغ 

یام لانوا  لا 1 

غسورنأ ةعاقم 

ةهلا 49-801-89 قر 



لقم لقم - لقم - 

ةم ةغرافو  ءاخو  ةعان  تلا  ةشاش  ًارات  اه ، لك  ىفخاو  خآ  ًارز  سرالا  غض 
.مّقلا اهل  حَّل  .خأ 

-". الأ  " .يتاّراغ ةلا  لأس  ةقالا ،"؟ نوع  الأ  "

. يتاّراغ  لاق  يمأ ،" ا  "ال 

لذ لقت  ناك  .ةغراف  ةحام  مامألا ن  ىلإ  ةرالا  تداقو  لاق ، اه ،" يع  ال  ًاح ، "
.عقالا يف  نأ ، هلقت  ناك  .ًاحاص  ةنالا  ةللا ع  يف  اقلنا  نأ  م 

جخ .هفخو  تلا  هعّقب  لا  ًالغم  ناك  قف  .هفن  ع  نأ  نود  لاق م  يقلقت ،" "ال 
تی ةلا  ل ق  ىف  هسافنأ -  خآ  َّلا  بالا  كّلا  فلی  نأ  لق  ًاقت  ةرالا  م 

.ةمالا ةعالل  علا  دب  يف  ةها  ةس ج 

ناءن دم  ًاقت : دجم  غ  اهرص  ناك  .ًاأ  ةلن  اهل  ًاأ ، ةل  همأ  ناك 
.ًام اههجو  ناك  .خأ  وأ  ةق  موم  تكأ ، غو  ئاه  اهاع  ناك  .نالالد 

يف ًاسام  هقت  نأ  اهب  ضَفُ  ناك  يلا  تاقللا  قعت  ًاورم ت  حصأ  نللا  یلا  اهعشو 
.ًاخم اهنزو  لا م  تقف  اهنأ  اك ل  اهج  ىلع  ئس  ل  ىّلی  اهنافو  .هنام 

-". عسا ار ،  " .هفا حصأ  لا  مآلا  ماهلا  تلا  لب  لاق  ار ،" "

أقو تالعلا  حإ  ًاماع م  لكأ  سالا  حأ  ناك  .هق  ّتی  هنأ  هاتو  هسأر  ىح 
تأب ًاخأ ، نآلاو ، يققح . اه  لك  فالآ : ةعلا  ةلل  َّفو  أقو  لكأ  يتاّراغ  هَقار  .ًاله  ًااك 

.لقلا ع  ةفلا ت 

-". أر ِّغل  قو  كاه  لای  "ال 

.ًاللق عّقلاو  فلا  بم  دادزا 

". ةحرالا بانالل  عم  خآ  ناك   " .لاق لل ،" قو  كاه  ل  "ال ،

.نّهفس هنأ  فعأ  نّهفس ، : " هه لا  فلا  مآلا  تلا  لب  ًاأ 
-". ئالا



ا ئالا  هلعفس  لا  ام  فعت  نأ   " .لفت همأ  أرو  لق ، يتاّراغ  أب  فس ،"- ئالا  "
". يمأ

عش وذ  ىف  اهم  جَخ  .رو  ةالا  ع  ةغلا  بالا  هنأ  ق  خأ  ةراس  ناك 
لم ىفلا ، ناك  .نقلق  لب  عال  هنأ  اك ل  ةقلح  يف  تالل  هثالث  فَقَوو  هالاو  هعِت  .كاد 
مع ًاللق  ًاغ  ل   هنأ  ل  يتاّراغ  لءات  .ةففخ  ه  ةقح  ل  خآلا ، نافلا  ع 

.هفب ةحاو  هراحإ 

."؟ أر ِّغت  لأ  "

ار نأ  الإ  قف ، ةع  ةسدالا  يف  ناك  هنأ  غر  .لق  لش  ىلع  هی  ًانذ  ًانذ ، ناك 
ًاج ةهم  قف  ار  وأ  ًاج ، ةَعُم  ًاج ، ةفاج  اهنأ  تَعش  قف  .نلا  ع  ًاش  فِع  يتاّراغ 

ةلقلا تالآلا  ىلت  نأ  لق  هفِقت  نأ  ىلوألا -  هلحام  يف  اهبإ  نج  فقت  يل  ةقلا  اهناحأ 
كأ ل م  هفن  و  رمألا ، مامز  ةغلا  هتاتو  ةكالا  اللا  وذ  اهسا  ةلولل 

.يئاهن ّوب  ءاغلا  امع ُأ  ةحرالا ، ىح  می ، لك  روم  عم  لا  ةعلا  اههب 

ةن ىقلأو  انأ ."- .تف  ت  ل  اهنأ  فعأ  .يمأ  ا  يتف  هه   " .اهفك ىلع  ًای  عَضَو 
". خآ وأ  ل  ةق ، لفأ  يه  هه  ل  حأ ،  " .ماها اهع أ  حأ  .هلح ل   ةعس 

لفأ هه ل  ار ،  " .ءالا شو  ىلع  نآلا  صأ  قو  لاق ، ةق ،" لفأ  "ال ل 
-". عم م نال  اه ، كبأ  ناك  ل  ةق ،

ل اذام  ...اهعمد  ّی  نأ  لمأو  ًامراص ، ناك  لك "؟ لأ  اه ، ل  يبأ  ًاح ، "
، عنأ ت  لاقف  .عق  هج  لَعَج  ةفلا  .ًاناحأ  ل  لذ  نأ  عس  قل  اهس ؟ ىلإ  اوضا 

.اهع باجأ  اقفتا ،"  " .مابالا ىلع  هفن  َجأو  اقفتا ."؟ .يمأ  ا  نآلا  مألا  ينا  "

كاه .ناوألا ل   تاف  ل  فن ، .اهسأب ال ل  تأموأ  اهل  عتی ، لای  اهقذ ال  ناك 
.ه ماقلا  ع أ ش  ءيش 

ًةشام همامأ  لاو  .ةقن  ءاقرز  ءالا  ناك  .لا  راشأ  يف  ةففخ  حار  ّه 
دارأو هفخ ، كأ م  هعّقت  حصأ  ةأف  .او  امأ  دولا ب  دِّ  لا  لا  لا  دعلاو 

.لا ىلع  هعو  أی  نأ 

ةمح هن  عفدو  حص ."؟ ًاج ، ةلقث  ل  لك ؟ لأ  اهخأ ، .هه   ُعص  قل  "



.ملأ قرب  ةففلم  تاعك 

.اهخ لَّق  .هلإ  جات  ناك  ام  اهءاعإ  ًالوام  ل غ ، همأ  َمأ  اهخأ ث  ىلب ." "
اذ لا  ئالا  هجو  ّت  ث  .هفب  يی  نأ  ه  ناك  ةلل  .ق  ح  لم  اهت  ناك 

.هتس يف ج  تاعلا  َحو  ءارلا ، ىلإ  ةخ  اخو  برالا 

". يمأ ا  ًاعادو  "

". ًاَّدم ًىف  .ار ك  ًاعادو  "

حالا اه  ّهی  لا  ففلا  لا  نأ  اك ل  ًاج ، ةففخ  اهنأ  َعشو  ةلل  كاه  فَقَو 
عفر .كاه  ًافقاو  يتاّراغ  يق  .كّلا  لّغشو  ةرالا  ىلإ  تداع  .ءاهلا ث  يف  اهلع ت  ق 

فق يق  تعبا  امع  هروب ث  اهل  حَّل  .اهؤر  ه  .نآلا  هت  عملا  ناك  .هل  حَّلو  اهی 
ةرالا تّم  امع  ل  .ًاحوو  ًاعاشو  ًاج  وی  ًارُم ك  هج ، نا  هعارذ  ًاعضاو  كاه 

.غ نام  يف  ًاحو  هع ، ةع م  ةسدالا  يف  ىف  دم  داعو  سلا  هاصأ  ةالا ، نا 

هل ناك  .نارداغ  هلاو  قای  كالا ، علا  وذ  خآلا ، ىفلا  ناك  .لا  راسا ن 
.هلع َّلسو  هن  يتاّراغ  راس  .هّخ  حأ  ىلع  ةس  ةن 

". احم  " .علا كالا  ىفلا  ُهَقمر 

.ةراقلا عب  ًاعاش  لاق ، يتاّراغ ،" ار  انأ  "

". فكام انأ ب  "

.يتاّراغ لأس  هاج ،"؟ نأ  له  "

". ءيش أسأ  اهو  .تلا  عشأ   " .هفك فكام  َّه 

.هسأب يتاّراغ  أموأ 

تأب .رداغت  خأ  تاراس  كاه  ناك  اهفلخ ، .ةلا  ةمالعلاو  لا  ناثالا ن  راس 
.ءارلا ىلإ  افلی  اهالك ل  .كاردإ  اهع ع غ  فكامو م  يتاّراغ  بقا  .ةأف  خت  ةأما 

.دسأو ًاع  اهمامأ ، لا  ناك 

". لا ةفا  ملأس   " .ةأف فكام  لاق  هلا ،" ًاراح ع  حس  حلا  اه  "



.ّب هلإ  فكام  ََنو  .هسأب  يتاّراغ  أموأ 

."؟ نزو "ك 

". نعسو ناثا  "

ينأ قعأ  يل  عسأ ، ل  نعی  ًانزو  لقثألا  بالا  نإ  نلق  .نعسو  ةخ  انأ  "
". ةج ة 

نإ لاق  لا  لءات َم  .ةعئار  ة  اب  لذ -  كأ م  فكام  اب ب  يتاّراغل ، ةلا 
لت حأ  ةلا  ناك  .هأر  ع  لع  هل  هلأ ، داو  عسأ ، ل  نعی  ًانزو  لقثألا  بالا 

.اسألاو ساللا  ةعوز م  اهلح  يلا ت  ءاشألا 

اب .هنا  يتاّراغ  َلج  ةل ، عو  َخآ ، َف  م  بقلا  للا  يف  فكام  َلج 
نخو .ئاقد خ  خو  ةمالا  ناك  .هعاس  ىلإ  يتاّراغ  ََن  .ًالك  همأ  ين  هنأ  فكام 

ع نأ  هفل  ًالئاق  هعقل ، ههج  راق  لو  عّقلاو ، لا  دافب  هرعش  داع  .قالنالل  ةققد 
.لذ ع  اب  سللا 

ىندأ نافلا  حأ  َّلت  قو  دافو ؛ تاعم  يف  نل  اناك  .لاج  نافلا  لك  ناك 
، قشأو ًالن  ناك  .ماله  ةش  اب  ام  لكأ  ناو  لا  ىلع  ّلت  ص  ةش  يف  غ 

تاف عم  باّس  تاذ  ةق  ءاخ  ةك  قرزأ ت  ًاققر  ًاق  ًاقو  ًاناجرأ  ًانلب  تو 
.ةع نوراهی  وأ  نوس  للا  نافلا  ناك  نإ  يتاّراغ  لءات  .قفَم  ـ لا ع 

.نالی اهنا  فكامو  لج  ناللا  ناَفلا  ناك 

يعس لِّعأ  ًایت ؟ ُلن  اذإ  رلا  امو  عِسُأ ؟ نأ  َّيلع  اذال   " .اهحأ لاق  عِسُأ ،" "ل 
". ةم لوأل  هعِس  یأ  ّت  .اه  للا  حافم  لیعلا ه  .ءيش  لك  اه  ف ،

.فكامو يتاّراغ  فكاو  هلح  ن 

ثأ أل نود  اه م  لاق  يتراهم ." لاو  .يسإ  نلوأ  ناه  .حلل  نالُلا  "م م 
.ًابأ ةمابا 

.لا لای ی ن  ناو ال  دراش ، هب  هسإ  فكام  لاقو  .هسإ  يتاّراغ ع  فَّع 



.هعرأ حفاتو  .ًاج  ةففخ  ةج  ةلب  َّلت  .ءوهب  خآلا  لاق  ا ،" ترآ  انأ  "

."؟ لك لأ  ًاللق ، فم  ، " فكام لاق  ث  ةل ص ، تّم 

ىفلا يتاّراغ  َقار  .باو  هفك  ّه  لا  نلوأ ، ناه  اع  ام  هسوؤب  هلك  اوأموأ 
ةفاح ىلإ  اهفقو  اهف ، ناك  يلا  ةعَّلا  ةقرلا  رِّو  هتش ، يهُی  لا  ةش  ىلع  لالا 

.للق ّب  ع  اه  هلَعَج  .هفل  لاق  ًاكا ، راهس  .لا 

.ةأف نلوأ  لاق  ةمالعلا ،"؟ دع  نا  ةعقلا  لت  له ت  "

أر ناك ق  نإ  يتاّراغ  فع  .لا ل  ىلع  ًةم  ًالال  سی  لا  ناك  .علا  َن 
.ال مأ  ءيش  أ 

للا ناك   " .ّهم ىضب  نلوأ  لاق  ةضالا ،" لق  ةلا  يف  ةللا  ةلا  م  هه  "
". ةعسالا ةعالا  هضرأ ع  يف  َّت  هنأ  ةجرل  ًاج  ًافئاخ 

. علا  لذ  راق  اوَّف 

.هقا هعأ  ًاحاص  ةعالا 9:02  ع  ث  ةثاللا  هتایت  لان  .كّی  نأ  ع  "ل 
". ًامات قالنالا  دع  كاه ع 

نت يلا ل  رمألا  ناك م  هل  لذ ، قع  .ناَّس ل  هالجر  ناك  نإ  يتاّراغ  لءات 
ءيش اه  نلوأ ذ  ناه  دارأ  اذال  لءات  .ةعف  ةف  ناو  قلا ، نأ   ىلإ  اهم  ًاقم 

.عف

". ٍتآ اه ه   " .ةأف ًالاج  ا  ترآ  سا 

أأ ل  ت  ةغ  ةم  هعتو  .فقتو  ةلا  ةمالعلا  ىح  نللا  تاق  ٌج  راس 
.اهتخمو ةرَلا  فن  ةعلا  هه  ةمقم  ىلع  ةَّم  ةغص  رادار  قاأ  كاه  ناك   .

اناك .اهلإ  ََن  امع  ه  يف  ةعق  يتاّراغ  َعشو  ةلا ، ه  ىلع  ناخ  ناج  ناو 
.لقلا راعلا  تق ع م  قب  نال 

هتن عو  ا ، وأ  نلوأ  هی  ل  اك  .هی  ل  يتاّراغ  ل  نافلا ، ع  هن 
همق حِّلی  لا  ةش  ىلع  للا  للا  ناك  .هرافأ  يف  صاغو  داع  فكام  نأ  اب  ةلوألا ،

.ل



عم ًاج  ئالت  ءالا  ةكالا م  ءالا  هسو  ًال  ًالجر  ناك  .لا  ئالا م  لن 
ناو ىلا ، فلا  قف  ًاق  ّفلی  لا  هما  ٌّلعم  سم  كاه  ناك  .نللا  ّيكالا  هلاوس 
ًابأ ٌحأ  هی  لو  ءلا ، ًاج م  ناساّح  ئالا  يع  نأ  عاُ  ناك  .ةكاع  ةش  تاران  تی 

.ًالع ةلا  هتاران  نود  م 

ناك ةع  ةلالا  ةلا  ةع ." ةلالا  ةلا  ًائاد  اوّت   " .لاق ناف ،" ا  الجا  "
". مأ الك  ةقالا  خّدا  "

اهنأ رَّقو  ناك 8:16 ، .خأ  ةم  هعاس  ىلإ  يتاّراغ  ََن  .افقو  اناك ق  یلا  لوأ  لج 
ةققد راقم  بقعلا  ةداعإ  ةلل  ّف  .ًائاد  قلا  ىلع  ل  ئالا  ناك  قف  .ةققد  راق  ةمقم 

.مألا لهات  ث 

يغت ناك  يلا  ءافلا  تاسعلا  ًاعج  هلإ  ی  هو  ئالا  لاق  ًااخ ،" يقلأ  "ل 
". سالا ةعاش  يّحأو  عم ، يف  ئافلا  ئّهأ   " .هع

.ًاقع علا  ءاه  يتاّراغ  َّت  .ّيح  كاه ص  ناك  .لل  ةفللا  ةهلا  ىلإ  راسا 
.لل می ج  .ًافاد  لا  نس 

.هقر خأو  مَّقی  نأ  هم  جرأ  سإ ، لك  دانأ  امع   " .ًةفاح ل  ناك  .هلإ  ئالا  داع 
". ًءاجر ءاب ، اه  العفا  .قالنالا  قو  نأ   ىلإ  هنام  ىلإ  دع  ث 

ءابإ الإ  ال   .هلَهات  يتاّراغ  ل  ًام ، نلوأ  َه  نآلا ،" لا  يف  نأ  "
حو خأو  رَنأ  ئالا  نإ  لقلا  ًاعَلم  قِفلا ، هعُت  نأ  لق  يتاّراغ ، لاو  ناك  .ئالا  اعإ 
ًاش ئالا  هل ل ی  .علا  معم م  ًاعاجا  بم  ش  هجانإ ، ةلود  عت أ 

.ًابأ

". ننورآ "

ناك هنأ  حضالا  م  مامألا ، ىلإ  لا  قم م  وذ ع  مو  ةعرم ق  ىف  حّنت 
ةساب هق  ىلع  اهقَّلع  قلا 1 . تاذ  ةلا  ةساللا  هعق  خأو  ئالا ، رح  ًاعتم م 

.هه ىلع  ئالا  هل  َّرو  غلا  ش 

". ماهابأ "



هتس ناك  .ًائات  ًاقو  لاوس ج  تو  ةُلا  ىلإ  براض  عش  اذ  ًال  ىف  ناك 
.رف نلوأ  َِض  .هكُر  لح  فع  حلتو  باللا  ةق  ىلع  هخ  ةدقعم ع 

". ثرآ ا ، "

نس .يتاّراغ  َّتو  اهو  عِداُم ، ءاخسا  كّت  .همق  ىلع  فقوو  ا ، لاق  انأ ،" اه  "
.ةل ةفل  ا  .ًالص س  ا 

.هقل ألا  رلا  ىلع  هقر 3  غض  ناك ق  .ا  داع 

.يتاّراغ لأس  ءيش ،"؟ لاق ل أ  له  "

َّلت ...قل  لجأ ،  " .ل ا  لاق  يتلب ،" يف  ًاراح  ح  أب  قلا ق  ناك  نإ  يلأس  "
". يعم ئالا 

.ًاحزام نلوأ  لاق  اه ،" حس  الم  ًاراح  ن  "ل 

.ئالا لاق  اج ،" ا ، "

لغشا تارالا ، بأم  يفو  .رات  حأ  ال  ةعالا 8:40 . ىح  لالا  اه  ىلع  ّسا 
ىلإ نهس  یلا  ةاحالا  ةئاللا  ناف م  ةرداغلا -  تارالا  دع م  أو  تاكّلا  ع 

، يتاّراغ ّف  ةّج ، رمألا  صأ  .نفللا  ىلع  ةللا  ةلا  ةغت  نوهاو  نآلا  هلزام 
.ًاقح ةّج  صأ 

بُق ًاج ع  ًارذ  وی  ناك  ًاعس ." ًاح   " هل لاقو  قلا 47  ئالا  هاعأ  هرود ، ءاج  امع 
.يققح نانإ  هنأ  كأو  لجلا  لجِر  لی  نأ  ةق  ةغب  يتاّراغ  عش  .خأ  وأ  ةق  ًاغاو 

لك م  لأ  ةفل  ئالا  عم  ًافقاو  يق  نلوأ 70 . ناهو  فكام 61 . ب  قر  ناك 
لا م يقُی  نأ  هل  ُلق  قل   " .هه ىلع  هل  َّرو  نلوأ  هلاق  ءيش  ئالا م  ِضو  .قالا 

ةؤر ش  ّ هنإ  لاق  .للا  هرُأ  نأ  يل  لاقو   " .داع امع  نلوأ  لاق  لا ،" لوا  لالا 
". لاق ىف ، ا  للا  هِرأ  .قالنالا  ىلإ  قی 

هغ فكام م  هََق  لا  ام  يتاّراغ  لءات  .يتاّراغ  َغ  ث  فكام ، لاق  ًاج ،" "ج 
؟ نلوأ ناك  م  له  .اه 



ّلی نأ  نودو  هسأر ، ًافُم  هقر  ىلع  لح  .باس  ىعی  ةلا  ىلع  للا  ىفلا  ناك 
.خأ وأ  ةق  ىفلا  ًارهم م  يتاّراغ  ناك  .هتش  عج  لجو ع  داع  ث  ًابأ ، ئالا  عم 

لج هقر ث  ىلع  لح  .كاز  ىعو  .ةناب  ة  اذ  علا  حأ  ىف  قلا 100  ناك 
.لذ ع  لس  ام  اوناو  علا 

بلا ناك  .بج  تاذ  ةع  ةمحأ  ةرَلا  فن  ةعلا  م  دج  ةثالث  عَّزو  ث 
ةمحألا ار  .ءام  بَِق  لماح  دلا  ىتأو م م  .ةقالا  يلاع  َّم  نعم  بانأ  ةأعم 

حل ىلع  عو  ٍحَّلم ، لم  هخ  ىلع  فم  م  ع  هماح  نلوأ  َّلع  .بَِقلا  اقَّلعو 
، اهلكأ يلا  اللا  لغل  ةِقلا ، م  ّع  حارو  .ًام  لاق  ًاس ،" ل   " .هلكأ أو  الش ،

.يتاّراغ هفع  ًاش ال  فِع  هنأ  وأ  ةاب ، های  نلوأ  ناك  نإ  يتاّراغ  لءاتو 

قلا خأت  فك  ىلإ 8:56  - يتاّراغ ت  عم  ةعاس  ناك  .ةناصب  هلإ  ئالا  ن 
.لم ل  هتعم  حَّت  لا ؟ اه  ىلإ 

عم اقا  .ّعم  تت  .ًءاجر ال  صاشأ ، ةع  ففص م  يف  انا  باش ، ا  ًاح  "
". تدرأ اذإ  ئاقصأ ،

ىلإ نآلا  يی  هج  نأ  اك ل  مألا  ناك  .عقالا  لافناو ع  رَ  َعش  .يتاّراغ  هن 
.خآ ش 

". علل ًاعس  ًاح   " .فاخ ت  فكام  لاق  انأب ،" اه ق  "

.ًاجافم يتاّراغ  لاق  ًاعس ل ،" ًاح  "

ة ع  لو  ةأف ، قعلا  ًالَّلمو  ًاحاش  اب  عللا ." يسأر  َفُ  نأ   : " فكام لاق 
قت ةمالع  لم  هخ  ىلع  ةلا  تزب  .لذ  يف  لفو  ی  نأ  لوا  ناك  .بالاك  ةزام 

.ةحم

هقع غلالاو  صاشأ  ةع  هضع  غلالا  ربالا  ةخم  ىلإ  ًالهم  ىمو  باس  هن 
.ًافاج يتاّراغ  ف  ناو  .لالا  فلا  يف  يتاّراغو  فكامو  او  نلوأ  ناك  .صاشأ  ةع 
همقل ًارُم  هتاح  يف  ًابأ  .لذ ل   لعف  الأ  رَّق  .ءالا  ع  ب  نأ  هلع  ناك  نإ  لءات 

ناك نإ  لءات  .قالنالا  هقا ع خ  لاو  هضرأ  يف  ناك س  نإ  لءات  .لا  اه  ىلإ 
لوأ ش ناك  نإ  لءات  .يناجرألا  هنلو  هماله  ةش  عم  باس  ًاكا -  راهس  باس 



- رعلا نس  فك  لءات  .راهس 

ىلإ 8:59. هعم  ةعاس  تراشأ 

، ءب هعاصأ  عفر  .أ  ذالف ال  ةعلا م  هقت  ةعاس  يف  لا  عُ  ئالا  ناك 
لك لا  ناك  .ًالئاهو  ًاعم  لا  ناو  ةقب ، هقای  ىف  ةم  حار  .هی  ءيش ع  لك  َّتو 

.ءيش

.قت ةِّهألا ل  لا  ل  ىلإ 9:00 ، يتاّراغ  ةعاس  تراشأ 

؟ اهلعف اذال ال   ! اهلعفا

.لب خ  نأ  شو  ىلع  هنأ  َعش 

، لذ لعف  هنأ ل  الإ  ئالا ، ىلع  عاس  نأ ت  ةققب -   عسأ  هعاس  نأ  َّت  ث 
.لذ لعف  نأ  ين 

فخأ قو  عت ، أ  م  ًالاخ  ههجو  ناك  .لاق  علل ،" لا   " .ئالا عاصأ  فنا 
.عفات نود  م  ءوهب ، نو  اوأب  .هع  ةكاعلا  ةلا  تارالا 

ةمالعلا ع  هامق  تّم  .هضرأ  يف  حأ  ل   .هضرأ  يف  ل   .هعم  يتاّراغ  راس 
ماقألا تص  ناك  .ه  ىلع  نلوأو  هرا  ىلع  فكام  عم  ةضاعسا  ىخ  يف  ةلا ،

.ًاج ًاخاص 

. يه هه  يه ، هه  يه ، هه 

ةفلا َفر  .ًاقح  هنلق  ا  یّج  اناك  نإ  قف ل  .فقلا  ةنم  ةغب  ةأف  عش 
.فلا عو   

، يتاّراغ ىخسا  .ًالج  ًارعش  ناك  .ةفالا  علا  ش  لا ، ىلو  للا  م  اجخ 
لو ش  ةعلا ت ، تأب  .هتاخ  يف  فكام  را  خأو  هج ، يف  هی  عضوو 
ًاراغ يمتو  لا ، ةفاح  ع  عقعقت  ةرَلا  فن  ةعلا  حار  .ه  ةصالا  ةعلاو  ىلا 
ىلع رّم  تك  ةساب  ئاس  لك  ةعس  ًةقام  اب ، روت  ًاج  ةغلا  رادالا  قاأو  .ًاعفر 

.لا ةعالا  يف  فنو  تاملك  ةس  ةحلا  ىندألا  ةعلا  ناك  .اهم 



."!88 یت ل ـ یت ! "

نأ ةأف  ًاكأم  حصأ  قلا 88 . حاص  باس  .باس  ناك  .هلح  نو  يتاّراغ  لفج 
.ًائم قالنالا  دع  لای  الو  لا ، نالا  اه  يف  هقا  لاس  باس 

.نلوأ ناك  يذ ." "

.هنال كّل  ٍعاو  هج  لب  ىلإ  ضا  .يتاّراغ  لأس  اذام ،"؟ "

نأ هو  .ةحلا  دولا  ةف ع  هل  نّف  ًان  لای  اب ال  ًایت  بالا  لای  "
.ةقلا تایت  حأ  ت  یت ، لن  نود  ةلماك م  ةعاس  َتس  اذإ  ةك -  ةله  هم  َّلی 

". اه فعت  نأ 

ةلاو .تایت  ةثالث  نع  .عاقلا  باك  يف  ًارم  ناك  .يتاّراغ  لاق  هفعأ ،" كألا  "
حت ًاح ، ...حت  ةعالا ، يف  فنو  تاملك  ةس  عس ت  اهف  فت  يلا  ةعالا 

ىلإ دعس  تاعاس ، ثالل  ت  نأ  عساو  تایت  ةثالث  ل  ناك  اذإ  ل  .ةلا  جراخ 
.خأ ةم  ءاضألا 

". خأ ةم  نامأ  حس  ةعالا 10:02 ، عو   " .نلوأ لاق  نآلا ،" فع  حصأ  ال  "

ًائم قالنالا  دع  ع  .مای ل  ام  ىلع  هنأ  ع  ناك  .ةج  ةعس  تا  يتاّراغ  راس 
ًا ةلم  لقح  كاه  ناك  .لا  عَّصم  ل  ٍداو  نلی ن  اوأو  ةلت  اوِعص  امع 

.ًایح اهت  َلُق  ًاراو 

.فكام لاق  ينوخأ ،" اح  اا ، "

.ًائاقلت يتاّراغ  باجأ  لاعلا ،" يف  لفألا  "

.ا لأس  یام ،"؟ نأ م  "

ةعلا اوعبا ع  ناف ق  ةع  ناك  .مامألا  ىلإ  ََنو  ةاللا ." يلا م  ءلا  عن ، "
تس ناتی  هم  ناثا  ناك  .ًاقت  ةعالا  يف  فنو  تاملك  ةعت  ةع  نوو  ةئلا ،

.عُِ نأ  َفر  يتاّراغ  ل  ًاغم ، عاسإلا  ناك  .اهه  ىلع  ًارن  وی  ام  عم  لثام ، یلج 
ةلا 13. مأ - " الك  ةقالا  خّدا  "



.فكام لأس  سأر ،"؟ قم  نام ق م  يف أ  لا   ّ له  "

ث يؤل ." ناتأس  يحو  يمأ  نأ  أ  .هلا  حإ  ًاملك م  حأ ع  يلاح  "
". علا سأ ، لازأ  ُك ال  اذإ  : " ر فاضأو  ةهل  ص 

.نلوأ لاق  ةاللا ،" يلا م  ءلا  ىلإ  لن  امع  ًاعرأ  اعق  نن ق  ل  ةعللا ، "

نلوأ نأ  َقعاو  اه ، ةلألا ل  نأ  فع  يتاّراغ  ناك  .لذ  ع  اهب  لا  داس 
.ًاأ لذ  فع 

ىلإ .ةم ن  لك  يتاّراغ  لق  حَّت  نلوأ ، هلاق  ام  غلاو  یت ، ناخآ  ناَف  لان 
ةش كاه  ناك  .خأ  ماله  ةش  لكأو  ةخلا ، يف  لای  ناك ال  .باس  ىلع  فللا ل 

تاعلا ّتو  هل ، اهتّعأ  همأ ق  ناك  نإ  يتاّراغ  لءات  .ةّثلا  ءالا  هتك  ةتان م ج  ةلاث 
.ةلا حاورألا  هس م  اهنأ  اك ل  حالإ ، همأ -  اهاإ  هعأ  يلا 

.يتاّراغ لأس  ةللا ،"؟ ةلا  ةاب  نوها  سالا  نعی  اذال ال  "

.داح تص  لاق  ئالا ،" فُ ت  "

ل .هتس  ةقا  ىلع  قلا 5  ل  ًالاعفنا  وی  ًاكاد  ًاغص  ىف  ناك  .هسأر  يتاّراغ  رادأ 
.لاق لا ،"؟  " .هسإ ّت  يتاّراغ م  ی 

ةاب يف  ءوهلا  ىلع  لا  ًاج  هلا  هنإ م  ئالا  لاق  قل   " .يتاّراغ ىفلا م  بقا  عن ." "
ةعاس ءاح  ةب  كاه  ناك  .دالا  هفنأ  ف  ىلع  ّيلمأت  ل  هماهبإ  َغضو  ةللا ." ةلا 

يف قَّح  لا ." نآلا ه  هلإ  جان  ام  لك  .ًاقحال  نفللا  دلا ، ةراثإلا ، .ألا  قفاوأ   " .هلع
". لا  " .خأ ةم  اهلاقو  كالا  لا  هع  يتاّراغ 

.نلوأ لاق  اهم ،" ءاهنالاو  اهعق  ًالاح ه  هلع  ِّرأ  ام  لك  "

نت نأ  .فن   ىلع  ِّت  نأ  لع  .تتو  نأ ت  لع   " .ةناهإلا عش  نأ 5  اب 
". ةصاعلا شاو  يف  عأو  .ةسالا  فرا ، راغ  انأ  .ةخ  ل 

". خلا يف  عأو   " .نلوأ لاق  تراك ،" نج  انأ  "

.فللا ىلإ  عجاتو  ًءاردزا  هفش  فرا  ل 



.نلوأ لاق  ّيح ،" لك  يف  هلبأ  كاه  نأ  "أ 

سرالا حأ  دان  نأ  ىلإ  لقألا  ىلع  ٌلس -  فرا  م  نأ  عا  يتاّراغ  ل 
.ئاقد يلاح خ  ع  !" 5 یت ل ـ یت ! "

.ةسا فرا  لاق  يئاح ،"! يف  كاه ح  "

.فرا لباقم  لا  ةفاح  ىلع  فَقَوو  ةرَلا  فن  ةعلا  لن م  .لا  ّدی  ل 
ًالك فرا  فَقت  .ًامات  ئالا  لم  أ  ذالف ال  ةعم م  قت  ةعاس  هی  يف  ل  ناك 

ث لو  قعلا ، علی م  حالاو  قلا  ههجو  ناك  .هم  ًاج  ةغص  ةاح  َجَخأ  .هءاح  علخو 
.همق سق  قف  ةاع  هرج  َّعن  لذ ، ًالب م  ا 5 ." ينالا  یلا  ، " لا دان  امع 

.ًاع نو  اصأو  علا  راسا  .نلوأ  لاق  هآ ،" - هآ "

حصأ .هلإ  ی  نأ  نود  م  فرا  زوات  ةخلا ، يف  لای  ال  ناك  لا  باس ،
.هئاح ع ر  بألا ، لا  ىلإ   ًاللق  نآلا ، هحل  فرا 

". خألا یلا  ا 5 . لالا  یلا  "

ل ل نأ ی ، غی  .اُم ل  ـ لا ةجل م  ةُك  هنأك  اب  يتاّراغ  يف   ءيش  كاه  ناك 
هعسب ل ل   ًاع ، لا  مأ ع  الك  ةقالا  خّی  .هب ل   ح  نأ  هروق   

.ءيش ىلإ ال  ّلقت  فرا  يناب  ع  نأ  ه  ناك  .ًاأ  لذ  لعف  الأ 

". هقا لاس  عللا ، لّفغلا  اه   " .نلوأ لاق  يهلإ ،" ا  هآ ، "

يَكُر لا ع  خاسوأ  ع  فل  ًاقم  فقت  .ةللا  لت  يف  فقو  فرا  ل 
ناك ال لا  باس ، زوات  .هس  ةتو  يف  ّقساو  داعو  ةعلا ، ِلو  لوهی ، أب  .هنلب ث 

.نلوأ ِلو  هلإ ، لای ال ی 

". يخ يف  لذ  لك  .ةحالا  ع  يفن  ُعأ  قل  یأرأ ؟  " .نالا هاع  علو  با ،

ىلع لح  نأ  هارأ ه  ام  لك   " .داعلا ىلعأ م  ت  نلوأ  لاق  لذ ،" ت  ار  "
اذالو .ةعل  تاعاس ... ...ثالث  نأ ت  لع  ةفلا ، فلاو  ققد  لجأ  .تایت م  ةثالث 

!". لل انأب  قل  ةعل ؟ ةحار  ىلإ  َحا 



نأ ًالوأ ، هقا  لای  س َم   " .نلوأ هاع ن  تّقت  .ةناهإلا  عش  فرا  نأ  اب 
". يخ يف  لذ  لك   " .لاق انأ ،" وأ 

ِضو نلوأ ، لاق  يتخم ،" جت م  يلا  رمألا  هم ب خ و  هش  كاه  "
.ةفاخ ةض  ا 

.ةك تا  فرا  هزوات  ًامم ،

ل .يقص  ا  َّعت  ال  قف   " .خاس لعت  ءابإ  م  هفن  عم  م  نلوأ  ی  ل 
". ...قف فس  .خأ  ةم  كورِّ 

.ًام نلوأ  َلساو  ءارلا ، ىلإ  فرا  فلی  ل 

(، ةحاو ةققد  راق  اهعاجرإ  ءاع  َّت  ق  ناك   ) يتاّراغ ةعاس  ةعالا 9:13 ح  ع 
ةعلل ةلباقلا  لا  ةفاح  ع  هزوات  .لل  اهلون  اوأب  ق  اناك  يلا  ةللا  ئالا  ج  ِعص 

.هفش مامأ  ةرالا  ىلع  لع  تص  ِّم  عضوو  ةنوزم  ى  يلا ت  ةرَلا  فن 

نأ ًاأ  ّذأ  نأ  ّدوأو  .لحر  فنو م  ملك  لوأ  هنأ  نأ  لعأ ل  نأ  ينّ  "
اققت نأ  لمآ  .فنو  ًاملك  ع  اثا  يه  ئالا  م  ةلماك  ةعم  اهعق  ةفام  لأ 

". لذ لفأ م 

.فم ل ىحو  لفاج ، لؤاب  راخألا  ههب  ِّف  نلوأ  نأ  .ًاعم و  لا  لنا 
أ لای  نأ  عّقی  ل  .هَّ  لا  رقلا  ل   .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  ًاملك ، ع  ةثالث  ىح 

.فراب ّف  .لقألا  ىلع  هلا  ع  خأم م  قو  يف  الإ  ةقا  باس -  ىح  الو  ش - 
.ةمداقلا ةعالا  يف  ًةم  ةنناقلا  ةعلا  ءاإلا ت  هلعف ه  هلع  ام  لك 

دَّم كاه س  له   " .هعارذ حإ  قف  هقَّلعو  هفعم  عَلخ  ناك ق  .ا  ترآ  ناك  ار ."؟ "
."؟ ةللا ةلا  يف  رال 

ةلا اقن  ع  ق  .ًایلو  ًادرا  ناك  .ءالا  ةعس م  ةعج  بشو  ةِقلا  يتاّراغ  حف 
.ةقلا ههب  ءاشألا  رعلا  ًاج  ناك  .اهقعلف  العلا  هفش  ىلع 

.ق لاق  ًاقح ،" فعأ  "ال 

يف هاش ؟ ام  وأ  رالا  تاقاس  يف  كرات  َك  له   " .ةلل ا  ّف  ًاأ ." انأ  "



."؟ ةسرلا

". "ال

". نآلا ل  لك ؟ لأ  ّهی ، اه  نأ  .ًاأ ل ال أ  انأ  "

.يتاّراغ لأس  نآلا ،" ل  "ال ،

نازع كاه  ناك  .دقو  ةمو  ًام  ت  ةغص  ةق  يف  اوّم  .ةثدالا  تأه 
.فحاولا نع  هت  نع  هناقاو  دقلا ، ةم  جراخ  يلل  لباق  ةقح  يَسك  ىلع  نال 

كاه ناو  .هؤر  م  ی  يل  غلا  اهبإ  ةلماح  ةعفا  ةأما  فقو  لا ، تاجرد  ىلعو 
ًاع ن  هناقای  يتاّراغ ، یقت  ح  اهع ، ةع م  ةنالا  يلاح  يف  ًاس ، كأ  نالف 

.رانألا ع 

فن ةع  لاسرإ  ت  هنأ  لا  لصو  .اهعق  يلا  ةفالا  نِّ  نافلا  ع  أب 
رانألا یع ع  اصأ  ق  اناك  ...ةعللا  يف  یجالا  ةلا  نافلا  ةغل  ةناث  ةرَم 

ةع ةعلا  نإ  خآ  لاقو  .ةعالا  يف  ًاملك  حأ ع  ةع  نو  هنإ  ٌش  لاق  .ًالك 
لءات .تم  رُِّحو  ىخای  ناك  همامأ  ًااش  نأ  ةسر  ةب  ٌش  هخأ  .ةعالا  يف  تاملك 

.ًاص لا  ناك  ه ل  اقلی  اذال ل  يتاّراغ 

ع ناك  .ءالا  ع  بِشو  دولا  ع  هأب  ق  ناك  لا  اللا  حل  نلوأ  ىهنأ 
َّلا نعلا  نأ  عس  قل  .ًاقح  ع  نأ  ىلإ  نأ ی  رَّق  يتاّراغ  ل  ًاأ ، نلكأ  خآلا 

.ءافلا ىلإ  هعم  هنوخأ  ءافلا  داّور  نأ  ىح  .ًاج  ج 

ةلا يتاّراغ  ّت  ًاملك ." نال 16   " لقت ةفال  اوّم  للق ، ةشاعلا  ةعالا  ع 
همأ ناو  .نوّ  هوهاشو  ترف  ىلإ  اهذ  .اهلإ  هی  نأ  هبأ  هل  حس  يلا  ةحلا  ةللا 

هالا تاصو  علا  تافالل  عاو  دالاو  نعلا  ئاغو  َعُم  نوئالا  ناك  .اهعم 
حال م قو  يف  هبأ  هخأ  .هزف  اعّقت  یلا  قالاو  هیل  لّفلا  قالل  ةلصالا 
ىلإ ماهالل  ًام  عضلا  .رغنا ل   ًاءب م  تاقلا  ناج  ىلع  افصا  سالا  نأ  ملا  لذ 
ىلع ةفالا  ای م  يل  ار  ًامات -  ًاقَّم  لا  ناو  ةلخالا ، الا  يف  لا  اه 

.علا قلا ، روم  عم  َّت  عضلا  .فرا ل  لاق  الم  هئوه ،

كأ م لا م  ىلع  هس  اوأب  اناك ق  ةلا ، لت  ترف  يف  نوئالا  َّم  امع 



ىقلأ ئالا ق  ناو  .ءيش  لك  ههدأ  قو  هع  ةشاعلا م  يف  يتاّراغ  ناك  .ةعاس  عسو  ثا 
عض أب  .ةللا  ع  تاملك  ةناث  یع  نلای  ال  نافلا  ناك  اب  َلا  مامأ  ًةلك 
ىلع يتاّراغ  ِض  يمقلا -  جتالا  يلاجإ  ىّ  ءي  ىهناو  ةلا ، ىلإ  لقنا  ث  ةفالا ،
أر امعو  ناقن  عق  س  لكأ  ق  ناك  .ًاغ  ًاش  يعت  هل  ةلا  يلاجإ "  " ةلك نأل  لذ ،

.هنلب لَّلب  ناك ق  ًاخأ ، مداق  ئالا 

ال خ : ضرألا ، ىلع  مق  عَضَو  الك  ناك  .هّی  ءيش  كأ  اه  .خ  نافلا  حأ  ناك 
ام ناعسو  لا ، الصاو  هلك  .لا  لصاو  هل  عسأ . .عسأ ال  .عسأ ال  .عسأ ال 
ًاللق م يتاّراغ  لمأ  باخ  .رانألا  اوراتو ع  قر 1  ماعلا  لا  .ل ب ع  .ل  هخآ  زوات 
لت حال م  قو  يف  .ًابأ  خأ  ةل  ةم  ةهال  اهی  .ةقا ل  لای  ةؤر أ ش  مع 

وأ ًالث  ن  امع  ةدهعلا  هق  فتاهلا ، ىلع  ىلع ش  ةق  خ  هاأ  يتاّراغ  عس  ةلللا ،
هحأ قلی  نأ  لق  فقی  نأ  هلّست  مآلا ، اههب  ةفللا ، يف  همأو  ًاساس ، ًاعضم  قای 

.بلا خ 

.فرا لاح  لءاتو ع  ءالا  ع  يتاّراغ  بِش 

، ةمامألا اهجوم  ىلع  لت  تالئاع  كاه  ناو  .نآلا  لزالا  نوّ  م  اصأ 
.الك الا  نو  نحِّلو  اهدافأ  ی 

". اه ىلإ  نا  ةعولل ، ا   " .فكام لاق  يتاّراغ ،" "

ًالاوسو ءاب  ةزلب  تت  اهع  م  ةع  ةسدالا  يلاح  يف  ةلج  ةاف  كاه  ناك 
قلا 47 ن يتاّراغ  - اه - اه اهب : اهَّخ  ةك  ةفال  عفت  قالا  ةلر  ىلإ  ل  حألا  ًاّقم 

". یام لم  ار " ا 

.لذ ةلهلا  ةافلا  هب  قف  .زفس  هنأ  ةأف  فع  .عی  هلق  يتاّراغ  َعش 

ةّفللا هق  ةع م  اهجُو  ةدولا  هباّس  لِخُی  أو  ٍلاع ، ٍت  نلوأ  َّفص 
.ةیلا ةلا  هه  ّفی  هؤر  للا م  يتاّراغ  عش  .ُم  ل غ 

مرو .قَعزو  هقر  ةافلا  تأر  .لا  ناج  ىلإ  يتاّراغ  َر  ةلا 13 . ىلع  ةعللا 
دالا .ةّ  ةافلا  هقناع  .ةق  هفب  اهلَّقو  .ًاك  ّثأتو  ةأف  يتاّراغ  قَّعت  .ةق  هلَّقو  هلع  اهفن 

.یلا اهَفدر  حأ  ىلع  فب  هی  عَضَو  ح  هلعف ، لا  ام  كرُی  ناك 



."!47 یت ل ـ یت ! "

". ًاش  " .باو ءارلا  ىلإ  يتاّراغ  عَجات 

.ملاك ناعلت  اهاع  ناك  كألا ،"! هآ  ...هآ  ...هآ  "

یلا هعل  هف  حف  لا  ةؤر  ه  ناك  ل  هلق ، خآ  ءي  فلا  لَواح 
ةلا 13. هضاغت ع  ع  نلا  عب  َعش  هل  .ًاللق  هلی و  هنام ، ىلإ  داع  .ينالا 

". تایت ةثالث  ىقلتأ  نأ  عم  انأ  اهل   " .ًاأ نلوأ ی  ناك 

رانألا ةع ع  صأ  امع  .ةافلل  حَّلو  ًاع  راسو  راسا  هل  يتاّراغ ، هُ  ل 
یت ىلع  للا  مع  هی م  نأ  .هیت   لاوز  ةعاس م  لق  .م  أو   راسا 
.ارلف ىلإ  لصلا  ىح  لا  ه  هنأ  َعش  .ًانب  ئال  هنأ  َعش  .ًالج  ًارعش  َعش  هل  .خآ 

.عسأ ل  أب  

."؟ عُِت اذال   " .ی لای  فكام ال  ناك  ار ." "

". ًاش  " .ضغلا ناف  ءوهلاو  ءلا  ةلا 6 : .ًاص  ناك  اه  لجأ ،

". ًاأ زفأل  اه  انأ  .ًاك  ينت  ال   " .ی فكام  سا 

.كاترا يتاّراغ ، هف  قَّح 

عم حجان  نأ  حضالا  مو  عم   انأ  .ةثاللا  ناسفلا  بلسأ  عن  ال  اعد  يعأ ، "
". َعقو اذإ  لنأ  يل ل  .تاللا  تافلا 

.ةفعض تب  همابا  ل  هروب ، هل  با  لجأ ." "

اع يّلن  نأ  لفألا  مو  اه  يف  ًاعم  الك  ن  ، " فلب ا  قَّت  خأ ،" ةهج  "م 
". ًاع

."؟ ال ال  " .فكام با 

هتس يتاّراغ  عََن  ًادعص ، لا  فم  يف  .اهدعل  هسافنأ  اوّفوو  ةلت  ىلإ  الصو 
، يتاّراغ َقعا  .لا ش ، ىلع  ةمم  ٍش  ة  اوّم  تال  ع  ع  .هفك  قف  اهقَّلعو 



.نآای ةعللا  يف  ئالا  ناش م  ناك  همامأ ، .ةلللا  هه  هعم  اهنأ  ىس ل 

.ق هنأ  ع  .ًالج  ًارعش  ع  لای  ناك ال  .ًاضرأ  اهعضوو  اهت  ىلع  يتاّراغ  َّر 

 



 

 

 

لصفلا 2
 

، لإ ا  نآلا  لالا  لت  ِنأ  "

، ِتدرأ اذإ  الإ  .ه  افحالا  و 

". ةرالا فلخ  جی  ا  هلاسا  علا ،

له ينم  - 

Let's Make a Deal ينفللا جمانلا 

 

."؟ حص قلا 47 . .يتاّراغ  نأ  قلا 49 . .ْراه  انأ  "

ْراه هجو  ناك  .ًاق  هعش  ّقو  تاران  تی  ناك  لا  ْراه ، ىلإ  يتاّراغ  ََن 
". حص  " .قعلا ًالَّلمو  حأ 

ّجتی ًاِّمو ، ًاغ  هی  ناك خ  .هقرو  يتاّراغ  سإ  اهف  َك  .ةفم  ل  ْراه  ناك 
هق یأ   هی  نأ  هم  ل  را  يلك  ىعی  لمب  مصا   . اب  ًالونو  ًادعص 

.ًةمابا يتاّراغ  عَق  .ةعللا 

فم تألألت ش  هن ، عفر  امع  .ْراه  لاق  هماقرأو ،" علا  ءاسأ  نِّودأ  ينإ  "
ةعالا 10:30، ناك  .ههجو  هع ل  لُِ  نأ  يتاّراغ  ضاو  هتاران ، تاسع  ىلع  حالا 

عأل يساقلا  قلا  اول  قف  تاملك  همامأو 3  نال ، ع  ًاملك  نوعی 13  اناو 
.ةللا ةلا  يف  ةلماك  ةعم  اهعق  ةفام 



.ْراه لاق  هماقرأو ،" علا  ءاسأ  نِّودأ  اذال  لءات  نأ  "أ 

.هفلخ ًاحزام م  نلوأ  لاق  قِفلا ،" نأ م  "

". ًااك فِّلؤأس  اه ، لك  يهی  امع   " .رو ْراه  لاق  ًااك ،" فِّلؤأس  "ال ،

". ًااك فِّلس  َتف  اذإ  نأ  قت   " .يتاّراغ با 

ةهجو ةللا م  ةلا  باك ع  اه : ىلإ  نا  .لذ ل  أ  عن ،  " .هفك ْراه  َّه 
". ًاث لع  نأ  كِرام   ن 

."؟ حص ًاث ، حل  باك  ىلإ  جات  ل  َتف ، اذإ   " .ًاحاض فكام  فنا 

". ماهالل ًام  ًااك  نس  هل  .لذ  ...ًاح أ   " .ْراه ع 

هماقرأو هءاسأ  هعأ  هعم  .ماقرألاو  ءاسألا  نِّوی  ْراه  عَاتو  لا ، اعات 
.عئالا بالا  هحزام ع  ًاع ،

.يساقلا قلا  ًاج ل  وی  اه  نأ  لا  هلصو  .فنو  تاملك  ةعت  نآلا  اعق 
َّت الك  لا ، دع  دادزا  الف  .يساقلا  قلا  هغر   زاإ ع س  يتاّراغ  َّخ 

رامأ ىلإ  تاعّقلا ت  نأ  ًاأ  لا  لصو  .ف  ةلأم  اهنأ  ضَفا  .قالل  زفلا  تالاحا 
لا اه  ناك  اذإ  .رسنات  یدار  ل  هحأ  نأ  يتاّراغ  ضَفا  هلا -  ع  ةفل  ةعر 

.ةفاد ةُم ل  ـ لا یام  رامأف  .ئس  هف خ  ًاص ،

.لا اوسا 

ةفاح ىلع  لا  بَّج  .ًاللق  هعارب  ًاحِّلمو  ًاعفم  هسأر  ًاقُم  م ، فكام   ناك 
هعُت هلا  ةقح  ناك  اذو  ًایت ، َّلی  .ل ل  هلَعَج  كاه  ةخلا  ةلا  ةرام  ل  لا ،
اناك امعو  .ًائاد  فألا  يف  نات  هاع  ناك  .لذ  ىلع  ةلالد  أ  هُ  ل  هنإف  هغت ، وأ 

أ هُ  ل  .فلا  ةعفلا  همابا  و  هل  حِّلی  ناك  سالا ، م  ةغص  تاعّب  نوّ 
.علا تامالع 

هفعم حِّلو  .هلإ  نوی  اناك ال  امع  هكُر  ًاسِّقم  همق  ًاّراج  ًالهم ، ي  ا  ناك 
ًارداق اب  هنأ  يتاّراغ  َعش  .ًافم  ًال  ًاناحأ  ِّفو  هلإ ، نو  لا  سالل  ًام  ل ،

.بألا ىلإ  لا  ةلصام  ىلع 



ع يتاّراغ  ناك  .تال  ع  لك  ةع  هر  لی  ناو  ًاك ، لی  نلوأ  ع  ل 
راثآ هلع  هت  تأب  نأ  ع  ًاللق ، َّلی  نلوأ  نأ  يتاّراغ  َعش  .ةم  لك  هلَفِم  ةعقف  عاس 
ىلإ نلوأ  جاس  .ًاقت  ةغراف  نت  نأ  هَِق   حإ  نأ  يتاّراغ  رَّق  .تاملك  ةعل  لا 

.ًاق لِّی  نأ 

ةئلا ةعلا  ةمقم  يف  نآلا  حصأ  قو  ةِّلا ، ةتلا  فن  ىلع  فرا  فاح 
.ةخلا يف  باس  عضم  نآلا ن  نعجای  اناك  یلا  ئالا  ةعل  قاللا  هنأ ی  اك ل 

هنأ ّب  هنأ ال  يتاّراغ  رَّق  .ئاقد  ع خ  هلع  للا  داعأو  ةثاللا  هتایت  حأ  ّلت م 
.لا ةفاح  ىلع  ن  نأ   ّ

ًاحو باس  ناك  نإ  لءات  .ش  عم أ  َّلی  يتاّراغ  هی  .هدف ل  لا  باس  لصاو 
فع هنأ ل  غر  راهی -  لوأ َم  نس  ار  ًاكا -  راهس  باس  نأ  قع  لای  .ًاَعُم ال  وأ 

.هی ل يف  ماله  ةش  خآ  لو  ةقلا ، ءالا  هتك  عَلخ  باس ق  ناك  .لذ  قع  اذال 
.ًاعاق ههجو  ناك  .حأ  ىلإ  ی 

.لا الصاو 

ّ يل  رولا  ةح  ةلا  لاجر  فقوأ  قو  خآ ، عم   عاقی  لا  ناك 
ىلع اهماهبإ  عضب  هناّم  اهناح ، م  نام  ناَف ، أموأو  ٍئاس ، لك  اّح  .نوئالا 
هن اناك  نإ  لءاتو  ةلل  هسأب  أموأو  باف  .فّلا  اه  ىلع  يتاّراغ  فای  ل  .اهفنأ 

.نام هلك 

ىلع ًةم  لا ، نا  ناك ق ر  .اهبإل  ٌةأما  حاص  ث  اهقابأ ، تارالا  قلأ 
.ةلا يف  لای  اهبا ال  نأ  كأت  نأ  وی  ام 

."! يسب يسب ! "

ةألا لَواح  .ًاللق  هسأر  ًاُم  َعسأ  ث  ًاللق ، حَّل  ث  ًالخ ، دَّرت  قلا 31 . لماح  ناك 
ةلا لاجر  حأ  ل  ةرَلا ، فن  ةعلا  ه  ىلع  سرالا  َّلت  .لا  ىلع  لا 

.رانألا عاقلا ع  راتو  لا  فعنا  .فلب ث  اهفقوأو  اهعارب  مأ 

، قف ةلل  َّتو ، بارلا ، ًاق م  يتاّراغ  راس  .غص  یغ  قف  يخ  اوّم  
.ءالا حس  ىلع  ةهَّلا  هترص  ساعنا  ةؤر  م 



نال فت   " لقت ةجِّم  ةار  ت  ث  ًاملك ." نال 11   " لقت ةفال  اوّم 
فنو ل ملك  لقأ م  هنأ  هنأ ال ب  يتاّراغ  رَّق  ةللا ." ةلا  يف  رالا  حلا 

.يساقلا قلا 

جّب يلك  صُأ  قلا 7 . لماح  يلك ، ىعی  ىف  ةلا ع  هه  ناو  لا ، لصو  ث 
."؟ یأ ه  " .نلوأو فكام  ىلإ  لصوو  هعس  يتاّراغ  داز  .لوألا  هیت  ىلع  لحو 

لواح يلك  ناك  .قرزأ  لاوس ج  تی  للا  عراف  لن  ىف  ىلإ  هعصإ  نلوأ  راشأ 
، تامالع ت ك هُ  نآلا  لاو  لهلا  ههجو  ناك  .لف  فلالا  .هفلاس ل  يّی  نأ 

.لذ هُ  ههجوو  عجای  ناك  قف  .يلالا  هعضو  رِّق  ناك  .ىلا  هلجِر  يف  قِّ  ناو 

."!7 یت ل ـ یت ! "

لذ  نأ  هّس  يف  يتاّراغ  ّف  .ًاللق  هلی  ناك  .عاسإلا  ىلع  هفن   ُ يلك  أب 
.يلك اع  ام  ءيش  لك  ين  .قلل  هّقعت  لك  يتاّراغ  ين  .دهلا  ناك   ام  رق  فلا 

.نآلا می م  وأ  ةعاس  ع  هفام  نت  هه ق  نأ  ًارُم  حفا ، هقای  حار 

.هتاح يف  هآر  ءيش  عورأ  ناك 

اناك هنأ  ةعلا  دافأ  كرُی  نأ  لق  خآل  تایت  ةع  ترصو  ءب ، يلك  عَجات 
.ةفالا ًاج م  ًاق  ناك  يلك  نأ  يع  اهو  .ه  هنافا  يف  هعل  ًاقفو  هعس  نلِّع 

ا 7!". لالا  یلا  ! 7 یت ل ـ یت ! "

!". جّب َصُأ  اذإ  ًالع  اه ل   " .جأ ت  يلك  خص  جّب ،"! ُصُأ  "

يلك يف ع  مدآ  ةحافت  ةؤر  ىلع  ًارداق  يتاّراغ  ناو  .نآلا  ًاقت  يتاّراغ  نا  حصأ 
علا ةئار   ّ نأ  يتاّراغ  عاساو  .بم  ل  هلجِر  ِّلی  يلك  ناك  .فتو  عفتت 

.ًایح َفُق  ةضان  ةنل  ةئار  هت  ناو  تاجم ، يف  يلك  ةردالا ع 

!". يتت اهنإ  لا  ! : " ح يلك  عسو  هزوای ، يتاّراغ  أب 

هل يضار ، غو  ًاند ، ناك  هنأ  ضَفا  .ةِقاح  لمأ  ة  يتاّراغ  َعش  .ًاش  حأ  لق  ل 
؟ ًالوأ نأ ی  .هلق َم ی  ًةقا  هحأ  لن  كأی م  نأ  دارأ 



اوك هنأ  يع  لذ  نأ  ضَفا  .نآلا  ئاقد  خو  ةع  ةدالا  ىلإ  يتاّراغ  ةعاس  تراشأ 
نال ىلإ  نلس  .ةعالا  يف  فنو  تاملك  ةس  بض  عاس  قِّقم  يساقلا ، قلا 
.لفلا عفاب  هفب  لذ  بَّج  .خأ  ةم  خألا ، ث  ًالوأ ، ةحاو  ةر  يی  نلوأ  أر  .ًاق 

هلت ل  لذ ، عمو  .اهب  ّلح  لا  ّللا  راقم  أجافتو م  ٍلاع ، ٍت  هر  لصافم  قق 
.لل ًافلم  ًاش  اه  ناك  .هامق 

ىلع ل  للا  عِّزم  ناك  .غص  يعف  ىلعأ   ةنم ع  لح  ةحا  اوّم 
!". باش ا  اَّت   " .ةثامب هل  حَّل  .كّلا  ءاغ 

ةلا تخم  هت ع  اذال ال  .ح  نأ  هنأ ی  َعَش  .ةأف  غلا  يتاّراغ  َعش 
زوات هنأ  اب  عقالا ، يف  .هع  ةع م  ةمالا  زوات  ق  ناك  للا  عِّزم  ل  اعم ؟ َّتو 

.ًامِه ناك  .ك  راق  هع  ثاللا م 

.تالا ع  ىقلتو  ةأف ، نلوأ  لاق  ئاقد ،" اسا ل  ًاح ، "

لاجر م  لاو  نآلا ، تاقلا  م  لا  هو  .رانألا  ع  للا  ةحاش  ترات 
ةقرو تاصاق  هحأ  ىمر  .هییأ  نحِّلو  هتاراس  قابأ  نقل  لا  صاشألاو  ةلا 

". یام لم  ، " ةاهلا يف  ناك ، قف  .هم  هنأ ش  ع  يتاّراغ  أب  .ةنَّلم 

ناك .خو  هلجِر  ًاسام  ىنا ، يلك ق  ناك  .ءارلا  ىلإ  يتاّراغ  َفلِا  .يلك  خص  ةأف 
.یش ءب  .ءب  ل  خأ ، وأ  ةق  لای   هنأ ال  قَُّ  ال 

نلالا دلا  عفر  .يلك  ةق س  با  هنأ  ل  اك  اهع ، ءب  ءيش  لك  لح 
نأ افع  ل  هنأ  ل  اك  َلا ، هل  .هقداب  ةلا  ةلا  ةرَلا  فن  ةعلا  حس  ىلع 
ناك هل  هعم ، يتاّراغ  َهَلو  افع ، ل  هنأ  ل  اك  نوئالا ، هلو  ةقلا ، ههب  ت  رمألا 

.هقا يلك  لاس  ًاج ، ة  ةلألا  ناك  علا ، نفع  هلك  اناك  علا ، فع 

ًاحو هفن  جو  .ناُّلا  ر  لم  يلك  ًاع ع  نافلا  عتو  .نامألا  جلام  ُف 
.لا رغلا  لا  ىلع  ةأف 

!". ًابأ ًالع  اه ل   " .خََص ًالع ،"! اه ل  "

ىلإ هع  نو  ءارلا ، ىلإ  هع  فلاو  ةقِرم ، ل  ةف  نوئالا  نافلا  لخد 
لا ب داس  .ی  نأ  هلع  ناك  .ی  يتاّراغ  ناك  .لس  ام  ةهام  فئاخ م  مامألا ،



.ًاعج اف  ًارز  غض  ًاش  نأ  اك ل  هییأ  حِّللا  جِّفلا 

-". اه ل "

، غلب تاُك  لم  ةلا  لّقتو  .ًاج  ًاخاص  تلا  ناك  .رالا  ةق  قداب  عرأ  قلأ 
.ًةئاع جَحتو  لاللا ، ف 

.ةلا ةیام م  عقو  غامد  االخو  مد  ةب  يف  رلا  لا  ّوالا  يلك  سأر  ىفخا 
.ب لم ك  بألا  لا  ىلع  هم  ىّقت  ام  قسو 

قس لاح  يفو  رالا ، ىلع  ةجاجز ع  .زاشا 99  هفل  يتاّراغ  لاق  نآلا ،  99
...يهلإ ا  ...يهلإ  ا  ...اهاحإ 

مقلا لب  ةلالا  هتاخ  فّلخو  ملا ، ع  يف  ًاللق  همق  قلنا  .ةلا  قف  باس  ََع 
ىّقت ام  ىلإ  هن  باس  فُ  ل  يسلا . ِّقلا  ةلم  يف  ةفاغتف  ةرص  لم  ًامد ، ًارام 

ناك َم  نأ  هّس ، يف  يتاّراغ  ّف  غلا ، اهیأ  باس ، .ههجو  ىلع  علا  َّغی  ل  .يلك  م 
.أقی نأ  غی  .هب ل  يتاّراغ  حاشأ  ث  لذ ؟ فعت  لأ  ًالوأ ، هقا  لای  نأ  ضَفُ 

ةغ ع تاصأ  ترصو  .اهیی  يف  اههجو  غافلف  ةلفاح  نا  فقت  ةأما  عضو 
.قرزألا يلخالا  اهلاوس  .اهناف  ت  يلخالا  اهلاوس  ةؤر  ه  هنأ  يتاّراغ  َجوو  اهتح ،

يف قِّ  علصأ  سأر  وذ  لجر س  كاه  ناك  .خأ  ةم  ًارام  هفن  َجو  مهفم ، ل غ 
لا لصاوو  لا  تلا  هفش  َّر  .بم  ل  هنذأ  نا  ًاللث  كفو  يلك 

.هنا يتاّراغ  َّم  امع  لای ی  ناك ال  .لللا  كَْفو 

هشأ اناك  .خأ  ةم  فكامو  او  نلوأ  عم  هفن   يتاّراغ  َجو  .لا  الصاو 
ههجو لو  مامألا ، ىلإ  قم  ل  نآلا  نوی  هلك  ناك  .ًاع  هع  ن  ةع 
ملا ثألا  ِّف  يتاّراغ  يق  .ءاهلا  يف  لع  ةقلا ق  قدالا  اب ص  .عت  ةلاخ م أ 

ث يل ی ، هسأر  یی  داو  حأ ، ًاثأ  كی  لای  ناك ال  نإ  لءاتو  .باس  ءاح  هفّلخ  لا 
يلك ناك  نإ  لءات  .لؤالا  فقلا ع  هروق  .ًالَّفغم ل ل   ن  يل ال  هأر  لع ع 

ًامو ينالا  حإ  يف  ًاّح  ناك  قف  وأ  هت ، تاصاصلا  َعَش  يلك ق  ناك  نإ  لءات  .َّلأت  ق 
.اهلت يلا  ةنالا  يف 

نأ ل ةفعم  ةقِّلا ، قلا  أسأ  يف  ًاقاس ، ةلم  ناك  قف  .علا  ةلم  ناك  اهل 



.لَقعم غو  رِّم  غ  بالا ، لم  نارولا  نلا  سو  ًاجام  دعت 

.هقا يلك  نأ   لق  فنو  ًاملك  ةعرأ ع  يلاح  اعق  هنأ  لا  لصو 
ئالا لذ  جای  یأ  ةفعم  ش  أ  ع  فك  يتاّراغ  لءات  .ًاج  روم  ئالا  نإ  لق 

.عللا

ق اناك  هل  يلك ، ةل  ل  ناك  اذام  فع  نأ  دارأ  قف  ةأف ، ءارلا  ىلإ  َفلِا 
.رانألا رات ع  يلك ق  ناو  .لق  خآ م  ًافعم  افعنا 

، ةثدام ُل أ  ًاهج  لی  ناك  .ةأف  فكام  ا  لأس  كه ،"؟ ةقح  يف  اذام ل  "
.ی نأ  شو  ىلع  ًاداحو ، ًالاع  ناك  هتص  ل 

". ءيلا غهلا  عو   " .فكام لاق  فن ،" "ق 

.ًاِّم نلوأ  لاق  ءين ،"- غه  "

.فكام لاق  ءيلا ،" غهلا  يف  ةج  ةعس  ةقا  "

". نام لك  يف  أقس  .نم  نأ  "

.مابالا فكام  ىفكا 

ةقالا ع  فع  ل   .ًاأ  ه  ءيلا  غهلا  ع  َحأ  هنأ  ل  يتاّراغ  ىت 
ّت .َّلا  نعلاو  اللا  حالأ  لفأ م  اهف  .هعأ  ءيلا  غهلا  ةف  ل  ةعلا ،

ًاقح ِّف  نأ  ه  له  يلك ، ع  .يلك  عم  لح  ام  ع  ًاج  ًاعئاج  هل ل   هتاعك ، ةأف 
؟ ءين غه  لكأ 

نهی اوأب  باسألا  لو م  هقا ، لان  ئالا  حأ  نأ  لا  جِّفلا  نا ب 

َلُ نأ  ًاجُِم  ناك  نإ  يتاّراغ  لءات  .رافلاك  عقف  فعض  فت  حارو  .كأ  ةلاع  تاصأ 
نأ ُی  ل  .قلا  لذ  امع   ًاقح  ث  ءلا ل  نأ  َّخو  سالا ، مامأ  ىلع ش  رالا 

فلا مع  يتاّراغ  رَّق  .ًاس  نس  اه  .ةجالا  ءاق  ىلإ  راضالا  .علا ل  ثكا ، يلك 
.عضلا

ّ ًائص  ًایح  ًاج  اوزاجا  .هلا  ىلإ  ةم  نآلا  ةقم  فقت  هعاس  براقع  ناك 
ًالهأ نال -  ةیم  دوح  : " لقت خألا  ةهلا  ىلع  ةفال  كاه  ناو  فاج ، داو ض  قف 



!". ةللا ةلا  يف  رالا  ًالهسو 

.هسافنأ ّفو  يتاّراغ  ل  نافلا ، ع  جَهبا 

، ةاهلا يفف  .ًاللق  هباعأ  تراو  حم ، ل  هلع  نوئالا  عَّزتو  لا  ضع  دادزا 
.نآلا تاملك  ة  هفلخ  يلك  ناك 

ث همأ ، ىلإ  ق  َعش  .ةلل  هی  يف  ملألا  قاروأ  ةمح  َّلقو  هتاعك ، يتاّراغ  جَخأ 
ّب َعَشو  ًةعك  لَكأ  .ًاعو  اه  ناك  .ترف  يف  ناجو  همأ  .ًاقع س  رعلا  لذ  فد 

.للق

.فكام لاق  َلعتَأ ،"؟ "

لماح لا  نا  نال  زع  ن  حَّلو  هِق  م  ةفشر  خأ  .هسأر  يتاّراغ  ّه 
". يتاّراغ  " اهلع بم  ةغص  ةنتك  ةفال 

ءيش كاه  ل   " .فكام لاق  اهب ،" ُتف  اذإ  لعفأ  نأ  رأس  اذام  ةف  أ  َّل  "ل 
وأ ىللا ، لغ  ةلآ  لصم  بأ  وأ  للا  يف  ةم  زع  مأ  َّل  ل  يعأ ، .ًاقح  هلإ  جاحأ 
َّفو ِض  ملا ." ناس  ةلاب م   َُ غص  خأ  َّل  هنإ ل  ىح  .لقلا  اه  ءيش م  أ 

.هِق قاثو 

.يتاّراغ َفاو  اه ،" ةلقعم  ةهجو ن  "ل 

". ةهجو ن ال  اهلكأ  ةقلا  .اه  ةلقعم  ةهجو ن  َّل  هنأ ل  يعت  "

-". خأ ةم  لذ  لعفت  نأ  ىّت ل  اذإ   " .ةقب يتاّراغ  لاق  ًاقح ،" لذ  قت  نأ ال  "

-". ل لذ ، لعفأس  لجأ ، لجأ ، "

!". ةفصرأ  " .نسب اهمامأ ، دجلا  ىفلا  لاق  انا ،"! "

هلع ّلت  لا  ةع ع  ةلج  لزام  ةعم  كاه  ناك  .ًاخأ  ةللا  نلخی  اوأب 
يتاّراغل اب  .نِهو  هییأ  نحِّلی  صاشأ  ةحدم  جولا  ناو  .ةعفتم  ءاخ  جوم  م 

ةم يف  ئاعلا  لم  ةجَم  يساك  ىلع  ضرألا ، ىلع  نل  .نل  اناك  ًاقت  هعج  نأ 
.رغلا غلا  عب  َعش  .حجارأ  ىلع  نل  ىحو  .تاهن  تالوا  ىلع  نل  دقلا ،



خّدا ةلا 13 . .نآلا  ع  ُحَّل  اذإ  ًاغ  نكأس  .نوؤات  ام  رق  یأ  حللا  الصاو 
.مأ الك  ةقالا 

يف ناك ، قف  .ةفع  فَّی  هنأ  سالا  قف   .ةقا  فَّی  هنأ  ًاخأ  رَّق  هل 
تافلا للو  .هسا  اهلع  تافال  نل  یلا  صاشألا  لل  حِّلس  هنأ  رَّق  یام ." لم  ، " ةاهلا

.تاللا

عراشو كرالك ، ةداجو  َُّلا  عراش  .تاب  ةعاقلا  عرالاو  ةنالا  عرالا  هتزوات 
عللا عل  لمو  عش ، باش  فل  نالعإ  اهتفان  ىلع  َّلعم  ةلاقب  اوّم  .ععلا  قاقزو  ةصرلا 

.ئالا ر  نادُم  ةخلا 

لمأ باخ  لاجإلا ، .ةعفر  ففص  اهل  ةفصرألا ، ىلع  جّفلا  ففص م  كاه  ناك 
.ًاتر لای  ناك ال  عضلا  ل  لا ، ىلع  ًاقحال  هس  ةققلا  دلا  نأ  فع  ناك  .يتاّراغ 

.لا يلك  ىلع  تاف  اه  ىحو 

ةعل ناك  .ةئلا  ةعلا  نا  أو   يناج  عراش  ةأف م  ئالا  ه ج 
.ةفالا عب  هقت  لات  ئالا ال 

ىلإ راسا  .دلل ث  حَّلو  باو  هسأب  ئالا  أموأ  .هالا  جاهبا ب  تاص  لع 
رن ش يف  ةلا  ئالا  تاران  َمو  .هه  ألت  ةعب  يتاّراغ  َعش  .نافلا  اّحو  رالا 

.هلا ع 

!". رف .باش  ا  رف   انأ   " .هفش ىلإ  ةرالا  ىلع  لماعلا  تلا  ِّم  ئالا  عفر 

". ءاه : " حضب فلب ل  ٌتص  لاق  يتاّراغ ، فلخ  ام  نام  م 

كردأ  ) ماها ئالا  نقای  ناف  ةخ  وأ  ةعرأ  كاه س  ل ل   هسأر ، يتاّراغ  رادأ 
.ئالا ىلإ  ىح ی  هنأ  باس  ُی  .باسو ل  ل ،) هی  لنأف  ةلا  هل  ّدی  ناك  هنأ  هحأ 

.خأ ةم  ئالا  ىفخا  ةل  ع  .مامألا  ىلإ  ًامقم  لا  رأز 

ةلب دم  ناك  قف  .يتاّراغ  لمأ  باخ  يلاح 12:30 . نال  ةیم  سو  ىلإ  الصو 
او غك  غو  لانوكام  مو  ةلعم  تاراس  فقام  ةثالثو  لاعأ  كاه م  ناك  .ةغص 

.ءيش لك  اهو  ةعاص ، ةقمو  ه 



.ا لاق  لك ،"؟ لأ  ًاج ، ةك  "ل 

.نلوأ ِض 

.ةعافد ةب  يتاّراغ  لاق  علل ،" فل  نام  اهنأ  حجرألا  "

.ی ناك  هل  فكام ، لاق  ةفللا ،" علا  كامأ  بر م  ا  يّن  "

.ةعقُم ةب غ  يتاّراغ  لاق  قوی ل ،" نأ  هلا  ًاح ، "

حِّم ىف  هناج  ىلإ  راس  ناو ق  .ذ  دم  نال  صأ  ةحالا ، ةعالا  ع 
.هع نوعی  هقارو  لج  ث  ملك ، يلال  ًةعَّقم  ًةرزو  تی  غص 

.هلع هت  يققلا  قعلا  خ  لئاوأ  يتاّراغ  َعشو  .لا  يف  لاللا  ةك  تدادزا 
.ةع لات  ناك ال  اهل  لّت ، علا  عئال  ناك  ه ، ىلعو  .هه  ًاقلم  هق  حصأ 

.ًاللق عاس  اهو  ففخ ، كاه ن  ناك 

.فكام لأس  يتاّراغ ،"؟ ا  ةلالا  ةلا  ةللا  يه  ام  "

باس ق ناك  .ال  مأ  ةخألا  هتش  لكأ  باس ق  ناك  نإ  لءای  ناك  راك ." اهنأ  "أ 
ةحالا ةعالا  ناك  .نلا  ُس  اهنأ  ت  نأ  ىلإ  روتو  روت  ةغأ  لم  ههذ  يف  لع 

.نآلا ىح  ًاملك  عو  ةعت  اعق  قل  .فلاو 

قف حاو  ئاس  لن  عم  عُق  يلا  تامللل  يساقلا  قلا  يتاّراغ ع  لءات  عت ،"؟ "ك 
ف نأ  لجر  ع أ  ًةفام  ناك  قف  .هل  ًاج  ةج  ًاملك  علاو  ةعلا  تب  .هقا 

.عو ةعت  .ًاملك  عو  ةعت  ُتس  قل  .اهب 

. لق  فكام  أب  ُلق ،"- قل  "

". اه ًاملك م  نخ  ار  "

". يهلإ ا   " .نسب لاق  نخ ،" "

.اذال لع  حأ  ال  ةعافد ، ةب  لی  لای  ناك ال  .يتاّراغ  لاق  نال ،" كأ م  اهنإ  "
ةل تام  قف س  .هلك  حجرألا  .هلك  ارو  اه ، نتس  نافلا  ءاله  یعلا م  نأل  ار 
لاق قو  ستاسام ، ىلإ  لصو  ةحاو  قفو  یاماه ، ن  ةالو  خ  ىلع  هنا  خرالا  يف 



ل يساق  قر  ...هاش  ام  وأ  ًافه ، ثالثو  ةعس  نوراه  ناه  لل  لثام  لذ  نإ  ءالا 
قوس .هتلب  بات  .ًافلم  ناك  اه  .ار ل  .ًاأ  ه  اه ، تس  ار  .ًابأ  هلداع أ ش 

". هتلب بات  ىلع  تام  قل   " .ئالل اه 

!". ًةِق ل   47  " .حاص ةِق ،"!  " .ةغراف اهجوو  هفش  ىلإ  هِق  عفر 

لـَم فَنا ، امع  .ةیج  ةِق  هاعأو  ةرَلا  فن  ةعلا  ع  دلا  حأ  فق 
.هآر فكام  .م ل  ل  لذ  َلعف  .لا  ه  ىلع  ةقَّلعلا  ةقلا  ةقلا  يتاّراغ 

."؟ لذ لعف  اذال  "

". لا ىلع  ّقلا  لم  ار  .فعأ  ال   " .كاترالا َعَشو  يتاّراغ  با 

يتاّراغ ًارات  نلوأ ، ِلو  ًاللق  هعس  داز  ث  فكام ، لاق  ار ،" ا  فل  ىف  نأ  "
.ىم قو  كأ م أ  كاترالا  عو  هحل ،  

كّو همق  يف  قِّ  ناك  .ه  ع  هسإ -  فع  يتاّراغ  ل   قلا 93  - هزوات 
.ًاللق لیای  ناك  .هتاخ  ّع  هو  هفش  

.يتاّراغ لاق  احم ،" "

ناك اب  يلك  يع  يف  ناك  لا  غافلا  فن  هع ، يف  غاف  كاه  ناك  .ًافخ  عترا 93 
يتاّراغ َعَش  .فئاخ  هو  اه ، فع  هنإ  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  َعُم ، هنإ  .جّلا  هح ض   

.ءب اهفن  لَّع  لقنا ث  هتعم  نأ  ةأف 

ةعسالا .ةققد  عرأو  ةحالا  ناك  .نآلا  علا  اهع  ناج  ىلإ  نا  اهّل  حصأ 
.هش لذ م  ناك  للا ، يف  علا  ىلع  ًالاج  عم ، لا  ًاحاص ،

لع يف  ًاشام  ًاسرد  ىقلی  يتاّراغ  ناك  .خأ  ةم  لا  لصو  للق ، ةنالا  ةعالا  لق 
وی اه  .لألا  ىلع  تاعاشإلا  لقت  .ةأف  لا  و  ًاش ، ٌش  ف  .تاعاشإلا  فن 

ُس اهنأ  یدالا  لام  بالا  لق  .ًاج  ًاق  فس ُت  .ُت  نأ  لاحا  كاه  .لا  لم 
نأ لا  ل  امعو  .ةص  ةعاشإلا  نت  ةم  ك  م  هل  .خأو  ةل  ب  ةراغ 

.ًائاد ةص  ةعاشإلا  نت  عالا ، ع  هجای  ًاش  نأ  أای ، ًاش 

رُِّح قل  .تم  رُِّح  قو  غیإ ، قلا 9 ، يَمق  ىلع  رب  ره  ةلا ع  هه  لا  ناك 



.غیإل ًاس  وی  عضلا  نأ  لا  ناك  .داع  مأ  اه  ل  نافلا ، لا م 

هنأ ةجرل  دسأ   " .ا لاق  دسألا ،"؟ لملا   " .ًاجافم ا  او  ا ، ىلإ  لا  رَّم 
."؟ ًاقت قرزأ  وی 

.بأ وأ  دسأ  غیإ  ناك  نإ  فع  هنإ ال  يتاّراغ  لاق 

ةغص تاُح  ةؤر  يتاّراغ  ةعاسا  ناك  .غیإ  ىلإ  راشأو  .نسب  لاق  دسأ ،" هنإ  ىلب ، "
ًءاح تی  غیإ  نأ  يتاّراغ  هاش  عر ، اهلك  ةب  .ِّعلا  غیإ  عش  يف  علت  قعلا  ًاج م 

.ًاضار

ةلا يف  ًارب  ل  ِّس  ءيش  الف  .ًاضار  ًءاح  تت  ال  رِّكأ ، ال ، ةلا 3 :
.يضالا ءالا  عسأ م  ةللا 

". سات هنإ م   " .ا لاق  اعم ،" ةلفالا  ّلقسا  قل  "

ث .اهب  سأ  ةل ال  غیإ  عم  َّلت  .غیإ  نا  حصأ   نأ  ىلإ  هعس  ا  داز 
هت رلا  تأب   " .ًاك ههجو  ناك  .ًاأ  یت ه  ىلع  للا  ّل  ًارت  هعس  َّفخ 

". ةقفلا رلا  حق  يف  هنإ   .نال  يف  ئقفت  تأو  .تاملك  ةثالث  لق 

ةك ءاح  تی  ناك  قف  .خأ  ةم  باس  يتاّراغ  ّت   . نع  للا  ناك 
.نآلا رلا  برا  باس  ناك  ار  .بم 

ا 9!". لالا  كیت  اه ه  ! 9 یت ل ـ یت ! "

ناك .رانألا  ّم  غیإ  ناك  .نوئالا  لو  .نآلا  ةقب  غیإ  نقای  دلا  حصأ 
ًالك قعلا  ةَّلم  ءادلا ، هت  ىلع  لِهُم  ل  ًاضاب  علی  لا  يئالا ، هقل  ةفللا  ةهلا 
يفت تالع   . هو  جّت  ةلا  هه  تالع  ةؤر  يتاّراغ  ةعاسا  ناو  .سلا  يف 

لت لك  .ئجافم  تم  .يتاّراغ  عترا  .تاّتو  رب  .حق  يف  هنإ   ا  لاقو  ماأ ، ةعل  مول 
ترا امع  ِّف  غیإ  ناك  اذا  .تاّلاو  رلا  عم  اه  رلا ال  لذ  لو  تالعلا 

؟ ءالا اه 

اهلعج ةب  اهلاق  رب ."!  " .ًاأ غیإ ، ىلإ  فرا ی  ناك  .فرا  هلإ  نا 
."؟ لّفغم ينز  اعقت م  نأ  اذام    " .ه ةعئا  ناك  غیإ  مأ  اك ل  وت 



". عفدأس الو  ، " ءوهب ا  لاق  عبا ،" "

هل فالا ." اهیأ  ًائاد  اه  ّت   " .ةفّلم ةمابا  فرا  لاق  ناقلل ،" فلام  اه  "
.هعم ةغص  ةاس س  خأ  هنأ  اك ل  مألا  ناك  .َعبا 

عاساو ةل ، ةلت  اوعص  .لأ  هلال  صأو  .فلاو  ةنالا  صأ  ةنالا 
يف ةغالا  علا  عئال  ناك  .ع  م  ءاقرزو ، ةباض  ةفم ، لاج  ةؤر  ةقلا  يتاّراغ ع 

قعلا َّفج  امع  ةعقلا  هل  َّس  ام  َّلت ، تالاو  نآلا ، كأ  ةكاد  صأ  بغلا ق 
.هت ىلع 

جاهبا هل  نحِّلی  ةع ت  اهب  ةلصم  درف  ةحاش  لح  قّللا  لاجلا  ع  حار 
یلا جِّفلا  لوأ  اناك  .غیإ  ىح  هروب ، هلك  هل  احَّلو  .ًاج  لث  لاجلا  لك  ناك  .ك 

.ةعَّقلا ةرزلا  يف  حِّلا  غلا  ىفلا  هب م  نقلی 

للا ه  هقام  ناك  .هلكأو  هلع  للا  أق  نأ  نود  َّم م  نعم  بنأ  يتاّراغ  حف 
.ئافلا ل ّت  .زك  ةح  هلع  لا  لا  اللا  لاق  ّت  .فكام  غه  ّت  .ًاللق 
هی امع  ًائاد  هّعُت  همأ  ناك  لا  درالا  ءاغلا  .حافلا  مالهب  ةلم  ةدرا  ةف  دارأ  ام ، نم 

.فن يف  هبأ  عم  لا  ىلإ 

.ئاقد يلاح ع  ع  هفل  ًةرو  غیإ  شا 

نأ  َّ ار  .ةخألا  ةلل  ةنناقلا  ةعلا  أات ت  امع  ناف  ةعم  عم  ناك  
.ًاناج خآلا  نافلا  اعَفد  .ءاخ  اناك  .هلع  يف  ًاج  نعرا  دلا  ل  .هنس  نافلا 
يَعارذ دلا  حأ  َّث  .ًاك  ل ل  همواق ، نأ  غیإ  لَواح  .لا  ةفاح  ىلإ  غیإ  اَسو 

هلجِر حإ  حار  .هلع  رالا  لأو  غیإ  سأر  ىلع  هقب  خآ  عضو  اب  هه  فلخ  غیإ 
.جّب لت 

نلا يف  ًاج  ًاخاص  هتص  ناك  .ةأف  فكام  لاق  خآ ،" أك ش  نللا  فن  فی  "
.هتح يف  ٌءيش  َقو  هقع ، يف  لیات  مدآ  ةحافت  حار  .ةحلا  ةقللا  الت  لا 

لوات ج  .قالا  حلال  ًاج  فف  ل  تالاحالا  َّتو  .نآلا  الاز  هم  ناثا 
.لا نلعف  اذام  خأ  ةم  يتاّراغ  لءاتو  تلا ، ماللا  ع 



.ةأف هفن  ىلع  حاص  ًاك ! لءات  نأ 

.ًاَعُم ناك  هنأ  كردأو 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

يناثلا  ءزجلا 
قیرطلا ىلع  ریسلا 



 

 

 

لصفلا 3
 

ًءاجر ّتو  ةناث ، نثالث  نس ل  "

". لاس لش  ىلع  نت  نأ  باجإ   نأ 

غلف  ترآ  - 
دراج

 

.ةیمو ةكادو  ةك  لا ، ىلع  لا  تاق  ىلوأ  قات  امع  ةلالا  ةعالا  ناك 
قرزأ ٌقب  بضو  .ُُلا  قف  ام  نام  يف  ٌعر  َّود  .ةحاسو  ةحمو  ءادس  ءالا  ناك 

.همامأ ام  نام  يف  ضرألا 

عَفرو نآلا  اهباّس  لغأو  هقا ، غیإ  لن  ةق م  ةف  ع  هفعم  ترا  يتاّراغ ق  ناك 
ةعق فرا  تراو  .يسال  ك  يف  ةاع  هتفم  أّخ  للا ، فللا  ْراه ، .هقا 

م ل  ههجل ، هلعف  ام  يف  لقعم  غ  ءيش  كاه  ناك  .لفلا  م  ةعم  ءافص  م 
.كام ةرام  سراح  هنأ  اك ل  اهت  قِّ م  ناك  .ةقب  لذ  یت  علا 

.نلوأ حاص  ٍتآ ،"! اه ه   " .لهم عر  تص  اعس 

ًالك ًالعم  هفن  َجو  يتاّراغ  نأ  ةجرل  تال  عل  ًاج  ًاغ  ناك  .ةراغ  لا  له 
نإ لءات  .ًام  لا ، ههجو ن  عفر  .رف  ل  ًالك  ًاللم  حصأ  .ةجّم  شُد  ةراس  لخاد 

- نأ ءلا  نامإ  ناك  نإ  لءاتو  .هؤر  دلا  نامإ  ناك 

نأ ی هنامإ  حصأو  ًاللق  لوألا  يحلا  راهنالا  ةش  َّفخ  لءای ، لای  ناك ال  اب 



َّو ه ، ع  هی  ًاعضاو  ًاَّم ، باس   ناك  .باس  ن  ءارلا  ىلإ  ن  .خأ  ةم 
ىلع ءيش  أ  ه  .تالل ال  عذ ق  سأ  يتاّراغ  يق  .جّب  صُأ  هنأ  ءلا  يف  يتاّراغ 

.ًاكا باس  لوی  نأ  غی  ع  .اهقا ل  غیو  يلك  شا  امع  هرعش  قالإلا 

یج مامألا م  ىلإ  راساف  هعم ، ماله  ةش  فن  خآ  ي  قف  ناك  باس  نأ  أر  ث 
قاروأ يف  ةعللا  هئاش  اهّفل  معل  ةغ  نت  نأ  ّب  ال  باس  مأ  نأ  رَّق  .حاترالا  ع  هو 

.تمأ لاح  يف  قف  ملأ ،

، جاهبالا يتاّراغ  َعش  .ءالا  يف  ةعفلا  ىلع  رت  ةّ  هشأ  داح ، ل  علا  َّود 
يف لَّت  ث  ةعسو ، ةق  خأ ، ةم  لا  له  .قعلا  عم  هج  فنا م  هعت  ع  نأ  او 

.ءالا يف  عقت  ُُلا  تأو  .ةئداه  تاق  ىلإ  ةاهلا 

ًاك لاوس ج  تی  ناك  .ىلعأ  ىلإ  هنلب  قو س  نآلا ، هنا  نسب   ناك 
عق هت  تاسعو  يع  راإ  تاذ  تاران  تی  اك  .راسا  ىلعأ  ىلإ  ه  يق  هلع  ًاج 

ءالعلا ةقلا  لب  ِل  حار  .هق  لیذ  ىلع  اهفِّی  أو  نآلا  اهعن  قو  اللا ، تاجاجز 
عت له   " .هتاران نعل  امع  لا  ءافعض  صاشألا  اهم  يلا  لا  ةقلا 

."؟ يتاّراغ ا  شُلا 

هلب ّشف  لذ ، لعف  اب  ًاع  و  لِّی ، فكام  ناك  همامأ ، .هسأب  يتاّراغ  أموأ 
.خآلا ًاع ع  لا  ةفاح  ىلع 

هنإف ل حاتم ، اناك غ  اذإ  ل  علا ، ًاأ ، لَّلم  اناك  .دلا  ىلإ  يتاّراغ  ن 
رالا نقلُ  امع  هّس ، يف  ّف  هرعش ، ام ه  لءاتأ  .ًامات  ةخ  ههجو  ناك  .لذ  اوهُ 
لمو لقلاو ، ةفاللا ، تاذ  ةافلا  َّت  .ةقلا  نوع  هلع  لذ  ناك  نإ  لءاتأ  .هحأ  ىلع 

ع هلَعَج  لذ  .قالا  ةلر  ىلإ  ل  لا  اهنلب  يلخالا ت  اهلاوس  ةمعن  ُّلت  .اهتخم 
.ةقلا

ىلإ هماهبإ  راشأو  .ةأف  ا  لاق  لك ،"؟ لأ  لا ، لق  فللا ال  يف  بالا  لذ  "
.لمالا لَّلت  نأ  ع  ًاقت  دسأ  حصأ  يناجرألا ق  باس  نلب  ناك  .باس 

". ًاك َّلی  ال  حص ، .حص  "

.باس هلاق ع  ام  ا  رَّو  .هاّس  لغُ  يل  ًاك  هئاإ  ًایت   فكام  لان 



-". أ  " .هفك ّهو  فكام ، لاق  لذ ،"؟ يف  رلا  امو  لِعم ، هنإ ش  "

كاه  " .ًاغ هتص  او  قلا ، ع  م  هلق  ءيش  لوأ  ناك  .نلوأ  هعاق  ًالهم ،" "
". َّيلجر يف  رعش غ 

ةعالا ق هالا  ناك  .هع  يف  علا ی  أرو  نلوأ ع ك  ىلإ  يتاّراغ  ََن 
.هلأس ىعم ،"؟ أ  غ   " .لاز

". ةخر ...صأ  تالعلا  لك  نأ  اك ل  "

". لوس .عاس  يعم م  اه  لَح  قل   " .فكام لاق  ِخسا ،" "

."؟ ًاقح  " .نلوأ يع  يف  حاترا  ه 

". لوس كألا  لجأ ، "

هنأ اهع  كَردأ  هل  يّل ، هنأ  ةلل  يتاّراغ   َّ .اكّت  هفش  ل  ًاش ، نلوأ  لق  ل 
.قف هتاخ  ّع 

.ةلاث ةقل  تص  ث  خاص ، عُسو  .ةأف  قل  تص  َّود 

.ءام ةب  يف  ًاقراغ  ههجوو  ًاقلم  ًارق  بأ  ًالاوسو  ءاقرز  ةك  تی  ًىف  اوأرو  اون 
.ءاب ةضار  براج  تی  هنأ  يتاّراغ  أر  .هلجر  م  ترا  ق  هئاح  يَتدف  حإ  ناك 

