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  لوألا ءزجلا

 

 1987 لیربأ

 حون ناك دقل .ذفاونلا نم لیوط فص بناجب ،راسیلا ىلع يفلخلا ءزجلا يف انسلج .ةرحلا لامعألا فص يف يبناجب حون سلج

 ىلع يسأر حیرأ نأ تدرأ !ھتببحأ يننأ تفرع دقل .اًمامت يرعش ھبشی ناك ينبلا هرعش .ملاعلا يف نیتینب نینیع لمجأ كلمی

  .يدسجل اًقصالم لیمجلا هدسجب رعشأ نأو ،ةدشب ھلبقأو ھقناعأ نأ تدرأ دقل .ةیلاغلا ھبلق تاقد ىلإ عمتسأو هردص

 اًصوصخ ،نییلثملا نولبقتی اونوكی مل سانلا مظعم نكلو .نایتفلا تایتفلا نم ًالك تببحأ ،اماع ةرشع يتنثا يرمع ناك امدنع

 حبصأ حونو ،اًماع رشع ةتس نیرھش ذنم يرمع حبصأ .يوناثلا يناثلا فصلا يف انحبصأ دق ،نآلاو .ةسردملا يف نایبصلا

  .ةدایق ةصخر ىلع لصحیل ةیافكلا ھیف امب ریبك نآلا ھنأ سردملل لوقی ھتعمس دقل .يضاملا رھشلا اماع رشع ةتس هرمع

 ناك دقل .ءایوقألا نمض الو ةرقابعلا نمض نكن مل .اًضیأ انأ الو .ةینبلا مخض نكی مل ھنكلو ،تالضعلا ضعب كلمی حون ناك

  .انأ تنك كلذكو ،اًیداع اًبلاط

  .ىتح انضعب فرعن نكن ملو

  "؟الھس نوكیس كلذ نأ دقتعت لھ" .رابتخالا ءدب رظتنن اندعاقم يف ناسلاج نحنو حون ينلأس

 ةیالو ناحتما يف اًدیج يلبی نأ عقوت اذل ،اًدیج اًبلاط ناك دقل .ھمامأ مثعلتأ يننأكو ترعش ".دقتعأ ،انسح ءالب يلبأس" فاضأ مث

  .تسرفیإ لبج ىلعأ نم جرحدتی رجحك بلقتت يتدعم لعجی ناك رابتخالا كلذ نكلو .ةیوناثلا ةسردملا يف دحوملا انوزیرأ

 ،حجرألا ىلع ادیج يلبأس يننأ تملع دقل ،احیحص كلذ ناكو .ىلوألا ةئاملاب نیسمخلا يف لقألا ىلع "،ادیج يلبأس" ھل تلق

  ."جرختتل اًدیج يلبت نأ ابولطم سیل" ھلو يسفنل تلق و .ةبعتملا يباصعأ نم مغرلا ىلع

 

  "؟ودرایلبلا بعلنسو ،ةسردملا دعب يلزنم ىلإ يتأت نأ كیأر ام ينلأسو .فیرظ تنأ" يل لاق

  .ھعم تقولا ءاضق ةركفل تللھو تحرف دقل "!انسح"

  ؟ھلزنم ىلإ ينوعدیس اذإ مل .اضیأ ينبحأ نوكی دق امبر

 دقل .بابذلا دیس باتك نع هاقلأ يذلا يوفشلا ریرقتلا ركذتأ .نماثلا فصلا يف ةیزیلجنإلا ناك ھعم ھتسرد يذلا دیحولا ررقملا
  نایتفلا لثم ،حون عم ةریزج ىلع اًروجھم نوكأ نأ بحأ .ھب يباجعإ أدب تقولا كلذ يفو .فصلا مامأ ثدحتی وھو اًعئار ناك

 ناك ھتوص نكلو .ًالیمج هدسجو ةعئار ھتماستباو اًفیرظ ھھجو لازی ال نآلاو ،اھنیح اًدج اًفیرظ ناك دقل .بابذلا دیس يف
  .لعفلاب اقیمع يتوص ناك دقل .لجر توصك ،اًقیمع حبصیل لوحتی ،ىرخأ تاقوأ يفو ،اًنایحأ عفترت ھتربن نأل ،ریغتی

 

 ربعی وھو نامألاب رعشیس لھ ؟ةیرسلا ةقالعلا لالخ نم الإ ،ةیلثملل يداعملا عمتجملا اذھ يف ،اذإ انضعب ىرن نأ اننكمی فیك

   .اًدج اًبیرق ةباجإلا فرعأ نأ ىنمتأ ؟ةیسنجلا لویملا يئانث وأ ایلثم ناك اذإ ،يھاجت ةیلثملا هرعاشم نع

 لقتسأ تنك .رابتخالا تقو ناك مویلا نأل ،تاعاس ثالثب داتعملا تقولا لبق ،ةقیقد نیسمخو ةرشع ةیناثلا يف ةسردملا تھتنا

 لمحت يادلاو عیطتسی ال !يندعم نكاد قرزأ نولب ویلبد مإ يب -ةلیمج ةرایس يف ،ينلصوأ حون نكلو ،ةداع ةسردملا ةلفاح



 ةلیمج تارایس نورتشی ءاینغأ يلاھأ مھیدل انتسردم يف بالطلا نم ریثكلا نأكو ودبی .يل ةصیخر ةرایس نیمأت ةفلك

  .اًدج اًفیطل هدجأو كلذ فرعأ تنك ،ةسردملا نم مھلزانم ىلإ سانلا لصوی ام اًمئاد حون ناك .مھدالوأل

  



 
 يناثلا ءزجلا

  .لزنملا ىلإ باھذلا دعوم نیحی ىتح ءودھب اندعاقم يف سولجلا انیلع ناكو .يلبق هاھنأ دقل ،اًركاب رابتخالا انیھنأ حونو انأ

  .ةسردملا ةرداغمب سردملا انل حمس نأ دعب ھل تلق "اًبعص رابتخالا نكی مل .اًدیج تیلبأ يننأ دقتعأ"

 ىلع ناك يذلا تارایسلا بآرم ىلإ ھجتن انك امدنع يل لاقو حون مستبا "،عیمجلاب ةنراقم انسح ءالب يلبأس يننأ دكأتم انأ"

  "،يلع الھس رابتخالا ناك دقل .اضیأ انسح ءالب يلبأس"  .يسردملا مرحلا نم رخآلا بناجلا

  "،مداقلا لصفلل تلجس يننكل ،لعفأ مل انأ اًحضوم ھل تلقو ؟تاس رابتخال تعضخ لھ" ھتلأس

 ."،انسح ءالب تیلبأو تاس يب رابتخال تعضخ دقل .اضیأ انأو" ينباجأ

 لذبأ نأ دیرأ يننكلو ،لییو درافراھ يتعماج لخدأس يننأكو رمألا سیل" .مدنلا ضعب عم ھل تلق ،ھلعف ّيلع ناك ام اذھ"

  ".تاس تارابتخا يف يدھج ىراصق

 ودرایلبلا بعلن نأ اننكمی ،يلزنم يف" ،حون لاق "،تارابتخالا يف ریكفتلا نم ةحارتسالل ةجاحب انأ ،عوضوملا ریغن انعد"

  ".اھئاقدصأ عم املیف رضحتل ةبھاذ اھنأل ،لزنملا يف تسیل ةریغصلا يتخأ نأ وھ عورألا ربخلاو ،ةدیدجلا انتلواط ىلع

  .اًمامت نیدیحو نوكن نأ لمأ يلكو ، "،دیج" ھل تلق

 

  ".اًدج فیرظ ءيش ھنإ"  ".هایإ كیرأ نأ دوأ ءيش ّيدل اًضیأ" ،لاقو مستبا

  "انسح" ھل تلق

 يف لمجألا ةاتفلاو رقشأ رعش تاذ ةلیمج ةاتف ،ينوب كلت تناك دقل .مولعلا ىنبم نم ةعساولا اھتاوطخب تءاج ةظحللا هذھ يفو

  .انلثم رشع يداحلا فصلا يف تناك دقل .ةسردملا

  .انمامأ نم رمت اھدھاشی وھو اًیفرح ھباعل لاس دقل .ةرشابم كلذ تفرع دقل ،اھب مرغم ھنإ .اھینیعب حون انیع تلباقت