.اهب صوأ  ةلا 12 

تام ىفلا  اه  نأ  لا  لصو  .بقث  ًا ع  نأ ی ع ك  نود  هقف ، يتاّراغ  ََع 
.ةقا لانو  حلا  كأ م  تام  أأ  هنأل  قف  لب  جّلا ، وأ  رلا  .ءاإلا ل م  م 

ار ال .ًابأ  ل  هل ل  لذ ، لح  لس  لا  نأ   َّ .هقر  وأ  هسإ  يتاّراغ  فع  ل 
.باس لم  ًالِعم  ناك  ار  .تاملعلا  لت  فع  حأ 

ةحل ةراع ع  ةعلا  الا  صأو  .ةللا  ةلا  يف  ًاملك  عرأ  نآلا  اعق 
حِّلی ق ح  قفم  وأ  لم  خآلاو  لا  ب  اهلّلی  لقلاو ، تااغلا  ةلصام م  ةراج 
ةّلم ةِّم ت  فقت  زع  ةس  كاه  ناك  .َُم  ـ لا ذاذلا  غلا م  نِهم  صاشأ 

كاه أ .قاث ل ت  ع  نوّ  هقا  فكا  لب  .ت  ىح  الو  لت  الو  حِّلت  ال  ءادس ،



ًاتاخ عت  ناك  .ءاهلا  يف  ففت  يلا  دسألا  اهناف  ةشاح  اع  ام  اهف  ةح  وأ  ةاح  ةمالع 
.اهقر ىلع  ةَّلم  ةدالق  كاه  ناو  .ىلا  اهل  يسلا  عصإلا  يف  ةناجرأ  ةح  هلع  ًاك 

يف ان  للاو  ةئص  ناقلا  ناك  ل -  مز  م  اهْه  ت  ةیح  ةس  اوزاجا 
.ةفزان ةب  لا  لصاوو  هنو  رُِّحو  قسو  هحأ  َّعت  .لصافلا  ةلا ب  حالألا 

، نعللل ةحار  .لذ ال  لق  ّلس  ماللا  ل  راك ، قف ع  ًاملك  ثالث  نوعی  اناك 
.ِف .ًاُم  اه  نأ  عشو  هّس ، يف  يتاّراغ  ّف 

."؟ عت َتأب   " .ك فكام ع  هلإ  ََن 

.ءاَع ةن  فكام  ىلإ  ََنو  نآلا ." اهب  سأ  ةم ال  ًاَعُم م  ُصأ   " .يتاّراغ لاق  "ال ،"
."؟ ًاعت َل  نأ  يعت  "

حس .ًابأ  عتأ  لو  يتاّراغ  ا  بألا  ىلإ  اه  يعم  قلا  لصاو  قف  ، " فكام لاق 
". قلا قع م  ىلع  ًاسأر  ىّلنو  ملا  ىلع  ایحأ 

.َعباو يتاّراغ  ءاهلا ن  يف  ةلق  لسرأ 

.فكال هقت  ام ه  فع  .هقای ل  يتاّراغ  حار 

لا ناك  ح  بغلا ، يف  حق  سق  هو  ةفاص  ءالا  صأ  عُلاو ، ةعالا  ع 
ًایح ةلقلا  لقلا  هلا  ع  ةلئالا ل  ةعشألا  نَّلو  .فاألا  ةهذ  ُُس  لت ت 

.ةللا ةرِلا  لاللا  ءادسو ح ت  ةداح  مالثألا  لعج  ام  اهب ، نوّ  اناك  يلا 

هسأر يتاّراغ  كت  .باعألل  ًائهم  ن  داو  ًائداه ، ةرَلا  فن  ةعلا  تص  ناك 
هه .ترف ل ل  ناك  همامأ  ام  نام  يف   . ناك  اب  هلغ  ساعلاو  مامألا  ىلإ  ىّلی 
دعو ةلسألا  لا م  هل  لای  هنأ ال  َجو  .ةل  ةفام  ع  .ةك  تاخ  ع  .ًاغ  وأ  ةلللا 
اهك ًاش  نأ  هفن  غَلبأ  .ةك  ماهفسا  ةمالع  دم  اهلكأ  ةلا  تب  .ةجألا  فاك م  غ 
ناك لاس ؛ لل  ًااج  ّفی  نأ  اهك   ٌءيف  .لك  ناك  كألا  .ع  ىعم  هل  ن  نأ   

- نأ ع  قف ل  نآلا  .ةساّولا  ىلع  مق  ءاقإ  قف  ّلی 

َعفدو ة  نسب  هلإ  ََن  .خأ  ةم  لمالا  ًاقم  لفجو  ءام  ةب  يف  همق  تأو 
."؟ ةلا زان  اك  امع  هفن  حجو  َقس  لا  بالا  لذ  فعت  له   " .هفنأ ىلع  ًادعص  هتاران 



."؟ لك لأ  كاز ، ناك  .عن  "

". فی لای  هنأ ال  لل  ُعس  قل  .لجأ  "

، فرا ناك  .هلح  يتاّراغ م  .هحأ ن  هلأس  سوهلا ،"؟ اهیأ  راك  ُعن ع  "ك 

.نُ ففت  حار  هح  يفللا  هج  يف  هم  ةعق  ىث  قو 

."؟ عللا اهیأ  لعأ  نأ  ي  فك  "

."؟ لك لأ  اه ، عت  نأ  "

لجلا اهیأ  لا  ناو  نآلا  هذا   " .فكام هخأ  ًاملك ،" عو  ةعس  يلاح  "
". غلا

.َعباو فرا  هجو  ىلع  ةناهإلا  رعلا  ه 

.يتاّراغ لاق  هفات ،" هل م  ا  "

". لا ىلع  ِّر  قف   " .فكام َّدر  غ ،" هعت  "ال 

". ذاسأ ا  ضاح  "

". ّيُب ا  قالا  اهب  زفس   " .يتاّراغ فك  ىلع  فكام  َّر 

."؟ لك لأ  خرالا ، لق  ام  انأب ن م  انأ  اك ل  وی  "

". حص "

نأ ًامی ع  َعس  له   " .فك فع  نأ  نود  هفن  ِّع ع  نأ  ًاغار  هفش ، يتاّراغ  َعل 
."؟ هع مامأ   ّ غلا  لجلا  ةاح  ش 

". لف يف  لذ  لق  ًاش  ُعس  وأ  .ًةم  لذ  ُتأق  ينأ  قعأ  "

."؟ ةلا يف  ال ؟ ث  لذ ق  نأ  ًامی  تَّف  له  "

". لذ ىتأ  ال  يهلإ ، ا   " .شاعترالا فكام  هات 

". اه ىلع  ةعللا  .ّهت  ..قعت ال  له  ، " لاق ةلل ث  ًاماص  يتاّراغ  يق 



."؟ اذام قعأ  له  .مالك  لكأ  "ال ،

اك لا  ءلا  .هُتق  ام  اه  لا ؟ اه  ىلع  اتاح  ةق  ان  نأ  ا  هنأ  قعت  له  "
". فعت نأ  ...ل  هاس ل 

."؟ ِّخت له   " .ئاس ةلع  جَخأو  كاترا  هج  يف  فكام   َ
". "ال

يه ةفصو  اهلع  باقث  داعأ  ةلع  َجو  .هف  يف  ةراس  عضو  ث  فكام ، لاق  ًاأ ،" انأ  "
ةلا 10: يتاّراغ  ّت  .ناخلا  لع م  حارو  ًةّم ، خأو  ةرالا ، لَعشأ  .ا  ةلص 

.ةللا ةلا  يف  ِّخت  الأ  لواح  ًاِّخم ، َك  اذإ  .سافنأ  ّفو 

.ٍّب فكام  لاق  َّلعتأس ،" ينأ   ُ "

.ًافسأم يتاّراغ  لاق  لك ،"؟ لأ  ةقاح ، اهنإ  "

". لذ هُأ   " .لاق حص ،"  " .ًاضرأ ةرالا  ىمر  ث  ًاجافم ، فكام  هلإ  ََن 

ناك .اهلإ  ل  فللا  ىلإ  عجات  ، 8 نسفاد ، .ةعالا  ةعالا  ع  حق  سق  ىفخا 
ناك .نسفاد  لاق  ًاقح ،" لأی  كاز  بالا  اه   " .ههج ىلع  لا  بالا  َّل  اع  ام  ًاسو  ًىف 
م ةل  يف  اهم  َّلت  نسفاد  نأ  َحال  هل  يتاّراغ ، اهف  هآر  ةم  خآ  ه  ةقح  ل 

.تاللا

.فكام لأس  فی ،"؟ لای  له ال  "

قت لك ؟ لأ  رمألا ، فك ت  ُم   " .هسأر نسفاد  ّه  حوم ." ناح  لم  "
اونا  " .لا ىلإ  راشأ  زَُغ ." ىلإ  جا  .ضضلا  عب  الإ  باُت  الف  خآ ، قو  يف أ 

". اه ىلإ 

."؟ مد  " .ّف أب  ناك  لا  ةعلا  فقس  ىلع  ًةغص  ًةكاد  ًاعقُ  أرو  يتاّراغ  َن 
.ّهب نسفاد  لاق  لا ،" "ل د 

.فاج ت  نلوأ  لأس  فئاخ ،"؟ له ه  "



.یدامرو عساو  هاع  ناك  فئاخ ." انأ  ل   " .نسفاد لاق  ةّلا ،" ث  هنإ ال  لق  "
". ًاعج اع  فئاخ  انأ  "

.يتاّراغل خأ  ةفال  ىلإ  ا  راشأ  .نو  اوسا 

هو نُب  لاناد  لم  كاز ، مد  راثآ  حال  ناك  .هن  عفی  نأ  نود  م  يتاّراغ  لاق  ًات ،" "
.بألا لا  ىلع  ًاراو  ًا  ءب  لیات  راثآلا  ناك  .ًاحوم  ًاه  ّقعی 

يتاّراغ ق ناو  .تخألا  عالا  يف  عنأ  حصأ  هتص ق  ناك  .نلوأ  لاق  فكام ،" "
، ًافئاخ نلوأ  ةؤر   ّ .ءلا ل   يجرالا  نلوأ  هجو  غلا م  هل  قوی  نلوأ  نأ  رَّق 

.ًافئاخ ناك  هنأ  ّش  ل ال 

.فكام لاق  اذام ،"؟ "

". لوی هنإ ال  .هع  ُتخأ  لا  ءاترالا  رعلا  لذ  .لوی  هنإ ال  "

.بوغلا ءض ش  يف  ًاج  ءاب  ههجو  ىلع  ةلا  تب  .ءيش  فكام أ  لق  ل 

؟ لك لأ  لذ ، ل  .ةس ل  تاساسأ  لم  .ةاب  ناراهت  َّيلجر  نأ  اك ل  عشأ  "
.ًاللق ًاداح  نلوأ  تص  حصأ  لك ."؟ لأ 

.ءيش فكام أ  لق  ل 

.خأ ةم  ًافم  هتص  ناك  .نلوأ  لأس  ةراس ،"؟ خآ  نأ  ي  له  "

". ةلعلا افحالا  .عن   "

ةعلا م  هنقای  یلا  دلا  حأ  ىلإ  هفنأ  راشأو  ٍخ ، ةله  ًةراس  نلوأ  لَعشأ 
عفر رمألا ." ههل  ةسداس  ةّساح  هیل  .ًاقت  ةعاس  ءاردزا م  ةن  ينقمی  اوأب   " .ةرَلا فن 

."؟ نعللا اهیأ  اه  ع  لك ؟ لأ  اه ، ع   " .خأ ةم  هتص 

هب ح  نأ  يتاّراغ  دارأ  .ةع  هب  احاشأ  ث  قلا  ئالا  دع م  هلإ  َن 
نإ يتاّراغ  لءات  .رف  نلوأ  ىلإ  دلا  ََن  .نلوأ  تص  يف  اه  كاه  ناك  .ًاأ 

.ٍةشاعترا حك  لو ی م  ةع ، لس  نلوأ  لح  لا  ناك 

، باغ لا ق  فن  ناك  .ًاملك  عرأو  ةناث  اعق  ق  اناك  فلاو  ةعالا  ع 



.ةكاد ءاقرز  ءالا  صأو  قلا ، علا ن  عئال  تعباو  .فألا  يف  ٍناق  حأ  ىلإ  لَّتو 
ءام لم  مداقلا  لللا  ناك  .لذ  يف  ّن  ءيش  .خأ ال  ةم  غلا  لجلا  هن ع  يتاّراغ  ّت 

.ًاق هغس 

.هتاح يف  راهن  ءض  خآ  ىلإ  هنأ ی  هر  لو  ةأف  ًاقثاو  حصأ  .علا  رعش  هألم 
.ٍتاعال غلا  نأ   دارأ  .لأ  ةفل  موی  نأ  هدارأ  .كأ   ّ نأ  هدارأ 

ا 100!". لالا  كیت  ! 100 یت ل ـ یت ! "

ىلا هنلب  لجِر  ناك  .هع  يف  هف  معو  لهذ  ةن  كاه  ناك  .هلح  كاز  َن 
ةك عال  لم  ئالا  جّعم ب  ل  هق  .ةع ش  أب   ةأف ، .فاج ث ، مب  ةم 

.ههجو ىلع  لهلا  عت  فب  .مق َر 

ًاغ هر  ناك  .عسأ  َرو  ةمداق  كاز  اهعِس  .اهعس  ةرَلا  فن  ةعلا  تداز 
، ةئلا ةعلا  مامأ  عفی  ناك  او  خأ ، ةم  هر  ىلع  حلا  حفنا  .جعأو  ةلا  ًالقامو 

ىلإ ًادعص  كاز  .هنلب َر  قاس  ةث  یاتو م  ثات  جزالا  ملا  اقن  ةؤر  يتاّراغ  عاسا 
ةلل ِّم  ينافلج ، دسأ  لش  ءالا ، ءالا  يف  ةّل  ةرص  ىلإ  تالل  لَّتو  ةلالا ، ةللا 
نالا حارو  .ةرَلا  فن  ةعلا  هعِتو  رانألا  رات ع  .لقح ث  يف  ةعاّف  لم  هر  يف 

.ةغراف هجب  نافلا ، ناج  ىلإ  نا  اهم  الّجت  اناك ق  ناللا 

ةل ةم  .ةل  ةل  تص  أ  ر  ل  .تانإلا  افكا  لب  .ةلك  أ  حأ  لق  ل 

.راّ نوب  ةئا  اهفلخ ، ام  نام  يفو  ةُم ، جاج  ةعو  رفع ، قف  .قَُّ  ل ال 

.ٍناث ّود  ث  صو ق ، حاو ، داح  ّود  عُس  ث 

.ئا ت  لاق ش  كألل ،" "

عُ ىلع  لا  ةفاح  ىلع  فقت  ةرَلا  فن  ةعلا  اوأر  ةللا  ةق  اوزوات  امع 
ىلع ثأ  ال  .كال  ثأ  أ  كاه  ل   .جودلا  اهمداع  م  ج  قرزأ  ناخد  ناك  .ملك 

.قالإلا

لغ سأر  اذ  ىف  تص  ناك  .علا  ةفاح  ىلع  تلا  ناك  .ش  خََص  ئالا ،"؟ یأ  "
."؟ یأ ه ةعللا ! ئالا ، ةؤر  رأ  . " قلا 48 لماح  لغ ، ىعی  یم 



.ٌحأ .لا ل ُ  ةفاح  نائالا ع  نالا  ل ُ 

يه هه  لتاق ! هنإ  ًاح ، هلعف ؟ ام  اه  له   " .فع لغ  حاص  خآ ،"؟ ًااخ  يقلی  له  "
ل ". ! هجل ًاهجو  هل  اهلقأس  لذ ؟ لعفأ  ينأ ل  نت  له  هل ! اهلقأ  فس  ...فس  لتاق ! هققح ،

ه هم  دلا  حصأو  فق ، داو  ةحلا ، ةعلا  ت  أأو  هغ  ةرث  يف  هفل  هی 
.ةم لوأل 

."!48 یت ل ـ یت ! "

ىلإ ح الصو  ام  ناعسو   . هو  همق  ىلإ  حارو ی  .هعس  داز  ث  لغ ، حّنت 
.هنا ءب  اهس  تدواعف  .هت  ةرَلا  فن  ةعلا  ناك 

عق  عو  جَلاعم ، ةنت  ل  بنأ  هءاع -  يتاّراغ  لوات  يلاح 4:45 ، ع 
نامإف .لب  ءافكالا  ىلع  هفن  َجأ  .ءالا  م  لاو  ةلا ، ع  اهلع  ةنهم  ّه 

حاص ىح  ةجزا  َّم  نعم  بانأ  عزت  ل ل ی  قو ، يف أ  ءام  ةِق  ىلع  للا 
ىلإ جا  ق  ةعللا ، .لللا  فم  ةففخ ع  ةجو  لواب  غی  قو  ...ةعسالا  ةعالا  غلا ع 

.لللا فم  ةففخ ع  ةجو 

". كألا هش  ذت  اهل ال  ، " ا لاق  تم ،" وأ  ةاح  ةلأم  نت  "ق 

َّيلع ع ىغُ  نأ  ةف  يعت  ال   " .يتاّراغ باجأ  لب ،" حالا  ءاعأ  لّت  عسأ  "ال 
". ًاف ةنالا 

أ عت  ل  .حجرألا  ىلع  ءيش ، أ  فعت  ل   ّ. ةغ  ةف  هلا  ىلع  تخو 
.خآلا لاعلا  يف  قس  قف  لب  .ءيش 

.فلب ا  لاق  لك ،"؟ لأ  فلا ، ىلإ  اه  عفی  "

.عن  " .ًالجو ًاعفاو  ًاعان  ا  هجو  ناك  يشاللا ، راهلا  ءض  يف  .يتاّراغ  هلإ  ََن 
". ةك ءاشأ  ّفأ  ُك 

."؟ اذام لم  "

فب لای   ناك ال  لا  باس ، هسأب ن  راشأو  يتاّراغ  لاق  لالا ،" لس  ىلع  "ه ،
ناك ال .ًاهُم  ههجو  ناو  .هج  ىلع  ّف  هنلب  ناك  .اوأب  امع  اهب  ناك   يلا  ةتلا 



.ةخألا هتش  فن  ّفی  لای 

."؟ هنأ اذام  "

". ت وأ  عس  ناك  اذإ  امو  .ءيش  لق أ  اذال ال  اه ، اذال ه  لءاتأ  "

". الك تس  يتاّراغ ، "

هباصأ ًةعر  ل  ًاحم ، هتص  َبأ  .يتاّراغ  لاق  ةلللا ،" هه  لذ  ل  الأ  لمآ  "ل 
أو  هلاوس ، باس  ّفو  راسا ، .هالُك  قنا  .ال  مأ  اهآر  ا ق  ناك  نإ  فع  .ةأف ل 

.ًاع

.ا لأس  ةئالا ،"؟ أر  ام  "

، باّلا لغأ  ىهنا ، امع  .لِّی  أو  يتاّراغ ، لاق  اهب ،" فلا  يف  ةك  ةئاف  رأ  "ال 
.یت ىلع  للا  نود  ةلعلا م  هزانإ  ًاللق م  ًاروم  خأ ، ةم  راساو 

". لالا لذ  لك  .لالا  لب  اهتاذ  ةئالا   ل   " .ةلاح ةب  ا  لاق  اهف ،" ِّفأ  انأ  "

لا حلا  ءيلا  اناك  للا  همق  قای  حار  .يتاّراغ  لاق  تاوالا ،" ءاغألا  لخی  "ال 
.ال مأ  تاوالا  يف  ًاقح  ءاغأ  كاه  ناك  نإ  ةفعم  هع م 

". عاجالا ع  تام  كاه  نس   " .نلوأ لاق  لقلا ،" حأ  "

.يتاّراغ ا  لأس  ّیم ،"؟ نأ  له  "

". لالا سوهلا  ُل م  يل  .ًاك  ل  "ال ،

امع قف  للاو   " .ا لاق  نُُلاو ،" االا  ءاح  ىلع  َععت  اذإ  لك  حت  "ق 
". هث لّت  بألا  ع 

لق أ نأ  هلع  ناك  نإ  ام  ًالئام  ةهل ، ث ص  يتاّراغ ، َفاو  ًاقف ،" ثُِ  اه ق  "
.ءاردزالا عو  هف  مع  هلإ  ا ی  أر  ًاقح ." ًابأ  هلا  ءيلا  هل ل   " .خآ ءيش 

.فكام لاق  ةلالا ،" لج  هه  عم ، هخأت  نأ  "ال  

اه  " .خأ ةم  غلل  ةلا  همابا  فكام ی  ناك  .هن  ةعس  ةن  يتاّراغ  ىقلأ 



". ًاأ ءيش  خأن أ  كألاو ل  لاعلا  ىلإ  اعم  ءيش  ُِن أ  ال   " .لاق لك ،"؟ لأ  حص ،

.فكام لاق  ءاخلا ،"؟ يف  كأ  ةفل  نس  ثلا  لذ  ةفلا ب  نأ  الأ ت  ل  عن ، "

ةعللا لت  يف  لالا  ىقلا  لوأ  حأ  لأ  اذإ   " .يتاّراغ لاق  ءاه ،" ءاخلا ، هآ ، "
". تلا كذاقنإ م  ىلع  رداق  لاعلا  يف  كاه أ   ن  ل  لع ، رالا  ةَّلا 

.فلب ا  لاق  ًام ،" ُل  "

اذام  " .يلالا حِّضی  نأ  يتاّراغل  ًاج  هلا  حصأ م  ةأف  ًام ." نت  نأ  ل   عن ، "
، ةئالا ّهت  ال  لالا -  هلعفس  لا  ام  ِّت  ةلالا  ةلا  عباسألا  َمأ  اذام ل  َتف ؟ ل 

."؟ ءيش ءال  جوخ ل  لوأ  يف  ةجأ  ةراس  مص  اذامو ل  لالا -  قف 

هلعفأس ءيش  لوأ   " .لاق ا ع ،" انأ  ل   " .نلوأ نا  أو   ْراه  هم  بقا 
". ًابأ لا  ىلإ  جاحأ  ق ال  ُتف ، اذإ  .تارالا  لماك م  لسأ  ءاش  ه 

، وأ ل م اا  ءاح   " .ىم قو  كأ م أ  ًاخاس  يتاّراغ ، لاق  يهفت ،" "ل 
م .كمأ  يهو  غیإ  وأ  كاز  لم  ت  حل  ىلع  نع  تت ، امع  ةت ، وأ  ق 

ننس همب ، می  لك  سالا  شاع  اذإ  .هلق  رأ  ام  لك  اه  همب ، می  لك  عت  نأ  لفألا ل 
". ةداعس  كأ 

.فكام لاق  غراف ،" مالك  هل م  ا  هآ ، "

."؟ ه مقت  لا  لا  راقم  ك   " .يتاّراغ حاص  ًاقح ،"؟ "

-". حص اه  نآلا ، يقافآ  ُلَّع  قل  ًاح ، "

". نآلا تلا  يف  نعلاض  انأ  حلا ه  قفلا   " .ّهب يتاّراغ  لاق  حص ،" كألا ه  "

.للق كأ  ًاحاش  نلوأ  اب  .اهعّلی  أو  هتاران  ْراه  عََن  .لذ  ع  ُِم  داس ص 
.ًاك دات  قف  هلق ؛ هنأ ل  يتاّراغ ل  ىّت 

!". اعسا اعسا ، : " ًاج حضاو  ت  فللا  يف  لاق ش  ث 

ل .ًابأ  باس  تص  ع  ل  هنأ  غر  باس  ناك  كألاو  هلح ، م  يتاّراغ  ن 
.همامأ لا  ىلإ  ناك ی  قف  .ةراشإ  ِعُ أ  باس ل 



له  " .كاز ناك  لب  .َّت  لا  لا  هنأ ل   غر  يتاّراغ ، ت  َُّت ،" ينأ  "أ 
."؟ ًةعك حأ  ی 

فم يف  تَّت  اهنأ  ل  اك  لا  تب  .ةمالا  ةعالا  ناو  تاعلا ، عَّزو 
نفّهللا ةعرألا  وأ  ةثاللا  سداقلا  .نارولا  فقت ع  ضرألا  ن ك  .فألا ق  قف  اهفام 

ًام لقأ م خ  نوعی  اصأ  نأ  ىلإ  فللا  ىلإ  اعجات  ةمقلا  يف  نلای  اناك ال  یلا 
.ةئلا ةعلا  مامأ 

تارلا نود  م  ةعاص  تارم  م  ًةخ  ًةت  صأ  لا  نأ  يتاّراغل  اب 
لالخ م  نّفی  مألا  هب  يهف  ًاص ، اه  ناك  اذإ  هنأ  ّف  ناك  .اهل  ةزالا  ةاهلا 

.ًاجافم هن  عفف  .َّم  نعم  بانأ  هف  يمم  ماح  ىلع  همق  ساد  امع  ًاق  كأ  ةعقأ 
.ههجو ىلع  جافت  سع  كاه  ناو  .هخ  ناعتت ع  های  ناك  .نلوأ  ناك 

ام ةجاس  راهإ  هنأ ی  اك ل  ِض ، هُعقوأو ." ًاش  لكآ  نأ  ُتدرأ   " .لاق هُعقوأ ،" قل  "
.لاق عئاج ،" انأ   " .ةأف ةلا  فقت  .لح 

َفلِا .هعفل  ةصف  كاه أ  لو ت  هزوات  علا ق  ناك  قلا  لذ  لل  .ٌحأ  ل ُ 
.عِّقلا بألا  رولا  ىلع خ  ًالاج  نلوأ  ماع  ماح  أرو  ءارلا  ىلإ  يتاّراغ 

.ءوهب نلوأ  رَّك  عئاج ،" انأ  "

ع داع  امع  نلوأ  هلاق  ام  اه  لأ   قالنالا ، ىلإ  قی  ةؤر ش   ّ ئالا 
.هماح بج  ىلإ  يتاّراغ  ََن  .قالنالا  ىلإ  قی  هنأ  وی  نلوأ  ع  ل  هقر ؟ ىلع  للا 

ناك ةلا  .ةلاو ل  ّهلا  لا  عق  ئاز  َّم ، نعم  بانأ  ةثالث  هعم  ق  ناك ق 
.ًاج ةهك 

.ةلا نلوأ  ىعأو  لاق ، "خ ،"

.ةلا لَكأ  هل  ًاش ، نلوأ  لق  ل 

.ةلئالا ةمابالا  لت  فب  فكام ، لاق  هش ،" سراف  "

ففت ةُم  ـ لا تاعالا  عو  َفَلا ، عم  ناخلا  ًالم  ءاهلا  ناك  فلاو  ةمالا  ع 
اذام همامأ  لأس ش  .لقلل  ةلفلا  یداخألاو  قدالا  يف  ٌباض  َّتو  .ءاهلا  يف  فه  ال 



.ألا لا ع   دوح  ٌحأ ع  جخو  بالا  فَّت  اذإ  ل 

."؟ هلبألا اهیأ  أر  ام  : " غو ةع  ّيللا  فرا  تص  داع 

.اله قف  ةعرأو  لا  ىلع  فنو  تاعاس  يناث  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  ٌةعرأ ، له 
ل م هلك . .هّس ل  يف  ّف  ًابأ ، هلك  هم  لأ  صأ  .هتعم ل  يف  ضاقنالا  عب  عش 

.لذ هحأ  ّق  نأ  ال ال ؟  خأ ، ةهج 

، فحالا ماللا  .ًالقث  هب  ّلح  لا  لا  ناو  .راهلا  ءض  عم  ماللا  لءات 
، ةم لوأل  ًالك  يع  غو  ًاج  ًاققح  لذ  لك  اب  ...ةغص  ةِّم  ضاحأ  يف  عِّلا  بالا 
م هف  َّرت  فو  هلعف  لا  عللا  مألا  اه  ام  لءاتو  ةأما ، أ  همأ ، وأ  ناج  امإ  دارأو 

ىحو .لك  ناك  هنأل  همامأ ، ءيش ال   لك  نأ  هفن  ىلع  نأ   ىح  ه  .لصألا ال 
.ضاعسالا اه  يف  خآ  ًالَّفغم  نعتو  ةخ  ًالاح  كاه  ناك  لب  .هحل  لذ  لعف  هنإ ل 

همامأ ًاش  نأ  كَردأ  .هلع  عللا  َّعص  ام  یج ، هتح م  ىلإ  اُم  ـ لا ةُك  تداع 
كاه م هنأ  اك ل  مألا  ناك  هلإ ؛ ههانا  فل  حأ  الو  أی ، تلا  ع  .فلب ل  ه  ناك 

.ةالا

هبأ ةفلا  .لقألا  ىلع  ءاضألا  ع  كاه  نسو  نآلا ، راك  ىلإ  ًاملك  ةس ع 
ًاقم فلل  يعاد  الو  ًاّح ، ناك  قف  لك ؟ لأ  ةاهلا ، يف  مای  ام  ىلع  عضلا  ناك  .ًاللق  يتاّراغ 

.قافآ لیعت  دم  ةلألا  لك  فكام ، لاق  الم  .هف  ًاّح  ن  لا ق ال  قلا 

ناك لا  ةعللا  يف  ئالا  حأ  فات ، ىعی  ىف  لا ع  لصو  عُلاو ، ةسدالا  ع 
لو  لا  يتاّراغ  عِس  .لاهسإ  فات  صُأ  قل  .ةئلا  ةعلا  ىلإ  نآلا  ءب  عجای 

يف ىلعأ  ىلإ  هنلب  ًاعفار  ىفلا   ناك  .حص  هنأ  فِع  فات  أر  امع  هل  حص ، هنأ 
نأ .هلجر  ىلع  ل  فات  هعی  اذال ال  يتاّراغ  لءات  .فق  الك  ًایت  لاو  هفن ، قلا 

.ًام نت  نأ  لفأ م  ًارق  نت 

ضَّعت هنأ  يتاّراغ  فِع  فَترا  الو  هتش ، عم  باس  لم  و  ًام ، فات  ناك 
ءيش الو  اه ، يف  تاف  ءيش  أ  كاه  ل   .زاشالا  يتاّراغ  َعش  .هتعم  يف  خآ  جّل 
ءيش س أ  رعلا  للا  مو  ءيش ، لك  اه  ه ، يف  عجو  يناع م  ًىف  ناك  .س 

.هتعم يف  ناغلا  عب  عش  .غلا  علا  عو  فقلا 



فن يف  فات  ىنا  ًاخأ  .نوو  نقای  .قد  ل  فات  نقای  دلا  حار 
، ءالل باو  فات  جَحت  .هنلب  ِفُم  هو  رالا  دلا  هلع  لأو  عق ، داو  ءافق 

تام لماك  أقت  هنأ  اك ل  يتاّراغ  اب  .ًایت  لانو  هحأ   أقت  .ةقفلل  مو  ع  ل 
.هتعم

.ةّج ةب  ْراه  لاق  يلالا ،" نس  "

."؟ نأ ت الأ    " .م ت  يتاّراغ  لاق  صا ،" "

لا ىفلا  ىلع  رالا  َلُت  .خأ ل  ةم  هتاران  عّلی  أو  ًالِخ  ْراه  اب  .ٌحأ  ّدی  ل 
.أقت

يتاّراغ ىلع  افَّعت  .اللا  نو  ةنا  ىلع  نل  ِهم  قهام  ةع  اوّم 
اهح ناو  .ًاج  ًاك  تافلا  حإ  رص  ناك  .حاترا  مع  ع  اه  هلَعَج  .ًافقو  هل  اقّفصو 

تاقالعلا سوهم  ىلإ  لَّی  ناك  هنأ  يتاّراغ  رَّق  .لفسألاو  ىلعألا  ىلإ  فقت  يهو  ّهی  هقای 
.ةلا

". ةعولل ا  ةعولل ، ا   " .نسب لاق  اهلإ ،" نا  "

.هلم ًاِ ، ناك  نإ  يتاّراغ  لءات 

ةآ هشأ  تب  .بالا  قر م  ءاغ  اهلعو  ًامات ، ةئاد  نت  دات  ةكاس  ةب  اوّم 
عفل جأ  ًاققن  اعس  ةفالا ، لح  ةیالا  ةئالا  تاتالل  ماغلا  الا  يفو  مغلا ، ةَّلم 

.هتاح يف  اهآر  يلا  ءاشألا  لجأ  حأ  ةلا  نأ  يتاّراغ  عش  .ك 

.همامأ ام  نام  فرا م  لاق  ًاج ،" ةك  ةالو  هه  "

دلا نآلا ه  ةالا  يف  حلا  يفه   " .راقب فكام  لاق  ًاك ،" يعی  بالا  اه  "
". هم لأ 

.ًءاعد لی  نلوأ  ناك 

.ًاقِلق يتاّراغ ، هلإ  ََن 

.نسب لأس  هل ،"؟ یت  "ك 



.ا لاق  فعأ ،" "ال 

". ةج ةلا  وی  هل ال  عن ، "

.فكام لاق  ةج ،" ةلا  وی  ام  حأ  ال  ةلحلا ، هه  يف  "

اناك للا  قف ، هَلجر  ل  .هنالت  همق  نأ  ةم  لوأل  يتاّراغ  كَردأ  .خآ  داس ص 
غ لاعلل ع  ةجرالا  ةهلا  ىلع  ناك   هنأ  َحال  .همق  لب  قلا ، ع  م  هناعُت 

لمالا هتس  باّس  لغأ  .لَفو  خآلاو  لا  ب  همق  حس  لما  ضرألا  أ  هل  كاردإ ،
.ًادراو ًار  لای  ءاهلا ال  ناك  .هقع  ىلع  ةقالا  ََلقو 

.جاهبا فكام  لاق  كاه ،"! ىلإ  اونا  "

ةع ةبار  ىلعأ  ىلع  عقت  ةقم  نا  نوّ  اناك  .رالا  ىلإ  نوخآلاو  يتاّراغ  ن 
وذ لات  كاه  ناك  .ةلئالا  رقلا  هاش  لح  ءب  لَّلت  بالاو  راج ح ، اهب  ةغص  
ةوم م ع ةئص  لع  ةراس  ىلعأ  ىلع   ٌ قو ج  .غراف  ع  هب  قِّ  ةرم  ی 

.روغ هلإ  حارو ی  ام  يو 

لت ّت  له  .اقن  لك  ال ت  ار ، ا  هج  ىلع  اهنإ   " .فكام لاق  ال ،" ةقم  لوأ  "
."؟ ةعللا

.ةأف نلوأ  لاق  ًاك ،" لت  نأ  "

عن .عالا  لاق  الم  يصخو ، زام  نام  هنإ  ا ع ه ؟ باقلا  ةلم  ام  "
-". ءالل عنام  فل 

!". قف صا  "

ال  " .َُم ـ لا راهلا  ءض  يف  ق  ضاب  هبن  َمَو  .فكام  لاق  لل ،" ا  هآ ، "
، هتاذ تلا   ل  ًاأ ، عالا  لاق  الم  نلوأ ؟ ا  لك  لأ  تلا ، ةف  ًاقح م  عنات 
، ًاح  " .ح فكام  أب  لَّفغلا ،"؟ اهیأ  عی  ام  اه  له  .قلا  يف  ةل  ةفل  ءاقلسالا  لب 

-". داق ًاقاشإ  كأ  می  كاه  ا ع ! جهبا 

.ءوهب ا  لاق  هنأشو ،" هتا  "



هنأ .ءا  ىم  رداغ  نأ  ع  هنأ  هفن  عاقإ  يف  لغم  هف  لذ ؟ لعفأ  نأ  َّيلع  اذال  "
". قاعلا ِلفُ م  هعدأ  ل  ًاح ، .قالا  رق  ًاس  لذ  ن  ل  ةاب ، لسا  اذإ 

.يتاّراغ لاق  نأ ،" تس  اذإ ل  ، "

ةلاخ ناك  اهنأ  اع  ام  ...ةلئالا  همابا  يتاّراغل  باو  فكام ، لاق  تأ ،" ينإ  لجأ ، "
اه .ىی  َم  ه   " .هم فا  يتاّراغ  داو  ًاضاغ ، فكام  اب  ةأف  .ةلا  هه  ةهاف  أ  م 

". حألا

". ُفِق قل   " .فجأ ت  نلوأ  لاق  اهب ،" ماقلا  رأ  عأ  "ل 

اذال ال .ًاذإ  ةعللا  هلق ؟ ام  اه  لأ   " .هن راسا  قو  فكام  لاق  قالنالا ،" ىلإ  قت  "
."؟ ةاب لت 

.يتاّراغ لاق  هنأشو ،" هتا  "

-". ار ا  عسا  "

". َّت ناسف ، .ةصالا ال  هق  اه  هعد ُی  .حاو  فرا  اف  .نأ  عسا  "ال ،

". ءات ام  .يتاّراغ ل  ا  ًاح   " .خأ ةم  فكام  با 

.اهم يهو  اهعق  ىفكا  لب  .ًاش  نلوأ  لق  ل 

ةعت نآلا  عت  يلا  راك ، ةؤر  ه  ناو  .فلاو  ةسدالا  ع  ماد  مال  َّلح 
لا ىلع  صاشألا  للق م  دع  كاه  ناك  .عم  جّهك  فألا  يف  قف ، فنو  تاملك 

لح ًاسراق  بالا  ناك  .ءاعلا  لوال  هلزام  ىلإ  هلك  اهذ  هنأ  وی  .ةللا  نلخی  هوی  يل 
قف ًاقاشإ  كأ  ملا  ناك  .ةّنم  ةش  تاار  يف  لاللا  ىلع  ّقساو  .يتاّراغ  ار  يمق 

يف ًاعرا  ناك  الال  .داعالا  هنام  يف  كألا  بلاو  تاب ، جهی  ةهُلا  و  هسوؤر ،
.قف َن  لا  نسل ، يسلا  تاذ  ىلإ  راشأ  .تالا 

ّت ىلع  ًارداق  ع  .ًاقاس ل  اهلَّق  يلا  ةافلا  نأ  نذ  ةخب  َعَشو  هتاف ، ناج ، ّت 
ناك اذام  هَّح -  ةقلا  لب  اهتخم  ىلع  هی  عضو  .هَّح  اهل  لا ، ةافلا  لت  لش 

. هو  ًاللق  لف  هلَعَج  هقاس  جفم  غ ب  َعش  اهلجر ؟ هی ب  عضو  لَواح  لس ل 



اهرص .ةع ل   ةسدالا  يف  ناك  .ًاقت  اهخ  ىلإ  ل  ًال ، ناج  عش  ناك 
هعت .نلا ل ت  ىلإ  هعفی  لذ  ناو  .ًاك  اهر  عل  قل  .هلَّق  يلا  ةافلا  لت  رك  ًاك 

ناك .عنات  ناك  اهل  لذ ، تدارأ  قل  .لقت  اهلع  فك  فع  لو  اهعم ، ةح  ةقالع  ق 
ل ل هعم ، ىشات  ةافلا  لعج  نع  لذ ، لعف  نع  نافلا  ع  نأ  فع  يتاّراغ 
يف ىف  لءات ك  .اهعِقُل  ةدارإلا  - ةق  م  ار  وأ  ةلا -  ةق  م  يف  ام  ل  هنأ  ُی 

ٌ لغ  نأ  رَّق  .ًاِ  لغ  ناك  نإ  لءات  .لتاق  ئالا  نأ  لغ  عا  .ًاِ  ناك  اه  ةلا 
.حجرألا ىلع 

تالا حإ  م  راخأ  ةحاشو  ك ، َح  كاه  ناك  .راك  ةیم  دوح  بق  اوّم 

ةعقُ لخب  هشأ  لذ  ناك  .ئفاد  بأ  جهو  يف  لا  غت  ءاضألا  ةعمو م  .ةنفللا 
.خأ ةم  اهم  رهلا  ث  اهف ، ضلاو  لا ، ءض  ةجافم م  ةفاد 

هجو يف  عارلا  للا  هنفو  َعفدو  ةلماك ، ةّلح  تی  يفاص س  هناج  ىلإ  ََّخ 
.يئاهك لس  ةناسأ  ناّ  نان  ناقت  هفلخ  ناو  .ئالا  فلم 

."؟ كرعش ام  "

". عشأ  ينأ  . أ  "

."؟ علا عت  له  "

". لازأ  يل ال  .عن  .فعت  نأ  ًاح ، عن ، "

."؟ نآلا صف  يه  أب  ام  "

". ًاج ينأ ق  عشأ  لازأ  .أ ال  سأ ، ...فعأ ال  "ال 

ءيش كأ  هنإ  لاقو  ماس ، با  .ةللا  ةلا  هأر  ع  ماس ، ًاض ، ًااش  لأس  ث 
هل هسأب  اهحأ  أموأف  .َقلل  هعاصأ  ةقق  ة  يفلا  لِسالا  ماقو  هتاح ، يف  هآر  عل 

.لقاب

ّت ًالوام  ةلاّلا ، هع  ىلإ  دع  أو  نفولا  لس  هم  َفَن  ق ، قب  اهع 
هروس م رق  نفللا  قا  دجو  رولا م  َلا ، حارو  .دولا  للا  يف  ات  لح 

يعاقإ ل  نفُو  نعفی  احارو  .ةسا  جَهی  ةللا ، ةلا  يف  رالا  دجو 



امعو .ًاغُن  زفُت  لات  ناك ال  اهنأ  ةجرل  ةیجو  ماخ  يُع  ىلع  ةم  ئالل  ةنالعإ  تاقلُم 
.دَْف ّعلاو  يّب  ةّعلل  احَّلو  بالا  كأ م  بم  ل  اَهبا  هقف ، تامالا  لاج 

ءاب الم  تی  غص  لجر  هو  هلام ، ناك  غص  اوّمو   ًةفاعنا  افعنا 
ةمقت ةللا !! ةلا  يف  رالل  ًانام  لقت : ةفال  هقف  ةزاغ  تاوم  داّب  َّعأ  ق  ةَّلم ،
لل ناح   نالا  ناو  نام ق ، يف  ةنم  ةش  ةراس  كاه  ناك  ڤأ !"  " م

 - ةعالا عن م  قب أ  جِّفلل  حت  ناقلا ال  نأ  ةس ، لك  ال ش  ل  الم  ڤأ ،
.ئالل ةزاغلا -  تاولا  لذ  يف  ا 

ناك .رق  هن  فافض  ىلع  ماُلا  دََُّم  ءاب ض  هو  راك ، يف  قرلا  ع  اوّم 
روم عم  ٌةراّفص  تفص  .هیداأ  نحِّلو  ةثامب  ِهم  ةللا ، تاجالا  فم ع  لاعلا 

.یج لخالا م  ىلإ  نعفی  ءارلا ، ىلإ  َفلِا  لا  يتاّراغ ، هآرو  باس -  ئالا -  خآ 

راغ ن  هن  يتاّراغ  َفخأ  .ةرافسا  ةب  يتاّراغل  داح  تص  لاق  لأس ،"؟ له  "
.ك قاهرإ  ع  هو  فرا 

."؟ اذام يلأس  "َم 

."؟ كرعش ام  لأس  له  .هلبأ  ا  يفلا  لِسالا  "

يف لا  لا  لألا  هع  هی  ىّت ل  .فرا  هع  هی  ىّت ل  َّيلإ ." ل  ل  "ال ،
.همق يَلعن 

."؟ هل ُلق  اذام  فعت  له   " .فرا لاق  يلأس ،" قل  "

."؟ اذام "

يف َّت  لات  لا ال  ةعق  ناك  .ةناوع  فرا  لاق  عشأ  ،" ينإ  هل  ُلق  "
.بألا ىلإ  راسالا  ىلع  ةرقلا  عشأ  ينإ  هل  ُلق  .ةققح  ةق  عشأ  ينإ  هل  ُلق   " .يفللا هج 

."؟ ًاأ هل  ُلق  اذام  فعت  لهو 

.نسب لاق  صا ،" هآ ، "

.فرا لاق  علا ،"؟ للا  اهیأ  لأس  "َم 



". ًاعاُص يل  ِّت  نأ   " .فكام لاق  عبا ،" "

-". ام لأس  له   " .را يلك  َمأو  لا  يف  فرا  مَّقت  خأ ، ةم  ةناهإلا  ًاعاش 

عباف .یش  غ  را  يلك  لاق  هلكأت ،" لعجأو  عللا  فنأ  عنأ  نأ  لق  اه  جخا م  "
.ش هنأ ش  را  يلك  عئالا ع  لا  ناك  .ةع  فرا 

.نسب لاق  يباعأ ،" ينقفُ  بالا  اه  "

َّخ هنإ  يفلا  لِسالا  لل  ًاأ  لاق  .لذ  هع   " .فكام لاق  اه ،" عاس  هُّس  "
". ًاماص هقُی  ام  اه  .ًاأ  ّج ، هو  .ةك  رق  ىلع  قل 

.ًافَمو ًالم  هتص  اب  .نلوأ  لاق  ةمداقلا ،" ةلا  يف  بق  امع  هلقعأس  ينأ  ّأ  "

". ئالا ئالمب  لَّخت  ال  ةعاقلا 8 ،  " .فكام لاق  تت ،" - تت "

.ةحاش ةمابا  نلوأ  لاق  ةعاقلا 8 ،" لعفت  نأ  اذام   فعت  نأ  "

". یج ًاح م  وت  َتأب  قل  ، " فكام با  هنا ،" "

ناك .ًاللق  عفتت  ىندألا ، لا  ًاج م  ةق  ناك  يلا  ةعلا ، تأب  ًءام ، ةعالا  لل 
فهو يئر ، يقفلا ل  علا  اوّم ت  .ًافد  كأ  حس  عسأ  ل  َتس  اذو  ًادرا  لا 

م بقلا  عق  لا  جاجلا  رَّلا  لا  م  تانود  تاع  ةلم  هافأ  صاشأ  ةع  هل 
.جَلا رََم  ةعاق 

.ا لأس  لك ،"؟ لأ  ام ، نام  يف  يئلا  لا  ىلإ  لس  "

". ًاملك عتو  ةم  يلاح  ع   " .يتاّراغ لاق  نواتلوأ ،" يف  "

.ْراه َّفص 

ةقن ًاملك ع  عس  نوعی  اناك  .راك  ةیم  سو  الخد  لذ ، ةق م  ةف  ع 
.هقالنا

 



 

 

 

لصفلا 4
 

لا باعلألا ه  جماب  لفأ  "

". سالا ِبالا  هف  لَقُ 

سّرا  كات  - 
باعلأ  جماب  م 
The Gong Show ينفللا جمانلا  مِّقم 

 

.راك علا م  لمأ  باخ 

.لا نال  لم  ناك  قف 

جالا م  ًادع  ت  خأ  ةلب  دم  ناك  لذ  اع  ام  ل  كأ ، دلا  ناك 
ةلا اتامح  ، " نام لك  يف  ةقَّلعلا  تافالل  ًاقفو  مِّق ، ناك  حاو  قّت  مو  دقلا ، تامو 

فعت ةنالا  ةسرلل  ةیدر  ةقسم  ةقف  كاه  ناك  .بلل  رات  هف ن  همو  ةئاُفلا ،"!
نت نأ  تداك  اهنأ  ةجرل  ةاغلل  ةس  ةق  ث ، ةعلا ، نالألا  ًام م  ث  يلا ، لا 

. ارب ىلإ  فحلا  ةعقم  ةعِّوم ،

ناك .خأ  ةم  ته  نآلا  ىح  قلا  تاقفم  ًاجمو ع  ًاجه  َّس  يلا  ةألا  فن 
ّقش .لا  ىلإ  لصوو  ةلا  قَ  قاخا  ةلا م  هه  َّت  .يسب  لات ت ع  ال 

للا ىلإ  دع  نأ  يسل  حت  ناك  .ق  ّعی ع غ  هحأ  لعجو  نافلا ، اهق ب 
يش مأ  .لُّخت ث  ةقا  اهفل  يسب س  مأ  نأ  ةلل  او  هقداب ، دلا  َّهج  .ًالاح 



لاجر قاو  ناقن  ةش  لكأو  لمب  ىلع  ل  غص  ىف  كاه  ناك  .ًاع  اهسو  اهب 
.راك رع  لالخ  ثح  زبأ  يسب  مأ  ناك  .هتاراس  حإ  يف  يسب  مأ  نع  ةلا 

.فكام لأس  ار ،"؟ ا  نواتلوأ  ع  يتأ  اذام  "

، ةاللا دوحو  .اغوأ ث ك  .رغنا ث  أ   " .جاعنا يتاّراغ  لاق  ةخ س ،" ُل  "
". هفعأ ام  لك  اه  اقفتا ؟ .ًاقت  .اه  ًاملك م  ثالثو  ةخ  يلاح 

". ًاملك نثالثو  ةخ   " .هحأ َّفص 

.باكا ْراه  لاق  قَُّ ،" "ال 

."؟ ئالا یأ  لءاتأ   " .فكام لاق  قَُّ ،" هلكأ ال  عللا  مألا  "

.نلوأ لاق  اغوأ ،" يف  هح  "ع 

ماحالا ئاف  هقهقت م ش  لا  ئالا ، عضو  ةاغ  يتاّراغ   َّفو  ًاعج ، ابا 
.قف تاعاس  يف ع  هوم  ىلإ 

فكام لّت  ةلوام  ناك  ءيش  أسأف  .ءيش  أسأ  ع  لذ ل  .نعتو ل  ةخ  رداغ 
.ههذ ةفلا م  د  .ةجذالا  هاك  ةف  ْراه  وأ  .ا  وأ  لذ ، قِّ 

ةفر ت ق  تاقف  اوَّم  .ًارهم  ح  لا  داك  هفلخ ، راك  صأ  امع 
ٌراق م َّفص  .ةجم  ءادس  وت  هلال  لع  ناك  هقف ، ًالاع  عفتم  حاو  ةرانإ  دع  ىلع 

.لقلا يف  ًاقاّو  ًالل  وی  هلعج  ام  بالا ، ىلع  ًام  ًاءض  قلا  ىقلأو  .ة  ع 

.ءام ةفشر  يتاّراغ  بش 

ا 12!". خألا  كیت  اه ه  ! 12 یت ل ـ یت ! "

تاذ ةیلا  ةلا  ُر   " هلع بم  ًارات  ًائات  ًاق  تی  ْف  ىعی  ًىف  ناك 12 
.ئس ل  هلع  اَّلت  همق  نأ  راخألا  لقتو  .هفش  علی  ْف  ناك  شاو ." لل  سولا 
.ْف لح  راس  .ًاج  ًاَعُم  ناك  قف  .ًاك  يتاّراغ  ث  ل  ئاقد ، ع ع  رالا  هلع  لُأ  امع 

.فك ناس  ةلام  .ْف  يف ی  علی  ًاش  أر  هن  فخأ  امعو 

."؟ لعفأس اذام  نفعت  له  ، " ةأف فكام  لاق  اه ،" ُتن م  اذإ  "



.ا لأس  اذام ،"؟ "

عشأ يلا  ةراسالا  يتاح  يف  ًابأ  عشأ  .يج ل  لك  َّقری  نأ  ىلإ  ةعمالا  لصاوأس  "
". یام لوألا م  يف  عُلاو  ةمالا  يف  ةققلا ، هه  يف  اهب 

.يتاّراغ لأس  ّج ،"؟ نأ  له  "

نأ ىلإ  جات  ار ل ل ت  ا  لع  ًارام  حصأ  نأ  ىح  ي   " .فكام َّكأ  عن ،" "
". قذ ِلت 

.يتاّراغ ِض 

نآلا هلإ  جاحأ  ام  لك   " .هخ ىلع  يلا  ةلا  لو  .فكام  لاق  انأ ،" اه  مالحألا ، مأ  "
بقأ ىلإ  لقألا  ىلع  .بوغلا  يف  انالك  ُسو  ةك  ةلق  اهاقإ  ي  .ةئالا  ةللا  ه 

". قف

.مأ نلوأ  لاق  "ِس ،"

."؟ اذام "

". بوغلا يف  "ِس 

دجو قِّت  له  .لالا  يف  يققلا  لا   " .فكام لاق  ًاح ،" بوغلا ، يف  لا  "
."؟ ناه ا ع  يققلا  لا 

.لا يف  ا  ترآ  فناو  نلوأ ، لاق  ةج ،" ةح  تاقالع  دجو  قِّصأ  "

.ًاجذاس اب  قف  .لذ  لق  ىلع  من  ث  يتاّراغ ، لاق  يققلا ،" لا  دجو  قِّصأ  "

ةمابا باو  يتاّراغ  ىلإ  .نلوأ ث ن  لاق  هدجو ،"؟ قِّصأ  اذال ال  فعت  نأ  له ت  "
". نافع اه  .كاز  لأسا  .ْف  لأسا   " .ةفم ةم 

هعم حارو   ام  نام  ماللا م  جخ م  ناك ق  .نسب  لاق  عل ،" فقم  هل م  ا  "
.مات حضب  ل  ئس ، ل  ل  جع ، نسب  ناك  .خأ  ةم 

ّ حأ  ال  : " ةل ع  ماغ  ل  فاضأ  ث  فكام ، لاق  ًاعل ،" ًافقم  ل  "ال ،



". ىتلا

ناك هنأ  ُتجوو  ةسرلا  يف  هع  ًاقت  ُتدعأ  قل   " .ا لاق  هّ ،" ناك  نالآ ب  راغدإ  "
-". ال - جل لم  هل 

.يتاّراغ لاق  ةج ،" ةعمال  "

". حص اه  عن ، "

.نسب لأس  قت ،"؟ اذام  "

لجر عم  وأ   " .ا لاق  ةم ،" ةأما  عم  ةح  ةقالع  قل  ةغر  ءلا  ن ل  نأ  قأ  "
". ةأما َك  اذإ  م ،

.فكام َّلع  ًةهكاف ،" َك  اذإ  وأ  "

ةعمام عضم  اف  فك  قف   " .ًاضعم نلوأ  لاق  عللا ،"؟ عضلا  اه  اف  فك  "
". ًاج فقم  اه  ىتلا ؟

؛ هلا َّفمو  ًال  ناك  قلا 2 . لماح  ماهابأ ، ناك  .ك  تص ع  لاق  ال ال ،"؟ "
يف ةلا  تاقالعلا  عب  فلل  وأ ل  ةل  خأ  ًاعج  الع  نأ  قعأ   " .ئاد لقاب  و 

". خآلا لاعلا 

". يبآ ا ع  لفزور ، رنالإ  خأ    " .فكام لاق  ونم ،" لرام  رأ  "

.ًایت دلا  حأ  هل  هَّجو  همامأ ، .هعصإ  ماهابأ  هل  َّم 

يف ةلئاه  ةعص  هنأ   ل  اك  ءب ، نلوأ  َّلت  ةعل ." ةل  ًالهم  .ةل  ًالهم  "
". عضلا لك ع  جخ   " .علا

.فكام لاق  نلوأ ،" هلا ه  يثألا  فلفلل  ةضام  لل ، ةمالا  ةعلا  "
-". خأ ع لاعأو  ةان  نود  ةخخ م  ةخلا ل  فلم  "

! ةعخ لا  ةعل ! ةل  نا   " .جاجلا ّك  ًاداح  هتص  ناك  .نلوأ  خَص  نا ،"! "
."؟ مهفم ةك ! ةك  ءيش ! ال 



.ملا ةقلا  ءالا  ةل  ةكالا  لاللا  يقلت  ح  همامأ ، يتاّراغ  ن  .ٌحأ  ّدی  ل 
نأ رأ  .لا  همق  سق  يف  جّلل  ىلوألا  ةهالا  تاخلا  رعلا  ه  ال  ناك  نإ  لءات 

.لجأ نأ  رأ  ءيش ، لك  ىلع  ةعللا  .جاعنا  هّس  يف  ّف  لجأ ،

يهو لاعلا  يف  ئاقح ك  ثالث  كاه   " .ٍلاع ٍت  لق  نلوأ  ناك  َّم ،"! لا  "
ْفل لح  ام  ل  ل  امعو   ! غ ال  قف  ج ، زُّتو  ةج ، ةعمامو  ةج ، ماع  ةجو 

-". كازو

ناك ءارلا ، ىلإ  َفلِا  امع  هل  .باس  هنأ  يتاّراغ  فِعو  ِض ، تص  لاق  صا ،" "
.لا ةفالا  بقلا م  لا ف و  ىلإ  باس ی 

.لللا ءاس  يف  ًاغز  ًاخ  ًةسارو  اهفلخ  اهتاكّم  تص  ًةفِّلم  هقف ، ةثاّفن  ةئا  تّم 
فصألا لَّت ب  يلا  ةمامألا ، اهئاضأ  ةؤر  ىلع  رداق  انل  ةافك  فم  لع  ىلع  تَّم 

هامق حارو  .ًالك  ًاقت  ناقلغی  هفج  يتاّراغ  كتو  .خأ  ةم  ِّف  ا  ناك  .خألاو 
.اهفن ءاقلت  ناكّت م 

ل علا  اهع  درات  ةئاع  رافأ  تأو  .هتس  لی ع  ئالا  فن  ههذ  أب 
حلو عقاقلا  ةغأ ع  ...ًاج  ًاغص  ناك  امع  ةلیإ  ةهت  هل  يّغت  يهو  همأ  َّت  .هلقح  يف 

نأ دارأ  .الا  ةشاش  ىلع  ةلم  هجو  لم  ًاج ، للاو  لا  اههجوو ، .ةّلا  ةّلا ، لا ،
.اهجَّوس ، ُ امع  .بألا  ىلإ  اهّ  ىقو  اهلّق 

ىلإ ل  دا  لا  كالا  اهعشو  شَلا  للا  ناج  هجو  هلم  لح  اه  لك 
ئاش ىلإ  ناهاذ  اناك  اهنأل  ءادر  ق  عق ت  اذ  ةحاس  بث  تت  ناك  .اهخ 

.ًالصو ًاجّعم  ًاترش  تی  ناك  هفن  يتاّراغ  .ر 

ناك .هعراش  خآ  يف  لا   للا  وأ ، يج  هجو  اههجو  حصأو  .ناج  لاز 
ةفح يف  لا  ةداع  ةعل  ناعلی  يج  مأ  اهلع  امع ق  اهع  ةمالا م  يف  يجو 

هتخأو همأ  تأف  همأ  يج  مأ  لتا  .ثالا  بانا ل  كاه  ناك  .يج  لم  فلخ  لملا 
أ نود  م  عرالا  يف  ًاراع  و  ج  هلَعَج  اذإ  هرعش  هلأسو ع  اهمن  ةفغ  يف  هلجأو 
مع لَّسو  يی  أب  ناك ق  .علا  ِلا  م  لِّللا ، جاحإلا  ِعلا م  هج  قنا  .الم 

.هبأ راخإ  معو  ...الم  نود  عرالا م  لی  هلعج 



تالا واقت  ىلع  ناللی  وأ  يجو  ناك  ةثدالا ، لت  ىلع  تاس  عس  ع 
ناع اهو  ًاقح ، هلإ  نای  اناك  ام  ةفعم  نود  ءالا ، دام  ةسلا ل  ةفالا  تاراعلا ع 
ةعق َّفل  ءاقش  ةس  كاه  ناك  .ام  ءيش  .ءيش م  اهج م  يف  ةقِّم  ةُم  ةراثإ  رانا 
كاه ت ن  نأ  اع   الَدات  .ًاج  ةل  ةل  اهف  ناقِّ  اقو  اهَرو  ىلع  ءاقرز  ح 
ءيش ك جی  هنإ  يج  لاق  .فِع  هنإ  يج  لاق  .ةراع  همأ  أر  هنإ  يج  لاق  .شاقلا  ةعق 

.زاشإلل ًام  ناك  يج  هلاق  ام  نأل  يج ، قِّ  نأ  فر  .ٌّش  هف  علا 

عقلا م لذ  يف  لاجلا  تافلم ع  تالا ال ش  نأ  ًاكأم  لای  ناك ال  لذ  عمو 
ةارام ناهاو  ضعلا  ناعُو  لذ ، ناقای  ًال  ًاناجرأ  ًافص  ًاقغ  امأ  قو  هداجأ ،

نأ ه  ناك  .ءالا  دام  م  عرال  لباقلا  نالا  يف  لقلا  ةش  بأم  يف  ةئاب  لب 
.هتخم ةساقلا ت  فصلا  ةفا  قلا  فن  هلح  يف  ًاقح  ع  نأ  ع ،

جاحاو ناعلی ، اناك  اب  ةئاهلا  هقب  ةنا  هف  ىلع  وأ  يج  ََل  ةلالا  ةلا  يف 
نأ َّقی  ل  .لذ  لت  يلا  ةلا  يف  اهع  اَعبا ع  .العلا  هفش  يف  زَُغ  عرأ  ىلإ  يج 

يج نأ  اهقو  فع  ناك  هنأ  غر  لذ ، ًاكأم م  ناك  .ًاثداح  لذ  ناك  .هف  ىلع  يج  ب 
نالا ك لذ  ناك  ًاثداح .) لذ  ناك  ةراع -  اهای  نأ  َّقی  ل   ) ةراع همأ  أر  هنأل  ىلع ح 

.ٌّش هفو  علا  .علا ك 

، ةّلا لا ، حلو  عقاقلا  له ت ...؟ صالا  ، بوبلا  قف  ا ع ، ًان  ل  هص ،
...ّيُب ا  ...هص َن  ...اهبا  ّت  مألا  ...ةّلا 

."!47 یت ل ـ یت ! "

.هل فكام ی  ناك  َّتو ." هنا  .ىف  ا   " .هعالضأ يف  ةاف  ٌفِم  هَن 

.ةدالب يتاّراغ  لأس  نآلا ،"؟ ةعالا  "ك 

". نثالثو ةخو  ةمالا  "

-". ُك يل  "

". رعلا فعأ   " .فكام لاق  تاعال ،" ت  "-

". كألا اب  اه  ًاح ، "



لعف كامق  عت  ل  ىت  الأ  .ةقلا  بوهلا  ةُّك  م  ، " فكام لاق  هذ ،" اه  "
."؟ لذ

ع ىت ل  الأ   " .ههجو ىلع  ةهال  عت  ًاسار  نسب ، لاق  راّولا ،" صقلا  مسأ  "
."؟ لذ لعف  لك ش 

الك ةكالا ، يف  كأ  َتع  الو  .بالا  ىلع  مسم  هشأ   تالا  نأ  يتاّراغ  َعش 
ةفلاو عان  لمر  س  ةاهلا  يف  ءيش  كاه  دع  ال  نأ  ىلإ  .لا  لذ  ةؤر  ةعص  تدادزا 

ًاققح ناك  اه  .خأ  وأ  ةق  لا  هت  تالا  ناك  .هم  جخ  لا  معلل  ءادلا 
يضالا يف  ًاع  ناك  حالا ، يف   ةألا  لت  ـُم ، لا لا  لذ  ل  .ًاسلمو  ًالصو 

.ىعم الو 

هج يف  ّس  ئالا  نأ  لا  لصو  .ةلا  يف  ًاملك  ناث  يلاح  اعق  ق  اناك 
اه نأ  يتاّراغ  َعش  .ًاملك  نالا  ةقن  ىلإ  نل  امع  ًاق  ًااخ  يقلو  هلع  ل 

.حجرألا ىلع  ءاه 

لعف هل ل  .خأ  ةم  هتس  علل  ةق  ةغب  يتاّراغ  َعشو  ةداح ، ةل  ةه  اوِعص 
خرالا يف  ةألا  ّتو  هل ، علت  راك  ءاضأ  ناك  .ةققل  ًاع  راس  ث  باّلا ، لب ف  .لذ 

.حلم دع  ىلإ  لَّتو  ءارلا  ىلإ  َفلِا  يلا 

ا 47!". ينالا  یلا  ! 47 یت ل ـ یت ! "

ع أب  .ئاقد  ع  يف  ينالا  هیت  .دقلا  هنأ  كرُل  ةل  ىلإ  يتاّراغ  جاحا 
ام اه  له  .حلا  كأ م  تام  أأ  هنأل  تام  لا  لهلا  ىفلا  ّت  .خأ  ةم  فلا 

؟ هلعف ناك 

ا ع  نلوأ  ناك  .هف  نقِّ  نلوأو  او  ْراهو  فكام  ناك  .هلح  ن 
لأ ةفل  نلوأ  قل ص  .ةللا  يف  ىح  نلوأ  هجو  ىلع  علا  لذ  ةؤر  ه  ناو  .های 

.يتاّراغ ت  نأ  دارأ  .عالا  لا  يتاّراغ  لعج  دارأو  .صاشأ  ةس  م 

.جاعنا يتاّراغ  لأس  خأ ،"؟ ءيش  له ت أ  "

". علا ال  " .ًاع هاع  قلناو  نلوأ ، لاق  "ال ،"



ةع ةدالا  عو  .لث  الإ  ةعسالا  ناك  .ةناوع  هعارب  ًاحِّلم  نآلا ، راصإ  يتاّراغ  راس 
رداق هنأ  خل  ةه  ةغب  َعش  .یج  ًاح م  حس  ًاملك -  ةثالث ع  ع  لث -  الإ 
ىلع ...ةقا  لای  هوها  هنأ ل  هع ، لاسرإ أ خ  ىلإ  ةجا  ال  هنأ  لذ ، قت  ىلع 

.ع لقألا ل 

لم نافلا  فاأ  هف  كّتو  .ناخلا  لم  ةعفر ، ةشأ  يف  لا  ىلع  بالا  نا 
عج ةقلغم  غص  بآ  اوّم  ةلا  يف  ًاملك  ناث  ع  .ه  ىلع غ  ةئاه  ةكاد  قراوز 

.بالا يف  ءلا  رُِم  لئام  لش  .لمالا ل ت س  ةئص  دقو  ةّم  همامأ  جتو  هابأ 
.حأ تأ  .ئالا ل  تأ  .حلا ل  جّهلا  يقلُی  فتاهلا  حضالا ل  رلفلا  ءلا  ناك 

ىلإ ل  نأ  لق  ل  لا ، لصو  .همامأ  ءافص  ةفال  اوأر  ث  فلب ، لا  فعنا 
: هفل ةفاللا  ةءاق  ىلع  ًارداق  ناك  يتاّراغ 

ة تاعس  مت  رانالا  ةیلا  تاقلا  تاحاش 

نأ َم ی  يتخإ ! ا  اعسأ  : " ح فرا  حاص  همامأ  ام  نام  يف  .نأو  تاهوأت 
."؟ ةقلا ىلإ  يقا 

.ءوهب لاق ش  غلا ،" هعلا  اهیأ  عللا ، لغأ ف  "

!". يلعجاو اه  ىلإ  َلاعت   " .ةق فرا  حاص  هلبألا ،"! اهیأ  يلعجا  "

.ا لاق  عَّی ،" هنإ  "

". دّلا ىلع  ةلئاه  ةرق  هیل  هلم  یلا  بالاف  .قف  دَّی  هنإ   " .فكام َّدر  "ال ،"

ةع .ةللا ل  هه  ّلت  ي  هنأ  قعأ  ال   " .م ل  ًائداه  نلوأ  تص  ناك 
". ةعالا يف  فنو  تاملك  ةس 

يف اهق  ةؤر  للا  م  ناو  .ًاقت  اهلفسأ  ىلإ  الصو  ق  اناك  .هقف  ةللا  تّما 
.هّس يف  يتاّراغ  ّف  ةاهن ، ام ال  ىلإ  عفتت  اهنأ ق  هفعن ه  ام  لك  .بالا 

.دعلا اوأب 

ىلإ ًاللق  َلمو  لا  ءاثأ  مق  يف  قَّح  اذإ  يتاّراغ ، فَكا  ًاعص ، مألا  ل  



ضرأ ىلع  نأ ت  اك ل  عس  مق ، يلا ب  ةغلا  ةعقلا  يف  ًاح  قَّح  اذإف  .مامألا 
، ةنس دادت  تح ل ت  يف  سافنألاو  ئر  نأ  فن  عت  نأ  عت  ل  علا ، .ةم 

.ًاقح لذ  لعفت  ناك  اهنأل 

نل نلای  صاشألا ال  ع  نأ  وی  ام  ىلع  خأ -  وأ  ةق  لت  راخألا  تأب 
اهل نأ  لصو خ  .م  ةعرأ  ةللا ه  هه  ل  نأ  لصو خ  .ةاحالا  سافنألا  ع 
نأ لصو خ  .ةللا  هه  ىلع  ًةقا  ٍئاس  لان أ  نأ  ث  هنأ ل  لصو خ  .تاملك  ةثالث 

.لصلا راخألا ع  فقت  لذ ، عو  .ةضالا  ةلا  اه  تاقا  الان  ناف  ةثالث 

". نآلا ع  اه  لعفأ  نأ  عسأ  ال   " .ةاتب لق  نلوأ  ناك  اه ،" لعفأ  نأ  عسأ  "ال 
ةغلا تالا  تاصأ  صأ  .لا  علا  لصاوو  لا  لصاو  هل  ةعقم ، هسافنأ  ناك 

، نلوأ ءاغ  ناك  خألا  ةحلا  تاصألاو  .حضب  ةعم  ةعالا  ةرافنالا  سافنألاو 
.هنا يهو ت  ةرَلا  فن  ةعلا  كّم  ةعقق  تصو  ةیع ، ماقأ  ّج  تاصأو 

لذ ن  .اه ل  ت  نأ  ًاج  لا  .دادی م  هتعم  يف  ِتلا  فلا  يتاّراغ  َعش 
لف .نآلا  ةحلا  دولا  ىی  نأ  ه  .لذ ال  ىلع  یت  لانو  هلی  حار  قف  .ًابأ  ًاعص 

...ث .خألاو  لالا  یلا  لاسو  ًاللق  هتتو  ءاإ  هلعف ه  يف  ام 

."!70 یت ل ـ یت ! "

هه ىلع  قت  كارأ  نأ  رأ  .مق  عفرا   " .فكام لاق  نلوأ ،" ا  غأ  نفع  هنإ  "
". سأ دَْف  لم  ةللا 

.ةسا نلوأ  لأس  ّهی ،"؟ لا  ام  "

لءات .هعس  ةداز  م  َّتو  هلخاد  يف  الا  ع  نلوأ  جوو  .فكام  هُ  ل 
ًاأ ع لءاتو  .هل  ام  خآ  ناك  نلوأ  هجو  لا  للقلا  الا  لذ  ناك  نإ  ةآ  يتاّراغ 

؟ عت تأب  له  باس ؟ ا  لاح  فك  .كاه  ةعلا  ةخم  يف  باس ،

نافلا ةق  قنا  .ًایت  لاف  .ةأف  لا  ىلع  ، 60 نسرال ، ىعی  ىف  لج  همامأ ،
.هلح نوّ م  احارو 

."؟ اقفتا لا ، ينامإ  ع  ل   " .ةم ةمابا  نسرال  لاق  اقفتا ،"؟ قف ، ًاللق  حاترأس  "



ةعاسو هقب  ًالماح  ةرَلا  فن  ةعلا  م  فق  لا  لا  ن  اههَّجوو  همابا ، عّتا 
.أ لا ال  ذالفلا  ةعلا م  هقت 

". ينالا یلا   " .لا لاق  ا 60 ،" یت  "

نأ ءلا  ع  ال  .قف  حسأ  انأ   " .هل لق  نسرال  عَسأ  هب ،" لأس  عسا ، "
ًاففخ ًانأ  نلوأ  َرَصأ  يباصأ ."؟ ا  لذ  ع  له  .قلا  لا  ل  .قلا  لا   

.هنلب قاس  لی  نأ  نسرال  لَواح  امع  َفَنو  نسرال ، نا  هروم  ءاثأ 

ّف نآلا ، هفس  .لالا  هیت  نسرال  لان  .هغص  يف  ةرا  فت  هتاب  يتاّراغ  َعش 
.َّلا دواعو  نآلا  هس  هّس ، يف  يتاّراغ 

لاق ًالهم ،"!  " .مداص ل  عقالا  هض  قف  .وی  ام  ىلع  نسرال ، كردأ  ةاهلا ، يفو 
-". ال ًالهم ، .هنأس  اه ، لعف  ال   ةل ، ًالهم   " .ًاقِلقمو ًاداح  هتص  ناك  .هفلخ  نسرال 

.ةللا اوعص  .ةقللا 

.فلب فكام  لاق  فلا ،" ىلع  ةقا  ةجاجز ع  نعتو  ثالث  "

نود ةقلا م  ىلإ  لصلا  ىلع  هساح  لك  ًاِّم  راسو  همق  يف  قَّح  لب  .يتاّراغ  ّدی  ل 
.ال كألا  .ةعللا  ةللا  هه  لأ  ، ةفال  نأ ت  لَقعُ  .لالا ال  یلا  لذ  لن 

.مانا يف  قدالا  تص  علعل  ث  مامألا ، يف  ًةداح  ًةخص  هحأ  َلأ 
". لذ ًاكأم م  انأ  فرا ، ناك  اه   " .جأ ت  ا  لاق  فرا ،" "

!". ةلا ةم  ئُم   " .ةعلا فرا م  حاص  ا ع ،"! أخ  "

قو ةعللا ، ةعم  ًاءج م  ناك  .نسرال  ع  رالا  هلع  لُأ  لا  ىفلا  ًابأ  اوی  ل 
فَّسأتو فصلا ، هن ع  عفر  ىلع  يتاّراغ  أت  .كاه  ىلإ  ال  نأ  لق  لا  جراخ  ىلإ  ُس 
.مقلا ةك  علم  ل  زات  ةفام  لا  هلع  لای  ناك ال  .ةللا  ةق  ةؤر  عاسا  دالا  .ًارف 
هلاع ىلإ  هم  حاو  لك  َنا  قف  .خآ  ًاش  حأ  لق  ل  .ملك  ة  هشأ  ةفالا  تب 

.تاعاس ىلإ  ّت  ينالا  تو  .هلاو  لألا  صالا م 

كاه ناو  يئلا ، لا  تالع م  راثآ  هلت  ٌيبات   ٌ عَّفت  ةللا ، ةق  بقلا م 



هجو تاذ  ةأماو  ًاج ، َّعم  جاح  وذ  زع  نوّ -  ئالا  اقار  .هلئاع  دافأ  عم  فق  عراُم 
.ءاهلب نوی  قهام  دالوأ  ةثالثو  ًاض ، ًافعم  تت  حماللا  داحو  ل 

َّی فكام  هجو  ناك  .فّهلب  يتاّراغل  فكام  لاق  ةارم ،" ه  ...هلإ  جا  ام  لك  "
". هسل ...دوو  ناغ  ...و   " .ًاقع

!". بألا اهیأ  احم  : " هحأ دان 

ىّغو .ن  هّس  يف  يتاّراغ  ّف  اهحل ، فقت  ةلا  .ًاش  هدالوأو  هجوزو  عراُم  ـ لا لق  ل 
نل أ ان  .اع ل  لو  .ای  هلئاعو ل  عراُم  ـ لا ل  اهحل ." فقت  ةلا   " ةغأ علم 
يف اههاش  يلا  يمألا  بغلا  مالفأ  يتاّراغ  َّت  .ةقالا  افكا  لب  .هیداأ  احِّلی  لو  .ةفال 

ةماّلا رقلا  يتأتو  ءالا  يف  تل  للا  كَُی  ح  هاص ، ماأ  لا  ه  ع  تاف  لك 
ةثاللا ءاهللا  هؤابأو  هجوزو  عراُم  ـ لا نأ  ضَفا  .يتاّراغ  َّس  اهو  همأ ، يُن  ناك ق  .هقف  متو 

یلا نافلا  دع  .يلالاو ك  ...يلالاو  ...يلالا  یام  لوأ  يف  ةعسالا  ةعالا  يلاح  اه  ننس 
، هِق ءام م  ةفشر  خأ  .اهب  فلا  يتاّراغ   ّ ل  ع ؟ ةع ؟ هلع ؟ َلُت  رالا  اوهاش 

.هف ءلم  .ّلا ث   باعللا  ّللا م  ًالوام  هف  يف  اهب  حارو ی 

يق لا  لا  رَّح  نأ  ع  رالا  هلع  لُأو  همامأ ، نالت  ىلع  يغُأ  .ةللا  تسا 
.لقألا ىلع  هش  ةللا م  نقَّلی  اوأب  هنأ  يتاّراغل  اب  .تام  ثالث  يعالا  هج غ  هنا 

ثالث كأ م  نو م  نلای  هنأل ال  فَّفم  یقت  اهو  لقألا ، ىلع  ًاهش  ن  نأو  ّب  ال  عن ،
جّت .تاّت أ  .اهعلبا ال  ث  هف ، يف  اهب  تو  خأ ، ءام  ةفشر  خأو  ًاللق ، هقهق  .تاس 

يف هءاح  َّغ  ام  ًاش  نأل  ل  نأ  ه  .ل  نأ  اه  نامإ  .نآلا ل  هلع  يقس 
.هی نأ  نود  لئاس  صاصر 

هُی نأ  نلوأل  لاق  ئالا ق  ناك  .تالا  ةللا  هه  ىلع  هلل  لذ  لحو  ةعت ، لاز 
...ًاج ًاق  .هم  ًاج  ًاق  ًاش  ناك  قف  هتاذ ، للا   اه ل   اذو  للا ،

 - يهلإ ا 

هی حإ  عفر  .ًاأ  هلع ه  ىغُ  هنأ ق  اك ل  یش ، راوب  ع  هنأ  ةأف  يتاّراغ  كردأ 
.ةق ألاو ، ألا  لا  ىلع  ههجو ، ىلع  هفن  عَفصو 

.فكام لأس  نأ  ،"؟ له  "



". راوب عشأ  "

". سأر قف  ةِقلا  ، "... ةعقم ةعس  سافنأ  لاق  ...عض ،" "

هق لخاد  ءالا  ع  َّفتو  .راولا  رعلا  لاز  .ًاج  ًادرا  ءالا  ناك  .لذ  يتاّراغ  لعف 
.خأ ةم  فاسالا  ع  هلعج  خل  هلب  لا  هلا  .خَص  !"، 47 ةِق !  " .ةدرا خ  يف 

.ةهل َنا  هنأ  ىّت ل 

ماخلا غ لا  يع  يتاّراغ  َعش  .ةیج  ةِق  هاعأو  ًالوهم  هم  دلا  حأ  بقا 
". َّيلإ لو ل  يلقل ، كجأ  قت  نأ   " .ةِقلا ًاخآ  ةاف ، لاق  عبا ،"  " .هناّقت تِّعلا 

هعس ةداز  ىلع  هفن  يتاّراغ  جأو  .ههجو  ىلع  علا  َّغی  نأ  نود  لا م  َعبا 
.ًاللق

.ةعسالا ةعالا  ناك  .ةقلا  ىلإ  الصو  ث  ًایت ، خآ  حاو  لی أ  لو  نوع  اوسا 
درالا لا  ناك  ّهی  لا  حلا  ءيلا  .ًاش  يع  اه ال  .ةعاس  ةع  يثا  لا م  اوأب  قل 
.ههذ يف  تالاو  .هت  ىلع  لا  هق  رعشو  .رفع  تصو  .ةللا  ةق  قف  ّهی  لا 

.اهل لای  الو  هؤاشأ  ناك  .ئا  كاردإ  يتاّراغ  اهب  َّتو  ةهلا ، يه  ءاشألا  لت 

."؟ "پ

". عن "

". ًاّح نكأ  نأ  لجر  ا  ينّ  "

.ًالهس لا  حصأو  .نآلا  اهلا  رلا  ىلع  اناك  .فكام  هُ  ل 

.ًاقت ةراعا  ةب  يتاّراغ ، لاق  ًاّح ،" ىقأ  نأ  هج  لواحأس  "

ع ًاملك  ناثو  ةخو  ةم  نوعی  نلای  ال  اناك  .فلب  ًالون  لا  فعنا 
.يئلا لل  يلا  ءاسإلاو  نواتلوأ 

هنأ اك ل  ًاشَّمو ، ًام  هتص  اب  .ًاخأ  فكام  لأس  لك ،"؟ لأ  ةفلا ، يه  هه  "
.راغلا ءيلم  َرَص م ق 

أ لی  ل  ًالهم -  ا  ىم  .حأ  لی  ل  .قلا  عل  ًاش  هم  حاو  أ  لق  ل 



ىلإ داع  نلوأ ق  ناك  .هتاخ  عاقإ  ىلع  ًاللق  هسأب  ئمو  هج ، يف  هی  ًاعضاو  ع -  یت 
.لكأ ْراه  ناو  .ةللا  يف  ءاب  ةعق  ههجوو  .ةرا  ءاعلا ،

.فكام لاق  يتاّراغ ،" "

". اه انأ  "

."؟ ةللا ةلا  ةاهن  ًامی  یأر  له  "

."؟ نأو "ال ،

-". ءيش لو  رالا  نأ ق م  ا  قف ،  ُ .ال  علا  "

اهل .يل  ًاعضم  ًاسرد  لذ  ن  نأ  لم  اهاحإ م  ىلإ  ينخأ  قو  .اهه  يبأ  ناك  "
". ةحلا ةلا  ناك 

". اهُیأر انأ  "

، هتازا حصأ  ىح  ًاج  بقا  لا  باس ، تص  ناك  .تلا  لذ  يتاّراغ م  لفج 
.ةم ةلاه  لم  هنذأ  لح  ففی  قشألا  هعشو  مامألا ، ىلإ  ًام  لای  هسأرو ال 

.ًاس غصأ  هتص  اب  .فكام  لأس  ناك ،"؟ فك  "

.باس لاق  فعت ،" نأ  "ال ت 

."؟ لك لأ  ُلأس ، قل  "

أ باس  ُِی  ل  .ىم  قو  أ  قأ م  هع  يتاّراغ  ةح  صأو  .باس  ّدی  ل 
.قالنالا یت م خ  لی أ  لو  نود ش  سا م  لب  .هو  تامالع 

.لأ هفن  عِس  ناك ،"؟ فك  عن ، "

يلاح لق  هنا  قو  .ةع  ةلالا  يف  ُك   " .باس لاق  تاس ،" عرأ  ةاهلا م  ُیأر  "
ةع سو  يلا  سلا  اون  اناك ق  .یاماه  ةالو ن  دوح  ًاملك م  عو  ةخ 
يَناج ىلع  ًاقع  سالا  ّفصا  قف  .لذ  العف  نأ  ملم  اناك  .ةاللا  ةش  ةرزال  ةلارف  ةقف 
.لا نأ ی  لق  ماقألا  ًاسود ت  ًاش  كأ م ع  ىفتو  .ًاملك  نال  لا 



ىلع لجأ  ُك  .ةاهلا  ةؤر  نلوا  ئالا ، عم  لا  نلوا  اناك  سالا  نأل  لذ  لَح 
". يل يبأ  هح  .يمامألا  فلا  يف  عقم 

.يتاّراغ لأس  كلاو ،"؟ لع  اذام  "

.عقم غت  ىلإ  ىح  ضأ  .ًامات ل  حص  ل  رمألا  رَّق  ناو ق  .قِفلا  يف  هنإ  "
". لا يمامأ  ةلا  هنا  قف 

.ءوهب نلوأ  لأس  لح ،"؟ اذام  "

.اهعاس ىلع  رداق  الك  اك  .اهؤر  تأ م  نأ  لق  مداق  اهعاس  ي  ناك  "
اق نأ  لق  ةلماك  ةعاس  تّمو  .ًاف  ًاش  ام  بقتو  ةك ، ةحاو  ةتص  ةج  هشأ  لذ  ناك 

اك مألا  ناك  .ةاهلا  ىح  اق  ناللا  ناالا  َلا ، ىلإ  نای  ان  .اهؤل ل  ةافلا  هف  ا 
اك .اهالك  ناجع ، اناك  .لا  ىلإ  نای  قف  اناك  .كاه  َلا  دجب  ىح  افع  اهنأ ل  ل 

". اهمق يف  مام  هحأ  عضو  نأ  ع  نا  اهنأ  ل 

.هب عم  َّلحو ص  .نآلا  باس  ىلإ  نع  للا  حصأ 

ح علا  ناك  .هعاس  نع  نلای  هنأ ال  اك ل  ًاقت  هف ، ح  َلا  ناك  "
حضب ًاعم  ناك  لا  حلا  ءيلا  ل  خآلا ، بالا  سإ  ح  علاو  بالا ، حأ  سإ 

وأ لَّب  امإ  ينا  لا  بالا  .ةداسو  لم  ًاراو  ًا  عَفدُأ  ُك  اه . ...اه  ...اه  ءاغلا  لذ  ه 
.لا یلا  ي  ال  هلاوس ، يف  زَّت 

حجرأی هئاح  يَلعن  حأو  حفم ، هقو  ًاض  قشأ  اهحأ  ناك  .ةشام  يمامأ  اّم م  "
ىح خآلا  بالا  ع  لو  .هف  ةملا  ةدالا  ت  اهم  وأ  قلا  وأ  ءاغلا  لاوز  امإ  

صأ اهنأل  اذال ، ...اهم  يق  ام  وأ  .هلحاك  يهت ع  يلا  هرا  ناك   .هءاح  تی 
ةملا ةعوألا  ةؤر  و  ناجرأ ، هامق  ناك  لك ؟ لأ  اهلع ، لا  ءاّج  م  ةّثر 

ال ًاقحال ، همقل  ءيش  لعف  ىلع  رداق  اناك  ار  .ًاقح  اهب  ع  يق  هنأ  قعأ  .اهف ال  ةعقلا 
". ار .فعأ 

.ًائاو ًالهم  اب  .فكام  ناك  فقت ." .فقت  هللا ، "

."؟ لذ لقت  لأ   " .ًاقت فلب  باس  لاق  فعت ،" نأ  تدرأ  نأ  "



لان همامأ  ام  نام  يفو  لا ، ةفاح  هنا ع  ةرَلا  فن  ةعلا  تّم  .باج  ال 
.ًایت ٌش 

ىلإ هعارذ  عفر  .قف  ًاللق  يع  ناعی  اناك  .ءيش  لك  یأر  .خ  لا  لا  قشألا  ناك  "
ةناث ثالث  ع  هقا  هعأو  ههجو  ىلع  قس  نالا ، ًالب م  .نامس ل  هنأ  اك ل  ىلعألا 

.ةثالث ىلع  نا  اهالك  ناك  .ةثالث  ىلع  ناك   هنأل 

ال .ًاش  لق  نأ  لوا  ناك  زاف  لا  للا  نأ  اوأر  اَهباو ث  اَهبا  .جهی  َلا  أب  "ث 
فَحز .ةاب ث  يی  ناك  هنأ  الإ  يّل ، نأ  هنأ ی  اك ل  هكُر ، ىلع  قس  ناك ق  .اص 
هلع ناك  ءيش  لق أ  أب  .لا ث  قشألا  للا  لذ  ىلع ق  ههجو  عضو  خآلا  ىفلا  ىلإ 

.لا ث للا  ِّل  ناك  .لا  للا  يف ق  لی  ناك  .هعاس  انامإ  ل ل   هلق ، نأ 
". أی نأ  فك ی  هلأسو  ةئالا ، زاف  هنأ  هوخأو  دلا  عسأ 

.لالا لب  ّلا  ىلع  اهلك  هتاح  عضو  هنأ  هل  اب  .يتاّراغ  لأس  لاق ،"؟ اذام  "

ال ًاش ، هُ  ناك  .لا  للا  ِّل  ناك   " .باس لاق  اهقو ،" ل  هل ، ءيش  لق أ  "ل 
". هعاس ل ن م 

.نسب لأس  اهع ،"؟ لح  اذام  "

.دراش هب  باس  لاق  تأ ،" "ال 

ًاج بنأ ض  يف  هح  هحأ  نأ  ل  اك  عب ك ، يتاّراغ  َعش  .ًاش  حأ  لق  ل 
عن لم  ًائا ، هتص  او  لالا  هیت  ىف  لان  همامأ ، .هم  جولا  هلع  رّعی  ضرألا  ت 

.هّس يف  عی  يتاّراغ  حار  نآلا ، ىلع أ ش  رالا  نقل  هعت  ال  ّبر ، ا  .َُم  باغ 
.ّبر ا  ّبر ، ا  .نآلا  قدالا  تص  ُعس  اذإ  نلا  باصُأس 

تی ًاق  ىف  ناك  ةلا  هه  .لللا  يف  لا  قدالا  تص  َحَص  ئاقد ، ع  ع 
وأ لؤالا  ىلإ  ةم  دعت  ل  يسب  مأ  نأ  ةلل  يتاّراغ  َّف  .بأو  حأ  مق  ةك  ق 

.لقلا اه  ءيش م  وأ  وأ ك  يك  ىعی  ىف  ناك  يسب -  هل ل   نآلا ، ع  لقلا 

هرعش ع  ار ، هلأل ، بال -  ةضاغ  تالك  لقل  راسا  .نلا  يتاّراغ  ل ُ 
ىلإ فللا  ىلإ  عجات  ق  ناك  باس  ل  ّلا -  اه  ىلإ  ةعم  ىفلل  ةخألا  ئاقلا  لعج  م 

.خأ ةم  هحل  يتاّراغ  حصأو  داعالا  هعضم 



.هم نعلا  لا ، اعات 

 



 

 

 

لصفلا 5
 

لع نس  ال  ةققلا ، لقت  "ل 

". قاعلا لَّت  نأ 

را  بب  - 
Truth or Consequences ينفللا جمانلا 

 

.هَیت حأ  يتاّراغ م  َّلت  يهی ، لا ال  یام  لوألا م  لذ  لُلاو م  ةشاعلا  ع 

ناك ُ .لذ  حال  يتاّراغ  دالا  .مقلا  ةك  ىفلا ذ ق  لقم  ًایت م  ناخآ  نائاس  لانو 
.هفل ةققد  ةدج 

.ًاج تم  حاو ، .ناُح ع  ناع ، .ًائم  لس  هل  ًاللق ، لمو  تم  حاو ، سأر 
َّلا نعلا  ع  ةعلا ال  يف  اع م ن  ام  لس  حاو ، عج  .كاه  ةلم  ال  ناعارذ ،

هلح هالجِر  عت  يلا  ةفالا  لءات ع  .تالعلا  يف  لأ  .ناعل  ناَعُم  نالجِر  .هءاضرإ 
اهلعف اهقاعم ، أو  رمألا  مامز  هغامد  خأ  نأ  لق  ةفالا  ع  اهفن -  ءاقلت  م  اهف 

نأ لق  قلا  .ّيعلا ل م  هح  ماقا  ةصاصر م  عل  ةلقعم ، دوح  ع أ  ام  نالعت 
.ًالك فقلاو  راهنالا  ًاخأو  ًاجاحا ، حّنلا  ث  لّهلا ، هالجِر  أت 

.هلع ّح  ىلع  ًاج ، لس  نالات  اهل ال  َعُم ، هالجِر  ناك 

نامقلا لتو  .ًاضان  ًىف  ناك  قف  .لذ  رانإ  لئا م  ال  اناك  ، .هنالت  .نامقو 
ةّضََع ةغ  مالآ  كاه  ناك  .هناِلی  همق  خأ  .ًااو  ًااهذ  ًاماغلك  عسو  ثا  ناكّت 



عب َعَشو  باس  ةاح  ّت   ) برلا قخا  ق  لا  همق  يف  لا  عصإلا  ناك  .اهف 
، ع اهلع  رب  هت  لو  نالعت ، اناك  همق  .جعم ل  ل  هئا   ّ أو  هف ،) لّلی 

.ًاأ ًاج ، لس  نالات  اهنأ ال  َعشو 

ىلع دعلا  اه  فعضو  ًااش ، اثا ع  ىفت  .ةج  ةلاح  يف  نأ  هفن ،  ِّ حار  يتاّراغ ،
.ّيح نأ  .عئار  نأ  .ةج  لاحو  .لس  ل  نآلا ، ًاج  نلأی  حجرألا 

ام يه  یداحألاف  .خأ  ةم  فنُسا  باس ، ةق  ةاهن  ًائاهن ع  فقت  يلا  ةثدالا ،
ت ةرَلا  فن  ةعلا  دج  ةللس َن  قای  ، 98 ِّنا ، ناك  .ءاحألا  صاشألا  هلعف 