  ".ةرخؤملا كلت ىلإ رظنا" "،حاص ای ةریثم اھنإ" حون لاق

  ".يل يھ" :تیدان مث "،مداقلا ماعلا اھعم جرختلا لفح ىلإ بھذأس امبر .ةریثم اھنإ ،معن" ارخاس تلق

  ".يعم ينوب نوكتسو جرختلا لفح ىلإ بھذأس ،ءيش لكو ،ةرخؤملا كلت .يل اھنإ" ً:انلعم لاق مث .ةیناثل حون سبع

  ".جوزتن نأ دعب ،اًعم انتیرذع دقفنس .اًضیأ ءارذع اھنأ لمآو ،يتیرذعب اظفتحم تلز ال" :اًحضوم فاضأ مث

 ّيلثم ٍبیبح ىلع لوصحلا ىنمتأ تنك يننكلو ،اًضیأ يتیرذعب اظفتحم ھلثم تنك دقل ".انسح ،هوأ"

  !ًالیمج اًكالم حون ناك دقل .اًیقیقح اًبح ناك دقل .حون طقف .حون :

 يف ءاینغألا ةسردم دعت ةیوناثلا انتسردم تناكو .اًدج نیینغ هادلاو ناك .اًیلك ةثیدح نادیس ویلبد مإ يب عون نم ھترایس تناك

  .ناسوت

  "؟كدلاو لمع ام" .ھلزنم ىلإ اھدوقی وھو ةدیدجلا ةرایسلا ةحئار مشأ انأو ھتلأس

 يف ةروھشم تناك يتلا ،زلریغ دنإ تسیو ةینغأ ادع ام -لبق نم اھتعمس دق نكأ مل ،زیوب بوش تیب ةقرفل ىقیسوم لغشی ناك
  .ةیوناثلا يف ىلوألا انتنس



 ملعت يھ .نوسلادناد يف ةسردم يمأو .رخآ ءيش لكو باحسلا تاحطان میمصت يف لمعی"و "،يرامعم سدنھم ھنإ" باجأ

  ".نوسلیو ةدیسلا .عبارلا فصلا

 يننأل زاجتحالاب ينتبقاع ،ةحارتسالا ءانثأ يفص بقارت تناك امدنع ،تارملا دحأ يف .كمأ يھ كلت نأ فرعأ نكأ مل !هوأ"

  ".ةفداصم كانھ تلخد دقل ،يب تكسمأ امدنع تئجوف دقل ،لخدأ نأ اھموی يقافر ينادحت" .ھل تلق ".تایتفلا مامح تلخد

 

 اًریثك ناطغضی يبأو يمأ" .حون لاق "،نامراص ّيدلاو نأل .يتسردم يف دیج انأ ببسلا اذھلو .اًدج ةمراص اھنإ ،معن ،هوأ"

  ".يتخأ ىلعو يلع

  ".ةعئار ةسردم كمأ" :الئاق اھتحدتما

  ".كلذ تلق كنأ اھل لوقأس .كل اركش"

 اریماكلاب مم35 مجحب ةعئار اًروص طقتلأ يننأ امك ،يتوق ةطقن يھ ةیزیلجنإلاو" "ایفحص حبصأ نأ دوأ" يننأ ھل تحضوأ

  ".كانھ ریثكب صخرأ اھنإ .غنوك غنوھ راز امدنع يمع يل اھارتشا يتلا

 لاق دق ناك اذإ تلءاست كلذ دعب يننكلو .يتریغ نم ففخیل كلذ لاق "،كلتك ةعئار اریماك يدل نأ ول ىنمتأ ،عئار" ينباجأ

  .يندقتعی ھنأ نظأ امك اًرویغ تسل يننأ نم دكأتیل كلذ

 

 ينلعجیل كلذ لاق "،رومألا تحجن اذإ ،ةینطولا تاباختنالل حشرتأ دق مث نمو ،انوزیرأ يف يسایس بصنم ىلإ لصأ نأ لمآ"