.علا فو  نالألا  يغو  لخ ه  اهنأ  اقفات  . 97 نااو ، عم  ًاج  عفتم 

."؟ ماألا می م  يف  ةجش  ةقح  َقلت  له  : " ةأف يتاّراغ  لأس  لذ ، نغ  يف  نسب ،

". لذ .ال ال أ   " .ةلألا َّف  .يتاّراغ  رَّك  ةجش ،"؟ ةقح  "

". ةققلا الق   " .نسب لأس  باش ،"؟ ا  حأ  "

قف .ًاغص  ُك  امع  ًةم  ٍةحاب  يمأ  يقح   " .ةفاخ ةض  ِضو  ْراه ، لاق  انأ ،" "
". كالا ةك م  ةك  ُلكأ 

.نسب َّحلأ  عأ ،"؟ له  "

-". يف ةفالا  نبالا  ةغر  فب ل م  ُّس  عل  ُأ  علا ال ! "

لاقو يباهل  ًاح  ناك  نإ  غلا  لا  ُلأس  قل   " .فسأ نسب  لاق  غلا ،" يخأ  "
". قُلا لت  هنإ   .ِی  لو  ًالقاع  ناك  نإ  ةجش  ةقح  يقلت  ع  هنإ  هل  لاق  يمأ  نأل  ال 

.ٍلاع ٍت  ْراه  لاق  فقم ،" اه  "

". ًاأ يیأر  اه   " .ًاك نسب  اب 

يف اهف  لِث  يلا  ةلا  ع  هخأو  ةعلا  ىلإ  نسفاد  نا  ئاقد ، ةع  ع 
تت ًاج ال  ةس  ةأما  لِق  هسأر م  ىلع  بُِضو  تاقالا  ةخ  ىلإ  فَحزو  لفس  ضعم 

، مشلا ةخ  اهنأ  َّو  لث  هنأ  هلق ) ّح  ىلع   ) نسفاد اهخأ  امع  .يلخاد  لاوس  ًاش س 
للا دارأ  هنأ  اهخأ  هلق .) ّح  ىلع   ) قلا عل  اهّلی  نأ  ًاج  ةالا  ةألا  هل  س 



.هتعم ىلع  ةشأو  من  شو  ىلع 

، هجُِ حر  كأ  لاعشإ  ع  ةؤل َم  هتلب  يف  اهنق  ةقام  ا ع  ترآ  هخأ 
هتخم ىلع  علا  لغأ  قاحإ  م  ةخلا  ع  علا  لا  ماهب  يفاد  ىفلا  لذ  ّتو 
َضأ اه  .ا  لاق  باعأ ، ةئار ح  هت  ةئالا  ناك  .ًاأ  هه  ىلع  علا  عو 

.ًایت لان  هنأ  ةجرل  ًاك  ْراه 

ةععلا ةلا  تراهنا  نأ  ىلإ  ةل  ةق  يلت  ةل  ةق  حاف  .قالا  أب  لذ ، ع 
.هقا ىلع  اج )  ) خآلا الا  لح  ةق ، ةف  عو  خآ ، ش  رُِّح  قف  .اهلكأ 
ًاشاّجو ًاتم  یلا  حصأو  هح ، ع  لی  علا  أو  .ةعلا  م  ةهافلا  حور  تدَّت 

ناك يلاو  ةَعُم ، ـ لا ةشاعلا  ةعالا  للح  عم  ل  ناج ، ع  ًاش  يتاّراغ  لق  ل  .فاعلا 
.هتاح يف  هفع  ءيش  لفأ  ناك  اهنأ  هل  اب  ّيلح ، با  خَّلم  دسأ  هشأ  ف 

تم هلك  اصأو  ةقلغُم ، ةلب  ع  ةقئلا ، ةرانإلا  ةعأ  ةق م  ةللس  اوّم ت 
كاه ناك  علا ، نالا  اه  ةاهن  بقلا م  رامس  مامأ  .فم  هب  نّلی  نآلا ،
ةفال كاه  ناو  علا ، اهع  اهسأر ن  الامأ  قو  فصلا  ىلع  عقم  ىلع  نائان  نااش 
اهح ناو  ةع -  ةعالا  كأ م  ُت  ل  ًاج -  ةعفا  ةافلا  ناك  .اهب  ةّلم  اهتءاق  ال  

يف مم  اهّل  ناك  .ًابأ  ًاضار  وی  ع  ةیع  ل  تام  لُغ  ًاضار  ًاق  تی 
.ءوهب هقف  نوئالا  راسو  عرالا 

ةرَلا فن  ةعلا  ةعلعل  نأ  ًاج  ًاكأم  هفك ، قف  فللا  ىلإ  ةعس  ةن  يتاّراغ  ىقلأ 
نإ لءات  .اهمامأ  َّم  ثلا » نأ « رُم  غ  ئان ، اق  اهل  .اهقأ  نت ق  نأ  ّب  ال 

، يتاّراغ اه  - اه لقت  اهفال  ناك  نإ  لءات  .ًاج  ةعفا  تب  .اهلُجر  ًااقع م  ىقلس  ةافلا  ناك 
.ًاللق ةغ  ةفلا  تب  قف  .لذ  ن  الأ  ىت  . " یام لم  "

هم هلّسی  يل  ءيش  كاه  َی  .للق ل  ّب  َعَشو  هعم  َّم  نعم  بنأ  خآ  لَكأ 
نلوأ نأ  تاعاس  ًاقم م س  يتاّراغ  ناك  قف  .ًام  نلوأ  عضو  ناك  .نآلا  ع  نلوأ 

ع ءلا  نأ  يتاّراغ  ضَفا  .نآلا  تایت  نود  مو  لای  ، هل ال  .راهنالا  ىلع  فشأ 
.نآلا ًاملك  ناثو  ةعس  يلاح  اعق  قل  .لا  ىلع  هتاح  نت  امع  ةك  ءاشأ  لعف 

بِّی عقلا  أو  ةعاس ، يلال  اوراس   .ةلهلا  ةللا  عم  ًالك  یداحألا  فقت 
ىلع يلا  ةجألا  يف  اهامرو  ملألا ، ةقرو  رَّو  همأ ، تاعك  خآ  لَكأ  .خأ  ةم  يتاّراغ  ىلإ 



.ةالل لا  الا  عم  يف  خأ  ةروذاق  دم  .لا  ناج 

.ًافاج ًافت  هناسأ  فت  يف  هناو  ةغلا  هه  ةقح  ناسأ م  ةاشف  فكام  جَخأ 
نحّلی یلا  صاشألل  حِّلت  .ًارع  لقف  أّت ، .ّعب  يتاّراغ  ّف  هلاح ، ىلع  ءيش   لك 

نأل فرا ) اع  ام   ) خآ أ ش  عم  ًاك  لدای  حأ  .لذ ال  يق  یهلا  نأل  ل 
.هلاح ىلع  ءيش   لك  .ًاأ  لذ  يق  یهلا 

خأ نلوأ  ّت   . نأ  با  ح  فكام  ّت  ًاقح ؟ هلاح  ىلع  له  
ءاضألاو نالألا  يف  ًایات  كأ  ةّح ، كأ  ءيش  لك  اب  .دلم  لل  لّفغلا  عضالا  هج 

.لاللاو

ًاج نأ  ٌخ  لصو  .ًاقت  ةحاو  ةعفد  ءاشأ  ةع  لح  ةع ، ةدالا  ةعالا  ع 
فقت نأ  لا ،  لاوز  عم  .هلا  ع  ةفع  ةعر  ةفصاع  هفج  همامأ  ًاغص  ًاخ 
فم ت  لا  "  " نلوأ تو  ةجّعلا ، ففلا  فعض ب  جاهبا  الع  .ًاقم  ةلا 

.ًاج

وذ ع  ىف ق  هنا ، ىفل   ئالا  ًاناف م  ح  فرا  أب  ةل ، ع 
 - مات ل  ناقلا  هعت  ءيش  اهو  هن -  ةل  نار  هَّجو  ةتم .) هاعمو   ) نار مولا  سإلا 

ةللا ت  ًافم  هسأر  يَ  ىفكا  لب  .ًاتاب  فرا  تاخ  ثأت  ل  .لذ  رُِّحو  
.ح ساو 

مألا لعت  ال  مق ! عفرا  هلبألا ، اهیأ  اه  عللا ! كق  ىلع  قرأس  قلا ! اهیأ  اه ، "
!". َّيلع ًاج  ًالهس 

اهرَّح .هنا  ئالا  ىفلا  َّعت  هل  ةقاشب ، فرا  اهادافت  .خأ  ةل  نار  هَّجو 
لن نقای  لاجر  لم  يفاع -  ّثأت  ال أ  نآلا ل  ةقب  تارّلا  نقای  اوأب  یلا  دلا ،

.ةرا يتاّراغ  ّف  تاف خ ، ىلع  ناجات 

هلن ًاضاغ م  هفن ، فرا  .فرا  ىلإ  نأ ی  نود  عسأ ، ل  نار   أب 
ةعئا ه مأ  : " هف حاص  لتاق ،) هنأ  ئالا  غالإ  دارأ  لا  لغ ، ناك  ه  َّعت  لا  ىفلا   ) ًایت

!". نار ا  عرألاو  ينالا  عرالا  يف 

.فرا ىلع  هو  ةأف  نار  راسا  اهع 



لب .ماها  اهعُ أ  نار ل  ل  نالا ، يف  ةقالا "! افقت ع  و" الفنا "!  " تاص لع 
.رأی هو  هسأر ، ًافُم  فرا  ىلع  ّقنا 

همق عم  ًالاجو  لملا ، يف  ًاقلم  لا ، ةفاح  ىلع  قسو  نار  َّعت  .فرا  هادافت 
.ًالاث ًایت  لان  .تعام 

!". هنا  " .ةزافسا ةب  فرا  لاق  هلبألا ،"! اهیأ  اه  "

.هلا شَّمو  ًالهم  اب  .هه  ىلع  قسو  ام  ةق  لنا  .نار ث  هی  ل 

ةل ص تداس  .نار  تم  ناك  ةع  ةدالا  ةعالا  يلاح  لح  لا  لالا  ءيلا 
ةح عت  ل  فرا ، ا  : " حضب ًاعمو  ًاخاص  ا  تص  ناو  قدالا ، ُِّص  امع 

". ًالتاق َصأ  قل  .ةذم 

حو ًةماه ، قس  ث  .تاصاصلا  ةق  م  ءاهلا  يف  نار  ةج  ترا  .قدالا  ترأز 
.لا ىلع  هعارذ 

ةعاقلا ةعاقلا 8 ! ةل ! لوأ  يل  هَّجو  ه َم  هیأر ، قل   " .فرا حاص  هخ ،"! ناك  "
."!8

.ًاش حأ  لق  ل 

!". لك ًاعج ! لع  ةعللا  "

". اع هِّفرو  هذا  .فرا  ا  ًاللق  هج  ىلع  قراو  ُع  : " ةله فكام  لاق 

ت فرا  لاق  ةلا ،" حاص  ا  ًاأ  عرألاو  ينالا  عرالا  يف  ةعئا ه  مأ  "
.جأ

ةلا ىلإ  هی  َّمو  .ءوهب  فكام  لاق  لا ،" ىلع  غامد  ةؤل  رانالا  عسأ  "ال 
". غلا لتاقلا  اهیأ  لذ ، ل  امع  جهبأس   " .اهف اهف ، اهف ، ناو 

نعالا و باُم  هنأ  ل  اك  هع  نوخآلا  عبا  .ًاه  خآ  ًاش  فرا  ت 
.يئاقلت ل 

ىلع ةلالد  نود أ  م  ئاقد ، عو  ةع  ةدالا  يلاح  ًاملك ع  عتو  ةس  اعق 



ةق ىلإ  الصو  امع  ةلا  هه  أخ  ناك  ةعاشإلا  نأ  ع  يتاّراغ  أب  .عن  دجو ج م أ 
.نكّی خالا  لاجلا  غص م  ناك َح  ءاضأ ح  ضح  اوأرو  ةغص  ةلت 

.عس ءام  یغ  قف   َّ يخ  ىلإ ج  ةهَّجم  تاحاش  ةع  ةرداص ع  ءاضألا  ناك 
". ًاقح  " .فكام ئاس  حإ  هفل  مَّقو  نلوأ ، لاق  ًاقح ،" لا  اه  حأ  "

ًاع ةرالا  ىمرو  هتح  يف  ًاع  ًاعان  ًاتص  نلوأ  رَصأ  كأ ، اقا  امع  هل 
همامأ ةقفلا  دافأ  ل  افنا ، لا ق  ئاعد  حو  ةلقلا  حالألا  ناحل م  ناك  .باعألا  يف 
ةسأ ةداس  اب  ام  يف  هّثو  هلا ، يف م  ًارم  فتاه  دع  اسغ  قف  .ناقتإ  نلع  اناك 

لح .اهنام  ةك  ةحال  يفللا  بالا  اعضو  ال  حللا ، لاسال  ةصف  هل  َّت  .ةض ل 
.ضغلا يف  هل  قم ،

، هماقأ ةق  ةعللا  يف  نوئالا  ساد  اذإ  ار   " .ماهابأ لاق  ار ،" ا  ناس ل  "ج 
". خأ ةم  راهس 

. !" ةعللا " ٍكا ، ٍعقم  ٍت  فاضأ  ث  نسب ، لاق  لض ،" لاحا  "

ام .نآلا  لا  ىلع  ناف ، ةعرأ  وأ  ةثالث  ىلإ  ّلقت  يلا  ةعللا ، ةعم  ناك 
، ةرَلا فن  ةعلا  فقت  .ءارلا  ىلإ  افلی  نأ  نود  خألا ، ةفلا  ىلإ  الصو  ث  هلع ، لقاب 

.ةعللا ةعم  م  ناثا  قس  لل ، خألا  ةفلا  ىلع  .نافلا  اكال  اهم  ناج  فقو 
.نآلا تاب  علعلت  حالألا  حار 

بم لفسألا  ةششم  ةك  ةحاش  ىلع  نآی  لم  َفعم  ناتی  نالجر  ناك 
ئالا ناقای  احار  .ءاخ  ةام  ةحأ  ناتو  ناِّخی ، اناك  ةماعلا ." تاقلا  حالصإ   " اهلع

يف يتاّراغو  او  ْراهو  نسو  نلوأو  فكامو  نسفاد  روم  عو  .اهمامأ  نوّ 
". يتاّراغ اه  .ه  اه  : " لاقو هلا  يف  هتراس  قع  اهحأ  َفقن  ةضافف ، ةعم 

ىلإ يثا ع  ةب  كزف  ًاعقم  تارالود  ةع  ُعفد  قل   " .خآلا حاص  ىف ،"! ا  صا  "
!". حاو

ةعألا ناك  .ةحالا  ه  ىلع  لا  ةراب  ةم  فتاه  ةعأ  ةع  يتاّراغ  َحال 
بالا حار  .لا  ََعو  اهل  ًای  عفر  .هع  مأ ل  لذ  هعأ  ءاس  لا ، هلصام  َض  يلا 
لا فعنا  .هفلخ  لا  حصأ  ث  هئاح  ت  ّنی  حالألا  لَسا  لا  ةحالل  يفللا 



تو اهلش  ءض  ةعقر  ناك  اهلع  للا  شو  ىلع  اناك  يلا  ةحالل  حلا  لاو  ةداح ، ةفاعنا 
.ًاأ لذ ، ىفخا  ام  ناعس  .لا  ناج  ىلع  ةجالا  راشألا  ىلع 

.ْراه لأس  ناك ،"؟ ةل أل س  ةم  فقت أ  له  "

."؟ بالل ةفاضإ  ةدام   " .يتاّراغ لاق  لذ ،" "ال أ 

". ةش تاملعم  دم   " .ًاَعُم اب  .ْراه  لاق  "ال ،"

". ًةم  " .اهفلخ باس م  لاق  ةس ،" لك  فقت  اهنإ  "

.لذ ىلع  در  ر أ  ل 

.قلا ث عل  هعم   راسو  يتاّراغ  نا  فكام  َهَ  ةعاس ، فن  يلاح  ع 
."؟ ار ا  زفس  نأ  قعت  له  : " مات ءوهب  لاق 

.ًاج ل  قل  لالا  ِّف  يتاّراغ  يق 

". ...انأ ال ال ،  " .ًاخأ لاق  "ال ،"

ىلع لاسالا  ال ، ةقا ، ىلع  لاسالا  يف  خأ  ةم  ّف  .هفاخأ  خرالا  فاعالا 
يلا ال قدالا  ةهف  هو ی  ةمالا ، ةفعلا  ةلحل  ةخألا  ةمالا  ةنالا  فن  لالخ  ةصاصر ،

.اه ملا  ماح  مامأ  هغامدو  هتالع  تعترا  .هتعم  قنا  .هالجر  تَّت  .هن  حجرأت  اهل  عق 

."؟ اذام ع  " .ةع هقر  علب 

يلاح ع  ةققح  ةصف  أ  ع  نأ  فلا  ع  ُفَقت  قل   " .فكام لاق  أ ،" "ال 
، حاج ع  اهف  ُراش  ...يل  لقلا ، علا  م   " .حتو ...انأف ،" .ةلللا  هه  ةعسالا 

ُك َْلعتأ ؟ لذ ، العف  بالا ل  ءاله  لا م   " .خآلا نافلا  ىلإ  هفن  لح  أموأو  َْلعتأ ."؟
قعأ .ةلألل  ةّلا  ةققلا  ًاقح  ُردأ  ينأ  قعأ  الو  صاشألا . ّفأ  يل ل  .تالاحالا  فعأ 

نِّس راسالا ، ىلع  ًارداق  دع  الو  باش  لوأ  راهی  امع  هنأ  يه  َّل  ناك  يلا  ةفلا  نأ 
ئالا لقسو  خا ..."  " اهلع بم  قرلا  ةغص م  عق  یاف  دانلا  نغو  هن  هقداب 

."؟ هلقأ لا  ام  هفت  له  .الزام  ىلإ  الك  دعنو  نان " لوأ  ةك  "

نافلا قد  لم  هغامد  یاتو  مد  ةب  يف  يلك  قس  امع  ةقلا  همص  يتاّراغ  ّت 



". هلقت لا  ام  فعأ   " .لاق عن ،"  " .بألا لاو  فصلا  ىلع 

لذ ُّت  نأ  ع  عسأ  صأ  رمألا  ل  مألا ، هفأ  يل  قلا  ع  ىلإ  ُحا  "
ءاق ل  اهنإ  .ةالا  ههب  ةلألا  .ةقلا  هه  غم  ه  اه  ُم ، وأ  ِس  .يهلا  جالا 
لف .ةقالا  هه  يف  كراشأ  يفن  ُت  امع  اهف  ُتأخأ  يلا  ةقلا  يه  ههو  ًانب ، حلصألا 
اذإ تارالا  عفر  نع  ءافعض  لاجر  كاه  ل  .ةفُم  زفلا  يصف  نال  لك ، ناك 

ةلألا  " .جأ ىلإ ه  فكام  تص  فنا  يتاّراغ ." ا  هلا  .اهت  ةقلاع  هتاجوز  ناك 
". يهذ ٍّت  يه  ام  رق  ينب  ٍّت  ةلأم  ل 

.عفتی بالا  ناك  .ةعلا  يف  ًةم  ّيلل  ئا  َحص 

ةلا ءالا  ناق  ُّت  ةل م  ةف  ع  ىح  لا  نلصاس  بالا  ءاله  ع  "
ةس ةع  تاملك  ةثالل  فَحز  ةضالا  ةلا  قاس  يف  باش  كاه  ناك  .هب  تاقَّعلاو 

؟ اه ةءاقلا ع  ت  له  هفن ، قلا  يف  هامق  َّت  نأ  ع  ةعالا  يف  فنو  تاملك 
یلا هلا  ةقا  ىلع  لع  عللا  فراو  .لا  لصای  هل  َهُم  هنإ  نلوأ ، ىلإ  نا 

.ع ًاقح -  ل  ًاعُم -  ُل  .اه  لعفأ  نأ  ي  هنأ  قعأ  .لل ال  أب  هنأ  اك ل  لا  لصاو 
همامأ هو ی  َهُم  ـ لا ههجو  ناج  ىلع  ةلا  تزب  تاقوألا ." قو م  يف  ًاعُم  حصأس  يل 

". ةا ل  لجأس  ينأ  قعأ  ...ةافك  ًاَعُم  حصأ  امع  ...أو   " .ةعلا يف 

.ك لق  .لقلا  َعش  هل  ًاماص ، يتاّراغ  ناك 

لعفأ نأ  ي  هنإ  قُأ   " .ًاقت هفل  فكام ، لاق  فرا ،" لأ م  صأس  يل  "
". اه

ةرهم ق  تاقفم  ىلع  اوّم  اهنأ 11:30 . أرو  هعاس  ىلع  ةعس  ةن  يتاّراغ  ىقلأ 
.ةدجم اهفقی غ  يل  لسرُأ  يلا  ةللا  رولا  ةح  ناك  .هتراس  ناعن  يش  كَر  ح 

هتغ .حلا  يقئلا  حالا  ع  ردالا  عالا  ءلا  ةئاد  م  اجخو  هزوام ، اوراس 
.خأ ةم  لم ك ف  ةعلا 

.ّب يتاّراغ  لاق  ًابأ ،" انوی  لو  نآلا  ةاغلا  ىلإ  لّللا  ا  "

خآ ًاعن  عرأ  ناج  ىلإ  ءالا ، ةعشألا ت  ام  هعم   " .نلوأ لاق  لذ ،" بّج  "
ىح .هلقن  ءيش  لك  نع  هنإ  .ةفالا  ةلاع  تانفوم  لذ  يف  ا  ةقالا ، ةهجأ  م 



". ار ا  راهلا  ءض  لم  نوسو  .لق  تان  نع  نودا 

.ًاناث ًایت  هفلخ  ىف  لان  هن ، ةهجو  ىلع  یلل  هنأ  اك ل 

غو ةغ  ةففلا  ةلا  هل  تب  .فلب  ا  لاق  ةالا ،" عُم  لك  ىلع  يقت  نأ  "
.يتاّراغ عم  ىلع  ةفلأم 

ناك .ةق  ةحب  يتاّراغ  َعشو  هم ، حاو  لك  لع  اهنأو  ةعلا  تب  .فكام  َعبا 
ًام يتاّراغ  كَردأو  اهف ، نوّ  اناك  يلا  ةاغلا  يف  ٌءيش  َّهت  الك  ءاع  فنو  ةت  كاه 

ءاعألا ةیلا  نافل  ًةهن  ن  نأ  یام ال   تااغ  يف  لللا  خأم م  قو  يف  لا  نأ 
ةهلا ىلع  ٌءيش  رصأو  .هرا  ىلع  ام  نام  يف  ةماغ  ةض  ٌةمب  ترصأ  .قالا  يف 

لقأ نام  ىلإ  َّف   ث  ًادم ، ث ه  خأ ، ةم  ًاففح  رصأ  ث  ًاللق ، ث ه  ًاففح ، خألا 
."؟ لذ ناك  ام   " لقت خأ  ةتم  ةص  لعو  .ًاماحدزا 

م رُتو   ةجّعم ، لاشأ  يف  هقف  ءالا  يف  لت  ةِّلقلا  علا  ُُس  تأب 
، لذ يف  ةعخ  كاه  ناك  .فصلا  ىلع  همق  تص  ىلإ  ع  حارو  هقا  يتاّراغ  عفر  .لا 

تص عاضأ  .ماللا  يف  ءاقلا  َلأ  الك  لفأ  يلللا  كن  ح  نأك  ٌفف ، ٌيهذ  ٌفُّت 
ةعلعل هان ع  خألا ، علاو  ةعلا  ةدِّلا  ماقألا  جاوزأ  يف  هات  قف  .حالا  اه  همق 
لا همق  ك  ةقو  ةلا ، هتاخ  .نآلا  ةله  اهع  هل  .ةرَلا  فن  ةعلا 

تص لم  هنذأ  ىلع  ًاخاص  حصأ  همق  عقو  تص  نأ  هل  اب  .خآلاو  لا  ب  فصلا 
.تلاو ةالا  تص  .هلق  تان 

هقا نأ  اب  .لقث  هافج  ناك  .اهم  يف  قلاع  ُح ، اصأ  هع  نأ  َعَش 
ىلع رالا  َلُ  ل  ل  ةمان ، ةاتب  هَّجُت  تایلا  تأب  .هفن  سو  يف  ٍرَغ  فُت ع 

.هءارو ًائم  ىح  ع  لو  یج ، ًاش م  نل  باس  داعو  .ًاماص  فرا  يق  .حأ 

ىلإ 11:40. هعاس  براقع  تراشأ 

اهتامأ ِّلتو  باعلا  تاحا  بءات  امع  .هّس  يف  ّف  تاذِعلا ، ةعاس  م  بقن 
ةعل ع  تالاو  تاجولا  فقت  امع  .لالا  راغلا  نافلا  لك  مای  امع  .فعلا 
امع .كرن  ىلإ  ةلفالا  يف  حم  غ  ل  بالا  مای  امع  .ءالا  يف  ئاسلا  لاقلا 

و- تالوالا ، ىلع  يسالا  عضب  لُُلا  ِّفو  یدالا ، ىلع  عاقنا  ال  لم  ّلْغ  فع 



، ًاقت ةس  فن  م  ءالا ، لافحا  يف  اهلقت  ناك ی  .خأ  ةم  ناج  هجو  هل  ءات 
رمأ .خلا  يف  ةءالا  ةلا  ةضرألا  ةلا  ىلع  ًائاد  همأ  اهقّلعت  يلا  ةساللا  ةلا  ت 
.ةفل ةلق  .مواقم  غو  عانو ، جافم  اهافش  ناك  .نآلا  فقت  یأ  نا  .لو  ةغ م 

نافق اناك  .اهلم  ىلإ  اهلصوأ  امع  خأ  ةم  اهلّق  .ىلوألا  ةققلا  هلق  .اهب  ل  نأ  ع  ةلق 
.قالا ءالا  لافحا  جلل  ةمالا  ةّداملا  يف  نافق  اهلم ، ىلإ  دی  لا  صالا  لا  يف 

ااتو اهعارب ، هقع  احأو  .هعارب  اهخ  احأ  قف  .ةفل  ةلق  دم  كأ م  ناك  لت 
 - علا اهفعم ، يف  ئفالا  اهرل -  عالا  للا  اهلإ ،) لا  لخا   ) اهع قلغُم 

.هم ًاعّت  نل  لذ  ناك  ...لذ  لعف  هل ل  اهّ ، هنإ  اهل  لق  داك  .ه  للاو 

، قف ةحاو  ةل  ةءاقلل  ًاناحأ  نت  لا  نأ  هَّلع  قف  .علا  اهع  اَّلع  لذ ، ع 
أر ث  ءلا  يف  هغأ  كاذ  اهحفو  ناج ، َحَفأ  اهو  ًاهم ، ًالا  ناك   ) اهف ّعلل  لو 

، سالا لك  م ب  هبأ ، ناك  قف  .ًام  ًاش  لذ  ناك  .ةكالا  اهَّلع  هم .) لا  نالا 
ًالقت لذ  ناك  .ًاأ  هاأ  َّلع  لا  هّج ه  نأ  اك  .قِفلا  هلع  قت  نأ  لق  ...ةكالا  هَّلع  َم 

، هلع قَّفت  ام  ناعسو  هلاو ، دعلا  شقب  ةنفم  ناج  ناك  .يتاّراغ  لآ  ل  ًارذ 
تات ىحو  هشولا  ىلإ  ًاخأو  ئافلا ، زُغو  تالا  ىلإ  ةقِهلا  هتازافقو  هشوأ  ًةزوام 

.ةراهلا قتأ  الاح  ةم  اهنأ  لم  اهع م  ّلت  يلا  ةئالا ، لیدام 

لك س حاص  ه ك  اهَّلعت  تاراهم  يهو  اتالاو ، امولا  قت  فك  ًاأ  اهَّلع 
.ة اهلع  ضَعا  قو  همأ ، ةف  ناك  هه  ...یلا  قلل  جرود  المأ  ةلا  ةسرم  يف 

.اهیأر ىلع  تّصأ  همأ  نأ  لا  

، اهم ةقو  اههجل ، ًاقت  يلالا  لا  للا  ىلع  للاو  ءلا  انأ  نآلا  ّت 
ًائاس اه ، هلعف  لا  ام  ًاعتم  لءاتو  اهرل ، باّلاو  لهلا  لیالاو  اهتص ، ضافناو  عافتراو 
امع .فلم  ل  ل  خأ ، ةم  لذ  لك  رِّ  نأ  دارأ  .نآلا  اهدارأ  .للا  لا  اه  ىلع 

، ةوآلا ةلا  هتارانو  ةتافو ، ةكاد  لال  َّقلا  هراشو  ئالل ، َّلا  هجلا  نآلا  ّت 
، سأب هفن  لأس  اه ؟ انأ  اذال  .فعضو  ام  هلجِر  لَعَج  لذ  نأ  ةجرل  عب ك  َعش 

- انأ اذال  خأ : ةم  لالا  ح  ال  باج ، كاه  لو  

هاعا .ضرألا  ىلع  ّيللا ل  ماترالا  تص  عُسو  ةعلا ، يف  ةران  تاقل  تص  عُس 
لصاو تاجألا  يف  صغ  نأ  رّهب ، نأ ی  هلَعَج ی  لا  نالا  فلا  ًادم ، فلا 

.نامألاو ناج  ىلع  ع  نأ  ىلإ  لا 



قل .ناج  ىلإ  .ناج س  ىلع  ِّف  امأ ه  .هّلل  فرا  فكام  ناك ل 
.اهاس .ةمامألا  لا  هئاحأو ع  ةللا  ةلا  يف  رالا  ءانأل  ًانام  اوَح 

.للا عشو  خألا  ةافلا  لت  هلقت  ّت 

ةلت ...فقی  ال  فنأ  يف  ن  وأ  ئس  حج  ...رب  ...جّت  حس ؟ نأ  فعت  فك 
؟ حس نأ  فعت  فك  .ًاج  ةلو  ًاج  ةك  نت  ةك 

.حنأس حنأس ،

.هلفجأ ام  هفلخ ، فكام م  لاق  كوم ،" "

."؟ اذام "

". يتاّراغ ا  خآ  ًامی  برال  عس  .لللا  فم  هنإ  "

نأ حأ ، ينأ  قأ  ال  .ءيش  لك  اه  يل ، ةلا   " .ماهابأ فاضأ  اهم ،" یعلاو  "
". نهفت ق

. نلوأ  لاق  فعت ،" نأ  ًاهم  َك  اذإ  نواتلوأ ، ىلإ  ًاملك  نعسو  ةم  "

."؟ يتاّراغ ا  ًامی  اهترز  له   " .فكام َّلع  نواتلوأ ،"؟ ث  "َم 

". "ال

". اجرج يف  اهنأ  قعأ  ُك  يهلإ ، ا  اغوأ ؟ اذامو ع  "

-". ةاللا ةصاع  اهنإ  .اغوأ  ُترز  قل  عن ، "

.ماهابأ لاق  ةلقإلا ،" "

-". اس يَلاصو  روم ، يَتئادو  كالا ، تو ق  "

.فكام لأس  یام ،"؟ يف  اه  له ل  "

.ًام يتاّراغ  لاق  اقفتا ،"؟ ةغص ، ةالو  ةصاع  اهنإ  ًاح ، "

.فكام لاق  سب ،" ىلإ  لن  ىح  اونا  "



.تاهوأت كاه  ناك 

.هسإ نودای  هعاس  لقلا م  يتاّراغ  عش  .همامأ  ناهساو  جاهبا  تاص  حص 
لصت .مِّهمو ل ت  رهم  قلل ، لیآ  يفر  كاه ب  ناك  ًاقت ، ملك  عُ  ىلع  همامأ ،

ةهجاو ىلع  ناغأ ص  اهفحأ  ةم  ةض  ةفال  كاه  ناو  ام ، نام  يف  ها  ءض 
: لقت للا 

انلجر !!! يتاّراغ 
كوتسورأ ةعطاقم  يف  يلاھألا  ةطبار 

.هحأ حاص  يلاهألا ،"؟ یأ  يتاّراغ ، ا  "

هل يتاّراغ ، ناك م  یام  نأ  ّش  .ًاجَُم ال  يتاّراغ ، لاق  ًادالوأ ،" نع  لزالا  يف  "
يف خأ -  ءاشأ  ض  جو -  قل  .ًاللق  ةجُِم  خآلا  تاءاهساو  تاجاهبالاو  تافاللا  َجو 

نلم هعّ  نأ  ةفف  .رانألا  ن م  نأ  ىلإ  ًاك  قی  هنأ ال  ةخألا  ةع  ةلا  تاعالا 
ىلع لماعلا  لاق  اح  حاو ، ىلإ  يثا ع  ةب   ) هلع نراو  ةاللا  ءاجرأ  لك  يف  ش 

.ًاللق ةفم  ناك  ًاس )؟ مأ  ًاج  ًامأ  لذ  ناك  له  ...ماعلا  لا 

لاق ام ،" نام  يف  لاج  ماهالل  لا  یلا  يلاهألا  ع  ات  هنأ  ءلا  عقی  "
.نسفاد

.ماهابأ لأس  لعلاو ،"؟ يلاهألا  ةار  ةح م  تاقالع  "

.ةك ةع  ةخالا  تاقلعلا  عم  لق  لا  ناك  .ًال  مت  لو  ةتاف  ةلا  ناك 
لم هت  جّی  ءالا  ناك  .ام  ىلإ ح  هن ك  قف  ّو  ةلا  هه  ًاسأ  خآ ، ًاج  اوزاجا 

، لللا فم  ةققد م  ةع  يلاح خ  عو  ةرِح ، جاج  ةع  اعس ص  .دسأ  ح 
.درالا ففلا  لا  ع  قات 

ىلع فاح  ةلا 6 :  ) ًال لذ  می  ل  .انمراهلا  ىلع  فع  هحأ  أب  همامأ ،
زعلا ةغأ  لم  ًاللق  اب  هنأ  هّس  يف  يتاّراغ  ّف  .ةقلا  ةلا  لت  يف  ًالج  ناك  هل  سافنأ ،)

ىلع غیإ  هأ ، یلا  دلا  لك  .لا  تلا  لذ  عسأ  ةرلا ، لقح  يف  كاه  دسألا . ج 
.ةدرالا ةدرالا ، ضرألا 



فل خآ  ًاّع  ًاسالك  ًال  ناك  للا  لف  دسألا ، زعلا ج  ةغأ  ت  ل  ال ،
ب .لق  اه  ب ، لعف  لو  .بالا  تام   ىح  لی  ل  .سف  فس  علا  .سف 

باش .ًاأ  لافأ  شاع  هلَعَج  لذو  .ًاعر  ةعرألا ع  تاذ  هن  جوت  لا  ىتلا ، عِماُم 
يتاّراغ ّف  ةللا ، ةلا  اول  اشاع  قف ل  .سف  فسو  ه  ةعصألا ، عج  ىلع  نفم 

ىلع ةم  .لاعلا  يف  ةضََم  ةقسم  ةعقم  لوأ  داعإ  يف  ةهالا  اعاسا  انال  .هّس  يف 
- وأ ةمولا ، تالا  وأ  درالا  درالا ، لا 

.ًاج ل ًاعفا  ًاتص  ناك  .هج  لك  يف  ةعق  يتاّراغ  َعشو  خ ، همامأ  أب ش 
لا ةفاح  ىلع  عفناو  ةعلا ، كاد م  لش  لفنا  .قف  ًاخاص  ناك  .تالك  خاص   
ةرَلا فن  ةعلا  تدواع  ىم  ّت  ىح  يتاّراغ  ع  ال   ) ةرَلا فن  ةعلا  مامأ 

ماترا تص  عُس  .قدالا  ترأز  .ةاغلا  صاغو ن  َّملا ،) لا  ع  هتم  ىلإ  مانالا 
عفرو ةعلا  دلا ع  حأ  فق  .لئالاو  تاجألا  ضرألا ع  ىلع  نزو م  قس  عم  جعم 

يف ىح  ةُت  كاه  .لءای  علا  ىح  هنأ  َّفو  ةالام  ال  يتاّراغ  َقار  .هی  لمالا م  للا 
.تلا

ًءاب را ، يلك  هحأ -  هل  لاقو  ًاُّهت  ةع  ةزاج  فع ل  انمراهلا  فزاع  أب 
نأ دارأو  باس ، ةأف م  غلا  يتاّراغ  َعش  .باس  ِض  .غ  س  نأ  تلا -  ىلع 

.فرا هعقس م  ًاش  ناك  .هتم  ىلع  هحأ  ِض  نإ  عس  فك  هلأو  هن  ی 
اهلع قی  نأ  ه  ًاق  ةس ع  كاه  ناو  ةك ، رق  ىلع  قس  هنإ  لاق  لا  فرا 

.نآلا ىح 

داح لأ  عش  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  قی ، يل  همق  يف  ةقالا  لا م  ىقی  نأ  شأ 
هلقو يتاّراغ  َنا  .ترا  ث  لا ، ءيلم  ل  كاه  ةلعلا  ّت  .ىلا  همق  سق  يف 
ةخ ةلك  ىلإ  همق  لِّسو  .عصأ  ةنالا  ةلا  نس  .خأ  ةم  لذ  ل  نأ  هف  يف 

.لت اهل ل  .ولا  ةع 

.ٌحأ هُ  .ةعلا ل  يف  بأ  ًاباض  ههجو  ناك  .نلوأ  ََّن  كأ ،" لا  ي  "ال 

.ًاج ًاع  فلا  ناك  .اهف  اُح  .اهف  ءاحأ  افُد  هنأ  يتاّراغل  اب  .ةعللا  ةعلا  .ةعلا 
ناك ام  لو  .ةعلا  يف  ىلع ع م  نفم  اناك  .لا  وأ  .ًابأ  فلا  اوی  هم ل  یعلاو 

، ًایح صصلا  بالا  ةع  ًالك  هت  هت ل ال  ت  هلع  يل  ید  لجر  هقی ه 



نخ هنأو  ءاحأ ، هنأ  اه ، هنأ  نرُی  ىح  نعِّلا  ل   .هقف  نعِّلا  فق  لا 
لمألاو ماس ، زاغ  ىلإ  لّو  ًارت ، عقی  ءاهلا  ح  ةعلا ، يف  تبالا  ءاغ  نلو 
ةلاو یلا  لجل  فالا  تلا  لذ  لك  قفو  ًةع ، هفن  لمألا  ح  نأ  ىلإ  لءای 

، لذ لك  هألاو م  .ةفالا ث ، یام  ةعشأ ش  ةرداغلل ت  قلقلا  عِّلا  ماقأل  ةئاعلا 
.ةدألا ةلا ن  اهق ع  ّت  يهو  فالاو  تالا  تاصأ 

.هّس يف  يتاّراغ  ّف  ًامات ، يلقع  قفأو  نلا  باصُأ  نأ   

.لا راشأ  يف  ةغص  ةن  ّه 

ناك  .ش  تص  ْراه  َرصأو  ًاللق ، باس  هع  عبا  .لَّو  يتاّراغ  راسا 
.ئان فن 

عو َو ، ٌش  عَّت  ةالل : ةغلا  تاصألا  لك  ًامات م  ًاعاو  يتاّراغ  حصأ 
خآ ًاش  ش  لأس   . ًاش  غ  رالاو  مامألا  ىلإ  ش  ناو  خآ ، ش 

.زانو هب  يغ  ِّنا  ناك  .ماه  باج  كاه  ناك  .هرعش  فلب ع 

.بألا ىلإ  هل ل   .كاردإلا  فئاو  لذ م  لك  ناك  .كاردإلا 

يتاّراغ رافأ  ًادِّدم ص  سوم ، ل  ةأف  نلوأ  لأس  اه ،"؟ يف  يفن  ُقأ  اذال  "
."؟ اه يف  َّرتأ  يفن  ُت  اذال   " .ئاقد ع  م 

نلوأ نأ  ل  اك  يتاّراغ  َعش  .نآلا  ةل  ةم  هاجأ م  ق  ٌحأ  ل   .ٌحأ  هُ  ل 
.لق ىفت م 

غص ةهجاوو م  عم ، اهناو  خأ ، ةق  ةقم  بق  اوّم  .خآ  ففخ  قات م 
ناك .ةغص  ةقنأ  لزام  م  فلأی  غص  لغنإ  ن  عم  يف  نو  هفنأ  اوجو  ث  ًاج ،

.نوّ هوهال  صاشأ  ةع  اهف  عَّت  ةم  جام  ةلخام م  ففص  ّ ع  لا 
هم ًاحأ  نأ  يتاّراغ  أر  .هناج  اقإ  فئاخ م  اناك  هنأ  اك ل  فاخ ، ت  ل  هل ، افه 
ناك .هع  م  ثاللاو  ةمالا  يلاح  يف  تداح  ع  اذ  ًالجر  ناك  غصألاف  .ًاعفا  ل  
ةخم ناك  .دلا  هفن م  يل  ةق  هن  هج  ًاثر ، ًاضار  ًافعمو  راإ  نوب  تاران  تی 

.حفم فن  هلاوس  باّس  نأ  ةمابا  يتاّراغ  حالو  ءاهلا ، يف  ًةقلاع  هعش 



، فقت ال  ةعان  ةم  حِّلی ب  حارو  .فلب  يغ  ناك  عئار ،"! هآ ، اه ! اه ! عئار ! اه ! "

.نوّ هو  هم  حاو  لل  ناّهت  هاع  تو 

نأ ىلإ  ةرقم  ةحاش  فقوأ  ق  عن  وذ ع  يش  ناك  ةقلل ، علا  نالا  ىلع 
جودلا يمامألا  ها  قف  َّلعم  ٍعام  رهم  ىمو  ةفاضإ ، ةرانإ  ةعأ  ةعرأ  كاه  ناو  .اوّ 

، يتاّراغل حضاو  نوب أ س  .ةللا  هنا  ث  قر 81 ،" اری  ةعرم   " اهلع بم  ةفال  لا 
.نكاج يلل  ةق  ةق  لل ع  َّم  هنأ  اك ل  َعش 

.لاق لجلا ،" لذ  ىلإ  نا   " .فكام هَن 

ناك .خألا  خلا  ًام م  لا  ًاقاو م  ًافعم  تی  ًال  ًىف  لجلا " لذ   " ناك
.ًاراو ًا  حّنی  ناك  .ةض  ةداك  لم  هسأر  لح  هعارذ  َّفل  قو  و  هكُر ، لح  ففی 
...لق تالا م  ئالا  اه  أر  هنأ  ًابأ  ّی  نأ  ه  .يداكأ ال  ماها  ًاج ، يتاّراغ  هَقار 

.هجلا ِّغت  علا  ةعلا  ل 

نفم فكامو   يتاّراغ  هَقار  .لا  لصاو  .ق ث  داو  همق  حأ  ىفلا  َّعت 
.لا ل يقالا م  فعلا  ىفلا ذ  حافك  مامأ  اهعتو  اهعاجوأ  َسان  ئاقد ، يلال ع 

.ًانأ وأ  ًاهوأت  ىح  الو  لا ، يقالا م  فعلا  ىفلا ذ  تص ع  ر أ 

حصأو .هن  هل  ضهلا ، ىلع  ًارداق  نس  ىفلا  نأ  يتاّراغ  ع  .رُِّحو ل  قس  ًاخأ 
.هفعم ىلع  قلا 45  لُم  ًاج ، ًاع  ىف  ناك  .هلح  نافلاو م  يتاّراغ  دجو  عم  نآلا   

رمألا نأ  حال  يتاّراغ ق  ناك  .هع  ل  ىفلا  نأ  اب  ل  كمأ ،"؟ ام  ، " نلوأ َه 
اع ام  ءيش  لك  .هلح  م  ش  لو  ءيش  لك  ع  مات  لافنا  .علا  عم  اه  ت 
ام ىلإ  هلع  او  نأ  هلع  دوم  لح  هنأ  اك ل  غ ، نافا  لا  يف  نقِّف  .لا 

.اهل عق  ةّه ال  قف  ةاهن ، ال 

ةم ىفلل  لالا  رِّ  ةأف  هفن  َجوو  .باج  كاه  ل ل   ىفلا ، لأس  سا ،"؟ ام  "
ام  " .ءادس ةحاش  لم  ةعلا  هلإ م  ًامداق  ناك  رق  هقس م أ  حأ  لاهبا  لم  خألا ، لت 

-" ام سا ، ام  سا ، ام  سا ؟

.هُّك هّ م  فكام  ناك  ار ." "

-". هسإ يل  لق  هلعجا  ينُ ، هلعجا  پ ، ينُ ، "ل 



". هعت ال  ، َُ هنإ   " .فكام لاق  هعت ،" "ال 

شوخ كاه  ناك  هن ، امع  .ةلا  هه  ههجو  ىلع  ًادم ، قلا 45  وذ  ىفلا  قس 
لان امع  اعِس  هل  يتاّراغ ، ةعم  فلخ  حصأ  ناك ق  .ءب  ل  ملا  حارو  ههج ، ىلع 

.خألا هیت 

نام يف  َّقی  لا  ناك  .ةیح  ةل  يقف  عم  يف  ناك  ةل  كأ  ةع  اوّم ع 
ةم للا  ءاهلا  ىلإ  اجخ  .ًاج ث  ًار  ناك  .ةلا  ةلا  هه  يف  ماغو  فَّم  ل  ام ،

.همامأ حَّمو  قم  ل  كاه   ناك  هنأ  ناما  يتاّراغ  أرو  خأ ،

رَّق .ةهب  ع  قدالا  ترأزو  .نافلا  قَّفت  اب  ىُلا  عرات  .خأ  ةم  َقس 45 
.لاح ىلع أ  ًاهم  ن  الأ  ىفلا   سإ  نأ  يتاّراغ 

 



 

 

 

لصفلا 6

". ةلزاعلا فغلا  يف  نودجم  انقِام  نآلاو  "

را  كاج  -
Twenty-One ينفللا جمانلا 

 

.ًاف فلاو  ةلالا 

وأ رَْلا ، تاجرد  ىندأ  ناك  .هتاح  يلال  ةلل م  لأ  يف  ةققد  لأك  يتاّراغ  ال  تب 
ةراض باعأ  ةاغُم  ةقلز  ة  ئاش  ًارات  لا  اهف  عجای  يلا  ةفلا  يهو  رَْلا ، رانا 

لكاهو ةَّم ، يفاو  ةَّم ، تاجاجزو  ةِّفعم ، ةودأو  ةئص ، عش  باش  لعو  ةّم ،
.رَْلا رانا  ناك  .ةقَّم  ةق  ةضار  لواس  يف  ءاخ  لا  ةم  ةع 

يلاح ام ع  ةف  يفو  .لا  يقالا م  فعلا  يف  ىفلا  تاقا م  نوخآ  ةعس  لان 
.ىلوألا ةسراقلا  لا  حار  يف  ةفَّفم  ةرذ  رق  لم  ًاقت ، مام  ل  ةثالث  قس  ًاف ، ةنالا 

.ىف نوعو  ةعرأ  ىفخاو  ةلا ، يف  ًاملك  عو  ةم  اعق  اناك ق 

راناو فلاو  ةلالا  .رَْلا  رانا  ًاهم ه  ناك  ام  لف  .ٌهم  لذ  ءيش م  ل ال 
.ةلا هه  ًافلأم  هجلا  ناك  .خأ  ةم  قدالا  ترأز  لذ ، للق م  عو  خآ ، ٌیت  يعُأ  .رَْلا 

يف تاقالا  ةخ  ىلإ  تالا  حإ  يف  لَّلت  هنأ  ىعّدا  لا  نسفاد ، قلا 8 ، لماح  ناك 
.لفس ضعم 

ناك .لا  ىلإ  َفلِا  قف ث  ةلل  ملا  خَّللا  بألا  نسفاد  هجو  ىلإ  يتاّراغ  ََن 
ًاجودمو ًاناحأ ، ًاعقمو  ًاناحأ ، ًالاخ  بألا  لا  ناك  .نآلا  ةل  تافل  لا  ىلإ  ی 

ةلل خألا  ماألا  لك  لا  اه  بر  سالا  ع  فك  لءات  .امالا  ةس  لم  ًاناحأ ،



؟ ةاهلا يف  هنوی ، اناك  ار  وأ  .بألا  ءاللا  لذ  يف  تلاو  ةالا  اوی ن  نأ  نود 

قسو لا ، يَ  أس  .هلع  سللا  ًالهسو  ًالج  نس  ك  .فصلا  ههبأ 
ىلا فصلا  درالا  حلا  ىلع  هی  عس  ث  .ةئاه  تاسم  لم  ةدولا  اهلصافم 

...همق ث لوی ع  علاو  ثالا  تاماغللل  خِرالا  غلا  ًاعاش  كاه ، هتخم  يقلُو 
دّب ًاعاش  قالاو ، عارلا  جِفم  كاه ، دَّو  ةا  ل  ءارلا  ىلإ  يی  يقل ، يل 
ثم غ  ...ةهلا  ملا  تاعمو  ةقِّلا  راشألا  ىلإ  ًاان  ...َعُم  ـ لا قفلا  هدع 

...ًام ...ًامو  ءالا  ىلإ  قف  ًاان  تایلا ،

.لجأ

ًاعماس .ةضأ  لم  هحل ، هرات  رالا ، نوعی ع خ  هو  ئالا  ىُخ  قُّفت  ًاعماس 
فرا  عل  قلا  هل  ىّس  ار  ةقا ! ىلع  لح  قل  ...يتاّراغ  هنإ  .تاهلا 

- ث هلع ، ةِّم  قدالا  عفتت  .خأ  ةم  زالا  هقر  ءاح  ار  ثی  هو 

ىلإ هن  عفر  ث  هلح ، ةكّلا  لاللا  يف  ًاعماد  قِّ  حارو  لا  ةق ع  هب  حاشأ 
لای لللا ال  ناك  .هل  ثأ  أ  ل   علا  ل  .فلا  ءل  ثأ  أ  ة ع  ًاحا  فألا ،

.ًاكاد

لللا فم  م  اوّمو  .ةقلغُمو  ةلم  اهلك  خأ ، ةغص  تالب  ثالث  وأ  تلب  اوّم 
ةلا سأر  ةلل  يف  ّهب  قالا  ها  لا  ِناعُم  ـ لا علا  م  ًاناعن ، ًاجِّفم  ثالث  يلا 
دم ةخألا  فلاو  ةثاللا  تاعالا  ةق  ناك  .ئالا  غلب  اهم  د ، لك 31  ةیلا 

.ئان فن  ٍسباك  ٍلح ، جانم 

عذ غ هغ  .هل  ةفلأم  ُت  اهلك ل  ل  هلح ، يلا  هجلا  يف  كأ  يتاّراغ ع ك  ن 
."؟ نأ اه  له  پ ، پ ؟  " .همامأ لا  ئالا  فك  ىلع  َّر  .يقم 

ه، ىلع  او  هرا ، ىلع  نلوأ  ناك  .ءارلا  ىلإ  فلی  لو  جاعنا  للا  هع  عبا 
ترآ كأ  م  ًایب  ناك  ه  ىلع  لا  ىفلاو  هرا ، ىلع  أ ش  كاه  ع  ل  ل 

.ا

هنأ ّب  .خألا ال  ةفاّلا  ةعم م  ىلإ  عجاتو  ام  ةق  ههجو  ىلع  ماه  ق  ناك 
ةرالا و- ّقعت  ةهجأو  هتارادارو  هقِفو  هبالو  هقداب  .هراثآ  نّقعی  .هع  نی 



هسأر ةرادإ  هلعف ه  هلع  ام  لك  .ه  ىلعو  همامأ  ماهابأ ، اه ه  .حاترالا  رعش  هلع  ّلح 
.ًاّلج للا  عرافلا  للا  ناك  .ًاللق 

."؟ قم نأ  له  ماهابأ ،  " .عم ت  هل  َه  ماهابأ ،"! "

.ًاش ماهابأ  ت 

."؟ قم نأ  له  ُلق ، "

". ينأشو يتا  يتاّراغ ، ا  لع  ةعللا  عن ، "

.مالا كاترالا  رعلا  لذ  لازو  .هعم  لای  لقألا ال  ىلع  ناك 

سللا ي  یت ! َّل أ  ل  هّس ، يف  يتاّراغ  ّفو  ًالاث  ًایت  همامأ  ٌش  لان 
ي- .فنو  ةققد  وأ  ةققل 

.ًابأ هی  هل ل 

- قف انأ  هنأس ، كألا  .هفن  باجأ  هنأس ، ىلب 

.ًاقت فافسا  علا  َعَق  قل  .ترف  يف  ناجو  اهاس  هنأ  همأل  هعو  َّت  .تمأس 
لب ةعل ، عت  ةلألا ل  .ًاح ل  ًاجاسا  ترف  ىلإ  هلصو  ناك  ةحرالا ، حاص  ةعسالا  ع 

ل ًام  ًالاحا  اب  مد  مق  ىلع  ًاس  ترف  لخد  لاحاو  داعألا ، يثالث  ًاعقاو  ناك 
.هر

ةقالا لماح  حارو  ًاس ، یلا  ناك  .ةلا  هه  هفلخ ، ...خآ  ش  ىلع  رالا  لُأ 
أ نود  .خأ م  ةصاصر  هسُت  نأ  لق  ًاج  ةل  تب  ةفل  جأ  ت  خ  سلا 
ع هلَعَج  هف  يف  ماحو  لقث  باعل  لاسو  دَّقلا ، للا  ّف  يتاّراغ  حار  قالإلا ، ىلع  س 
وأ داعا  ل غ  ًاعفتم  ًاقر  عُ  ىف  عو  ةس  لاوز  ناك  نإ  يتاّراغ  لءات  .ناغلا 

.ةللا ةلا  يف  ًاملك  عو  ةل  داعا  ل غ  ًافم  ًاقر 

اهح ةزاج  ّت  .اهفن  ءاقلت  ناكّت م  هامق  حارو  هَفك ، ءب ب  هسأر  فنا 
يققلا هسإ  ل   علا ، .ّلاد  عفلا ) اهاعمو   ) يف ةزاج  ناك  .ىف  لای  ناك ال  امع 
مانا ناكّت  انت  هع ل  نأل  يف  هّس  يلا  يف  دالوألا  لك  ل  جرج ، ناك  لب  يف ،

...مات



ی ش  خآ  هو  للا ، ةارال  قفلا  حأ  هرا  نأ  ی  يف  ّت  ه 
خآلا ىلإ  ئاق ف  لمأ م  ل  نالّقت  ةلا  ناجرالا ع  هاع  حوت  ح  ًائاد ، هراخا 

لا م ل  ح ال  سلا ، عال  يف م  ًائاد  علی  ناك  .بم  ةك  ةارام  يف  جِّفم  لم 
ٍفاك كاردإ  هل  لو   ًاقت ، ءاع  هع  حإ  ناك  ًاك ؛ ًارض   ِّ نأ  ه  الو  تاُلا 
هص ةهّم  ةُك  ت  تالا  حإ  يف  فقو  .هن  بَُت  تاُلا  أ  ىلع  يل   علا 
َُض ةماّش  لم  عم  ماترا  ت  ههج  ىلع  ةُلا  َّح  اب  ءاهلا  ًاُم  هزافق  حَّلو 

.ةغمد اهنأ  اك ل  عسأ ، ةل  ههج  ىلع  ةها  ةُلا  راثآ خ  ق  .خم  ق س 

، يتاّراغ ءاقصأ  حأ  هاش  قو  .ترف  جراخ  قر 1  ماعلا  لا  ىلع  يف  ٌةراس  لق 
فك هُ  هو  عباسأ  ةل  دالوألا  ماها  سأ  یالك  یإ  يق  .لح  ام  یالك ، یإ 
للا هَلجر  هؤاح م  علُخ  قو  اهدقِم ، قف  راو  ةئاهلا  ّلاد  يف  ةجارد  ةرالا  مص 
ةئاهلا هجارد  عقم  ةقلا م  ةفالا  لت  هج  را  اب  ةهر  ةماف  يف  هفلخ  ناحّلت  احار 

.راحألا ىلع  ءاغ ر  ةعق  لم  ًام  هسأر  َّح  ّح ح  راج  ىلإ 

سأر س  ناك  نإ  ًالئام  أقی  داك  كاه ، ىلإ  ال  نأ  لقو  يف ، ةزاج  ىلإ  َهذ 
ةرو يضالا  هفعم  ًاتم  ناك  يف  ل  لإ ، ءاغ  ةق م  لم  تبالا  يف  ًام  يف 

.لب ةلك  هحأ  لق  ةل  هتبات  م  جولل  ًاهاج  او  ه ، صالا  ةفاّلا  سبدو  هقع 
.ماع حاترا  يتاّراغ  َعشو  قلغم ، مات  مانا  ناكّت  ناللا ال  ناعلا  ناك 

.ًاقنأ ال ًافن  ًام  ناو  اه ، لك  لق  هتاح  يف  هآر  لا  حلا  لا  لا  يف  ناك 
ملاو نسفاد  وأ  لا ، يقالا م  خلا  فعم  تی  لا  ىفلا  وأ  غیإ ، تم  ه  ءيش 

.ةاغلل ضاغلاو  َعُم  ـ لا ههجو  ىلع 

.ًامات فقم  اه  .ةآ  يتاّراغ  ّف  فقم ، اه 

.هفن اقإ  ًالوام  ههجو  ىلع  تم  ءاب  هفن  عَفصو  یت ، لوأ  لان  عُر ، الإ  ةعالا  ع 
هنأ ع  لذ ل  غر  هل  هلع ، ًالقث  ًاع  نالّت  هالُك  ناو  .هلك  هج  ّفلی  دب ك  َعَش 

ةهب كردأو  .كأ  ةحاش  تب  قلا  يف  ملا  لذ ل  لَّی  ناك  ار  .ع  للا  ىلإ  ةجا 
ن همأ  اهتداق  اب  ةرالل  يفللا  عقلا  ىلع  ًائان  ناك  ةحرالا  قلا  اه  لم  يف  هنأ  ةققح 
عقلا ىلع  ًادَّم  هفن  ةؤر  ىلع  ًاقت  ًارداق  ناك  .دولا  دِّ  لا  لا  لا  دعلا 

.ةحرالا حاص  ةداعإل  قف  .كاه  ىلإ  دعل  َعش  ق  .كّی  خأ ال  لم  يفللا ،



.نآلا لصو  ةلاسلا 

رلا حصأ  .للقلا  لمالا  قلا  حأ  هنأ  هفاكا  اضب ك م  عشو  هلح ، ن 
ىلع ًارداق  ناك  همامأ -  ا  ناك  .ةئالا  تالالا  حمالم  ل  يف  ا  نآلا ، كألا  قأ 
ىلإ نلوأ   نأ  أر  .هفلخ  فكام  ناو  حألا -  ّلقلا  قلا  لذ   م  قلا 
م نس  نلوأ  نأ  ًاكأم  ناك  .لذ  م  أجافتو  ةرَلا ، فن  ةعلا  ةعس  ًاكام  رالا ،

.ًادجم لای  ناه ال  نأ  ةؤر  ًاحاتم م  ناو  ىلوألا ، حالا  تاعاس  لالخ  ةقا  نلاس  یلا 
لفسألاو ىلعألا  ىلإ  ّی  ناك  نلوأ  سأر  ل  هلش ، ةؤر  يل ی م  ًالُم  لای  لا ال  ناك 

.ةم ةشاق  ةمد  سأر  لم  هتاخ  عم  مانا 

لیاب ناو   .نآلا  باس  فلخ  خآلاو ، لا  هت ب  همأ  ق  لا  يسب ، ناك 
يلو نااوو  ْراهو  لغ  أر  .ةالا  ىلع  لوألا  همی  يف  راّ ع  لم  نزام ، غ 

.اه نلای  اناك ال  هفع  یلا  صاشألا  عم  .ًاأ  را 

قَّح .عفتت  هتاع  يتاّراغ  َعشو  فألا ، يف  قُم  رن  كاه  ناك  ةعالا ، ةعالا  ع 
.لذ لك  ةالا م  عاسا  فك  لءاتو  يلعف ، عر  يف  للل  للا  فلا  يف  فللا  ىلإ 

فن هاعو  هرص  ىلع  هقذو  ناك   لا  فكام  م  ًاقم  ًاللق ، هعس  داز 
عفر كاه خ  ناك  .قم  ام ه  كأ  ًائان  ناك  غافلا ؛ يف  ناقّتو  تِّم  حفم ل 

يتاّراغ حار  .ةلج  ةلل  ةنامأ  ةفتلا  فلا  تال  ىلوأ  ًاقلم  هف ، ةواز  ىّلی م  باعللا  م 
يف ًافاك  ناك  قف  .هتََك  م  فكام  قی  نأ  غی  ل  .ًانفم  ةغلا ، ةهالا  هه  يف  قِّ 

.لللا لالخ  َص  خآ  م ش  هل ، قوی  ًاق م ش  ن  نأ  ضالا  قلا 

، ءاِللا َّقم  يخ  رس  ءارو  راقأ  خ  هف  فقت  داح  ل  لئام  ج ص  اوّم 
عفر .ةق  هلع  حی  أو  ةعرلا  ءاف  غص م  لك  فق  .ءوهب ث  غتو  هف  قِّت  حارو 
ىلع شَّش  اذإ  نالا  ىلع  رالا  قالإل  ًاّهأت  هقداب  ةرَلا  فن  ةعلا  ىلع  نلالا  دلا 
ةعا هقم  دوح  ًاعفام ع  لا ، ةفاح  ًااو ع  ًااهذ  يق ی  للا  ل  ئاس ، أ 

.هشو يل  ، هحأ  ه  حاص  .ةمآ  ةفام  م 

قاو .ًارت  ءاُت  ضرألاو  ءالا  قای  حارو  .فلا  غوب  باقا  م  يتاّراغ  َُّس 
ةم قدالا  ترأز  .يهذ  ث  حأ ، ث  فَهُم ، هز  نل  ىلإ  كأ  َّعی  فألا  يف  بألا  مالا 

ّلُ لل  حأ  سق  لوأ  ناك  .اهعس  دالا  يتاّراغ  ل  لللا ، خآ خ  ءاقنا  لق  خأ 



نس ملا  نأ  اب  .ك  ضاقنا  يف  خأ  ةم  ه  ث  ُُلا ، ع  فلخ  ًاها  فألا ، قف 
.راهلا ءض  يف  تلا  ي  هنأ  لا   هفل : ًالئاق  لقلا  عب  يتاّراغ  هاّحو  ًالام ،

ع ةل  وذ  لجر  اهف  هل  حَّل  خأ  ةعر  اوّمو  .ساعلا  ىلع  لّی  ت  رفع  دَّغ 
.عرلل روو  تاّممو  فرا  ةلم  ةحاو  ةلع  تاذ  ةوی  لقن  ةع  ًاضرأ  عضو  نأ 

، فلب يتاّراغ  هجو  ملا  ةراح  ىلوأ  .ةلللا ل  ةاغلا  يف  خاص  ت  ٌباغ  َعن 
.ٍلاع ٍت  ًةِق  لو  با  .اهب  َّحرو 

ع هلح  ث ن  ًةق ، درا  هو  هلح  عُق  لك  لم  ل غ ، هسأر  فكام  ّه 
."؟ ةعالا .يتاّراغ ك  ا  راهلا  ءض  .راهلا  ءض  يهلإ ، ا   " .باض

.هفب فكام ل  ىلإ  هی  َّم  .عُلاو  ةمالا  اهنأ  أجافتو م  هعاس  ىلإ  يتاّراغ  ََن 

."؟ ةف له ل أ  تامللا ؟ دع  "ك 

". ا پ للا  ةفالا م  عُر  عُ  ىلع  .نعرأو ن  ةثالث  امامأو  .ثالثو  ةم  يلاح  "

."؟ لك لأ  حص ، اه   " .فكام با  "ع ."

". ًامات حص  "

.يتاّراغ لأس  ّب ،"؟ عت  له  "

". ةلا فلأ  يلاح  "

". لا راهلا ه  ءض  نأ  قعأ  .ًاأ  انأو  "

لاعلا ع عسأ  يف  لاقلا  لذ  تأق  له  .ملا  سالا  ع  انأ س  كأم  انأ  يهلإ ، ا  "
."؟ ةللا ةلا 

". ًاعم يسإ  رأ  يل  لغألا  يف   " .يتاّراغ لاق  هَّفت ،" "

ارالم .رالود  َرالم  قف  ةس  لك  ةللا  ةلا  يف  ةلوالا  لامألا  ح  نإ  لاق  "
!". رالود

لل يسرم  يف  ةلس  ت  ىلع  یداعم  اك   " .اهلإ ناو  هتََك  ا م  قسا 



بالاو .ةعق  لخاد  داعألا م  يثالث  ًاقر  ران  ث  رالود ، عر  لك ش  عو   " .لاق لامألا ،"
". لالا ىلع  ل  ةلا ، يف  عَقُ  لم  خآ  ىلإ  قر  بقأ  ل  لا 

صاشألا ِّف  لع ! ّفت  لامألا  لت  ل  ِّف  قف   " .حانا فكام  حاص  نلوأ ،"! "
!". لالا ًامزُر م  لماح  مامأ  فقالا 

فت لالا  مزُر  لمالا  صاشألا  لوأ  نامإ  هنإ  ًالئاق  َعُم  ت  نلوأ  هاجأ 
.يتاّراغو او  فكام  ِف  .ةشام  ىلوألا  يلت  ةنالاو  هفنأ ، ىلع  ترق  ح 

ىلإ ی  هو  ا  لاق  ملا ،" لا  ىلع  تاللا  تافلا  م  لا  كاه  نس  "
.ِعاُم يتاّراغ  

نآلا ًاَّدم م  ًىف  نكأس  .امامأ  ةاف  َّل   " .يتاّراغ لاق  رمألا ،" هه  لك  ُعلقأ ع  قل  "
". ًاعاصو

.فم ل م  فكام  لاق  لاعفألاو ،" ماللاو  فلا  يف  ففع  "

". اهت ةق  أ  اهلإ  نا  ، " لاقو هفك  يتاّراغ  َّه 

لاق خأ ،" ةم  كب  اهل  حللا  نأ ل ت س م  كض  ةلا  حاو  لاحا  كاه  "
.عاق ل  فكام 

". نآلا حاو  ىلإ  عسو  ةثالث  "

". ًاج ًاعفتم  لای  "ال 

.ةّقب لاق  بألا ،" ىلإ  لا  ي  هنأ  عشأ   " .ةلص ناك  يتاّراغ  ةاعلا ل  حور  ل 
.هلح نائاس  با 

.ًاقت علا  هل  حَّلو  .هل  حِّلی  يل  فلا  جخو  لللا  لا  لعت  دقو  ة  اوّم 
.صاخ ل  ، 94 یال ، ًاعِّم  فهی  فلا  ناك 

.ءوهب فكام  لاق  يتاّراغ ،" "

."؟ اذام "



."؟ له  .اهلان  یلا  بالا  لك  یت  ي  "ال 

". "ال

."؟ فرا "

."؟ هات له  .ماس  مامأ  .امامأ  .ال  "

". هارأ ينأ  قعأ  عن ، .هآ   " .فكام ََن 
". ًاأ فللا ، يف  لای  باسو ال  "

."؟ لك لأ  باش  ، .ًاجافم  ُل  "

". لجأ "

.علا ع  جَخأو  هفك  هه ع  ةقح  لَنأ  ث  ع ، فكام  َّهت  .اهب  داس ص 
". خأ وأ  ةق   " .لاق اه ،" يهی  نأ  ىتأ   " .اهخأ لا  يتاّراغ ، ىلإ  ةحاو  مَّق 

. علا  الَكأ 

ةم اعق   " .فكام لاق  حص ،"؟ نواتلوأ ، ىلإ  لا  فم  يف  نن  نأ   "
."؟ نثالثو ةم  امامأ  لای  الو  ثالثو ،

.يتاّراغ لاق  لذ ،" "أ 

". لللا لق  كاه  ىلإ  لن  ًاذإ ل  "

ىلع لح  فك  : " ةأف فاضأ  .لاق ث  ال ،"  " .ةعقلا باُ  يتاّراغ  لَعَج  لللا  ِذ 
."؟ ا پ ةلا  هه 

.باقا لاق  ةل ،" ةق   " .ةلاو هخ  ىلإ  ًادارإال  فكام  تّما ی 

، ةلّهم هالمو  قعلاو ، راغلا  ًالمو  ًاَّعُم  هعش  ناك  .هلع  ةّقم  ةن  يتاّراغ  ىقلأ 
.قع تئاب  اُمو  ملا  ِقُم  هاعو  ًاحاش ، ههجوو 

.ةأف لا  فناو  لاق ، ًاعم ،" وت  "



". ار ا  ةئار  لل  ًانالعإ  لِّت  نأك  وت  ًاأ ال  نأو   " .فكام با 

لا ةلصام  لوامو  علا  اهع  ُم  ةه ، ةقو  ًال  ناثالا  ِض 
اه ىلع  اّسا  .بألا  ىلو  ةحاو  ةل  للل  ةاهن  عضل  ةق  لفأ  هه  ناك  .هفن  قلا  يف 
ىلع لا  ىلإ  اداع  ث  للاو ، لا  افقف ع  .ًایت  اهم  حاو  لك  لان  نأ  ىلإ  لالا 

.ملا ةهم 

نإ ّهی  هنأل ال  ةحلاو ، فلا  .فلا  .ملا  ةهم  اه ه  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  فلا ،
ههذ يف  تامللا  ًاراقم م  عق  هنأ  اب  .ةاهلا  يف  كحل  نأف  مأ ال ؛ عم ش  ملا  َق 
هلعل يف  ناك  .اهفل  ةق  كاه أ  لو ت  هدوات  رافألا  ّل  .همق  هعق  لل  لثام 

.لا هش  رف  اقس  هف  َّف  ا  لءای 

راغص ناف  ةعرأ  ةلا ، يح  جِّفم  عّت  لوأ  اوّم  ئاقد ، عو  ةمالا  ع 
، همن هفن   ّفلی  لای  هحأ ال  ناك  .َِّن  لقح  يف  ةخ  جراخ  دهلا  لم  ءافقلا  نل 

حاو أ  ی  ل  .ةتقم  عاقإ  تالوب  لم  ًاراو  ًا  حِّلت  هییأ  حار  .سإ  لم  ًارقو 
.هم

ًالهس ّيلفسألا  لا  لذ  ناك  .كأ  خآ  ىلإ   لا  عَّفت  ق ، قب  اهع 
تالدالل احَّلو  علا  َّفصو  تاحالا ، يقئال  ةحاسا  اوّم  .تام  ةثالث  ضع  ًاعساوو 

اب لا  حلا  .ن  نلای  هنأ ال  ّهل  اوهُل  قف  لاللا ، ىلع  تالالا  ةثاللا  تاعفالا 
.را يلك  ناك  ام  ىلإ ح  ًاج 

". ةعلا ةلل  انأو ، نأ  .ًائاد  اه  نّت   " .ٍلاع ٍت  يلك  حاص  ةعلا ،" ةلل  "

تالدالا نأ  او  یهب  حَّل  هل  ًاللق ، جضان  ل غ  هلك  نفّی  هنأ  يتاّراغ  عش 
ةعشأ ىلإ  لمالا  هم  لا  اقسا  عم  علا  لا  ىلع  نوئالا  نا  .لذ  عنا  ال 

حأ فرا  نإ ل   لءاتو  خأ  ةم  فرا  يتاّراغ  َحل  .یام  ينالا م  حاص  ش 
.ًابأ نت  ءاقصأ ل  نود  .ًاقح م  ءاذألا 

ىفلا ُسا ، سوب  .ةن  لش  ىلع  لا  ناك  ةلا  ههو  لا ، لصو  ئاقد  ةع  ع 
". يتاّراغ ّقد ، ّقد ، ، " لاقو يتاّراغ  ىلإ  راسا  ةشام ، يتاّراغ  مامأ  ئالا 

."؟ كاه "َم 



". ئالا "

."؟ ئالا َم "

يتاّراغ ِض  .ةق  ِضو  ُسا ، سوب  لاق  رفلا ،" لق  همأ  عما  لا  هفالا  ئالا  "
، ةنالا ةلا  يف  ةلا  تداع  امع  .نلوأ  ىلإ  اهرّم  لا  فكام ، ىلإ  اهرّمو  ةفاخ  ةض 
يف هعم  ته  يلا  ةللا  الش ، عما  ناك  ةلالا  ةلا  يفو  .رفلا  لق  هتَّج  عما  ئالا  ناك 

.ةفلا هتان  یعلا م 

ّلضا فكام  ةض  نأ  َحال  امع  ةن  خآ  ىلع  لای   ال  يتاّراغ  ناك 
فن ةعلا  حس  ىلع  هُِت  ام  يفُت  يلا  دلا  هجو  يف  تاب غ  قِّ  ناك  .فخاو 

.رف هروب  هف  نقِّ  اناو  .ةرَلا 

لا تاصأ  ىلع  هخاص  تص  ىغ  .ةأف  حاص  اه م ،"؟ نأ  نوقعت  "
ّعت ةمالع  لم  بأ ق ، یات  يف  ةلا  تزو  .ملا  ًاَّم  فكام  هجو  ناك  .اهَصأو 

.ةلق ةل  ضَّعی  ناك  هنأ  يتاّراغ  َقعا  فلا ، ةلم  ةللو  ةم ،

حجرألا ىلع  نأو   " .جأ ت  فكام  حاص  هقعأ ،"! ام  اه  هفن ، عما  هفالا  ئالا  "
؟". ىلع ح ُلأ  ةلفلا ؟ اهیأ  ًاج ، م  لك ؟ لأ  ًاج ، .ًاع م  ع  نعمات 

.هب احاشأ  جاعنا ث  فكام  يف  نوخآلا  نوئالا  قَّح 

هقداب ةثاللا  دلا  م  ناج  عفف  .ةرَلا  فن  ةعلا  ن  ةأف  فكام  َر 
اروأ ئاق  لم  هسأر  قف  اهّهی  حارو  اهن ، هق  عفرو  ًالك ، فقت  فكام  ل  ًاّهأت ،

.نم

!". ام ه م رُأس  اه ! ىلإ  الناو  یأ  قدالا م  لت  اعض  اه ! ىلإ  النا  "

". ينالا یلا  . 61 یت ل ـ  " .ًامات یام  ت  اهحأ  لاق  یت ،" "

يف ...هم س  ًاج  هو ق  ةقا  ىلع  لس  .رَِخ  ل  يتاّراغ  ّف  يهلإ ، ا 
.لا ّلاد  يف  لم  ءاهلا 

َثحأ .اهلع  َو  فقتو ، ةرَلا ، فن  ةعلا  ناج  ىلإ  لصوو  فكام ی ، أب 
.ةرَلا فن  ةعلا  نا  للا  راغلا  يف  ًافن  ًاخ  قاُلا 



. !" يّهی ال  ةحاو ، ةعفد  وأ  خآلا  لت  حالا  اه ! ىلإ  النا  .فكام " خََص  ، !" النا "

". خألا یلا  ، 61 لاث ل ـ یت  یت ! "

!". تایت ىلع  ةعللا  "

ىلع ًالم  فللا ، ىلإ  َرو  يتاّراغ  راسا  لذ ، لعفس  هنأ  كرُی  نأ  نودو  ةأف ،
.نآلا فكام  ىلع  هقداب  نوهُ  دلا  ناك  قف  .قف  فاخ  ل  هعس  هل  .هفل  یت 

-". اه ىلإ  َلاعت   " .فكام عارذ  يتاّراغ  َمأ 
!". هلتاقأس ار ، ا  اه  عبا م  "

". حألا اهیأ  لع ، رالا  نقلس   " .فكام ىلإ  ةق  ةعفد  يتاّراغ  هَّجو 

.اهنا باس  َّم 

هیت يتاّراغ  لان  قف ، ةناث  ع  .ةم  لوأل  هلع  فَّعت  هنأ  او  يتاّراغ ، ىلإ  فكام  ََن 
.هقا ىلع  هلح  قف م  ٍناث  عُ  ىلع  فكام  نأ  فِعو  لالا ،

.خأ ةم  أو   .فخ  ت  فكام  لاق  لا ،" ىلإ  هذا  "

.لاق ءيش ،" لك  اه  قا ، نأ س  ُتَقعا   " .هعم يتاّراغ  راس 

، ًات  " .ةلا ىلإ  هی  َّمو  .ّهب  فكام  لاق  هلا ،" سرافلا  لف  لذ ، لعفأ  ل  يل  "
". اتاقا الك  س 

". انحأ ن  .ام ق  زفس ش  "

خألا بالا  نوخأ  .ةئاج  ال  ئاف ، جی  ال   " .عتم ت  فكام  لاق  بك ،" اه  "
". ًاأ هلع  رالا  نقلو  ام  نام  يف  ةح  فلخ  ىلإ 

-". اع ت ةف  ل ل أ   " .ةسا هف  يتاّراغ  حاص  لا ،"! اه  ىلإ  ًاغ  "ال ت 

ٍناح لم  اهل  للا  فهلا  جراخ  هاع  قَّحو  .فكام  لاق  نو ،" علا  "
يف لقألا  ىلع  اهع ، هعُ  ىلع  نفا  نوخآلا  نوئالا  ناف  .اهدف  نا  اناك  .ٍراض 
لع قف  ام -  ةق  يتاّراغ ، لعف  لو  لا ، دوح  ىلإ  فكام  لصو  قل  .ضالا  قلا 



نأ فكام م  عم  لاح ، لك  ىلع  .فكام  فللا ن  ىلإ  امع َر  ةلا  هلم  ض 
.علاو مالا  قلا  ح 

". لذ قِّت  نأ  لفألا  م   " .فكام رَّك  نو ،" علا  "

لعم نا  خألا  ةهلا  ىلع  اوّمو  .ّيسأ  اوراس ت ج  .ةیح  ةس  ىلع  اوراس 
.نی يف 5  سلل  ابابأ  حف  دواعس  لقت : ةفال  هلعو  ةخ  حالأ  لغُم  نالأ 

.ًایت نلوأ  لان 

.ةقالا ةلللا  أسأ م  وأ  لفأ  ُی  .باس ل  ناك  .راساو  هفك  ىلع  يتاّراغ ب  َعش 
.لاق ئالا ،" ىلإ  راشأ  كاه  قص  "

.هعس هنأ  ةلالد  فكام أ  ُِی  ل 

يف الا  لوال  هتعب  ةغلا  ةلحم  ُّت  ًاش  انأ   " .يتاّراغ لاق  عن ،" لذ ، "أ 
". للا

". افلخ نا  "

لصو ی ، ناك  او  لصو ، ق  ةناث  ةرَم  فن  ةع  ناك  .لذ  يتاّراغ  لعفف 
.يناج اهفلخ ع   ةلاث  ةع 

هنه ال   " .ةغ همابا  ناو  با ، لك ش ." جهسو  ، " باس لاق  مداق ،" ئالا  "
ىلإ نا  .نآلا ل  ىح  للا  اناع  هنأ  ن  .هنه  هنأ  نّ  قف  .ع  .ع ل  ًاقح 

." غلا ىلإ  نا  .ةلللا  هه 

وأ أ هلع ، هَِق  امرو  ناهسا  تاص  اقلأ  اذام ل   " .جاعنا باس  ىلإ  يتاّراغ  ََن 
."؟ خآ ءيش 

."؟ يمتو ِق ناهسا  تاص  لُس  له  "

". "ال

". .خآ س لك ش  لو  "



."؟ باس "

.هع يَجاح  باس  عفر 

."؟ لك لأ  زفس ، نأ  قعت  "

.داعالا هعضم  ىلإ  داعو  لذ ." ًاج م  كأم  انأ   " .ءوهب باس  لاق  عن ،" "

باس عَّقت  الم  ًاف ، ةعالا 5:30  عو  .هقا  ِّنا  شا  ةعالا 5:25 ، ع 
.ئالا لصو  لا ،

ةفاح ع  ًارداه ، هزوات  ث  .هفلخ  ةللا  ةق  قف  هّج  حجرأت  امع  ًاق  ًایه  اعس 
يتاّراغ ََعش  .ةمزاح  ةع  ةت  هِّ  ناك  لق ، او م  .لماك  ّهأب  فق  ئالا  ناك  .لا 

.هرص ألت  ةم  ةعق ف 

هفنأ ىلع  هماهبإ  فرا  عضوو  .ضرألا  ىلع  را  يلك   َ قف  .علا  جهی  ل 
حال ل  نلوأ  نأ  اب   . هفش  ًاكِّم  لا ، فكام  ىفكاو  .ًائزاه  هعاصأ  كّحو 

.همق ىلإ  لا  ىلإ  داع  ناك ق  قف  ًابأ ؛ ئالا  لصو 

، ًااك فِّلی  نأ  دارأ  لا  ْراهو ، هسإ  - - اهم يسب  لعف  لو  .يتاّراغ  جَهبا 
.لل ينالا  هیت  لان  لا  جدالسو ، ماهابأو  ا  ترآو  نااوو 

ةاهلا يف  رهأ  قف  .هفن  للا م  عب  يتاّراغ  َعش  .ةع  ًاكّم  ئالا ، ىفخا  ث 
.هقا ًاع م 

حاو م  ًةت  اعُأ  ةلعم ح  تاراس  بأم  نا  ق  قو  ع  لا  هخأ 
ةلم ةسال  تاار  م  ةجودم  ففص  ع  ردالا  َّلا  تلا  هاسو  .ًاقب  عو 

نأ يتاّراغ  َجو  .جدود  رالكام  ىلع  قّفی  ءيش  نأ ال  جِّفلاو -  ئالا -  راخإ  يف  للا 
.ًاللق ةعلل  ُِم  لذ  لك 

."؟ ّت أ  عت  له  ، " دّدب هلأسو  فكام  ىلإ  ن 

اهل م ا  .يلح  نق م  علا  هاشأو  لا  لصاوأس  .عئار   " .فكام لاق  كألا ،" "
ةسرلا يف  َّل  ةلَّفلا  تاضالا  ةدام  ناك  يهذ -  يف  ةقلا  تالع  لك  ُجأ  قل  .ةعم 

يلا ةتلا  لقألا  ىلع  ًاملك  عو  ةخ  لا  ىلع  رداق  نن  نأ  انأ   قعأو  - 



". ةساق ةفام  ىح  ههو ل  .اهب  ن 

اب .ا  لاق  ا پ ،" اه  لس  اذإ ك  خآ  نام  يف  ّفتو غ  هت  اذال ال  "
.ىلوألا ةلل  ًاتم 

.ص هل  ّهب ، فكام  لاق  يمأ ،" ا  فسآ  "

ًانادُمو اه ، ًام  لا  ناك  .هفك  قف  اهقَّلعو  هتس ، باّس  يتاّراغ  .ملا ف  عَس 
ةقالا ةلللا  يف  لا  َّز  يلا  لا  راشأو  .ةّضََع  عرامو  ةغص  جامو  لزا 

ًاك م ًادع  ناك  .ًاج  ةغلا  يشالا  عرامو  دقلا  تامو  نالألا  لماعل  لالا  فأ 
يف هتا  يبإ  ىّض  تفان : ىلع  ةفلألا  ةفاللا  يتاّراغ  أرو  .علل  ًاضوعم  يشالا  عرام 

.قِفلا

". لیإ ىلإ  ُتع  ينأ  اك ل  وی   " .يتاّراغ لأس  را  يلك  لا ،"؟ یأ  "

ترف ناك  قف  .خأ  ةم  ترفو  ناج  ّی  ناك  .يتاّراغ  لاق  لا ،" لصاو  قف  "
". ًاج ًاملك  عسو  ةخو  ةم  يلاح  عُ  ىلع  .كاه  هنإ   " .لا ىلع 

". ةهفات ةالو  اهل م  ا   " .را يلك  لاق  ًات ،" "

ىح ةِقو  تان  اذو  ًاق ، ًاضار  ًاق  تی  تالعلا  لفم  قشأ  ًااش  را  ناك 
لك يف  ةیم  كاه  له  نام ! لك  يف  ةعل  راشأ   " .اهلازإ لا ل ت م  ىلع  ةلماك  ةلل 

."؟ عللا نالا  اه 

بالا م  ًالب  يققح  ءاه  فت  عم  هنأ  قعن   " .يتاّراغ لاق  اه ،" نم  "ن 
". يناخلا

.ةسا را  يلك  لاق  عللا ،" قخألا  يفلا  اهیأ  ْلج ، يف  يناخد  باض  جی  "ال 
."؟ يعت نأ  لوات  اذا  "

.ًاضاغ ناك  .يتاّراغ  لاق  خالا ،" ءاهلا  لا م  يناخد ل  باض  جی  "ال 

". سأر ُل ح  للا ، يف  اك  "ل 

نوّت اذال ال   " .قلا يهلا  هّحو  هشر  داعسا  ناك ق  .فكام  لاق  باش ،" ا  اوأها  "



". درا عش  باش  بك  ىلإ  خآلا  عی  نأ  هسأر   لوأ ش   ءاللا ؟ لم  فاللا  اه 

.ًافع يتاّراغ  لاق  علا ،" باش  هكأ  "

.َعباو لاق ، عللا ،" جذالا  اهیأ   " .را هقهق 

فات الأ  .لج  ملاو  .انأ  ىح  .حالا  اه  ننم  علا   " .فكام لاق  نم ،" هنإ  "
."؟ نلوأ ا 

.ًاش نلوأ  لق  ل 

! نلوأ  " .ًاس هعد  هنأ  ل  اك  يتاّراغل  فكام  لاق  ًاأ ،" نلا  نلوأ  صُأ  "
!". ناه ا  ًالهم 

.ا لأس  هنأشو ،"؟ هت  اذال ال  "

."؟ ًاللق يلل  هن  نأ  له ت   " .ا ًالهام  فكام  خَص  ناه ،"! ا  ًالهم  "

.نلوأ ت  لا ،" ىلإ  هذا  "

ا َلق  اذام   " .ع ل  هنأ  ل  اك  هنذأ  فلخ  هی  ًاعضاو  ح ، فكام  حاص  اذام ،"؟ "
."؟ مالغ

!". لا ىلإ  هذا   " .نلوأ خَص  "، ! لا لا ! "

.ة هسأب  فكام  أموأ  هَلق ." ام  اه  هآ ، "

لوا ناك  ام  اه  ناك  اذإ  ...هزافسا  فكام م  ِضو  همق ، ىلإ  ی  نلوأ  داع 
.هلعف

يف ًاق  ًااشو  تالص ك  قراس  را  ناك  .ًاغو  را  ناك  .را  هلاق  ا  يتاّراغ  ّف 
، یام يف  هتاح  لك  شاع  قف  یام ؟ فع ع  اذام  .ةلج  ةس  يف  ًال  را  ناك  .لا  يلال 

ءض لو س  ةن  اهناس 970  دع  .ةشام  ترف  بغ  لفترب ، ىعت  ةغص  ةلب  يف 
؟ لاح ىلع أ  لیإ  ْلج ، يف  عللا  صالا  عالا  امو  ماو ،

ت يلا  ةعاقلا  يف  ةحلا  ةللا  يه  لفترب  نإ  لقلا  ىلع  ًاداعم  يتاّراغ  لاو  ناك 



، ةئص تارالاو  ةعفتم ، ةلالا  ناك  .ًافن  ًانام  ناك  اهل  .نالا  دع  م  كأ  باقم 
لا ةارام  حلا ه  الا  ناك  .ًافن  ًانام  ناك  اهل  ةلا ، تاقالعلا  لا م  و 

ناك اهل  ًارالود ،) عو  خلل  ًارم  لا  ةئالا  ناك   ) ةلا ةعاقلا  يف  ءاعرأ  ةلل  لك 
؟ لذ يف  علا  ام  .ًائداهو  .ًافن  ًانام 

ْلج ىلعو  لع  ةعللا  .يقص  ا  راقلا  تاف  قل  .ضاعما  را  يلك  ه  ىلإ  ََن 
.اهحامو اهتالح  جام  لو 

، ًالّفغم ل   .هّس  يف  ّف  ناج ، ا  حأ  .اهلإ  ةجا  ناك  .خأ  ةم  ناج  ّت 
عرد ض .ةالل  مر  ىلإ  لّت  قل  .عقالا  يف  ناك  ام  كأ  هعت  صأ  اهنأ  فع  ناو 

.ةرَلا فن  ةعلا  يتأ م  لا  ئجافلا  تلا 

بقلا عَّت  تاِهم  لزام  تاس  ةعم  يف  قَّح  .نآلا  ًاحاص  عُلاو  ةسدالا  ناك 
ًةو ًاقض  ًالاوس  تت  هاحإ  ناك  .ةلهم  ةقل  ًاغص  ًاع  ًام  اب  تاق  عاقت  م 
يهو ِت  حار  ألا  اهعم  يف  ةهذ  رواسأ  ثالث  تترا  قو  ًاداع ، اههجو  ناك  .ضأ 
.هلعف ا  ًاقح  ّف  نأ  نود  هروب ، اهل  حَّل  .ِت  اهعاس  يتاّراغ  ةعاسا  ناك  .اهب  حِّلت 
قشألا اهع  اهفب ، ةقثاوو  ًاج  ةعان  تب  يلا  ّنك ، تءاج م  يلا  نا ، ّف  ناك 

يف اهلع  فَّعت  .ًاج  ةل  اهنأل  ًائاد  ًاقت  ةَّم  ةحأ  تت  ناك  .حَّلا  اهئاحو  للا 
.ها حان  .ًاخأ  اهل ن  ءب ، رمألا  تأب  .ةسرلا 

."؟ يتاّراغ "... 