 .اعئار كلذ نوكیس .ھعم ةلباقم يرجأ دق امبر .يفحص درجم اھنیح نوكأسو ،اًسیئر حبصیل ربكیس ھنأ نمخأ .الیلق ھھركأ

  .كلذ فرعأ ،اًضیأ امھم اًصخش حبصأس يننأ دقتعأ انأف .ھلجأ نم ادیعس نوكأ نأ اھنیح تررق

  ".قلقت ال ،كل توصأس .اعئار كلذ نوكیس"ھل تلق

  .ھلجأ نم اًدیعس نوكأس .ةسائرلا بصنمل حشرتیس مث نمو ،ًالوأ ةیالو مكاح حبصیس امبر ھنأ تلیخت ."كل اركش" يل لاق

 ربتعی ةریثك ةیسنج تاقالع میقی يذلا صخشلاو ،ةطقاس ربتعت ةریثك تاقالع میقت يتلا ةاتفلا نأ" ،"،تظحال لھ" ،ھل تلق

  ".اًبئاص اًرمأ سیل اذھ ؟تازاجنإلا ریثك الطب

 جاوزلا ىتح نورظتنی ةداع ناویات يف سانلا .جاوزلا دعب ام ىلإ سنجلا ةسراممل راظتنالا صوصخب يدج يننإ .لعفلاب"

  .رمألا اذھ نع ائیش فرعأ نكأ ملو .كلذ حون لاق "،زافلتلا ىلع كلذ تیأر دقل .سنجلا اوسرامیل

 

 ھترایس نكر .ادج اردحنم ھلزنم لخدم ناك .يلزنم نمو ةسردملا نم امود اھارأ يتلا لابجلا ىلإ لصو ىتح الیلق ھترایس داق

 ناسوت يف ىرخألا لزانملا فالخب ،نیقباط نم نوكملا ھلزنم ينبجعأ دقل .ھلزنم نع الصفنم ناك يذلا ثلاثلا بأرملا يف

  .طقف دحاو قباط نم نوكتت تناك يتلا

  ".دحاو انیدل سیل" .ھتلأس "؟وبق كیدل لھ"

  ".معن"

  .مخض وھب ىلإ لصوی يذلا جودزملا رمحألا يمامألا بابلا حتفب ماق .اضیأ وبق ىلع يوتحت نكت مل ناسوت يف لزانملا مظعم



  !ھلزنم مجح عبر غلبی يلزنم مجح ناك .ناكملا ألمت ریفاصعلا تاوصأو ھلزنم ىلع تینثأ "،لیمج كلزنم ،واو"

  ".كل اركش هوأ"

  .فقوت نود درغت تناك دقل ؟اھنم ھیدل مك تلءاستو ."،ریفاصعلا نم ریثكلا مكیدل" ھل تلق

  ."،رویطلا تیب يف اھنإ " ةقالمعلا ةلئاعلا ةفرغل ةیذاحم ةفرغ ىلإ ينلدی وھو ،حون لاق

 

  "؟اھنم مكیدل مك" ،ھل تلق "،عئار اذھ"

 .مجحلا مخض ناك يذلا رویطلا تیب يف ناولألا ةددعتم تاواغببلا نم اریبك اددع تیأر ".لقألا ىلع اروفصع نوسمخ كانھ"

  !رویطلاب ةئلتمم تناك حیجارم ةسمخو خارفلا نم دیدعلاو

  ."!اقح ةعئار اھنإ" لھذنم انأو "؟اھنولكأی يتلا ماعطلا ةیمك ام" ھتلأس

  ".اھلك اھتیمستب مقی مل ،الو .اریثك هرویط بحی يدلاو ،فرعأ ال" ينباجأ

 يلیجلاو قتسفلا ةدبزب رئاطش ریضحتب انمق ،كلذ دعب .حون لزنم يف تنك يننأ يمأ ربخأل لزنملا فتاھب تلصتا ،خبطملا يف

 نم اضعب نأل ةدبزلا كرحن نأ انیلع ناك دقل .ھنم قوستن يذلا رجتملا يف ادبأ اھلثم دھاشأ مل ةكرام نم قتسفلا ةدبز مادختساب