."؟ اذام "

". اهلع لا  ىلع  ًارداق  ُك  اذإ  فعأ  .يمق ال  يف  جّت  َّل   " .ًاقلق اب  .ْراه  ناك 
.ًاش يتاّراغ  لعف  نأ  ناعَّت  ْراه  اع  تب 

اهلواسو اللمرالا  نلب  يلا  اهتك  اهض ، ناج ، تص  .لق  اذام  يتاّراغ  فع  ل 
ةمك يف  اهع  نالّق  فالا  اهب  ىهناو  غلا  هخأ  ةلم  اهف  اخأ  يلا  ةلا  ءالا ،

.تلا ْراهو ه  .ةالا  يه  ءاشألا  لت  هفعم ...) ةعق  يف  جللا  ع  عت  نأ  لق   ) جلث
.نآلا لذ   ّ نأ  يتاّراغ  نامإ  ناك 

". فب لذ  لعفت  نأ  لع   " .يتاّراغ لاق  تعام ،" ي  "ال 



هءاح ّلی  حارو  عَرو ، فَقف ، .هسأب  أموأو  ههجو  َّهت  ث  یش ، عب  ْراه  هلإ  ََن 
.كاترا

."!49 یت ل ـ یت ! "

ناتی ناغص  ناَف  فقو  اك  .هقال  بلقلا  حارو   يتاّراغ  راسا  .همق  ِّلی  ناك 
احارو ئاهلا  اهجارد  َدقم  ىلع  اهزافق  اقّلع  قو  يللا  للا  رول  ضار  َق 

.فلا َغاف  لا ، ناج  ًاأ م  هناقای 

ا 49!". ينالا  یلا  یت ! "

نأ لوات  ةللا  هلجِر  ناو  اهم ، ءالا  علخ  يلا  همق  ىلع  جع  أو  ْراه  هن 
أب هل  عصإ ، هكامإ  ّتو م  هكامإ ، لواف  هءاح ، عقوأ  .اهلع  ىقل  ـُ لا ئالا  نزلا  لَّت 

.لالا هیت  لانو  هعفل  فَقت  .هم  قس  ث  حجرأی ،

لش يف  ًاحفم  هف  يقو  .نآلا  لمالا  حأ  حصأ  ق  ةداع  َّلا  ْراه  هجو  ناك 
رداق نأ  .ىلا  عِسأ  اه ، هّس ، يف  ّف  اه ، .ْراه  عّ  هفن  يتاّراغ  جو  .ر  ئاد 

.ْراه ا  لذ  ىلع 

ئاهلا اهجارد  نادق  يللا  للا  رود  اَف  أو  .كأ  ةع  جع  ْراه  حار 
ل همامأ  قَّح  .ْراه  قای  نأ  غی  ع  ل  هنأل  مامألا ، ىلإ  يتاّراغ  راسا  .هناقاو 

.عالا اهرص  ع ل  ناج ، لقت  هرعش ع  ّی  نأ  ًالوام  قم ،

جعم فافر  تاذ  راغلا  ةلم  ةحاش  اوأر  .لا ح  ىلع  ءب  هت  دقو  ةم  تأب 
ىلع نال  ءادسو  ءاح  تاع  يَق ص  ناتی  نالجرو  لفسألا ، ىلع   ةنم 
راثآ هلت  يناج  يبات  ةاهن م  يف  ب  قوص  كاه  ناك  .عش  باش  نا  يفللا  اهبا 
ًاع ام  نام  يف  فقت  الو  ٍلاع  ٍت  حی  لك  كاه  ناك  اك  .ف  لم  حفم  هؤاغو  تالع ،

.رانألا ع 

.ْراه هَّجتو ن  دلا  فاكأ  ءب ع  قدالا  فنا 

، عاقلل ًاقفو  لذ  لك  خأ ، ةم  ًالاع  قدالا  تداع  ث  ةعُمو ، ةل  ةل ص  تداس 
.ةلا ةعرالا  ْراه  سافنأ  عاس  يتاّراغ  ةعاسا  ناك  .خأ  ةم  َفنا  .بالل ث  ًاقفو 



.ءب عفتراو  تداع  ث  فنا ، ث  قدالا ، عفترا 

ت ةأف ، ا  لاق  اه ،"! افنا م   " .هق نادق  نالای  للا ال  رود  اَف  ناك 
". اه ةؤر  نات  ال   " .جأ

.كاسألا م  عن  هنأ  ل  اك  هلإ  نای  اقو  .ةَّم  ة  ا  ىلإ  نای  احار 
ًازاهج ع  ناك  .باو  هجارد  قب  ًاج ، عشو ق  یم  لغ  سأر  اذ  ناو  اهحأ ، غض 

.هف يف  علی  لا  هلَعَج  ناسألا  قل 

َتأق له  .لا  ةفاح  ْراه  ع  حار  .ةقب  هشأ  لذ  ناك  .قدالا  فنا 
ة- ةحاو  ةخ  قف  .ةلا  هه  لع  رالا  نقلس  .ن  يتاّراغ  ّف  ًاخم ؟ ةج  أ ك 

.ًاعادو

.ءيش لك  ُج 
.فاكألا ىلإ  قدالا  عفترا  ث 

، ْراه ه  .تارود ل  ثالث  ترود ، ةرود ، غلا  بقعلا  راد  .هعاس  ىلإ  يتاّراغ  ََن 
ىلإ اقنا  ق  هاب  ناك  .قم  ل  مامألا  ىلإ  نات  هاعو  ًامراص ، ههجو  ناك  .هزواتو 
اع ام  الا ، نل  ىلإ  ةرالا  هت  ُهو  ةففخ ، ةقرُب  هافش  نَّلتو  ًاج ، تغص  قن 
يلا همق  حارو  .جّلا  ىترا  قف  .ةعلا  همق  لِّف  ع  هل ل  .خ  لك  ىلع  ةّهم  ةعقُل 

لءات ءاح ؟ نود  نأ  م  ه  قلا  .يعاقإ ل م  ل  لا  سوت  اهم  ءالا  علخ 
.يتاّراغ

ََأ الف  .اه  ع  نأ  هم  ًاغ  ناك  .ا  فز  تاصأ  عسو  هرص ، يف  حاترا  َعش 
ةققلا يه  هه  .ًاكا  لا  ع  فقلا  هنامإ  حصأ  الك  لا ، ع  فقلا  يف  ْراه 
ْراه ناك  .كأ  ٌقداص  كأ ، ٌفم  ٌم  عأ ؛ ناك  ًاش  ل  .لا  ه  اه  .ةلا 

ةع ةئاد  م  ٌءج  .ةعفلا  هتع  ًاق م  اهم ، ًاءج  يتاّراغ  ناك  يلا  ةعلا  ًاءج م 
.اهم ءج  نأ ی أ  ةئالا ،  لت  ءاجأ  حأ  نا  اذو  .يتاّراغ  اهلإ  يی 

لق خأ  تاملك  ةثالل  هناج  ىلإ  ئاهلا  اهجارد  نادق  للا  رود  اَف  يق 
ان اناك ق  نإ  ّهی  .هّس ال  يف  يتاّراغ  ّف  لفأ ، اه  ناك  .اهجاردأ  نادعو  ماهالا  اقف  نأ 



اهقار .ت  هؤر  مع  اهل  لفألا  ناك م  .تاناح  ةقح  يف  ءيش  هنأ  ل  اك  ا  ىلإ 
.رانألا ناعی ع 

داو ةك ، ةع  حاو   لجر  اهماق  ةیج  ةعل  ةعم  ْراه  لَّش  همامأ ،
.ّف ناك  اذا  يتاّراغ  لءات  .ًارا  وأ  ًا  .ی ل  ی 

 



 

 

 

لصفلا 7
 

ماُفلا بام  ينأ  نوع  هب  يقلأ  یلا  سالا  .ًاقح  باج ، ينأ ش  فأ  نأ  دوأ  "
" ...اهجراخ هلع  انأ  ام  ةشالا  ىلع  لمالا  فلم  ينأ  دل 

نسرا  سالن  - 
( ةنالا ةلا  ) Sale of the Century

 

هِهُی  لو  .ًاك  ًاذ  ل   هنأل  عماللا ، هئاذ  يتاّراغ   ِهُی  ل  ، 85 ماس ،
.ًاجوم ناك  هنأل  ههبأ  لب  .ةض  ناك  يلا  ةنلا ، هب  وأ  هعش ، ةَّق  وأ  ئالا ، ههجو 

جوم نأ   " .هم أهی  ماس ال  نأ  عِقُم  لای غ  ناك ال  .ةلالا  ةلل  يتاّراغ  هلأس  ًاقح ،"؟ "
."؟ ًاقح

ةسرلا داترا  ُفقت ع   " .ةققح ةع  كالا  حالا  ىلإ ش  هن  ماس  عفر  لجأ ." "
قف غ ًاغام ، كأ  .يل ل  ةلا  ل  اهم ، وج  كاه  .ةع ل   ةعالا  يف  ُك  امع 
اذال يفل  ُلق  ال  .سرالا  اكا  ًالاقم ع  خرالا  ذاسأ  ال  أقو  .ةج  تامالع  لن  ىلع  رداق 
يثاك جَّوتأ  نأ  رأ  ُك  .ًارف  لعلا  يف  عشأسو  َّلعی ، نأ  ع  خآ  ينام ل  كتأ  ال 

". لاح ىلع أ 

ةلب يف  نوّ  اناك  .ىم  قو  أ  م  كأ  ًاهم  يتاّراغ ، هلأس  كع ،"؟ ناك  "ك 
يف نوِهالا  ناك  .هحال  دالا  هل  جِّفمو ، تافال  ّجعت  ةفصرألا  ناو  خأ ، ةغص 
لو جاجز س  فلخ  ان  نأ  هنإ   ىح  .هو  هب  ار  جی أ  الو  لق ، خآ م  لاع 

.قفلا حال 



.هل تاعُش  قرزأ م  ناك  لا  هقذ ، َّحو  .ماس  باجأ  ةخ ع ،" "

."؟ لذ لوعلا ع  عقُ  نأ  ٌحأ  لوا  لأ  "

ةسارلا ىلع  ةبالا  ءاهلا ع  لا م  يعسأ  ةسرلا ، يف  داشرإ  رام  كاه  ناك  "
هنأ  .ةسرلا أ  يف  يئاقإ  اهب م  مقل  هأ  رمأ  هل  ناك  ل  قداخ ، راّفح  حصأ  الأو 

، قدالا ف  نأ  هحأ  ىلع  لذ ، ىلإ  ةفاضإلا  .غ  قف ال  ًالعم  ًامالك  يعسأ  هنإ  لقلا 
."؟ لك لأ 

َكُرو تاث  تاذ  نات  يف  عت ، ةقر  یِّدی  َّك  تاعفا  تاف  ةعل  ةسا  حَّل 
.بون تاذ 

عَم يف  لعأل  ُهذ  قف  .اهلك  ةهلا  يتاح  يف  قخ  أ  فحأ  ل  لاح ، أ  ىلع  "
ًاناحأ  " .ماس با  يثاو ." انأ  یعس ، اك  .ةعالا  يف  تارالود  ةثالث  جأ  يف ف ، تاءالم 

". َّم اهنإ ش  يح .' ا  ءاعس  ن  ، ' يل لقتو  يثاك  يقناعت  نفللا ، ةهام  ءاثأ 

.نم یلا  اه  نأ  كأو  كأ  ع  هو  يتاّراغ ، هلأس  دالوأ ،"؟ ال أ  له  "

يف لام  يف م  ام  اعم  ح  نأ  ىلإ  نأ ن  الع  نإ  لاق  .نآلا  لماح  يثاك  ًاح ، "
ل لح  .ناعم  انإ  لاق  رالود ، ةعس  لن  اصأ  امعو  .ةداللا  ةفلك  دِّن  يل  لا 

نقزُی يلم ال  لّفغلا  نإ  نلق  .ةللا  يبإ  لخس   " .يتاّراغ ىلإ  ةما  ماس  َن  ةلهس ."
.لذ ىلع  اهتجأ  انأ  .ةنالا  اهسارد  هنأ  قل  .الك  ةافك ع  ةذ  يثاك  ل  ًابأ ، ءاذأ  دالوأ 

دارأ الا  ةللا  يف  سری  لو  ىقس  .جّلا  تاناما  يف  ةلل ث ن  ةلعت  تارّقم  ةعرأ 
". لذ

ىلإ فكام   ناك  .هلقل  ءيش  أ  فلا  هنامإ  .ءيش ل   يتاّراغ أ  لق  ل 
یأ لءات  حلا ."  " ىّت تالك  ةعل  ناعلی  ماهابأو  ا  ناو  .نلوأ  عم  ثّو  اهناج ،
نأ .ًاقح أ  رانألا  ع ع  .ًاأ  ماس ، ناك  اه  .لاح  ىلع أ  رانألا ، ع ع  .ْراه 
.اه ةصاخ  ةلفأ  أ  عُ  ال  اهو  ماس ، ا  لماح  جوف  .ماس  ا  ًاحداف  ًأخ  َترا 

لس لاعلا  يف  مأت  ةش  جت أ  الو  .غللا  اهب  لف  بانإ  لا ؟  يف  رالود  ةعس 
.ةللا ةلا  يف  ًارام 

.یش لاعفنا  ةعق ق  حِّلی  ناك  ةَّقم  ةس  تی  لجر  يف  يتاّراغ  قَّح 



.ر هلأس  ًةقا ،"؟ لن  اذإ  ل  اذام  ماس ، "

يف كراشأ  نأ  ُتدرأ  لِعل ، .بألا  ىلإ  لا  ي  هنأ  عشأ  .انأ  ل   " .فلب ماس  با 
ثالثو ةم  ُتس  قل  .ءيش  أ  غرأ  نأ  يل  ح  ّس  يف  صأ  نأ  م  ةللا  ةلا 

". ةلهس ل  قف ، عسأ  ًاملك م 

-". لح ًاش  نأ  ضفل  "ل 

.ةفاخ ةض  ِض  ماس  ل 

."؟ يثاك "ك ع 

". يف ف كاه  نآلا ، اهعم  اهلهأ  .ًاقت  ةع  ةمالا  يف  .ةس  يلا  يم  كأ  "

.ماس هلع  ًاش ال  نلع  ماس  يثاك  لهأ  نأ  اك ل  يتاّراغل  اب 

.نلا عب  لاق  ًاك ،" اهت  نأ  ّب  "ال 

نأ خأ م  ةاف  أ  ىلإ  نأ  ل   " .هناسأ ب  یع  َجان  خآ  ًاِهُم  ماس ، با 
". َّم يثاك ش  .اجوت 

". اه لعفت  نأو  "

."؟ ًالم لأ   " .ماس ِض 

". ًالم اه  نأ  قع  ناك  نإ  هلأساو  هذا   " .ةّ يتاّراغ  لاق  ْراهل ،" "ل 

 " .ماسو يتاّراغ  بقا ل ب  قو  نسب  لاق  قاعلل ،" كاردإ  كع أ  "ل 
". نأ ت هنأ   راقإلا  لع  .ت  نأ 

تاجلا  " .ماس لاق  ةشام ،" ةلا  ءب  لق  لَّفلا  يلَعَج  ساغف  تاجت  "
". يلال

". اه ةؤر  ع  أ ش  ًاأ ، ةج ، ةنلا  قالو   " .ّهب نسب  لاق  كألا ،" "
عِّلا َلا  ىلإ  ةالام  ال  َن  .لا  ىلع  ةللا  ةلللا  ع  ًاعُمو  ًاحاش  اب  هفن  نسب 

م ةج  ةنلا  هقال  ت  ل  ش  لك   " .اهنا نوّ  اناك  رامس  تاراس  بأم  يف 



". ًائاس نعسو  ناثا  كاه  لای  .م ل ال  ًاقت  وأ  نآلا ،

يتاّراغ نامإ  ناك  .ماس  هجل  ةعلا  ةئالا  ىلع  فت  سع  ه  ...ل ." عن ، "
َّم لو  تلا  لم  مم  ل  ةاهلا  يف  ل  لل ، ءب ، ًاقت : لعت  كاه  تالآلا  عاس 

.خأ وأ  ةق  ًاعئار  لذ  ناك  .ئالا  لم 

فهب قالا  اه  يف  ارات  .ن ل ل  باش  نأ   " .ماس لاق  غُأ ،" نأ  رأ  "ال 
ىلإ اونا  .هف  اراش  اذال  نفع  ال  بالا  ءاله  عم  .ةئالا  ىلع  للاو  زفلا 
ىلع ا  هنإ  .نت  خآ  ًاصاشأ  قف ل  هنإ   .ةئالا  زفلل  اه  هنإ ل  .فرا 
لم ًامات  قس  .ٍفاك  اه غ  .ًاللق  هتح  دادت  ةقا ، ىلع  ام  ٌش  ل  امعف  .لذ 

". ةش ىلع  ةقرو 

.يتاّراغ لأس  انأو ،"؟ "

". ...ًات هآ ،  " .ًاعم ماس  اب 

". لِكأ "ال ،

نأل نآلا  ماص  نأ  .هفن  ءيلا  هنإ  .ت  اذال  فعت  ال  ًاأ  نأ  يیأب ، ًاح ، "
.اهعب هی  كفو  لا  ىلإ  هن  ماس  َفخأ  لوی ." اه  .ٍفاك  اه غ  ...ل  فئاخ ،

". ار ا  قالا  لك  ةقا  أ س  لوی ، امعو  "

. لجأس ينأ  أ  اذال ، ...ًاقح  ًاَعُم  ...ًاَعُم  حصأ  امع  فكام ، لق  يتاّراغ  ّت 

ةلالل لا  ماس  قت  ل  يتاّراغ ، لاق  يقُت ،" يل  ل  قل  لا  لع  نس  "
.ًاك هفاخأ 

". ل قل  سأل  هاج  ، " ماس لاق  انأ ،" "

يف ًالونو  فعم ، لحو  مامألا ، ىلإ  هلقف  لفسألا ، ىلع  قتو  عفتت  هماقأ  حار 
عل لغُم  اوّم   .لا  ىلع  ةنعم  یداخأ  ةراع ع  ناك  ةیح  ةس  قف  ث  رم ،

.خأ ةم  لا  يف  اصأ  .ةلقلا ث  ةفللا 

.لاح ل ىلع أ  لذ ، هفأ  نآلا   " .ةأف نسب  لاق  تمأ ،" نأ  ىعم  ام  هفأ  ينأ  "أ 
ٍةاهن ىلإ  لصأس  لا ، ُفقت ع  اذإ  .تلا  .لذ ل  باعسا  عسأ  ُلز ال  ال  هفن ، تلا 



". خألا دوخألا  ع  ةقسم  ةناسأ  لم  ًامات   " .هتح يف  ةعقق  كاه  ناو  هقر ، علب  ام ."
". تمأ نأ  رأ  ...ل ال  .ٍفاك  اه غ  ار  .َلق  الم  ةلألا  ار   " . ماس  ىلإ  ََن 

."؟ تت نأ  عس م  تلا  ةفعلا ع  دم  نأ  قعت   " .ًاقت ءاردزا  ماس  هلإ  ََن 

لوا حجرأم  قروز  يف  لاعأ  لجر  لم  ةم ، ةم  ةغص  ةمابا  نسب  با 
هتاعافد نأل  ناما ك ، يتاّراغ  َعشو  صأ ." يلع  ام  لك  اه  ًالاح   " .قالنالا هماع م  عم 

.ع ل  لقألا ، ىلع  .لذ  ىلإ  لَُت  ل 

صُأ هنقای ، اناك  لا  عضلا  لم ع  ءاعإل  لح  لذ  نأ  او ل  ةأف ، همامأ 
هفاأو ّلو ، جی  أو  لا  ىلع  عَقَو  .ةأف  جّب  ءادس  ةموم  ةلاع  ةك  تی  ىف 

.ًالك ًاغ  ناك  تص  آآآ ، - آآآ - آآآ هتح ، يف  ةغغ م  تص  كاه  ناك  .ةحب  َّت 
زاشا َعشو  هئا  فتلا  یلا  لت  حإ  ترا  هل ، عِ  يتاّراغ  ناك  اب 

لان .هقذو  هفش  ىلع  ةغر  كاه  ناو  .بألا  ءلا  ىلإ  القنا  ىفلا ق  اع  ناك  .بم 
.لك لم  هلع  رالا  اقلأ  هاققد ، قنا  امعو  .علا  علا  جراخ  ناك  هل  ينالا ، هیت 

غرافلا خألا  لا  لفسأ  ىلإ  اقَّحو  ةفل  ةلت  ىلعأ  ىلإ  الصو  لذ ، ةق م  ةف  ع 
.ًاقع ّلا  علا  هج  َغغد  لا  درالا  حالا  ًانم ل  يتاّراغ  ناك  .همامأ 

.ماس لاق  هل م م ،" ا  "

، للا رلا  ىلع  لی  ناك  .ًاملك  ع  يلال  همامأ  لا  ةؤر  ناك  
قرلا م  ءاخ  ةعقر  يف  ةّدَُْم  ةدامر  ةعقب  هشأ  تااغلا ، ع  ةَّم  تاجّعت  يف  ّو 

.كالا حالا  ءل  ّهز  باض  ىلإ  ُهو  علا ، يف  خأ  ةم  دعلا  أی  .َّعلا ث 

يقئاس ةقم   " .ًاك كأم  غ  يتاّراغ ، لاق  لفیاه ،" تااغ  هنّ  ام  اه  ن  "ق 
". ءالا لف  يف  لا  .تاحالا 

ةالو لماك  يف  رالا  م  ّلا  اه  جی  ال   " .راقب ماس  لاق  ًابأ ،" هلم  ًاش  رأ  "ل 
". انورأ

لاف .ًاقراح  ًامی  نس   " .ةعلا ىلإ  ًام  ا ، لاق  عت ،" مد  ام  ه  عسا  "
". ًاحاص فلاو  ةسدالا  لات  الو  نآلا  راح 



.ًاقت ضاعما  نسب ، لاق  يتأت ،" م ح  هلع ، داعس  نأ  ّت  "

". هعم اعت  نأ  قف  َّلعت   " .هعارذ قف  ةففلا  هتس  يمی  هو  ا  لاق  هلع ،" داعت  "ل 

.ضاقنالل ع  رك  او  تم ، ةسا ، عو  .ماس  لاق  اه ،" ًالم  يبأ  نأ  دوأ  "
ًامی لذ  لعفأس  ار  .يثاو  انأ  .حاص  لك  لا  اه  لمأتأو  ثالا ، َّب  لا  اه  هبأس  "

". اه لك  يهی  امع  ام ،

.ءيش حأ أ  لق  ل 

هاحأو ًاقت ، ًالك  لا  فقتو  هفلخو ، هقف  يللا  ءلا  حصأ  ةعالا 6:45 ، ع 
ع لا  ع  ل  .ماحإ  ه  اهرو  اهّفلو ، هتس ، يتاّراغ  علخ  .تاهلا  لك  م  ةرالا 
ةفاح ىلع  هتاراس  ار  یلا  ـُم  لا ِقلا  ع  كاهو  اه  ناف  .ًارهم  تااغلا 

.تافال نلو  نحِّلو ، نلِّلهی ، تاعم ، يف  الج  وأ  افَقَوو  لا 

ترش ناتت  اناك  .ٍرم  لفسأ  بشو ع  هلا  اهلع  لكأ  ةراس  نا  ناتاف  فقو 
تافلا لت  اهجو  ناك  .فلاو  للهلا  ع  عُس  .لصو  راّ ، يَتزلو  قض ، فص 

ةه َعش  .يتاّراغل  ةلا  نلا  ىلإ ح  مو  جِّعم ، ءي ق  ِّمو  یَدِّرمو  َّراح 
.لمالا هج  ّهی  يناوع  ءي  ةك ،

ةفاح ع  ةلا  نافت  هامقو  ةأف ، اهن  عفنا  لا  هب ، يلادالا  لغ ، ناك 
اهَرو لامأو  ًاللق ، اهلجِر  تعاو  ةرالا  ءاغ  ىلع  قلساو  ءارلا  ىلإ  اهاحإ  لام  .لا 

، اهلع ّقنا  ث  دَّدف ، ًایت ، لان  .هعل  هج  لت أ  لو  .اهرص  ىلع  هی  لغ  عضو  .هن 
اهلحاك ةافلا  ّفل  .قعلا  لَّللا  بألا  هق  يف  ًافئاخ  ًاضاغ ، ًاَُم ، ًاعُم ، هلا ، شَّم 

.اهع الَّق  .هقع  لح  اهعارذ  عضوو  لغ  يَلر  لح 

اهع عبا  قف ، حاس  ةناث  ةع  يلاح خ  ءاق  عم  ث  ًالاث ، ث  ًاناث ، ًایت  لغ  لان 
لا ىلإ  داعو  هقاس  جفم  هی ب  ًاعضاو  فقو  ث  َقس ، .لقاتو  باضا  أو ی  ًاِّعم 

.ةق ًادِّرم  عفلا  ههجو  ناك  .ًاّنم 

ناك ...انأ ." ...عسأ  لو  نأ  يتدارأو  ٍفاك  قو  كاه  ل    " .ه ناك  عسأ ،" "ل 
.مهفم دم ن غ  هتالك  ناك  .هقاس  جفم  ىلع  ناغت  هاو  حّنو ، يی 



". ًاغ هع  اّلل  ًاش   " .فرا لاق  لا ،" ع  اهعأ  ًاذإ  "

-". جّت َّل  لم ، اه   " .هقاس جفم  كف ب  حارو  .لغ  حاص  ، !" قف سخا  "

". هل ام  اه   " .نسب لاق  قاقرزا ،" "

با لم  اب  .هع  ىلع  ّلت  يلا  ةجللا  دسألا  هعش  لُخ  لالخ  لغ م  هلإ  ََن 
ه، لفسأ  ىلع  ناغت  هاو  هكُر ، ىلع  ءب  عر  .خأ  ةم  ت  لم ،" اه   " .لهم سع 
قو هقع ، ىلع  قعلا  اقن  ةؤر  يتاّراغ  عاساو  ِّو ، عتی  ناك  .سَّقم  ههو  لِّهم ، هسأرو 

.غلا ًائاد  هّ  يتاّراغ  لاو  ناك  ام  هقع -  افق  ىلع  ةعفلا  تاعلا  اهع  لع 

.تامو تال 

ادعت ل  .ةرالا  لخاد  ىلإ  اَنا  ق  اناك  اهل  تافلا ، ىلإ  ل  هسأر  يتاّراغ  رادأ 
.لاشأ لال  س 

لا قو  هرعش  ناك  فك  .هلإ  نالّلت  اق  اهل  ههذ ، اهجُل م  ًاك  ًاهج  لب 
ةغلاو ...ةعلا  م  جّلا ، عن م  يف  اَعترا  اهاف ق  ناك  هالا ؟ رالا  للا  لب  هلاوس 

لت ...ةرالا  لت  ل  رعلا  ءيش  هأو  ...ةعامو  ْعل  اهب  ّلا  ال   يلا  ةمراعلا 
. ةرالا

هحالس لاو  هنلب  َّر  لا  حلا ، ئفالا  لئالا  لذ  .هم  ج  لئالا  َعش 
ًاراع الم ، نود أ  يلا م  يف  نأ   هأر  هلأو ع  هعصإ  هلإ  هحال و  .هحأ 

...و ...و   ... لمالا ،

ءيش يف  هلا  شَّم  ًاتم ، ناك  هل  هّس ، يف  ّف  ًاقح ، حأ  ناج ، ا  حأ  هآ ،
.خآ

ّلضاو لا  لت  ُهو  لق ، م  اك  لا  لصاوو  هخ  ىلع  هتس  ر  داعأ 
.لا يف  َُت  ةلس  ورالب  ةرص  لم  ةك ، ةع 

حار .ءب  لا  علا  مو  نآلا ، ًاداح  ًارم  نلی  اناك  .لا  ةعس  تدادزا 
هنأ هفن  يتاّراغ  قُِّ  .ة ل  قعلا  ّفتو  .علا  اهع  ىلع  غتو  ه  لعت  تالعلا 

.دلا ىلع  ًارداق  ناك  فك  لءاتو  لف ، نلوأ  ىلإ  .خأ ن  ةم  لللا  موق  ىّی 



هافش ناك  .ةتانو  ةدقعم  هقع  يف  راتوألا  ناو  .یج  همق م  يف  قِّ  نلوأ  ناك 
.ةَّم ةمابا  يف  تدوم 

نأ ام  ًاعن  نّی  نوأی  امع   " .هلفجأ ام  هئارو ، فكام م  هل  لاق  نآلا ،" ل  دا  "
". همأ لن  یع ع  اودع  ل  هماقأ ، ةحارإ  اع  يل  هلع  رالا  هحأ  لُ 

فع ع اه  خآ  لك ش  نأ  ف  فك   " .ةاف يتاّراغ  هلأس  حص ،"؟ اه  له  "
."؟ يم  كأ  عضلا 

.يتاّراغ زواتو  هعس  داز  ث  فب ، فكام  لاق  ًاج ،" فل  نأل  "

ةعلا ناك  .هلع  عو  هع ، ًا  هسأر  رادأ  .ةل  ةف  با م  ِّف  .باس ل 
كاه أ ل ل   ةعرأ م ، يلا  هع  عی  باس  ناو  ةللا ، ةللا  لون  ءاثأ  فَّفت  ق 

ةعلا ةخم  يف  لای  باس ال  ناك  .قلا  يقلا  قلا  لذو  يناجرألا  لاولا  لب  ش 
- اق نأ  هی  لن  هنأ ن  اك ل 

ل  .هقخو  باس  ىلع  ضاقنالا  ةجافم  ةغب  َعَشو  .غ  ةن  يتاّراغ  بانا 
.ةق عفالا  لذ  مواق  نأ  هلع  ل  رعلا ، اهل  كاه أ س 

ةلاحو .باث  غو  ناام  هلجر  نأ  يتاّراغ  َعَش  رلا ، لفسأ  ىلإ  الصو  امع 
، هلجِرو همق  يف  ةعقم  غ  لأ  تاخو  اهعق  ًاقت  هج  لك  باصأ  يلا  رَِلا  قاهرإلا 

عو ثا  لا م  اوأب  قف  .يقمو  لم  اه  لك  نأ  َّف  .جّت  هتالع  لع  ةَدِّهم 

.قَُّ ًامأ ال  ناك  .لصالا  لا  ةعاس م  نوعو  ناثا  .ةعاس 

ناك اه  اهف  هلأس  ةم  خآ  نأ  اك ل  ماس ، ىلع  لالا  اه  ح  نآلا ،"؟ كرعش  ام  "
.ةعاس ةع  يثا  م 

لا شرو  ن   " .َو َّتو ، هی ، ه  هفنأ  حَمو  .ماس  لاق  شرو ،" "ن 
". ىقألا

". دب ةلب  باُت  َتأب  نأ  اك ل  وی  "

يعم لح  هنإ  ىح  .فنألا  يف  ةساح  .عر  لك  يعم  اه  ل  .عللا  بح  اهنإ  "ال ،
". ًابأ دب  تالب  باصُأ  يل ال  .انورأ  يف 



لصو .همامأ  ةع  ةفام  م  ةران  ةقل  اعس ص  امع  ّدی  يل  هف  يتاّراغ  حَف 
.ْراه أفنا  .لا 

تنا قل  .خآلا  ىلإ  لا  رِّ  ناك  اب  هتعم  يف  جعم  ضاقنا ق  يتاّراغ  َعَش 
جراخ ىلإ   َُ ْراه  ناك  .ًابأ  ةللا  ةلا  هاك ع  ْراه  فِّلی  ل  .ةعلا  ةئالا 
فح لخاد ك  ًاففلم  ةحاش ، يف  ىمُی  وأ  بح ، هنأ ك  اك ل  همامأ  ام  نام  يف  لا 

.ْراهل ةلا  ةللا  ةلا  هنا  .ج 

". ةعرلا ةقا ل  شا  قل   " .فكام لاق  ْراه ،" "

.ع فرا م  حاص  ةق ،"؟ هل  اذال ال ت  "

". قلا اهیأ  ْراه ،  " .هسأر َّهو  .ءاردزا  فكام  هاجأ  لتاقلا ،" اهیأ  صا  "

-". فس ةلا ! حاص  ا  كق ، ىلع  قرأ  فس   " .فرا خََص  ًالتاق ،"! ُل  "

أب .ی ث  هو  فكام  يف  ل  فرا  حاف  .ضاغلا  خالا  ةقج م  هَصأ 
.هلح نأ ی  نود  ًاللق ، عسأ  ل  ةسغ   

ةفك راشأ  هلَّش  لل  فن  يف  نوّ  اناك  .ةأف  ا  لاق  يّع ،"؟ لعف  اذام  فعت  له  "
.قف ةدولا  ِّفو  لغو  ْراه  مأ  نان  لوا  يتاّراغ  ناو  قاروألا ،

.ماهابأ لأس  اذام ،"؟ "

.ا لاق  ًاّتناح ،" ناك  "

.ةالام ال  ماهابأ  لاق  لج ،" "

ث هرافأ ، للت  قف  هنأ  اب  .ضغ  ا  لاق  ًائاد ،" لءاتأ  ُك  ًاغص ، ُك  امع  "
ءلا َم لءای  .هِّس  َم   " .ةغو ةَّم  ةمابا  ناك  .باو  يتاّراغ  ىلع  ةعس  ةن  ىقلأ 

."؟ هف له  .لا  ةرام  ىلا م  لی  وأ َم  قّاللا ، عش  ّق 

.راقب فكام  لاق  ًا ،" نل  ةرالا  لا م  لی  "

". هقأ ام  فعت  "



.ماهابأ لأس  قلا ،"؟ ناح  امع  لاتالا  ىقلت  ًاذإ َم  "

."؟ هاقلت َم   " .ماس فاضأ  لجأ ،" "

نأ خأ  ةم  يتاّراغ  َحالو  اهت ، نوّ  اناك  يلا  ةلقلا  ناغألا  ىلإ  هن  ا  عفر 
.هفل فاضأ  هم ، الك  ون  انأ ال  اك ل  .ًاهم  اب  ا 

."؟ هفد .اه َم  قّلعم  ات  ال   " .فكام لاق  اه ،" "

."؟ ىفت هنأ  نت  لَعَج  لا  ام  ا ، لقس   " .ماهابأ لاق  لاعلا ،" يف  ةن  مقأ  هه  "

". تاس .ةئلا م س  نا   " .ا لاق  ىفت ،" هل  "

ةَّقم ةقلا  ناك  .هقو  دافأ  ةعرأ  ةلئاعل م  حِّلی  هو  ماهابأ  لأس  ِّخی ،"؟ ناك  له  "
.ةعمو ةخ  تب  .ةسراف  ةق  ناك  .َسَب 

". ًاناس لذ  هل   ِّ نأ  ًافئاخ  ناك   " .ا لاق  نلغلا ،" ىح  الو  "ال ،

وأ لاعلا ، لكام  ةقام  م  ن  يل  انخأ  هفد ؟ َم  ، " فكام لاق  هللا ،" هآ ،  "
". ءيش وأ  للا ، یت  وأ  للا ،

-". ضراعت يح   " .ًاج يتاّراغ  لاق  ةلاع ،" ةلم  للا  یت  نأ  قعأ  "

."؟ ا ا  كَّج  فد  لا  عللا  َم   " .فكام حاص  ، !" " هللا

-". ناك  " .ترفش يف  ًامام  َّج  ناك  .يّع  ناك  .يّع  "

ةفعم َم قف  رأ  نع ، ثالث  زعلا  لل  ناك  نإ  يّهی  ال   " .فكام لاق  يّهی ،" "ال 
". یلا غت  ا  يل  هفد 

". هج قَُت  نأ  دارأ  .حأ  هفی  ل  عقالا ، يف  "

.ًاللق ِض  ث  ماهابأ ، لاق  يلت ،" يتخم  هآ  "

لع نالا  ءاقإ  لَواح  .جوُر  نتا  يف  اهلم  يف  .ةفخ  ةهم  يف  هدامر  يّع  عضو  "
". ىنأ ّيتناح  ةف  لَّقت  حأ  نأ ال  اب  ل  فلل -  ىتلا  هت  ناد  - 

.فكام لاق  لا ،" ناك  اه  نأ  شأ  "



."؟ ًاقح "

". اهََن ّع  نأ  قعأ  .لجأ  "

.ًاهم ا  ناك  قت ،"؟ اذام  اهََن ؟ "

". نالل ًاج  ًانالعإ  لذ ل   نأ  راقإلا  لع  ًاح ، "

."؟ تلا اذام ، "

". ةلا قَُت  نأ   " .فكام لاق  "ال ،"

". يقص ا  لذ  يف  باصأ  قل   " .دولا هفنأ  ةقِم ع  ةفاخ  ةض  ماس  ِض 

.علا اهعل  فكامو  باو  .ا  لاق  لذ ،" "أ 

-". ًاأ فضأ  يعدو  .يم  ، " ة ماهابأ  لاق  ّع ،" "

.ح نأ  هل  ح  يل  سرالا  حأ  لّسی  نلوأ  أب  ةللا ، لت  يف 

ةن يف  فناو  عفترا  هتص  ل  رَُّ ، يل  يف  ا  ئُی  وأ  لا ، ع  فقی  ل 
حارو .ةثدالا  تف  .هع  ةان  جاحإلا  ع  يتاّراغ  لَعَج  ًالك  ةناج  ةتر  عّتو  لّست 
ةرص هِّ  نأ  لق  نلوأ  ل   يتاّراغ  ىّت  .رعم  نافا  نلوأ  نقای  نجِّفلا 
هع نأ  نود  ت  نأ  ف  ت ، نأ  هلع  ناك  اذإ  ل  ًاأ ، ت ه  نأ  غی  .قالا ل 

ام يفُت  تاب  ًالونو ، ًادعص  ًاراو ، ًا  نلوأ ، يف  نقِّ  دلا  حار  .ًاناج  سالا 
.لّفغم هراعا  هنأ ال   يتاّراغ  ضَفا  ال  ًاّضََع ، ًایت  اعأ  هل  .هنوُِ 

انل قف  فنو  تاملك  ةعت  ىلإ  ةجا  هنأ  لا  لصوو  ًاعُر ، الإ  ةمالا  صأ 
ًاملك سو  ةم  لوأ  َعَق  دع  كأ  نأ  أق  هنأ  يتاّراغ  ّت  .ًاملك  سو  ةم  ةفام  اعق  ق 

قف يساقلا ؛ قلا  لذ  نوس  هنأ  ًاقت  ًاكأ  اب  .ًائاس  سو  ةثالث  ناك  ةللا  ةلا  يف 
.خأ وأ  ةق  ّهی ، اه ال  .ةعلا ل  هه  يف  ًائاس  سو  ةعت  نلای  اناك ال 

كأ ملا  لعس  لذ  نأ  يتاّراغ  َعَش  هَّمو   باث  ل  نلوأ  تاشام  عفترا 
هنأ وی  ل  نلوأ ، ىلع  اخص  نافلا ق  دع م  ناك  .ًالاح  هلع  ناك  ام  ًاجاعزإ  كأو  ةراح 

.هل ث  وأ ل  هع  امإ ل 



ةعاسا ناك  .هماقأ  ت  ّجتتو  علعلت  حالألا  حارو  ىغُم ، يخ  ىلع ج  اوّم 
ناك .ةلا  ضراعلا  َّع ب  يلا  نزالا  نس  ر  ةجأل  ةلا  ةففلا  عاس  يتاّراغ 
اذإ ًاللق  نا  .خألا  ةهلا  ىلإ  الصو  امع  ةنس  كأ  لا  تو  باعألل ، ًام  لذ 

.ةحفلا كامألا  يف  لا  ىلإ  دعن  نأ  ىلإ  نا  .هفل  لاق  نآلا ، راح  لا  نأ  ك ت 

ث ةفش ، نأ ی ب  نود  اهاإ م  هَّلس  .ًةحاو  هعل  ٌج  ََّخو  ًةِق ، ًالا  حاص 
.هّس يف  ّف  ةعسالا ، ةعالا  .ماعلل ع  ًال  مت  ًاأ  يتاّراغ  ةعم  ناك.هنام  ىلإ  داع 

.ةغراف ةع  تمأس  ُك  نإ  ًات  .قلا  لذ  ىح  لا  لصای  نأ  هلع 

هنلب فخأف  حاو ، أ  ی  لو  جِّفم ، أ  ًا ع  هلح  نو  ةأف ، ا  هزوات 
، ةناث يلا ع  لذ  ع  .خأ  ةم  هرِّ  لا  عس  هل  يتاّراغ ، هزوات  .رُِّح  .فقو 

.هنلب ماح  ثی  ناك  .ئس  ل  سافنألا  عقم  خأ ، ةم  فكامو  يتاّراغ  ل 

.ئس ل  ةعقم  سافنأ  لاق  يتاح ،"! يف  ه  ُق  زُّت  عسأ  "

.فكام لاق  عم ،" ًاسهف  ُِت  نأ  ناك   "

، هل ًات  بالا ، ع   " .ا لاق  زَّتأ ،" نأ  نود  ًال م  صأ  نأ  ًابأ  ي  "ال 
يف ًةم  زَّتأ  ل  اذو  .ملا  يف  ةحاو  ةم  نوزّی  یلا  م  انأ  .عسألا  يف  ًةحاو  ًةم  نوزّی 

". ءاعمألل ةِّلُم  ةح  لواتأ  ملا ،

.نسب لاق  كءاعمأ ،" فِلُس ل  لت  ءاعمألا  تاِّلُم  "

.ًاخاس ا  لاق  ًات ،" هآ ، "

.ِضو فللا  ىلإ  هسأر  فكام  ىمر 

شاعو هتاح  يف  ًابأ  ءاعمألل  ًاِّلُم  َّج  م  ل   " .ةثدالا ىلإ  هسأر ل  ماهابأ  رادأ 
-". نل

.نسب لاق  لب ،" ل  َفحا  نأ  "أ 

."؟ لك لأ  َّج ، مال  ّت  نإ  لقت  نأ  قت  "ال 

.هع نسب  ََلقو  حس هللا ." "ال 



-". َّج .ًاح  "

ناك لب  ءاعمألا ، تاِّلُم  لح  لالا  يَف  ًاهم  ل   .فلب  يتاّراغ  لاق  عسا ،" "
هات ام  قِّ  دالا  ناك  هقای ع ك ، حصأ  قو  نآلا  .ل  هسإ  - - اهم يسب  قای 

ةلملا ةهلا  ىلع  نآلا  حصأو   .لا  ةفاح  م  كأف  كأ  بق  يسب  ناك  .هاع 
فن ةعلا  ىلع  لالا  دلا  ن  ةفئاخ  ةمراص  ةن  خآلاو  لا  ب  يمو  .لل 

.رامأ ةع  لقأ م  هع  عت  يلا  راشألل  لا  رالا  ن  ه ، ىلإ  ث  ةرَلا ،

.يتاّراغ لاق  رافلا ،" لواس  هنأ  "أ 

.ه ىلإ  فنا  ت  ا  لاق  ةلهس ،" ل  ًالق  هنودس  هنأ  "ال ش 

.نسب َّدر  هقای ،" نأ أ ش  وی  "ال 

!". يهلإ ا  ءاغأ ! ةعم  نأ   " .غ فكام  لاق  همأ ،"! افت  ال  ًاذإ ، " هللا 

احارو ّللا  اوهات  لب  .ًاقم  ًاش  هم  حاو  لق أ  ل  ةلالا ، ةعلا  ئاقلا  لالخ 
.ةفلا ةاغلا  ىلإ  ةقلا  ةفالا  ههذ  يف  قو  هقای  دلا ، قای  يسب  نقای 

يسب أب  ةاجإلا ، هم م  حاو  نأ ی أ  لقو  ًاخأ ، نسب  ت  ةألا ،" ل  "ال 
ناتخ وأ  خأ  ةخ  .تاخ  ثالث  ث  ناتخ ، .ةاغلا  ن  لع ، ىلعو غ  ءب  ، 

هعشو .لع  ىلع غ  ناكّت  لا  ناتت  ناللا  هالجِر  حار  .كاه  حسو  ىقأ  ك 
.رلا قای  ًافم  ن  نأ  ناك   .ففخ  يف ن  قف  ًاللق  یای  شفلا  قشألا 

.لا ةفاح  ىلا  همق  ّت  امع  اهب  هّقح  يسب  قف خ  .تایت  كاه  ل ت 
هسإ - - اهم يسب  علا  .ةالا ل   لذ م  دلا  فِع  قو  لا ، يسب  رداغ  قل 
فقالا لا  ىلإ  يسب  هع م  يتاّراغ  لقنو  فن ، حاو  ّود  كاه  ناك  .ش  عخ أ  ق 

، ةفن ةّواز  تاذ خ  ةت  هشأ  لا  ناك  .ةرَلا  فن  ةعلل  يفللا  حلا  ىلع 
.ةهفلا لئام ن  هسأرو  هفك ، ىلإ  ةم  ةقلاو 

يسب ناك  لك ؟ لأ   يققلا ، هلا  يسب  ناك  .خأ  ةم  يسب  ىلإ  هسأر  رادأ  ث 
لجلا لم  ًامات  ًاتمو  ًاَّم  ناك  .لا  ةاغل  ةعلا  دولا  ىلع  ثالا  همق  نآلا  فق 
يسب فَقَو  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  لنأ ، لال  ًاعضم  انل  اهالك  ناك  .هلع  رالا  لأ  لا 



نأ شو  ىلع  عاش  لم  هرص ، ىلع  هی  حإ  غض  قو  ءاقرز ، ةعر  ءاس  ًامات ت  ًاماج 
.خأ وأ  ةق  ًامو  عساو ، هاع  ناك  .لی 

.هسإ - - اهم يسب  علا  .لا  ةعشأ  علی ت  هعاصأ  لاس ب  لا  ملا  ناك 
عن م أ  يسب ، ا  ًالهم  نأ ُم ؟ مأ  فعت  له  يسب ، ا  ًالهم  .دات  مأ  يسب ، ا  ًالهم 

عاس نودأ  ىلإ  يسب  لَّت  .فل  ىف  ا ل م  يسب ، يسب ، سإ ؟ ةفلا ه  ءاسألا 
ىلع ةئاد  مد  عق  ثالث  ناعق ، ةعق ، قسو  .لم  يه  داّص  هقاو  لا  ءض  هی 

تخ اخ  يتاّراغ ق  .قف ل   ٍناث  ثالث  يف  لَح  لذ  لو  َّغلا ، دسألا  يسب  ءاح 
؟ تت يل  ًاقح  ةألا  له ل  ينخأ ، مأ ؟ لقس  اذام  يسب ، ا  هآو  رَُّ ، لو  ىح ، لماك 

ههجب ن َّحو  ةرود ، فن  جَحتو  ةلم ، ةغص  ةل  تراو  مامألا ، ىلإ  يسب  لام 
.ف ًام  ناك ب  .نآلا  الاز  َّلا ، لثالا  ةسالا ، .ءالا 

ةرذ وأ  حق  يل ال ی أ   " .ةقئاف ةعو  ةأف  فكام  لاق  حللا ،" ضرألا  هه  ّشَُل  "
". عللا نالا  اه  َّمُلف  .هتاناح  لك  ىلعو  ضرألا  هه  ءابأ  ىلع  ةعللا  ّلل  .ًابأ 

. فكام  أب 

". اه للا  فقت ع   " .جأ ت  ماهابأ  لاق  صا ،" "

يفو ةنعلم ، كامأ  يف  انإ ن   " .ةه ةق  هقهقو  فكام ، لاق  نعلم ،" لاعلا  لك  "
ا ةحلا  لع  ّللف  ًاأ ، نعلم  بالا  عقالا  يف  ةنعلم ، كامأ  يف  فحی  بالا  كاه  فللا 

". ةلا ينادلا  لفلا  ةز  ا  .يسب 

!". ا پ ًاقح  لذ  لعفأس   " .ًاج ًاحاش  ههجو  ناك  .ماهابأ  هرَّح  ضأس ،"! "

ا هآ  يجو ! ينباص  ةغر  ا  هآ   " .خأ ةم  هقهقو  ًاهم ، فكام  لاق  مم ،"! لجر  "
!". ةلا يعق 

.ماهابأ حاص  اذإ ل ت ،"! ضأس  "

". ءافل نن  ...انعد  .ًءاجر  اجات  ال   " .ًافئاخ يتاّراغ  لاق  "ال ،"

.ن ا  لأس  ةغص ،"؟ ةه  له ت  "



."؟ عللا حألا  اهیأ  لأس ، "َم 

، ةع ةعالا  يف  ناك  اذإ   " .فسأ ا  لاق  ةلا ،" هه  يف  كرال  ًاج  ًاعفا  ناك  "
". ًةق لِّقأو  بأس 

نسو يتاّراغ  ن  هلح  ن  حضاو ." اه   " .عتم ت  ماهابأ  لاق  هلَّلد ،" مألا  "
."؟ لك لأ  حضاو ، اه   " .عّب

.فكام لاق  نآلا ،" ع  ِّت  "ل 

يسب ىلع  رالا  لأ  لا  لا  ناو  .خأ  ةم  دلا  ن  ثی  ةأف  نلوأ  أب 
ناك ةم  دقو  ة  اوّمو  .ةمالا  ةعالا  ع  ام  ىلإ  اوراس  .ةش  لكأ  نآلا  ًالاج 

.م لا  فّو  لا  ًاّلم  ًارم  تی  اهف  ينالا 

". یش  ّ عشأ   " .ماس لاق  لذ ،" عب  اّشی  َل  "

.يتاّراغ لاق  ّلا ،" عن  الك  "

.ىم قو  كأ م أ  ًاَعُم  اب  .نسب  لاق  یام ،" يف  ًابأ  ّلا  عن  انأ ل   ُ "
". ةدرا نس  یام  نأ   ُ "

.للق ع  يتاّراغ  لاق  فلم ،" عقالا  نأ  نآلا  فعت  صأ  ًاح ، "

روم انأ  يهلإ ، ا  .ًاج  ٍلم  ًاقح  نأ  لعت ؟ له   " .نسب لاق  يتاّراغ ،" ا  ًاج  ٍلم  نأ  "
". لع ُفّعت  ينأ 

.فكام ِض 

.يتاّراغ َّدر  لعت ،"؟ له  "

."؟ اذام "

ىلع نأ   لعت   لفأ  ناك  .يتاّراغ  لاق  ةلخالا ،" الم  ىلع  زاب  راثآ  كاه  "
.فت نود  هلا 

ماعلا ال لا  ثالث ع  وأ  تك  حاش  اوعأ  اناك ق  .خأ  تاحاش  ةحاسا  اوّم 



بق ًاقلق  فق  قئالا  حأ  ناك  .رولا  ةللا  ةلا  يف  رالل  لالا  حافإل  ش 
.حالا يف ش  دَّت  ناك  يلا  ةدولا  ّلی  .اهناج  ّلو  ةض ، ةحاش ت  هحاش ،

هت ةَُح  ناج  ّلی  ناك  لا  ةحالا  ئاسو  هروم ، ءاثأ  ئالل  فه  تالدالا  دع م 
.رق يئات  ًافم م ق  ج  حأ  اذ ع  ًاض  ًالجر  ناك  .يسلا  هعصإ  هل  َّمو  راسا 

!". ةِفَع ةضار  حور  دم   " .ماس حاص  لذ ،"؟ لعف  نأ  اذال ی  نآلا  "

!". ًاقح هحأ  قل  .ماس  ا  ةهلا  هه  ءب  هان م  قداص  ام  لوأ  اه   " .فكام ِض 

قو .سب  م  ًاءب   " .يتاّراغ لاق  لانم ،" ىلإ  فللا  ةعس  َّدام  لقی  هنأ  حجرألا  "
هال لع  ناك  اذإ  هحاش ، وأ  هفو -  ناقف  حجرألا م  ىلع  فئاخ  هنإ  .فقلا  ىلع  هانجأ 

". صالا

سالا ع غالإ  اوأب  هف  ًاج ؟ ًاعص  اه  لأ   " .را يلك  َهن  ًاعص ،"؟ اه  لأ  "
!". ةا ل  خآ ، عل  قخأ  يفر  دم  .قف  كأ  وأ  هش  اهلس م  يلا  بورلا 

.يتاّراغل ماهابأ  لاق  اهع ،" لا  فعت  نأ  وی  "

.لحی نأ  لق  ...نأ  لق  ةحاش  دق  يبأ  ناك   " .را يف  قِّ  هو  يتاّراغ  لاق  ًاللق ،" "
ىلإ لل  قلا  م  عّم  هل  نأ   َّ لجلا  لذ  نأ  حجرألا  .لالا  يل  ةعص  ةفو  اهنإ 

". قأ برد  كاه  ناك  رالا ل  اه  لل  ار ل   .يلالا  لا  لا 

، لع ا  .لذ  لعف  نأ  ًام  ل    " .ماس َّصأ  هعصإ ،" ال   ّ نأ  ًام  "ل  
". الاح يه  اك  تمو ، ةاح  ةلأم  ةِفَعلا ل  ةقلا  ها 

.يتاّراغ فكام  لأس  مأ ،"؟ كبأ ه  "

نأ خآ -   وأ أ ش  را -  ّتو  .للق  ع  يتاّراغ  لاق  يبأ ،" قِفلا  تداقا  "
.ًاش لق  ًاحأ ل  ل  هف ، حف 

ئالا ّلقسا  ىح  تاحالا  ةحاسا  زوای  لو   .ةخلا  يف  لای   باس ال  ناك 
لقتو ٌج ، راف  .اهفعت  يلا  ةحلا  ةللا  قدالا  ترأز  همامأ ، .ًاعم  هحاش  ةلا  قلا 

ج فح  ك  لاث  ج  فقو  .لا  ناج  ىلإ  ناج  هس  .ًاماج  هو  ءاهلا ، يف 
.ةرَلا فن  ةعلا  اهن م 



نااو ءال  لا  ةدفلا  نال  نأ  يتاّراغ  َحال  .دّدب  نااو  لاق  قِفلا ،" هتداقا  ّع  َّل  "
.ةق حجرأی  أو  الا  هنام ت  جخ م  ق 

.حضب را  يلك  لاق  قِفلا ،" هتداقت  عللا  لَّفغلا  حأ س  "ال 

هبأ ناك  .لا  يف  قَّحو  هسأر  فخأ  هل  غلا ، ع  نأ  دارأو  يتاّراغ  هلإ  ََن 
لجرو هج ، لب م  اهم  هج  يف  َشق  ءاقإ  ع  عل ال  باش  ممو  .حص  ًاعل ، ًالَّفغم 

.زاشالاو علا  يتاّراغ  َعش  .هفل  ةسالا  هئارآ  فل  ٍفاك  ٍكاردإ  نود  م 

.ةدوب فكام  لاق  ِلا ،" ِأ ف  "

-". راجإ لوات  نأ  له ت  "

". قلا اهیأ  قف ، صا  .كراجإ  ةلوام  رأ  ال  "ال ،

دلا ىح  .ًاللق  ماهابأو  نسب  َعباو  .فكامو  يتاّراغ  ب  ل  را  يلك  عجات 
هاعو قعلا ، هّو  ًاع  ههجو  ناك  .ةل  ةلل  يتاّراغ  را  سَرد  .ةجالل  ًاداعسا  اّهأت ،

.يتاّراغ عارذ  ىلع  ًاللق  َّر  .سغم ث  نالات  ال 

هن را  لقنو  لقاب ، هسأب  يتاّراغ  أموأ  اقفتا ."؟ .ءس  قأ أ  .ًاناحأ ل  رِّهم  ينال  "
.ةعللا ةعم  خأ ن  ةم  مَّقتو  لاق ، كاج ،" ا  لع  ةعللا   " .فكام ىلإ 

.ّهب فكام  لاق  يققح ،" غو  هل م  ا  "

". ًاللق هم  لفأ  ىح  ارو   " .ماهابأ لاق  فرا ،" أسأ م  "ل 

انأ له  لُِق ، هنأ  يع  هنأ  أ  قِفلا ؟ هتداقا  ىعم  ام  ، " نسب فاضأ  لذ ،" ىلإ  ةفاضإلا  "
."؟ ىلع ح

."؟ ام حاو  لع أ  نأ  فك    " .يتاّراغ لأس  َْلعت ،"؟ فك  "

يتاّراغ يَنذأل  وت  ناك  ةخاص  ةضو  ٍّوم  ٍتصو  نللا  يلمر  عش  اذ  ًاقالع  هبأ  ناك 
ةملا تاحاش  ةداق  هع م  ةقل  حار   هحاش ، ِخ  نأ  ع  .ّت  لاك  تغلا 
يسالا هأب  افحالا  يتاّراغ  ج  عاسا  ل  ةج  ةفو  نت  نأ  ناك   .وناب  م 

ةهاج نسو  ةداعالا ، ةقالا  فعض  ةملا  قاس  ةملا ، لعت ل  امع  .هفل ل 



راك يتاّراغ م  .ًاللق ل  ج  ةس  رمألا غ  تب  اذإ  ةقِف ل  ءاعسال  داعلا  عسأ م 
ها ةع  ىلع  ناج  فقو  يلالا  ملا  يفو  ماألا ، حأ  يف  ةقب  ىقلت  ال  .ةللا  ةلا  صام 
لأس امعو  للاك ، حاش  اهاّخ  ناو  بالا  هجوز  قلغأو  ًادِّهم ، اهعم ، يتاّراغ  هذو ج 
نأ هل  لاقو  هف  ل م  ملا  لعل  ةفاك  ةق  هعَفص  یلا ، عم  هبأ  هذ  یأ  ىلإ  همأ  يتاّراغ 

ناك .ةس  ةع  حإ  لذ م  لح  .قلا  لذ  ًابأ م  هاأ  يتاّراغ  . ل ی  ، 
.سألا ةق  ةلاخو م  ةََفم ، ةَم ، ةَّقعم ، ةئالا ، ةع  .ةَقُم  ةلازإ  ةلع 

قَس قف  .نناقلا  عم  قف  ةملا ، عم  ل   " .ا لاق  نناقلا ،" عم  عام  هجاو  خأ  َّل  "
هنإ .فلا  فقو  عم  ل  لا  ًاح  لان  .يم  غرتاه ، ىلإ  اتلب  اهداقو م  ةراس 

". نآلا م 

ًالفم َهُم  ـ لا ههجو  اب  .هلإ  نا  ق  نلوأ  ناك  .درا  يش  تص  لاق  "م ،"؟
.هج ملك ع  ةفام 

ىلع ةداعم  يمأ  ناك  .قف  تاس  ثالب  يم  كأ  ناك   " .ا لاق  ةلق ،" ةب  صُأ  "
ُك قل  .أسأ  ام ه  ُلعف  انأ  .قف  ةحلا  ةلا  لت  ةرو  يف  عقو  هل  اهباع ، رم  هنإ  لقلا 

". تاس ثالل  لل  راس 

راقلا ع  كاه  ناك  ل  َعُم ، ـ لا ا  هجو  ىلع  لخ  كاه  ناك  .يتاّراغ  هلإ  ن 
.راشألا ّل م ب  لا  ءض  تاق م  هزُی   ًاأ ،

.لذ ل ُتأب  امع  ةع  ةنالا  يف  قف  ُك  .هأ  كأ  يل ل  قِفلا ، ةج ب  هه  "
نأ ال  نلق  اناك  .ةح  كأ  لقع  ًاس  كألا  لقعلا  .لللا  يف  اول  نج  دالوأ  ن س 

اقحأ نأ  ع  هع  تعبا  .ه  ال  قِفلا ، هداقل  نج  ان  هل ل  اسوؤر ، ّنو  جن 
ًامر ق  نأ  ٌحأ  اذال ی  .ًاأ  لو  .ك  ف  ُتعش  .دسأ  ٍلجر  ةجَم  يف  ًاید  ًامر 
َّه لك ." اهنأ  كألا  لك ؟ لأ  خرالا ، م  رمأ  هه  يهلإ ، ا  دسأ ؟ ٍلجر  ةجَم  يف  ًاید 

". ًااص ل    " .ضغ هسأر  ا 

.خأ ةم  قدالا  قلنا  ةللا ، لت  يف 

.هی ه  هفنأ  حَف  هفنأ ، ًاجراخ م  هتص  اب  .ماس  لاق  خآ ،" حاو  قس  اه ق  "

ُتَحأ  " .خآ يف ج  هعضوو  هج  حأ  ًاس م  جَخأ  .نسب  لاق  نثالثو ،" ةعرأ  "



-". امعو .خآلا  لا  يف  اهحأ  عضأ  ًةقا ، ٌش  شا  الو  .ًاس  عتو  ةعت  يعم 

ةهس یأ   " .ق نسب  يف  ناقِّت  نانلا  هاع  حارو  .نلوأ  لاق  عش ،"! اه  "
."؟ تذعش ءامد  یأ  تم ؟

نوّ اناك  یلا  عورلا  غو  ثولا  لقلا  سری  حار  لب  .ءيش  نسب أ  لق  ل 
لك اه  علا ، لل  ًال  لذ  ناك  .هع  ءيش  أ  لق  قأ  ل  ، " ًاخأ ت  .ِلق  جاحإ  هف 

". ءيش

-". اه رِق . اه   " .نلوأ ََّن  فِقم ،" اه  "

". يجاعزإ فقت ع   " .ماهابأ لاق  صا ،" هآ ، "

نس ك  ّف  .ماعلا  لوال  ةققد  نعرأ  .ًالُثو  ةمالا  ناك  .هعاس  ىلإ  يتاّراغ  ََن 
ةَّلا يسالا  حأ  ىلع  هسلجو  لا ، نا  يلا  ةغلا  عالا  لت  حأ  هلخد  ًالج 

ةش لو  ًام )! لذ  نس  ك   ) ةلا ةلا  ىلع  همق  هعفرو  عارذ ، الو  ه  ال  يلا 
ار  وأ  .ةلوافلا  ةلص  عم  النافلا  ةلا  و ك م  ةلقم ، ااو  يلقم  ل  عم  ل 
بإ عم  .للاو  ةلا  يف  حت  ءالزاو  يلاإ  هناج خ  ىلو  للا ، تاو  ةنوعلا  ك م 

سللل نامو  لص  ماعو  لح  .َّقلا  ءالا  بَِقو  بانألا  ىلع  ةعللا  .للا  م  لماك 
؟ ًالج لذ  نس  له  .هف  هلواتو 

 - ءاش ةَّجو  ةاف ، ىف ، بأ ، مأ ، صاشأ -  ةخ  م  ةلئاع  ناك  ةشام ، همامأ 
حانا احَّل  .خاس  واكاك  اب  امو  ئاش  فلأی م  ًارف  نلوای  ةك ، ةش  ت  نلاج 

.ئالل

.يتاّراغ ت  نهعم ،" "

.فكام لأس  لذ ،"؟ ناك  ام  "

". ةلفس ةعم  .صاشألا  ءاله  ىلإ  نا  .ًاش  لكآو  لجأ  نأ  رأ  ينإ  ُلق  "

، ةَّلل ةمابالا  ءج م  كأ  ًاِّم  باو ، حَّل  .فكام  لاق  هفن ،" ءيلا  لعفس  "
.ب ةلس  ةش  اب  ام  اهّل -  ىلع  كلت  حألا  وأ  غتو -  حِّلت  ناك  يلا 

-". عئاج ةعم  اب  لكآو  كاه  لجأ  .لعفأ  كألا ل  "



". قف رعش  دم  اه  .ار  ا  ًاعج  رَّتأ  دالا  "

-". ًاذإ عئاج ، "

". يقص ا  لا  لغُت  ال   " .فكام دَّدر  لا ،" لغُت  "ال 

ةؤر نوی  .تاناح  صاشألا  لوأ  .غ  ال  قف  لب  راقإلا  ت  ال  .لع  ةعللا  "
". ًاق غامد  نوهاسو  .هلم  اجخ م  لا  اهل  لا ، ىلع  هحأ  غامد 

امع ةللا  ةلا  ةهال  َهذ  نإ  لقت  لأ   " .ءوهب فكام  لاق  اعضم ،" اه ل  "
."؟ ًاس غصأ  َك 

!". ةافك ًاح  كأ  امع ل  عن ، "

.ةع ةق  ةض  فكام  ِضو  لك ."؟ لأ  ةلقم ، ةلألا  لع  اهو  ًاح ، "
.جاس ًاناحأ ع م  لءاتأ  لل ؟ ًایج  ًأم  َفكا  نأ  قعت  له  .تاناح  هنأ  كألا  "

ناو .ةلقلا  ماعإلا  تالع  ع  ةعمالا  ىلع  یداعم  ننفلا  تاللاو  ءاللا  ناك 
.يتاّراغ ا  هفت  اه  .یلالا  تارام  لالخ  علا  هع  ماتإ  ىلع  یداعم  ىماقلا  نامولا 

.ًاهم يتاّراغ ، هف  قَّحو  .خأ  ةم  ِض  لذ ." يف  یج  ءيش  ال 

لصلا ةلوام  له ت  .فكام  ا  للل  ةنالا  ةعاقلا  يف  نأ   " .ٌش لاق  اه ،" "
."؟ ةلالا ةعاقلا  ىلإ 

.لهلا فلفلا  باس  .علا  باس ، لذ  ناك  قف  .ی  نأ  ىلإ  يتاّراغ  ج  ل 
اهنأ ل  اك  ناقلزو ، نامّرم  اهنأ  فاخ  ل  كرُی  ناك  هل  ًائاقلت ، هناكّت  هامق  ناك 

.حقلا لم 

رعش ةفعم  اتدارأ  لغو ؟ تافلا  لب  أر  ام   " .فكام لاق  ةهلل ،" عئار  تلا  "
م ًاك  لغ  دافسا  نإ  فعأ  .لمالا ال  ًافلمو  ًایج  ًاش  بِّل  اه  .م  لجر  ةعمام 
وأ نلكأ  اناك  نإ  ّهی  .خآ ال  عم أ ش  هفن  ءيلا  .كألا  اهم  اتدافسا  اهل  ةلعلا ،
هنأل لفأ  ل  اهنقّوو  اهب  نوعو  هل ، ةلا  لفأ  ةلألا  حت  .نل  وأ  ن 

.ىتم ًالاجر  نوها 

هنأ عضلا ه  .يتاّراغ  ا  ةغلا  ةعلا  هه  يققلا م  اعضم  اه ل  ىح  "ل 



ىلإ او  الأ  لمآ  لا  ىلع  نّنی  الو َم  .دُسألا  ىلإ  هب  ىمُی  ال َم  .ءاذألا 
.نلّفغم الك  باسو ، فراو  نسو  انأو  نأ  .يتاّراغ  ا  لّفغم  نأ  .َیت  لماح  زّلا 

خأم قو  يف  ًاك  ِهف  هنأل  لّفغم  نلوأو  .هف  هنأ ال  يف ح  هف  هنأ  قع  هنأل  لّفغم  ماس 
."؟ ًا الع  لذ  نأ  ًاج  ثاو  نأ  اذال  .ًاح ل  تاناح ، هنإ  .ًاج 

.ئس ل  سافنألا  عقم  ًاللق ، ص 

، فالآ ةس  ةللس  يف  قر 342  ةق  ةعم  .لتأو  لتأ  يلعج  قل   " .لاق َحأ ،" "
". كأ م ع وأ  تاعاس  َفح خ  نأ  حجرألا  .خلا  خلا ،

، لا اه  ىلإ  ًاقثاو  اذو ك  رقلا ، اه  فعت  اذإ ك   " .يتاّراغ هلأس  ًاذإ ،"؟ َراش  اذال  "
."؟ َراش اذال 

هافش ناك  .ًاقت  ة  فلب ، با  .باس  لاق  كران ،" الك  العج  لا  لا  فن  "
اهل تن ، نأ  ن   " .هقُ وو ال  َّعم  لای غ  ههجو ال  نال  الو  لا ؛ ًاللق م  فاج 

."؟ خآ أ س  يتاّراغ ؟ ا  خآ  كاه س  له  .اراش  لا 

 



 

 

 

لصفلا 8
 

ةعلل ًااش  ةزوإلا  ِش  ةعت ، - ةس - ةثالث "

امالا لس  ىلع  غلا  دقلا  َغم 

للا عقنا 

دقلا خا 

" ...غص قروز ت  يف  ىلعألا  ىلإ  للا  عصو 

لافألل ةغأ  - 

 

هنأ ل م  هفن  خأو  هخ  لح  ماحإ  َّلا  نعلا  بانأ  ماح  يتاّراغ  ار  َثوأ 
راقلا اه  نأ  ع  نأ  ه  ناك  .لقألا  ىلع  فلاو  ةعسالا  ىح  قالإلا  ىلع  ءيش  لكأ أ 
ةاهب ًاهق  نلف  هلح  ئالا م  لك  ناك  اب  .متو  رهت  هتعم  حار  .ًاعص  نس 

.لا ىلع  ةعاس  عو  عرأ  لوأ 

ناو .ةجلل  حلاص  ًافل ل غ  ًاش  لاقو  هد  ة  ءيلم  ف  يتاّراغل  ماس  با 
نسو .شاشلا  لم  ةمان  ةتب  هف  يف  اهفقو  يققح -  نز  نز -  ةروراق   ُ ا 

.ءب جاجد  نعم  لكأ  فكامو  نلا ، نعم  ع  اهلع  نهم  ئاقب   هف   
.ةعلا ةورذ  يف  وأ  یش  لأ  يف  ن  نأ  لا  مو  قلغم ، فن  هاع  ناك 

هل فه  لا  یاو  اهحأ  ناك  ةعسالاو ؛ فلاو  ةمالا  ب  اله  هم  نافاضإ  ناثا 
لأ .قف  ىف  ثالثو  ةس  كاله  عم  ًاملك  سو  ةم  اعق  هل  .ًاقاس  ةرا  دقلا  سراف 



تام خآ  فكام  غض  امع  هف  يف  ل  باعللا  َعَشو  هّس ، يف  يتاّراغ  ّف  ًاهم ، اه 
.نآلا ىتم  هلك  اق  نأ  لمآ  .عئار  .غرافلا  بنألا  ىمر  جاجلا ث  نعم  بنأ 

بنأ ىلإ  لصلل  اهع  فم  يف  لم  ةس  عم  ج  لاوس  تی  هام  ََبات 
للا ةس  ناك  .راك  ةیلا  ههم  أو  ًافم  ًاش  ن  نأ  فقت ع  لا  غرافلا ، فكام 
للا بنألا  ًالماح  فكال  حاص  ًاش ،"!  " .اهل فب  اهمَهو  عسأ  ناك  للا  ل  بقأ 

هف قِّت  للا  ةس  حار  .بنألا  حللا  يف  ًام  هئاقصأ ، ىلإ  ًائاع  لَوه  .ًالاع  لفلاو 

.ةّ

.فكام لأس  ءيش ،"؟ لكأت أ  لأ  "

". رانالا ىلع  يفن  جأ  ينإ  "

."؟ اذام رانا  "

". فلاو ةعسالا  "

."؟ قلا يتالا  انالا   " .ّعب فكام  هف  قَّح 

.قف هلإ  لا  لصاو  فكام  ل  خاس ، لعت  عال  ًاعم  هفك ، يتاّراغ  َّه 

.ًاخأ فكام  لاق  َلعتَأ ،"؟ "

."؟ اذام "

نأ قعأ  .يتاّراغ  ا  لع  هعضأس  ُك  ينأ  أ  قف ... حاو  رالود  ...رالود  يعم  ناك  "ل 
". ءيلا اهب  زفلل  ةصف  ل 

."؟ يَت نأ  لوات  له   " .یش فّلب  يتاّراغ  ِض 

."؟ اذام "

". ةجان ةك  دّ أ  هنأ ل  ةلا  يمال  لقلا  لم  .يَت  "

فكام ََع  .ًاللق  نافتت  اناك  .همامأ  هی  َّمو  .فكام  لاق  نأ ،" نأ  لواحأ  ار  "
لهی نأ  لمآ   " .نلا فن  علا  م  هتن  ناك  .هلا  يف  دوش  ع  ّت  ةن  يف  اهب 



.لاق ًاق ،" فرا 

."؟ "پ

."؟ اذام "

ىلع ًارداق  لسو  ةفالا  هه  لك  عق  هنأ   فِع  لو  ...ءارلا  ىلإ  ملا  َتع  "ل 
."؟ ةََّلا عس  له  ...لا 

". حت نأ  ال ش  حت ؟ له   " .يتاّراغ يف  قَّحو  هی  فكام  ََفخأ 

". ّج انأ  "ال ،

هشأ اه  .يسأر  ىلع  هسم  ئالا  عضو  لو  ىح  ةََّلا  عأس  ينأ  قعأ  ال  ار ، "
". ةداع عسأ  رانالا  نأ  اع  ام  رانالا ،

ةعم لَعَج  ءافج  لاقعا  عم  ةمابا  باو  ًاج ." حص   " .نلوأ لاق  حص ،" "
.قت يتاّراغ 

كوم م ًاملك !!  160 لقت : ةض  ءاو  ءاح  ةار  اوّم ت  ئاقد ، ع ع 
!! ةلا هه  نقلا " دان  " ـ ةللا ل ةلا  يف  رالل  كوم  نسفج ! لل  ةرالا  ةفغ 

لاو يو  ل  نام   " .را يلك  لاق  هف ،" هنق  دان  اع  نأ  ه  نام  َّل  "
". ًابأ هف  قُِت  ال 

عقُ غ يف  لا  ّت  ناك  يلا  ينالا  للا  تاذ  لا  راشأ  ةعم  فخا  ةأف 
اهلت ةخاص ، جاهبا  تاص  لع  .هتاح  يف  هوأر  يققح  َح  لوأ  اهافخأ  نأ  ع  ةَّم ،

تامالا ءاضأ  حارو  .رص  ىلع  جامألا  بر  ه  لا  ناك  .ةلاثو  ةناث  جاهبا  تاص 
ًالاح عضاو  فللا ، يف  هالا  ففص  ءاقإ  نلوا  ةاللا  ةش  لاجر  ناك  .ههُتو  علت 
هجو ناك  .ح  غص  ىف  عم  ٌيش  كراعت  .هفاكأ  ىلع  قلا  عالا  يلاقتلا  نلیالا  م 

.خألا لا  ةش  عقات  فدو  ةعل ب  ةعاش  ةئا  حِّلو  هفنأ ، ل م  الاو  ًارق ، ىفلا 

!". هلك هلإ  اونا  قف  هلإ ، اونا  يهلإ ، ا   " .ا حاص  يهلإ ،"! ا  "

هعاس َّت م  ىح  ًاللق  يتاّراغ  هم  بقا  امع  قفو  حِّلی و ، را  يلك  ناك 



فك  " .حلتو ةمابا  نعللا ."! نلَّفغلا  اهیأ  ؤل ، روم  : " ىسلا ةغلا  ههلب  ح 
."؟ لالا فك  لالا ، فك  .بات  هل م  ا  يتخمو ، هجو  .عللا  قلا  اهیأ  كام ، ا  لالا 

ةفال حِّلی  يمامألا  فلا  يف  لجر  ناك  .ةه  ةق  هقهقو  هف  قف  هی  يتاّراغ  عضو 
ةس ةأما  فقو  هفلخ  لا  فلا  يفو  .حفم  باّ  فقو  ماس  سإ  اهلع  ناقتا  غ  ةم 

ج .عش  باش  ن  ةعماج  بال  ةثالث  ب  ةرم  ةم  ءافص  ةفص  الم  يف 
.كأ ةق  ِضو  هّس ، يف  يتاّراغ  ّف  ىحلا ، يف  نم  ّيهد 

...ال ...عت  ...الو ال  ...لغ  ّت  لذ  ، عت  ال  يهلإ ، ا  ةب ض ، باُس 

حصأو ّتو ، هتعم  قنا  نأ  ىلإ  هم  ًةرداه  تالا  جخ  .ل  ناك  لذ  ل 
! ار ار !  " .فكام ناك  .َلا  یه  يف  هف  خ  هف ، ح  هحأ  ناو  قالا  سَّقم   

."؟ نأ  له  مألا ؟ ام 

نم هنإ  پ ، پ ،  " .نآلا لا  م  ءالا  شو  ىلع  ناك  نم ."! هنإ  "
!". ًاج نم  ...هنإ  ...هنإ  ًاج ،

حار .ضرألا  ىلع  رق  يفص  ناف  يف  لت  ِّهمو  مراص  هجو  تاذ  ةغص  ةاف  ناك 
ناك .ًایت  لانو  لا  راهی م  يتاّراغ  داك  .نوّ  اناك  اب  اههجو  ىلع  ةعم  تاح  عت 

.ةلا لك  غر  حضب  تایلا  عاس  ىلع  ًارداق  لای  هنأ ال  ًاغ 

؟ ًام لذ  ن  لأ  ًاحاض ، تمأ  نأ  .هّس   يف  ّف  تمأ ، نأ   

اب اهو  ةّ ، فالاو  جِّفلا  و  هب  حِّلو  ح  ی  لای  ال  يلك  ناك 
، هف ًااعل م  ًافذاق  عّقب ، سا   .خأ  ةم  رُِّحو  هكُر  ىلع  يتاّراغ  عَقَو  .ءيش  َفَأ 

.ناحدالا هائر  ه  حت  ءيش  لك  ناك  اهو 

!". أقس لأ ، ا  هقار   " .ةك ةهب  ٌش  حاص  أقس ،"! "

َََشو يتاّراغ  ه  لح  هعارذ  عضو  .ح  فكام  ناك  يتاّراغ ،"! ا  يتاّراغ ! هللا  "
.يتاّراغ َّعتو  همق  ىلإ  خأ  وأ  ةق  هعفر  .هإ  ًای ت 

ةن ض هبانا  ...عسأ ." ...ال ال  .ينلق  هنإ  يهلإ ، ا   " .يتاّراغ َهَل  يهلإ ،" ا  "
.ًایت اهالك  لان  .يتاّراغ  ةقا  قَّت  .خأ  ةم  همق  ىلإ  فكام  هعفرو  .هاكُر  ترا  .ةیج 



ا فسآ  .ةرسألا  ةعرلا  لت  ةؤر  شو  ىلع  انأ  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  خألا ، یت  اه 
...انأ ناج ،

.فكام َهه  كّجأ ،"! نأ  عسأ  ال  لهألا ، اهیأ  اه  "

-". اق تراخ  قل   " .يتاّراغ َهَل  اه ،" لعفأ  نأ  عسأ  "ال 

.ألا ث هخ  ىلع  لا  هاو  ألا ، هخ  ىلع  لا  ةحاب  ةع ، تم  فكام  هعَفص 
.ءارلا ىلإ  فلی  نأ  نود  ةع ، هع  َعبا 

وی ام  ىلع  ترداق  غو  غراف  هائرو  ةماله ، ناك  هتعم  ل  نآلا ، لا  هع  لاز 
مامأ ءادس  عقُ  قات  .هسافنأ  اقلا  ًالوام  ًاّنم ، حار   .ءاهلا  اهفن  ةعت  ةداعإ  ىلع 
داو خألا ، مقلا  همق  حإ  تَّعت  .هلع  ىغُ  نأ  م  ًاق  ناك  ك  هم  ٌءج  ِهفو  هع ،

.هنزات ىلع  ةفالا  َّت م  هل  ق ،

.ًابأ هنأ  لو  .تمأس  ُعقو ، اذإ 

اناك .تاهلا  ع  اع م  ام  ًالك ، تافاهلا  .هقای ص  َلا  ناك  .هنقای  اناك 
.هقس نوی 

يسرلا فلا  م  ام  می  يف  .خألا  مامأ  ٍمق  عضو  ىلع  قف  ًاِّم  لا ، لصاو 
ثدالا كامأ  يف  عَّت  يلا  دلا  يت ع  ُبداب  ار  ىعی  لجر  فلأت  ًةق  أق  مالا ،

ناك اذإ  ام  نفع  هنأ  وی  هنأ  فو  ًائاد ، هجلا  فن  دلا ت  لت  نأ  فو  ةلا ،
.لأ ةفل  احأس  .احأس  .يتاّراغ  هخأ  ًاللق ، لأ  ةفل  احأس  .نت  وأ  نس  ىحلا 

م خآ  ءيش  لك  جَخأ  .هسأر  يف  لا  داهلا  عاقإلا  ىلع  اهفُو  همق  عفی  حار 
ًارُم ىح  .ّلاد ل   يف  وأ  را ، يلك  وأ  ةرالل ، ًارُم  .ناج ل   ىح  ههذ ،

لم هسأر  يف  عقت  ةفلا  حار  .هكُر  فلخ  تالعلا  ّللو  همق  يف  لصالا  للا  لألل 
نأ ىلإ  .لأ  ةفل  احأس  .لأ  ةفل  احأس  .لأ  ةفل  احأس  .لقلا  تان  لم  .ةك  ةل 

.ىعم ال  اهفن  تاللا  صأ 

.ةلالا لت  هجخأ م  لا  قدالا  تص  ناك 

عاس ىلع  ًارداق  ناو  دلا ، داس ب  لا  نلا  يف  عوم  ل  ًاخاص  تلا  ناك 



تص عل  ةافك  ةل  ةفل  عس  نأ  هّس ، يف  ّف  فعت ، صأ  نآلا  .خ  ش 
- خت فن  عل  ةافك  ةل  قدالا ،

لب ةقالا ، شا  ل ل  ه َم  لأ ، ََعشو  ةغص ، ةح  لر  همق  حإ  ل 
.لا جراخ  ىلإ  ناغرم  ناف  ن  اناك  .ناغرم  ناف  ىعی  ًام  ًافل  ىف  ناك 64 ،

ةسعلا ناو  .هنذأ  حإ  داع  ةقلاع  لات  ال  فصلا ، ىلع  حجرأتو  لت  هتاران  ناو 
.ةَّم لا 

ىلإ هلجِر  لِّت  نأ  ًةدِّهم  ةفاد ، ءاقرز  ةجم  يف  ةملا  هباصأ  .لهب  لاق  ًام ،" ُل  "
.خأ ةم  ماله 

.فكام لاق  ًام ،" نت  نأ  ناك   ل  عن ، "

ناك ؟ ." لذ لعف  اذال  لذ ؟ لعف  اذال   " .ةش ىلإ  لذ  ًالِّم  نلوأ ، لاق  هَتقنأ ،" قل  "
.فكام ا  تس  .هكأ  .عسأ  ُك  لقأس ل   " .بابألا تام  لم  غرافو  عمال  هاع 

ناو .ًاغرافو  ًاحاش  هتص  ناك  لك ." لم  تس  .هلعف  ام  ءاج  تس  .سو  نا 
يه ةققلا  .اهف  ّی  حارو  هف  قف  هی  عضو  .هلع  َفَلا  ةئار  ًاقت   ّ نأ  يتاّراغ  ةعاسا 

.هلك هلع  ناك  َفَلا  ةئار  نأ 

ن  " .يتاّراغ ىلإ  ََن  غ ." ال  قف  ينید ، دِّسأ  انأ   " .ءوهب فكام  لاق  ل ،" ًات  "
همامأ حصأ  ام  ناعسو  همأ ، م  ةلع  نود  هع ، َعبا  لك ،"؟ لأ  ةاهلا ، اهنإ  .نالداعم 

.ًام يلا ع 

ةّغ ساحإلا  ه  هنأ  ةل  ةفل  ًاكأم  يقو  یش ، ءب  ل  هلإ ، يتاّراغ  سافنأ  تداع 
، ةه ةن ض  هباصأ  قف  .هتاح  فكام  قنأ  قل  .ةاهلا  يف  لءات  اهل  ...هج  يف 

.ًاح لك ؟ لأ  ةاهلا ، اهنإ  .نالداعم  .كالهلا ن  هقنأ م  فكامو 

". ةلام هاقع ال  لاس   " .ةلاع ةقثاو  ةب  لق  نلوأ  ناه  ناك  اقع ،" لاس  "

.ماهابأ لاق  يفب ،" ِضأس  وأ  صا  "

َلا َّلقت  .هلا  يف  ران  لم  ةهفات  ةغص  تاشاقن  علناو  كأ ، ًاراح  لا  حصأ 
وأ ف  هل ل  هتانفومو ، نفللا  تاماك  ةغت  قان  جراخ  اصأ  امع  ًاللق  لا 



سالاو .ىقی  يل  اه  هو  نآلا ، َلا  ىتأ  قف  .جِّفلا  ةلعم م  تاعّت  ىلإ  ّفی  ىح 
هفن رِّ  حاو  فّهلم  لم  هجو  يف  حاو ، لهم  يف َح  امنا  لصلا ، اّت م  یلا 
كامأ ةصالا ، تالا  جولا ، تلا ، تاع  نشف  سالا  ناك  .مللا  لت  ًاملك 

(. كاه فقلا  ىلع  ًامسر  نضاقی  نماقلا  نلالا  ناك  ح   ) دقلا تام  تاحا  تاهلا ،
راملا تاراس  بأمو  عرالا  يَناج  نشف  سالا  ناك  اهوزاجا ، يلا  ةلالا  ةللا  يفو 

فق امع  َهَب  َقار  قف  .ًائاد  هفن  ناك ه  هل  هل ، فهو  هرّ  َلا  هجو  ناك  .ةللا 
يتاّراغ هم  س  قو  ًائاد ، هفن  ه  َلا  هجو  ناك  لافأ ؛ ءان ؛ لاجر ؛ .زَّی  يل  نااو 

.ةع

هؤر ه  ناك  .هلعف  ام  ىلع   َُ نأ  فكام ی  نأ  َّش  هل  فكام ، نأ   دارأ 
.فرا يف ع  ماها  قِّ  فكام  ناو  .فرا  فلخ  همامأ ، 

هق رارزأ  يتاّراغ  َّفف  ةرالا ، فِّ  هنأك  َلا  اب  .قناو  فلاو  ةعسالا  تأ 
.لذ لعف  نأ  لق  ةقا  هنأ س  فِع  ّلاد ق  يف  ناك  نإ  لءات  .هماح  بإ  قف  ىح 

.خأ وأ  ةق  ًاقح ، رمألا  تام  هل  ِّغل  لذ ل ت  ةفعم  نأ  ضَفا 

عرأ نوزواو  نقَّلی  اناك  اب  تالل  َلا  ََضو  داح ، ل  لا  رنا 
او ىلعألا ، يف  .ةلا  حالألا  قف  ةلاع  ةرا  ةقلأم  هت ، ةم  ةیح  تاعم س 
يلا ةِماعلا  ةقلاو  همامأ ، خأ  ةاغ  ةؤر  يتاّراغ  عاسا  يلا ، لا  نوزا  اناك 

.رالاو لا  ىلإ  لل  اهوع 

ثالث ةّ  ماس  عو  .عتی  هلعج  ام  قعلا ، ةلَّللا  هت  ىلع  ةدرا  ةن  ّه 
.تام

.زاشا َلعأ  دب ،" ةلب  باصُأ  ينإ  "

". ةثراك هه   " .نسب لاق  فعُو ،" عُس  اه  "

.ماس لاق  هلا ،" لب م م  َّيلع س  ن  "ل 

تمأو راهنأس  ينأ  أ  دب ، ةلب  ُصُأ  ل   " .نسب لاق  ذالف ،" عم م  نأ  "ال ش 
". َّل ق  يلا  ةللقلا  ةقالا  راقم  اه  .ةا  ل 



!". ةقالا ع  ّفو   " .فرا حاص  نآلا ،"! ُمو  َهنإ  "

.ًارف فكام  لاق  لتاقلا ،" اهیأ  لا  ساو  صا  "

". خآ نام  يف  ِسو  هذا  فكام ؟ ا  يجاعزإ  ّفت ع  اذال ال   " .هلح فرا  ن 

". عللا اهیأ  ءاشأ  سأسو ح  .ح  هنإ   "

.هع فََناو  َو ، فرا ، عّت 

تَمز .ّه  ئاقر   ىلع  ةق  ةج  لكأ  أو  هماع  تاواح  حإ  يتاّراغ  حَف 
بنأ َغَفأ  .ءيش  لك  هلی  يل ال  هفن  ىلع  غ  نأ  ضاو  ىلوألا ، ةقللا  ةق ع  هتعم 
جأ ث  ءالا  ءيش  لك  َفَش  .مانا  علی  حارو  هف ، يف  ق م  ل  ع  َّم  نعم 

.ّلا اه  فقلا ع  ىلع  هفن 

ءالا يف  تالاك  اوو  ةخ ، حالأ  لالت  قف  لاجلا  هف  فَقَو  باخأ  نم  اوزاجا 
.ةأف ل  هلع  لا ه  نأ  او  خأ  ةم  ةاغلا  الخد  .هل ث  نحِّلی  اناو  دهلا ، لم 

اهیهب هنا  ت  ةرَلا  فن  ةعلا  ناو  ئالا ، ع  َّلت  قف  علا ؛ ًاص ،
ًاغص هوأت  تص  يتاّراغ  ءارو  ٌش  رصأو  هحأ ، ِضو  ًار ، هحأ  جَخأو  ينالا ،

" نقلا دان  " ـ لا ل َلا  ل  لا ، ناج  ىلع  فم  نلای  نجِّفلا ال  ناك  .ًاسوم 
ّهی لا  لاو  ةلاعلا ، راشألا  يف  ققت  فاعلا  ناك  .ةنراقلا  ةئداه  ءاجألا  تو  ىفخا 
ًااس اوهاش  .ناغألا  فص ب  لم  وو  وأ ل ، ةلل  ةرالا  فِّف  خآلاو  لا  ب 

هَّفك قب ب  ةح  ًالماحو  هلیذ ، ًاسا  عفتم ، ىلع غ  قلا  وادلا  هع  هقای  ًاب 
.ةقالع ةاذ  لم  ع ، ةئا م  قَّلحو  .ىفخاو  ىلعألا  ىلإ  عه  ث  هل ، ََقس  .مامألا 

فلخ لای   ال  فكام  ناك  .هعم  ّللا  مع  نوَّقی  علا  نأ  يتاّراغ  َعش 
.هق هی  حو  لكأ   ماهابأو  .جنلا  ع  نالی  او  نسو  .فرا 

عم تافلا  اق  را  يلو  .لیك  اهم  حارو  يئالا  هق  م  ًةعق  قَّم  ماسو 
علا رت  ی  هنأ  اب  لا  نلوأ ، ىلإ  لا  ىح  غی  ل  هل  ...نلوأو  .نااو 

.تلا هراقم  يف  هل  یعاك 

هتایت م  ًاج  ًاقم   ) ةم لك  للق  راقو  یش ، ر  فللا ، ىلإ  عجای  أب  ال 
كاه ناو  .نآلا  راغلا  ًالم  يناجرألا  هنلب  ناك  .باس  عم  حصأ   نأ  ىلإ  ةثاللا ،)



هنأ ل  الإ  باس ، ةع  اهم ت  .قلا  يقلا  هق  يَإ  قعلا ت  ةكاد م  ئاود 
فخ داعأ  ث  لهلا ، ههجو  ىلع  باغسا  تامالع  تو  ةلل ، يتاّراغ  ىلإ  هن  عفر  .نامس 

.ًاج ًازرا  هقع  ةخم  قفلا ع  هدع  قم  ناك  .لا  ىلإ  هن 

". جِّفم قأ   " .دّدب يتاّراغ  لأس  سان ،"؟ كاه  ع  اذال ل  "

َّدرو ههج  علا ع  حازأو  خأ ، ةم  ًاخأ  هن  عفر  هل   ُ. باس ل  نأ  ةلل   َّ
". لإ اول  حسألا  ىلع  حدم  هاس  .ًاللق  نا  .صاشأ  كاه  نس  ، " ًالئاق

هنأ ءلا  ّف  .ةلا  هه  ىلع  تارالولا  تارالم  لدات  هنإ   لاق  هحأ  "ل 
-". ةنفلت ةغت  كاه  نسو  .لا  ل  ىلع  فالآلا  ننس 

". َّم اه غ  "

."؟ اذال "

."؟ يلأت اذال  "

.ًاخاس يتاّراغ  لاق  فعت ،" نأل  "

."؟ اه َلعت  فو  "

الأ  " .يتاّراغ لاق  ئاعلا ،" دال  يف  لأ  ةاور  يف  عولا  ًاناحأ  ينِّت  نأ  يهلإ ، ا  "
."؟ ًابأ َّلت 

اهحل قعلا  ةئار  هلا ؟ م  لع  نخ  صاشأ  عم  س  قلا  م  "ل 
نام ملك ع  ةثالل  لا  هشأ  لذ  نس  .ح  ع  نلا  ىلإ  عفل  ةفاك  نس 

". ةیلا ةلا  سأر  ةلل  يف  ات س 

". نواتلوأ ًاك م  ًاَح  ناك  هنإ  هحأ  لاق  لك ؟ لأ  جُّفلا ، سالل  ن  هل  "

بألا نرألا  انأ   " .ءيلا ع  ةس  ةمابا  باس  لاق  لاح ،" ىلع أ  عولا ، ُل  "
ىلع .الا  بل  ٌحأ  يُعی  لو  للا  يف  ةهلا  يعاس  ُكَت  ينأ  اع  ام  قعت ؟ الأ  ًاقت ،
رأ اذام  ينلأ  امع  .زفأ  امع  هلأس  ام  اه  ار  .ٌحأ  يُعی  ل  يلع ، ىلإ ح  لقألا ،

'". الا بل  للا  ىلإ  اعدُأ  نأ  رأ  اذال ، ، ' لقأس يتئال ،



!". ةعللا "

م لجأ ،  " .فلا ّش  يف  دم ت  لات  ناك ال  اهل  ضعأ ، ةمابا  باس  با 
.كالا كاش  لم  ةنلا  ءاشألا  ًاك  ِّف  حأ  ال  ل  .لَّعم  ماّلا  اهراج  وأ  نواتلوأ 
". ةاهلا يف  ةلا ، ةللا  يه  ةللا  ةلا  .اغوأ  ةلصام م  ةنفلت  ةغت  كاهو 

."؟ ًاذإ اه  اذال ل  "

". ًاج ًاكا   " .باس لاق  ًاج ،" ًاكا  "

ةعافنا يف  ةللا  فق م  جُرُّْت  ئا  ًةلفُم  يلالا ، فعلا  خأ م  ةم  قدالا  ترأز 
ِلغُأ ناك ق  لا  فح  ل ك  فعلا ، لذ  باسو  يتاّراغ  فعنا  .هحاج  ةئاهك م 

.ةلا ةؤر  .عس ل ی م  لع  .لق  م 

.ئاع وأ  فاك  ءاس  ًاهم ، َلا  اهف  دع  ال  ، " باس لاق  ةّعم ،" ةقن  ىلإ  لت  "
ع ًاع  ع  ج  يف  هذ  ئ  .قعأ  ةلاقس ، ىلع  لجر  لم  .ًالك  دجلا  ع  فقی 

". َلا

.للا ًاعاش  يتاّراغ ، لاق  اه ،" هفأ  ينأ  قعأ  "

ل .كقی  يل  قص  ىلإ  َحاو  كاه  ةن ض  يف  َلخد  ال  ههفت ، ك  "ل 
". ههفس

."؟ كج لءاتأ ع ع  "

."؟ نأ "ك ع 

". فعأ "ال 

نالعإ هشأ  وی  .ةفَلا  يتاّراغ غ  قاعأ  فكا  .ًاأ  هفس  ءيش  اه  ًاح ، "
.لا يف  كج  فت  ث  .لا  ىلإ  لت  نأ  ىلإ  كج  فح  لصات  لك ؟ لأ  فس ،

". تف عل  .يتف  هه  .ًالك  عضلا  ىلع  .لفسألا ث ت  ىلإ  لت  ًاخأو 

.رافأ هل أ  ل ت  تالا ، ةللا  هه  يفف  .ًاش  يتاّراغ  لق  ل 

لا  ّ لا  راشألا  خ  قف  ةقَّلعم  لا  ق  .ّلا  ساو  .ةلا  تسا 



فن ةعلل  ةفللا  ةلا  يف  دلا  حأ  ىفخا  ةشاعلا ، يلاح  .ًاماقأ  هلال  ناك  .هع 
لَخدأو ةلا  با  لغأ  .شاق  فَّلغم  نالعلا  اهالث  ناك  ةل  ةراس  عم  رهلا  دواعو  ةرَلا 

ىلع ةماعد  ءي ، َع  ...ًاش  لعفو  شاقلا  ىلإ ت  هی  َّم  .نعلا  يف  ةف  يف  ةرالا  ف 
فن ةعلل  ينعلا  حلا  عم  لَّل  نللا  ةتاق  ةك  ةّلم  قنا  ةل ، ع  .حجرألا 

يلا ةّللا  ل  يف  ًالاح  هعم  ةملا  يف  اناك  یللا  خآلا  یلا  عم  ءافقلا  لج  .ةرَلا 
.هالم نلب 

!". هالا مامأ  يتئاج َخ  نس   " .هحأ خََص  نِفَعلا ،"! نوقلا  اهیأ  "

، ةغرافلا هنع  ئالا  ّفت  اعَات  لب  .ةفلا  عب ك م  اصأ  دلا  نأ  ُی  ل 
.خآل قو  هتك م  ةشاش  ىلإ  م 

". اه لك  يهی  امع   " .يتاّراغ لاق  هتاجوز ،" يف  هللغ  نّف  هنأ  حجرألا  "

.ِضو باس ، لاق  لذ ،" نلعف  هنأ  كأ  انأ  هآ ، "

لُّت هنامإو  .هعی  باس  ناك  قف  .نآلا  ل  باس ، عم  نأ   يتاّراغ ی  ع  ل 
ه .خأ 10:02 . ةم  ًاحو  باس  ًارات  عسأ ، ل  راس  .قف  ةغص  تاع  باس 

هفُ .تایت ل  ةثالث  ًالماح  نآلا  لای   هل ال  ةققد ، عو  ةثالث  ع  یت  ّللا م 
نأ يتاّراغ ال   ار  نأ  ةسالا  ءاعلا  ةقلا  لت  هل  لات  ناك ال  قف  .هّ  لا  للا  لذ 
لذ ن  يتاّراغ ، ار  ل ل  هتاح ، لف  يف  ئاوز  اناك  قف  ات ، نأ  خآلا  نامإ  .ت 
يف ةوكألا  لت  هف  ار س م  يتاّراغ . ار  ةق  ةل ، ةف  ضَعُ م  لا  حجالا  لفلا 
ةف ناك  .باس  هع  َّلت  لا  خألا  علا  لذ  ناك  ار  ...ًاأ  ًافو  ًافاع  فالا  ةاهن 

.ًابأ اهب  ّحم  غو  ًاج  ةفم 

فكام فلخ  حصأو  .ةعلا  ةفالا ن  عارأ  ةثالث  راس ن  لذ ، كرُی  نأ  نود  م 
نأ لوا  لای  ال  ةمقلا ، يف  فرا  َعُم : يف خ ق  هم  ةثالث  كاه  ناك  .خأ  ةم 

فن هو  َفُم  ـ لا هسأب  فكامو  فاألا ؛ ع  ًاللق  ىشالی  هل  هفب  ًاهم  وی 
فو .هفب  يتاّراغ  ار  ةق  ن  فلا ، خآ  يفو  نآلا ؛ ًاللق  لا  همق  لِّف  تدولا 

.َلءات وبأ ؟

هنأ ال حجرألا  .ةففلا  هل  ىلع  هی  هثحأ  لا  لا  ىلإ  عَساو  هخ  ىلع  هی  َكَف 



.ًاج ًاقنأ  وی 

ةعس ةن  هلإ  لا ن  فكام ، عم  ىلإ ج  ًاج  حصأ   نأ  ىلإ  ًاللق  هعس  داز 
.اههف عصو  كاد  هاع  ناك  .فرا  ىلإ  داع ل  ث 

ةع تّم خ  .خآ  ًاغص  ًاج  اوع  ث  ةق ، ةمو  ةقهم ، ةغص ، ةلت  اوعص 
الك هنأ  َعَش  .ًاش  لق  هل ل  تم  يتاّراغ  حت  .ءيش  فكام أ  لق  .نوع ل  ث  ةققد ،

هل قنأ  هنأ  حجرألا م  ىلع  ًاضاغ  فكام  ناك  .هك  ةعص  تدادزا  الك  لا ، ةم  لا 
هم ًاسوم  ءيش  لك  ناك  .قت  ةغرافلا  يتاّراغ  ةعم  لَعَج  اه  .لذ  ىلع  من  هنأ  حجرألاو  .هتاح 
َّلت فكام  ل  لذ ، فكام  ُل  هف  حَف  .ًاقح  ةقفلل  ًام  ناك  هنأ  ةجرل  ةئافلا  عو  ًافسو 

.لذ لعف  نأ ی م  لق 

.لتاقلا اهیأ  نأ  ل  ، " فكام فاضأو  هتص  فرا م  َلفج  مای ." ام  ىلع  ءيش  لك  "
". لا سا  قف  .ل  مای  ام  ىلع  نس  ءيش  ال 

.یش غ  فرا  لاق  ًات ل ،" "

.ًاماه يتاّراغ  لاق  عالا ،" ع  َُّس ل  ينأ  "أ 

فعت نأ  كرأ  .خأ  ةم  لذ  لعفأ  ل   " .ءوهب فكام  لاق  لا ح ،" ل ، ُلق  قل  "
". لذ

-". قف ُتدرأ   " .يتاّراغ لاق  اه ،" هفأ  "

!". ًءاجر يیذت  ال   " .هحأ خََص  يیذت ،"! "ال 

سو يف  فقت  ناك ق  .هخ  لح  ًام  تاعم  اذ  ًاق  تی  علا  حأ  ىف  ناك 
ىلع تاق  ست  هعمدو  ةرَلا ، فن  ةعلا  َعَسأ ن  .یت ث  لوأ  لان  .يی  حارو  لا 

...عسأ ...ال ال   " .لا يف  ألألی ك  حألا  هعشو  ههجو ، ىلع  قعلا  ةلَّللا  خاسوألا 
قع دلا  حأ  بف  ةعلا ، ّلت  لوا  ناك  ...امق ." ...ال  ...عسأ  ..يمأ ال  ...ًءاجر 

.ًاضرأ قسو  ىفلا  خَص  .هی  ىلع  هقب 

: ناك ه  خ  ناك  امو  جاجلا  ًافاك ل  اب  ًاج  ٍلاع  ٍت  خأ  ةم  خََص 

-". يیامق "



.عاقنا نوب  خالا  سا  لذ ."؟ فقی ع  اذال ال   " .يتاّراغ ت  يهلإ ،" ا  "

ةعلل ةفللا  ةلللا  ساد  قف   " .ةیام ةب  فكام  لاق  لذ ،" لعف  ع  هنأ  شأ  "
". هلجِر ىلع  ةرَلا  فن 

ىفلا نأ  ع  ال  .ح  ىلع  ناك  .هتح  ىلإ  عفتی  هتعم   َ َعَشو  يتاّراغ  ن 
.لمالا اُم  ناك ق  .همق  خ ع  ناك  حألا  علا  حاص 

."!38 یت ل ـ یت ! "

-". يی "-

دعأ نأ  رأ  ك  يهلإ ، ا   " .مات ءوهب  يتاّراغ  فلخ  لاق ش  للا ،" ىلإ  دعأ  ىلإ  رأ  "
". للا ىلإ 

.حألا علا  حاص  ىفلا  هجو  فُِن  ةل ، ع 

يهلإ ا  .یت  لانأ أ  نأ  نود  اهلِّقأسو   " .ةع يتاّراغ  لاق  ترف ،" يف  يح  رأس  "
هس هنأ  نّ  هنأ  اك ل  ا پ ، هنورِّ  نلای  اناك ال  هلجِر ؟ یأر  له  اهل ، قام  انأ  ك 

."- و

.فرا نَند  ةفلا ،" ةیلا  ىلإ  رداغ  خآ  ىف  "

."؟ ح ار ؟ ا  ةلج  يه  له   " .لهب فكام  لاق  لتاقلا ،" اهیأ  صا  "

". اهّحأ .ةلج  اهنإ  "

."؟ ناجَّوس له   " .فكام با 

ل ت هلجِر ، لو ، دالوأ  ةعرأ  لامرن ، نامرن  ةلاو  لا  حس   " .يتاّراغ ت  عن ،" "
مِّق نأ  ناقلا ،  يف  رم  اه غ  ًاحأ ، اهی  نأ  ه  ال  ههد ، قل  لجرأ ، أ  هل 

-". ام ش  لب ، ًاقت  هحأ 

."؟ هانإ ام ت  اه  له  ناو ، ناص  "

-". ينأ ل قف ل  ىتأ  ةلج ، اهنإ  عن ، عن ، "



."؟ لك لأ  هسإ ، هلع  صاخ  للل   نسو  رنج  ار  ىعس  لوألا  للاو  "

."؟ اذام مأ  يم ؟ له ت   " .لث لِتاقم  لم  ءب ، هسأر  يتاّراغ  عفر 

، هق ل ىلع  قرأس  يل  .ًابأ  اه  َت  الو  ًالك ! أهی م  هنإ   " .فرا حاص  "ال ،"!
.ًاللق هقهقو  لقت ." ال 

". اه لتاقلا ، عن ع  اه  اه ، .ار  ا  أهأ م  انأ ال   " .فكام لاق  لتاقلا ،" اهیأ  صا  "

.فرا اهب  حاص  لا ،"! ىلإ  اهذا  "

."؟ ناج ح ؟ ّت ؟ له  "

.يتاّراغ لاق  لذ ،" قعأ  عن ، "

عل لقألا ، ىلع  .يققح  هنإ  ...يفاعلا  ءاهلا  لذ  لك   " .ءب هسأر  فكام  َّه 
له  " .يتاّراغ ىلإ  ََن  لم ." عشأ  ُك  .يل  ةلا  ًاققح  ناك  .قلا  قلا  عل  صاشألا 

."؟ ةلا ةق  عاس  لات ت  ال 

.يتاّراغ لاق  عن ،"  " .هیداأ نحِّلو  نقَعی  احار  دالوأ  افداصو م  ًافعم  الخد 

.هفن نات ع  ةأف  تدَّلا  هع  نأ  ًام  ناك  ل  يتاّراغ ، ىلإ  ََن  اذال ،"؟ "

.يتاّراغ لاق  تعام ،" رأ  "

يمق عاصأ  ىلع ت  ًارداق  عأ  .يلت ل  اهنإ   " .لا همق  ىلإ  هن  فكام  َفخأ 
ةللا ةلا  هه  يف  ُراش  .ةقح  يح  نأ  َّتو  .ينالت  الُو  دوم  يقعو  .ًاك 

نأ كولا  عاش  تال  .يجألا  لفلا  يف  اهب  نعّی  بالا  ناك  يلا  ةقلا  فب  ةعللا 
". لا و  هقَّف ، يلق ، اهُعأ  علا ، لور 

.ةع لات  ترفو ال  ةعالا 10:30 . ناك  .ًاش  يتاّراغ  لق  ل 

قو يلصألا ، ينرك  ىفلا  ُك  َّم ؟ عضو  نأ  له ت   " .فكام لاق  الپ ،" اهسإ  "
ءارو ك  ئاق  اهل  أقأ  ُك  ينإ  ىح  .اهیی  عاصأ  اهل  لِّقأ  ُك  .ينالا  يسإ  ناك  نی 
لذ فصو  اندرأ  اذإ  حفت ، اهثور  ةئارو  ًاراقأ ، يّی  اهلاو  ناك  .ةئالم  حالا  نت  امع  للا ،
امع نرس  اهل  أقأ  نأ  َّيلع  ناك  ار  .ك  نج  تالك  عم  ةغ  ةق  فَهُم ، عت  كأ 



.فكام ِض  ةئالم ." حالا غ  ناك 

.يتاّراغ لاق  ه ،" عت  ام ك  نأ  بت  نأ  "

لك لو  ةعئالا ، ةنامولا  هت ه  ام  لك  .ّهی  اه ال  ل  ار ، ا  ب  لا  نأ  هآ ، "
اهنذأ يف  ح  تالك  ه  ع  كدف  ناقحا  ََّفنو  للا  ىلإ  اهف  َهذ  يلا  تاقوألا 

". ةهلا

". يق بكأ  انأو  ق ، بت  نأ  "

...غلاس .د  .ج  .ةثدالا  نزو  ىح  لت  ءاشألا ال  هه  ، " لاقو ع ، فكام ل  نأ  اب 
ا ًاقِهام  نت  نأ  ىعم  اوَّمد  ...سب  نود  بالا  لذو  دوك  اج  ىح  ...لون  نج 

أ ِهالا  لا  مالآ  ةقام  نامإ  ع  ل  هع ، ةع م  ةسدالا  يف  ىف  اذإ ك  .يتاّراغ 
". ًارام درواه  نور  عللا  لذ  لم  قف  مالك  وس  .ةح 

.لی فكام  ناك  اع  ةف  يتاّراغ أ  لو ت ل  .ًاللق  ةه  ةق  فكام  ِض 
.لا ىلع  اهمق  ناّ  احار  .ًابأ  لذ  للا م  ع  لو  نال ، هُح  يف  ًام  ناك 

عك يمسو  ًاج ، ًاق  مالا  قس  .لیای  ألا  هعَ  رعلا  ىلع  ًارداق  يتاّراغ  ناو 
، يتاّراغ جعت  يلا  يه  ةلا  ناك  .لاعس  ةب  ًاام  ماس  ناك  اهفلخ ، .م  لج  لم  ءالا 

.يفاعلا لا  غلا ع  ءاهلا  اه  لك  لو 

لذ ناك  .ةلا  نأ   " .هرافأ أق  هنأ  اك ل  فكام ، لاق  ًابأ ،" ةقلا  لل  ةقالع  "ل ال 
ثور ةئار  داعبالاو ع  الهأ ، داعبالا ع  للا ، داعبالا ع  انالك  دارأ  .يضالا  فلا  يف 
عَم يف  ةفو  ىلع  الح  ال  .ج  ل  ِهُت  نأ  ةعئالا  ةنامولا  عت  يل  راقألا 

.يسجن يف  تاماب  عَم  يتاّراغ ؟ ا  اهب  أر  ام  .يسجن  يف  تاماب 

ّت نأ  اهف  ّعم  می  يف  .كران   ةعئار ، ةلب  .كران  يف  لفم  قش  انجأسا  "
فلاو لفلا  قلا  ل  ًاللق ، الهأ  ضعا  .يسجن  يف  يلا  راقألا  ثور  لك  ةئار 

كاه ناو  خآ ، باش  عم  يقش  كراتأ  .ًاك ك  نضع  هلعج ال  تلا  فلا 
ع ةلالا  يلاح  ًةم ع  افَقتو  يتراس ، يف  نی  لالا م  يف  انرداغ  .پ  عم  تاف  ثالث 
ت ت  ل  .يققح  لام  ينأ  ُتَعش  .ةللا  ةلم  م  اَّلتو  خر  قف  يف  هلا 

ب يف  ُفّنو  ضاحلا ، يف  لزاعلا  ُمر  اهنا ، امع  .يئاضرإ  تدارأ  اهل  ًاقح ، ةعمالا 



.ًاج ًاّثأ  ًاج ، ًافاع  ءيش  لك  ناك  .يقرو 

راقأ ثور  هنأ  ًاج  َعقم  راقألا  ثور  ةئار  ّن  اّو  كران ، ىلإ  اق  اعات  "ث 
ثلب عَم  يف  الع  انأب  يلالا ، ثالا  می  .يقش  ىلإ  ُهذ  اهقش ث  ىلإ  اهُلصوأ  فلم .

، ةفقم مالا  شاقلا  ةئار  ناك  .يتاّراغ  ا  مالفألا  يف  الم ت  ًاقّم  مألا  .ملا ل   بال 
ىلع لا  تافاّخ  يمب  ءاغلا  ةحاسا  لالخ  ىلن  او  ًاغو ، يع  لولا  فُم  ـ لا ناو 

". ًاح لذ  ناك  تأ ؟ .ًاقشاع  ُك  ينأل  ءيش  لك  عنامأ  كأ  يل ل  .شاقلا  ساكأ  ناذلا ت 

نوع اناك  .خأ  ةحاو  ًالا  حاص  ث  هِق ، ةفشر م  خأو  ةلا ، ىلع  فاف   َ
.ةهال تاقشر  يف  هم  تاللا  جخو  نآلا ، ةل  ةلت 

هیل یلا ل   ىقلا  حاّلا  لل  ضعلا  ةلاص  يهو  لوألا ، بالا  يف  ناك پ  "
.همن الم  ع  لا  نالا  ءاجرأ  يف  ةحاس  ةلج  يف  باهلا  هلعفل م  لفأ  ءيش  أ 

.ءاه تافّم  ةفل ، ةع  تالآ  ةلج ، لسا  نارج  .ًافل  هف پ  لعت  لا  نالا  ناك 
داللا ءانأ  لك  يف  ًالاجر  كاه  نأ  لَّت  قف  .ةلالا  ىح  ةعالا  رارزألا م  زرت  ناك پ 

.لق دبأ  ئفُت  ةف  هه  .اهرارزأ  الپ  تزرد  تاماب  نوتی 

، يلفلا بالا  يف  مالا  شاقلا  نغ  اناك  .مالا  بالا  يف  ًالاّح  لعأ  ُك  "
حفأف اهلكأ ، ةعفلا  يهت  امع  ًاسج  نّنی  .ئفاد  ءاه  بانأ  يف  مالا  بالا  ىلإ  هنلسو 

نزو ساكأ  يف  اهعضأو  كاه  اهجخُأ م  .حق  سق  نالأ  ل  ةقألا ، ةك م  ةمك  جأو  يلس 
، اهنلفف .عزلا  ةلآل  ةك  ةسك  يف  اهّضوأو  ةلل  ساكألا  عفرأو  ماغلك ، ةم  اهم  حالا 
يف كاه  لفسألا  يفو  تاماب ، ىلإ  اهنو  اهنّق  نوخآ  باشو  اهت ، جَْلا  تالآو 

تاخألا تافلا  عم  اهنقای  ءاغألا  حاّلا  اب  رارزألا  عت پ  لوألا ، للا  لسالا  با 
ا ل  حضاو  يمالك  له  .ملا  انقای  یلا  صاشألا  لم  ًامات  ...يجاجز  راج  لالخ  م 

."؟ يتاّراغ

.يتاّراغ هَّذ  ةلا ،" "

رارزأ َّفو  ههج  فكام  حَم  لك ."؟ لأ  ةاولا ، ءلا م  اه  ذ  ناب  سأ  "
عق لم  ءالا  يقلت  لا  ّجع  فأ  ىح  همامأ  ّت  تااغ  ناك  .ةللا  اوِعص  اب  هق 
جتالا بالا  يف  ًاقت  ًافم  ًاملك ، ةس ع  يلاح  عُ  ىلعو  .اهعب  ةلخالا  لزالا  ةعل 

لم هع   ّ لا  ناو  .رالا  لذ  لك  لق  يف  ئالا  صل  جب  كاه  ناك  ةرالا ، ع 



.كّم دامر  ناعث 

ناك ةرالا ح  يف  اهلك  خأ ، تام  ثالث  اهُعماج  .ءلا  يف  اتاح  ألت  ةداعلا  ناك  "
شاقلا لك  ةلازإ  ىلع  ًابأ  ًارداق  كأ  لو  .روالا  ىعلا  ةفالا م  لخت ع  راقألا  ثور  ةئار 

كأ حت  تأب  يع ، عت  تأب  اهنأ  ناك  ءيش  أسأو  عش ، ُلغ  اهم  عش  ضاففلا م 
تأ .هفت ل  يل  كأ  اهخأل  ةق  كاه أ  لو ت  لذ  فِعأ  ُك  ًاقح ، اهّحأ  ُك  يم ؛

.راقألا ثور  ةئار  ًائاد  كاه  ناك  .ةعمالا  اهف ع  لذ  عرز  ىح م 

ىلع الح  يع  اهو  .ةعقلا  ىلع  ناك  عَم  ـ لا يف  جألا  نأ  يتاّراغ  ا  هف  امو  مألا  "
راعلا ل  ملا ، يف  ًاك  عو  ةثالث  يلاح  لقنأ  ُك  .ًاج  ًاج  ًالاّح  كأ  .ةیدر ل  رجأ 

ل  .هیذؤأ  ُك  ينأل  بالا ، ةق  عُ  ل   اهو  .ًاك  ثالث  يلاح  ناك  داعالا 
هئاه بنأ  لقعأ  ك  ينأل  كأ  ةك  ءاهنإ  ىلع  ًارداق  لفسألا  يف  ةغالا  ق  يف  نالراه 

ام لقنأ  كأ  ينأل ل  كأ  ةك  ءاهنإ  ىلع  ًارداق  عزلا ل   يف ق  فلارو  .ةلم  لال  ئفالا 
."؟ يهف له  .ًافل  هنأ ل   يماهفإ  اوكأتو م  .ًافل  لذ  .هلإ ل   ساكأ  يف م 

ةعقب خَّلف  هنلب ، ىلع  هی  حَم  ث  هقع ، ىلع  هی  ه  حَمو  .يتاّراغ  لاق  عن ،" "
.ةكاد

لت ناف  .ًائاد  ةلغم  ناك پ  رارزألا ، زرد  يف ق  لفسألا  يف  لذ ، نغ  يف  "
ك هألاو ، .لتو  هه  يت  .ةداع ك  هفن  یلا  ناو  يلاللا ، ع  يف  اهتاقص  تاعال ع 
يلا ت ةافلا  عم  فالا  ٍلم  ُفكا ك ه  ال  .لا  يت  ناو  .اهفن  يه  يت  ناك 
ع عضأو  ةق $64.40  ًاش  يعمو  عسألا  ةاهن  يف  للا  ىلإ  دعأ  ُك  .اهم  جاولا 
امعو .لا  يف  ًاعس  هخّتو  عسألا ، يف  ًارالود  عت  يلاح  يت  ناك  .رب  ىلع  لغلا 
ُحقا ينأ  اك ل  اهلعف  ةّدر  ناك  عالا ، يف  هماع  ام ث  حاو  لك  عفی  نأ  اهلع  ُحَقا 

.لق ةج  باترا  اهلع 

اه اهعم ، لا  يف  ءاقلسالا  ُفَقت ع  ينإ  لقأ  نأ  دوأ  .ح  ع  اهعمام  ُفَقت ع  "
كاه ناك  قف  يقش ، ىلإ  اهخأ  ىلع  ًارداق  كأ  .لق ل  من أ س م  ال ل  كأ ، فل 

ام اه  اهقش -  يف  صاشأ  ًائاد  كاه  ناو  علا ، باش  ن  ًااش  ةس ع  يلاح  ةداع 
كأ لو  خأ ، خر  قف  ةفغ  راسا  ةقفن  لّت  ي  الو  لاح -  أ  ىلع  هلقت ، ناك 

.ةرالل يفللا  عقلا  ىلع  ةعمالا  ىلع  مألا  قا  ال  لذ ، ةقفن  ساقن  نأ  علا  حقأس 



اههكأ ُتأب  ينأ  او  لذ  فِعأ  ُك  ينأ  او  .لذ  تأب ت م  اهنأ  رعلا  ي  ناو 
يل ةلالا ، ًةلوام  ّلت  تأب  لا  اهع  .جاولل  اهی  َُل  اهّحأ ، ُق  ينأ  غر 

". وأ ال عن  امإ  ًاص ، ًادر  يئاعإ  ىلع  اهُتجأ 

". اهدر ال ناو  "

'. ا پ رانالا  الع  .يمأ  لقس  اذام  .پ  ا  هتاقفن  لّت  ا  ال   ' .ال ناك  كألا  "
زرد م  هت  ناك  لا  لالا  اهلام ، يققلا  لا  ناك  قلا  لو  كاذ ، و  اه  پ 

". رارزألا

". جاولل اهی  لت  نأ  ًاعل م  ًال  ناك  ًاح ، "

ةقح اهنأ  عت  اهلعج  ُتدرأ  .لذ  فعأ  ُك   " .ةّ فكام  لاق  ًالا ،"! ُك  كألا  "
". لشاف ينأ  عشأ  يلعت  ناك  اهنأل  ةنانأ  ةعاّ 

.ةلا ىلإ  هی  لَّلت 

كاه .ًالشاف ل   ُك  ينأل  لشاف ، ينأ  عشأ  يلعج  ىلإ  ةم  اهنأ ل ت  اع  ام  "
". لجك عشأ  يلعت  الو  لذ  فت  ىح  ناو  اهعمام ، يعم س  صاخ   ءيش  أ 

.اهفلخ قدالا  ترأز 

.فكام لأس  نلوأ ،"؟ "

". كاه فللا  يف  لای  .ال ال  "

". ...هآ "

.يتاّراغ هَّذ  ةلا ،" "

."؟ اهنأشو اهعت  اذال ال  هآ ، "

". يتاح تقنأ  قل  "

". ًات ل "

". ةلا "



لع لا  بالا  فلار ، عم   " .ل ع ص  ًاخأ ، فكام  لاق  كاع ،" يف  يل  لح  "
.ًاأ َّيعارذ  يل  الو ف  لحلا  يل  لفألا  هنأ م  ينخأو  َّيع  يل  دَّس  .عزلا  ةلآ  ىلع 

ىلع لفأ  اه  نإ  لاق  .ِهفف  .يلش  ةؤر  اه  ناك  .لقسأس  ينأ  ةلللا  لت  ُتخأ پ 
اهنإ ُلق  .اه  هنإ ال  لاقف  .يعم  دعت  نأ  اهم  َُلو  للا  ىلإ  ئاع  ينأ  اهتخأ  .حجرألا 
يف لا  راقم ك م  كاه  ناك  .ًابأ  اهلع  فّعتأ  ىتأ ل ل  ينو  ةعللا  اهرارزأل  ةع  دم 

اهفت فد  م  عأ  ةؤر  اه  الو  لقلا  ةساقو  ةلَّفغمو  ةقح  اهنأ  اهتخأ  .يتاّراغ  ا  يلخاد 
ناك هنأ  أ  ...ل  ًالداع ، ناك  هُلق  ءيش  .اهنادج ال  يف  ًائاد  هلت  لا  عللا  يفلا 
امع كاه  ىلإ  اهف  هذأ  ةم  لوأ  لت  ناك  .اهقش  يف  اك  .يف  .هلك  هف  ةققلا  ع  كاه 
يهجو حف  لا  ىلإ  اهخأ  ُلَواح  .الا  يف  َّك  .جرالا  يف  لا  يف  اهتالمز  لك  ناك 

ناك .النإ  يف  اهل  ةقص  حالا م  لس  ىلع  اهلع  لح  لئاسر  ةحاّف  ناك  .لئاسر  ةحاّف 
قو ةمثج  ينأ  اك ل  .اهباغا  لواحأ  ُك  ينأ  اك ل  يحج  .نغندا  بد  اهلع  ًارفم 

."؟ ار ا  هف ق  له  .وعلا  اهُصأ 

ةلك اهلع  ةقلُم  ءاب  ةل  ةلئاع  ةراس  همامأ  ناك  .يتاّراغ  لاق  ُهف ،" عن ، "

هرّ ةعمال  ةلب  تی  علصأ  لجر  أب  اهم ، اقا  امع  .لا  ىلع ج  ةنم  ةفاص 
هو هقاس  جفم  لا ب  هی  جو  ماهابأو  نسب  ٌلك م  عضو  .تا  تاذ  ةك  اما 
لهُت هه  ةغلا  لا  ةح  لعج  ام  ةحاو  ةل  يف  لذ  العف  .ًءاهسا  هفنأ  ىلع  ىلا 

.يتاّراغ

نأ اهلَّستو  اهترت  ُمأو  َّيَكُر  ىلع  ُعر  .لف  لم   ُ  " .فكام لاق  "، ُ "
عضو .يتاّراغ  ا  ًالعف  زاشإلل  ًام  هلا  ناو  ضرألا ، ىلع  ل  ملا  لك  ناو  يمات ،

، یج م  تَهَ  امع  .اهقت  عاس  ي  ناك  .تأقت  .مالا  ىلإ  عسأو  اهف  ىلع  اهی 
ُلعف اذال  يلأسو  .يت  ناك  .ًابأ  خأ  ةم  يؤر  اهنإ ال ت  لاق  .يهجل  ةفم  ناك ُت 
كاه فقأ  ُك  ار ، ا  عسا  .لذ  لعف  يل  هنإ ال   لاق  .ةقلا  لب  اهُیذأ  اذال  اهب ، لذ 

." اهُیذأ اذال  يلأسو  ًاغلب  ًاحج  حوم  هجب 

". عن "

ةلا ةق  يه  ههو  ةزُغ ، ةع  يثا  ىلع  ُلح  .يهجو  ىلع  لات  ةفلاو ال  ُترداغ  "
."؟ ًاعس َلأ  .ةعئالا 



."؟ قلا لذ  خأ م  ةم  اهیأر  له  "

، نآلا يل  ةلا  ًاج  ةغص  وت  .اهؤب  ةققح  ةغر  َّل أ  لو   " .فكام لاق  "ال ،"
ا ًاقح  ةهعم  ناك  .فألا  يف  ءادس  ةقن  يتاح ل س  ةللا م  هه  يف  .ًاج پ  ةع 
ةل ناك  .لالا  عض  ةسوهم  اهلعج  ٌءيش  ...ًائاد  ةلث  اهمأ  ناك  ار ، اهمأ ، ...ٌءيش  .ار 
امأ .يل  ًاج  ةهم  لات  ناك پ ال  ةحرالا  حاص  .لا  ةهجو  لِّعت  ةفالا  نإ  نلق  .ةققح 

.ينُت ل  اهل  .ينُس  اهنأ   ُ لل ، اهاإ  اهُتخأ  يلا  ةقلا  هه  .ءيش  ال  يهف  نآلا 
رع دم  ناك  .اه  دجو  ةقالع   ًاقح أ  ةءالا  لت  لل  ناك  نإ  شأ  لذ ، ىلإ  ةفاضإلا 

". اهقو يل  فم 

."؟ قت اذام  "

."؟ يتاّراغ ا  اه  نأ  اذال  "

ةُلا ةؤر  ىلع  ًارداق  ّلاد  يف  ل   .ةمد  لم  ًانام ، هتص  ناك  فعأ ." "ال 
هغمدو ههج ، يف  هباصأ  ًاهّم -  علا  هكاردإ  ناو  لس ، هاع  ت  ل  هن -  ةمداق 
ةقب ةهف  هف  يف  هئاقصأ  ّعأ  باصأ  نآلا ) ًاشّم  حصأ  هضام  لك  ...ًاقاس  وأ   ) ًاقحالو .زَُغ 

.لا ةعل  ناعلی  يجو  ناك  .يج  .فكام  لم  ةن  هل  صأ  ار  .ةئاه 

". لا فعت  الو  اه  َُت  نأ   " .فكام لاق  فعت ،" "ال 

". تت نأ  ع  ًاهم  اه ل  "

ن يل ال  ار ، ا  هفعت  نأ  لع  ناك  حاو  ءيش  كاه  ل  ، " فكام لاق  ار ،" ىلب ، "
". ةئاف ال  اه  لك 

."؟ امو ه "

."؟ ًاقح هفعت  ل  ار ؟ ا  ًاقح  لذ  فعت  نإ ل  لقت  نأ  قت  له  .لا  "
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نآلا لإ  يغلا ، يلالا  اهیأ  ًاج ، "ج 

". ةنعم ةعق  فق  ةعلا  اقلا  لاس ذ 

ندُل  ِلأ  - 
College Bowl ينفللا جمانلا 

 

.خأ ةدج  يتاّراغ  جأ  ةحالا ، ةعالا  ع 

يَمو نواتلوأ ، يلاش  ًاملك  عس  نوعی  اناك  .ًاملك  ناثو  ةخو  ةم  اعق 
وأ  ) ترف ىلإ  ًاملك  نعرأو  نام  همامأ  لات  الو  ةاللا ، ةصاع  اغوأ ، يلاش  ملك 
ىلإ نلس  ار  ترفو ،) اغوأ  ًاملك ب  عرأ  كأ م  دجو  ًاج م  ًافئاخ  ناك  ...كأ 
ىح كألا  لس  ةلا  هه  نأ  لوالا  لا  ناو  .فلاو  ةنالا  یاماه ع  دوح ن 

.ةفالا لت 

، نو اق  .ةقا  ىلع  هم  حاو  أ  ل  ل  ةققد -  عت  يلاح  ةل -  ةفل 
فَكا .ةلا  تااغلا  م  ةتر  تاملك  يف  نقِّو  جّفلا ، تافاه  ىلإ  نعو 

ىلو هلجِر ، يف  لصالا  يلا  زاهالا  ىلإ  فاُل  لا  هلر  يف  ةیح  لأ  تاخو  يتاّراغ 
.هامق هلّت  ناك  لا  لعلا  باعلا 

ةم اهتاصأ  هعُِت  قدالا  تأب  اهتورذ ، ملا ن  ةراح  داشا  عمو  ًاقت ، هلا  ث ع 
.يعلا ًاقاف  قس  نأ  ع  رالا  هلع  لُأو  ة ش  ، 92 لست ، ىعی  ىف  صُأ  .خأ 



لح ةع  ًاتاصأ  ثُ  حارو  لا ، ىلع  حّنی  ناك  اب  ًةقا  لانو  جّت  خآ م  ىف  ىناعو 
لم ًافقاو  بألا ، لا  رالا ع  هلع  لُأو  همق  يف  جّب  ، 1 ننورآ ، صُأ  .عللا  هنال 
ىف صُأ  ئاقد ، الإ خ  ةحالا  عو  .ةقلل  ِهُم  يف ت  لا  ههجو ن  ًایُم  لات ،

.ش ة  يتاّراغ  هفع  خآ ال 

ناك لا ح  ىلع  عتلا  للا  زوای  هو  هّس ، يف  يتاّراغ  ّف  ُلَخد ، اه  م 
.ًاق م ىتلا  داع  يف  حس  لاو  هلا  ىفلا  عش  يف  قعلا  ناعل  و  ةَّم ، قدالا 

؟ نآلا رداغأ  نأ  ي  الأ  ُلَخد ، اه 

ِّل فعلا  للا  يف  لاج  ةناث  ناف  ٌغص م  ٌبس  ًاللق  َّفصو  قدالا ، ترأز 
.ةفاّك

". ئالا ةؤر  رأ   " .قََب ا  لاق  ئالا ،" يتأ  ىتأ ل  "

.ةخألا ةللقلا  تاعالا  يف  ًاله  حصأ  ق  ناك  .ينام  ت  ماهابأ  هلأس  اذام ،"؟ "
.ههجو عَّقر  ةلل  ءاقرلا  ةلاو  .اهم  يف  كأ  هاع  قغو 

.ا لاق  هلع ،" لِّبأ  نأ  يل  ىّی  يل  "

.نآلا لاز  ةثاللا ق  هتایت  لك  ناك  أها ." قف   " .يتاّراغ لاق  أها ،" "

". لس ل اذام  لو   " .ا لاق  نأ ،" أها  "

." كُِ هف ل  .ئالا  هل  لا  "ل ل 

!". يلق ف هنإ  ينُ ؟ ؟  ينُ  "

 -". لذ ال عمو  "

ءالا يف  قِّ  حارو  ًاللق  هقع  افق  كََف  .يتاّراغ  ََصو  باقا ، ا  لاق  صا ،" "
.اهغفأو ملا  اهل  ةلالا  هِق  عفر  .همق  ًاقت ت  ًاهَّم  هل  ناك  .ءالاو  ءاقرلا 

-". امق .خصأ  نأ  كألا  قأ  .فسآ ل  : " ا لاق 

.يتاّراغ لاق  كألا ،" "



". ءج أسأ  اه ه  نأ  ًاناحأ  عشأ   " .ا لاق  هفن ،" قزألا  اه  يف  الك  "

.ًاج ًاناعن  ناك  .هع  يتاّراغ  لغأ 

.او يتاّراغ  ناك  ب  .نسب  لاق  هلعف ،"؟ دوأ  لا  ام  فعت  له  "

، خأ ةم  يتأ  امع  .ئالا  ىلع  للا  نوی  علا   " .يتاّراغ لاق  ئالا ،" ىلع  لِّت  "
-". يف هقِغُنو  هلاوس  باّس  ام  حاو  لك  ّفو  ًاضرأ  همنو  الك  هلع  ّقس 

حار .هلال  ةخألا  يعلا  لحام  يف  لجر  لم  نسب   ناك  هلعف ." رأ  ام  اه ل  "
.ةّم فان  ئاس  لم  لفسألاو  ىلعألا  ىلإ  نافق  هافجو  .هقع  ىلع  ئاود  فن  ی  هسأر 

ه ىلع  قف  يقلسأ  .َّيع  قالغو  ءاقلسالاو  يلالا  لقلا  لخد  قف  رأ  .ئالا  هل  ةقالع  "ال 
-". حقلا لباس  قف 

". ًاّق نعری   " .يتاّراغ لاق  یام ،" يف  ًاق  نعری  "ال 

". ملا ىلإ  لخأ  اب  .ةق  كاو  .ًاذإ  ّقلا  قف  "

ىلع ًاخأ  .هج ع  عم  يف  ًاش  لو   كاترا ، یلا  هماع  ماح  يف  يتاّراغ   َ
م بَّو  هشأ   " .لاق لم ،" ينأك  عشأ   " .ءام عم  اههلی  أو  حَّلم  ئاقر   ةلع 

". قف ققد  ع  يت 

.َعُم ةلع  فع  لم  ةواق ، خآ  لش  قسو  خأ ، ةم  قدالا  ترأز 

ههب نالدرب  ىلإ  ىح  لس  انأ  أ  ال   " .هلإ ی  هو  ماس  لاق  نعدأو ،" ةخ  "
". ةعلا

.هتص يف  رلا  لؤافلا  ع  كاه  ناك  ارو  نسب ، لاق  ةج ،" ة  وت  "ال 

". نآلا ى  باثُأس  ينأ  أ   " .جاهبا ماس  لاق  ةلث ،" ةب  َّل  نأ  يح  ُل  "

.هتص يف  لقلا  ع  كاه  ناو  ماهابأ ، لأس  دلا ،"؟ فو س م  يهلإ ، ا  "

!"، هفلعم دوأ  ام  اه  لا ؟ لثای  فك  اه ! ىلإ  لنا   " .ماس لاق  يع ،"؟ لت  له  انأ ؟ "
.نلوأ هماهبإ ن  راشأو 



ماح ةهش ن  تان  هَّجت  .هِق  ثحأ  لی  لو  .عاس  َّلت م  نلوأ ق  ل  
ةل ههجو  ىلعو  .قم  ل  همامأ  ناِّت  نالا  هاع  ناك  .ًاأ  هلی  لا ل  هماع ،

فاضأ مامألا ، يف  ههج  ىلع  يّللاو  فللا  يف  َّعلا  هعش ، ىح  .ًاحاش  او  نامی ، اهع 
لم ىلفلا  هفش  قف  ٍّلم  هنالو  .حّقمو  فاج  هافش  ناك  .هعال  ماعلا  عانالا  ىلإ 

ه َّت  نأ  ع  نآلا  ًاسو  ًادامر  حصأو  ّيلا ، هدّرت  ىفخا  اك  .فهك  ةفاح  ىلع  ناعث م 
.لا راغ 

ىلع اق  اذإ  الك  هس  انإ  باس  لاق  .كأ ح  اه  هّس ، يف  يتاّراغ  ّف  كاه ، هنإ 
صاغ ك  ةئض ؟ تاس  تاملك ؟ رامأ ؟ هفن ؟ لخاد  صاغ  .ةافك ك  ةل  ةفل  لالا  اه 

يف كاه  ئ  هنإ  .جرالا  ىلإ  ل  ًاج  ًاقع  صاغ  بالا : هلإ  داعو  ةل ؟ م  َغلب  و 
.جرالا ىلإ  ًاج ل  نالاو ع  ةعلا ،

."؟ نلوأ  " .فلب لاق  نلوأ ،"؟ "

.همق كّی س  ناك  ءيش  .نلوأ ال  ّدی  ل 

.ةع نسب  َه  لقألا ،" ىلع  هنال  لِخُی  ىتأ ل  "

.ةلا تسا 

ّجعت ةفصرألا  ناك  .لا  ىلع  خآ  ع  نام  يف  نوّ  اناو  ةاغلا  شالت 
ىح .خأ ل  ةم  ةاغلا  هلع  قأ  .خأ ث  ةم  يتاّراغ َه  تافالو  .ِهم  جِّف 

تاللا تافلا  .فك  ىلإ  ًافك  نف  اوأب  اناك  .هع  جِّفلا  داعإ  عت  عت  ةاغلا ل 
.ماكأ ال  ناقو  ةلس  ةك  تاترش  يف  نافلاو  .رص  تالاّحو  تاترش  يف 

.هّس يف  يتاّراغ  ّف  ماسا ، ةلع 

يف ثاحألا  ع  يل  ًاج  ًارَِخو  ًاَعُم  ناك  اه ؛ هجات  مع  يّت  ىلع  ًارداق  ع  ل 
للا ىح  حس  ضَفا ، ةافك ، ًاق  .هِّغس  لاعلا  يف  ءيش  الو  .لح  لح ق  اف  .هتكاذ 
هفن ح  غص  ىف  لم  هفن  لخاد  ءاخالا  ه  ل  ىّت  .ًاك  ًاهج  ّلی  خآلا  عم 

. ءيش أ  لك  نس  .مه ث  نود أ  م  ةداس ، لخاد 

نأ اه ال   .لاحالاو ل  لل  هلك  اضّعت  هنأ  .فكام  هلاق  اع  ًاك  لءات 
عج ىلع  هحأ س  ناك  لب  .لل  ضّعی  هحأ ل  .داع  هفل  َّصأ  ًاص ، ن 



؟ ًاص اه  لأ  ...خآلا 

.ءالا ع  بِشو  هفش  َعل 

.ًاملك عس  ُعی  يئلا  یام  نأ   هغلبأ  ةغص  ءاخ  ةفال  اوّم 

". نواتلوأ ىلإ  ًاملك  نعس   " .یلا همالك أل ش  هِّجی  نأ  نود  لاق  ًاذإ ،" اه  "

عاقت ىلإ  الصو  امع  فكام  ىلإ  دعل  هعس  ففب  ّف  يتاّراغ  ناو  ٌحأ  ّدی  ل 
نلوا ةلا  لاجرو  جالا  ىلع  ةق  غتو  ةقَّم  هالا  ناك  .خت  ٌةأما  تأو  خآ 

.راسإلا لغ  تاجاجزو  هتافالو ، هیداأ  نحِّلی  احار  .علا  داعإ 

ىح ةلاعلا  جالا  حأ  ىلع  اهفن  مر  .هجلا  ةَّمو  ةض  ةخِرالا  ةألا  ناك 
عم كراعت  حار  .هع ث  عالا  فصألا  ةالا  لا م ش  ًةعمو  هاإ  ًةعقم  لا ،

.اهعم ًاك  ًاهج  نلی  ةلا  لاجر  ناك  .هب  ختو  هتو  اهعدر  الواح  یلا  ةلا  لاجر 

؟ اهفعأ الأ  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  اهفعأ ،

.ةفقعلا ةشالا  وذ  لا  نافلا  ىح  .ناعماللا  ناِرالا  ناعلا  .قرزألا  سألا  ار 
ىلع ملا  نال  اهیی  حإ  َّتو  .ةام  ةألا غ  تاخص  صأ  .ًافلأم  ءيش  لك  ناك 

.اهب كامإلا  نلوا  لا  اهب -  ن  یلا  ةلا  لاجر  حأ  هجو 

، يسب مأ  ناك  لق -  م  اهآر  یأ  ّت  اهع  .اهم  رامأ  ةثالث  عُ  ىلع  يتاّراغ  َّم 
.لذ ًالب م  خآلا  لاعلا  ىلإ  لَّلتو  ةاغلا  ىلإ  لَّلی  نأ  لَواح  لا  يسب  .علا 

!". يبإ رأ   " .حاص يبإ ،"! رأ  "

اهلجِر ث ىلع  َو  فللا  غص م  ىف  اهم  بقا  .ّت  الو  ةسا  َلا  اهل  فه 
.ًاراه ّف 

ينأ ا  ِقُأ  ءاهلا ، اه  لل  ًات  ناج ، ا  سأ ل  ينإ  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  ناج ،
.هأر ِّغ  نأ  هلَّستو  قف   .يتأ  نأ  هدت  ل  ناج  نأل  .ح  ىلع  ناك  فكام  ل  .ٍتآ 
ةللا ل س ةلا  ًالّفغم ، ال ت  ار ، ا  ًءاجر  هت ، نأ  لو ت ت  رانالا ، اه 

- لق ةج 



ناو لبأ ، هش ، لذ م  لح  .ةقسلا  ةقفلا  ةم  نا  عقم  ىلع  نال  اناك 
، ةلا اهئار  زُِی  هنأ  او  .اهتدالو  يف ذ  هاإ  اهاهأ  لا  علا  عت  ناك  .هعارب  اه 

.لذ َّيلع  هفت ، الأ  لذ ، َّيلع  .اهل  لاق  باهلا ، َّيلع  .ةخِّوم  ةل ، ةكاد ، ةئار 

.حأ انأ  .ًءاجر  هت  .هلعفت ال  لا  ام  هفت  نأ ال  ار ،

ام هفأ  كأ  كألا ل  .لذ  يف  ةّقم  ناك  لا ، ىلع  هو   نآلا  ّف  أب  ًاح ،
.هلعفأ لا 

يف ةلا  ةعللا  ةقلا  .ةلألا  يف  ةعللا  ةقلا  يه  هه  .نآلا  ىح  ههفأ  يل ال 
.ةلألا

."؟ يتاّراغ "

.هنا فكام ،  ناك  .خأ  ةم  ئان  فن  ناك  .ًالفاج  هسأر ، عفر 

."؟ عت فك  "

". ينأ  .أ أ  ،  " .ر يتاّراغ  لاق  عشأ ،"؟ "

". جعو .هفن  ِّل  هنإ  .لذ  كأم م  انأ   " .داه حف  فكام  لاق  راهی ،" فرا  "

". ًاأ انأو  .نسب  لو   " .يتاّراغ لاق  ًاأ ،" جعت  نأ  "

يناع م هنأ  .هلجِر أ  كَْف  ...فرا   .ءيش ل  لك  اه  ينالت ، امق  "
". ّيلع ّش 

."؟ الك وأ  نلوأ ؟ وأ  را ؟ يلك  اذال ل  ًاك ؟ ههت  اذال  "

". هلعف لا  ام  فع  فرا  نأل  "

."؟ زفلل علی  هنأ  يعت  له  "

". ار ا  هعأ  لا  ام  فعت  "ال 

جا قالا  اه  ارو  .غو  هنأ  كألا   " .يتاّراغ لاق  فعت ،" فب  نأ  نإ ك  لءاتأ  "
". هف زفل  غو  ىلإ 



."؟ ةخألا تالا  نّل  راخألا  له  "

."؟ عللا اهیأ  لعأ  نأ  ي  فو  "

عللا يف  نفق  دالوألا  ناك  .ةكام  ةخ  حالأ  ةَّلم  ةحاو  ةفغ  تاذ  ةسر  اوّم 
يف لاجلا  يتاّراغ  َّتو  ساّح ، لم  ةقفألا  ناقلا  ةاغ  قف  ناف  ةع  فقوو  .هیداأ  حِّلم 

.ًاقاس باخألا  نم 

فق شم  عش  وذ  غص  ىف  حار  يت ."! اّر- - اغ يتاّراغ ! ار   " .هحأ حاص  يتاّراغ ،"! "
يتاّراغ هل  حَّل  .هعارب  حِّلو  ةقفألا ، ناقلا  ةاغل  لعلا  لا  ىلع  لفسألاو  ىلعألا  ىلإ 
حاترالا عب  يتاّراغ  َعش  .حِّلی  عَاتو  هلجِر ، م  قع  ىلع  ًاسأر  ىّلتو  ىفلا ، لقت  .رف 

ةفل هعم  لماعلل  ًاللق  ًاقهم  خألا  ءاقللا  اه  ناك  .رانألا  ًاع ع  ةسرلا  ءاف  حصأ  امع 
.ةل

". ّفأ ُك   " .هلإ نسب  نا 

.فكام لاق  تق ،" ّفو  "

". فعض اه  .لجر  ا  فعض  "

.يتاّراغ لأس  ّفت ،"؟ َك  اذا  "

". خألا لق  ام  بالل  ًاعص  مألا  نس  "ك 

.فكام لأس  ًاعص ،"؟ نس  اذال  "

.يضالا يف  قلا  اهض  ةش ص  ىلع  هن  َّر  ث  هع ، نسب  َكَف  ...ًاح ." "
ئافلل ةئاج  كاه  نت  نأ  .خألا   بالا  لذ  اع  ام  ًالك  علا  علا ، ءارو  نأ   "

". يیأر اه  ينالا ،

.عاق ل  فكام  لأس  اذام ،"؟ "

". فعأ "ال 

.يتاّراغ لأس  هتاح ،"؟ اذامو ع  "



."؟ لب زفلا  لجأ  "َم س م 

ًاتو قف ، لذ  ىلع  للا  نآلا  ًاج  ًاعس  نكأس  يل  .ةلا  ءب  لق  ار  حأ ، "ال 
."؟ اذام ع .يمالحأ  لك  قل  ًات  ةئالل ،

.ةراعا ةب  ًاخأ ، لاق  ًابأ ،" لذ  غلا م  رأ  انأ ال   " .ةل ةفل  نسب  َّف 

.يتاّراغ لاق  ا پ ،" هخَأ  "

". ًابأ ةزم  وأ ال  اهلك  ةزلا  .ّم  هنإ  هخُأ ؟ اذام  "

، ك عتو  یش   ّ ع  ناك  .ك  عاقا  نود  ل م  يتاّراغ ، لاق  نم ،" نأ  "
لفأ نس  هه  ار  .هّس  يف  ّف  لا ، ةض  أت  اه  ار  .هع  ةخم  يف  عاُص  ةاو 

.ًام اقسالاو  ةعاو ، فن  ةِلاح  ة  ة  قلا  دم  .ًاأ  ةلسو ،

اه م ىلع  اقَفات  انأ  ُتَقعا  .اه  اك  ال  الو  نام  الك   " .فلب فكام  لاق  كألا ،" "
.نلوأ ىلإ  نا  لا ؟ لغلا  هذ  يف  ع  لذ  كرُت  لأ  .ار  ا  تن  نأ  .ل ن  قو 

نأ ةجرل  ةافك  ئس  اه  ةنالا ؟ ةتلا   . .ت ال  نأ  هنإ ال ی  يل  لق  .اع  قف  ةج 
". ًاقح هی  ام  هم  قَُو  عَُس  انحأ 

نأ أ ش قف  ال أ   " .ًاخأ نسب  لاق  عللا ،" يفلا  خرالا  اه  لك  فعأ ع  "ال 
". ةنالا ةتلا  لالحا  يف  ّف  نأ   

.لاق هعم ،" نأ   " .ًاحاض يتاّراغ  فنا 

، كأ لا  يف  فن  عقنا  .رام  رمألا م  ت  تأب  نآلا   " .ًاأ فكام  ِض 
". ةقلل ًاققح  ًان  لعسو م  ًاللق ، ىهُ  غامد  عَدو 

.ةلا تسا 

عو ةس  ىلإ  ةرالا  ةجرد  لصو  .لاعلا  حس  ىلع  نأ  ل  ةِّهأم  لا  تب 
عل عو  ةعلا  دوح  ىلإ  َعتراو  هعم ) ةراح ج  نام  ل  نافلا  حأ  ناك   ) ةم
تاجرد ئلا ع  فق  لی  يفف  .ًاك  ًاّح  اه ل  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  نوعو ، ةعس  .ئاقد 

ةلس لواتو  ةش  يجرالا ت  ءافلا  يف  سللل  ةئاللا  ةرالا  اهنإ  .نوعو  ةعس  .ًادعص 
ا يللا ، هلا  بقأ ق م  يف  فقلل  ةئاللا  ةرالا  اهنإ  .نوعو  ةعس  .لا  عم  جاجلا 



، مقلا لفسألا ع م  يف  درا  هل  ىلعألا ، يف  ًافاد  ءالا  ن  .ًاعم  لذ  نس  يهلإ ك 
ل  رلا ، ىلع  ةّصام  تاح  كاهو  قف ، ًاللق  رالا   عت  نأ  و 

رالا هل  َعترا  .قاس  جفم  كعش ، ت ، لغ  ءالا ، لذ  لك  .ًاناج  اذإ ل ت  اهاقلا 
يف ةلا  ةحجرألا  ىلع  ءاقلسالاو  اللا  علل  ئالم  اه  .نوعو  ةعس  .لذ  يف  ّف  هو 

ةحجرألا ىلإ  هعم  ناج  َس  تالا  حإ  يف  .ًاللق  ملا  ارو  .ج  باك  عم  يجرالا  ءافلا 
اهنأ ُی  ل  .لمالا  ًارام  حصأ  نأ  ىلإ  لُقلا  نالداو  ناجرأی  ًاعم ، كاه  اقلساو  ةلا 

.ةجرد نوعو  ةعس  ةعولل ، ا  .نوعو  ةعس  .لذ  عنام 

ةلألا لعج  رالا  .نوعو  ةعس  .نوعو  ةعس  .نوعو  ةعس  .نوعو  ةعس 
.لوت ةداعلا  لعجو  ةفس ،

علا ههجو  ناك  .دولا  هفنأ  ماس م  لاق  اهلك ،" يتاح  يف  لّلا  اهب  ًابأ  لُعشَأ  "ل 
هج لك  ىلع  ل  قعلا  ناو  .عشألا  هعج  ًافشاك ع  هق  علخ  قو  ًاقع ، َّو  حأ 

.علا لف  يف  ةغص  لواج  لم 

ث .بوغلا  لا  أت  امع  دُس   " .ا لاق  ق ،" تت  نأ  ل  لفألا  "م 
". ًاقح يناعس 

". لحأ ينإ   " .ماس لاق  هه ،" ةعللا  ْللا  ةلن  "

". ُِت نأ  اهلع   " .ةغرافلا ءالا  َّفی  هو  ا  لاق  ُِت ،" فس  "

ةعل ةالو  اهلك  يتاح  يف  رأ  ل   " .را يلك  لاق  عل ،" ءيش  لعفت أ  نأ  اهلع  "ل 
". ههك

.ةقا هقهقو  يتاّراغ ، لأس  للا ،"؟ ىلإ  دعت  اذال ال  عت ، ناك ال  اذإ  "

". لع ةعللا  "

ههف .ءالا  تاّب  باُ  نأ  غی  ل  .ةِقلا  م  ًاللق  ب  نأ  هفن  يتاّراغ  َجأ 
.ةفاك كأ م  ةحالا  ةلاو  يضالا ، يف  ًةم  اهب  صُأ  قل  .هقا  هئال  ةعل  ةق  نس 

يف لالغلا  نم  يف  ًاج  ًاراح  لا  ناك  .هّق  لاخدإ  يف  لَلأ ، لآ  قِصاللا ، هناج  عا  ناك 
ألا يتاّراغ  ترا  .بوالا  ًاماغلك  ثاللا  تاذ  ةلا  مزلا  نلقی  اناو  لَلأ ، لآ  ةح 



ةأف َعف  .لَلأ  ةلا  هتحأ  لا  جِلُم  ـ لا ءالا  بإ  باكأ م  ةثالث  راقم  ب  يلا 
نم قسو م  ماحإ  ّلا  قلا غ  ع  ىلع  لناو  هسأرو ، هو  هرص  يف  حُم  لأ 

هو ةحالا ، ناج  قف  أقت  اب  لا  هب  هخ  لَلأ م  لا  همأ  .ةحالا  ىلإ  لالغلا 
حف ًاام  هلجر ، تاراخا  لئاوأ  حأ  يف  َفخأ  ًىف  هلم ، ىلإ  هلسرأ  .لخو  فع  ع 
افق حفلت  لا  حارو  ماقألا ، ىلع  ًاس  للا  ىلإ  داع  .قلا  ءيلم  هعشو  هعارذ  ىلع  لج 

.ةلقث ةقم  لم  قلا  هقع 

...ناغلا هع  فلخ  هق  لا  عاُلا  هَعشأو  .دلا  عب  عشو  جّب ، عتی  حار 
.حافلا فقلا ع  ًالهس  نس  ك 

هاعو .رق  ههجوو  .دسألا  نللا  ىلإ  لَّی  هنالو  .كاه  نلوأ  ناك  .نلوأ  ن ن 
لم ئفنأ  نأ  رأ  ال  ًءاجر ، .هلم  حصأ  يلعت  ال  يهلإ ، ا  .هلم  ُل  .غافلا  يف  ناقَّت 

.نلوأ

انأ .یاماه  ىلإ ن  لصلا  ل ن م   " .باكا ا  لاق  افعُو ،" اعُس  اه  "
". اه ثاو م 

". لاح ىلع أ  هم ، ةعرأ  .دولا  ات  قو   " .ماهابأ لاق  جِلُم م س ،" َله م  "

عسأ ل  ت  نأ  دلا ،  عت  امع   " .ج لاق  فل ،" لا  ل  لجأ ، "
."؟ لعفت نأ  اذام   .كلت  ...أأ و  ل  نأ ت  ّلا ،  عت  امع  .أفف ل 

، لیإ يف  ةعللا  ةلا  هه  نقُ  اذال ال   " .غ را  يلك  لاق  ًالع ،" اه ل  "
."؟ ةَّم ضرألا  ح 

."؟ لا ا  ًالك  اذال ت   " .ماس لاق  یا ،" لّفأ  "

هه نأل   " .را لأس  فنأ ،"؟ م  الا  م  لا  ّلا  اه  جُِت  نأ  لع  اذالو  "
."؟ ضاعا لأ أ  .يع 

أ ش  " .اهعت َين  قف  فقت ع 10:16 . ناك ق  اهل  هعاس ، ىلإ  يتاّراغ  ََن 
.لأس يعاس ،" فقت  قف  قلا ؟ فع 

ل  " .ءالا ىلإ  هن  عفرو  ققدو ." ةنالا  اهنإ   " .هعاس يف  نسب  قَّح  رأ ." يعد  "



". ةل ةف  لق  لا  هه  غت 

، للا يف  لا  يقلُل  ع  ةفاك  اهواز  .ةاغلا ل ت  دوح  ق ع  فقت  لا  ناك 
تال ی  هنأ  يتاّراغ  َقعا  بلا ، ىلإ  ًاج  ًاع  .عاس  وأ  ةعاس  لق  لذ  ل  لو 

.يلا فت  قف  وأ  عر  عئال  نت  ةناجرأ ق 

حأ ال  .ةح  ال  تاناسألا  ةعالا  تالا  اام  ناقای  را  يلو  ماهابأ  ناك 
لا ب  ًاحِّلم  لل ، علا  نالا  ىلإ  هدف  يتاّراغ  كّت  ال  ّللا ، ًاك  ًاغار  اب  خآ 

.صاخ ل  ثاكالا  نود  ل  هحأل ، خآلاو 

ةعللا ةعم  صأ  قف  .بالا  يف  هلع  اناك  لا  رقلا  نوئالا م  ع  ل 
.اهخ لح  وادس  یلج  تس  نای  ناَّم  نال  ناَف  علا : م  أم  ىلع 

قلا نأ  قَّص  الم  لذ  قَّص  يتاّراغ  ل  علا ، اهعل  نام  اهنإ  لق  لا  ناك 
حأل هنأ ل  ضَفا  ...ةافك  َفل  َباش  اوَب  لب  َّنأم ، اوُی  .ءاخ ل  ةج  لاق  ةراع ع 

هّت ةلألا  هه  علاو ل ت  .ال  مأ  اهع  ىلإ  بم  اناك  اذإ  ا  ةقالع  مألا أ  یه 
...ل .اهع  ىلإ  بم  اناك  لو  ىح  ةق  أ 

ةعق ناك  .هه  يف  ماها  قِّ  هفلخ  فكامو  للا ، يَف  فلخ  فرا   ناك 
يف .راهی  ناك  هنأ  يتاّراغل  ُی  لو  يفللا ، فرا  ج  م  ةّلم  لات  ال  ءافلا  لا 

.ًاقَهُم اب  لا  لا  فكام ه  نأ  جاعنالا  عب  َعش  عقالا ،

علا م  ناف ، ةناث  وأ  ةعس  م  ةضافف  ةعم  ناك  فراو  فكام  فلخ 
لفو دج  ءاعأ  اهلإ  ف  ةلا ، لالخ  خألا  لت  ةم  لَّی  هنأ  وی  لا  يئاعلا 
نسو ماس  ةعم  ناك  اهفلخو  غصأ ، ةعم  كاه  ناك  اهفلخو  .نقاس  ءاعأ  اهع 

ع دالا  نآلاو  ةالا ، بق  هعم  نوخآ  كاه  ناك  .هعم  .جو  راو  ماهابأو  او 
.هءاسأ ّت 

يف لفلف  لم  كاهو  اه  علا  لِعلا  عو  هعم ، فلخ  ناعم  كاه  ناك 
اوف باس ، لم  نوخآلا ، امأ  .ِّمو  هفنأ  ىلع  م  نلوأ ، لم  هم ، ةّلق  ناك  .حللا 
لت فع  يتاّراغ  حصأ  .ًاقت  هلك  ههجو  ىلع  فخ  ةن  كاهو   ّ. ةحلا  نلِّف  هنأ 

.ًاج ةلا 



ىف هو  هلإ ، ناك ی  لا  لِعلا  حأ  َُِّصو ن  فاكألا  قدالا ع  فنا 
.ةعاس فن  خألا م  هیت  لان  هنأ  يتاّراغل  اب  .ةلهلهم  ءاخ  ةح  ةس  تی  یب  ق 
لقألا ىلع  هف ، ِعُم  ـ لا اهماها  قدالا  تَقفف  .هعس  دازو  قدالا  ىلع  ةعتم  ةعس  ةن  ىقلأ 

.ضالا قلا  يف 

كأ م یع  ان  نأ  .تاعلا ال   يف  ههف  ئجافم ال   عافترا  يتاّراغ  َعش 
براق ةلو  عَمو  ةم  راعا  َتدرأ  اذإ  ةرالا -  عو  نواتلوأ  ًاملك ع  سو  ةخ 
لا نس  .يئلا  لا  ىلع  نو  ةلللا ، هه  خأم  قو  يف  اهنلس  .ًةراح  َُك 
ءلا ىلع  يئلا  لا  ىلع  ت  نأ  .اه   عم  ةنراقلا  ًالهس  يئلا  لا  ىلع 

َحم .ًاعئار  لذ  نس  يهلإ ك  ا  .درالا  لا  رعلاو  .تدرأ  كءاح ل  ًاعلاخ  ّيعلا  ّيسلا 
، ًاللق بقأ  ةناجرألا  تاللا  ناك  .ةاهلا  يف  لفألا  ىلإ  عضلا  َّس  ار  .هعا  هجاح 

.كألا عر  عئال  ناو 

شا ق  ءالا  ةلا  ةلا  وذ  ىفلا  ناك  .ىح  لف  لو  رالا  قدالا  قلأ 
ئالا ىح  لو ش ، .ار  ءلا ، اهب  ل   تلا  ىح  .لا  يف  قِّ  ناو  هقا ،

نأ هتكاذ  يف  َفح  ةققلا ؟ ةعاس  ّقت  امع  ّغ َم ، ناك  ال َم  .ًالجآ  مأ  ًالجاع  ههجاس  هفن ،
.ةمداقلا ةلا  يف  ناَّلی  امع  فكال  لذ  ی 

ةاف كاه  نت  نأ  لق  .اهای ل  يلا  ةلالا  ةللا  ةافلل  حِّلی  نأ  رَّقو  ًاللق  هعس  داز 
.غلا يلاإلا  لجلا  كاه  ناك  ةلج ،

ىلإ هفاأ  ةسَّقم  دسأ  ًاراشو  ةلهلهم  داّل  ةعق  اذ  ًاغص  ًااش  ًارتاراك ، ًالاإ  ًالجر  ناك 
ءاب ناسأ  حِّلو و  يفللا ، اهبا  حفم  ةق  ةل  ةلئاع  ةراس  نا  فق  ناك  .ىلعألا 

.قَُّ ل ال  ةعّم 

مَّت ةللا  ةلئاعلا  ةرالا  يف  عئالا  ةرقم  لفسأ  يف  ةلزاع  ةح  كاه  ناك 
عاعن تامابا  لم  حألا  خلا  داتوأ  تاع  اهم  ةتانو  قلا ، للا  ةغص م  ةلت  اهلع 

.ةع ةهز 

كاه ناو  .عفتم  لع  لقی م  ساّغ  لم  ًامات  تم ، لقت  هتع  يتاّراغ  َعش 
خ ةللا -  ةلا  يف  رالا  لك   ّ نال  مود  لقت : ةللا  ةلئاعلا  ةرالا  قف  ةفال 

!!! ينام حأ 



.ًاعج اورُِّف  .لا  ةفاح  ن  را ، يلو  ماهابأ  هب  م  ئالا ، ع  لَوه 
هاتالا يف  لذ  نلعف  اناك  هل  ةعالا ، يف  فنو  تاملك  ةس  م  عسأ  نو  اناك 

، هب َّفص  .َّقعم  غ   ، جهم رّلب ، ت  ِضو -  مداق  نال  مود  هآر  .ئالا 
.ًءاهشا ل  هاعلب  يتاّراغ  َعش  .ةم  حأ  خ  عق  لم  اهجخأو  جللا ، يف  اهلخدأو 

.ًةزاغ ًاهام  هئاعإ  لا  حال  ا  الم ل  ًامات  .هّس  يف  ّف  هل ، ا  هل ل 
هه تایلا  عزب  ًاللق  ان   نأ  ًاك  نس  له  .یل  اهقام  ك  يهلإ ، ا  ل  ث :

؟ لاح ىلع أ  ةلا ، قلا م  اه  يف  حألا  خلا  ىلع  لح  یأ  مو  ةلا ؟

َلا ةنم  ةداعس  تغو  دولا ، لاح  جراخ  ةللا  ةلا  يف  نرالا  ََهت 
ةأف ةاللا  ةش  لاجر  م  ةثالث  هو  ةناث ، تایت  عزت  تو  مود ، لح  ِّللا  غلا 

: حضاوو خاص  ت  حاص  لا  مود ، اوِّقل 

نلا اهیأ  يلم ، حألا  خلا  اه  يل ؟ ال   هنأ  نوقت  اذام  نوقت ؟ اذام  "
!". ةلفلا اهیأ  يهجو ، اغا ع  لم ؟ ام  ًالهم ! هعزت ، رأ  هعزت ، رأ  نلّفغلا !

يش لغأو  .هی  يف  اهل  مود  ناك  يلا  حألا  خلا  عق  ةلا  لاجر  حأ  مأ 
.عئالا ةرقم  با  خآ 

، يجاجز حمر  لم  عالا  ملا  يف  هقعز  ناو  .هتق  ل  يتاّراغ  خََص  داغوألا ،"! اهیأ  "
.ًاقت ًاللذ  ًاح ، ...و  ًالفاج  هلح ، ةلا  لاجر  حأ  نو 

!". نِلا نوقلا  اهیأ  لت  تاهمأ ل  نأ  ىتأ ل   " .هف يتاّراغ  َعز  ةلفلا ،"! اهیأ  "

هف نأ  اك ل  ًام  فرا ، ناو  خآ ، حاص ش  يتاّراغ ،"! ا  هعم  لهات  "ال 
-". لهات ال   " .ةلا لاجل  هق  ّهی  حارو  ما  ءيلم 

اوخا یلا  ةللا  ةلا  دج  ةلا م  لاجر  لو   نآلا ، خ  ناك  علا  ل 
للا هو  مود  نعفی  اناك  لذ  عمو  ةجَُمو ، ءاح  ههجو  ناك  .ةلا  قِفلا  ةاع م 

.فع لا  ناج  ًاع ع 

لُ َلا  حارو  .ةلاإلا  ئالا  ح  أف  .اهع  ىّلت  وأ  هلنإ  ين  امإ  مود 
یدار نلا  قلا  ةش م  ةعق  تت  ةأما  مرو  .ةاللا  ةش  لاجر  هات  ناهسا  تاص 
عَات هل  يلل  فسألا  يتاّراغ  َعش  .هعق  هل  عقوأو  هسأر  يف  هباصأف  هحأ ، ىلع  رسنات 

.لا جراخ  نوقح "  " ةللا م  ًاحأ  نأ  لف   .هتدارإ  ًاجراخ ع  لذ  اب  .هش 



م غلا  يلاإلا  َّلت  بألا ، ىلإ  هرانأ  َعُس ع  نال  مود  نأ  اب  الم  ًامات 
ةلا ّص  ًالوام  هفن  ىلع  قاإلا  عو  قَّفی  َلا  حارو  هن ، رو  ةلا  تاق 
تال خآ  يف  .ًاضرأ  هعقوأو  هَكُب ، تراف  هن ، ةلِقعم  اع  ةلا  لاجر  حأ  ىمر  .هع 

.ءاهلا يف  ةلا  ه  عق  يمر  مود م  َّت  هنزات ،

.حاص لك ،"!  ّ نال  مود  "

حلب هه  فلخ  هی  لت  تو  بالا ، ىلع  ةق  مود  َّحو  .ةه  ةق  َلا  جَهبا 
هی عفرو  ٍلاع  ت  يتاّراغ  ِضو  عالا ، ءاهلا  يف  حألا  خلا  تاحش  ترا  .لا 

.ةقاشب اهحأ  قلی  ماهابأ  هو ی  ّرانا  بلسأ  هق  حَّلو 

َلُ رالا ل  نأ  هلا  ل  حألا ، خلا  عُق  اقلال  هفقل  ًالاث  ًایت  نوخآ  لان 
عق لماح  فالا  هب  ىهنا  نافلا  م  يتاّراغ -  أر  اح  ةس ، ال ، ةخو -  حأ  ىلع 
یلا دلا  اش  وأ  اهع ، ىلع  للا  ات م  یلا  لوأل  افه  نقالاو  .حأ  خ 

.نآلا ةرَّم  ههجو  ناك 

َو .حألا  خلا  ع  ًالم  لا  ههجو  ناك  .ماهابأ  حاص  علا ،"! حأ  "
.ءاهلا يف  ةب  روب  ثالث 

ةعق يف  ههجب  صاغو  لك ." كأ  ل  نإ  يل  ًات  ًات ،  " .ةداع را  يلك  لاق  ًات ،" "
داك لا  يتاّراغ ، ىلإ  ًافن  ىمرو  .فن  ىلإ  هعق  َق  ث  ك ، هب  اهلكأ  حألا  خلا 
اهیأ ًاش ، عأ  ل  ينإ  ًابأ  لقت  ال   " .يلك حاص  قخألا ،"! اهیأ  هه  خ   " .ةأجافلا م  اهعقی 

!". عللا غلا 

علا ع  لخدو  .ًادرا  ًادرا ، حألا  خلا  ناك  .لاق  لع ،" ةعللا   " .يتاّراغ ِض 
.ًایل ًارعش  ًاثُم  هتح  يفو  هقذ ، ىلع  خآلا  علا  لاسو  هفنأ ، يف 

.هلإ ةعقلا  ةق  فقو  حاص ، پ ،"!  " .قف اهفن  لكأ  نأ  هفل  حس 

ةللا يف  للا  عال  اهب  َّی  يلا  ةعالا  ًاهُم  ةعرا ، ةفلخ  ة  فكام  اهَقلا 
.خلا ةعق  لكأو  يتاّراغل  با  .يئلا  رولا  ار ، و ،

.هی ىلع  ئاود  يف  لا  ی  هلع  هغ ، مراع  حف  َعَشو  هلح  م  يتاّراغ  ن 
.رولا ع  اهف  ةغص  ةعق  دم  ناك  لو  ىح  خ ، ةعق  ىلع  ًاقت  علا  لح 



الو هی ، يف  ءيش  كاه  لو   .لا  ىلإ  ناك ی  قف  .ًءاسا  ناك  ةداعلاك ، باس ،
.ههجو ىلع  ةمابا 

همق يف  لقب  َعَش  .هلق  يف  ةغص  ةّغ  ّحأ  لذ  عمو  .هّس ل  يف  يتاّراغ  ّف  هل ، ًات 
غی باس ل  نأ  وأ  .خ  ىلع أ  ل  باس ل  نأ  لا ل   نأ  فِعو  .خأ  ةم 

.خ ىلإ أ  ج  باس ل  نأل  لب  .خ  أ 

َّهو ن .علا  عئال  هم  قا  .ًاملك  عتو  ةخو  ةم  اوراس  .هلا  ع   2:30
.ج .هّس  يف  ّف  خأ ، ةم  ُس  .ةرالا  يتاّراغ  ة  ًاِلُم  درا ،

نّضو یالا ، قرلا  تاف  نقلو  تانالا ، نّفلی  لا  ناج  سالا ع  ناك 
ل اك  ةأف  اوَعشو  ةع  ةرالا  هو  ل ، ةفصاعلا  هض  .هتاهن  لالس  يف  هضاغأ 

.ةع هق  يتاّراغ  رَّرز  .لا  لف  يف  هنأ 

". تت ق نأ  لفألا   " .ماس خأ  خأ ،" ةم  ةتآ  يه  اه  "

!". ملا لا  يل  لعش  لفأ  اه   " .ماس با  حت ،"؟ له  "

.ح را  حاص  ةعم ،"! نس  "

ت همامأ  يلا  ةاغلا  ىلع  هی  لا  ةؤر  هنامإو  ًارت ، لئام  َْن  قف  اناك 
ّف راعإ ، ءاس  .ةئا  ءافص  ىلإ  ءالا  لَّت  هقف ، ةشامو  .ةناجرألا  علا  عئال 
يف هلحو  لا  ٌراعإ  بض  اذإ  نلعفس  اذام  .ثاحألا  ةورذ  لذ  ن  لأ  .هّس  يف  يتاّراغ 

؟ ًاراو ًا  یات  حألا  خلا  روو  هیحأ  لعجو  ةتأ ، ةاس  يف  ءاهلا 

.هف ةلا م  حالا  عنا  .ِض 

!". فكام "

.هفلخ ففتو  ه  ةقلم  هالمو  حالا ، يف  ًالم  ناك  .هم  بقل  فكام  لام 
ًاللق نم  ناق   لم  وی  َّلا  ههجو  ىلع  ةرفلا  ءالا  هبنو  دسألا  هعش  هلَعَجو 

.هفس ىلع ج  قالا  جِفم 

.حاص اذام ،"؟ "



."؟ ةعلا لّخت  نأ  ناقلا  يف  كاه ب  له  "

.هتس رِّری  أب  لذ ." ال أ  ال ،  " .ًاللق فكام  َّف 

."؟ قلا اباصأ  اذإ  ل  اذام  "

!". تس  " .هقهقو فللا  ىلإ  هسأر  فكام  ىمر 

، ًاغص ًاشُد  اه  ن  .لق ل  ءالا  ىلإ  نوی  خآلا  ع  ناك  .َعباو  يتاّراغ  َن 
ةعم ةفصاع  نس  عن ، .ةعم  را ؟ هلاق  لا  ام  .ةحرالا  ةراح  ع  هدَّب  لا  علا  م 

.ًاقح

. اهلإ  ًاغص ی  ىف  هن ل  يتاّراغ  عفرو  هلجِر ، ةلقم ب  لب  ةعق  تَّم 
.ةش ىلع  ةقلاع  هناو  سق ك  يف  اهفق  حالا  ل  للا ، ىلإ  اهتداعإ  لَواحو  ماس  اهَمأ 

لا راشأ  يف  حلا  حالا  ففزو  .فألا  يف  يناجرأو  بأ  ٌقب  حالو  .علا  ّود 
.فو ح  نم  حش  ةم  تص  حصأ 

نأ ًاّجم  هسأر ، يتاّراغ  رادأ  .حالاو  علا  يف  ع  ففلا  اهتص  داو  قدالا ، ترأز 
فت ةجرألا  هالمو  كاه ، لای  ناك ال  نلوأ  .ًاخأ ل  هصاصر  شا  نلوأ ق  ن 
ناو ام ؛ نام  يف  هتس  عاضأ  نلوأ ق  ناك  .هع  نزلا  اهب  باذ  يلا  ةهلا  ةعلا  م 

.صاصلا مالقأ  لم  لنو  تق  هق  يَُّك  ناتالا م  ناعارلا 

.قاّفلا هع  ًاج  ًامو  ًاهمو  ًاغص  ههجو  ناك  .خآ  ناك  س ش 

فرا لاق  فلاو ،"! ةعالا  نواتلوأ ع  ىلإ  لن  نأ  ا  ةفلخ ، حالا  ناك  اذإ  "
.ةأف يتاّراغ  ِهف  .ًالمو  ًاحِف  دالا  ههجو  او  هنذأ ، قف  ةق  هم  ةعق  غض  ناك ق  .ح 

.ًانم فرا  ناك  .فكام  نأ ُ  هفن  َّذ 

تداعو .ةقع  تات  ةللس  ىلإ  علا  لءاتو  .ةأف  حالا  تأه  ئاقد ، ع  ع 
.حالل ةلا  ةدولا  ع  ًاقت  قاُ  الو  ِبَد  ل  هلإ  ةرالا 

فصاعلا يف  ةقح  ةعللا  ةاللا  هه  له  يتاّراغ !  " .را يلك  َهن  اهل ،"؟ لح  اذام  "
."؟ ًاأ ةلا 



امع هس  ك  اذإ  فعأ  يل ال   " .يتاّراغ لاق  هت ،" ام  ىلع  لس  نأ  قعأ  "
". هلع لت 

!". يتاّراغ نر  نر ! عئار ! "

.هع مامأ  يسب  لش  قاتو  همأ ، اهنأ   َّ ةعم  ةلل  .ىلعألا  ىلإ  هسأر  يتاّراغ  عفر 
ءاحالل اهمت  ناك  غف  ةلم  هلإ م ت  لا  لت  هجلا  ةلح  ةّم  دم  ناك  اهل 

.لا م 

.فاخ ت  ا  ترآ  ت  ةق ،" ةقح  "

."؟ اهفعت له  .يل  ةلا  ةافك  ةلح  وت  "

، تازالا رح  ّت  ناك  .يتاه  يّع  لم  ًامات  وت   " .ق ا  لاق  اهفص ،" فعأ  "
". ةمابالا هه  فب  لعلاو  ءالا  ىلإ  عاسالاو 

هل ًام ، لذ  ن  نأ  ضَفلا  ناك م  .يتاّراغ  لاق  ئالا ،" ةلاو  حجرألا  ىلع  اهنإ  "
.ةعفلا ءالا  يف  فالا  ءلا  ًاحاش ت  ا  هجو  اب  .ًافس  اب 

.ةلا لت  فب  هم  ةعرأ  فد  قو  .يتاّراغ  ا  ةعت  .دالوأ  ةعت  يتاه  يّع  ناك ل  "
له  لذ ، هف  ي  .نت ال  خآ  صاشأ  ةؤر  نّ  صاشألا  ع  .اهك  تالف 

."؟ نأ

ّع  " .خأ ةم  ءالا  يف  هتاع  جحی  علا  أب  .هقا  ا  ناك  .يتاّراغ  لاق  "ال ،"
."؟ نآلا ةم  يه  له  يتاه ،

ىلع زاّهلا  اهسك  ىلع  حجرألا  ىلع  .للا  يف  اهنإ   " .ءالا ىلإ  هن  ا  عفر  "ال ."
زاّهلا يسلا  ىلع  سللا  يف  اهقو  يف  .ًاك  لا  اهنامإ  ع  ل  .ةمامألا  ةفلا 
هَقفم ا  كَف  ةیلا ." ماقرألا  عس  الك  مابالاو  .یدالا  ىلع  راخألا  تان  ىلإ  عاسالاو 

."؟ يتاّراغ ا  راغلا  اهدالوأ  لكأت  ًةق  ًامی  یأر  له   " .هی يَحاب 

ًاِّهأم فقو  ةفصاعلا  م  ءيش  نآلا ، ءاهلا  يف  يئاهك  ّتت  كاه  ناك  .يتاّراغ  ّدی  ل 
يف يَع  أر  هنأ  َعَش  هاع ، ف  امع  .ههف  م  يتاّراغ  ی  ل  خآ  ءيشو  هقف ،

.ةعلا هلإ م  نات  ةلا  جرالا ع  ّلاد 



."؟ تلا ءيش م ع  لك  سری  لئاع  يف  لك ش  له  : " ًاخأ ال  لاق 

ةع ع  ىتلا  فد  ةهم  ّلعت  ةسرم  ىلإ  باهلا  ِّفأ  ك  ًاح ،  " .ب ا  با 
". داقالا راهنالا  تالاح  يف  ىح  لعلا  نفقی ع  نتنالاف ال  .ةج  ةفو  .تاس 

روُد عم  ًادقع  عِّقوأ   " .يتاّراغ لاق  لِوالا ،" عت  لام  يف  لعأ  نأ  ُتَّف  الال  انأو  "
."؟ داللا يف  ةدجلا  لِوالا  عناَم  دع  .َّم ك  حان  .هاش  امو  غللا  تالاصو  الا 

". ّهی اه ال  ل   " .ا لاق  ًاّتناح ،" نكأ  نأ  رأ  لازأ  ينأ ال  قعأ  "ال 

عراتو .ًاك  حالا  تّشاو  .ناذآلا   ّ عر  ّود  هعتو  .ءالا  يف  لئاه  قب  َعل 
.جئاه يف   ةلم  ةصاق  فُس  لم  ءالا  يف  ُُلا 

". ترآ ا  ةمداق  يه  اه   " .يتاّراغ لاق  ةمداق ،" يه  اه  "

رداغأ امع  هرأ  ام  لك  اه  ءيش  ،  "' .ةأف ا  لاق  نهی ،" هنإ ال  علا  لق  "
.ًائاد يل  هلق  ناك  ام  اه  .ةك  لصافب  نهی  هعم  .يّع ل  .هل  هنلق  ام  اه  نود .' ا 
...ك قوص  ىلع  للا  يف  مألا  هب  يهی  ل  لا .' قوص م  يف  ، ' هل نلق 

يف زالا  قر  ن  هم  لا  نإ  ىح  .هفلك  لّت  ه  ناك  اذإ  صاصر  م  عم 
". هتاصو

.يتاّراغ لأس  اذال ،"؟ "

ان نأ  نوی  .ضرألا ال  قف  .ةحضأ  يف  افُی  نأ  نوی  سالا  عم  يتلب ، يف  "
اذإ .ةلا ل  يف  ةع  فلُت  ءاشألاو  .كاه  ًاج  عفتم  ةفلا  هالا  نأل م  ضرألا  ت 

نقس .باقلا  ناذج  .لا  انال  ناذج  .ناذلا  لقلا م  لع  ضرألا ، قف  َفُد 
". لا حلب  لا  یداص 

ةعوب هشأ  ناك  .ةفصاعلا  فقت  الأ  يتاّراغ  ىّت  .ةئم  غ  یأ  حالا  هفل 
.خأ ةم  عللا  عضلا  اه  ىلإ  یلا  دعس  هعم ، َّلت  لا  لا  اهمو   .ةنم 

داعإ دل  رالود  ةخو  فلأ  يلاح  رّبأ  نأ   " .يتاّراغ لاق  لذ ،" ُلعف  ًاغ ل  نكأس  "
". نكأ ق ُم نأ  ع  ناذلا 

، ةعالا ءاجألا  ن  هت   " .عن قلغم ، فن  هاع  ناك  .ا  لاق  فعأ ،" "ال 



.ًاخأ اهع  لختو  كأ ، اهلعت  ث  يتبات ، يف  ةفح  فت  اهؤر  ي  .يلا  لغُ  ام  اه 
لأ .هم  ًاءج  حصأس  َّيع ث  ٌذج  لكأس  .باّع  اح  اهنأ  اك ل  ةشام  َّيع  ىلع  ّقتو 

."؟ لك

.ئا ت  يتاّراغ  لاق  فعأ ،" "ال 

". ةم لك  .صاصلا  علا م  تبالا  خآس  .ًاش  "ال 

.ةرعم ةغص  ةهقهق  عم  يتاّراغ  لاق  عقالا ،" يف  قف  ةحاو  ةل  هلإ  جاس  نأ  غر  "

.راقب ا  َفاو  حص ،" اه  "

هض ةل ، ع  .نوزوألا  ةئاب  ع  ءاهلا  َكت  ًاقت  هز  نلب  خأ ، ةم  قلا  َعل 
.ًادََب ناك  .ةلا  هه  ًام  هل ل   .خأ  ةم  ةفصاعلا 

م دع  خَص  .ةغص  ىح  دََب   تاّح  هلع  تهنا  ٍناث ، خ  نغ  يف 
ّتت دََلا  تاّح  حارو  .عت  صأو  حالا  تّشا  .هی  حإ  هع  يتاّراغ  ىحو  نافلا ،

.ماجألاو هجلا  تتو  لا ، ىلع  َّتو 

اهعب ناعتو  ناتم  هامقو  هع ، ًاغم  ةّم ، ةعساو  ةئاد  يف  حار ج ی 
نزام فن  ةرَلا  فن  ةعلا  دج  لأو  لا ، ةفاح  ًاخأ  ىت  .مات  عذ  يف  علا ،

ّف ج ، ا  ًاعادو  .هباصإ  م  كألا  اع  نأ  لق  ةجّلا  دََلا  ةراس  ىلع  هتاصاصر 
.لجر ا  فسم  اه  .هّس  يف  يتاّراغ 

لح علا  دََلا  ًایُم  اهنقَّلی ، اناك  يلا  ةللا  ًاماغ  دََلا ، ب  هی  لا  أب  ث 
لا أب  ث  خأ ، دََب  ةجمو  لا ، م  ًامو  راحألا ، م  خأ  ةجم  هباصأ  .هماقأ 

.خآلاو لا  خاص ب  عر  ّود  هقفای  داه ، ل  هی 

ذج لم  او  ءاح ، تالب  ىغم  ههجو  ناك  .يتاّراغ  بق م  هو  را  حاص  ًات ،"! "
-". ال ش اه  يتاّراغ ،  " .قِراغ

.هلج هل  ًالُم  يتاّراغ  لاق  لاو ،" حإلا  تااللا  ب  ةعل  ةالو  كأ  لجأ ، "-
". سأر عقناو  هذا  "

، لذ لعفأ  انأ   " .هنال لِّلی  درالا  لا  كتو  هف ، حفو  فللا ، ىلإ  هسأر  را  ىمر 



!". لذ لعفأ  انأ  ةعللا ،

.هلأس اهب ،"؟ أر  ام   " .فكا ِلو  حالا  يف  هفن  يتاّراغ  ل 

". لا قُت  نآلا ل  ىتأ  .زفلا  ال    " .عتراو هفب  فكام  َمأ 
ةعالا ع  ُت  لات  ناك ال  قف  .ًام  ناك  هل  يتاّراغ ، لاق  ًاك ،" اه  ل  "ل 

.ةعالا

 



 

 

 

لصفلا 10

؟ نلا ينّ  اذال  فعت  له  "

". اه - اه - اه ّعأ ! نأ  حأ  ينأل 

نلا  - 
ا س حفا 

 

ىلإ ةلا  ةفصاعلا  لَّت  .لا  ىلع  ةنالا  هلل  اوراس ن  اب  بوغ  كاه  ل  
.ةمالا ث ةعالا  يلاح  ىلإ  لهلا  ذاذلا  ّساو  .فلاو  ةعالا  يلاح  سراق ع  ففخ  ذاذر 

.ةدوب فتت  ةعاس  من  تهو  عقت  ُُلا  تأب 

به هاتا  فعل  قلا  ةن  عم  ىلإ  ج  لو  ةلا  هالم  لخاد  يتاّراغ  عققت 
ةداس لم  هت  ةفالا م  هه  ىح  هقفار  لا  لعلا  ءفلا  ّلقلا  علا  َس  قل  .حالا 

.ةق

سالا ناك  .لقلا  اه  م  ءيش  وأ  ةعاعشإ ، ةراح  .ءفلا  ع  دلا  ّفس  ار 
، ءفلا ىلع  ةفالل  علا  هعب  اقلا  قو  .كأف  كأ  نودادی  لا  ىلع  نّفلا 

ىلإ اعسأ  وأ  هلزام  ىلإ  اوداع  ث  نوّ  ئالا  اَقار  .هعال  ِهُم  غ  اناك  هل 
اوقف قف  .هم  لا  ىلع  لت  لف  مد ، ع  ت  دلا  ناك  اذإ  .يلالا  ِّلا  عقلا 

اه .ةا  ل  اهلع  ىغُم  اتام  لا  يف  ناغص  ناف  اهالو  ج ، م  قف  ش 
.نعرأو ةعت  كاه  لای  الو  نخ ، لاز  .ًاقح  فلا  كأ م  ...ال  .ًامات  فلا  هع ع 

ىلع ناغت  هافش  ناو  .ًاناعن  ن  يل  ًاج  ًانادب  ناك  .هحل  يتاّراغ   ناك 
ترادو كاه ؛ فللا  يف  لای  ال  نلوأ  ناك  .اهع  ًاع  شاعترالا  ءاقإل  علا  اهع 



يف ىفلا  ةقا ، ىلع  ل  لا  لا  لا  نس  نلوأ  نأ  ةتاف  تارام 
لماح سلا  ىفلا  .مف  جور  ىلإ 13 ، هذ  فلا  لف  .لذ  لعف  هل ل  .لا  فم 

ًارِّم ت  نأ  ىلإ  ار  .ةاهن  ام ال  ىلإ  نلوأ س  نأ  ع  أب  يتاّراغ  ناك  قلا 13 .
نس اهنأ  خأ  وأ  ةق  ضَفا  .لألا  عأ م  نام  يف  نامأ  هفن  ىلع  لفقأ  ناك ق  .ًاعج 

! اهب ش م زاف  ةللا  ةلا  فلا : واع  ةؤر  ه  .نلوأ  زاف  ةعاش ل  ةلاع 

لو  هئال  ةقَّلا  ةلخالا  تانالا  ىلع  اهّف  حار  .ةرَِخ  يتاّراغ  يَمق  عاصأ  ناك 
.همق يَسق  يف  ناك  لب  .نآلا  همق  عاصأ  يف  يققلا  لألا  .ءيش ل   أ  ع  نأ  ع 

ناك امع  همأ  هل  اهتأق  ةلاخ  ةق  ّی  هلَعَج  اه  .ةخ  اخ  الك  هلر  يف  هّغ  داح  لأ 
هحأ وأ  لقلا  ة  ةّج  اهتخأف  لیذ ، اهیل  ناك  .ةأما ل  حت  نأ  تدارأ  ةرح  ًاغص ع 

ىلع اهت  ةخ  لك  نس  .ًاج  ةّسام  لب  اهغر  ناك  اذإ  نالجِر  اهیل  حت  نأ  هنأ  
، اهت ناك  اذإ  لجِر  ىلع  لت  نأ  اه  ل  كاس ، ىلع  لا  هشأ  ةفالا  ضرألا 

-". راخا .ةللا  ةلا  يه  ههو  ةقفام ، عن ، لاقف 

."!47 یت ل ـ یت ! "

.هعس دازو  ةاف ، يتاّراغ  حاص  عسأ ،" "

تلب اعق  ق  اناك  .هفلخ  ةاللل  يققلا  يلالا  ءلا  حصأو  .فنأ  ةاغلا  ناك 
ةعأ ت  لال  دم  اناك  صاشأ  ّجعت  ةفصرألاو  للا  اهق  لاو  ءوهب ، س 

ناك .ةلا  لا  ةدوب  لا ه  نأ  ضَفا  .ًاك  هل  فه  حأ  .ذاذلا ال  ةلا ت  ةرانإلا 
الو هم ، ّلل  ًاج  نأ   هلع  نآلا  خآ  یت  هل  يهلإ  او  ًاج ، ًالمو  ًاج  ًادرا  لا 

.لا راقلا  اهب  جعم  خآ  ءيش 

ع ام  نام  يف  .ضرألا  اهعفر ع  ىلع  هفن  حارو ُ  خأ ، ةم  نآات  هامق  ناك 
ّدر عاس  ه  ناك  .ةغلا  هتاض  ةق م  ة  هعِتو  ًاش  فرا  لاق  همامأ  ًاج 

ًاعم او  لا ، ىلإ  هی  نأ  فكال  فرا  لاقف  لتاقلا ." اهیأ  صا  : " حضب فكام 
.ةعلا يف  رف  يتاّراغ  با  .اهلكأ  ةلألا  نآلا م  ًاج 

ةم باس  م  بق  أب  هنأ  م  ىلع  كردأو  فلا  ةخم  ىلإ  ًاقت  عجات  ق  ناك 
ناح قل  .ءيلا  لذ  فاكا  ًاج  هم  هنأ غ  رَّق  هل  .هف  باس  يف  ٌءيش  كاه  ناك  .خأ 
جعم مأ  دم  ناك  لب  .لذ  كاه م م  لف   .ءاشألا  لؤالا ع  فقلل ع  قلا 



.خآ

ةقف تأب  ةأف  .ةش  نع  لم  جَّهی  ناك  .ةعلا  يف  همامأ  ًاض  ًائاض  ًاهس  أر 
ًالم ءاهلا  ناك  .ةخاص  تافاه  حصو  .تلا  ىلع  ًءاب  ام ، ىلإ ح  ةك  ةقف  .فعت  ةسان 
ناك لب  .ًالث  هل ل   .قای  جللا  نأ  ةنم  ةلل  يتاّراغ  َّو  ءاهلا ، يف  یات  ءاجأ 
ةواز ع  یلا  لا  يقلی  قلا  لاو  .تاقلا  نوِّغ  اناك  .ةنَّلم  ةقرو  تاصاق 

ًاملك عو  ةخ  نآلا  ُعت  نواتلوأ  نأ  لعُت  یام  يف  خأ  ةئر  ةفال  كاه  ناو  ةئاق ،
.نواتلوأ ع  برلا  فِع  هف  .فلا  عب  ىح  ارو  ةسالا ، عب  يتاّراغ  َعش  .قف 

.هع ًاغم  هی  ةحار  ىلع  هسی  نأ  هو 

". لك ن  ار  ل  لذ ، .لال ال أ  اه  ار  "

.هرافأ هل  أقو  ههذ  ىلإ  لا  قسا  باس  نأ  اك ل  مألا  ناك  .يتاّراغ  لفج 

."؟ اذام "

."؟ لك لأ  تلب ، اهنإ  "

ىلإ اتراس  انق  امع  اع  ام  يتاح ، يف  شغ  يلاش  عأ م  ًابأ  هذأ  .اه ل  "ل 
لللا يف  ألألت  يلا  اهمامو  اهقابأ  هفلخ ، ةسالا  ةقفلا  اكَت  لا ." هه  لن  لو  .ةمالعلا 

.لا

."؟ لك لأ  سأر ، قم  يف  ّس  ال  "

". هم ةق  ةفام  ل ع  "ال ،

ةك ءاح  علخ  هنأ  ةؤر  م  أجافتو  باس  يَمق  ن  هن  يتاّراغ  َفخأف  .باس  ن 
يقلا هق  لخاد  هءاح  ىث  قو  .عك  نود  هلا م  ّل  ًالج  ًءاح  تی  حصأو  بلا 

.قلا

ءالا اه  نأ  أ  يل  .لاح  يف  قف  ، " باس لاق  بلا ،" ةك  ءاح  ّفوأ  ينإ  "
". قالا يهُس  للا 

". هآ "



رود ع ل  ببی  حأ  ءض  كاه  ناو  .غراف  لقح  يف  ًاله  فق  يعاذإ  جب  اوّم 
.لقلا تان  لم  هسأر 

."؟ ئاحأ ةؤل  عّلت  "

.يتاّراغ لاق  عن ،" "

."؟ لذ ع  ل  اذامو  "

رعل ًاعاُم  َك  اذإ  الإ  .أ  لا ، ىلع  لا  لصاوأ   " .هفك يتاّراغ  َّه  ل ،"؟ "
". اهقو قا  يف ل  ا  خآلا 

ع يهی ؟ قاس ل  نأ  كأم  نأ  له   " .عُ ًام ع  باس ، لاق  لذ ،" ال أ  هآ ، "
."؟ هؤر

انأو ُتأب ، امع  لا  فعأ  كأ  ل   " .يتاّراغ لاق  لجر ،" ا  ءيش  أ  م  ًاكأم  ُل  "
". نآلا لقأ  فعأ 

."؟ زفلل ةصف  نأ ل  قعت  "

للا ه  اه  .عم  للا  ءاع  يفن  ّكأ  اذال  فعأ  ينإ ال  ىح  .ًاأ  اه  فعأ  "ال 
". ءاهلا عم 

.لللا يف  ةلا  رانإ  تارافص  تّود  اهمامأ ، ةع  ةفام  ىلع 

نالا أب   " .باس لاق  لقأ ،" ةلا  لاجر  دع  ح  مامألا  يف  لا  هحأ  قا  "
". ّت يل  لالا  نف ل  یلا  صاشألا  ل  قف  ِّف  .يتاّراغ  ا  هص  نوقف 

". ًاأ لو  "

قلا يقلا  هق  ةقا  حار  .ةل  ةفل  ءيش  لق أ  ث ل  باس ، َفاو  ًاأ ،" انأ  "
ه فك  هم   " .ًاخأ لاق  لا ،" لقعلا  یی  فك  هم   " .هقع ءاهلب ع  ةق  ففت 

عو ةخ  ىلإ  ل  ام  ةداعلا  للا  ةس  نأ ت  .هلع   رمأ  ضفو  هلع  ةلا 
يف اهمق  عفل  ةهاج  يهو  .لغلا  لح  ىلإ  اللا  ّيك  ةحل  ىلإ  داّلا  م  ملا ، يف  ًاملك 

قو  .ًاملك  عل  تلا  ىلع  لاّلا  عئالا  قو   .ةهم  نت  اهل ل  ملا  ةاهن 



حاو می  يف  اه  ...ًاملك  عرأو  ةخ  ىلإ  عرأ  مقلا  ةك  رت  ةح  يف  ةسرلا  لا 
". ًاهم ح  هم  حأ  ل ال  نعی ، هلك  .ًالل  ملا  ىلإ  دللا  ىح  حالا  ضهلا ع  م 

". عن "

نأ لق  ًاملك  عو  ةخ  ملا  نأ ت  للا :  ةل  لق  نأ  ضفل  "ل 
". ئاع لوات   

". ةَعُم ًالب م  ةهم  نس   " .هسأب يتاّراغ  أموأ 

.هم باخ  باس  لمأ  نأ  يتاّراغ  َعَشو  .ًاش  باس  لق  ل 

."؟ لك نت  لأ  ...ًاح  "

اهئاح علخ  يل ت م  هلا  علاو ع  ةلا  تامللا  عقس  اهنأ  الأ ت  "
."؟ يتاّراغ ا  َعُم  نأ  له  .لذ  انأ أ  نفللا ؟ ةهام  يف  هلا  ع  ةف  ةتو 

". َعُم انأ   " .للق ع  يتاّراغ  لاق  عن ،" "

."؟ َهُم "

". ًاَهُم حصأ  نأ  ىلع  ُشوأ  ًاح ، "

دا .كاهنإلا  اه ه   " .نلوأ لاخ  ىلإ  هماهبإ  راشأ  يتاّراغ ." ا  ع  ًاَهُم  حت  ل  "ال ،
". نآلا يهی 

قت اذام   " .هل باس  ّفلت  رف  هراهنا  عقی  داو  ًاهم ، نلوأ ، قای  يتاّراغ  حار 
."؟ لقت نأ 

مامأ ةرج  عن  ال  .رَلا   ّ هل  .ث  نأ   ّ لغلا ال  .ا  ترآ  قص  لأسا  "
له .قف  ًاَعُم  ًال  ًاقو  يف  ةرج  عم  لغلا  امأ  .ًاهم  ح  ةرج  نود  لغلا م  .هع 

."؟ َهف

". "ال

لذ فع  هل ال  .ةرلل  ههش  َقَف  قل  .نلوأ  قار  .هفس   " .خأ ةم  باس  با 



". هم لعت  نأ  .يتاّراغ   ا  نلوأ  قار  .ع 

.ّلا لم  ىلع  همالك  خأ  نأ  هلع  كأم ك  غ  باس ع ك ، ىلإ  يتاّراغ  ََن 
هلعجو ئالا  ةق  َلفجأ  اهتص  ةخازو -  ةغ  هض  ناك  .ٍلاع  ت  باس  ِض 

.هلع ةج  ةن  ِلاو  كأ  هم  بقا  لی ، اذو ل  .يتاّراغ  ا  هعم  ّلتو  هذا   " .هسوؤر نویی 
". ًابأ تفت  ّلعلا ال  ةصف 

."؟ ًاج هم  سرد  هنإ  لقت  له   " .هقر يتاّراغ  عَلب 

.تاح يف  هّلعس  سرد  هأ  ار   " .ةق يتاّراغ  عم  مأو  .لا  باس ع  فَقت 
ةت .يتاّراغ   ا  تلا  ةف  لُّقت  سو م  ةلداعلا  هه  لخا  .تلا  ىلع  ةالا  س 

". باش مم  نأك  تاح 

.خأ ةم  هع  لا  فََص  باس  نأ  اب  .ءب  هعم  يتاّراغ  َّلف  .هی  باس  َلفأ 
.نلوأ هَّجتو ن  ةع ، هع  ًاع  يتاّراغ  راس 

ةعالا ةواز  م  هم  بقا  .يئم  لس غ  ىلع  نلوأ  ن  بم  هنأ  يتاّراغ  َعَش 
.نلوأ هجو  هف  نأ  لَواح  .ةعالا 

تور ناك  َم ؟ هل -  لف  م  ًافئاخ  لللا  لا  ًاقم  يق  ل ، قو  م  ًةم ،
اب هلاخ ، يف  .ًاأ  ًاّهق  ًالتاق  ناك  سش  يج  ید  لجر  رود  علی  ناك  لك ؟ لأ  مم ،
ةِّقم م هت  صأو  .هنزو  ضافنا  عم  دادزا  هل  نأ  اب  قف  .نآلا  ًاللق  هل  ًاهبام  نلوأ 

تاعش لم  هج  ىلع  فه  ال  یای  هعشو  .فَّلا  اهم  يف  اقغ  هاعو  .فافلا 
.حالا اهكّت  ةرذ 

ام ٌنلوأ  كاه  لای  نأ ال  لَقعُ  له  .ًاقح  يلآ ، لجر  ءيش س  ال  تور ، دم  هنإ  اذال ،
ح ع حارو  علا  ىلع  َلج  لا  نلوأ  نأ  ًاج  كأم  انأ  .لاز  قل  .ال  لخالا ؟ يف  ًام 
ءيش اه  .لاز  نلوألا  لذ  نأ  ةشام ، كاه  هقا  شاو  قالنالا  َّت ع خ  لا  للا 

.لا عم م  م 

.َه نلوأ ،"؟ "

.هفن نلوأ  ثَّل  .لجِر  ىلع  ي  ةلا  لقام  ًانم  ًالم  ناك   . نلوأ  يق 



.ةس هئار  ناك 

."؟ لت نأ  له   نلوأ ، "

.كّی ناك  عن  كّی ، ناو  ةعلا ، ىلإ  ههجو  لَّت  قو  .مامألا  ىلإ  عفی  نلوأ  ّسا 
- ل لع ، لای  ءيش ال  لخالا ، يف  ءيش   كاه 

؟ اذام ل  ءيش ، كاه  ناك  عن ، ءيش ،

لم هلی  حار  نأ  ىلإ  يتاّراغ  يَئر  يف  قأو  قأ  سافنألا  صأ  .خأ  ةلت  اوِعص 
لم ةللا  يف  عق  هت ، هن  كاه  ناك  .ةلا  هالم  ًاج م  ةغص  ةأ  عفتراو  .لك 
يفو .ةتاف  تافاه  ةع  لع  .نواتلوأ  م  بقلا  ّت  توْلس  .توْلس  ّت  .ةف  ىعفأ 
ناك ةاهلا ،) يف  تب ، ناك  ار   ) هلل دالا  فعلل  ةعلا  ةهلا  ع  كأ ، مامألا 
درفلم نس  خألا  ةهلا  ىلع  غصأ  ءاضأ  ةعمو  .نواتلوأ  .ءاضأ  ةعم  كاه 

.نواتلوأ ىلإ  لصلا  يف  ان  قل  .نواتلوأ  .يلداو 

". يقص ا  كاه  ىلإ  لس  .نواتلوأ  يه  ءاضألا  هه  .نواتلوأ  هه   " .لاق نلوأ ،" "

.ةاهلا يف  ًاح  ًاش  لو   هحالم  هتف  ناك  ام  ّت  نآلا  هو  .نلوأ  ّدی  ل 
.قالا دافأ  لماك  لاوز  ع  عاقنا  نود  راإلا  عات  لا  ئالا ، لهلا  هَّذ  نلوأ  نأ  قف 

قف ةفاللا ، فو  ، ّ ًاج  اوعو  جّعم ، ىلع   اوّمو  عم ، ةل  ةلت  الن 
خأ ة " تاعس  مت  رانالا  ةیلا  تاقلا  تاحاش   " ةفال كاه  ناك  .كوُب  ووم 

.ئالا ع  تاهوأت ع  ترصو  .لا  لل  علا  نالا  ىلع 

ناك ةل ؛ ت  ل  .ةقلم  لم  هقف  عفتت  اهنأ  تو  .لعفلا  رانالا  ةیش  ةلت  ناك 
.ًاك ةقهم  .ًاقح  ةقهم  ناك  اهل  .ةللا  يف  ىح  اهّق  ةؤر  ه 

.دعلا اوأب 

.ًالك هفت  ىلع  هتس  قف  أب  هنأ  َعَشو  رلا ، عم  ٍزام  ل  هج  يتاّراغ  ىح 
جاحا ق كاه  ناك  .ةقلا  ىلإ  ُلصو  اذإ  َّف ، ...هّس ث  يف  َّف  ةقلا ، لك ع  لم  هلأس 
اهب امقت  اهنأ ل  هلع  ناخت  هالجِر  ناك  .ًالون  حارو ی  هف  يف  أب  .هلجِر  يف  دادی 

.نآلا ع  عللا  لعلا 



.ناتس الو  .يتاّراغ  اهخأ  ه ، نامقس  ال 

.ام ام ، ام ، اذإ  اّهی  .هالجِر ال  هباجأ  اّهی ، ال 

.ًاقت ع  َعتراو  .ةرالا  لا  يف  َكُت  ماله  لم  بوت  يتت ، هتالع  تب 
.ئس ل  اهب  َُّی  ىمد  لم  َعترا 

ىقأ .ًاج  ًاق  حاو  ىلع  لس  هنأ  يتاّراغ  كَردأو  ًاراو ، ًا  رت  تایلا  حار 
ةق غلب  يف  ًاعم  ناس  .لا  يف  هعس  ةقام  ىلع  هفن  ًاُم  نلوأ ، ىلع  تَّم  هع 
ىلإ لو   مای  ام  ىلع  ءيش  لك  حس  .هس ث  ه  نلوأ  لعس  ث  ةلتاقلا ، ةللا  هه 
ىلع هسأر  ثات  لا  ّلاد  يف  ىح  الو  ال ، هبأ ، وأ  ناج  وأ  فكام  وأ  باس  نأ  لقلا 

.ةك ءاغ  ةقن  لم  قر 1  ماعلا  لا  نا  راج ح 

؟ ك ةخ ع ؟ ًام ؟ نثالث  همامأ ، يق  ك 

.نآلا هلی  ناك 

ةقل اعسو  .خأ  ةران  تاقل  هسأ  داح  خاص  َرصو  .ىلوألا  ةرالا  تاقللا  تَّود 
ةَّعلا هتان  ناو  .ةللا  يف  ءيش  ةؤر  يتاّراغ م  .ةللا ل ی  ةفاح  ةفاضإ ع  ةران 

لألا هم ، لألا  قف  .ّهی  .ةلا ال  هه  هقا  شا  ةّلا َم  ث  هنأ ال  َجو  .هغص  قت 
.هئرو هلجِر  يف  دالا 

، فلب ةرِم  ةعلا  ةهلا  ناك  .اهلا  رلا  كأ ع  ترادو  َّتو ، ةللا ، تراد 
، الجر راهس  .هقراف  نأ  غی  هتالع ل  يف  ّيمالهلا  رعلا  لذ  .سافنألا ل  اقلال  ةلام 

ينأ .نواتلوأ أ  غلب  ي  هنأ  قعأ  .ًابأ ال  ترف  ىلإ  ينالصت  .ءوهب ل  يتاّراغ  َّف 
.َحُأ

، تاصأ ةع  ناك  ًاتص ، ناك  .ًاعم  ًاه  حصأ  ث ، لللا  يف  هق   ّ ٌتص  أب 
: ًاراتو ًارام  هفن  ءيلا  رِّ  ناو 

! يتاّراغ يتاّراغ ! يتاّراغ ! يتاّراغ ! يتاّراغ !

ّی م نأ  لق  هت  هلجِر م  عق  نأ  شو  ىلعو  هبأ ، تص  وأ  ماغ  تص  ناك 
 - لا لا ، لا ، فك 



! يتاّراغ يتاّراغ ! يتاّراغ ! علا : لم 

ةناث يف  ةباللا  ةهلا  دافأ  عج  تص  ناك  .هبأ  تص  وأ  ًاماغ  ًاتص  ل  
لصالا خالا  لَّت  َهلا ، بألا  ههجو  اَل  امعو  .َّحم  غات  يف  هسإ  نّغ  نواتلوأ 

داح ت  نوِّف  نافلاو  .تااُّ  حِّلی  تاعِّلا  حار  .ةخاص  تافاه  ىلإ  ناذآلل  ّلا 
.ةعاب نلوأ  ًاقم م  لَّلتو  هسأب ، أموأو  باو ، يتاّراغ ، هل  حَّل  .هتاح  نلِّقو 

". نلوأ  " .َه نلوأ ،" "

ةدخ ةراس  يف  لغت ق  حافم  ةرادإ  لم  ةاح  ةراش  .ًاللق  امر  نلوأ ق  اع  نت  ق 
.ةحاو ةل 

". لعفأ نأ  َّيلع  اذام  ينخأ   " .َه نلوأ ،" ا  فك  ينخأ  "

لذ ناك  له  يتاّراغ ، لءات  ةنالا ؟ ىلإ  ًةحاو  ًةم  ُهذ  له   ) ةنالا تافو  ناف  ناك 
.ةغ نفهی  نلای  الو  نآلا ، اهفلخ  ًالح )؟

ىلإ جاتو  ةل  ةل  ةئص  ق  اهنأ  اك ل  اهم ، يف  جّب  نلوأ  اع  كّت 
.ًاقت ةعم  ةّق  ًاثُم  ًاحفم  هف  قس  .ت 

". ينخأ .ينخأ  .نلوأ  ا  يعم  َّلت  .َّلت   " .فّهلب يتاّراغ  َه  اه ،" اه ، "

". هآ .هآ   " .نلوأ لاق  هآ ،" "

قعلا ةش م  ةلك  ن  ىناو  نلوأ  فك  ىلع  ًای  عَضَوو  .كأ  يتاّراغ  هم  بقا 
.للاو ةهلا  فلا  ةئارو 

". كهج لبا   " .يتاّراغ لاق  ًءاجر ،" "

-". نع ةقح  .نع  .ع  .ح  "

."؟ نلوأ ا  نع  ةقح  نأ  اذام   " .باترا يتاّراغ  رَّك  نع ،" ةقح  "

". ال  " .هرص ىلع  هسأر  ّتراو  .ن  نلوأ  لاق  ةرالا ،" باعألا  .ةلم ب .ـ اهنإ  "

.خأ ل ةم  هلی  حارو  نآلا  خأ  ةلت  نوع  اناك  .لذ  ه  .ًاش ال  يتاّراغ  لق  ل 



.ًابأ ةعقم  نلوأ  سافنأ  ُت 

.هلج ًاهُم  نلوأ  لاق  تمأ ،" نأ  .رأ  .ال  "

هن نلوأ  راسا  .نلوأ  هجو  ناك  يلا  ةلَّللا  لالألا  ىلع  يتاّراغ  اع  تَّت 
.

."؟ يتاّراغ .اغ  .اغ   " .ءب يللا  هسأر  نلوأ  عفر  هآ ،"؟ "

". انأ اه  عن ، "

."؟ نآلا ةعالا  "ك 

". علاو ةعسالا  اهنإ   " .لا لع  هحو  .ًاقاس هللا  اهض  داعأو  هعاس  أّع  يتاّراغ ق  ناك 

.فف جافت  عت  َّلا  زعلا  نلوأ  هجو  َغو  لذ ."؟ كأ م  .ال  .ال  "

حار يف  ةفال  لم  عتی ، نلوأ  ج  لك  أو  فلب  نلوأ  فك  َّه  نلوأ ."- "
."؟ يفلأ ا  قت  اذام   " .ةأف ن  يتاّراغ  هقهقو  قت ."؟ اذام   " .ةتاع

.ةم ةف  يتاّراغ  ىلإ  نلوأ  ََن 

.رالا ةئار  لم  هسافنأ  ةئار  ناك  .َه  يتاّراغ ،" "

."؟ اذام "

."؟ نآلا ةعالا  "ك 

ناك اذو  .لا  يف  قِّ  ناك  باس  ل  ةع ، هسأر  رادأ  .يتاّراغ  ه  حاص  ًات ،"! "
.لذ يل ی  ًایش  ماللا  ناك  قف  يتاّراغ ، ىلع   

."؟ يتاّراغ "

.كأ ءوهب  يتاّراغ  لاق  اذام ،"؟ "

". كقس "هللا 

ةعلا ن  ناك   .لا  دوح  جراخ  أو   .ىقألا  ىلإ  نلوأ  سأر  عفترا 



.ةرَلا فن 

."!70 یت ل ـ .یت  "

نع نقای  احارو  .َلا  تات  تأه  .هف  ماّه  راقو  كاه  ناك  .ًابأ  نلوأ  ئُی  ل 
.ةقُِّم

فن ةعلا  ناج  ىلع  هی  عَضَوو  لا  ةفاح  ىلإ  لَصَو  .ًابأ  نلوأ  ددی  ل 
.ه اهقّلی  أو  .ةرَلا 

!". نلوأ ناه  اه  ًالهم ،  " .ًالفاج ماهابأ  حاص  نلوأ ،"! "

َی اهعناو م  ةقب  بقأ  ةهف  نلوأ  َمأو  .يلام  غات  يف  هقداب  دلا  بَّص 
اك ل خِراص ، اهع  اعجاف  .ًةعقق  ةثُم  َلا  بق  عقو  .ةب  دع  اهنأ  ل  اك  لا 

.ىعفأ اهنأ 

حضب اههف  جرالا م  ملا  يتاّراغ  أر  .خألا  ةثاللا  قدالا  حإ  قلنا  اهع 
.هه اهجوخ م  ه ث  ةصاصلا  لخد  نلوأ ع  قل  جِّلا  جّلا  أرو  .مات 

يلا ةقلا  ةهف  َمأو  ةرَلا  فن  ةعلا  ىلعأ  ىلإ  لصو  لب  .نلوأ  فقی  ل 
.خأ ةم  رالا  قلأ  اب  ءاهلا  يف  اهعفر  .لل  هلع  رالا  قلأ 

! هلقا نلوأ ! ا  هلع  قا   " .مامألا م  ةق  خ  فكام  ناك  هلع ،"! قا  "
!". هلقا

نلوأ عاقإ  ىلإ  لقلا  راعلا  تاذ  تاصاصلا  تّدأو  مانا ، يف  ناخألا  ناقلا  ترأز 
ًاقَّم ه  يَناج  حأ  ناك  .قالاو  عارلا  جِفم  هه  ىلع  َّح  .ةرَلا  فن  ةعلا  ع 

خأ هقب ق  نلوأ  هم  عن  لا  لا  ناك  .خأ  تاصاصر  ثالث  هلع  قلُأ  .نللا  دسأو 
.ةرَلا فن  ةعلا  لخاد  م  ةله )  ) خأ ةقب 

حس ىلع  ِّهألا  دلا  يف  ءوهب  قِّ  حارو  ه  ىلع  هی  عَضَوو  نلوأ  لج 
.هروب هف  نقِّ  دلا  حار  .ةلا 

!". ةلفلا اهیأ   " .يی هو  فكام  لاق  داغوألا ،"! اهیأ  "



.خأ ةم  ضرألا  ىلع  ًام  تاصاصلا  خأ م  ةجم  هتداعأف  .هی  نلوأ  أب 

ناك .باس  هنأ  فعل  هسأر  یی  نأ  ىلإ  .يتاّراغ ل   فلخ  نآلا م  ٌتص  عُس 
.ٍفاخ ٍت  باس  

لب .رالا  اقل  دلا ل  ل  هن ، ةَّم  لات  قدالا ال  ناك  .خأ  ةم  نلوأ  لج 
.ههجو ىلع  ةلا  تب 

ءاهلا  ّ هنأ  اب  .ه  ىلع  هی  ًاعضاو  همق ، ىلع  نلوأ  فقو  ّيلمأت ، لو  ءب ،
.ًاِّنم أو   ةلا ، هاتا  يف  ءب  راسا  هاتالا ، دِّل 

!". هاع هحِرأ م  "  هللا ، .ةموم ةب  جأ  تص  خََص  هاع ،"! هحِرأ م  "

ةللس لم  قسو  .ءب  هعاصأ  ب  م  لت  نلوأ  ءاعمأل  ءاقرلا  يعافألا  ناك 
، اهدادسا اهدادسا ( هنأ ی  اك ل  ىناو  فَقف ، .نُ  حلت  حار  ح  هقاس ، ناقن ب 
ةم أب   .ةرالا  ةراُعو  ملا  ةك م  ةك  أقتو  علاو ،) لهلا  عب  هّس  يف  يتاّراغ  َّف 

.ًائداه ههجو  ناك  .ًام  خأ ،

، بأ ماهابأ  هجو  ناك  .هف  قف  هی  ًاعضاو  يتاّراغ  ىلإ  راساو  ماهابأ ، لاق  يهلإ ،" ا  "
، ماهابأ أقتو  فقم ."! هل م م  ا  .ار  ا  يهلإ  ا   " .علا مو م  فم  هاعو 

.هعاصأ ًاثِّلم 

ةللا ةقلا  ل  هه  .دراش  هب  يتاّراغ  َّف  هتاعك ، زعلا  يبآ  ىمر  قل  ًاح ،
.يبآ ا  ةلا 13  عاتال 

يل .دقم  اه  .لذ  نلعفس   " .يتاّراغ فلخ  م  باس  لاق  هءاحأ ،" هل  اجخأ  قل  "
". ةعلا ّلت  لوا  خآ  اف أ ش 

!". ًاضرأ حأس  الو   " .يتاّراغ َهه  يع ،" عبا  "

.ةع فللا  ىلإ  باس  عجات 

."!88 یت ل ـ یت ! "

.هعمام ىلإ  باس  ةض  ااق  لصو 



.لا ىلع  تدم  اناك  للا  هعارذ  هسأر ب  ىّلتو  .هكُر  ىلع  نلوأ  قس 

لكأو لا  نلوأ  ی  نا  لفسألا  ةصاصلا  تراو  قدالا ، حإ  ترأز 
.هّس ال يف  يتاّراغ  ّف  ه ، نّلی  هنإ  .خأ  ةم  همق  ىلع  لقاب ، ءب ، هی  أب  .اهق 
له باش ؟ ا  عم  نلوأ  له  .نلوأ  نّلی  ال  هل ، ًاج  ةُم  ةلا  هه  لك  نأ  ش 

؟ نلوأ ّل 

.هرص ىلع  َعُم  ـ لاو رالا  هجلا  َّضو  هنا  عرو  نلوأ  .يی َر ن  يتاّراغ  أب 
.ةهلا ةئالا  فالا ذ  علا  يف  يی  حار 

."!47 یت ل ـ یت ! "

."!61 یت ل ـ یت ! "

، هتعام ال   هنا ، ار ، ا  هنا   " .خأ ةم  فكام  ناك  .هّ  فكام  ناك 
!". هنا  هللا 

اه  " .هجو ىلع  نلوأ  مد  م  ةجل  ةعق  كاه  ناك  .يتاّراغ  حاص  ًالع ،"! ل  اه  "
!". ًالع ل 

". اه .اه  .فعأ  "

ناك لا  نلوأ ، ناقای  اهو  فللا ، ىلو  ةع  فكام  عم  أو   .يتاّراغ  فَقَو 
هی عفر  .همق  حإ  بألا  لا  ًام  فَقَو  .همق  ىلع  نلوأ  فَقَو  .هكُر  ىلع  ًاثاج 

.ًاللق َلا  َّهتو  .ءاهلا  يف  ًالاع 

.ًام قس  ث  عتی ، هو  نلوأ  حاص  ألا ،"! ةقلا  لذ  ُلعف  "

جراخ ىلإ  اب  هس  ث  هلع  خأ  صاصر  ةرَلا  فن  ةعلا  دج  لأ 
.لا

". مالا لف  اهو  عن ، "

فكام دجو  دم  م  ءاعلا  ع   ّ يتاّراغو  ئاقد ، ع  يلال  اوراس  
". ىعم ال  رمألا  لك  .ن ل  كاه   " .ًاخأ لاق  ا پ ،" ةلألا  يف  ًاش  رأ  ُتأب   " .هنا



". لذ ىلع  لّت  ال  ًاقح ؟ "

ناك لذ  نأ  نآلا  َعَشو  ًاّح ." ناك  .هلع  رالا  اقلأ  نأ  ىلإ  ًام  .پ ل   ا  يَّلك  قل  "
." ًاّح .اهرَّك " .نلوأ  ةق  يف  ءيش  هأ 

ءج م .قر  دم  هنإ   " .ةَعُم ةهت  عم  فكام  لاق  ةهأ ،" لّ أ  اه  نأ  قعأ  ال 
". قف ال غ ًاللق  بقأ  اب  انأ  يع  اه  .نلاو  لالا  قلا  .لا  دع 

". ًاقح لذ  ّت  نأ ال  "

."؟ الأ  مألا ، َنا   " .ةاف فكام  لاق  او ال أ ،"! ا أ  ينُت  "ال 

.يتاّراغ لاق  ًاملك ،" يلا ع  نواتلوأ  جراخ  اُعَضَو  قل  "

!". ًات ًاح ، "

."؟ ماس لاح  فك  فعت  له  "

". ه ُل  "

."؟ قض ام س  "

نأ لق  انأ  يقض ! س  فعت  نأ  تو  اه  ن  اه ، ن   " .فع فكام  ِض 
اه ةلا ، اتكاد  يف  بلا  راعسأ  نأ  لق  انأ  .يقض  اه س  ةمداقلا ، ةلا  لخد  ةض 
اه قات ، هؤاحأو  ةاهلا  يف  ناك   يتاّراغ ، ا  قات  هؤاحأ  ناك  نلوأ ، .يقض  س 

، ةأف لاق  .قلا ث  هفن م  عل  حفا  يتاّراغ  هَقارو  َص  ث  يقض ."- س  يقض ، س 
". ماس م "

."؟ ًاقح له ه  "

ع .ةم  ءاشأ  ّفلی  .ةیش  ى  باُم  هنإ  لاقو  ههج  را  يلك  َّت  "
م ...اشالا  ىمدو  جافالاو  يهلا  لئاق  ع  ةغ  رمأ  فاغالفو ، ف  ع  هجوز ،

". ههف علا 

."؟ ع نأ   ع  "ك 



يهلإ ا  .ههج  راق  لی  هو  سمالاك  هب  .ًاعج  ام  لأ  .ری ق   حأ  "ال 
". َعُم انأ  ك 

."؟ فرا نأ  اذامو  "

ََقعف .ةعرلا  ةرال  ةقا  هؤب   حفس  ام  لا  نأ  فع  .ةح  كأ  حصأ  "
، عن عل ، عضو  .هقاضأ  ينأ  هع  ال  .غلا  قلا  اه  يم ، لأ  دلا  ىلع  همع 
هنإ .فئاخ  هل   " .اهت يتاّراغ  َعُ  لو  .خأ  ةم  ةخالا  هض  فكام  ِض  فعأ ."

". لجِلا ةق  ىلع  لّی  أو  ئلا  ةق  ىلع  لاتالا  فّف 

". نفئاخ الك  "

."؟ ًاملك نوع  .ةمداق  نواتلوأ  .عن  "

". حص اه  "

."؟ يتاّراغ ا  ًاش  لقأ ل  نأ  ي  له  "

". يتام ىح  يفل  لا  فحأس  .كألا  "

". حص اه  نأ  "أ 

ةع قَعزو  .ًاعم  فكامو  يتاّراغ  َلفف  ةران ، ةعقفم  ىمر  َلا  ةمقم  بقلا م  ٌش 
.رافلا ءيلم  ف  ةعللا ،"! ، " يمامألا فلا  يف  ةلا  لجر ق  لاقو  .ءان 

اع قل  َْلعتأ ؟ .هفات  مأ  دم  هنأ  ه  ، " فكام لاق  ًاج ،" ًاهر  اه  لك  لع  لا  لا  "
ل رمألا  هه  ل  ًاأ ، ًاعئار ، ناك  .ًاهفات  ناك  نلوأ ، .تاهافب  احاورأ  ااقو  افنأ 

". َهِم ةح ت  لم  تام  لالا ، يف  .ًاعم  ًاهفاتو  ًاعئار  ناك  .ةفام 

.ضاعما يتاّراغ  لاق  باس ،" لم  نأ ش  "

 -". لذ ناك  ال  لقألا  ىلع   " .فكام لاق  يلق ،" الپ  نأ  ىتأ ل  "

.يتاّراغ َلكأ  ًاهفات ،" "

 -". لذ .عن أ  "



". عنام له ل  .ُعسا  اذإ  ًاللق  كأ  نأ  رأ  عسا ، "

.ًءامو ًامراص  فكام  اب  فسآ ." .ال  "

-". ًاقح هنأ  .ّلا  لم  ىلع  مألا  خأت  ال  عسا ،  " .يتاّراغ لاق  ، " فسآ "

ل يتاّراغ -  ىّت  .َعباو  ةلالا  ةلل  ةخالا  هض  ِض  .فكام  َلكأ  هفات ،" مأ  "
.عصأ رمألا  لعس  لذ  ناك  .ةللا  ةلا  يف  تاقاص  لِّ أ  هنأ ل  ل  ىلوألا -  ةلل 

.لق عصأ م  رمألا  ناك  عقالا ، يف 

ىلع  ّ ةفلا  هلَعَج  .ًاق  اهغفت  ىلإ  س  .هئاحأ  يف  ة  ةح  كاه  ناك 
لذ عو  لك  لم  عرالا  ىلع  ق  هزاب  كس  .نو  هلإ  نوس  سالاف  .ةهلا  هناسأ 
ًاش سالا  لعف  نأ  ًالم  اب  .رالل  تاجاجز  يف  هنعو  ةقرو  لیدام  يف  سالا  هعفس 

.لق لَح م  هنأ  فع  هل  اهك ،

.قات هئاحأ  عم  نلوأ 

.تامالا عَمو  الو  فكام 

.ىلا جهلا م  ماس ،

؟ رهلا اهیأ  ءادلا  ةلاعلا  ةعقلا  هه  عس  ...ماهابأ ك 

.ةلا تسا  .ًاللق  اك  .يتاّراغ  سأر  قس 

.يتس ةرفان  ناو  تو ج  يلج  ءن  قف  .لجو  لهس  قف  ٍداو ، قف  ةلت ، قف 
كأ ففی  خلا  عَلاو  فصلا ، ناعقت  هامق  حارو  .ةعاواللا  ههذ  ااخ  يف  يتاّراغ  هقهق 

.رهم لم  يف  عام ق  لم  كأف ،

ساجأ ُعق  .ةم  ةغل  يف  .ىلوألا ل ق  ةلا  يف  ةتاللا  ةح  .دجم  انأ  ًاذإ  ّفأ ، انأ 
.اهلام لْف  يكاج  اهَعفد ؟ .لا َم  يف  ةقلا  قس  لا ،

.دجم انأ  ًاذإ  صأ ، انأ 

ًةعققم ةرَلا  فن  ةعلا  تّم  .تافاهو  تاص  لعو  .خأ  ةران  ةعقفم  مُر 
.عأ ل  او  یت  يف  هقر  عاس  يتاّراغ  َّقتو  هنا 



.ًائاغ َك  امع  ًابأ  كقفأ  يل ل  باهلا ، ىلإ  َترضا  امع  ًاروم  كأ  ل  يبأ ،
.باس ا  فسآ  يفن ، لقأ  نأ  ةعاوال  ةغر  َّل  .اه ل  دجو  اه ل س  .فسآ ل 

- ًاقح ل فسآ 

ىف ناك  اب  لا  فلألا ل  تلا  كاه  ناو  ًالفاج ، هقأف  خأ ، ةم  قدالا 
.هقفام رأزو  هعر  َلا  خََص  .هلم  ىلإ  دع  خآ 

ن ىف ! ا  عم  ن   " .ًاخاصو ًاداح  اهتص  ناك  يتاّراغ ."! ار   " .ٌةأما قَعز  يتاّراغ ،"! "
."! ار ا  عم 

لفأ ةن  ءاقلإ  اع  يل  قاعألا ، عفتراو  سوؤلا ، تراساو  َلا  اهتص  قخا 
.ةعالا تافاهلا  ناهسا ب  تاص  ع  لع  .یام  لم  ىلع 

عاقم لخ  ىلإ  لءات  نأ  ىلإ  هسإ  ع  يتاّراغ  يق  .یج  ءاغلا م  َلا  فنأسا 
.ه ةقالع  اهل أ  ةفل ل 

.خأ ةم  او  ًاللق  حَّل 

 



 

 

 

لصفلا 11
 

."؟ بألا ىلإ  اعت  نأ  نوت  له  نوقلا ! اهیأ  اه  "

يف  لهم  لوأ  قر  - 
ىلوألا ةلاعلا  بلا 

 

اوعو برلا 2 ، السو  عف ، ق  يف  اوّم  .لللا  فم  يلاح  نواتلوأ  الخد 
.ةللا سو 

ّح ىلإ  تافاهلا  لع  .ملا  هشَّش  ًاباض  ًاسباك  هلكأ  رعلا  ناك  يتاّراغ ، ال  ةلا 
لاللا  ٍلاخ م  عاس  راهن  ىلإ  لللا  لَّتو  .لمألا  وأ  فلل  ةنامإ  ىلع أ  هف  ق 

اهنأك وس  ًاّدو  هجلا  كأ  ىح  ءض ، اه  يف  .ًاغ  ًالاقتب  ًاءض  قلأ  يلا  میدلا  حبام 
، فتاهلا للد  م  ةقَّم  عقو  فص ، قروو  ةنَّلم ، ةقرو  تاصاق  حار  .بادس  م  ةجراخ 

هشأ لذ  ناك  .ةلالاو  ةنالا  بالا  يف  فان  ّلتو م  فت  ضاحلا  قرو  ةل م  ةشأو 
.يلم لب  رود  يف  ّيرن  ضاعسا 

اوراس امع  ًاللق  َلا  َّلقتو ح  ةلاقتلا  حبالا  فخ  .نواتلوأ  يف  حأ  ل  
ةئالا هتغو  .نآلا  یام  لالا م  يف  اصأ  .حالا  لئاوأ خ  يف  توْلس  هن  ةاذا 
ةعلا ناسو  ثَّللا ، هلاو  لا ، ناخدو  ةئالا ، دالا  ةئار  .قرلا  عنال  ةدالا 

سو يف  ةبألا  م  ىلعأ  لا  ةران  م  ةوم  تامك  كاه  ناك  .ل  نأ  لا 
همالحأ َلحو  يتاّراغ  اك  .ةصام  تاحو  يف  ءالا  ىلإ  لا  ُّل  تاسك  لتو  .ةیلا 

ناك .هعالضأ  يف  هی  ٌش  أب  ًاج ، ًال  ًاقو  اب  ام  عو  قاعنالاو ، ةحالا  ةللا  ةماغ  ـ لا



.فكام

."؟ ةللا ام  "

ةك ال  اوّعأ  .لا  لصو   " .ًاِّم ناك  .فكام  لاق  يئلا ،" لا  ىلع  انإ ن  "
!". ةقل ةعرأ  ةت م  ىلع  لس  .لخلا  رََم  ىلع  ةالا  ساح  ةلماك م 

قل  " .ساعلا اهع  لل  هع  كف  هو  يتاّراغ  ت  ةعرألا ،" مَّقت  تلا  داو  يف  "
". مانأ يعد  .ًاهم  ُل  .ةلللا  هه  تاقل  ثالث  تاذ  تات  يف م  ام  ُعس 

". ةت هل  مِّقس  اهی ، نأ  ع  .اعضم  اه ل  "

."؟ "ن

". ًالجر عرأو  ةس  هافشو  ةلأ  ءاهسا  تص  .عن  "

."؟ ًاقح  " .هفش يف  ساو  ّلب  َعش  .ًاللق  يتاّراغ  با 

". نآلا باش  ةع  انرداغ  قف  .ًالجر  عرأ  هافشو  ةلأ  ءاهسا  تص  ...ًاح  .لا  "

.يتاّراغل لا ، ئالا  لهلا  نلوأ ، ةرص  تءات 

.لاق اح ،" يف  يلخدَأ  ًاح ، "

". ًاذإ الإ  نا  "

للا اف  َّلقو  .ماسو  او  ماهابأو  نسب  فكام م  عم  بقاو  .هعس  يتاّراغ  داز 
.ةعللا ةعم  عم  ةفالا 

.يتاّراغ لأس  فرا ،"؟ كراس  له  "

". سر عفد  ّلت  يلا  ةماعلا  حالا  ةف م  لفأ  اهع   " .فكام َن 

َّهج ن ق  نأ  عقتأ   " .ةّج ةغص  ةهقهق  َلفأو  درالا  هج  ىلع  ًاللق  يتاّراغ  غض 
". ًاج ًاخ  ءاهسا  تص 

ه، ىلع  دالا  لا  ةؤر  يتاّراغ  عاساو  .نآلا  يئلا  لا  ةازا  نو  اناك 
ار همامأ ، ةفام  ىلع  .هقف  ةلا -  هه  ءاب  میدلا -  حبام  ئاغلا ل م  جّهلاو 



.َعصو لخلا  رََم  قنا  ملك ،

.فكام لاق  داعسا ،" "

غرافلا هع  رادأ  يثاك ."! ا  ع  لسأ  ل   " .يتاّراغ ًالفُم  ةأف ، ماس  حاص  يثاك ،"! "
لم هافشو  واح ، هاّخ  ناك  .اهف  كاردإ  كاه  ل   .يتاّراغ  ن  ىلا  م  عماللا 

.ىلا رب 

هُن اك   " .لذ َّس  لا  ه  هنأ  ل  اك  ةراعا ، ةب  ا  لاق  ةج ،" ةلا  "ل 
ةحاو دارأ  اذو  ًاقت ، ةغراف  هِق  ل  .ًاأ  هسأر  ىلع  هّنو  خآلاو ، لا  ب  ءالا  ع 

". ناقلا يه  هه  .هفب  اهل  نأ  هلع  خأ ،

.يتاّراغ لاق  ماس ،" "

.اهم يف  فع  ماس  اع  جَحت  كاه ."؟ "َم 

". يتاّراغ .انأ  اه  "

."؟ يثاك َیأر  له  .هآ  "

-". انأ  " .باضا يتاّراغ  لاق  "ال ،"

ةش م ءاخ  ةفال  تهو  خأ ، ةم  َلا  تافاه  عفترا  .فكام  لاق  داعسا ،" "
.ًاج اغوأ   نالترب  ثترب  علا 95  لا  ةعلا :

". انع ل هللا   " .ماهابأ َه  اه ن ،" "

يلا حبالا  م  ءض  ةعق  لوأ  يف  اوّم  .هماقأ  ت  ًادعص  جولا  رََم  لام 
فلألا ضافنالا  يتاّراغ  َعشو  هماقأ ، ت  عنأ  یلا  فصلا  لا  ناك  .هقف 

.تاعلل

ًاّهأت هقداب  الحو  .رََلل  عالا  يلللا  قلا  َلا ن  اوعأ  ةالا ق  ساح  ناك 
ّثر راغلا  للا  ةرَلا  فن  ةعلا  دج  او  ّيهب ؛ ل  علت  هالم  ناك   .

.ةنراقلا

عقو ه  حلا  تلا  ناك  .ةلا  ن  ةلا  م  جئاه  رع   هشأ  مألا  ناك 



.يهی لخلا ال  رََم  اب  .ةعلا  هّفت  ةتوو  هماقأ 

!". حالس مِّق  : " ًانولإ َّلا  ئالا  تص  ىتأ  ام ، نام  يف  ةعلا  م  ث ،

.داجألا ةلسألا  ترا 

!". ةلا ِّهج  "

علا َحا  .لص  سق  يف  اهقف  ءالا  ن  َُِّصو  فاكألا ، ىلإ  قدالا  عفُر 
.ةمزألا ّم  ىلع  ةالا  هلقع  يف  لذ  َفُح  تلا -  يع  لا  مداقلا  تلا  ةهجا  ًاغ 

!". رالا ِلأ  "

عضب ةقلا  ةغلا  يتاّراغ  مَواق  .ناذآلل  ّم  لهم  ت  لللا  يف  ةقب  ةعرأ  ترأز 
.هسأر ىلع  هی 

!". رالا ِلأ  "

ءالا ىلع  رالا  اقلأ  باك  يف أ  .یادرلا  ةلقلا  ةعذاللا ، خأ ، ةم  دورالا  ةئار 
؟ حلا ىلإ  قراغ  لجر  ةج  راحإل 

". يلی يسأر  يهلإ ، ا   " .ماس خص  يسأر ،" "

!". رالا ِلأ  "

.ةخألاو ةلالا  ةلل  قدالا  ترأز 

.خ يل  هلإ  جاس  لا  هلا  حألا م  ههجب  ًاع ، راسو  ًارف  فكام  راسا 
!". حالس مِّق  "

.هافلا ةعم م  عرأ  َّمز  ًانال  نعرأ 

!". ةلا ِّهج  "

.كاه هئاقإل  ههج  لو  هئر  ىلإ  ءاهلا  ع  يتاّراغ  َلَخدأ 

!". رالا ِلأ  "



.رَّی .ةلا ل  ةللا  يف  ةقفلل  ٍم  ٍفم  ٍّت  تص  .ًاقح  ةقفلل ، ًام  ًاتص  ناك 
.مللا ع  ْتَهأ  لذ  عمو  اهل  ةالا ، سال  ةلا  هجلا  َّغت  ل 

.هسأر ًافُم  خأ ، ةم  مامألا  ىلإ  أو   راسا  .فكام  لاق  ًات ،" هآ ، "

دم بلا ، ىلإ  عی  ئالا  ج  ال  .يئلا  لا  ىلع  اناك  .لا  سا 
، نآلا هع  ًاع  ل  خأ ، ةم  َلا  ََأ  ث  ءادس ، ةش  تاران  ىلع  درا  رلف  مو 

.يسلا يعلا  لا  احا  اذإ  ةخ  وأ  تام ، ةعرأ  ضع  ناك  ماعلا  لا  نأل 

، ًاج ًاق  ًاق  صقلا  علا  ىلع  راسو  ةع ، يسلا  لا  ىلإ  يتاّراغ  فنا 
يئلا لا  ّما  .هحأ  رُِّح  .هَلحاك  ِّو  ققلا  هئاح  لخاد  ىلإ  بَّی  لا  ًاعاش 

ءلا اهغ  يلاو  خألا ، ءلا  اه  اهق  يلا  ةسألا  هتااغ  ًاترو ، ًاَّم  همامأ ،
ةتان اهنأ  اك ل  ةلو ، ةضاوو  ةداح  هلال  ناك  .هقف  يلا  میدلا  حبام  بألا م 

.فلا ع ق 

ةم .خأ  ةم  أو   اهقالغإ ، داعأ  ث  ًاك ، اهم  َّعو  ىلعأ ، ىلإ  هِق  يتاّراغ  عفر 
ًائهم لا  علا  رعلا  ناك  .اغوأ  ىلإ  ًاملك  نثالثو  ةخو  ةم  ارو  نثالثو ،

...باعألل

لا ىلع  ص  راشأ  لَّفغلا  حأ  َعرز  قل  .ًاعتم  قساو  ق ، داو  َّعت ،
نعقی فك  مزاللا ؟ كأ م  ةغلام  هه  عُت  الأ  ل  ةاللا ، مر  اهنأ  َلع  .يسلا  يعلا 

 - كاه ن  امع ال  علا  ىلع  نأ ت  م 

.لذ نعقی م  علا ال 

فن ناع  ناك  .خآلا  عم  ناك   ح  ألا ، لا  ىلإ  يتاّراغ  لقنا 
ةلا ئالا  لك  ةغل  نوروأ  لَخم  يئلا ع  لا  ىلع  نم  نافاضإ  ترَم 

.يتاّراغ ال ا ع  خأ ع  ةن  .علا  ىلع  نأ ت  اعقی م  .نآلا ل  قالا  عرألاو 
أ ىت  نأ  ىلع  ؤت  ال  ...قف  .ًاقح  هفات ، مأ  .خأ  ةغص  لمأ  ةخ  دم  ح ، ءيش 

.خآلا لت  حالا  .لغت  بابألاف  .ءيش  ىلع أ  لّت  الو  ءيش ،

". ةلللا هه  راج  ىلع  تاح  لم  نلوس   " .لاق ةلللا ،" هه  نقاس  "

.ًاخأ ًاعَُم  ًاقهم -  نآلا  او  را ، يلك  لاق  لذ ،" ىلع  لّتأ  "ل 



."؟ ال ال "

ع تافلا  قاس  .يتاّراغ  ا  لم  ع  ّه  ئاقر   قوص  ّه  ه  اه  "
" - ةلا ّهلا  لا  ئاقر  .ًاأ ل  يه  قتو  ةغلا  عقلا  َّت  .ةع ث  ققلا 
ئاقر لك  ّفت  نأ    - " ةعلا يف  باعللا  ةلم  ناسأ  مو  ةراع ع  را  ةمابا  ناك 

". تاقوألا قو م  يف  ّهلا  لا 

". ...لات ...هلع ال  لل  ل  اه   دجب  "ل 

نأ .يتاّراغ   ا  يلهت  ال  نأ ، لو   " .ةق را  لاق  عأ ،" نأ  رأ  لازأ  "ال 
ءاه دم  ءيش  لف  ّهی ، ال  علا ، اعو  هلك  نلا  لاهساو  لا  فكام  بالا  كاذو 

اهو ه .عت  نأ  لات ت  نأ ال  يه  لقلا  ةصالخ  .يلهت  .قلا ل ال  رِّ  هل  فئاز 
عشأ يل  ًاأ ، انأ  تمأ  .خآلا ق  لت  حالا  نتس  .ءب  نتس  .خآلا  عم  لاح 

حف يل  يَكُر  ىلع  قسأ  نأ  لق  لروأ  ىلإ ن  لصلا  ىح  لا  ي  هنأ  ل  اك  نآلا 
". ةفلا هع  يف  نلالا  نهعلا  لوأ 

."؟ ًاقح  " .ًالك هغت  سأ  ةج  َعش  ًاقح ،"؟ "

ىلإ ةك ، تا  هع  عباو  امامأ ." ًال  لا  لای  .يتاّراغ ال  ا  أها  .ًاقح  عن ، "
.خأ ةم  او  يتاّراغ  سأر  قس  .ةنوزم  ى  جو ، ام  للا ، اَف  ح  

مَم یج غ  لف  ةلم  ةض  ءاع  اما  هشأ  هج ، ًاع ع  فی  ههذ  أب 
ةك ى  هبأ   ّت  .كاحا  ال  لأ ، ال  دق ، ال  لغت  ءيش ، أو  ءيش  لل  ًارص  قلت 

، لذ َّقت  عنو  ةئاهلا ، هقب  ةهف  هض  لا  وأ ، يج  ّتو  .خأ  يام  ءاح  يف 
ةف ناك  يج ، ةف  ناك  علا ، اهع  الو  اهالم  اعل  نأ  يج  ةف  ناك  اهنأل 

جات يهلإ ، ا  ا ج ، فسآ   )" ملا ةعق  فِداه ، لأم  سق  لأم ، سق  يف  حلت  ةقلا  .يج 
.ح ...ح  يج  ...للا  ىلإ  ةدعلا  يف  هتعامو  يج ، قذ  ىلع  ةقصال )" ةداض  ىلإ 

ناك .هحأ  حاص  قل  .لللا  دب  غر  قعلا  عب  ًالَّلمو  هوم  فن  هن ، يتاّراغ  عفر 
، َقُم مانا  يف  رالا  اقلأ  .فرا  هنأ  اب  .ًاقت  یب  غص ، لش  ىلع  ةَّم  قدالا 

یلا هجلا  ل   .لّهم  لغ  لم ك  ضرألا  ىلع  ًاقت  یلا  غلا  للا  قسو 
.مالس يف  ًام ، يتاّراغل  هجلا  اب  .فرا  رلا  لا 



هسأر ةفلا م  دو  ىتم ، ان  نأ  ًاعج  هل  لفألا  نإ ل  م  لءای  هفن  َجو 
فعای ارو  همق ، يف  لألا  فعاس  .ةح  ةفلا  ناك  ًاص ؟ اه  لأ  ل  .لف 

ناك .ءيش  أسأ  لألا ل   ىحو  .نآلا  لم  لألا غ  او  ةاهلا ، يتأت  نأ  لق  تام  ثالث 
ةباث ةفلخ  َلا  تافاه  ناك  .هفنأ  يف  تّقسا  يلا  فَلل  ةهلا  ةئالا  بالا ، تلا  تلا ،
ين ناك ق  .ناج  ةرص  هل  تءات  ةلا  ههو  خأ ، ةم  أب   .تاصألا  تأه  .هرافأ  يف 
همق يف  لألا  نأ  هل  اب  .ملا  م  لفأ  ةلا  نأ  َعَش  ام ، ةق  .قلا  عل  ًالك  اهمأ 
عب هرافأ  هو ت  قف ، ل غ ُم  ه  ًام  ناك  خآ  ىلإ ش  نای  هلجِرو 

.همخ يف  اهع  نأ  ه  .قف  لا  هلا 

 - لمالا نألا  ل  ناقلا  اهاقاس  .ناتغلا  اهامق  .ءب  ههذ  يف  اهترص  ىََب 
، ًارفو ًام  اهرصو  ًالن ، اهخ  ناك  .عان  فر  یَف  ىلإ  نالصت  ناتغص  نالر 
 - ًةم لذ  اهل  لاق  .باسألا  ةعئا ه ل م  عش  هّ  .ل  قشأ  اهعش  .یم  اهاّخو 

...ًاس ةروم  اهنأ   َّ .ًابأ  هلع  ّدت  اهل ل  غس ، اهنأ  َّو  ًادارإ  هف ال  جخ م 

ىلع  ّ نأ  ضاو  .ةلا  هه  هقأ  لا  ه  هئاحأ  يف  لصالا  فالا  ضاقنالا 
هعاس يف  رلفلا  بقعلا  راشأ  .ساحإلا  لاز  نأ  ىلإ  ةنناقلا  ةعلا  لا  لصای  يل  هناسأ 

.ًاقت ةحالا  اهنأ  ىلإ 

فب عّتأس  .ّبر  ا  .صاشألا  ءاله  لك  مامأ  زَّتأ  نأ  ىلإ  ضأ  يلعت  ال  يهلإ ، ا 
- جر .ًءاجر  .ًءاجر  .كامإلا  يصأ  ًءاجر  قف  ُتف ، اذإ  هلع  لحأ  ءيش  لك 

ةلس لات  هص ال  نأ  ةققح  كأل  ار  لم ، لو  ة  خأ ، ةم  هؤاحأ  قنا 
ةحلا علا  جهلا  جخ م  نأ  ىلإ  لّلا  ىلع  هفن  َجأ  .هج  اهل  ضَّعت  يلا  ةاناعلا  غر 
حإ هترع  ًاتاس  هنلب  َلَنأ  ًاِّم ، ث ، ًاللق ، ناو  ةع ، هماح  ّف  .هقف  حام  بقأل 

ل ك هَلرو  هف  تالع  ّحاو  .خاص  ةقق  تص  هاكُر  ترصأ  .فقو  هی ،
.اهلع ًایج  ًاهاتا  هضف  جّت   نأ  تدَّهو 

."!47 یت ل ـ یت ! "

". كاه لا  غلا  ىلإ  نا  ينج ، ا  نج ! "

علت تامالا  ءاضأ  حارو  .ةعلا  يف  ةلاخ  فنو  ةققح  فن  عاصأ  هلإ  تراشأ 



.ءيش .اه ال  أسأ م  ن  نأ  ءيش   .ئا ال  ىلع ن  ًاع  هسأر  يتاّراغ  رادأو 

.هعارذ حإ  هفن  نأ   َّتو م  هه  ىلع  ق  داك 

."! هع رأ  ينإ  هارأ ! ينإ  : " نأ تص  َعز 
.هلإ نأ ی  ىح  نود  هنا م  ا  َّم 

 - بذاك رانإ  دم  هنأ  لاح -  ىلع أ  ًءاه  هس  اه  ههج  لك  نأ  ةعِّوم  ةلل  َعَش 
ىلع فقلا  م  َّت  ث  .هاغم  قت  ىلع  ًارداق  ناك  .مای  ام  ىلع  اهع  رمألا  تراس  ل 
هم ًاءج  ًارات  یج ، هنلب م  ماح   ّ هو  ًاقت ، و  أو  ، ةهت ، فن  عم  همق 
هعض تاجاجز ! يف  هِّع  ةها -  ةقِّلا  فلأ ش  رانأ  ت  ةللا  يف  دی  يل  هفلخ 

يف ًام  ًاش  لن  انأ  ُتخأ  قل  .يّب  ا  يه  هه  ّلا ! ىلع  هتاح  ٍلجر  زاب  قلا ! فر  ىلع 
...ةققد ع ع  رالا  هلع  اقلأ  .لا  قف  یلا ، اه  ...باعلألا  ةفغ 

.هسأر ًافُم  هنا ، راسو  فكا  ِل 

.هتص يف  ّيلج  باعإ  كاه  ناك  .فكام  لأس  ًاعص ،"؟ ناك  "

". ًاش ُن  ينأ  فِعأ  ُك   " .ًاج ًةفم  ًةهت  َّهتو  يتاّراغ ، لاق  ًاج ،" عص  "

."؟ اذام "

". للا يف  ضاحلا  قرو  ُن  "

َرو عد  غص ، ناح  اذإ ل  ل أ  ًائاد ، لقت  يتَّج  ناك  الم   " .فكام هقهق 
". ًاللق كأ  ناعای 

عب َعش  .اهف  اه  نود  مو  هلق  ةداح م ص  ةض  ًاحاض ، يتاّراغ  فنا 
.خأ ةم  لذ  يناع  نأ  ىلإ  ل   ثاحألا ، هع  ِفُت  اهم  .حاترالا 

.اهنا بق ل  هو  ا  لاق  َن ،" قل  ًاح ، "

ةهت ةقا  يل  نلستو  ًاعج  فنأ  نت  ال  اذال   " .ًاجافم يتاّراغ ، لاق  يهلإ ،" ا  "
."؟ لقلا اه  ءيش م  وأ  ةماللا ، ىلع 



قل ةف ، ىلع   " .م ا  لاق  نقِّ ف ،" صاشألا  لوأ  لك  دجب  ًاعُم ، اه ل  "
". هقِّصأ نأ  رأ  ُك  نإ  ىح  فعأ  .هقِّصأس ال  ُك  نإ  فعأ  .لل ال  ًاش  ُعس 

.يتاّراغ لأس  ام ه ،"؟ "

ةلق اهنإ م  علا ؟ اهعل  نام  اهنأ  علا   ّ ناللا  للا  اف  امو ؟ "ج 
ام ...رحا  ...ل  .هلع  هفن  لو ن  ًاقاس ، ال  هلق  لوا  ماس  ناك  ام  اه  نأ  ّأ  .يهلا 

". ةخإ اهنأ  هُعس ه 

.يتاّراغ ىّلت ف 

نإ ًاتو   " .هیح لُ  ا  ناك  اهلع ،" ةج  ةن  ُقلأو  اهنا  ُتسو  يعس  ُتدز 
". ةخإ ناوی  اناك ال 

اهحال اهلهأ  قِفلا  لقعت  نأ  يلعف !  نج  اه   " .غ فكام  لاق  نج ،" اه  "
!". لقلا اه  ءيش م  لعف 

.ءوهب ا  لأس  ماألا ،"؟ می م  يف  ده  َفِع أ  له  "

.ًاضاغ وی  لای  ناك ال  .فكام  لاق  ّسا ،" اناك م  اذإ  قف  "

.نم صاشأ  هنإ   " .ا لاق  ایالو ،" دوح  ىلع  للا  ةلقل  ةم  كاه  "
.ءاقفو أ .هفنأ  نوّعم  هنإ  .امهفم  ع  ةلولا '  ' لم ءاشألا  عل  فلام  مهفم  هیل 

". نت فك  نفعو  .للا  ةلقل  يه  الم  يهلا  ةلقل  اهفن  يه  ءاشألا  لت  نأ 

.فكام لاق  رمألا ،" حلُ  اه  ءيش م  "ال 

.ا لاق  نتأ م ن م ،" هنإ  "

.ألا هقفای  نأ  ىلإ  يتاّراغ  َلامو  ةساح ، ةب  فكام  لاق  ُِم ،" مأ  اه  "

، يققلا لا  .َلا ل  جض  ًائج   لا ، ل  ىلع  علا  هانا  یلا  ّش 
وت دالاو  ةرتو ، ةل  لاللا  ناك  .هفن  يئلا  لا  ةاتر  ه  يتاّراغ ، داقعا  ح 

يف هفنأ  العو  كأ  همحأ  اوّش  هنأ  او  عّقم ، ل  نوو  نْ ، نوئالا  حار  .ًالالت 
، ةثالث رُج  ىلإ  ةغلا  علا  تالّت  لَّتو  .همامأ  ةمهفم  دالا  ةرالا  م  ل  ِّح 



.ةلعم رُجو  ةئاث ،

تافال غ حللاو  جأ ، حاو  ت  فاهلا  الصاو  لب  .عت  نجِّفلا أ  فع  ل 
ةاللا جراخ  ال م  تاعُّت  كاه  ناك  ل  تر ، راب  داُی  يتاّراغ  سإ  ناك  .ةءوقم 

ىلع جللا  ناوذ  ةعس  فب  فخاو  خأ  ءاسأ  تَكُذ  .نااوو  نسو  فرال  ًاللق  افه 
.نفللا ةشاش 

ةدرالا ءالا  يف  ًام  ًاهس  ٌش  ىمرو  .ةشألا  ع  تثاتو  ةران  تاعقفم  َمُر 
ناك .لا  ةفاح  ىلع  عالا  يناجرألا  هءض  لُ  هلا  ناك  اب  ًاخِراص ، رهلا  عتو 

فاهلا لِّی ب  حار  ًائاهك  ًاقب  ل  ٌلجر  هحأ  .َلا  ًاأ ض  نوزرا  صاشأ  كاه 
ًااغ ةق  ةأما ت  هحأو  ةنالا ؛ ةعاقلا  لل  تاانالل  هّشت  نالعإلا ع  يتاّراغل و 
ةعماج تاك  نوتی  بال  عم م  مهو   قالعلا ؛ اهرص  ىلع  غص  فق  يف  ًاك 
اّلت : " لقت ةفال  لو  ماس  ّعلا  ّز  تی  ناسأ  نود  یّلا م  فجأ  لجرو  یاماه ؛ ن 

.هفن يئلا  لا  لم  ًالم  َلا  اب  لذ ، اع  ام  علا ." جنلل  اب  ةاق  ع 

حأ يف  .علاو  لا  لح  روت  ههذ  يف  رلا  ناو  عّقم ، ل  يتاّراغ   حار 
نأ له  نأ خ ؟ له  نأ خ ؟ له  ًاراتو : ًارام  هلأ  ترو  فم  تص  يق  همالحأ ،

.ئالا تص  وأ  باس  تص  لذ  ناك  نإ  یت  ّی م  لو  ؟  خ

 



 

 

 

لصفلا 12
 

.ًاسو لا  ناو  لا ، ىلع  ُتس  "

.ًامد يمق  عصإ  حصأو  يمق ، عصإ  ترا 

."؟ اه لك  له 

لافألل ةّغلا  ةعل  ةغأ  - 

 

.یج ًاحاص م  ةعسالا  يلاح  صأ  خأ ، وأ  ةق 

ق لا  ةراح  ناك  .هقع  ق  نأ  ىلإ  فللا  ىلإ  لامو  هسأر ، قف  ةِقلا  يتاّراغ  عفر 
ئالا ساعلا  ِعُی  ام  ًاتاف ، ءالا  ناو  سافنأ ، ةؤر  ىلع  ًارداق  دعت  يل ال  يف  ا  عفترا 

.ًاللق

او .هعش  داك  ءادسو  نآلا ، ةل  صأ  فكام ق  ةل  ناك  .هس  قافر  َّقفی  حار 
راحالا یش  ماس  لو   .ًاقت  ًاّثأ  ا  او  .بالا  م  قأ  ل  ًاَهُم  را  يلك 

امع ةل ، ةم  م  هفب ، يتاّراغ  َّذ  ٍّوم  ع  لاعس  راسا -  لع  ناك  هل  ًاك ،
.هع ةمالا م  يف  ئر  باهلا  صُأ 

.ف .هقف  ءلل  ةكاعلا  تافاللا  ىلع  ةغ  ءاسأ  تاذ  مالحأ  ةللس  يف  لللا  َّم 
هل را  هت  لّقی  يتاّراغ  أو  قف ، دلا ش  لق  .ترو  .نماه  .نمه  .رغنا 

.ّهلا لا  ئاقب 

حارو اهفن ، لت  ةغلا  ةئاقلا  ةعلا  تداعأ  .نآلا  خأ  ةم  راهلا  ءض  َعس 



ةع نأ  يتاّراغ  َعَش  .ًابأ  ماقألا  ل ع  ...ماقألا  ل ع  ل  ىللا  نح ع  نوئالا 
غ حولا  ىح  ّصالا  عالا  برلا  ل  لللا ، لالخ  ألا  هعَك  يف  تأقفنا  ةغص  رب 

نالترب 188". اغوأ 77  : " لقت ةفال  نآلا ت  لل  اوّم  .ًاللق  ةلملا 

ةح ال  ٍلم  هعشو  هر ، ل  ًاَهُم  ناك  .ًاِّم  نسب  هل  لاق  َلق ،" ام  عأ  اهنإ  "
.هّخ ىلع 

.يتاّراغ لاق  ةخ س ،" ُل  "

". یالو اهنإ  ...لذ  عمو  "

". عص "

اه لعفأ  ل  يهلإ ، ا   " .َعُم ـ لا نسب  تص  يف  ةغض  كاه  ل ت  لذ ." أ  لجأ ، "
". ةس فلأ  ةم  ع  لو  خأ  ةم 

". ةلا ههل  عت  نأ   "

ينامإ ع  لو  ًاج  ًاَعُم  ُصأ  اذإ  هنأ  ُترق  يل   " .نسب تص  فنا  لجأ ." "
تأس م ار  .رالا  قالإ  ىلع  اوأ  .َلا ل  لغلغتأو ب  كاه  ىلإ  رأس  كأ ، لا 

". رافلا

يل ًارف  لا  ىلإ  عفد  نوعس   " .يتاّراغ لاق  لماب ،" ماترالا  هشأ  لذ  نس  "
."؟ يسب الأ ت  .فت  تهام  ه 

َنو حص ." ةه ، ّش  يسب  امَه  .ةاغلا  لا ن  لواح  قف  .ِّف  يسب  "ل  
."؟ ار ا  ًاَعُم  َلأ   " .يتاّراغ ىلإ  لف 

، ًابانا أ  انأ   " .ةفئاز ةَع  يَحاج   لم  للا  هعارذ  يتاّراغ  َّمو  ال ." ًات ، "
."؟ ًالج ل اه  لأ 

.لس ل  فلا  دم  يف  ةعص  جأ   " .هفش َعلو  نسب ، لاق  ةس ،" ةلاح  يف  انأ  "
-". َّيلجر اباصأ  نأ َح  اك ل  عشأو 

.ةاف لاق  "، َُ ماس   " .اهفلخ فكام  َهَ 



.حاو نآ  يف  اذام ،"؟ ، " نسو يتاّراغ  لاقف 

.فكام لاق  ئر ،" باهلا  هل  "

". لذ ن  نأ  ًافئاخ  ُك   " .هسأب يتاّراغ  أموأ 

هف َّخض  هحأ  نأ  اك ل  تلا  لذ  وو  .م  عُ  هّفت ع  تص  عاس   "
". قاُ ىلإ ح ال  هتراح  عفتس  ملا ، خأ  ةم  ًاراح  لا  حصأ  اذإ  .جللا  رات  هام  لك 

.نآ يف  ٍعاو  غو  ّيلج  ل  هتص  يف  حاترالا  ةن  تهو  نسب ، لاق  لا ،" غلا  "
."؟ هجوز لعفس  اذام  .جوم  هو  .الك  الع  يق  نأ  ه  ناك  هنأ  "أ 

.يتاّراغ لأس  لعفت ،"؟ نأ  اه  اذام  "

ةدولا یألا  نحال  اودع  لو  َلا ، م  ام  ًاعن  ةق  ةفام  ىلع  نو  اناك 
وأ ةم  عارذ  للا ع  ع  فاألا  عت  نأ  ع  فال  ًارُم  حس  هلل -  هت  يلا 

.للا ىلإ  ةدعلا  هنأل ی  غص ی  ىف  ناك  .تم 

لعف نأ  ئافلا   نأ  قعأو  .علا  ًاقت  ًاح ،  " .فكام لاق  علا ،" عم  ّلتأ  ُك  "
". اهل ًاش 

.يتاّراغ لأس  اذام ،"؟ لم  "

ةدعلا الك  ا  هعو ، غلا  َن  اذو  .ماس  ةجوز  ئافلا و  ن ب  نأ  اه   "
". هدرات احاشأ  عنو 

."؟ هخأل َّل  اذام   " .نسب لاق  فام ،" "

."؟ ار "

."؟ فرا راغ  َّلك  له  .كألا  .ًاح  "

". قغت ناك  لو  ىح  يعاصالا  فلا  ةق  همأ  عُی  ل  قلا ؟ لذ  "

.يتاّراغ لاق  هّلكأس ،" "

". ةن ىلإ أ  لت  "ل 



". نآلا لذ  لعفأس  .ع  ناّس  "

". هلع ّدی  لا  حلا  وت  ًاأ ؟ باس  ِّلت  اذال ال  ار ، "

". ًاقم يل  لقس  اذام  كخُأ  نأ  ي   " .يتاّراغ َن 

."؟ "ال

". ةف َّل أ  نت  ل  ماللا ، يهی م  امعو  .اذال  لقس  "

". ًاذإ هلهات  "

حلا بالا  هنإ   " .يخلا غلا  فرا  لش  هّجی ن  يتاّراغ  أب  عسأ ." "ال 
". زفس هنأ  لای   لا ال 

هّخ يغ  لا  هالا  هل  عشو  ًاقت  قلغُم  ـ لا هع  او  .ةك  يف  فرا  ناك 
.ًاع اهامر  وأ  هم  ةعق  عاضأ  امإ  ناك  .ئس  ل  مَُمو  عوم  بوبب  هَشأ  نلا 

". فرا "

."؟ يتاّراغ كاه ؟ َم  ةللا ؟ ام   " .ًاقم فرا  َلفج 

". َُ ماس  .عسا  .عن  "

". هل مأ   .ًالك  ًالم  حصأ  .حص  هآ ، "َم ؟

". حجرألا ىلع  هلا  ىح  .ئر ل   باهلا  هل  "

ّ بوبد  لم  اب  عن ، .عالا  وادلا  هع  ءب  يتاّراغ  ىلإ  فرا  ن 
.حالا اه  ًاغام  ًالف 

."؟ هلقل اذام ل  .لا  لا  هجلا  اهب  يتاّراغ  ا  لش  ىلإ  نا  "

-". و جوم ، هف  فعت  اذإ ل ت  ًاح ، "

اه نإ  يل  لقت  له  جوم ؟ جوم ؟ .قلا " شو  ىلع  اتََب  نأ  ىلإ  فرا  اع  عّتا 
. -" لَّفغلا



!". عس قلا ! اهیأ  صا ، "

لعفس نأ   َ اذام  .ًاضاغ " ماس ، ىلإ  فرا  ن  . !" نم هنإ  ًابأ ! يّهی  "ال 
ث ئاغ ، ع  فرا  ماس ن  .هتص ن  ىلعأ  هف  حاص  "؟ ، قرلا علت  لَّفغلا ، اهیأ 

بقلا ناك   لا  ماهابأ ، .جِّفلا  ًاحاو م  فرا   َّ هنأ  اب  .ةتاف  ةت  يف  هی  عفر 
باو .يتاّراغ  راسا ن  ث  هروب ، هعصإ  فرا  هل  َّمو  .فرال  هعصإ  َّم  ماس ، م 

.ةأف

بالا ةجول  تاعّلا  عت  .قخألا  يفلا  هجو  ىلع  عم  اه   " .لاق مالس ،" ا  "
". فل اه  ك  لك ؟ لأ  َُم ، ـ لا

.داعبالا ّهی  أو  ًاح ."  " .لقاب يتاّراغ  لاق  يباح ،"؟ ِقسُأ م  له  "

ُلق ل له  .نا  نا ،  " .يتاّراغ ُّك  َمأف  .هف  فاأ  فرا ع  ةمابا  لَیات 
."؟ لقأ ال يعس  له  ال ؟

-". "ال

.سألا ع  اهف  ناك  ل  یج ، م  فرا  ةمابا  ته  لقأ ال ." ل  علا  "ال ،
ةافك لقلا  باش   انأ  ًات ، .لذ  َّقتأ  .ةس ل  عم  يیاب  ناك  عسا ،  " .هفب ههز  لازو 

ءاقصألا لا م  َّل  لو  دلا ، صاشألا  عم  ًائاد  ةس  يیاب  ًاج ، ّيلع  فَّعت  امع 
فَّعت امع  ةافك  لقلا  باش   انأ  .اذال  فعأ  ال  يهلإ ، ا  .ةسرلا  يف  قأ  .يتلب  يف 

نأ هنأ   قأ  .سالا  عم  ًائاد  ةس  يیاب  ل  خآ ، لم أ ش  لقلا  ًاج ،  ّيلع 
نأ يهلإ ، ا  لك ؟ لأ  ًاحو ، نت  نأ  ًاج  .اهك ل  ءيش  يف  ءاقصأ  ع  ءلا  ن ل 

بالا .َّيلع  َّهی  نأ  دارأ  .يتاّراغ  ا  رالا  أب  لا  .نار ه  بالا  لذ  .يتاّراغ  ا  اه  فعت 
بالا يفن م  عفادأل ع  ةسرلا  يف  يعم  ةاِم  لحأ  نأ  ُتعا  .َّيلع  ّهلا  نوی  ًائاد 

ل  قأ ، .ًابأ  لذ  يّن  ل ت  ت ، نأ  َّقتأ  ل  .كاذ  نار  .َّيلع  ّهلا  نوی  یلا 
َفناو ...اهب ." ي  ...ناك  يلا  ةقلا  لو  ةلألا ، ةاهن  یأر  قف  نأ  .ينذ  نلا 

.فرا تص 

ةاك ةداعإ  فرا  ةعاسا  ار  .فام  هنأ  ع  هو  يتاّراغ ، لاق  لذ ،" أ  عن ، "
له ت نآلا ؟ لعفت  نأ  اذام ت  ًاح ،  " .مات حضب  نار  ثداح  َّی  يتاّراغ  ل  هفل ، خرالا 



."؟ قافتالا اه  يف  كاشالا 

لح هنأ  ل  اك  هسو  جّب ، يتاّراغ  ُّك  ىلع  فرا  ی  تَّشو  كألا ." كألا ، "
لا حأ  ىلإ  جات  يل ال  لام  يف م  ام  اهل  لسرأس   " .ةلفاح يف  رالا  تالاح  يف  فقلا 
ىلإ ءلا  جا  ...ءاقصألا  ع  ىلإ  جا  ءلا  نأ  ...ماهفإ  ...كراخإ  قف  ُتدرأ  .اهتاح 

". ...انأ ...انأ  .ةلألا  ىلإ  يتن  هه  .تام  اذإ  ًاهوم ؟ ت  نأ  َم ی  َْلعتأ ؟ رهج ،

ه لای  الو  ناج ، هنأ  َعَشو  فللا ، ىلإ  عجای  يتاّراغ  أب  ح ." عم  كألا ، "
يلا فرا  يف  ةنانإلا  ةل  ناك  ًالج ." ًاش   " .هفن قلا  يف  هلع  ن  هل  فرا ،

.اذال فع  .لهم ل  هفاخأ ل  .هفاخأ 

دعل لع  هو  ةلالا  ةعلا  ئاقلا  ىمأو  ًایت ، لاف  ةك ، ةع  فللا  ىلإ  عجات 
.ًالهم ي  باس  ناك  ىلإ ح 

". ًاعس یام  ًالاث م  ىتأ ل   " .باس لاق  يتاّراغ ،" ار  "

". ًاأ لو   " .ر هسأب  يتاّراغ  أموأ 

ًاعم نواعت  اهنأل  ًاج  ة  ةُص  اهنإ   " .ةنأ ةب  باس  لاق  َّيمق ،" عاصأ  ُّعأ  ُك  "
."؟ ّفت اذا  .ًائاد  ةقلا  فب 

ناك  ) هقا خآ  ىف  لان  هّلت  لالخو  ةنالا ، ةلل  هجوزو  ماس  ةق  يتاّراغ  خأف 
ةلألا لَعَج  لذ  لو  ةّثلا ) لا  هتس  ه  ىلع  ةشقم  تالع " ىلع  لا  ساّح   " ةراع

.ةفلا حب  باس  أی  نأ  ّتب  َنا  ماللا ، ىهنا م  امع  .ىعم  الو  ةلَم  وت 

َّلح علا  نأ  ةؤر  يتاّراغ  عاسا  .باو  يتاّراغ  ىلإ  .فلب ث ن  باس  لاق  ال ال ،"؟ "
.باس ىلع  ىح  ًاخأ 

.لاق هل ،" ءيش  هنأ ل ل  اك ل  وت  "

لّه اه  .هل  ءيش  ایل  ل  عقالا  يف  الك   " .ح باس  لاق  حص ،" اه  "
". ناحإلا

لَعَج اهو  .هلاق  ام  يف  ةققلا  راقم ك م  كاه  ناك  .ًام  باس ، ىلإ  يتاّراغ  ََن 
.ةغص وت  ماس  هات  هتردام 



عت ي  ناك  اذإ  .ًاخ  ُل  يل  ًاللق ، انأ غ  .يتاّراغ  ا ع  يهف  ئُت  "ال 
، ًاكأ ُل  .ي  .لذ ل ال  لعفأس  علا ، اه  يقت  عامالا ع  ًاللق ع  لو  ماس  تم 
، يتاّراغ ا  ههات  هه  لم  ةردام  لتو  ماس  لم  ًام  ةل ت  ةم  لك  نأ  يل أ 

ةقلا عئاقلا  أت  امع  ةلا ، يف  ًاقت  قلا  اه  فن  يف  ًائاد  ل  لذ  نأ  ًاأ  أو 
كاه لای  ال  ناك  امع  قِفلاو ، غلا  لق  يلالا ، ماألا  يف  .كأ  حّضلا  تافلا  لعمو 

ِّ نأ  ی  علاف  .لا  ءاهلا  لذ  لو  تام  نو  تاسم  نق  اناك  تانلم ،
.لل ل ةنالا  هدالوأ ه  نأ  هفن  ىلع  نأ   علا  ع  .يتاّراغ  ا  تلا  هفن ض 

، ِضو ئالا  ةق  ىلإ  ةللا ل  هعارب  باس  حَّل  هئالا - " كالا  ءابألا  لوأ  لك 
له ، " لاقو يتاّراغ  َغ  لصألا ." غو م  هءارو أ  ای  ل   - " ًاح اب  هنأ  َقعا  يتاّراغ  ل 

."؟ ُمص

". ...ال ال أ "

ىلإ الصو  فك  هفأ  .يتاّراغ ال  ا  فالا  قالا  اه  يف  ناّم  فكام  قصو  نأ  "
، مأ ةلل  ّلا  لم  ىلع  يتخأ  قل  .ت  ام  عأ  رمألا  نأ  ؤأ ل  نأ  عم  يل  .اه 

". نلوأ نأ  لك ؟ لأ 

.ءب يتاّراغ  لاق  لذ ،" "أ 

". راسأ نلوأ أ  .ار ل  ل  ا  عئار  نأ   " .جاهبا باس  ِض 

". مأ ةلل  ة  لت  َك  نأ  قعأ  "ال 

". لك ُك  .عن  هآ ، "

.اهرانإ نآلاو ت  ةقاث  ناك  ت  نأ  قعأ  قعأ ؟ اذام  فعت  له   " .م يتاّراغ  با 
". فاخأ ار 

نآلا أر  ام  .تزاج  اهنإ  .يتاّراغ  ا  ءات  اك  اهِّف   " .یدامر باس  اع  صأ 
". كعو ىلع  َلح  قل  فانالا ؟

نت ار  اهل  .ةرَّوم  ةعللا  نأ  عت  نأ  ّت  .لم  يه  هه  ار  .اهّغت  نأ  "ت 
."؟ باس ا  ف  اه  .ةهن  ةعل 



". فنا "

". فِعِا اه ، "

ع داع  ةهن ." ةعل  اهنإ  فل  لقو  هذا  .ةهلا  قا  اع  ام  ءي ، ُفعأ  "ال 
". ةحاو ةعفد  علا  عاخ  ناك ی  اذإ  ةهن  وت  ةعل  لك   " .باس َّخ  ىلإ  نللا 

داعأو ًاللق  باس  با  .نآلا  عاقالا  قفا  هتص  ل  يتاّراغ ، لاق  ًالك ،" ئُم  نأ  "
.همق هن ن  فخ 

ىلإ ىلا  عُِ  هو  هّ  قعلا  يتاّراغ  َعشو  داح ، رم  ةق  ىلإ  ًالصو  نقَّلی  اناك 
اناك ح  ًایت ، كأ  وأ ، ًاعم -  قّلم  ماسو  او  ماهابأو  نسو  فكام  ناك  ح 

.حِّنم لِتاقم  لح  ةقلق  يناث  لم  اوب  .ماس  لح  قّلم 

.يتاّراغ لأس  هلاح ،"؟ فك  "

لاز .ه  دم  ىلإ  فنا  بالا ق  جألا  هتص  ناك  .ماس  َلا  هلأت ،"؟ اذال  "
.ًاعشو ًاحاش  ههجو  ًةرات  ىلا ،

". لأسأس ًاح ، "

.ءالا رداص م ت  هنأ  اك ل  اب  ًاراّف  ًاخ  ًاتص  ناك  .لَعَسو  .ماس  لاق  سأ ،" "ال 
هنأ ل يل أ  هلئاع ، ّهی  نأ  لجلا   ّ .يثال  هنلعفت  ام  فل  .ءلا  اهب  يلاح  "ل 

". نآلا رمألا  ةق س  .باكُأ ل  نأ  بالا  ن م 

". فن هُس  ، " نسب لاق  ًاك ،" لت  "ال 

ناج ءب م  هسأر  ّه  ث  ماس  ، هلإ  ََن  قفلا ."؟ ام  ًاقحال ، وأ  نآلا  قفلا ؟ ام  "
ىح .يلال  تاجلاو  .ًاقح  مای ، ام  ىلع  ءيش  لك  ناك  ضمأ ؟ نأ  َّيلع  ناك  اذال   " .خآ ىلإ 

ا يعم  اه  لح  اذال  اذال ؟ ...ءاهلا  ّشَأ  سالا ، ىلإ  نَأ  .لا  ّحأ  ًاَعُم ، نكأ  امع 
."؟ ّبر

.ماهابأ لاق  فعأ ،" "ال 

اه .ًاع ل   هد  نأ  لَواح  .هم  َفَنو  یج ، هغ م  تلا  نافالا  يتاّراغ  َعَش 



.ًاقص ءلا  ن  امع  .ًالع ل 

.ِحُم ل  نلوأ  يتاّراغ  َّذ  اهو  ةأف ، ماس  لأس  نآلا ،"؟ ةعالا  "ك 

.ا لاق  ئاقد ،" عو  ةشاعلا  "

.فكام فاضأ  لا ،" ىلع  ًاملك  عو  ةثالث  دم  "

". هانالل فلم  ءيش  اه   " .ماس لاق  َعُم ،" امق غ  "

تات ىلع  هتص  ىغو  .ةنالا  لا  ىلع  ةسا  خ  غص  ىف  كاه  ناك 
ا نا  لا ! اه  ىلإ  نا  لا ! بالا  ىلإ  امام  ا  نا   " .هص لف  ةفلا  َلا 

!". امام

ًاق تی  ناك  .لوألا  فلا  يف  ىفلا  ىلع  اعقوو  ًاعس  َلا  يتاّراغ  اع  م 
.ماس هل  حَّل  .ةلكأم  فن  ىم  ة  لو  تولا  نار  ةرص  هلع  ًائات 

ةافلا نس  .ًاص  انالك ن  .ي  ًالماح  يثاك  نت  نأ  ىتأ   " .لاق ءافل ،" لافألا  "
سإ ماس  نأ  قأ  .ةلئاعلا ال  ساو  سا  ىلع  فا  ...يلا  ...ق  نفعت  ل  ةج ،

.تلا فلا ض  ع ت  باس ، هلاق  ام  يتاّراغ  ّتو  ِض ، ع ."

، ام .راخألا  خآ  ىلع  هعلأو  ةلِّهم ، ءاقرز  ةك  تی  یّلا  درو  ٌئاس  هم  بقا 
.ةعلا يف  جّب  ةأف  صُأ  للا ، اف  جو ، ام  يئاث  م 

.ام ةق  هم  ان  داح  لاعس  جّت  يف  فناو  هرص  عفترا  .ههج  ىلع  هی  ماس  رَّم 
". يهلا ةلق  هنإ م  .فعأ  ُك  ًاعم ل  يتأن  نأ  ا  ناك   " .لاق يّح ،" ناَفلا م  ناه  "

". اه اتخأ   " .نسب لاق  عن ،" "

.لاح أ  ىلع  حل ، ةلحلا  مقأ  ل  ينأ  وی  .ّهی  ال  ًاح ، ًاقح ؟  " .ًاراُم ماس  اب 
-". لءاتأ

.ههجال راساو  ةلل  أأو  داع  .هعس ث  أب ی  .ماس  هجو  ىلع  راصإ  عت  ترا 
.هع ًاغر  ًاهم  يتاّراغ ، هلإ  ََن  .ًاقم  نآلا ، ًائداه  اب 

. راقو  ماس س  تص  يف  ءيش  كاه  ل   خأ ." ةم  كارأس  ينأ  أ  "ال 



". ًاعادو "

". ةقّفم ةلحر   " .جأ ت  لاق  لجر ،" ا  ًاعادو   " .هاجأ لوأ م  فكام  ناك 

.هب حاشأ  ث  نسب ، لاق  ًاعس ،" ًاح  عن ، "

.ّللا هفشو  حالا  ههجو  رادأ  .لذ  هل ل ی م  لی  نأ  ماهابأ  لَواح 

.ًارقو ههجو  ناك  .ا  لاق  لع ،" نِّه  "

". ةقّفم ةحار  ةقّفم ، ةلحر  ماس ، ا  ًاعادو   " .تَّم ف  يتاّراغ  لاق  ًاعادو ،" "

". امامأ لات  ةققلا ق ال  ةلا   " .ًاللق ماس  با  ةقّفم ،"؟ ةحار  "

یللا اهتسو  ساحإلا  َتافلا  اههجب  جو ، ا  ِل  نأ  ىلإ  هتاخ  عَّس 
ناك .ه  لفسأ  ىلع  هی  ًاغاض  ناك   .تاّلل  عی  نأ  هفل  ام  ح  .ّثلا ل 

.ةباث هعس 

.اهعم ماس  َّلت 

.ًاج ةل  ةفل  اورَوات  هثالث  نأ  اب  .هقای  علا  ناك 

.هفل ف  نسب  َه  نآلا ،"؟ هنوِّبی  لا  ام  ًات ، "

ًارداق يتاّراغ  ناك  فللا ، ىح م  .جو  ام  ًاعم ع  ماس  راس  .ةأف  عاجالا  ّفنا 
هخأ فك  ىلع  ًای  عَضَو ج  .ةقب  هثالث  نقای  دلا  حار  .هلاعل  یلا  لألا  رعلا  ىلع 

اههجو ىلع  عت  أ  ةؤر  يتاّراغ  ع  ل  .علا  اهع  ىلإ  اََن  .ةق  هلع  غضو 
.ما ِلو  ًاللق  ام  َعسأ  .نولا ث 

َّحأ لا  َلا ، ن  نا  اأو  ةأف  فللا  ىلإ  ماسو  ام  راسا  ةل ، ع 
ناام اهنأ  ل  اك  اهع  اوعباو  اقّفت  اب  نقَعی  احاف  اهعجافل ، ةّلا  ةدالا  ةهلا 

.نعالا

.هفش ىلع  ع  هآرو  نسب  ىلإ  يتاّراغ  ََن 

ةعلا اهَجاوو  ءاب  اراسا  لا ، رِّ  لا  بارلا  ىلإ  الصو  امعو  ناَفلا ، رُِّح 



.اهفن ةللا  يف  ءاهلا  يف  ناسو  ناعصإ  ّما  .اهم  ةِقلا  ةرَلا  فن 

.ماس حاص  ًاج ،" ةروم  ناو  مأ  ُعجاض  "

.هغلب ًاش  ام  لاق 

ناك .هفج  ت  ةففخ  عمب  يتاّراغ  َعشو  ئالا ، م  ةخاص  جاهبا  تاص  لع 
الج ث  ينالا ، اهیت  ىلع  الح  .ًامات  ةلاخ  ماسو  ام  فلخ  ةعقلا  ناو  .ًاماص  َلا 

نأل اهنا ، نوّ  اناك  اب  ًاج  لذ غ  نأ  يتاّراغ  َعَش  .ءوهب  نالی  اأو  ًاعم ، ءافقلا 
.ةغللا فن  نالی  اوی  امو ل  ماس 

.ءيش لك  ىهنا  نأ  ع  ىح  الو  ءارلا ، ىلإ  َفلِا  هم  حأ  .ءارلا ال  ىلإ  فلی  ل 

". هل لفأ  اه   " .ةأف فكام  لاق  هعب ،" يف  نأ  هل  لفألا  م  زف ، ًاأ  َم  "

.ًاش حأ  لق  ل 
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."! يلنا ملغ ، يناج  "

نلوأ  ينج  - 
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.هلا ع  ةنالا 

.ماهابأ خَص  عللا ،"! اهیأ  ّغت  نأ  "

". ًاس عرأو  رالوب  يل  یَت  نأ   " .ءوهب ا  لاق  ّغأ ،" انأ ال  "

.هی يف  ماحإ  اهفقی  ناك  يلا  ةعلا  تالا  ةعق  ماهابأ  َمأ  شاّغلل ." عفدأ  انأ ال  "

يف ل   " .با ث  ّهب ، ا  لاق  اه ،" ينعی  یلا  بالا  عم  ةداع  يلام  باُأ  الو  "
". فرأ نأ  يع  زفلل  ال  ةیع  ق  .ءاسا ل  مقأس  يبآ ، ا  لاح 

.ماهابأ لاق  فقناو ،" صا  "

ىغُ ق   " .هع لق  هو  ل خ ، ا  لاق  ةلا ،" ههب  يات  كجرأ ال  هآ ، "
.يتاّراغ ِض  تمأو ."! َّيلع 

". يقا  " .هعم ىلع  اهَخو  اهقلاو ، هصاخ ، ةعلا  تالا  ةعق  َفَقَنو  ماهابأ  َن 

ناك كأ و ، ةقاشب  اهقلاو  ىلعأ ، ىلإ  هصاخ  ةعلا  تالا  ةعق  ا  َفَقَن  ًاح ." "
.هی ةفاح  ىلع  اهَخ  ًاكأم ، يتاّراغ 



.ا لاق  ةلا ،" هه  ًالوأ  عق  ِهَأ  "

". ةقالا ةلا  يف  يعق  ُتهَأ  قل  .ال  "ال-

لا نأ  ار  ةلا . هه  لق  ةلام  تام  ثالل  ًالوأ  يعق  ُتهَأ  قل  .يبآ  ا  ل  ًات  "
". ّغ

ُِّف ًةاك ، ِهُت  ناك  .هصاخ  ةعلا  تالا  ةعق  َفك  ث  ًاللق ، َّفو  ماهابأ ، ت 
.راغ قاروأ  ًاَّم  كامتب  هن 

.ًاأ ًةاك  ِّت  هصاخ  ةعلا  تالا  ةعق  .باو  اهت ، لا  لخاو  هی ، ا  عفر 
." فنو رالوب  يل  یَت  "

؟ لك لأ  حأ ، ينأ  نأ ت   " .ماهابأ حاص  لّفغم ،"! ينأ  قعت  نأ  ال ش  يهلإ ، ا  "
."؟ لك لأ  حألا ، يفلا  ىلع  لان  ال ال  لب ! فعا  اه 

.ّف هنأو  ا  ه 

!". لذ لُّقت  ي   " .ماهابأ حاص  اه ،"! اه ، "

.حأ ًافر  كعأ  نأ  ًابأ  يلا  ىلع  ل   ، " ا لاق  يمامأ ،" لذ  َتذ  قو  نآلا  "
". يقص ا  لاُم  اهف   - " ماهابأ فك  ىلع  ًای  َعَضو  لع - " لاحالل  ةلا  امأ 

ِهُت نأ  ةلا  ههو  .ءيش  ال  وأ  يلاجإلا  لا  فعض   " .ةعاب ماهابأ  لاق  اه ،" "
". ًالوأ عق 

."؟ ار ا  لقس  له   " .يتاّراغ ىلإ  ََنو  .ا  َّف 

رع ع  أب  قف  .یلا  لصافت  لك  ةعام  ع  دش  ق  يتاّراغ  ناك  اذام ."؟ لقأ  "
.لا هلجِر  يف  غ 

."؟ اه المز  عم  ءيش  وأ ال  لا  فعات  نأ  لقس  له  "

." نأ ّغ  يل  ًاج  لّفغم  ه  ةاهلا ، يفف  ال ال ؟ "

.ةدوب ماهابأ  لاق  يقص ،" نأ  ُتَقعا  يتاّراغ ، "



لألا ّما  امع  لذ  ناو  ا ، لاق  ءيش ،" وأ ال  لا  فعض  فنو ، رالود  ًاح ، "
وی ةضالا  ةعاس  ثاللا  لالخ  بالا  لألا  لك  ًالعاج  لا ، يتاّراغ  لجِر  يف  ًادعص  حُِم  ـ لا

.ةنراقلا دم ه 

.لذ لعف  هفن م  عم  ىلع  رداق  غ  خََص ، ، !" يلجِر يلجِر ، يلجِر ، "

يف ءيش  كاه  لو   لذ -  لقل  يفالا  قلا  ا  ناك ل  يتاّراغ ." يهلإ ، ا  هآ ، "
لا هلجِب  كاه  فق  اب  هنوزوای  علا  نأ  هل  او  هازوات ، ث  فف ، جافت  هتص س 

.هفلخ هنی  هنوزوای ، ةلألاو ، ةدولا 

."!47 یت ل ـ یت ! "

.ةلا تالعلا  ِّلی  أب  .همامأ  ةِّلا  لا  هلجِر  ًاّدام  فصلا ، ىلع  َلج  .علهت  ال 
.جاعلا ْعَد  ةلوا  هشأ  لذ  ناك  .اهََعی  نأ  لَواح 

."؟ جّت مألا ؟ ام  " ؟ هو دم  لذ  ناك  كألا  ...ًافئاخ  اب  .فكام  ناك  يتاّراغ ."؟ "

". نكأس  .ق  لِصاو  .لذ  أ  لجأ ، "

فكام ی ناك  .خآلا  لل  ًاج  أات  هنأ  وی  ل  هل ، ةع   ّ قلا  ناك  .قلا 
هئاح لل  ٌةفاخ  ٌةلو  ةلالا ، فاألا  ٌمو م  ث  خآلا ، ث  هعَك ، حأ  هف  ءب ، هعس 

تغو ههجو ، ىلع  ةغص  ةمابا  ترا  قو  ءب ،  ّ فرا  ناك  .ًاج  قلاو  َّقلا 
ةعئار ةجاجز  تاجم  لم  هسلج ، نام  هاتالا م  يف  ًةلقم  ءب ، َلا  ّتم  ءوه  ةجم 

، لجِلا اهیأ  اه  مداق ، ينالا  یت  هّس ، يف  يتاّراغ  ّف  ينالا ، یت  .ئالا  ةهِّجم ن 
.يلت ال  اه ، أر ، ام  ةقا ، ىلع  لحأ  نأ  رأ  .ةعللا ال  لجِلا  اهیأ  اه 

ا 47!". ينالا  یلا  یت ! "

للا ًالوام  اه  لجأ  ينأ  نوقعت  له  ّعأ ، نأ  ي  هنأ ال  نوقعت  له  فعأ ، عن ،
؟ راسإلا ع  ىلع 

هف لّغلا  لوات  ةفاغتف ، ةرص  لم  للل  ةلباقلا  غو  ةققلا  تلا ، ةفعم  ناك 
دالا هل  ًاك ، هلی  هف  ناك  .ةئا  ةدوب  اههجب  بالا  ََصوأ  .هّلُت  نأ  لوات  .ًالك  هغو 

.نعرأو خ  ال ، نآلا ، ةناث  نخ  .ةققد ال ، هل س  َی  .لا ل  هت  يف  لب  عش 



.ةع دَّی  قلا 

حارو .ةَّلاو  ةدولا  هتالع  يف  هعاصأ  يتاّراغ  عَفد  ههجو ، ىلع  ًاقت  مراص  عب 
لو هلت  هعاصأ  تأب  .عللا  ءيلا  اهیأ  اه ، اه ، اه ، .هّس  يف  هلجِر  عم  َّلت  .َْعو  .ِّلی 
هل ىّی  ناك  ار  .هلاق  ام  يتاّراغ  ع  .ًاش ل  هو  هنا  باس  َّم  .ًاأ  ًاك  لذ  حال 

تارالا م  ب  لف  لا  عِّقلا  بألا  لا  ىلع  ًالاج  هحل ، حصأ  ث  .ًاعس  ًاح 
.ةالا مو 

ل ةللا ، رداغو  ءيش  لك  سو  داتوألا م  َس  لل ، ةللا  رداغ  كلا  .علا  هذ 
ةسوهلا ئالا  باقعأو  ةَّلا  كالا  تافالغ  غاف  هجال  يتاّراغ  للا  اه  حأ س  َی 

.ةملا ةدلا  ئالاو 

ةعاس ناك  .قلا  ةع م  ةق  سوو  قشأو  عفا  حاو ، اع ج  ام  ءيش  لك  هذ 
.ههجو ىلع  ةحر  .خألا ال  يف  هقو  يف ی ، ةفلا  هقت 

ا 47!". لالا  یلا  ! 47 یت ل ـ یت ! "

ناك هه  هءاحأ ، هقت  ع  اه ، لك  ع  .تس  ناك  .ًابأ  يتت  ةلعلا  ت  ل 
.ةاهلا يف  ةققلا ،

فكام س ناك  نإ  لءات  .زفس  ناك  لءات َم  .لا  يف  ءوهب  قَّحو  هلجِر  َلفأ 
ةللا ناك  نإ  هسأر ، يف  ةصاصر  لخد  ع  ءلا  ع  فك  لءات  .فرا  م  لأ 

.قَّت هرافأ  عقالا  يف  عس  هنأ  وأ  ةأف  هلع  ّلس 

.ةع يقت  ةخألا  ةللقلا  ينالا  تب 

، اهف بادو  بإ  خب  ع  هلعج  ام  ةلعلا ، يف  ّفی  ملا  داعو  .جّلا  ىترا 
هافش كَّتو  .هج  يف  هقت  ةعاس  عُ  سلا ع  هجلا  وذ  قشألا  لا  عضو  .ةفاد  اهلعجو 

.ةخألا ةللقلا  ينالا  ّع  ناك  اب   

فتاهلا عدو  لجا  قف  .ًاج  حم  سللاف  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  ضهلا ، ي  ل ال 
؟ ّرالا قلا  فتاهلا م  لس  عنأ  اذال ل  اه ، ىلع  ةعللا  ّنی ،

هنأ اك ل  هاش ، نام  هلإ م  لا ی  نأ  اب  .ءارلا  ىلإ  عجی  هسأر  يتاّراغ  َكت 



، دانلا ىلا  هباس  َلَّقو  ة  ة  هی  ىلإ  ةقلا  لَقن  .ع  ةفاح ب  وأ  فن  فق ع ف 
نم ىلع  قت  لا  لا  ی  ناك  .هن  هَّجت  ةهفلا  تأو  اهلح  هسأر  ل  ث 
افقوأ ...قف  .ًاج  ًا  .ًا  ءيش  لك  ناك  .جاوز  تاخ  ىلع  لا  رن  عنا  .تاصاصلا 

.فتاهلا

.هّس يف  يتاّراغ  ّف  اه ،

.تت نأ  .رعش  اه ه 

ءان ثالث  ناو  .َقُم  ءب  حفلا  عضم  ىلإ  نامألا  قم  می  ألا  لا  ماهبإ  ناك 
، خأ ةققل  فتاهلا  افقوأ  قف  .فتاهلا  افقوأ  تاغ ، تاخَأ  ثالث  ةشام ، هفلخ  فق  تاله 

لا ىلع  ةعفلا  ُُلا  .ءاقرلا  ءالا  للا ، لا ، ةعشأ  .اه  تلا  ءيش   َّل 
ا ًاعادو  فلا ، يَحل  قع ب  ةل  هلع  قرزأ  دم ق  نآلا ، ه  دم  باس  ناك  .ماعلا 

.باس

دم وأ  ّم ، كاردإ  وأ  هلاخ ، لذ م  ناك  نإ  ةف  هل أ  .هلع ل ت  تاصألا  تَّود 
.ةش رانا غ  ه  ت  یلا  هنام  ىلإ  نامألا  قم  فق  .هن  هی  تلا  ّم  ةققح 

.ل تص  لم  هلق  تان  تصو  .حار  فن  تص  ه  هناسأ  ءاهلا ب  عافنا  تص  ناو 
تلا هنأ  ن  ًاكأم  ناو  عاو ، عای  اهب ، لب  هنذأ  يف  ل  عفتم ، ءاغ  كاه  ناك 

- ةغاملا تاجلل  يلعفلا 

ناك .عرام  لم  ر  يف  هفن  ىمرو  .ًاخِراص  ةّم ، ةعافنا  يف  همق  ىلإ  فق 
ىلع ةعس  ةن  ىقلأ  .ََّباو  دانلا  ىلع  لا  عصإ  غض  ّشاو  .ر  عم م  هامق 

أق .ًارّم  ل  ًاغص  رانس  زاهج  ت  ةادأ  ع  ةراع  هو  هخ ، ىلع  لا  تلا 
ئاس ةعس  ضعت  نأ  اه  ةعلا . انالا  لع  ةلم  يف  ماألا  حأ  يف  اهع  ًالاقم  يتاّراغ 

.ةعلا ةقلا  ع  داعأ  ةعرأ  دوح  ىح  اهت ، ةق  ّقدأ  ىلإ  حاو 

.لا عصإ  ىترا 

ةع ف  لا  هلقو  فالا ، يقلا  هف  ًاج ، ةعس  ةعس  ىلإ  هس  يتاّراغ  أأ 
هنأ ًاكأم  ناك  ةعُم  ةللو  هع ، مامأ  ةمان  غ  ءاب  تامو  علو  .ةاّقس  ةقم 

اهحار م  اهنامح  م  وی  ام  ىلع  ناضاغلا  هامق  حارو  .رعلا  لذ  لاز  .هلع  ىغُس 



لا ال هلجِر  يف  ةلا  ةلعلا  ناك  .لألا  لَّتو  هناسأ  ىلع  َّك  .ةق  هلع  ناخت  ةعلا ،
.نآلا ىح  .جع  هل ل   فم ، ل  عتت  لات 

لقأ م عُ  ىلع  ةمداقلا  ةعالا  لا  ىقس  .هلا  ع  ناك 2:17  .هعاس  ىلإ  ََن 
.تلا ناث م 

.ه ِل  نأ  ع  باس  لاق  ءاحألا ،" ضرأ  ىلإ  َتع  "

لو ىح  هس  نلُل  اناك  .ةأف  ضاعما  ةج  َعش  .رَِخ  ل  يتاّراغ  لاق  كألا ،" "
، يتاّراغ ةسلا -  تاللا  يف  ناُس  قرو  سإ  دم  .هلع  فَرُت  عمد  ال  .هقا  شا 

ةاللا فص  يف  ةنانإلا  عالا  ةقو ت  ـ350 . لا مللا  َيقُأ ع  قر 47 ، نر ،
! ق لا  لاو  دالا  كرالا  یام " لم   " حصأ يتاّراغ ؛ تام  .ملا  مل م 

.يتاّراغ ت  زفأ ،" نأ  لمآ  "

."؟ زفس نأ  له ت  "

راقل ًالثام  ساحإلا  م  ًاراقم  ههجو  َهأ  قل  .قشألا  لا  هجو  يتاّراغ  ّت 
.اا ههُ   لا  ساحإلا 

، دَُأس ينأ  للا  يف  يع  اهو  .ةلشاف  تاض  ثالب  ُق  قل   " .لاق لذ ،" يف  شأ  "
."؟ لك لأ 

ناك ی .باس  لاق  ًةشام ،" سالا  عاللا  ىلإ  هَّجت  ةُك  اهنأك  ةخألا  ةلا  عا  "
.یج همق م  ىلإ 

ن ل  .لا  يف  فلا  لم  ههذ  يف  نالا  ماه  ًافاح  همق ، عفی  يتاّراغ  حار 
.هقا لاس  الو  ًاللق  عُِ  نأ  هلع  نإ  هحأ  هل  لق  يل  قو  ىح  الو  .ةلا  هه  ٌیت  كاه 

لاق ناك ،" خ  يف  َصأ  نأ  ُتَقعا   " .هلح ةعس  ةن  ىقلأ  لا  فكا ، ِل 
.فكام

". ًاأ انأو  "

."؟ لا اه  ىلإ  ًاشو  ناك  "



". أ ناث ، يلاح  "

لاح فك  .نآلا  نام  نكأ  نأ  رأ  ينأ  قعأ  ال   " .ماص فت  يف  هفش  فكام  ّمز 
."؟ لجِر

". قلا عل  ةعللا  ىلإ  مَّقتأس  .للا  ي  ال  عسا ، .لفأ  "

". ْراه عفی  اه ل  "

". قلا ةعلا  سأ  ينأ  كألا  َّيلع   " .هسأر يتاّراغ  ّه 

."؟ قفای تأ َم  .ًاح  "

". ةقالا ناك ل  اذإ  "

". لع ا  لالا  ناك ل  اذإ  قلا  َّل   " .فكام ِض 

". لل ةعلا  َّل  لات  اب ال  اعس  اعد ن  .ًاذإ  اه  "

ففص ةع  فكامو  قخاو  دّلا ، شو  ىلع  هالجِر  صأ  نأ  ىلإ  هعس  يتاّراغ  داز 
عراف ىف  هو  ةنالا ، ةتلا  يف  لا   ىفلا  ب  ةفام  كاه  ناك  .ةعللا  يف  ئالا 
بُق هت ع  ناك  .ج  .للا  يَف  يجالا م  و  لوراه ك ، ىعی  هجو ش  وذ  للا 

ةیعلا تااّلا  حارو  .ةِّعم  همالمو غ  فألا ، يف  تاب  ناقَّت  هاعو  .لِهُم  ل  ةنوب 
.ةع ىقسم  تص  لم  لِلت ، هتس  يف 

؟ فعت اذام  ف ، نأ  ةمراع  ةغب  يتاّراغ  َّحأو  فكام ، لاق  ا ج ،" احم  "

.باقا لاق ج  حام ،" "

لصاف اهب  لفو  لا  خَّلم  هاتا  وذ  ٌع  ٌش  هل ، لا  حصأ  هوزوات ث 
.نالا ىلع  صاشألا  داه م  راج  هّ  يسو ، يع 

َعس له  .بلا  ىلإ  نفحی  لساب ، دج   " .فكام لاق  ًائاد ،" مامألا  ىلإ  مامألا ، ىلإ  "
."؟ ار ا  لق  اه م 

."؟ نآلا ةعالا  "ك 



 -". َك س اذإ  ار ، ا  عسا  ، 2:20  " .هعاس ىلع  ةعس  ةن  فكام  ىقلأ 

.سو ل يهد  هتح ، يف  دادی  علا  َعشو  -". ُ ءيش ؟ لك  اه  له  يهلإ ، ا  "
.ًاج ًاقض  ماهلا  ناك  .لب  ماقلا   س م 

َلا ن  لا  لواتو  نلا  باُس  قلا ، فلا  لصاس  َك  اذإ  عسا ، "
". مألا نان  لواح  .قذ  ىلع  ل  باعللاو  نال  ًاّدام  تس  .لك  لم  نلقف 

...نلوأ  " .قلاو جّلا  ع  هلعج  ام  هلخاد ، كای  ءيش  لك  ناك  عسأ ." "ال 
هلی هنإ  .نآلا  اه  قِّصأ  ُصأ  .پ  ا  ًاأ  تمأ  نأ  ي  .تام  نسفادو  .اتام  ...ماس 

!". عللا ه  ىلع 

اهعفرا قف  .ءيش  أ  ِّفت  ال  وأ  .ةعللا  ق  وأ  .مأ  وأ  .ناج  ِّف   "
". لذ ىلع  ِّر  .لا  ىلع  لا  لصاو  قف  .ًاضرأ  اهحاو 

راقلا فب  َّفی  ناك  هل  .ًاللق  لذ  َّت م  ار  .هفن  ىلع  يتاّراغ ل  بَراح 
.ةق تال  لم  مو  تزع  اتََو  ههذ ، ماوأ  ةعاإ  ناغت  هالجِر  عت  .ًاأ ل 

.ًاج عم  ت  يمامألا  فلا  يف  ةأما  لاق  ًال ،" "ل  

.َلا هل  فهو  ةّ ، يتاّراغ  اهلع  َّدر  ًاأ ،"! ًال  ِكاث  "ل  

ةعالا .نفِم ك  .ًاقح  ًافاع  نم  هنإ   " .يتاّراغ ت  ًافاع ،" نم  هنإ  "
."؟ فكام ا  نآلا 

َلعف اذام   " .فلب فكام  هلأس  ككأت ،"؟ ةلاسر  َلسا  امع  هَلعف  ءيش  لوأ  ناك  اذام  "
."؟ ًاقح كراس  نأ  فع  امع 

لَّللا عِّولا  ضالا  ههذ م  رَّح  ث  ههج ، ىلع  ةع  هعاس  حَمو  يتاّراغ ، ع 
.ةجافلا ةمالا  ةللا  لت  ىلإ  قعلا 

لا قوص  يف  ةدجم  ةلاسلا  .ةعج  ه  ع  ناك  .اهلع  يف  يمأو  .حل  ُك  "
ينأ ينُت  اهنأ  ًاكأم  ُك  يل  .اهتام  ُفع  ال  والد ، نغلو ، ب  خ  اهلعو 
ُك يل  تالافحا ، قُأ أ  .تم ل  اهُتأق  .ًاعم  ثالا  وأ  يهلا  وأ  ينلا  راخالا  يف  َُسر 
بض هحأ  نأ  اك ل  عشأ  كأ  لو  اهقو  ينالت  امق  .ًاقثاوو ل ت  .ًاقح  ًاروم  .ًاروم 



ةذ ةلا ل ت  كلا  ةس  نأ  كردُأل  ةافك  ًاذ  كأ  .نلم ل  يف  ًاحاو  ُك  .ةّم  ه 
". ًاأ يه 

.لبإ لئاوأ  ةئار  ّو  ِّف ، حارو  ةلل ، َص 

مألا ال ب نأ  قعأ  .ينقای  صاشألا  دع ك م  كاه  ناك  .عجالا  تأ م  "ل 
ةلهم خآ  ُت  .ةعللا  زام  اهب  نلق  يلا  قلا  حإ  اهنأ  .علا أ  عم  ًالثام  ن  نأ 
راد يف  ًاك  ًات  ءاع  يلالا  ملا  يف  يل  اماقأو  ّت  لبأ  مالا ع م  يف  بانالل 

ُجَف ةلك ! ءاقلإ  ينلا  علا  أب  للا  لوات  عو  كاه  يئاقصأ  لك  ناك  ةللا - 
ناك .ن  نقِّف  علا  حارو  زفأ ، يل  هج  راق  لبأس  ينأ  فك  ًاش ع  ُتو 

."؟ هقأ ام  فعت  .هسوؤر  ىلع  عللا  غغ  ناع  ُع  ينأ  اك ل  لذ 

.كاد اناك  هع  ل  ِضو -  فكام ، لاق  فعأ ،" عن ، "

ةلصام َّت م  هل  .هنام  يف  داو   ًاّم  يتاّراغ  َلفج  .ةأف  اهفلخ  قدالا  تّود 
؟ ةمداقلا ةلا  نأ  اذام  .هّس  يف  ّف  ةلا ، هه  ءاعلا  ةغلا  .ام  ةق  لا 

". هنإ ج  " .فلب فكام  لاق  قلا ،" "

.ةعاس تی  هنأ  َّت  ّدلا ، فكام  ع  نأ  لقو  يتاّراغ ، لأس  نآلا ،"؟ ةعالا  "ك 
.هه ىلع  ةیح  ةلاّقب  هشأ  نالا  ماه  ناك  .يهلإ  ا  ناك 2:38 .

قالا ًاك ع  اوعبا  اناك ق  .فكام  لأس  لذ ،"؟ لوعلا ع  عقُ  نأ  ٌحأ  لوا  لأ  "
يتاّراغ ناك  .اهقاو  اهقفال  ٌج  لِسرُأ  ق  ناك  .م  ةم  يلا  ك  لوراه  مامأ  نآلا ،
لبأ ةصف 31  مت  نأ  عقُ  نأ  ٌحأ  لوا  لأ   " .قشألا بالا  ل   هنأ  ًاروم 

."؟ بانالل

نامزال اق  قف  يمأل ، صاخ  یص  هنإ  نستا -  رلاو  ناجو  يمأ  .ءلا  يف  "ل 
َروم اناك  .ءلا  يف  اهب  ءوهب  رَّت  رمألا  ناك  ةخألا -  ةلا  تالا  لا  اهع 

حن تاراخالل ل  اعخ  ةع  ةنالا  هراعأ  قفت  یلا  للا  يف  دالوألا  عم  نأل  َرفو 
ةمو ئاس  ةم  ماسا م -  هو  دالوألا  فالآ  يع  لای  اهو ال  .قف  هم  ةلا  ناثا 

". اه فعت  نأ  كراخا ، يل ی  ةم  ةراهم  جت  الو  .ياحا 



عَّت لهم ." ينفلت  ثح  .عللا  ءاعلا  لذ  م  ءاسألا  ن  هنأل  كألا ، "
.ًاللق فكام  تص 

ًائاس َك  نإ  فعت  الف  .ءاسألا  نلعُ س  هل ال  لا ، ءاسألا  ئالا  َس  .لجأ  "
". ياحا دم  وأ 

ناو فكام ، َفاو  هفن ،" خألا  بانالا  خرات  ىح  فص  نس  اذام  نغلُی  الو  "
.قف ماأ  ةعرأ  م  لو  تاس  م  ناك  خألا  بانالا  عم  نأ  ل  اك  ةلألا  ع  َّلی 

". ةصالا هق  نافلا  نلّف ت  لجأ ، "

ساقأ يف  ءالا  ىلإ  عفتراف  .تانلالا  ةغص م  ةعم  لل  َلأ  َلا  يف  ٌش 
.ةمات ةسال  ًاع  ةئداهلا  ةلا  حالا  اهلقنو  .فصألاو  خألاو  قرزألاو  حألا  م 

لالا قلا  ُك  .ءاسألا  ئالا  َس  امع  نفللا  هان  اك   " .يتاّراغ لاق  لذ ،" "أ 
". هارأ ام  یت  تأ م  .ًارف ل  يسك  ُقس ع  .ءاعلا  علاو م 

بالل ًائاد  ل  رمألا  م  علا  اهف   " .فكام َفاو  نأ ،" نت  نأ  لَقعُ  ال  "ال ،
". خآلا

امع لوألا  بانالا  خرات  لم  .يّی ل   علا  أب  اهع  .رعلا  اه ه  عن ، "
". ...ناج .ئاعلاو  ُلا  ًالم  ناك 

يهی نأ  لق  تس  فكام  وأ  امإ ه  .ّهی  .خآ ال  ءيش  لك  هخأ  قف  ال ال ؟ .َص 
ام رق  ةق ، أ  قلا ، يف أ  ًالك ، يعس  اهنإ  ناج  لاق   " .حجرألا ىلع  اهالك  .اه  لك 

ينأ عشأ  يلعس  لذ  نأ  اهُتخأ  .لبأ  يف 31  بانالا  عم  ُمسا  اذإ  تام  ءاشأ م 
.ًاك ث   م ، ينأ  عشأ  نأ  م  لفأ  لذ  نإ  لاقو  ًاك  يم  اهغأ  اهو  زاهنإ ،
هفت ُلَواح  ُل  خآ ، ءيش  يم أ  َل  .فعأ ل  ال   " .فكام ىلإ  يتاّراغ  َن  يلَّستو ."
َفع .يتح  يف  لاع  دجب ح  هشأ  مألا  ناك  .عسأ  ...تالا ل  ءيلا  اه  .اهل ل 
لا هفن  قلا  يف  ار  .هفت  تأب  اهنأ  قعأ  قلا 800 . لاتالا  لق  ي  هنأ ال  ع ح 

". ًالهس ًاراق  هنأ ل   لع  هللا  هفأ ، انأ  هف  ُتأب 

، لاق .لئاه  يقم  ّح  هلو  ضامألا ، هنإ خ ب  .نستا  رلا  رود  ءاج  "ث 
لعفت .حال ال  يه خ  دلا  صف  ةاحالاو ، ةلوألا  ةعلا  .ار   ا  عسا  '



ىی نأ  ةاهلا  يف  هل  ُلق  يل  ُعسا ، ام  رق  هعم  ًاّهم  ُق  ار .' ا  مأ  لجأ  اه م 
ًابأ  عجای  هحالأ  يل ل  ًاج ، عفتم  يمأ  جَّوی  نأ  لاحا  نأ  لعأ  ينإ  ُلق  .عضلا 

". لذ

.نالا ماه  عضم  ين  قل  .هعش  يف  هی  يتاّراغ  رَّم 

كأ نأ  رأ  ُك  نإ  ث  هنأ ال  ينخأو  ًاّم  خ  حاف  .اهع  ِغ  يهلإ ك  ا  "
لم ساحإلا  ع  هلاق ، ام  اه  نأ  قعأ  لا ، ةداُق  ...لم  ساحإلا  ينإ ع  لاق  .يمأ  لق 

رعش يلأس ع  .فعأ  ال  لقلا ، اه  ءيش م  وأ  هلئاع  يف  رثأم  لق  اه  ار  لا ، ةداُق 
". يب صاخ  للل  لباق  ههجاو  غ  ال  .ناج  لم  ةفل  ةافو  يمأ  ذألا  يقالإ 

."؟ لذ ناك  اذامو   " .ًام فكام  لاق  ًاقح ،"؟ "

". ج نإ ل  هضأس  ينأ  هُتخأ  "

."؟ مأ نأ  اذامو  "

اذإ هلع  لحأس  ام  ةفو  .یلا  ىلع  ةرداق  ناك  اهنأ  قعأ  ال  .ًابأ  لا  لقت  "ل 
.فج خأ ، َّل  ناك  .ام  ًاعن  اهت  ىعأ  اه  تاح -  ةقل  هت  ءيش  لك  ةئالا -  .ُتف 
فك فعأ  ل ال  ٍساق -  مأ  اه  و -  هع ، ةسدالا م  يف  ناك  امع  ئر  باهلا  ىفت م 
ينأ َّت  اذإ  بانالا  ىلع  ًارداق  نكأس  ينأ  ق ت  اهنأ  ...و أ  .شاع  هنأ  الاح ل  ناك 
.فولا ل ِهف  اذإ  عس ت  هنأ  ةكأم  انأ  .هلاق  ام  اه  .فل  لجر  ئالا  .ئالا  م 
امع اهب  كخأت  يلا  ًامات  ةعلا  فب  ةللا  ةلا  بانالا م  لوات  امع  كخأت  قِفلا 

". ئالا ينأ م  ُفِعو  ةلالا  ُقلت  .اهض ث  لت 

". يع ىلع  "

."؟ اذام "

ياحالا ُك  .بانالل  لبأ  امسا 31  لصألا  ئالا  م  ع  اثا  .عن  "
". ماأ ةعرأ  ًالل م  ةدالا ع  ع  ةلالا  ُقلت  .ع  ينالا 

."؟ ًاقح يهلإ ! ا  "

". لا اه  ىلإ  ًاشو  ناك  .لجأ  "



."؟ ةرالا ...عت  اه  لع  الأ  "

.هفك ّهب  فكام  ىفكا 

أب لا  هل ، اب  قف  .مای  ام  ىلع  رمألا  حس  ناك 3:02 . .هعاس  ىلإ  يتاّراغ  ََن 
هلجِر نأ  َعَش  .علا  ماأ  ًافل م  ًامی  ناك  .ًاللق  كأ  ةقب  كّی  هلا ، ع  يف ش  ل 

.نآلا  

م لأ  َتص  قل   " .فكام لأس  ةا ،"؟ ل  لت  ...ق  نأ  ِّفت  لات  له ال  "
". هم نّسو  حاو  .نافلا  عم 

ّهی .ةاب ال  ةعلا  ام  فت  قو  يتأس  .ّهی  هم ال  كأ  انص  یلا  دع  نأ  "أ 
ءيش لك  ىفخا  .ًاأ ث  ًاج  ًاس  كأ  .لا ل  سلا  هف  ُحأ  قو  َّيلع  َّم  َْلعتأ ؟ اذام أ ،
ةققل لو  ىح  لذ  ةلصا  ةغلا  َّل  عت  .ةأف ل  ُفقت  لب  ًارت ، مأسأ  .ماألا ل  حأ  يف 
". لاز ءيش ق  لك  ناك  َُقسا  امعو  سلا ، ّحأ  انأو  ماألا  حأ  يف  ملا  ىلإ  ُتلخ  .خأ 

". ًةاه ةالا  ىلع ق  ءاقلا  راعا  ا  دالا  "

؟ لالا قِّلم  ةلا ؟ ئالا  وداّص  ّفت ؟ ةهجأ  نوب  ساّغلا  نأ  اذام  .فعأ  "ال 
عم جالا  لا ه  يلال  قو ج  ةت  هتف ع  نت  لا  هلبألا  علا  لماع  ىح  وأ 

". ةعللا ٌءج م  .ةاه  ىلإ  ةالا  ىلع ق  ءاقلا  لِّلقت  ءاشألا  هه  لك  خآلا ؟

.ًاش يتاّراغ  لق  ل 

". اه لعف  ا  .ئُن ال  انإ   " .فلب فكام  لاق  ًاللق ،" اعس  نأ ن  لفألا  "م 

.هعس يتاّراغ  داز 

يف ّو  ينّقس  ناك   " .فكام لاق  للا ،" ءاهلا  يف  اس  ةلاص  يف  ش  يبأ  "
قِفلا ل تأ  ءاس  ةرالا ، يع م  يل  ةعلا  تاجلا  عم  قلا ت  يف  يمو 

". تأت وأ ل  يع 

."؟ ةا ل  هَقهرأ  َلعف ؟ اذامو  "

اّخ قف  .قف  تاعاس  َّل ع  ناك  ةلالا ، تأ  امع  .لل  قو  كاه  "ل  



ئموأو ًاماص  كاه  لجأ  ُقو  و  يغی  حار  .لیآ  ب  رام  يف  ةجأم  ةراسو  ةئا 
ناض ناج  كاه  ناك  يمأ ، امعو ف  بالا  ىلع  عق  كاه  ناك  ام  ناعسو  ًاقفام  يسأب 

م يپ ، ، ' لاقو اهلع  ةحاو  ةن  يبأ  ىقلأ  .ع  اناك  يهلإ ك  ا  .لخلا  نافق ع  ناخ 
لفسألاو ىلعألا  ىلإ  ةقلا  فكام  كَّح  قح ."' ُِتو  لعلا  بالا  ىلإ  عت  نأ  لفألا 
ةغلا يخأ  ىح  ةئالا ، لت  م  ىلع  اك  ام  ناعسو   " .لا هه  م  ِضو  هَفك  ىلع 
.ةمالعلا ىلإ  ةرالا  اتداقو  ًاف ، ةلالا  ةئالا ع  َّح  .اهع  ةعالا م  يف  قف  اهنإ  .اتاك 

يف هاذ  يپ   ' لقت تسا  .ًاقح  لا   ام  هف  يلا  ةحلا  ناك  اتاك  نأ  قعأو 
يف ب خر  قف  يف  نق  هنإ   " .ةغو ةلم  ةق غ  هی  فكام  ففر  ةماغم ."'

". خأ وأ  ةق  .اه  لك  يهی  نأ  ىلإ  للا  ىلإ  ةدعلا  اوی  .لیآ ل 

ناك 3:20. .هعاس  ىلإ  يتاّراغ  ََن 

.لاق ًاش ،" "

.ح فكام  ِض  خأ ،"؟ ةم  تاح  ذاقنإل  "

". لا اهل  عن ، "

."؟ عن ًافوعم م أ  نس  اه  نأ  كأم  نأ  له  "

الم رمألا  دعت  ل  يل ، ةلا  .ًاش  كخأس  يل   " .ةهل يتاّراغ  َصو  فعأ ." "ال 
ققد جت س  الف  تایت ، نود  م  ت  امع  ىح  .قلا  دوح  .ًابأ  بالا  يف  ناك 

". للا قلا  اهو ل  .قلا  نالفت ب و 

لم داح ، ةك  تص  بقلا  ئالا  َرصأ  .قدالا  ترأز  اهل ، ةراشإ  ناك  لذ  نأ  اك ل 
ن ًافم ق  ًاتص  َلا  َرصأو  .عقلا  ةمم  تا  عراُم   ةأف  هَمأ  يمور  د 

.عاسالا ًاض ع  ًاعت  ىح  وأ  ًاهوأت ، وأ  ةهت 

.فكام َفاو  ًابأ ،" ًال  "ل 

اهَسا م ًاذعم  نأ  اك ل  َلا  يف  تاس  تهو  .لأ  لاللا  صأو  .اراس 
ةّمو ع ةلح  ةفخ  هل ذ  داعأ  ام  نلغ  ناخل  ةفالا  ةئالا  يتاّراغ  َّشو  .ةح  ةعق  لخاد 

، هءارو حأ  ًاسال  ًاَسَر   ّ هو  لا  َرو ن  ةق ش  فلأ م  لك  َّف  .هبأ 



امع ه ةران  ةقل  ىقلتو  هلیذ ، دراو  حَی  حار  .هّف  ىلع  ةغلاو  هف ، ٍلم م  ّهلا  هنالو 
راعلا تاذ  ةصاصلا  ةق  هعفد  .رالا  هلع  لأ  لا  لا  ةرا  َش  لا  نسب ، ىلع  حّنب 

.ه ةلالل  ًاقلق  اب  حأ  .عتو ال  هلی  حارو  ئاغ ، ع  دَّت  َلا ح  ةفاح  ىلإ  لقلا 
مَّقت ج .يی  كاه  فَقَوو  لل ، ألا  لا  يف  ىمو  ةلا ، لاجر  غص  ىف  ىت 
لس لا  نأ  يتاّراغ   َّ ةحاو ، عذ  ةلل  .َلا  لخاد  داح م  ت  ٌمأ  خََف  .هن 

ىلإ فللا  ىلإ  غلا  ىفلا  عاجرإ  ىفكا  لا  ل  للا ، عم  لح  الم  للا  ىلع  رالا 
.َلا لخاد 

حصأو .يلاقتلا  نللا  ىلإ  ةغلا  ءالا  لَّحو  فألا  لا  ل  ًءام ، ةسدالا  ع 
.هییأ نفو  هماقأ  ضرألا  ن  نجِّفلا  حارو  .تاقالا  َعفُر  .ًادرا  ءاهلا 

.عللا یام  ق  لح  ةداعالا  هاش  را ع  يلك  َّع 

ىلإ كاه  م  ةثو  دم  .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  اغوأ ، يف  نس  علاو  ةعسالا  ع 
هالا اهلت ب  اذإ ل  الإ  ققل ، اهؤر  س م  لذ ؟ ع  اذام  .ةآك  هباصأ  .ترف 

؟ فن ىلع  ت  اذام ؟ .هللا ث  حس  ال  - 

ىلإ نهی  یلا  دالوألا  قف  .لاح  ىلع أ  كاه  انت  همأو ل  ناج  نأ  ةأف  ًاكأم  ناك 
َّس .ةثاغإلا  تاسو  .لا  هب  ععت  لا  رانالا  هعلا  ةؤل  فّهلم  هسرم ، فن 

لقلا قلا  لذ  يف  .ةلا  ءب  م  لل  لق  اش  بك  ةثاغإلا  تاس  هعأ  قل  .كاه 
.قلا

اغوأ لخس  .ا  نا  .ءب ن  لذ  لعفس   " .فكام لاق  ءارلا ،" ىلإ  عجن  اه  "
."؟ يتاّراغ ا  أر  ام  .نلصألا  ةثاللا  ناسفلا  .ًاعم 

.ةج ةف  تب  .يتاّراغ  لاق  فام ،" "

هجلا لوراه ك ذ  فالا  ةاهن  يف  اتو  ةم ، لك  ًاللق  ءارلا  ىلإ  نعجی  احار 
: ةلُلا عُّت  لخاد  م  ماهابأ ، لأس  امع  همق  ىلإ  اوداع  هنأ  افِع  .ضاعسالا  دق  لا 

."؟ علا ةماع  ةرازو  ةدعلا  ًاخأ  اترَّق  "

يلا ةللا  وذ  َهلا  ماهابأ  هجو  يف  قِّ  هو  فكام  لاق  ًاقح ،" هه  هنإ  يهلإ ، ا  "
". ءلا اه  يف  ةصاخ   " .ماأ ةثالث  اهع 



نأ اك ل  ةِحُم  ةلل  او  ًاعر ، ةعلا ع  وذ  ماهابأ  نَند  ةس ،" ناثو  عس  "م 
ةّح يف  هّلعت  الع  ناك  .ةقلا  ُن  .غراف  مالك  هآ ، ...ةراقلا  هه  ىلع  انداجأ  َّح   " .هَّم ًانج 

". ةقفم ةمالع  ىلع  للا  اندرأ  اذإ  مالا  فلا  يف  خرالا 

فك ماهابأ ،  " .ن فكام  لاق  هُلا ،" ض  باُم  راح  ةهذو  ِّسم  بأ  هجو  "
."؟ ههك ةرو  يف  فن  عَقوأ 

كاه ناك  .هعاق  قدالا  هیح ل  لُ  أب  .م  ماهابأ  لاق  لخلل ،" يفب  ُتَخافت  "
.لا ةفلألا ل  ةللا 

". ملا لا  ىتلاك  ناك    " .ءارلا ىلإ  فلی  هو  ا  لاق  نالاغ ،" ناك  اه  "

.ِض ث  ًالمأم ، يتاّراغ  لاق  جولل ،" هفب  َخافت  "

راخا نفعت  له   " .هع ّيفهلا ت  لا  َّحو  هّخ  ىلع  هی  ماهابأ  رَّم  كألا ." "
."؟ لاقلا

؟، ةللا ةلا  يف  ةرالل  لَّهم  نأ  عت  اذال  لاقلا ، ناك  .هسوؤب  هلك  اوأموأ 
نإ لءاتو  ألا  هعَك  ىلع  ئفاد  اقب  يتاّراغ  َعش  .نامالا  يف  يهلا  قلا  ًاساق م  ًاءج 
نأ َّحأ  هنأ  غر  لأ ، أ  ع  .هالعأ ل  تارالا  لك  وأ  قعلا ، وأ  حقلا  وأ  ملا  لذ م  ناك 

.كاه جّعم  هرج 

أ يف  ةرالل  صاخ  ل  لَّهم  ينأ  عشأ  ل  ، " ماهابأ لاق  اهف ،" امو  ةقلا  ًاح ، "
يضالا ح دالا  نا  ُترمو  الا  ىلإ  يق  يف  ُك  .ًالاترا  نامالل  ُعخ  .ءيش 

فصو .اه  نفعت  لخلا ، ل  ا  يل  لع  ةقا  راهإ  لع  .راخالا  نوُ  اناك 
للا ىلإ  باهلا  ءاع  ُتّت  ُك  ال  اهلحأ ، كأ  ل  ل  .ملا  لذ  يف  يقا  لحأ  ينأ 

". ةحِم ةُص  اه  عم  َحُأ  نآلا ، اه  كأ  لو  الا  ىلإ  يق  ُعات  ُك  لب  .اهراحإل 

. هلاق  ا  اوَّف 

ىلع لا  غافلا  لذ  ُیأر  فهلا ث  رمأ  ىلع  ةع  ُترم  ينلا ث  راخالل  ُعخ  "
ةعضم عت م  ام  رق  لالا  اه  ىلع  ةاجإلا  ءاجلا   ' .للا ةاهن  يف  تافص  ثالث 

ا .ام  ًاعن  ًالم  ناك  يقالا  .يفل  ُلق  ًات ، هآ  ةلك ،' كأ م 1500  ماسا  مع  عم  ةحاصو ،
". ةعل ةلسأ  ةعم  اهل م 



."؟ قَّلا َمسا  نأ  له س ل   " .ءاف ا  لاق  َّغت ،"؟ ةم  ك  عن ، "

ُترم .قَّلا  يغلا ع  لالا  لذ  ًالك  ُن  قل   " .ماهابأ َفاو  ههك ،" رمأ  عن ، عن ، "
ينأ رعش  س  ع  لاقلا  ىلإ  ُلصوو  ق ، نفعت  نامإلا ، رق  ًاِّم  ةع ، اهلع 
سال ج تی  ٌغو  ينا  َّم  ًاخأ  .ءيش ث  أ  فلا  ىلع  ًارداق  كأ  .ةرالل ل  لَّهم 
لَّهم ينأ  عشأ  ، ' ةا ل  نَّود  ال  راخالا .' ءاهنإ  علا  ءاجلا م  .ئاقد  خ  ، ' لاقو

اذإ الإ  ينود ، ًالاح م  لفأ  نس  لاعلاو  ولا ، غو ع  ينأل  ةللا  ةلا  يف  ةرالل 
شأو يف ق  ةفغ  لل  خغ  نافل  ةحل  شأس  ةلالا  لت  يفو  ًاغ ، ُصأو  ُتفو  فص 

: سق ُك ب  ث  ةققد ، يلال  لب  ُتَّف  ًاحأ .' جعزُأ  الو  خافلا  فلا  ةعئا ه م  س 
اه نإ  يفل  ُلق  ًاأ .') عاقت  تاشاعم  خافلا  فلا  تاذ  لا  هلا  تاعئا  لك  يعأس  ')
ينإ لقت  ةلاسر  ُقلت  ًالك -  اهلكأ  ةلألا  ُن  ُك ق  هش -  ع  ال  .ًاقح  هباص  هقفُس 

". يلاوس لِّلبأ  ُتك  .ُلَّهأت 

.را يلك  لأس  ةاهلا ،"؟ ىح  َلكأو  "

يح تدارأو  .ةك  ةن  اهنأ  اّ  للا  نأ  اهف  امو  ةقلا  .مألا  حش  علا  م  عن ، "
ُتّفن ينأ   َّ اهنأ  ا  لب ، ِّم  يف م  يئات  ىلع ق  اهعتو  ةلاسلا  رِّت  نأ 
ًائاد كاه  ناو  يناهلا ، ىقلتأ  ُقف  .ش  لك  عم  اه  مألا  ناك  .نقلا  يف  لقم  كأ 
مألا ناك  لك .'؟ لأ  ًاقح ، ئالا  فنأ  كف  يف  َن  قل  يبآ ، ا  ، ' لم ًاش  لق  ٌش 

ناك ، " ةآ ًام  ماهابأ ، لاق  ةحا ،" .ساسألا  اه  ىلع  فّلا  ُلصاو  ينأ  ةجرل  ًام 
ام اهو  .ةاهلا  ىح  ئالا  فنأ  كف  لصاوأس  ينأ  علا  َّو  .لاو  حالل  ًةققح  ًةصف  لذ 

سدالا ًائر ، ًائاس  ُك  .ًارام  يفن  ُتجوو  ماألا  حأ  حاص  يف  َُقسا  ث  .هلعفأ  ُك 
." يفنأ يل  كف  ناك  لا  ئالا ه  نأ  ال أ  .عقالا  يف  ءاعلا ، هسإ م   َُ لا  ع 

ةكاع ةض  ةفال  ل  هن  يتاّراغ  عفرو  ئالا ، ب  عّقم  غص  فاه  نا 
اغوأ 16. لقت : ءلل 

.يلك لاق  لك ،"؟ لأ  لا ، تت م  نأ   "

.فجأ ت  لاق  ًاروم ،" ِّسلا ل  بألا   " .ةل ةفل  را  ىلإ  ماهابأ  ََن 
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ءج م َمسا أ  وأ  يف ج ، أ ع  َتأموأ  وأ  َمسا ی ، اذإ  نأ  ّتو  "
". ًاعس ًاح  .ةئال  يعا  قف  .رالود  فالآ  ةع  زفلل  صف  س  ةللا ،

كرالك د  - 
The Ten Thousand Dollar Pyramid ينفللا جمانلا 

 

، وی ل  .هف  يفاعلا  ّثألا  وأ  لا  م  لا  كاه  ع  ل  هنأ  ًاقت  علا  ََفات 
ع قر 202  ماعلا  لا  ىلع  ةرداهلا  ةعلا  يف  نو  اناك  اب  يتاّراغ   َعَش  اح 
لِق ةس م  ةلماعل  ضَّعت  راغ  لم  .لك  عضلا ل   نأ  ًاقت ، مل  اغوأ  هعق 

.ةضفو ةفامو ، ةنَزوم ، قف غ  لب  ةعقم  راتوألا  ل ت  لقلا ، يساق  يقسم 

ناك اب  .ةفئاز  ءاقخ  ةفر  كرب  هشأ  نواتلوأ  ناك  قف  .نواتلوأ  لم  اغوأ  ل ت 
تالفح ةیم  ةلا ، يف  ةحاو  ةم  هروت  لا  علا  نام م  لِفُم  ةیم  ةیج ، ةیم  اغوأ 

.ةللا ىعم  ل  سوهمو  قاقو  رفعو  لث  نل  ةلم  ةخاص 

ةرص تداع  .اغوأ  ىلإ  هلصو  م  ةل  ةف  لق  اغوأ  اوهاشو  اغوأ  اعس  قل 
ةناث عُ  ع  َلا  اعِس  .ًاراتو  ًارام  يتاّراغ  هذ  ىلإ  علا  لحالا  لت  يلا  تاجلا 

يلا رلا  يتاّراغ  ّتو  تاعاقفلا ، ه  ؤرو  فم  جّهب  ءالا  ءاضألا  تألمو  .تاملك 
ةخألا ماألا  لالخ  يمألا  يقلا  لحالا  ىلع  ةنالألا  ةلا  تاراغلا  خرالا ع  يف ك  اهآر 

.ةنالا ةلاعلا  بلل 

ةفصاع يف  راغص  ناف  لم  علا  هع  اراقتو م  جاعنا  علا  هع  يف  اقَّح 



.ٌرُِم ٌعج  .یالا  َلا  تص  يف  ٌمات  ٌلاعفنا  كاه  ناك  .ةلث  ةفصاع  يف  راقأ  لم  وأ  ةعر 
هسفو ةمق  كاع  لجرأ  اغوأ  ضح  هق ع   ّ َلل  ةفم  ةرص  يتاّراغ  لَّت 

.ءاحأ هلك 

، اغوأ كاه  ل ت  ةققلا ، يناعلا  حأ  .ةنفمو  ةقمو ، ةَعَلم ، ناك  اهفن  ةللا 
نحِّلی نورام  دالوأ  وأ  نوِخافم ، لاجر  وأ  تالج ، تاف  وأ  تاس ، تاس  كاه  لو ت 

خ تاحش  هل  يمی  يل  خاص  يلاإ  لجر  كاه  ل   .تالا  لغ  ةفم م   ُُ
يتاّراغ َعش  .هذ  نود  مو  سأر ، نود  مو  نود ج ، قل م  هشأ  ناو  َلا ، قف  .حأ 
لا هشأ  لذ  ناك  .ًاأ  لب  اوعش  خآلا  نأ  فِعو  .عو  تص  َلا ل  س  نأ 
لعتو اهفاأ ، م  ةعش  لك  فقت  تاملاو  خلا  هرعش  عم  ةقالع ، ةئاهك  جابأ  ب 

.َلا اهس  يف  ناجَحت  اب  تاراش  ناقلُتو  ناقّقت  علا  لعتو  فلا ، يف  ّتی  ناللا 
.ةضأ َلا ی  ناك  فالا ، ةاهن  يف  .هم  فلاو  َلا  .َلا  ِع  داعسإ   

علا هع  اعاضأ  .لحالا  غلی  ةنَّلم ذ ع  ةقرو  تاصاق  يف   هق  اّقش 
ءاهلا ةئاع م  ةقرو  يتاّراغ  عَنا  .ةنَّلم  تالم  قاروأ  ةفصاع  يف  علا  هع  ىلع  اوعو 

ةقرو َمأ  .ماجألا  لاك  ةضار  لأ ع  لرال  نالعإ  ىلإ  هفن ی  جوو  نلاو  كالا 
.الفات نج  عم  هجل  ًاهجو  هفن  جوو  خأ 

لا ىلع  ّلت  ةقن  يفو  قر 202 ، لا  ىلع  ىلوألا  ةللا  ةق  ع  ةراثإلا ، ةورذ  يفو 
ناض نافاّك  ناءض  كاه  ناك  هماقأ ، ةَُم ع  ـ لا ةللاو  هفلخ  دلا  ءيللا  يئلا 

ًاّدم ٍةسله ، لم  هج  يف  هع  عی  كاه ، ئالا  ناو  همامأ  ءاهلا  ناق  نابأو  ناناجرأ 
.هلح هلا  َلا  قَُّ ع  ىلإ ح ال  لفاغ  ل  ةمرالا  هت 

نفهی اناك  .ئس  ل  ةنَزوَُم  قف  هساحأ ، يف  ةعقم  راتوألا  ل ت  نوئالاو - 
ع ل   .هم  اق  یلا  نثاللاو  ةعلا  ًالك ، ةعلا  غو  ةخالا  هتاصأ  ةق 

ب ح ةئالا  نأ  ام  ةق  اِهف  ام ، ةق  لذ  افع  هل  نفهی ، هنأ  ةفعم  نجِّفلا 
.كأو كأ  تان  يف  هفنأ  امرو  مات ، ن  اصُأو  خأ ، ةل  لكا  تلا  ةغلاو  تلا 

، فاهلا فقلا ع  ىلع  رداق  لای غ  ناو ال  هرل  ألا  نالا  يف  حُِم  لأ  يتاّراغ  َعش 
.ةثرالا فش  دق ع  هنأ  ِهف  هنأ  غر 

هع ًاقلغُم  هكُر ، ىلع  هق  ناغلم  ىعی  تكام  ع  وذ  ٌئاس  هلك  هقنأ 



ًاشاك مامألا  ىلإ  لنا  .لخالا  يف  هغامد  ءاقإ  لوا  هنأ  ل  اك  هغص ، ىلع  هی  ًاغاضو 
يف يتاّراغ  ّف  هم ، اه  ك  ةخ -  ةرّس  ىلع  ةعان  ةر  لم  لا  ىلع  هفنأ  ف 
ع ئالا  فاه  فقت  .محر  ل  ناغلم  فُِن  ث  لا -  ىلع  هفنأ  للا  اه  ِّهی  نأ  هّس ،

نت نأ  هفن  َعَو  .قف  ًائج  أهی  ناك  لا  هرص  يف  لألا  ف ك م  يتاّراغ  َعَش  .لذ 
.نلا ةاهن  هه 

كأ يتاّراغل  قوی  ناك  .ًاّل  حصأ  لب  فُع ، .را ل  لأس  بقن م ح ،"؟ له  "
.نآلا

". ةم ارو  .ًاملك  ناث  يلاح  "

.ن را  لاق  يتاّراغ ،" ا  عل  نأ م  "

.را .هم ل   را   ناك  نإ  راسا ل  .ًاجافم  َّدر  انأ ،"؟ "

أموأو رقلا ." ءاله  حأ س  ال  ةاهلاو ؟ نآلا  ب  رأس  َم  انأو  .مأو  "س ح 
قام انأ   " .یش لاعفنا  اهل  فهو  ةك  ةءاإلا  عا  هنأ  اب  لا  َلا ، يسلا ن  هعصإ 

كأ ٍلاع  ٍت  هل  افه  . !" نورق نأ  نورق ! " َلا : يف  ةأف  حاصو  فئاخو ."  " .لاق للل ،"
.بالا م 

.الزام ًاج ع  نوع  الك   " .علت ...قأ ن ."... .للل  قامو  .ًاأ  فئاخ  انأ  "
". اهل ىلع  ًارداق  نكأ  يل ل  اهارأ ، .انعُی ق  لا 

-". لقت ناقلا  "

رداغأ ينأ ال  الا  عم أ ش ، حم  لا  لصالا  .ناقلا  هلقت  لا  ام  فعأ  "
". راج كاه  .ةهبام  ةلالا ل  .لا ل 

". لقألا ىلع  اهاس  .لذ  لقت  نأ  لع  لهس  "

لل اوّم  .فللا  ءوهب م  اهم  بقا  قو  فكام  لاق  ًاءس ،" عضلا  لذ س  ار  "
ىلع بوات  اهؤر  يتاّراغ  ةعاسا  ناو  .بوو  عاقت  ةماو ع  ءافص  ةیت  ةراشإ  ت 

.َلغُتو حَفُت  ةفم ، ءافص  ع  اهت ، اوَّم  نأ  ع  فصلا 

يف ىفخا  ام  ناعسو  ًاللق  هعس  داز  اه ." عبأس ع   " .فلب را  لاق  نم ،" نأ  "



.ةمالا لاللا 

.ًاعم فكام ، لاق  علا ،" اع  فلن  انأ  قع  "

.ىلعألا ىلإ  يتاّراغ  سأر  فق  اذام ،"؟ قع  "

ىلع ار ه   " .يتاّراغ ةله ن  ةن  ىقلأ  .ّب  فكام  لاق  لا ،" اه  ىلإ  ًاش  "ل 
". فلسأ انأ  ار  .تاح  ُتقنأ ل  لا  اهل  ار  .ام  ىلإ ح  ح 

عش قف  لذ ، عمو  ماقلا ." قلا  علا  نلّف  فلا  نأ  ُتَقعا  يهجو ؟ لم  هجب  "
.ةأف جاعنالا  عب 

."؟ عادأ يعس  له  : " مداصو يئاف  ل  فكام  لاق 

-". عللا اهیأ  ، " ًاهم يتاّراغ  لاق 

لِّهسُأ ل  عللا ؟ فلا  داعالا  اه  ل  يتأت  یأ  م   " .ةاف فكام  لاق  صا ،" هآ ، "
."؟ لقت اذام  .ال  مأ  حمأ  ُك  نإ  فعت  نأ  حالا ل  ًابأ  ةلألا  لع 

نأ هّهی  ع  لو  .َلُی  نأ  دارأ  هنأ  اهف  امو  ةقلا  .هقلح  يف  غ  فاف  يتاّراغ  َعش 
نأ .فكام ل  ی  هّهی ه  ام  لك  .راحالا  يف  نآلا  لغم  للاف  مأ ال ، ًاغ  اه  ناك 

.ةقلا ههب  ل  فكام ، هلی 

.ةلم هلج غ  يتاّراغ  كتو  يتاح ،"- يل  َتقنأ  نأ  أ  ًاح ، "

لغسأ انأو  ءي  يل  یَت  نأل  ةراقلا  عشأ  نأ  يب  ضَفُ  له   " .فكام ِض 
."؟ فلا

". يب ءاهسالا  فقت ع  ل   " .للق ع  يتاّراغ  لاق  هت ،" ام  لعفا  "

."؟ فام نأ  يع  اه  له  "

ًاغم مَّم  هنأو  همق  يف  قِّ  ناك  لا  نسب ، .يتاّراغ  حاص  هت ،"! ءيش  "أ 
.يتاّراغ حاص  هت ،"! عل  ءيش  أ   " .ًالفاج هن  عفر  ًاقت ،

يتاّراغ فك  ىلع  َّر  ًابأ ." لب  ّشأ  .ار ل  ا  سأ   ال   " .خأ ةم  فكام  ِض 



.فللا ىلإ  عجاتو 

.ًاراُم يتاّراغ ، هف  قَّح 

. نسب  لاق  ًابأ ،" يف  نأ  ه  "ال 

."؟ اذام "

.اهلخاد يف  دجو س  عم  صاصلاك  نالقث  امق   " .نسب هوأت  ملك ،" ةعرأ  يلاح  "
علی ًاعج  رِّم  لجر  لم  هنإ  .ع  ِف  ًافاع ل  بلا  فكالا  اهو  .ق  هو 

". ءاعمأ تاِّلُم 

."؟ حأ هذی  نأ  هنأ ی  له ت  "

لوا لا  ام  لءاتأ  ةق . يضا  لقت  ًةفال  ل  نأ  نأ ؟  أر  ام  يهلإ ، ا  "
.هع علا 

.هلإ ع  ع  نسب ل  نأ  أر  هل  خآ ، ًاش  فس  ناك  .يتاّراغ  لاق  فعأ ،" "ال 
نارلاو .هءاح  ََقَف  قل  .عر  يف خ  ةمسم  ةقَهلا  همالمو  یج ، همق م  قای  ناك 

.ةللا يف  ةدامر  ءاب  ًاساقأ  نافّل  همق  يف  نارقلا  نابألا  ناضالا 

لقت ةَقم  ةئاهك  ةفال  كاه  ناك  اهم  ملك  عو  نل 52 ،"  " لقت ةفال  اوّم 
.ةءام فحأ  يتاّراغ 47 " "

قف .هه  نأ  نسب  هق  ام  فع  ناك  .ًارداق  هل ل   ًاللق  نأ   يتاّراغ  دارأ 
ةراع ع هلجِل  ةفللا  ةهلا  يف  تالعلا  ناو  .قرزأ  ران  لم ق  قفلا  هدع  نأ  َعَش 
.لق ل ه م  عش  ءيش  كأ  م أ  داح  باع  لَُ  همق  يف  رَلاو  .ةهلم  تاحّقت 

دم ئالا  م  یعلا  ناك  .لاح  أ  ىلع  َّم  نعم  بانأ  ةع  لَكأ  هل  ًاعئاج ، ع 
لذ ...هلم ل  ح  نأ  يتاّراغ  غی  .لاقعالا ل  عم  لاهأ  للا -  ةم  ةع  لكاه 

.نفللا ةلآ  اهنأ  اك ل  هعالضأ  ىلع  فعو  هخ  ىلع  هی  رَّم  .لاح  ىلع أ  ل  ناك 

ناك ِعُم -  ـ لا هت  م  نسب  جاخإ  ًالوام  لاق  ًاخم ،" فرا  م  عسأ  "ل 
.ًاك نلوأ  ةلاح  هت  هلاح 

". اغوأ رع  ءاثأ  َّت  هلجِر  حإ  نإ  هحأ  لاق  .ال  "



."؟ ًاقح "

". هلاق ام  اه  "

علا ناك م  .فرا  ىلإ  فللا و  ىلإ  عجی  يل  ةجافم  ةغب  يتاّراغ  َعش 
ةخم يف  نآلا  حصأ  لا  ًاخأ ، فرا  أر  هل  ًایت ، يتاّراغ  لانو  ةللا ، يف  هداإ 
قاض قو  .لا  ةتم م  يف خ  ِّهم  ههجوو  جع ، هو  لوهی  فرا  ناك  .ةلفاقلا 
ةب هفن  ِّل  ناك  .هتس  فخاو  .نعم  عق  يَف  هشأ  اتب  اهنأ  ةجرد  ىلإ  هاع 

.ةتر ةفم 

.يتاّراغ لاق  فرا ،" ا  احم  "

ل فرا  خََص  روم ،"!  " .لالا هیت  ...رُِّحو  َّعتو ، فرا ، َعترا 
."؟ ةلفلا كؤاقصأو  نأ  نآلا  َترُِس  له  َلعف ؟ اذام  نا   " .َِش

.يتاّراغ لاق  ةج ،" ةلا  وت  "ال 

ل ةلا ؟ ُتخأ ع  امع  له ت  .ةلا  ءج م  اه  لك   " . فرا  با 
ه ىلإ  فرا  تص  فنا  لغو ." نسفاد  لو  .يقِّ  ل  نلوأو  .يقِّت 

!". هرق ىلع  ُقر  قل  يتاّراغ ،  " .قالا لَّم  ةراعلا ، ك 

". عم اه   " .فلب يتاّراغ  لأس  لجِر ،"؟ لت  له  "

م كأ  ىقی  ل  .س  .ةلللا  هه  هلك  نوراهس  .ًائاس  ثالثو  ةخ  س  ی  "ل 
ع للا  تس  .يتاّراغ  ا  ىقلا  كؤاقصأو  نأ  .س  .لا  هت  امع  ئاس  ةع 

." لللا فم  نتس ع  .حالا 

هلُ نأ ی ، دارأ  .نآلا  ًاق  لوس  فرا  نأ  فِع  .ةأف  ةك  ةق  يتاّراغ  َعش 
هنأ فكام  ُو  ی  ءيش ، لو  خِرالا  همقو  هلی  لا  قفلا  هدعو  ضضلا 

.هعب ءافإلا  س م 

."؟ زفت امع   " .ٍلاع ٍت  يتاّراغ  لاق  لس ،"؟ اذام  "

كألا ق ءلا غ  يف  ههجو  او  .لالا  ناك ی  هنأ  اك ل  ح  فرا  با 
.َه ناسال ،" نامق   " .ةرّم تاض  هضو  هَعفد  قالع  یی  نأ  اك ل  ناو  َّعت 



ال اناك  نإ  اهلع  ةعللا  ةا ، ل  مقلا  تاه  عقأس  .يتاّراغ  ا  ناسال  نامق  "
اهقارأو ةلاّغلا  يف  مقلا  تاه  يمرأو  تیج  سال  مق  عضأس  .ةن  لّت  ناعت 

-". ناروتو ناروت 

ق ساحإ  هاعاو  .ن  يتاّراغ  لاق  ءاقصألا ،" عب  غس  ار  نأ  ُتَقعا  "
.ٌسآو ٌناخ  رانالا ،

."؟ ءاقصأ "

ا حأ  كقف  .تت ل  ؤب  الك  َُّس   " .ةقف يتاّراغ  لاق  یص ،" نأل ل ل أ  "
.اه لعفأس  ار  .لا  ىلع  هوو  هوّف  نأ  ع  غامد  ىلع  أو  فلخ  سأس  ار  .راغ 

ه ناك  هع ، ًاع  ِّل  ناك  هلكأ  هسأر  نأ  اك ل  ًانج ، ًانج ، اه  ناك  اه ." الك  لعفس  ار 
لك َّلتو  ...يج  خاصو  ...ملاو  يج ، هجو  ىلع  ةئاهلا  ةقلا  ةهف  اهب  حَّل  يلا  ةلا 

.ةئالا ةلاعلا  قت  ةف  ةهلا ، ماقنالا  ةف  ههذ 

لم تمأ  نأ  رأ  ال  يهت ؟ نأ  اذال ت  ، " هو ی لق  فرا  ناك  يهت ،" "ال 
". ...آ ...آ  رعأس ! رعأ ؟ نأ  ينت  له  اذام ت ؟ .ًامات 

."؟ ًاأ نأ  يلت  نأ  له ت   " .ن يتاّراغ  لاق  غامد ،" ىلع  الك  "س 

.غافلا يف  ناقّتو  تم  هاع  ناو  ب ، فرا  هلإ  ََن 

لع ةعللا  .فرا  ًاعم ع  َعسأ  .رقو  ّم  هنأ  َعش  .يتاّراغ  َه  فسآ ،" ...آ  "
؟ اذال اذال ؟ هّس ، يف  َّف  فكام ، ا 

ناك ةلا  ههو  .اهحأ  فرا  نأ  ّب  الو  ةحاو ، ةعفد  ناَف  ىفتو  ةأف ، قدالا  ترأز 
.لتاقلا ناك  هف  هخ ، ألا 

ٍت ىحو  ًانج  كأو  ىلعأ  ٍت  ئقق ، فرا  ناك   . فرا  ناك  ث 
- قرأس يتاّراغ ! ا  كق  ىلع  قرأس  يتااااّرااااغ ! يتاّراغ !  " .َلا نج  كأ م  ٍعم 

."

!". قلا غلا  اهیأ  صا   " .ماهابأ حاص  صا ،"! "

.ه أب  ث  فرا ، فَقت 



.ماهابأ ت  لا ،" ىلإ  هذا  "

ىلإ هس  .يقلا  ىفلا  اهیأ  يبآ ، ا  يی  هَلعج   " .ًاِّم را  يلك  لاق  نآلا ،" َن  "
". همأ ُو  للا 

كاه .ّعقت ل   يتاّراغ  ة  لعج  ًاحاش  ًاغراف  هتص  ناك  .ه  فرا  ّسا 
.هف لمأ 

ًافسم اه  لأ  فرا ، ا  ههههآ   " .ك حاص  همأ ،"؟ فللا  غلا  ُس  له  "
."؟ ًاج

عن .لأی ل أ  ةف ك  ل ل أ  هنأشو ، هتا  هّس ، يف  يتاّراغ  خََص  هنأشو ، هتا 
راهی نأ  دارأ  .ًاأ  لب  فع  .فرا ق  ت  نأ  دارأ  قف  هه ؟ ةیدلا  ةقفالا  رافألا  م 

.دجلا لوو م  فرا 

.هلك هلع  فللا   يف  ةللا  يف  باس  نأ  حجرألاو 

َلا ناو  .َلا  يف  ل  قِّو  ًالهم  ي  ناك  لا  فكا ، ِلو  هعس ، داز 
.ةها هف  قِّ 

.فكام لاق  راقلا ،"؟ ذاتا  ىلع  ينعات  اذال ال  "

."؟ راقلا عضم  ام ه  .كألا  "

". مأ ه .فقلا ن  يف  جای  "َم 

". ةصالا ئالا  ةفغ  لخاد  دجم  فقلاو  .الك   " .يققح عاسا  يتاّراغ  ِض 

."؟ لك لأ  ةواهلا ، ةفاح  ىلع  حجرأی  فرا   " .لا يف  فكام  هرا  ل 

". لذ أ  عن ، "

قعتو ...ءيش  لح  لك خ  يت  .ّغ  اهو  .ةیدر  ةلألا  .نآلا  ع  هؤر  رأ  "ال 
."؟ ةك دم  ةلا  ئاقلا  نأ  يف  الأ  .هت  ...ءيش ث ال  ىلع  مع 

."؟ ًاقت ةشاعلا  ةعالا  اهنأ  كِرُت  له  .لذ  يف  ًاك  ِّفأ  "ل 



اذال ، ' لقتو ةلوألا  باعلألا  ىلإ  لت  تاح ث  لا  ةنالا  فقلا  ىلع  نّت  ه  اه  "
."'؟ عللا جالا  اه  قف  فقلا  رأ 

". عن "

.ًااغُم فكام ، لاق  لك ،"؟ لأ  ًاهم ، نت  دات  "

هعُی ءيش  كاه  ناك  .ةهل  .ًافعم ث ص  يتاّراغ  لاق  عام ،" ةراثإ  ةعص  دادت  "
فكام ث ىلإ  ا  هن م  لّقی  يتاّراغ  حارو  .هلإ  ا  نا  قف  .نآلا  قلا  ع  ًاك م 

."؟ هقا نأ   لق  هعش ؟ ایأر  له  ...نلوأ  اهیأر  له   " .ا ىلإ  فكام  م 

.ا لأس  هعش ،"؟ نأ  اذام  "

". ًادامر ح  ناك  "

ءيش وأ  راغلا  لذ   ناك  ال ،  " .ةأف ًاج  ًافئاخ  اب  هل  فكام ، لاق  نج ،" اه  "ال ،
". خآ

.خرالا لق  ام  لا م  اه  ىلع  لا  انأب  انأ  اك ل  وی   " .يتاّراغ لاق  ًادامر ،" ناك  "
لو ام  الك  ار  ...ل  ًالوأ ، ه  ِّفأ  يلعج  ام  ةقلا  لب  ح  ...ح  نلوأ  عش  ناك 

حالا ًاّم  همامأ ، يلا  ةعلا  يف  قِّ  حار  .ةك  ةآل  ةِّم  ةفلا  ناك  ع ." لذ  كرُن 
.ههجو ىلع  ةعالا 

."؟ ةتاللا ىلإ  اهجتأ ل  له   " .يغ فكام  حار  سأل ،" ُك  سأس ، سأ ، ُتس ، "

.هّس يف  يتاّراغ  ّف  ملا ، يف  نقلاع  ن 

تامالا ءاضأو  َلا ، يف  جّهت  ةزلا  ةرالا  .ه  هع  ىلع  كَّت  هماقأ  ناك 
لق هدجو  تدَّح  ةغ  ةفم  تاك  ًامن ، ناك  ار  ةّضََعلا  ةرالا  باعلألا  تاراش  وأ 

.هاتالا يف  ءيش  ىلإ ال  ت  عو ،

". نلا ءلا  باُ  نأ    " .عتی هو  يتاّراغ  لاق  لجر ،" ا  "

حصأو .ةل  ةلت  دعص  اوأب  ق  اناك  .ةع  ِض  ث  نسب ، َفاو  حص ،" اه  "
َعَش .مقلل  جعم  اهو  دُّت ، تالصو  اهعب ع  ةلصم  ةسأ  حالأ  ةراع ع  لا 



ةلِض تاعم  حالا  فج  قو  .ةقرلا  لم  ًاج  قلا  هئاح  ةاح ع  ل   ّ هنأ  يتاّراغ 
ع يف  اوضاو  .هلس  ضعا  خأ  ةعم  تاراقو  رافلا ، لعو  كالا  تافالغ  م 

.ةتاذ ةقف  يتاّراغ  ّف  ًالع ، اه ل  .اهع  هق  اّق  يل  ارا  نأ  ىلإ  ًاقت  كامألا 

.ةراعا ةب  فكام  هلأس  امامأ ،"؟ لا  ام ه  "

.ةغلا تاللا  لك  ّت  ي  ال   " .ههذ يف  ةخ  سی  نأ  لَواحو  هع  يتاّراغ  لغأ 
لا ىلع  س  .اغوأ  م  كأ  ةاللا ، يف  ةیم  كأ  يناث  يهو  نل ، ىلإ  لس 

يغر ناك  .رالا  تك  ةداج ن  نآلا  هل  يضالا ، يف  ةنل  عراش  لذ  ناك  .ًارف  يئلا 
". ع مز  لذ م  لَح  .ةللا  ةلا  زاف  لا  یام  حلا م  بالا  تك 

.ا لاق  لك ،"؟ لأ  تام ، قل  "

يف مد  ّت  هل  نأ  َّت  .ىعأ  فن  ةلا  ىهنأو  هع  حإ  ملا م  فَن  .عن  "
، ثلا اه  ءع  ففل  ةفعض  ةلوام  يفو  ةلا ." ءاهنا  عسأ م  يلاح  ع  تام  .هغامد 

". ع مز  لذ م  لح  : " يتاّراغ رَّك 

تص ح لم  هماقأ  ت  عِقفت  كالا  تافالغ  حار  .قلا  عل  حأ  ّلی  ل 
ىلع ناك  فألا  يف  ها  ءض  ةؤر  يتاّراغ  عاساو  .َلا  ةران ب  ةعقفم  تفنا  .ةع  ةاغ 
لن ضرأ ن  فالو ، نشوأو  تاّسود  لآ  ضرأ  نروأو ، نل  مألا  یلا  حجرألا 

.ةلع غل  ةق  ةغب  ةأف  يتاّراغ  َعَش  اه . ةنفلا 

."؟ نل ع  اذام  "

ًاأ كاه  .يحو  يمأ  رأس  ح  ترف ، ىلإ  لا 126  ث  لا 196 ، لن  "
". اه لك  يهی  نأ  ىلإ  هلع  ىقسو  قر 1 . ماعلا  لا  ىلإ  لس 

.فكام ت  لا ،" ماعلا  لا  "

". كألا "

.علا لفجو  قدالا  ترأز 

لای ال  اهحأ  ...ةقب  یلا  ي  ال   " .نسب لاق  ك ،" وأ  فرا  ناك  "
-". هنإ  ...



َّيلع َقٌ  ل  ةلفلا ! اهیأ  ع  ل   " .ًةعِّوم ًةخاص  ًةض  ةعلا ، فرا م  ِض 
."... دددددعععععع ل  ع !

ای عفتراو  .نلا  ّم م  اهباصأ  ةراّفص ح  ه  ناك  .عفتو  عفتی  هتص  ّسا 
.هتح فرا  قَّمو  ًالفاج  را  ماح  لم  ةأف  فرا 

.هفن قف  أقتو  نسب ، َحان  ، !" يهلإ ا  "

هسأر ًایُم  و ، حو  خ  فرا  ّساو  هفلخو ، همامأ  اوعتو  هع ، اوّف 
.ِللا سَّقلا  هف  ءالا ، ىلإ  حلا 

ًام هلع ، رالا  اقلأو  َقس  .هعم  فرا   أو  لا  ، ةراّفص  تص  أب  ث 
.ًاّح وأ 

أر .ًایت  لی  هنأ ل  ًاللق م  ًانم  ناك  .خأ  ةم  مامألا  ىلإ  داعو   يتاّراغ  راسا 
اه نأ  يتاّراغ  َعَش  .اه  لك  يف  فرا  ءج  ىهنا  قل  .للا  هجو  ىلع  هعر  ةنك ع  ةن 

.ملاو للا  لا  اه  ىلع  هلقل  هقل ، لا  ِّی  ال 

ًام راسو  فاج  ل  أقت  .ًاَّم  هتص  ناك  .نسب  لاق  ينأ  ،" عشأ  "ال 
". هآ  . ينأ  .عشأ  .ال  .يهلإ  ا   . ُل  .هآ   " .ةلل

.ّب لاق  ًانم ،" ُك  ىتأ ل  ...أ   " .همامأ فكام  ن 

.انال ةلع  راشأ  ةئار  ةأف  َّش  يتاّراغ  نأل  ًاغ ، ناك  اهو  .ًاش  لق  ا ل  قف 
يهو لا  تال  ةللا  ةههلا  رعلا  هو  .عقلا  يف  عدافلا  قن  عاس  ه  ناك 
عس ىلع  لاو   مالحألا  يلالا م  اهمن  اهف  يقت  يل  ةساقلا  ولا  راشأ  ءال  يف  فت 

ناقّت للا  لا  ِلالا  اهع  ًااو ، ًااهذ  حجرأت  ا  ةّع  ةؤر  هو  .ةس  ةع 
یدار ق زاهج  ىلع  ةعلا  تاصألاو  ةكالا  تاههلا  ىلإ  عت  اهفش  ىلع  ًةلاج  غافلا ، يف 
ةق ش لم  .ًةناعن  ًةم ، .حجرأتو  حجرأتو  حجرأت  .هلا  يجهالا  رم م خ 

.ةُلا ىح  للا 
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، تخ وأ  تف  نإ  يّهی  "ال 

". نوزفت نأ  الا 

درامل  ف  - 
زكا ا  فل غ  بالا  بِّرلا 

 

ةم هدف  يتاّراغ   ناك  .بالا  مم م  بأ  لاع  ًالّلم ع  راهلا  ءض  لَخد 
هامق ناك  .ةخ  ار  .لللا  لالخ  هتاقا  اوشا  یلا  دع  فع  ع  ل  هنإ  ىح  .خأ 
هافدرو .اهلع  هنزو  عَضَو  الك  اهمّرب  رعلا  هو  .عف  يفن  عاُ  .عاُ  باُم 

اهلعو اهف  ّی  ملاو  عاُلا  باُم  همق  .ًالج ل  ًاقح  قفلا  هدع  ناك  .هنالی 
. ةهم فن  ةنوعم  ىلإ  ةدروألا  لِّو  نامّرت 

قف ع ًاملك  نوعی ع  اصأ  هئاحأ : يف  ةراثإ ت  ةدود  كاه  ناك  لذ  عمو 
اناك هل  فلا ، بالا  يف  هؤر  ىلع  رداق  َلا  دالاو  نآلا ، لفترب  يف  اناك  .ترف 

.قالع لق  تان  ه  لذ  ناك  .نل  يعاقإ م  ل  هسإ  نّغ 

.هّس يف  ّف  ناجو ، ترف 

.ءافلا ًةم  ًةج  ههجو  ناك  .فكام  هنإ  .ًاها  ل  ًافلأم  تلا  ناك  يتاّراغ ."؟ "
". خآ ًامی  برال  عن   " .فكام ََّن  لا ،" حاص   " .ةق ناقلأت  هاعو 

."؟ فكام ا  مأ  ةلل  اهاشا  حاو  .لجأ ك  "



ناك .هعصإ  هم  لكأ  أو  هماح  هلل م  لباق  دَّقم  نام ل  فكام  جَخأ  ةس ." "
.ٍللم ٍزع  ِر  هنام  ىلإ  نالا  داعأ  فرا ." م  ةس   " .ئس ل  ناّهت  های 

". نسب اهاشا  "

."؟ ًاقح "

". نوعو ةس  قف  .يتاّراغ  ا  ام  لا  "ل ی 

.نزلا علا  ُّعلا  راغ  ُُس م  رع  لم  بالا  رع  ناك  لا ." ل  "ال ،

اذإ ك .باسو  .را  يلك  .ماهابأو  او  انأو  نأ  .ناسفلا  .ًاأ  ام  لا  "ل 
ناسف ةس  .يتاّراغ  ا  اتااح  يف  باس  لِخُن  اه  ال ال ؟ ةعللا ، ال ال ؟ .اتااح  يف  هلاخدإ  ت 

". حمر لماح  نوعو 

."؟ زفأس ينأ  لات ت  له ال  "

."؟ علا يف  لا  اه  ىلإ  ًائاد  ًاباض  اه  لا  له  "

."؟ اه يع  اذام  "

لا .سالألاك  هنإ  هقاهرإ ، ه  ءيش  .ار ال  ا  باس  زفس  .زفس  نأ  ال أ  "ال ،
، يهلإ ا  .ةرلا  جراخ  حصأ  ماس  نأ  ا  حاو  ىلإ  ةعت  ةب  نآلا  ساغف  يف  هنّجی  هنأ  ه 

". انأب امع  ناك  الم  ًاقت  الا  فب  وی  هنإ 

أو َّلا  قلا  نعم ل  بنأ  ىلع  .لذ ع  عقی  ناك  هنأ  اك ل  هسأب  يتاّراغ  أموأ 
.ةل ةم  ىفخا م  لا  ءيلا  فكام  غه  ع  ىلع  لل  هعل  ام ل   .هلكأ 

لك ع  تلب  بات  ىلإ  دعت  نأ  ًاغ ل ؟ اه  وی  الأ   " .هب هفنأ  حَمو  ًاللق  فكام  ََّخ 
."؟ اه

يع ءيش  كأ  وی  اه   " .لاق ال ،"  " .خأ ةم  یتو  َّلت  ةراثإلا  ةدوب  يتاّراغ  َعش 
". لاعلا يف 

بالا  " .همامأ ةلالا  ءالا  ةشالا  ىلع  ةعس  ةن  فكام  ىقلأو  ةل ، ةلت  الَن 
". ًاءس دادی 



". نآلا هنإ م   " .يتاّراغ لاق  ًااض ،" اه ل  "

.ًاج ةل  ةف  لق  فقل  ةّلا  هل  هنأ ل ت  اك ل  فلب ، لا  هنا 

."؟ ا یأ  "

.فكام لاق  فللا ،" يف  ام  نام  يف  "

ىلإ أای  يتاّراغ  أب  ًاقت -  ةروض  نآلا غ  تاللا  صأ  قف  ةلك -  نود أ  م 
ذ عِّللا  يهفلا  لفترب  م  نا  ةروم ، ةج  نا  نوّ  لا  هلعج  .فللا 
ةك ةفال  هفان  حإ  ىلع  ةقَّلعم  دسأ م  ةمح  تاعم  ىم  نا  ةلا ، غللا  تام 

". كأت ج هش  یام ه   " لقت

، سالألاك لص  .باس  نا  فالا   ه  ىهناو  بالا ، يف  ا  يتاّراغ  أخأ 
نآلا اصأ  .هّس  يف  ّف  ةغلا ، بعلا  ع  ِهُت  تأب  ةسالا  هه  ل  .فكام  لاق 

لفترب عم  خألا  ةفلا  ىلع  جو  .ًالك  ثَّللاو  علا  غسورنأ  هن  ةازا  نو 
.ىسلا نوقلا  رق م  لم ح  بالا  يف  هجابأ  عفتت  لا  جلاو ، لْغلل 

ًاِّم ًاش ، لق  .هنا ل  هنأ  فِع  باس  نأ  فِع  يتاّراغ  ل  هن ، باس  عفی  ل 
ءاثأ تالل  َلا  ىفخا  .خأ  ةم  لا  فعنا  .ةلك  لوأ  لق  باس  لع  نأ  ةقا 
ةج ةغر  هغت  ًالامو ، ًاِّهم  يلغ ، هت  ءالا  ناك  .غسورنأ  قف  لا  لا  هزاجا 

.ءافص

."؟ ًاذإ "

". اهلإ جاس   " .يتاّراغ لاق  ةققل ،" سافنأ  ّفو  "

ةلت هدعص  ءو  ًارا  هفاعنا  ءاثأ  یج  م  هعم  َلا  حصأو  لا ، ةاهن  اغلب 
ه ىلع  جو  رالا ، ىلع  اهت  يف  هلاو  .ةلئامو  ةقهمو  ةل  ةلت  ناك  .دراب 

، علا هعب  تاجألا ، راشألا ، اَّت  نجِّفلا ق  ناك  .ًاقت  ماعم  ل  عاص  رم 
صأ .لوراك  ىعت  ةاف  دراب ، ةلت  ىلع  عت  ًةاف  بالا  يف  ََعاو  .يتاّراغ  سإ  نّغو 

.ًاج ًالّفغمو  ًاعفا  ناك  هل  هعل ، ناك  ار  .لف  اهیلو  .نآلا  ةجوم 

.َلا م  عم  دالا  ٍهال  ٍماه  ٍت  را   ناك  اهمامأ ، ام  نام  م 



الو .ترف  لق  ةك  ةلت  خآ  ناك  ةللا  هه  ل  ًاماله ، ات  نأ  هتدَّهو  يتاّراغ  الجِر  فَترا 
اث ناك   ) ًاخأ اهّق  اغلب  .لا  ىلإ  َهذ  نس ق  لا  ىلإ  َهذ  اذإف  .لذ  ع  ّهی  ءيش 

."؟ ًاذإ : " ًاللق هلی  هو  باس  رَّو  لا ) تاك م  تترا  ام  ًالاغو  عان ، لوراك 

.ةلا لف م  يلرات  ىعی  ىف  نا  .قدالا  ترأز 

فكام لق  .هع  ًالب  لع  ُتعو  ا  ُك أ ع   " .يتاّراغ لاق  ءيش ،" ال  ًاح ، "
". زفس نأ  هنإ  

لك ب  يتاّراغ ؟ ا  نأ س ح  ًاقح  ّت  له   " .ءوهب باس  لاق  حأ ،" فكام  "
."؟ صاشألا ءاله 

". روم نذإ  اهیل   " .يتاّراغ لاق  ةمقلا ،" يف  نس  "

قلا هل  ىّی  لو  فللا ، ىلإ  علا  عاجرإ  يف  ًاج  لغم  ةلا  لاجر  نس  "
". ةمقلا ىلإ  اهل 

نأ اذال ت   " .فلا هفخ  َّع ع  باس  نأل  ةّ  َّلت  .يتاّراغ  لاق  ًاص ،" اه ل  "
."؟ اهك ًاش  لقت 

". لاح ىلع أ  مأ  ةؤر  ةققلا ت  نأ  "

."؟ اذام  " .ةّ يتاّراغ  َترا 

". راغلا نافلا  عم  هی  ام  اه  يتاّراغ ؟ ا  ُت  امع  اهجَّوت  لأ  "

!". نم نأ  "

."؟ ًاقح "

!". عن "

ةّع ةنالا ، ةجرلا  م  هج  نأ  يتاّراغ ؟ ا  زفلا  ت  نأ  قعت  لع  لا  ام  "
نأ ل راشأ  يتاّراغ ، .ةنالا  ةجرلا  ةج م  ةهش  حجرألا  ىلعو  ةنالا ، ةجرلا  ةئاف م 

". لق ًابأ م  لت  عمات ح 



!". عللا لغأ ف  "

للا .فت   ال  ّس ؟ غ  ةلألا ؟ هه  يف  ًاللق  للع  ارو  لك ؟ لأ  نأ ِ ، "
". باس اا  عم 

ناك عللا ."! قلا  اهیأ  اجف ، ىلإ  لا  ىلإ  ُترضا  لو  ىح  لأ م  صأس  "
.اهلك هتاح  يف  لا  اه  ىلإ  ًاضاغ  ناك  ىم  ّی  نأ  ه  .غلا ال  عتی م  يتاّراغ 

". هفأ  " .باعألل ةئهم  ةب  باس  لاق  سأ ،" "ال 

!-". لفالا اهیأ  "

."؟ اهمت لَعَج  لا  ام  .ماهالل  ةم  ةلك  هه  نآلا  "

هل غلا ، هلع م  ىغُ  وأ  باس  ىلع  ّقی  نأ  هلع  نأ  ًاكأم  يتاّراغ  ناك  ةلل 
". اجف ىح  سأ  نأ  َّيلع  ناك  ل   " .رَّك اجف ،" ىلإ  سأ  نأ  َّيلع  ناك  ل   " .اهم ًاأ  لعف  ل 

لا ي  هنأ  عشأ   " .ساعلا ىلع  لّی  بلسأ  باو  همق  عاصأ  ىلع  باس  َّت 
". يتاّراغ ا  ارلف  ىح 

فسأ ىلإ  نال  لاو  غلا  ع  هو  ا ، ًاحا ع  هع ، ًاع  يتاّراغ  عَفنا 
.لك هنأ  ضَفا  .ًالهس  ًافه  هَقعا  باس  نأ  ضَفا  .ك 

.ًاللق ناكّت  هفشو  ًافم ، هسأر  ناك  .يتاّراغ  هفع  ىف ال  نا  ا   ناك 

.يتاّراغ لاق  ا ،" ا  احم  "

". نأ  " .لاق يتاّراغ ،"  " .لك لم  قاعألا ، هفن م  َّه  هنأ  اب  ث  ا ، لفج 

". انأ عن ، "

."؟ ةعالا .ًاعم ك  ًاققح  ًالح  لحأ -  ُك  "

". ًالث الإ  ةعالا  يلاح   " .يتاّراغ اهّفت 

."؟ ملا لا  ُس  اهنأ  له ت  "

.لاق عللا ،" يئاح  عك  لَفنا   " .ةلل هنزات  َقَفو  مامألا ، ىلإ  يتاّراغ  حَّت  ". ! هآ ...انأ  "



كأ هج  لب  ىلإ  سو  .مق  ب  مالا  أس   " .ا هَن  هم ،" َّلت  "
". نزات قفت  امع 

َّح ح  ًاقت ، َلا  دوح  ىح  ءالا  ةدف  تراف  ءاهلا  يف  همق  حإ  يتاّراغ  َلر 
حأ اهعناو  هحأ ، اهداصا  .فّهلب  اهع  ًا  َلا  یأ  َّت  .للم  غص  وج  لم 
همق فنا  قف  هلجر ؛ جت م  نأ  خألا  هئاح  ةدف  فر  .اهلع  فع  كاع  علناو  خآ ،

، َلا ىلإ  اهمب  َّف  .همق  م  اهعنو  اهار ، ّفو  هیت ، لانو  عَر ، ال.اهلخاد  ك  ل 
قل هّس : يف  َّفو  سألا  ةقم م  غو  ةك  ةجم  ةأف  هتغ  .لا  ىلع  لت  اهت  هل 

.يئاح ُتقف  قل  .يئاح  ُتقف 

تب .ًاج  ةر  قَّلا  هَرج  ااق  صأ  ام  ناعسو  .همق  ىلع  ًادرا  فلا  ناك 
، اب ةع  ِل  .همق  ىلع  ةقفش  ىلإ  لَّی  هسأب  يتاّراغ  َعشو  .غ  ل  تلب  هامق 

.قف ا  لاق  َهُم ،" انأ   " .ًاأ مقلا  يفاح  ناك   لا 

". نهم الك  "

ةقار ةلفح  ىلإ  ةاف  اهف  ُتخأ  ةم  لوأ  .يعم  لح  يلا  ةللا  ءاشألا  لك  ّتأ  ينإ  "
ًارداق ُك  .ًاض  هُعشأو  جرالا  ىلإ  هُتخأف  اب  لخلا  لوا  يق  لث  باش ض  كاه  ناو 
كّم عاخا  ءيش م  عأ  ينأ  اك ل  َّيلإ  ةافلا ت  لت  حار  .ًالث  ناك  هنأل  لذ  لعف  ىلع 
ءادلا تاذ  لك  يلو  ةاور  اهف  ُتأق  ةم  لوأ  .ىلوألا  ةئاهلا  يجارد  .يلخالا  قاحالا 

ةفح مامأ  ئان  فن  سللا  .ام  ًامی  ٌحأ  لأس  لاح  يف  يتاّراغ ، ا  لَّفلا  يباك  اهنإ  بألا ...
ءافلا يف  ءاقلسالا  .فالآلا  لا  داج  داصاو  كاسأ ، ص  ةراّص  يعمو  لحلا  ألم 

ا ءاشألا  هه  يف  ِّفأ  ينإ  .يهجو  ىلع  اا  ةرَّلا  قلا  داعأ  حأ  ًاعضاو  ملاو  يجرالا 
". فلا باصُأ  ُتأو  زع  ينأ  اك ل  .قف  ًاخم  .يتاّراغ 

ىلع كأ  ًام  أهأ ، اب  َلا  ىح  .هلح  ّيفلا  نللا  كالا  حالا  هنا م 
.ةام ةجاجز  حالأ  فلخ  هجو  لم  يباض ، ل  خأ ، ةم  هجلا  ةؤر  حصأ   .هتاذ 

َعش .فص  خو م  تّالمو  تاعق  ةم ت  باعتو  ةزل  نع  تاذ  ةحاش  هجو  ناك 
ه ل ال  خ ، نأ  عاسا  اذإ  لفأ  نس  رمألا  نأ  هل  او  هلخاد ، عجب ع  يتاّراغ 
ةم ل  لذ ، ن  ق  .تلا  م  سأ  ال  هنأ  هراخو  ا  ةاسام  ه  ال  الم  ًامات  لذ ،

.ن ق ال  خأ ،



نأ ءلا  ةعاسا  ن  نأ  لمآو  .هلمآ  ام  لك  اه   " .ا لاق  ًالُم ،" ن  الأ  لمآ  "
ىح وأ  كاه ، هلعفأ  لا  ام  وأ  ُك  فعأ َم  نأ  نود  بألا ، ىلإ  ةللا  يف  لَّتأ  نأ  هكأ  َّی .

". فلم ءيش  لعف أ  ي  ناك  نإ  فعأ  نأ  نود 

ةغلاو .اهان  فنأت  ةفلا  رمأ  ناك  .ةرالا  تاقللا  هسأ  ث  لی ، يتاّراغ  أب 
.ًةمابا ا  افش  سر  .ءاهنالا  ىلع  شوأ  ةهام  ةقب  را  اهعّقت  يلا 

". نام اك  انأ  ّب  ال  يتاّراغ ؟ ا  اه  العف  اذال  .تلا  لذ  .هاخأ  ءيش  كأ  اه  "

". هجو كاه أ س  ناك  هنأ  قعأ  "ال 

". ةم يف  ناف  دم  "ن 

خاكألا اهفع -  يتاّراغ  ناك  يلا  كامألا  زوام  اوراس  .لا  هناو  .ةلا  تسا 
ءالا اهلم  لح  يلا  ةحالا  ةفغلا  تاذ  ةرهلا  ةسرلا  ىمو  حأ ، ع  ال  ح  ةراهلا 

ةَّهلا لقلاو  علا ، اهع  قف  ةسَّلا  ةقلا  تاحالاو  جاجلا ، صافقأو  یلا ، َّحلا 
هالجِر تو  .همامأ  لا   او  .نآلا  ةراثإلا  َعَش  .لم  لك  لقح ، لك  ّی  هنأ  اب  .ًایح 

خأ نأ  هلع  .كاه  نت  ار ل  ىلع ح -  باس  ناك  ار  .ةفئازو ل  ةیج  ةنوم  اكا  ق 
.لقألا ىلع  هل ، َّو  راعالا  ع  لاحالا  اه 

يف ًااهلا  هل  نأ  ةمقلا   بقلا م  ىف  كاه  نأ  ةلهلا  ففلا  لا ع  لصو 
.ةدولا ةئالا 

ءيش أ  ّهم  نآلا غ  وی  هل  بالا ، يف  لا  اه  يتاّراغ م  لف  نأ  ناك  
ةناث قف  .اهفن  ءاقلت  م  اب  ت  هعاس  براقع  ناك  .ترفو  ناج  س  خآ 

مامأ نافقت  همأو  ناج  ناك  مامألا  يف  ام  نام  يفو  .ترف  ةلب  اعق خ  قف  .نآلا  تاملك 
.ًاقم مألا  اّتر  الم  ةلا ، ةرالل  نالوو  م 

لا حصأ  .ع  ذاذر  ىلإ  لا  لَّتو  .ةلم  ق  اهل  ءيلا  ع  ءالا  قشأ 
، ههج ىلع  هی  رَّم  .اهلع  ههجو  ةرص  ساعنا  ةؤر  يتاّراغ  ع  دا  ءادس  ًةلج  ًةآم  نآلا 

 - ينأ يفعت  نأ  .ناج   هآ  ناج ، .ةممو  ةراح  اهنأ  َعف 

ام ناعسو  .خ  أب  قلا 59 . لماح  نامغلك ، ه  لألا  لا  وذ  ىفلا  ناك 
 - ًاأ ترف  يف  اههاش -  يلا  ةحلا  ةللا  ةلا  يتاّراغ  َّت  .ةتر  هتاخص  صأ 



.عسأ .عسأ ال  .عسأ ال  ةاتب ال  يغ  ناك  لا  ىفلاو 

.سخا هّس ، يف  َّف  نامغلك ،

براقع قو  هخ ، ىلع  هی   ّ ساو  خ ، ساو  سا  ، نامغلك  ل 
؟ لك لأ  كاه ، ناج  نس  .نآلا  علاو  ةمالا  صأ  ق  ناك  .ت  يتاّراغ  ةعاس 

جاحأ ينأو  ًاّح  لازأ  ينأ ال  فعأ  يل  نآلا ، ع  هقت  لا  اذام  فعأ  عأ  .ًاح ل  .حص 
.كاه ينك  .كاه  ينك  قف  .ار  ةراشإ ، يئاعإل  كاه ، ينت  نأ  م 

.فلاو ةمالا 

.را حاص  يتاّراغ ،"؟ ا  ةعللا  ةللا  هه  بقن م  له  "

". كرانا ةاف  كاه  كألا ل   " .ًاخاس فكام  لاق  نأ ،"؟ ّهی  لا  ام  "

اه ىلع  ةحاو  ةن  قلُی   " .را لاق  لّفغلا ،" بحألا  اهیأ  نام ، لك  يف  تاف  َّل  "
ناك ال  ل  دم  نآلا ، ًالهو  ًاَهُم  حصأ  هع ق  ّلی  لا  هجلا  ناك  ًاناوذ ." بُو  هجلا 

.ًاقاس هلع 

.نعرأو خو  ةمالا 

ههل للقلا  ّفو   " .هزوای أو  يتاّراغ  هم  بقا  امع  فكام  لاق  يقص ،" ا  لهم  "
". ةلللا

اهعال فم  يش  كاه أ  ن  هنأ ل  .كاه  نت  اهنإ ل  باس  لاق  .عسأ  "ال 
-". نأ َّيلع  .فعأ  نأ  َّيلع  .رولا  ىلع 

هعاس لذ  ناك  اذإ  دقلا  بت  همأ  لعس  باس  .هلقأ  ام  لك  اه  لع ، نِّه  قف  "
". ىندألا لا  ةلل ، ةعئار  ةاعد  ههف  .كاه  نس  .هل  عت  .زفلا ال  ىلع 

-". "ل

". ِخساو ًاللق  ئأ  .ار  ا  ال أ ل  "

عضوو هفش  َعل  .يتاّراغ  خَص  اهتو ،"! ءالا  يف  ةعللا  ةلَلا  لاقأ  ّلت  نأ   "
ةؤر رأ  ينإ  ًاأ  لاق  عقالا  يف  باسو  .هُلق  ال  رُِّم  .فسآ ال  ...آ   " .ههجو ىلع  ًةععم  ًای 



". قف يمأ 

."؟ اهؤر الأ ت  "

قو .ًةم  یص  َّل  ناك  .فعأ  ال  عن -  ال -  ينأ -  ت  اذام  اهؤر ! رأ  علا  "
-". يهو ًاعم -  االم  اعلخ 

ًاج ٍلاع  ٍت  خ  نامغلك  ناك  .هفك  لل  هی  عضوو  فكام ، لاق  يتاّراغ ،" "
لالا لذ  َّس  .ةضلل  ًادام  ناك ی  نإ  ةمامألا  لا  ٌق م  ٌش  هلأسو  .نآلا 

". رمألا هّت  .أها ال  .يتاّراغ  ا  راهت  نأ   " .ةماع ةجم ض 

ع لاقو  .اهلع  ّع  حارو  هفش  هق ب  َح  .يتاّراغ ث  خََص  يجاعزإ ،"! ّفك ع  "
". ينأشو يتا  قف  ، " ةناث

". كألا .ًاح  "

.ی هل ل  دعل ، هدای  نأ  يتاّراغ  دارأ  .فكام  هع  عباو 

ةعرأ لقأ م  خأ  ةم  َلا  ناو  ًارا  اوراسا  .ةعالا  ةلل  ًاحاص ، ةعسالا  ناك  ث 
لا نالألا " حف   " ناك همامأ  .ترف  الخدو  يقفلا 295  علا  اوزاجا  اب  ًاش  عو 

قر 1، ماعلا  لا  ىلع  اصأو  ًا  اوراسا  .الا  ع  ًاناحأ  ناج  عم  هلإ  هی  ناك 
تب .خألا  ماعلا  لا  هنإف  ًاغص ، مأ  ًاك  ناك  ءاس  .لا  ماعلا  لا  هحأ  هاّس  لاو 
ىلع نالوو  مو  ةشام ، همامأ  ةیلا  سو  ناك  .هلع  فقت  اهنأو  يتاّراغ  ةعاس  براقع 

ةقرلا تاصاقلا  تأب  .ةذاك  ةهجاو  فلخ  ئلا  علا  ىلا  لذ  ةؤر  ىلع  ًارداق  ناك  .لا 
لَّغشو .َّی  َلا  أب  .ةاح  ال  ةقصالو ، ةلَُم  لا  اهلَعَجو  .یج  هلع م  قات  ةنَّللا 

نامغلك رانإ  ةرافص  َّغ  .نامغلك  لع  اهلع  لخاو  ةللا ، ح  رانإ  ةرافص  هحأ 
.ًاسباك ًائاث  ترفو 

لا هلق ، تان  تص  عاس  ه  ناك  .اهقا  ىقأ  ىلإ  يتاّراغ  ةدروأ  ألم  ّتلا 
- يتاّراغ یج ( هسإ م  نخ  اناك  .م  ام  .هع  ب  هتح ، يف  نآلا ، هئاحأ  يف  حصأ 

.ع َلا  يف  ًافلأم  ًاهجو  هل ل ی   !( دای الق  - يتاّراغ

 - قف تاس  ةع  هع  عت  ةدولا  سالا  داأ  صأ  نأ  ىلإ  لا  ىلإ  فَنا 



ىلإ َُس  هنأ  اك ل  ًاع  فقو  لفف  عقالا ، يف  ةق  هق  تّش  تالعلا  ةلفمو  ةل  عارذ 
.هالا يف ب  نأ  لَواح  اذإ  هسأر  فل  ًاداعسا  هلع ، هقداب  دلا  عفرو  ةساّرَد -  لخاد 

وأ همأل  ثأ  أ  جی  ال  ل  ةلا ، ةلا  نالوو  ةفال  ةؤر  هنامإ  ناك  .نآلا  م  ةم  قف 
يف اهؤر  فك س م  اه ، اناك  ىف ل  ...ًاقم  باس  ناك  يهلإ ، ا  يهلإ ، ا  .ناج 

؟ سالا جئاهلا م  لا  اه 

ناك .تخلا  هلجِر  ىلع  ق  داو  َّعت  .اهأقت  ةعق ل  لم  هم ، ععم  هوأت  بَّت 
، َلهم ةرالا  هرعشو  هلمأ  ةخ  ناك  .خأ  ةخ  الأ  أ  اه ، فقلا  دارأ  .ًاقم  باس 

؟ نآلا ةئافلا  ام  ةئافلا ؟ ام  .فَّم  اناك  لب 

ةغلا هحورو  لا ، راهنا  نامغلك ، عز  هالا ، خاص  رانإلا ، ةرافص  تص 
. هسأر  عق  ءيش  لك  ةَّعلا ،

؟ انأ یأ  .نانت  هامق  حارو  عسأ . ال  عسأ ، ال  عسأ ، .راسالا ال  عسأ  ال 
! ناج ناج ...؟ ناج ؟

لاو اهتدالو ، يف ذ  هاإ  اهاهأ  لا  قرزألا  لا  حاشلا  هل  حِّلت  ناك  .اهآر  ث 
ًاعم ترم  اناك  .داعلا  دسألا  اهفعم  ةتم  اهنا ، همأ  ناك  .هالاك  اهعش  ىلع  ألألی 
فك قف  حألا  اهَْ  ّلت  نفلت  اماك  أرو  .ًاراو  ًا  ع  نالاتو  عاّعُلا  ب 

.ناج

.خأ ناف  يف  هم  ثّللا  ّفتو  .هج  يف  ام  نام  يف  فنا  ًاك  ًاحّقت  نأ  َعَش 
ناففی ناقَّلا  هاراج  حار  .لخالا  ىلإ  لئام  همق  عاصأو  ةلقام  ة  ی  عفنا 

.مّرلا همق  ناعفو 

!". ناج ناج ! "

ناك .ةسا  نفللا  اماك  هقحال  .هف  يف  تاللا  ل  ل  ةفلا  هه  عاس  همأ 
- نأ هلع  اهلإ ، ل  نأ  هلع  ناو  هسإ ، اهفش ت  ةؤر  همأو  .ًاخاص  جلا 

اهیت اهعل  قب  ع  ّلی  ٌج  ناو  .فكام  ناك  .هعافنا  يف  ٌعارذ  هفقوأ 
.لوألا



قخا .خ  ناو  يتاّراغ  نذأ  قلم  فكام  افش  ناك  َلا ."! لخاد  ىلإ  "ل 
.يتاّراغ سأر  لأ  عَِم 

!". يتا "

!". ار ا  فن  لقت  عدأ  "ل 

!". ًات يتا ، "

."؟ هت ام  اه  له  اهعارذ ؟ تت ب  نأ  له ت  "

فكام م  هفن  رَّح  .اهیَّخ  ىلع  عملا  ةؤر  ه  .يت  ناك  .لاولا  عس  قلا 
.ملا دارأ  .هلخاد  م  جت  ةمراص  ةضاغ  تاقه  َعَش  .خأ  ةم  اهن  ی  أو  .ةقلا 

.اهّ هنإ  .اهعارذ  يف  هس 

.ار ا  حأ 

.اهفش ىلع  تاللا  ةؤر  ه 

هسرم ءالمز  ةؤر  هنامإ  حصأو  نفللا ، اماك  ءض  عس  .هنا  لای  فكام ال  ناك 
ع ةسرلل ، لا  بالا  ةذخألا م  ههجو ، ةرص  اهلع  ةض  ةار  نوی  اناو  ًاماه ،

.اهلإ لصلل  حفاو  يی  هو  هفل  ناو ی  لئاه ، ىلإ ح  اهوّك  نأ 

.تلا ِّم  ينالا م  هیت  ّود 

 - ناج

 - اهعمد .ةدرالا  اهی  .نالا  مالت  .هلإ  اهی  ّت  ناك 

 - ناتدولا اهای ، .همأ 

.ةهلا تنُأ  .اهل  .خألا  هب  همأ  و  هی ، حإ  ناج  مأف ی  .اهردأ 

.لا فكام  خأ ، ةم  هف  فكام  عارذ  احأ  نأ  ىلإ  ةهلا  تنُأ 

!". يتا يتا ! "

اهنأ ًافراع  تت  نأ  اذام ت ؟  " .هنذأ يف  فكام  خََص  لجر ،"! ا  ًاقح  اههت  نأ  ّش  "ال 



!". يعم اه  لع ، ا  هت ؟ ام  اه  له  مد ؟ يف  ناقراغ 

اهاع ناو  ناج  ىلإ  ََن  .ًاأ  ًاقم  فكام  ناك  ارو  .ًاق  ناك  فكام  ل  حَفاك ،
يَفش ىلع  تالك غ  أق  نأ  عاساو  .داعبا  تاءاإ  همأ  ماق  .علا  م  عساو  نآلا 

! كس عات  كس ! عات  ناج :

هنأ تالا  ةنالا  لت  يف  َعَشو  .یام  لم  انأف  .ةاتب  َّف  عاتأ س ، نأ  علا  
.هفل هن  لا  كلا  يف  همأو -  اهعاقإ -  لف  س  ًاش ، لعف  ناك ق  اذإ  هنأ  غر  اهه ،

ّقلا هو  ًاللق  َلا  ََف  علا ؛ لم  هم  ل  فكالو  هل  لالا  یلا  ّود 
، اهب اههجو  ّغو  اهیی  همأ  عفف  .همأو  ناج  يَهجو  ىلع  عذ  نآلا  .ةلا س  نعلا  يف 

.هفب هتح  عو  هقع  ىلإ  هی  عفی  فرا  ّتو 

.فكام حاص  حألا ،"! قلا  اهیأ  يلالا ، فعلا  هلعفاف ع  لذ ، لعف  لع  ناك  اذإ  "

فع نأ  نود  لاق ، ًاح ،"  " .ًاج ًاق  فكام  ناك  .خأ  ةم  فكام  همه  قف  .ّمی  أب 
". يتقت ّت  نأ  لق  يلفأ  ًاح ، ًاح ،  " . أب  .ال  مأ  هعاس  فكام  ةعاسا  ناك  نإ 

.هفنأ حَم  قَزَح ، ى ،

.خأ ةم  ه  ُل  ًاِّفم  ر ، فكام  هلفأ 

هنأ ل َعَش  .خأ  ةم  َلا  يف  افخا  اناك ق  اهل  ءارلا ، ىلإ  َفلاو  يتاّراغ  كَرسا 
ىلع ل س  .قلاو ل  ةقلا  رعلا  لذ  ًاخأ  لازو  اهع ، يف  لت  علا  ةن  ًابأ  ىی 

.حِّلی قرزأ  حاشل  ةفاخ  ةن  فن 

نائالا ناتلا  هامق  حارو  فكام ، ىلإ  نأ ی  نود  خأ ، ةم  مامألا  ىلإ  راسا 
.ةللا اجخو م  هنالقت ،

 



 

 

 

لصفلا 16
 

! هلق الك  هلع ! ًاّقم  تال ...! ةلل  هجری  الك  جع ! نل  ل ! ملا  أب  "
يف ح  ...حِّلی  ...قی  الك  قس ! نل  يناص  قس ! نل  يتداس ، يتاس  هلق ! الك 

!". هلا اه  فصأ ل  فك  فعأ  ال  يتداس ، يتاس  هآ ، رهلا !

يعاذإ  ِّلعم  - 
نلو الك  ةنالا ب  ةكاللا  ةارام 

 

.نلا بات  صُأ 

ىلع ًاقَّلعم  قرزأ  ًاج  تی  ناك  .ََلا  ءيلم  ههجوو  تاران  تی  ًاق  ىف  بات  ناك 
.هلقع قف  نأ  لق  ةافك  ًافل  ناك  هل  لا ، لق  .راسا ل  هعفی  يق  هرو 

ّقت لا  هام  حارو  ىلعأ ، ىلإ  ههجو  عفر  ناك ق  .ُُلا  بات  حاص  ةعئا ه ،"! "
عاُتو عرالا  يف  يقلت  اهنإ  اب ! ةعئا ه  لّلت  قل   " .ةدالا هقذ  فو  هفشو  هّخ  ىلع 

اهلق ل  ًالع  قت  اهافش  هلا ! ةعئا  م  اهنا  ةهك ! ةهك ! ىلا ! ةراق  ىلع  اهلجِر 
-". قحو هفس 

عفر نامغلك ." م  أسأ  هنإ  يهلإ ، ا   " . را  يلك  فاضأ  ناسالا ،" لاتو  "
!". يبات ا  ًام  قسا   " .هتص

!". ةفلا غ  ةهلا !  " .بات َعز  يغلا ،"! "

ىلع ةعتم  ةله  عاصأ  رَّم  ل  ." اذإ  يفب  هلقأس   " .را ت  هلع ،" الِّب  "



اهعقی داك  .هما  ةِقلا  لا ی  لا  ّف  يف  ةناث  ثالث  ىمأو  هماح ، ىلإ  اهلنأو  هفش ،
.فع يی  أب  .ضرألا  ىلع  اهفن  ث س  هف ، ىلإ  اهعفی  هو 

يلاح خ اوّم م  .هفلخ  ةلا  نالترو  نالترب  صأو  .هلا  ع  ةلالا  ناك 
.قف ًاملك  ُعت 70  یاماه  دوح ن  نأ  لعُت  ةجرأمو  ةر  ةار  ةققد ت  ةع 

ىلإ ةجا  انأ   َّ لا  حألا  .ةغ َم  ةلك  اهل م  ا  قف ، .هّس  يف  يتاّراغ  ّف  قف ،
؟ هه لم  ةغ  ةلك 

.ترف ةغص م  تالك  عب  فكام ل ی س  ل  فكام ، نا  ناك  
هنأ ل فع  هنأل  هلخأ  .هلخأ  اهو  خأ ، ةم  هل  ًایم  ناك  .هعم  ّللا  ىلع  يتاّراغ  أت  دالا 
ىلو هلاإ  ل ال   .همأ  فخاو  ناج ، فخا  نآلا  .ةصفلا  تءاج  اذإ  فكام  عا 

.ث أ  زفلا  نآلا ی  حصأف  .زاف  اذإ  الإ  .بألا 

ىح ع خ .زفلا ل  هنأ ی  اهف  ّی  نأ  ه  ةم  لوأ  هه  ناك  قف  .ةاغلا  َعَش 
ك ىلع  عت  تارصیلا  اهف  ناك  يلا  ةقلا  يف   ) هان لما  ناك  امع  قالنالا ،
جخأ قدالا ق  لو ت  .لا  اهقو س  كاه  ل   ةقلا . ههب  زفلا  غی  ل  ضرألا ،)

.ًاققح ءيش  لك  ناك  خا ."  " ةلك اهلع  ةلا  ةغلا  ءالا  اهمالعأ  ع 

؟ ةالا ءيش م  لك  كرُی  ناك  له  مأ 

هرص يف  لأ  تاع  ع  ناو  زفلا ، هنأ ی  رَّق  نأ  ًافعام م  همق  يف  لألا  اب 
.ماس ام م  وع  قلا  ار  دادی -  ىلا  ساحإلاو  .ًةل  ًاسافنأ  ه  امع 

.يئلا ل  ةاهلا غ  ىلع خ  هل  نأ  ع  فكام ل  ىح  ل  زفلا ، دارأ 
تافت ىلإ  لّهأتو  هسرم  يف  ةهلا  ةقا  سدالا  يسرلا  فلا  يف  زاف  .زفس  هنأ 

عجات ع نأ  ل  حت  يلا  ب ، ةنآلا  ت  ل  تافلا  لت  ع  ةلولا  ل  ةعاقلا ،
أخ دجو  ًاكأم م  قِّم ، غ  ًالأم ، كاه ، فَقَو  .ةنلا  ةنآلا ب  .َتأخأ  اذإ  باجإ 
ًاعرا ن  لو  تافلا ، ىل  اهقو  ةافك  ًاعرا  هف ل   .أخ  كاه أ  ل ل   ام ،
هالجِرو هامق  تزوات  قل  .هلك  ل ل  قالا ، لغأ  كأ م  ةافك ل  عرا  هنإ  .نآلا  ةافك 

.نآلا ًاج  ًاشو  دّلا  حصأو  ضاغلا ، ناِعلاو  رَلا  جاح 

يتاّراغ فِع  .هحأ  ئالا  نامغلك  ناو  .ترف  اورداغ  نأ  قف م  ناف  ةثالث  لاز 



.هم ل حاو  ل أ  يل  نآلا  تاقالا  دع ك م  رص  قف  .نقالا  هف  ِّف  ناك  ام 
.هلقع وأ  هداجأ  راهت  نأ  ىلإ  نآلا  نوس  .قف  ًائاس  ءاق ع  عم 

ترأز .لا  لعف  ةف  هس  لیای  داه ، غص  یغ  قف   ّ ج  ىلع  اوّم 
كأ حَفُت  هغامد  ةخم  يف  ةعلا  ةللا  لمألا  ةق  يتاّراغ  َعشو  َلا ، جَهباو  قدالا ،

.ًاج فف  راق 

."؟ كب ةلج  تب ح  له  "

ىمر هلّت ق  ناك ل ال   .ناتا  ةم  ااض  ةض م  لم  اب  قو  ماهابأ ، ناك 
.ًاراع صصلا  رلا  هفقو  للا  هرص  ًارات  هقو ، هتس 

". اهلع علا  تأ م  نأ  لمآ   " .يتاّراغ لاق  عن ،" "

وی ناك  ًاأ ." انأ  ةللا  هه  نّهی  فك  ّتأ  ُتأب  قل  عن ، لمأت ؟  " .ماهابأ با 
."؟ بات لذ  ناك  له   " .غص یهك 

را نأ  .ه أ  ناك  لجأ ،  " .َلل داهلا  یهلا  ًاش س  ع  ل  .يتاّراغ  ََنأ 
". هََن

". خألا مامأ  مق  عضو  ةلصام  هلعف ه  َّيلع  ام  لك  نإ  ، " ماهابأ لاق  ًائاد ،" يفل  لقأ  "

". عن "

". ...اه لق  ةراقلا  ...يتاّراغ م   " .ًاغم ماهابأ  اب 

."؟ ام ه "

يتاّراغل عم  ل  ًالقث  اب  ًاك  ًاسر  ًءاح  تی  ناك  .ةل  ةفل  ًاماص  ماهابأ  يق 
لا لا ، ىلع  جو  ق  ءالا  لذ  يق  تدراو .) نآلا ، راع  هامق  ناك  لا  )

ناك م الم  عِّوم  ل  هم  ًاج  ًاق  وأ  ًاج  ًاخاص  َلا  ُی  .تام ل  ةثالث  ىلإ  نآلا  عَّست 
.اغوأ

". هلقأ فك  ردأ  .ةراقح ال  هه   " .ىم قو  كأ م أ  ًاغم  ماهابأ  اب 

". اك ه هلق  لع  نأ  أ   " .ًاِتم هفك ، يتاّراغ  َّه 



". ام يق  لك َم  .ًاعم  ًاش  .عسا ن ُن  ًاح ، "

."؟ ار ُحات ، "

". علا ...م  عن  هنإ  "

."؟ ًاقح هآ  "

". قف ال غ فن  ىلع  لتا  .خآ  عات أ ش  "ال 

قلا م  ك  لءاتو  علا ، ّحأ  قلا  م  ك  م  لءات  .همق  ىلإ  يتاّراغ  ََن 
 - باس لم  ناك  يسلا  ماهابأ  ءاح  نأ  َقعا  .ًاش  لكأ  ل  اذإ  هلع  ىغُ  نأ  لق  يس 
نأ ىح  نود  م  ةهلا ) ةالا   ) یاغ نلغ  ىلإ ج  اه  هل م  نأ  ءالا  لذ  ع 

.اه اب  لقألا  ىلع  ...هار  ىلُی 

.ًاخأ لاق  ًالك ،" ةقفلا  مأ ع  وی  اه  "

.هلإ ه  نأ  نود  ماهابأ  لاق  ةقفلا ." ةع  اهّمب  ةلالا  نس  "

."؟ اه لح  خآلا  لك  عم  َّلت  له  "

". صاشأ ةع  يلاح  عم  ُّلت  .ع  "ل 

". هع للا  لع  عص  ةؤر ك ه  ي  .ةققح  ةراقح  هه  عن ، "

". لهسأ لو  عصأ  ح  هنأ  وی  "

؟ هلق نأ  هب  ضَفُ  ناك  لا  ام  هلاق ، لا  ام  فِع  ناك  الاق ."؟ اذام  "

". نقفام هنإ  "

ةلَّلم ناو  هتس ، تی  ا  ناك  .همامأ  ا  ىلإ  ََن  .هقلغأ  ث  هف ، يتاّراغ  حَف 
.ًاج ئس  ل  ةّم  لا  هلجِرو  .غ  ل  أو  لیای  هَرو  حأو  .ًالم  هسأر  ناك  .ًالك 

.ةأف ماهابأ  لأس  َعلخ ق ،"؟ اذال  "

ةقألا ةساح م  َّل  ارو  يعاصا ، شاق  ًاعم م  ناك  .ًاكاح  يل   ِّ ناك  "
."؟ ار ا  أر  ام  عللا ؟ مألا  اه  لعأ  نأ  ي  ناك  فك  .ةعاصالا 



". ئات لم ش  وت  "

."؟ وأ ال عن  أر ؟ ام  "

ةفعم للا  ناك م  هل  اهم ، ًاق  لای  فكام ال  ناك  تم ." فكال  یدَأ  ار  "
یدَأ ينأ ال  هخأ  .هّس  يف  ّف  فكام ، ا  اه  .َلا  جض  يف  اهیح  عاس  ه  ناك  نإ 

.ًاش لق  فكام ل  .قلا ل  اهیأ  اه  .ءيش  أ  ل 

.يتاّراغ لاق  اح ،" يف  يلخدَأ  ًاح ، "

". زام "

.َِق لك  َّلت ع  قل  .كوم  .يغو  َعُمو  رق  ناح  دم  ناح ، نآلا  انأ 

.كعس ال  .ناقلل  فلام  اهف  .ش  أ  ةعام  َلواح  اذإ  عم  ا  "ال 
". كعو فلاخ  نسو ق 

". لواحأ "ل 

". تعام لوا  ىلع أ ش  هفن  ءيلا  "ی 

". لجأ "

". نآلا اه  ضراعن  ال  .ار  ا  اه  فعت  نأ  .يش  ءيش  "ال 

". قف فن  ىلع  عا  "

". لا "

". باغلا ةعش  ىلإ  انع  قف  .يش  ءيش  "ال 

ناك ار  .ةذم  غ  ةهت  يف  جَخ  علا  هقهش  ل  غس ، ماهابأ  نأ  ةنال   َّ
". ار ا  كعب  ملُأس  .َقفاو  قل   " .غ يل  ًاج  ًاَعُم 

لاق َّيلع ،" هع  يلك  نأل  عب  ملأس  ينإ  لقأو  ةناّ  ةغل  مسأ  نأ  ار   "
". لفأ ًالجاعو  .ماهابأ  ا  قا  ىلع  لت  ؤر  رأ  .ًاقداص  نكأس  يل   " .يتاّراغ

". عن  " .هفش ماهابأ  َعل 



". يبآ ا  ًاج  ءالا  اه  وی  "

ىلع لس  ةللا ، تافالل  ًالاص  ًاش  ت  امع  .ًاج  لقث  عللا  ل  .عن  "
". ًامالإ نزلا 

."؟ لك لأ  فلا ، يلال  يف  قلل  ّلح  جی أ  "ال 

ارو ل .اهیح  عس  ار  .ءوقم  ههجو غ  ناك  .فكام  يتاّراغ  َقارو  .ماهابأ  ِض 
.ةفم ءاب  ماهابأ  ة  ناك  .دبأ  نآلا ، لقثأ  ةئداه ، ةقم  يف خ  لا  هنا  .هع 

نأ ماهابأ  ََخأ  ق  أ ش  ناك  نإ  يتاّراغ  لءات  .ناُم  مك  هق  علخ  قو  ماهابأ  اب 
؟ فكام .ىندأ  وأ  سق  باق  َفَلا  اب  .هق  ًاعلاخ  لللا  ىمأ  نإ  ًائاهن  ةموعم  هتان  صف 

.بألا ىلإ  ناسف  .فكام  ا  قل خ  اعس ؟ له 

صاشأ دجو  عم  ًالع  ل   " .يی ناك  .ماهابأ  لاق  ةقلا ،" ههب  تمأ  نأ  رأ  ال  هآ ، "
لك لی  اه  ًاج . يغ  .يغ  مأ  اه  .خأ  تاملك  ةعل  تو  هت  يل  نعِّ 

قلا يف  هنلب  يف  زَّو  هنال  ىلع  ّع  ًالقع  فّلم  هنأ  اك ل  حو  لا  راقلا ع 
". هفن

لان ءالا ، لذ  ةسدالا  عو  .ةعالا  مع  هعو  يتاّراغ  ىعأ  امع  ًاعرو  ةلالا  ناك 
قاسو مق  ىلع  ةراج  ةم  غ  ةمام  كاه  نأ  اب  .حأ  لی  ل  .ًةقا  قف  حاو  ش 

.ل لذ ل   نأ  ةاب  اوهای  نأ  هّس ، يف  يتاّراغ  ّف  هتاح ، يناث م  خآ  لهاب 
.ًالك لّلت  ق  اهم -  يق  لا  ةقفلل  لا  ًاج  للقلا  دعلا  حألا  وأ  تاعلا -  ناك 
ناك نإ  ماهابأ  لأسو  ِض  باس  .َفاو  ا  .َفاو  فكام  .ماهابأ  حاقا  ىلع  اقَفاو  علاف 

.ملا لذ  عقت  ه  يل  هعصإ  نأ ی  هی 

وأ لا ، ىعی  ًاقح  ءيش  كاه  ناك  نإ  لءای  يتاّراغ  أب  .كأف  كأ  دادی  دلا  ناك 
ل فص ل  يف  فص  ةلل  لح  نآلا -  هل  ًالح  ناك  ناج  ىح  .قف  همالحأ  يف  دجم  هنأ 

.ًابأ

، هع هثرو  لا  ّلا  هع  هبأ  .لق  كأ م ذ  حضب  هبأ  هنأ ی  هل  اب  قف  لذ  عمو 
.مقلا ةك  يعفام  ةب  هت  هبأ  ةب  ناك  .تاحالا  يقئاس  فاكأ  ناه  یللا  لا  هفو 

.هُ .هلّقو  هعش ، هل  كفو  راوب ، هباصإ  دوح  ىلإ  ه  حِّلو  هعارب ، هعفی  هبأ  ّت  هو 



، ثلا دسألا  اهفعم  يف  كاه -  ناك  اهل  ن ، لذ  كَردأ  ًابأ ، ترف  يف  همأ  ل ی 
.تام م  اهعش  لغ  اهم  ةقالا  ىلع  جللاك  ءالا  سألا  ةق  ِّی  لا  لذ  لفألل ،" "
.نآلا ّهی  اه ال  .اهءایإ ل  َّقت  ىح  ارو  .ناج  حلال  اهل  هلهاب  ًاج  اهاذأ  هنأ  حجرألا 

.هلح لق  ىح  همامأ ، حّی  لا  لقلاو ه  .يضالا  حصأ م  قف 

جت م نأ  ىلإ  عأ ، قف  ًابأ ، كأ  ًالِض  ح  .هّس ال  يف  ّف  عأ ، لغت  نأ 
قو فكام  َّلك  قل  .ًاج  ًام  .بالا  يف  ًا  وی  اه  لك  ناك  .لا  يف  حتو  جللا 

ترف يف  خأ  ةم  هقنأ  ث  .ًامات  ةدارإال  لعف  ةدك  ىلوألا  ةلل  هقنأ  امع  فكام  هخأ 
لمالا ًابأ ، ماس  ةجوز  فع  الم ل  ًامات  .ًابأ  اهفع  ةلج ل  ةاف  مامأ  ع  دافل م 

نأ َقعا  .ل  قو  ما م  َّف  .ئجافم ل  نو  ةفلا ، هه  ةُّغ م  يتاّراغ  َعَش  .لف 
.ًاللق لو  ًاش  جلا  اذال ل ی م  لءات  .ًاقح  ًاج ، جضان  فكام 

.ةللا لت  ةلب  نعق  احارو  .ةلا  تسا 

ةران ةقلل  ةجافلا  ةعقعقلا  ةأف  هّح  غ  ل  ٍضُم  ٍجام  يف  نح ، يف  عَقَو 
ةعلا قف  ًافقاو  را  يلك  ةؤر  ًالهم م  ناك  هلح  ن  امع  .َلا  جألا م  خالاو 

.هی يف  ةقو  ةرَلا  فن 

ناك .تِّعم  غ  غراف  ع  ءالا  يف  ًاقّم  هه  ىلع  ًاقاس  دلا  حأ  ناك 
.ههج سو  يف  قلا  دورالا  ةلاهب م  ةاُم  ةَقُم  ءاقرز  ةف  كاه 

َن .ةرَلا  فن  ةعلا  دلا ع  ةق  فق  قو  .خ  را  ناك  نعللا ،"! داغوألا  "
-". ا اه ! باش ! ا  اه   " .لهلا ئالا  ىلإ  را 

نآلاو .ةجأ  ةغلب  لی  أب  هنأ  اك ل  را  يف  نقِّ  يتاّراغ ، لذ  يف  ا  نوئالا ، حار 
يلك ه  ىلع  رالا  قالإ  ةعلا  ناج  را  َّلت  امع  اوفق  اناك ق  یلا  دلا  حأ  ماق 

.را

يلا ق ةصفلاو  لح ، لا  ام  ِهف  هحل  هنأ  اك ل  مألا  ناك  .فكام  خََص  را ،"! "
!". را ال ! هآ ،  " .لل هتاف  نت ق 

ناو صاصلا  هنا  .ةَّم  ةه  ةواهب  هه  ىلع  هض  هحأ  نأ  اك ل  را  ن 
يكالا هق  لك  ىلع  ةم  هئاحأ  عم  ةرَلا  فن  ةعلا  قف  ًافقاو  كاه ، را  يلك 



شو ىلع  ناك  هنأ  اك ل  ةع ، ةءاإ  يف  هی  حإ  تَّت  .قرزألا  لا  هلاوسو  قَّلا 
.ّم باخ  ءاقلإ 

". يهلإ ا  "

.را لاق  ًات ،" "

تّترا .لا  لا  اهعنا م  ق  ناك  يلا  ةقلا  لا م  ىلع  صاصر  لأ 
يف خََص ش  .ههجو  مامأ  ءاهلا  قخا  اهاحإ  نأ  يتاّراغ  َعشو  ضرألا ، ناصاصلا ع 
ىلع قس  ث  ًاقت  ةع  ةراسا  فب  ماق  .را  َی  م  ةقلا  قلنا  ث  .ًالأ  َلا 

.ًةم ًةاصإ  هباصأو  ةراس  هض  لك  لم  ةع  هلی  حارو  هخ ، ىلع  ًاقلم  لا 
.هف يف  لا  ملا  ًاش ع  لقل  حفاو  هف  حَف  .هاع  هت 

.هروم ءاثأ  ةحب  هف  ًاقِّم  تام ، ث  لا ." .لفلا  .لا  .لا  .اهیأ  "

."؟ هل لح  اذام   " .یلا همالك أل ش  هِّجی  نأ  نود  يتاّراغ  خَص  لح ،"؟ اذام  "

.راسالا ىلع  ةرقلا  مع  َعش  هنأ  ّش  .لح ال  ام  اه   " .فكام لاق  هلع ،" لَّلت  "
ا قف  هعم  الك  اندارأ   " .جأ فكام  تص  حصأ  همن ." يف  هأجافو  فللا  هلع م  لَّلت 

". لذ لعف  انامإ  ناك  هنأ  ُقعأو  .يتاّراغ 

.ةأف ًاعتم  يتاّراغ ، لأس  ّلت ،"؟ اع  "

."؟ َْلعت الأ   " .فكام هلأس  َْلعت ،"؟ الأ  "

."...؟ اذام قف ...؟ هعم  "

". هَنا قف  .مألا  َنا  "

اع فع  .اهفاقإ ل  ىلع  ًارداق  .ةجافم ل   ةعق  يتاّراغ  صُأ  .فكام  هع  عبا 
.هف ِّف  نأ  ىح  وأ  .لی  فكام  ناك  اع  فع  نأ  غی  .لی ل  فكام  ناك 

.ةلا تسا 

لی أ .ملا ل  ةلاخ م  ناك  ءالا  ل  ةلللا ، لت  ةعسالا  ةعالا  لا ع  فقت 
ىلع َضع  حأ  ل ال  ًاج ، ًادرا  لا  ناك  .حضو  غ  ّی  أب  ماهابأ  ل  هقا ، خآ  ش 



ع هلَعَج  لذ  ل  ةعاش ، ةلاع  ةلألا  راعا  يتاّراغ  لَواح  .هتل  ءيش  أ  ماهابأ 
وات يف  ی  اب  ِفَع  زاشا  ىلإ  ضم ، ىلإ  هلخاد  يف  لا  لألا  لَّتو  .قف  زاشالا 

نأ ه  ناك  ام  لك  ل  ًاقت ، ًالم  َّلا  هنعم  بانأ  ماح  ناك  .خأ  لم ف  هج 
.ناغ نود  نلا م  نعم  غص م  بنأ  لكأ  هلعف ه 

ناك اذإ  باسو ، .ةثاللا  ءاله  ىلإ  هئاقصأ  ةئاد  َّلقت  قل  .فكامو  ماهابأو  ا 
اه نس  هحأ  ناك  نإ  لءات  .ءيش  وأ أ  .نالا  وأ  .ًاذإ  فراعلا ، حأ  .ش  ًاقص أل 

.لذ فعل  ًاّح  نس  ناك  نو  حالا ، يف 

.ا َی  يف  َخ  ام  ءيش  .ةللا  يف  اب  تی  داك  ءاشأ ، اهب  ًاِّفم 

.يتاّراغ لأس  لعفت ،"؟ اذام  "

.عت ٍلاخ م أ  ل  هن  ا  عفر  اذام ،"؟ "

. يتاّراغ  رَّك  لعفت ،"؟ اذام  "

". ةّفلا ّعأ  "

."؟ عم "و 

.لاق ًاس ،" عو  ثاو  رالود   " .باو للا  ةُّلا  هی  يف  لالا  ا  َخ 

."؟ اهب لعفس  اذام  .ةوث  هه   " .يتاّراغ با 

لاق ًاك ،" ًاحاو  يعت   " .ةدرالا ةعلا  ىلإ  ةلاح  ةن  َن  لب  .ةمابالا  ا  هلدای  ل 
ق ذ  صاصلا  م  ًاعم  ًاحاو  يعت   " .سلم ل  ففلا  يلا  هقُّت  لُقث  قو 

يَم ناهت  ناللا  هاع  تَغو  بألا ." ناتالا  سأر م  ةداسوو  هلا  لا  يلخاد م 
لب نوم  .اك  الم  الك  نن  امع  مالا ، می  لق  ل  اهع ، ًابأ  ّفعتأ  ل   " .غراف با 

". ّفعم غ 

."؟ لقع َتقف  له  ا ؟  " .ئفالا علا  عب  يتاّراغ  َعش 

اه يف  .اهنفع ل  مهت  نأ  .لذ ال   ةلوال  نام  الك  .اهمهت  نأ  "ال  
". ...ةقالا يه  هه  صاصلا ، عم م  .لاعلا 



". حالا ًام ع  نس  فن ، لات  اذإ ل  "

يه هه   " .هج ةب  زَبأ  ام  هجو ، ماع  قف  ةدوم  هت  ناك  .هسأب  ا  أموأ 
."؟ لا اه  لأ  ًاأ ؟ نأ  لذ  دت  لأ  .تمأ  نأ  ُتدرأ  .ةقالا 

.خأ ةعب  َعش  .يتاّراغ  حاص  صا ،"! "

ًادرا ةللا ، ن  هج  يتاّراغ  ىح  .اهیح  اهلع  ًاعاق  ةّ ، ًادعص  لا  رنا 
هعد عاق  ل  فس  هتالع  نأ  ًاكأم  ناك  .هنالی  یللا  هرصو  قفلا  هدع  ًاراحو ،

، ةللا تافلألا  هجو  يف  لغُم  ـ لاو صاصلا ، علا م  ا  قوص  ّت  .لذ  لأ م 
ةف يف  ّفل  حفاو  لذ ، َّی  ل  .هتاح  يف  هف  ّف  ءيش  خآ  نس  لذ  ناك  نإ  لءاتو 

.خأ

؛ ههع باس  ىلإ  ةرَلا  فن  ةعلا  ىلع  دلا  داع  .ّم  ل  تایت  ترص 
رعش ه  ام  يتاّراغ  لءات  .ةاتب  َلا  جَهباو  .يفخ  ل  لُسا  را  هلق  لا  لاف 
فج فلخ  ةاهن  ام ال  ىلإ  ةلام  ًامالحأ غ  ل  ًاراغ ، هكأو  ةم  كأ ص  يف  ءاقلسالا 

، لألا حفلا ، فلا ، حالا ، لالا ، نأ  لق  ال  .بألا  ىلإ  هل  ةلب  لفأ  ًاتم  غُم ،
ةُص .مایأ ال  ىتلا  .ح  ال  ةح ، ال  مأ ، ال  بأ ، .ًابأ ال  لق  .لا ال  وأ  لا ، نلا ،

يف لا  .لا  ىلع  لل  للا  سبالل  ةلا ، باعل  ةاهن  .ةُّع  حاج  لم  لا  س 
.تلل ةلالا  ةعلا  .مانو  نس ، مالس ،

؟ نس فك  قف  لذ ؟ نس  فك 

ًالح هفن ، لألا  ىحو  ةقِرلا ، ةِّعلا  هتالعو  ههجو ، ىلع  ل  لا  قعلا  اب  ةأفو 
ةفام لا  مانا  غ  هلی  حارو  ةللا ، ةق  ىلإ  لل  حَفاك  .كأ  ًاهج  يتاّراغ  لب  .ًاققحو  ًاج 

.ةعلا ةهلا  لولا ع 

ل هف  ًالك ، نااو  مأ  ين  ق  يتاّراغ  ناك  .هتفح  نااو  يترام  شا  ع 11:40 ،
ل ل   .ةضالا  علاو  ةعرألا  تاعالا  لالخ  ةءاإ  أ  ئمی  وأ  ةلك  أ  ی 

لالا هنأ  خآ  ٌش  َهو  .نااو  هنأ  ٌش  َهو  .ةران  ةقل  ىّقلتو  قف  ىقلسا  لب  .لهم 
.ءيش لك  اه  ناو  لك ؟ لأ  ننالاو ،

اوّم .یاماه  ن  دوح  ع  قف  ًاملك  ع  ةثالث  نوعی  اناك  لللا ، فم  ع 



ىلع ةحاو  ةقل  هتو  .ةعلا  يف  بأ ض  لم  ةراع ع  ناك  للا  ءاهلا  يف  ا 
ع ع 12:20  ةلا ."! ههل  ةللا  ةلا  يف  رالا  يّت  الا  هه  ةرادإ  : " ةشالا

قّفلا لا  لاعلا  عن  فن  لع -  ماهابأ  أو  خأ ، ةم  هی  لا  أب  لللا ، فم 
حارو ًاغ  لا  حصأ  ةحالا ، ةعالا  .هقا ع  هئاش  ةق م  ةف  لق  ماس  باصأ  لا 
لت حالا  حارو  .ةلخالا  ءاَدَُلا  عانأ  عك م  هج  يف  ًاعاجوأ  هل  ِّو  يتاّراغ  يَع  علی 

.هره

ةللا ءاغ  ت  َلا  ن  ءوهب  لِوهی  نأ  جدالس  يب  لَواح  علاو ، ةحالا  ع 
داك لا  قشألا  لا  ناك  نإ  يتاّراغ  لءات  .ةلاعفو  ةع  بقث  هف  ثِحُأف  .غلا  لاو 

حضب ههجو  أر  قف  ةملا ؛ يف  قشألا  لا  نأ  فع  ناك  .لذ  لعف  لا  هقا ه  هعی 
هلق لا  لا  قشألا ه  لا  ناك  هلق ل  لك  ىّت م  .ةعلل  ةفاّلا  ءاضألا  جهو  يف 

.را

نود أ هن م  يتاّراغ   أب  .فصلا  ةفا  هسأر  تراو  ا  َقس  ًالُثو ، ةنالا  ع 
.فكام نس  علا  .فكام  ناك  .هعارذ  ةق ، لات  ال  ٌی ، ْمأف  .فت 

". يققح اهو  .نآلا  ع  ناسف  ال   " .لاق "ال ،"

.ءارلا ىلإ  افلی  نأ  نود  اهس م  اعات 

فت نأ  يتاّراغ  َنا  .ةاهن  ال  ام  ىلإ  لا  داس  ث  ةثاللا ، هتایت  ا  عَّج 
ةق ةف  ع  .ئاقد  عرأ  كأ م  تَّم  ناك ق  .لذ  لعفت  امع ل  هعاس  َّفت  ث  قدالا ،

ل ههج ، ىلع  ًامد  ق  ع  حج  كاه  ناك  .ءيش  ىلإ أ  نأ ی  نود  ا  هزوات  لذ ، م 
.فخا ةلهلا ق  ةغرافلا  ةلا  ناك  .لقاع  اتب  هع 

حار .هتاح  يف  هوأر  جمو  جه  كأ  سو  یاماه  الخد ن  للق ، ةنالا  ةعالا  لق 
علا ّم  ىلع  ّما  لا  لا  ًةم  ةالا ، ءالا  يف  عقفت  ةرالا  باعلألاو  فقت ، عفالا 

ماقو .علا  هشأ  تافاهلا  ناك  .ةع  نالأ  فع  ىلع  فات  ةسان  قِف  تأو  .لاو 
فوعم لجر  هو  یاماه ، كاح ن  هجو  لذ  ىلتو  .رالا  يف  ئالا  هجو  سب  رافنا ج ك 

هلجِر حإ  قف  ناك ق  ماعلا 1953 . يف  ًاقت  هحل  غاناس  يف  ةنالألا  ةولا  ةعاقلا  هماقا 
.يعاعشإلا ّلا   



ت ی  ّلاد  يف  ناك  .ةسام  غ  هرافأ  صأو  .خأ  ةم  يتاّراغ  اك 
ت ةق  هج ج  ناك  .ًاج  غص  تبات  يف  هفن  ىلع  ًافلم  ا ، ةّعل  زاّهلا  يسلا 

تعلا والا  هع  لا ب  يف  ها  لو  .اهلك  ناسألا  فت  ةمابا  و  ةیب ،
يتاّراغ لاو  ناقای  اناك  .ق  لب  حل  ةللا  ةقرافلا  تامالعلا  كاه  ناك  ًاللق ، سلا  ع 

اقلا دلا  حأ  قشألا  لا  ناك  .ةم  تامالع  أ  ةمسم  ءادس غ  ةحاش  ىلإ  داقُ 
َّو ءارلا  ىلإ  خآلا  لا  َفلِا  .قف  ًالخاد  ًالاوس  تی  يتاّراغ  لاو  ناو  .يتاّراغ  لاو  ىلع 
يف سأر  تاذ  ةق ت  نأ  أرو  ءارلا  ىلإ  َفلِا  .باس  هنأ  أر  .ئالا ث  هنأ  ةلل  يتاّراغ 
ةفالا لم  زاّهلا  يسلا  ت  ءاهلا  يف  ةقَّلعم  ق  يلا  اهمابا ، اع  ام  اهلك  فخا - 

...حأ خ  ةعقل  ةجرالا 

ءاهلا م َعَشو  نآلا ، هلع  رالا  لت  ناك  يهلإ ، ا  .خأ  ةم  رالا  لُت  قدالا  ناك 
- ءيش لك  ءيش ، لك  ىهنا  ةقللا ، لت 

جفم ىح  همق  م  ًادعص  لأ  تاخو  ًالسم  تخ ، رو  لمالا  ًاقم  َلفج 
ههجوو تام  خآلا  لا  لذ  نأو  خآ ، ىلع ش  رالا  نقل  اناك  هنأ  كِرُی  نأ  لق  هقاس 

.لا يف  ًاقراغ 

.فكام ت  يهلإ ،" ا  "

ناو ی لقلا ، هل  مَّقت  هم ، ًاقم  مَّقت  ناك ق  .هفلخ  باس م  لاق  هحر هللا ،" "
". اه تارالا  قاس  يف  زفلا  ىلع  ينوعاس   " .يتاّراغ لح  يف  ةق ت  لم 

". ىكات نأ  لوات  ال   " .فكام لاق  اه ،" "

.راقب باس  لاق  يذ ،" نأ  ام  رق  ىكاتأس  "

.جاعنالا عب  يتاّراغو -  فكام  ِض 

". ًاللق ار  ، " باس لاق  ًاح ،" "

، هس عاتو  ههجو  ىلع  ًةععم  ًای  رَّم  .فكام  ىّغ  لغأ ف ،" ًاضرأ ، اهحاو  اهعفرا  "
.رم سق  لم  هَفو  ةشام ، مامألا  ىلإ  نات  هع  ًاقُم 

ةفصاعلا ةعلاو  لا  يف  رالا  هلع  لُأ  ةلالا -  ةعالا  لق  هقا  هحأ  شا 



لع ناك  لا  ماهابأ ، صُأ  .ثترب  م  بقلا  ام  نام  يف  هكُر  ىلع  اج  امع 
ًالب م قس  .كزالا  يتاّراغ  َّذ  عس  تلا ، جّهت  عن م  اهم ، سوم  ى  راسا ،

.نآلا ّلا  اه  ىلإ  ًاققد  عضلا  حصأ  ئفی -  نأ 

دالاو .هم  اَّلی  نأ  لق  هتایت  ّللا م  ًالوام  ّهم ، داه  راصإ  ا  راس 
.هخ ىلع  ناغت  هاو  جع  هو  لا ، تاّخز  هت ت  ىلع  ًارداق  يتاّراغ  ناك 

ناك اب  ةناث ، يف  لح  ار  لذ ؛ أب  ىم  ًاكأم  يتاّراغ  .راهی ل   فكام  ناو 
امع هعارذ  ىلع  فكام  ی  ةق  يتاّراغ  َّت   ) ًاق لای  ناك ال  ةحاو  ةل  يف  .هه  ًایُم 

.باعألل ًام  لذ  ناك  .نآلا  زع  لم  حصأ  ث  ا ،) قس 

، ًاللق خألا  ىلع  ًالجِر  لِّف  هنأ  اب  .ماهابأ  ءاح  لم  ماص  .باس  باس ه  ناك 
.يتاّراغ لاخ  دم  لذ  ن  نأ  ل  

هفكا لا  صالا  يلفلا  لاعلا  لذ  ىلإ  انا  اوب ق  ةخ  خآلا ، ةعلا  م ب 
حاشأ لم  ةالا  ةللا  يف  اوراس  .هل  لس  ناك  ال  كاردو  لألا  ع  حاو  ةخ  نلوأ - 

.ئالا ىتلا  اناك  .هلإ  لا  يتاّراغ   ّ لو  ةله ،

یج هب م  سالا  ّعو  نجِّفلا  رأز  .ةحاو  ةعفد  هم  ةثالث  قس  للق ، فلا  لق 
ةاب هنأك  يتاّراغل  لذ  اب  .ةسَّم  عُق ح  لم  ضرألا  ماقألاو ت  روت  داجألا  حار  اب 

ىلع ماهابأ  فحز  عم  ىهنا  .ىهنا  هل  .هلك  هلع  يقو  هب  ِعُم ق ی  للم  لعافت 
نالمو ناتدراش  اهئارو ، َلاو م  ةرَلا  فن  ةعلا  ىلإ  ىعأ  ل  نات  هاعو  هكُر ،

هؤاح َثحأ  .ههجو  ىلع  عَقَو  ث  .ةئاش  كالسأ  رس  يف  لع  فوخ  يَع  اناك  .تم  لأ 
.فقت لا ث  لا  ىلع  ماترا ق  تص  لقلا  يسلا 

.ًالمو ًار  ةلل  خألا  ملا  َقشأ  .فلل  ةئالا  ةنفلا  تأب  للق ، لذ  ع 
.عمو نام غ  يف  ةع  وع  هئات  لك  لم  ًاقت  غرافلا  لا  قاقز  يف  حالا  فعو 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثلاثلا  ءزجلا 
بنرألا



 

 

 

لصفلا 17
 

!". يمأ يمأ ! يمأ ! يمأ ! "

هتاقعم هداترا ع  ةل  يف  نج ، ج  - 

 

حاو ىلإ ج  نآلا  مألا  جاحا  .ةخألاو  ةمالا  ةلل  َّلا  نعلا  بانأ  عزت  ت 
اوی ل  هنأ  ل  اك  ةاتب ، ةمحألا  ىلإ  ََن  هعو  .ئاس  ةعت  ی س  لف  .اهعّزی  يل 

تاعاس هنأ  اب  ام  ىلإ  يتاّراغ  جاحا  .ةقلز  يعافأ  لم  هیداأ  لت م  اهتو  ًابأ ، ءاشأ  اه 
هتعم لَعَج  ماعلا  لوات  ةفو  هخ ، لح  مالا  ب  ةَّقعلا  ةلعلا  ناّفت  هی  لعل 

.ناغلا عت  ةلبالاو  ةقلا 

ناك اب  .ضاعما  هّس  يف  يتاّراغ  ّف  مألا ، يسراح  .نآلا  هنا  باس   ناك 
لفلا ةب  َّلم  ّه  يَقاقر   ََحو  ةع  ةمابا  باس  با  هقای ، يتاّراغ 

.ناغلا يتاّراغ  َعش   . لَكأ  .هف  يف  ينادلا 

."؟ لّلا عت  الأ   " .جللا هف  باس  لأس  ةللا ،"؟ ام  "

."؟ نأ لخد  امو  "

لف ةغلا ، ءس  لع م  يغُأ  اذإ  .ءيش  ال   " .ًاققح ًاهج  يتاّراغ  هعا  ا  باس  عَلبا 
". يل لفأ 

.ئا ت  فكام  لاق  ستاسام ،" ىلإ  لصلا  انأ س م  قعأ  "

". نلَهُس .ةس  ةع  عس  لذ م  قت  ةم س م  لوأ   " .هسأب باس  أموأ 



.ةأف يتاّراغ  لأس  ةللا ،"؟ ةلا  لا ع  ّلا  اه  فعت  فك  "

."؟ لك لأ  .هم  نل  ءيش  جی  .تاللا ال  يف  نَّوم  ءيش  لك   " .هفك باس  َّه 

.فكام لأس  باس ،"؟ ا  َتف  اذإ  لعفس  اذام  "

شأ نأ ؟ أر  ام   " .سأ هجو  لم  لا  يف  ِعلا  ئاغلا  عفلا  ههجو  اب  .باس  ِض 
يف ةفغ  لل  ةَّم  تص  تاّ  ًانّلم  ًانفلتو  يناجرأ  فقس  تاذ  ةك  ءافص  كالداك 

."؟ للا

ةلماعم فت  ةعل  رالود  فلأ  ةثالب  وأ  فلأ  ي  عَّس  نأ  ، " فكام لاق  عقتأ ،" "
". ةحو ةق  تانالا 

". هُتقعأ ام  اه  .ئاش  ل  ََلع  فوخ  لم   " .ةأف يتاّراغ  لاق  فوخ ،" لم  اب  ماهابأ  "

دوح ع  قف  ًاملك  عو  ةخ  نآلا  نوعی  هنأ  لعُت  ةض  ةار  ت  اوّم 
ةعق دم  قر 1 ، ماعلا  لا  ىلع  یاماه  ًاقح م ن  لا  كاه  ل   ستاسام - 

.ستاسام یام ع  لفت  ةقض  ضرأ 

."؟ مأ عماتو  هت  اذال ال  ، " فلب باس  لاق  يتاّراغ ،" "

.هف يف  هلك  هحو  هماح  الش م  حل  جاخإ  َّقتو  زافسا ." ىلع  ًارداق  عت  ل  فسآ ، "
هنأ فِع  هئاحأ ، عم  ّتم  ق  حافك  عو  .اللا  حل  عَلبا  هل  ةسا ، هتعم  قنا 
غ ل  لاق  ُترضا ،" اذإ  خآ  لماك  مل  لا  ىلع  رداق  ينأ  أ   " .لخالا يف  ىقس 

بلا بلسأ  ماسا  فقت ع  .باس  ا  لذ  عِلقأ ع  .مألا  مل  اذإ  خآ  مو  ، " يسر
". ينادلا لفلا  ةزو  ّهلا  لا  ئاقر  ع  لَوات  .عفی  اه ال  .قلا  ةفلا 

.باس ةاغإ  ّت م  قل  .لذ  أر  يتاّراغ  ل  قف ، ةلل  ضاقنا -  هف  باس  ّمز 
.ًاخأ هذ  فكا م  قل  .فلا  هلا  لئاه م  راق  َعش 

.ةل ن ةفل  ًاعم  نن  انأ ل  ا  انخأ  .اه  نأ  اذال  انخأ   " .لاق باس ،" ا  اه  "
". نامس نأ ل  فعن  اصأ  نأ  ع  قف ، ةثاللا 

يلا ينادلا  لفلا  ةزو  ّهلا  لا  ئاقر  أقت  ةعوم  ةغام  ةو  هف  باس  حَف 
ًایت لانو  ًاللق ، حَّنت  .اهلت  ةهلا ل  تاراعلا  نأ  اب  ًاقت   اهلاح  ىلع  ناو  اهلكأ ،



.ةلا ءب  قف م  ةنالا  ةلل 

". انخأ .نآلا  فعا  .ءيق  دم  هنإ  .باس  ا  اه   " .هسأر عق  مالا  ملا  يتاّراغ  َعش 

؟ اه انأ  اذال   " .هشأج ةار  داعسا  هل  قلا ، لا  ّفل  شاق  نلب  باس  هجو  حصأ 
."؟ فعت نأ  ت 

، ا ناك  بقأو ش  هم ؛ بقلا  حأ  كاه  .لف ل   هلإ  فكام ی  ناك 
.جِّفلا هجو  يف  ماها  و  َلا ، ةفاح  لَّی ع  ناك  لا 

."؟ فعت نأ  اهیأ ت  سأ ؟ اذال  وأ  اه  انأ  اذال  "

.ةققلا يه  هه  ناك  .يتاّراغ  لاق  ءيش ،" لك  ةفعم  رأ  "

تاق يف  ىّلو  هفنأ ، َّقی ع  حارو  تاب ، لا  هنا  .باس  لاق  نرألا ،" انأ  "
يناجرأ  اهنلو  فاح  همق  ىف  قس  همامأ  اوهاش  .اقأ  لم  هناذآ  تاش  ىلع 

لَواح ث  لفسألاو ، ىلعألا  ىلإ  ن  لیای  هسأرو  فحی  حارو  هكُر ، ىلع  اهف  ةدروألا  ّفت 
ع عم  يتاّراغ  َحال  ُسا ، ناك  .مامألا  ىلإ  عفناو  .ًاخأ  حن  ث  خأ ، ةم  قسو  ضهلا ،

.اعم لای  .ةهلا ال 

يلا ةغلا  ةداملا  ةنالا  نارألا  .يتاّراغ  ا  اهیأر  قل   " .باس رَّك  نرألا ،" انأ  "
م ًابأ  ت  لف  ةع ، باللا  ر  اهم  .باللا  تاقاس  يف  ةقللا  باللا  اهدرات 

ةسال ةعق  دم  نرألا  .لك  باللا  اب  ًامدو  ًال  ل  نرألا  نأل  .نرألا  كامإلا 
يف يلالا  ماألا  يف  ًاققح  ًانرأ  نم  اناك  .تالعو  سوت  ةع  ةلصم  اع  ىلع 

". كأ ةقثم  ةیلا  ةقلا  .ًاناحأ  هُت  باللا  ل  النإ ،

". يعخ قل  "

.هلا لا  يف  ناقَّت  ناحالا  ناواقرلا  باس  اع  حار 

لأ ةاور  يف  نرألا  ّت  له  .نرأ  ىلإ  ينَّغ  .ينذعش  قل  ...لقت  نأ  ارو   "
نارأ نن  نأ  فقن ع  يل  قلا  ناح  قل  .يتاّراغ  ا  ىلع ح  ار  ل  ئاعلا ؟ دال  يف 

ىلع فلاو  ااغلا  م  ىلإ  قف  يقتن  نأ  اعسا  لو  ىح  ...ًاصاشأ  دعنو  فاِخو 
حارو ی حِمو ، ماج  باس  اع  صأ  عرألاو ." ينالا  عرالا  يف  حرالا  تافش 



لت يف  ّش  ىندأ  كاه  ل   .ًانم  باس  ناك  .هقت  م  الفجو  فكامو -  يتاّراغ  ىلإ 
.ًالك ًانم  باس  ناك  .ةللا 

.بالا خاص  ىلإ  ةلا  فلا  هتص  عفترا 

َّيلع ةللا !  ةلا  ءيش ع  لك  فعأ  انأ  ةللا ؟ ةلا  لا ع  فعأ  فك  "
."! يبأ هنإ  يتاّراغ ! ا  يبأ  ئالا  لذ !

هلاق ام  نهی  اناك  ار  هتّح ؛ يف  ًاغو  ًالج  ناك  يغ  جاهبا  يف  َلا  تص  عفترا 
جَحتو قدالا  ترأز  .هل  جهی  َلا  ناك  ام  اه  .قدالا  ترأز  .هعاس  هنامإ  ناك  ل  باس ،

.ًام ُسا 

.هَفَصو هئاحأ  يف  ضاقنا  يتاّراغ  َعش 

.تّقلا هفش  قف  هنال  رَّم  حص ."؟ اه  له   " .فكام لاق  يهلإ ،" ا  "

ل .فع  هنأ  قعأ  ل  ...يعلا  هبإ غ  انأ  ، " ًاقت فلب  باس ، لاق  حص ،" اه  "
تاع هل  نأ  ُلع  .ةعمالل  شاع  قح  هنإ  .أخ  ُترا  اه  .هبإ  ينأ  فع  هنأ  قعأ 

، زفأ امعو  .ةأجافم  ةأجافم ، .هسأ  لاعلا  ئجافأ  نأ  هجافأ -  نأ  ُتدرأ  قو  .علا  ءابألا غ 
". يبأ لم  ىلإ  هذأ  نأ  اهلأ  يلا  ةئالا  نس 

.فكام َه  ءيش ،"؟ لك  فِع  هل  "

.لأ ةفالو  ...كأ  ةع  باللا ت  ةق  لعل  غص  دامر  نرأ  .هنرأ  يلعج  "
". ستاسام ىلإ  لس  .لذ  يف  حن  هنأ  أو 

.يتاّراغ لأس  نآلاو ،"؟ "

اذإ ل هنأ  أو  .لتأ  .سأ  انأ  .ةاهلا  يف  مدو  نرألا م ل  نأ  َّت   " .هفك باس  َّه 
". فحاولا لم  ي  ىلع  فحلا  أبأس  ًاق ، اه  لك  ِهی 

ّلت ةحأ  نوتی  لاجلا  دع م  كاه  ناو  .ةقالا  ةلقث م خ  ةماعد  اوّم ت 
.ةفام فعاس  لم  َلا ، قف  علا ، ةعأ  اَّت  ق 

هجو نلوأ ، هجو  حصأو  .لا  يف  باذ  ههجو ق  اب  .باس  لأس  نآلا ،"؟ ةعالا  "ك 



، هفن ىلع  ئاغ  فَمو ، ئا  هفن ، يتاّراغ  هجو  هر ، ل  ...فرا ث ، هجو  ماهابأ ،
.ةل ةم  َُِح م  لقح  يف  ةِفَع  ةعاّف  هجو 

ًامی  " .ةقلا ةخالا  همابال  يش  لقب  با -  .فكام  لاق  ًالث ،" الإ  ةشاعلا  اهنإ  "
". ناهلبألا اهیأ  ال  ًاعس  ًاماخ 

."؟ يتاّراغ ا  ملا  لا  له س   " .هسأب باس  أموأ 

". وی اه  .لذ  قعأ  عن ، "

". ًاأ لذ  قعأ   " .ءب هسأب  باس  أموأ 

.ةأف فكام  لاق  لا ،" ًاه م  لخدا  ًاح ، "

". ًاش "

ةفلم لاشأ  يف  بألا  ىلإ  اناك م  هنأ  غر  ام ، ًاعن  ةغام  ى  لا ، اعات 
.هلع ّت  ناك  يلا  مالآلا   

*     *     *

 

ئاغ حِفام  يع  له  فكام ، ا ، يتاّراغ ، ستاسام : الخد  امع  ةعس  اناك 
هنأ ُی  ل  ناغتار  ىعی  ًاللق  ل  تالعلا  لفم  ىفو  ّفَه ، لب  رلف ، جرج  ىعی  علا 

.باسو ع ، ًاج  ةخ  ةلاح  يف  حصأ 

تاب لا ، له  سا  .هفلخ  ءب  دولا  رع  ناقفات  ناللا  ةََعلاو  ةهّبألا  شالت 
ع یات  تاعق  لعجو  .علا  لفل  ةلهالاو  ةعفالا  ةحلا  ل  حالا  فعو  .ةاترو 

.ءالا ءالا  يف  ةفعو  ةغص  ئاود  يف  اهلقت  حارو  َلا  يف  سوؤر 

ءاقترا غ يتاّراغ  َعَش  هفاعا -  باس  ىلدأ  نأ  ع  ةشام  ًاج -  ةق  ةم  م 
يف فقلا  ٌعن م  كاه  ناك  .يضالا  يف  هلع  اناك  ام  اتّت  همق  نأ  اب  .هلك  هج  يف  ففخ 
جَخ م ةقلا -  ىلإ  لصوو  ةخأ  ةص  ّلت  هنأ  اك ل  ناك  .هقعو  هه  يف  ةحُِم  ـ لا مالآلا 

ةنامإ مع  عم  ...كألا  ففلا  علا  ءاهلاو  ةدرالا  لا  ةعشأ  لَخدو  ُُلا  ذاذر 



.نالا ةعو  ًالون ، هاتا س  يف أ  باهلا 

ت الا  قشألا  لا  ىلإ  يتاّراغ  ََن  .للق  همامأ  ةرَلا  فن  ةعلا  ناك 
لا ّللا  هسب  لو  هعاجوأ  لك  ِقُ  نأ  لَواح  .يفللا  حلا  ىلع  ةلا  ةشاقلا  ةّللا 

.ةالام ال  هف  قِّ  قشألا  حار  .ئالا  لجَر  ىلع 

َّقی حارو  هّخ  ملا  ألم  .ًاك  فی  هفنأ  نأ  أرو  ا  ىلع  ةعس  ةن  يتاّراغ  ىقلأ 
.هّف ع 

.باس لاق  لك ،"؟ لأ  ت ، فس  "

."؟ َْلعت لأ  نوَُ ، علا   " .فكام باجأ  كألا ،" "

عمو ثأم  غ  َلا ، جَهبا  .ًایت  لانو  .فكام  حَّنتو  لا ، ةق  حر  ةََّه  هّغ 
لت لل  ًاّح  لا  عضو  قف  .ملا  لقأ  ةرالا  تاعقفلا  ةك  ناك  لقألا  ىلع  .وی  ام  ىلع 

.ةغرافلا تالافحالا 

ناغتار ی عِسو  .هلق  يف  حُّب  يتاّراغ  َعشو  لئام ، فعم ك  لح  لا  هخأ 
!". يهلإ ا  ، " ًاج فاخ  ت 

لاللا ناك  .َعفتم  یَهَن  ب   َّ هشأ  ناف  ترِم ، ّلت  ب  ًاقراغ  لا  ناك 
كاد عقل  ءالا  راسألا  لم  اهلحو  اهقف  نعفتی  جِّفلا  نأ  اك ل  او  .سالا  ءادس 

.ض

"، انهلس  " .عفلا هقع  ىلع  ءب  ًاراو  ًا  هسأر  یی  حاف  .ةأف  رلف  جرج  عنا 
". انهلو الع  نّقس   " .ت

-". نأ ًابأ  ل  ل   " .للق ع  باس  لاق  قعأ ،" "ال 

ةض غ ةئاد  يف  روی  رلف  جرج  حار  ان ."- ان ! ان ! انهلی ! انهلی ! انهلس ! "
لت حإ  لم  اب  هنأ  يتاّراغ  َعَش  .ةلا  عب  هاع  هتو  .ن  هعارب  ًاحِّلم  ةام ،

.نلا ّم م  اهباصأ  قو  یفلا  باعلأ 

-". انهلی انهلی ، انهلی ، "



ةتلا م تاجلاف  .هعاس  ىلع  ًارداق  يتاّراغ  ناك  دالا  ل  هتص ، ىلعأ  عی  ناك 
رلف شا  امع  ةرالا  تاقللا  ع  يتاّراغ ل  نإ  ىح  .قرالا  لم  هلع  هت  ناك  لاللا 
سو يف  ةقل  ل  ةغ  ةقر  رلف  َقر  .جِّفلا  جال  يهلا  خالا  قف  هقا ؛

، قلا عای  يل  ًاج  ًاَعُم  اب  .نافی ث  هافو  عتی ، هجو  نالت ، هامق  حاف  لا ،
غص لف  لم  هرص  ىلع  ٍلم  هقذو  ًالاج ، ةقلا ، ههب  تامو  هلجِر ، ب  ًاعام  َلف ،

.عللا ءاثأ  ةأف  ساعلا  هاصأ  َعُم 

ىلع ًارداق  يتاّراغ  حصأو  نآلا  هفلخ  لاللا  ناك  فنأ ." انأ  يتاّراغ ،  " .ا لاق  يتاّراغ ،" "
.ًاللق هعاس - 

ترآ لخاد  ءيش  كاه  ناك  .هتص  ىلع م  ةفالا  هلع  ًاج  ًاعص  ناك  .لاق  لجأ ،" "
هق ةقا  لَّلتو  .ًامات  واح  هقعو  هاّخ  حصأو  .ةراغ  هفنأ  ّفی م  ناف  .ًامد  فی  ا 

.ًالك

هعضو نأ  فِع  ناك  قف  .فلا  يی م  ناك  .ا  هلأس  لك ،"؟ لأ  ًاس ، اه ل  "
.ئس

.يتاّراغ لاق  ًاج ،" ًاس  ل  "ال ،

اه لأ  قف ، لا  هنإ  .قف  لا  هنأ  فعأ  يل   " .ا لاق  ًاج ،" ئفاد  لا  "
."؟ يتاّراغ ا  ًاص 

.ئا ت  يتاّراغ  لاق  حص ،" "

.عی يتاّراغ  هَقار  .َعباو  ا ، لاق  هلع ،" هعضأل  جللا  ع  يعم  ناك  ىتأ ل  "

، فلاو ةع  ةدالا  ع  ناغتارو  علاو ، ةع  ةدالا  ع  هقا  ّفَه  لب  شا 
.ءاقرز  F-111 تائا يف س  هقف  ةلا  تانالهلل  ئالا " يئالا   " َّلح ف نأ  ع  ةشام 
لعلا فلا  نأ  غر  ًاماص ، يق  ا  ل  .اهحأ  لق  ا  لوی  نأ  عَّقت  يتاّراغ ق  ناك 

.نآلا لمالا  ًالَّلم  حصأ  هقل 

لنناو سنلاثو َم  َْوب  اد  نالأ  زاج م  ىقسم  فع  هسأر  نأ  يتاّراغل  اب 
ًاج ةخاص  ةلفلا  حت  ىح  نوی  علا  ناك  یلا  نورلا  ءاضلا  ثم  يلیّدأ - 

.هاقسم الّغ  نأ  لق  ًاج  لث  علاو 



لك ل  .ماألا  می م  يف  َّحأ  هفن  هنأو ه  ماألا ، می م  يف  ًام  ناك  هنأ  هل  اب 
، وف فعم  يف  ةر  دم  همأو  هسأر ، يف  یالا  للا  عقو  زاج  ىقسم  دم  ناك  نآلا  ءيش 

كأ دلا  َّت م  لو  ىح  زاف ، لو  ىح  .ءيش  لك  ىهنا  .فئاز  قّت  دم م  ناجو 
.ًابأ خأ  ةم  للا  ىلإ  دع  .ىهنا ل  ءيش ق  لك  نإف  او ، باسو  فكام  م 

ًاج ًادراو  ًالص  لا  ناك  .َقسو  اهعب  هامق  اتو  ه  يغ  .ًاللق  يی  أب 
لم ةلث  تاح  ةللس  ًامم  هفن ، عفر  ّی م  نأ  لق  تم  رُِّح  .قَُّ  ل ال  ًامو 
ًالك ع ةغ  تب  ًةقع  ًةل  ًةعقعق  ًار -  جَخأ  .یج  لعلا م  ىلع  همق  َجأ  .نعللا 

.نانإ ج م  قداص  حر  أ 

ًاّقم يتاّراغ  ناك  .ناروای  باسو  فكامو  لا ، ىلع  ًاراو  ًا  حّنی  ا  ناك 
ًالهم ًاقر  ام  ًامی  فرا  ىعی  ٌش  اهب  لق  يلا  ةقلا  فب  هلقل ، نامآی  اهنأ  ةأف 

.نار ىعی 

اقی نأ  نود  اهب م  لالا ل  هل  افأ  .اهب  ِلو  ةع  لا  ىلع  هفن  َجأ 
ينأ ال ناقعت  له  .يع  نالت  اك  ال  لك ؟ لأ  يع ، للا  افقت ع  قل   ) ةفش ب 
، اهعم ىقی  نأ  اهعم ، ن  نأ  دارأ  .حاترا  كاه  ناك  ل  هلبأ ،)؟ ينأ  ناقعت  له  لذ ؟ فعأ 

.ت نأ  ىلإ 

لا خِرالا  نلا  لك  لئالا   يتاّراغ  يَعل  ِّلت  اهنأ  اب  نآلا  ةفال  اوّم 
79 : " لقت ةفاللا  لت  ناو  ةولا ، ماجألل  حألا  لا  لك  نلا ، يف  جای  نأ   
! سب .ًارداق  ناك  ًاض ل  فل  ناك  نوئالا ."! اهیأ  لذ  قت  سب !  ىلإ  ًاملك 

.بلا ةخاز  ةفاخ ، ةللا  هه  تب 

."؟ يتاّراغ  " .خأ ةم  هنا  ا  ناك 

."؟ اذام "

."؟ الخد له  "

."؟ اذام "

". يتاّراغ ا  ًءاجر  الخد ؟ له  الخد ، "



.ملا ٍةَّلم  ٍةلآ  ٍخَلَ ، هشأ  ناك  .ا  اع  هعَّت 

نآلا تمأس   " .ا هع  لی  اع  ةف  هل أ  ل ت  ترآ ." ا  الخد  قل  .الخد  قل  .عن  "
". يتاّراغ ا 

". ًاح "

ا ماقو  خآ ." لذ م أ ش  لأ  نأ  فاخأ  يلجأ ؟ ًاش م  لعفس  له  َتف ، اذإ  "
نب ّعقا  .تاعلا  ّجعت  لات  ناك ال  ةلا  نأ  ل  اك  رهلا  لا  ن  ةفراج  ةءاإ 
يف نآلا  اهؤر  ا  ع  ًاحاشأ ت  كاه ، نلای  علا ال  ناك  نإ  ًالئام  ةلل  يتاّراغ 

.ةخألا هتال 

". ءيش "أ 

هلق نأ  َعَش  .ةلا  جراخ ع  ل  يی  يتاّراغ  أو  يتاّراغ ، فك  ىلع  هی  ا  عضو 
.ًاأ يو ه  هرص  فس م 

". صاصلا عم م  ، " ا لاق 

". ترآ ا  لأ  ةفال  ِس   " .هناسأ ىلع   ّ هو  يتاّراغ  لاق  ًاللق ،" لأ  ةفال  "ِس 

". عسأ ال  "ال - 

". ًاح "

.لهب ههجو  مد ع  ةعق  حَمو  ا ، لاق  لجر ،" ا  كارأس  ار  "

.ىو هسأر  يتاّراغ  َفخأ 

". ًاأ اهب  ينِع   " .ا لاق  لذ ،" نلعف  ههات  "ال 

.ماللا ىلع  رداق  غ  هسأب ، يتاّراغ  أموأ 

يتاّراغ هفاصو  هی ، هل  َّم  .ی  نأ  ا  لَواح  يتاّراغ ." ا  يل  ًاقص  َك  قل  .ًاش  "
.ثالا هب 

.ا لاق  خآ ،" نام  يف  خآ ، مز  يف  "



هقَّم .لا  ةلصام  م  ی  يل  يی  نأ  ضاو  ههجو  ىلع  هی  يتاّراغ  عَضَو 
.هلع همر  ىلع  ةرداق  ةلا  ناك  خآ  ءيش  قف أ  لأ  ع  هلَعَجو  تاقهلا 

.اهعس هل  .تاقللا  تص  ع  الأ  َلِمأ 
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.ةلا ههل  ةللا  ةلا  ءاهنا  لعُأ  "

!". ئافلا مِّقأ ل  نالا -  اهیأ  يتداس -  يتاس 

ئالا - 

 

.سب ًاملك ع  سو  ةخ  نوعی  اناك 

ل َمَُه  ناك ق  اعام ." اُت  ةق  انِخأ   " .ةأف باس  لاق  يتاّراغ ،" ا  ةق  انِخأ  "
.ًازع باس  حصأ  قَُّ ؛ ال 

". يتاّراغ ا  ةق   " .ًاأ ًالاذو ه  ًازع  وی  ناك  .فكام  لاق  عن ،" "

يف قافِن  أ  ةؤر  ىلع  ًارداق  ل   هل  ةاتب ، خآلا  ىلإ  حالا  م  هن  يتاّراغ  لَّقن 
ل هلإ  عفت  ةعلا  مالآلا  لك  ناو  نآلا ؛ ةتالا  هق  ق ع  ناك  .قاهرإلا  قف  اههجو ،

.اهتق

هن ىلإ  حضلا  داع  ث  فعات ، لاعلا  نأ  َجو  اهف ، امعو  .ةل  ةلل  هع  َلغأ 
.لاق ًاح ،"  " .م ىلع 

؛ حاو یب  يتاّراغو  تایت ؛ ةثالب  ناك   .تام  ثالل  راقب ، فكام  َّفص 
.یت ال أ  باسو 

-". ناك ام  ا  ناك  "



.باس لأس  ةعل ،"؟ ةفاخ  ةق  عاس  َم ی  هآ ، "

.ًاللق فكام  هقهق 

."؟ مأ ال ةقلا  عاس  له ت   " .َِش ل  يتاّراغ  لاق  هاإ ،"! كراخإ  رأ  ام  عس  "

". ًابأ ةق  لفأ م ال  ةفاخ  ةق  نأ  أ   " .ناثالا رُِّف  .يتاّراغ  باس  َّعت 

ًابأ ال دجم  لاع غ  يف  اهثاحأ ت  نأ  دل  .لاح  ىلع أ  ةفاخ ، ةق  اهنإ ل  "
-". يع .ةفاخ ال  ةق  اهنأ  يع 

.قََب فكام  لأس  مأ ال ،"؟ ةقلا  انُس  له  "

ةهم يف  لاعلا  ىلإ  جَخ  بأ  سراف  ، " لق يتاّراغ  أب  ناملا ،" يف ق  ناك  ام  ا  ناك  "
-". ةرلا ةاغلا  يف  راسو  هعلق  كَت  .ةهألا  يف  ةاغ 

.باس ضَعا  ةحأ ،" ن  ناسفلا  "

.ةغ تاماغم  ةع  ضاخو  هناح . ىما  .ًاذإ  ةرلا  ةاغلا  يف  هناح  ىما  "
لو للا  ةعلق  ىلإ  ًاخأ  لصوو  ًاح ؟ .بائلا  ًالماك م  ًاعقو  رافعلاو  ةقلاعلا  فالآ  بَراح 

". ةهن يف  اهلا ، ةرهلا  هبإ  لوغ ، فال  ًانذإ 

.فكام أقق 

ةرهلا ةلا  هبإل غ ، ةافك  حأ ج  نأ ال  ع  ناك  هنأل  للا ، لذ  عُ  "ل 
رالا يف  بهلا  تدَّه  اهنأ  ةجرل  ًاك  بألا  سرافلا  ّحأ  ةللا  ةلا  ل  ًالاع ، اهلا 

تص لم  َلا  ئز  هلصو  .ءافلا  يف  مع  هنأ  اك ل  َعَشو  راود ك ، هاصأ  ...اذإ ." ...اذإ 
.ءب ل  ىشالت ، .للا ث  ّيوم  ل  فن  يف  لا  جامأ  ّفت 

.همن يف  ًاقغم  َلا ، يف  ناو   فنا ، فكام ق  سأر  ناك  .هلح  ن 

."! پ ا پ !  " .يتاّراغ خَص  "پ ،"!

". الك الم  علا  َعق  قل   " .باس لاق  هنأشو ،" هتا  "

هه قت  داعأو  فكام ، يَفك  .فكام لـَم  ىلإ  هَّجتو  حضب ، يتاّراغ  لاق  ًات ل ،" "



". لجأ يل  قلا  ناح  قل  .ار  ا  ال   " .باو ًاج  عن  ع  فكام  هلإ  .یج ن  م 

!". لم ال !  " .يتاّراغ رص  علا  ألم 

ىلع هلجِر  ًااش  َلج  ث  .هسأر  ّهو  خأ  ةم  با  ث  ةلل ، فكام  هلإ  ََن 
ةلُلا يف  ءاب  ةش  ةراع ع  هخ  ىلع  ةلا  ناك  .َهُم  ٍعافأ  ضِّوم  لم  اب  .فصلا 

.ةالا

.يتاّراغ خََص  ، !" "ال

هاع ناك  .ىح  فكام  هلإ  .هفان ل ی  غر  ًاج  ًالقث  ناك  هل  فكام ، عفر  لَواح 
.فكام سأر  ىلع  اهقب  ناع  اناك  .هع  ًاع  فكام  ناّ  ناج  ناك  ةأفو  .قلغم 

. !" انأ ينلقا  انأ ! انأ ! .خأ " ةم  يتاّراغ  خََص  ، !" "ال

.لالا هیت  هعأ  لذ ، ًالب م  هل 

.لاز ناك ق  ةلالا ، ةللا  يفو  .خأ  ةم  باو  هع  فكام  حَف 

، باس يف  عت  أ  م  لاخ  ع  قِّو  .نآلا  ىلع غ ه  يتاّراغ   حار 
.هل ًارداه  ًاغ  ًاغاف  نأ  يتاّراغ  َعَش  .لف  هف  قِّ  حار  لا 

". يتاّراغ ا  ةقلا  ِهنأ   " .باس لاق  ةقلا ،" ِهنأ  "

". لذ ال أ   " .يتاّراغ لاق  "ال ،"

.ام  ةق  هحور  لات  ار ال   " .ةذاّخأ ةمابا  باو  باس ، لاق  ًاذإ ،" مألا  َنا  "
". ه قاللا 

". ضرألا ىلع  كارأ  ىح  لا  لصاوأس  ، " لاقو باس  ىلإ  يتاّراغ  ََن 

.هلع اهفرل  عمد  هل أ  عت  هنإ ل  ىح  .هّس  يف  ّف  ا پ ، هآ 

". س  " .باس لاق  ًاقح ،"؟ "

، ةشو ةاهلا  ناك  .ًاخأ  يتاّراغ  فِعو  سفناد ، يف  ناّ  اناك  ءالا  لذ  ةمالا  ع 
.باس ىلع  زفلا  ع  حأ  نأل ال 



.قف هلعف  لب  هف ، اوّف  ...ماهابأ ل  ا ، فكام ، .مألا  يف  ِّفأ  ًال  ًاقو  ُمأ 
.لاعلا يف  يع  مأ  كأ  خأ ، وأ  ةق  هنإ ، .يع  هو  .يع  مأ  هنأ  اك ل 

ةباض ةلل   َّ .هلع  هی  لاو  ءاهلا ، يف  ٍلم  هّفو  علا ، خفم  ًالقام  ىم 
ل ال همامأ ، ةللا  يف  ئمو  يی  هفن ، فع  الم  ًاج  هفع  هفع ، ًاش  أر  هنأ  ةفاخ 

.راسالا ه  .ةئاف ال 

.ًاله وو  نآلا ، ًاك  جع  حصأو  ةغص ، ةفا  همامأ  ناك  .ةاب  باس  ُس 
ىلإ عاسإلا  ىلع  هفن  َجأ   . هنأ  َعش  .ءوهب  َعش  .ًافئاخ  ع  هل ل  ًاج ، ًاَعُم  يتاّراغ  ناك 

.لاق باس ،"  " .باس فك  ىلع  هی  عضو  ع  نأ 

فَّعت ث  .ةلل  ًاش  ات  ل  ئاع  ع ض  يتاّراغ  ىلإ  ََنو  باس  راسا 
يتاّراغ قف  ل  لّخلا ، اه  ًاضاغ م  َلا  خََص  .هاإ  ًاقِّم  يتاّراغ ، َّشو ق  هی  َّمو  هلع 
باس كامإ  نأ  فِع  يتاّراغ  قفو  ةعلا ، علا ، باس ، يع  يف  علا  ةافك ل  ًاق  ناك 

.ةلا لل  ةئا  ةلوام  خآ  ناك  ه 

.َقس ث  ى ، ، !" يتاّراغ ا  هآ  "

تلا .ّی  ضرألا  و  واهت ، لاج  تص  ناك  .نآلا  ًاؤر  َلا  تص  حصأ 
.هتص ًاش س  ع  هل ل  .هعس  هلقل ل  ناك  .ةله  يتاّراغ  َس 

قِّ لای  باس ال  ناك  .ام  ةق  باس  لَق  َّتو م  ىنا  .لف  لاق  باس ،"؟ "
.ماع ٍلاخ م أ  هنأك  هقع  ىلع  هسأر  جَحت  .لق  ىشالت م  ناك ق  سألا  ل  هف ،

.ًادم لاق  باس ،"؟  " .باس مامأ ف  للا  ةُّك  ًای  عَضَو 

.تام ناك ق  باس  ل 

باعلألا تألمو  نآلا  تافاهلا  ّعو   . أو  همق  ىلع  فقو  .هف  هماها  يتاّراغ  َقَف 
.هن رأز ج  همامأ ، .ءالا  ةرالا 

ه .ماعإلا  اهقع  ةج  اهنإ  .عللا  لَّفغلا  اهیأ  لا  ىلع  تالا  لك  ةعم 
.لع رالا  اقل  نأ 

، ةمأ أ  ةمأ ، لك  ةمأ ، لوأ  ّقل  ًاهاج  .ًةمراص  ًةت  ًاّدم  لا ، يف  ئالا  فَقَو 



.ةئالا .تلا  ةمألا 

ىلع هحل  نآلا ، هاس  حأ  َی  لو  لق ، لا م  باس  ىلع  رالا  قالإ  اهنا  هفلخ ،
ج ئالا  ناو  بألا ، لا  ىلع  ًاق  ئالا  هف ج  فقت  لا  نالا  لا ، ن 

.ةوآلا ةلا  تارالا  فلخ  ءوقم  غو  نح  هجب  هن ، ًاهّجم  هم ،

قل .هل  ئمی  ًاع ، ل  همامأ ، كالا ، للا  داع  قل  .هحل  .ًاناج ل   يتاّراغ  ىّت 
؟ همهی حاو ل  .همالم أ  س م ت  ًاللق ، هم  بق  نأ  عاسا  اذإ  .للا  لذ  فِع 

؟ ناك َم  هسإ ؟ - - اهم يسب  را ؟ يلك  فرا ؟ ناك  له 

. !" يتاّراغ يتاّراغ ، يتاّراغ ، .ك " لاعفنا  َلا  خََص  ، !" يتاّراغ "

؟ نسفاد لغ ؟ ماس ؟ ناك  له 

هل أموأ  لا ، يف  أموأ  كالا ، للا  أموأ  .اهم  ّلل  هفك  يتاّراغ  َّه  .هفك  ىلع  ی 
.هل لا  كاه  لای  ناك ال  .ءلا  قو  ناح  ناو ق  .ةعللا  علو  يتأ  نأ  يتأ و ، نأ 

يتاّراغ ن راس  .ةقََص  لت  اهنأ  اك ل  همامأ  ناعِّم  نای  تما  واع ، ع 
.كالا للا 

. ر ةقلا ل جو  فك  فع  ل  خأ ، ةم  هفك  لا  امعو ل 
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