 نأل ھتفرع دقل ،صاجألا رابص نم انوزیرأ يف ھتعانص تمت ،رابصلا نم اعونصم يلیجلا ناكو .لصفنا دق ناك تیزلا

  .ةنیدملا جراخ نم انئابرقأ دحأل ةیدھك يضاملا يف اھضعب ترتشا دق تناك يتلئاع

 تناكو .ةقایللاب عتمتی ناك دقل ،ةعئار نطبو الیمج اردص كلمی ناك دقل .ةریبكلا ةأجافملا هذھ تناكو ،ھصیمق حون علخ

 ءارحص يف ةیافكلا ھیف امب ادراب ھلزنم لعجی ناك فییكتلا نأل ،ھصیمق علخی نأ ھنم عقوتأ مل .الیلق ةزراب ھنطب تالضع

  .انلكأو خبطملا ةلواط ىلع انسلج ،ةلیوط باوكأ يف الوكوشلا بیلح نم اضعب انم لكل بص نأ دعب .ةیساقلا ارونوس

  ."،دعب ملیفلا رأ مل ينكلو ،باتكلا تأرق دقل ؟بابذلا دیس ملیف تدھاش لھ" ينلأس

  ."،ملیفلا ةدھاشم دوأ يننكلو ،الك" ھتبجأ

  ".ام اموی ھتدھاشم اننكمی" ."،اتیبلا ىلع ملیفلا انیدل" حون لاق

  .ةدیدع تارمو اددجم ھتیؤر يف بغرأ ھتاملك ينتلعج

  ."؟اتیبلا كلمت كتلئاع لھ" ھتلأسو ".يلزنم ویدیف انیدل" ھل تلق

 تحبصأ سإ شتإ يف ةخسن نأ اوفرع عیمجلا ".ائطخم ناك ھنكلو ،يرایعملا زاھجلا حبصتس اتیب نأ يدلاو دقتعا ،معن"

  .سإ شتإ يفو سكاماتیب نیب عارصلا يف ةیرایعملا

 نم دیدعلاب ببستت اھنأل ءابغلا سرض اھیمسی حارجلا" ."،فیصلا لالخ لقعلا سرض ةلازإل ةیلمع يرجأس " ھل تلق

  ".ومنت امدنع اھلك ىرخألا نانسألا كرحت يھ الثمف ،لكاشملا

 

  ."،ىرخألا نانسألا ىلع رثؤی نأ لبق يسرض ةلازإ يلع اذل ،میوقت زاھج يدل ناك .ةعئار ةركف اھنإ" يل لاق

  .باعلألا ةفرغ يف ھتلئاعب ةصاخلا ةدیدجلا ةلواطلا ىلع ودرایلبلا انبعل



 يف ودرایلب ةلواط انیدل ناك .تكیتینوك نم يتلئاع لقتنت نأ لبق ،تاونس عست وأ ينامث يرمع ناك نأ ذنم ودرایلبلا بعلأ مل"

 ةیبشخلا تافرخزلاب زیمتت مكتلواطف ،ادبأ مكتلواط ھبشت ال اھنإ .رفاسن نأ لبق اھب انعربت اننكلو ادج ةفیرظ تناك .وبقلا

  "؟كلذك تسیلأ .ةمیدق ةلواطلا هذھ" .ھل تلق "،ةرخافلا

  

 انأ" .نجھتسا مث .يل لاق "،ةدیج اھنإ .ودرایلبلا تالواط عنصت ایجروج يف ةكرش نم اصیصخ اھتعانص يدلاو بلط .الك"

  ".رخافتلا بحأ ال

 نھملا موی يف سداسلا فصلا يف يتأی ناك كدلاو نأ ركذتأ ؟كادلاو لمعی اذام" .الئاستم حون لمكأ ،ءيش يأ لوقأ نأ لبق

 نوكأ نأ دیرأ .ةعماجلا دعب شیجلا وأ ةیرحبلا ىلإ مامضنالل ططخأ انأ .اقح عئار اذھ ،نآلا .ةیرحبلا يف ھلمع نع ثدحتیل

 رعشأ حون تاملك ينتلعج دقل ".سورلا مواقأو ،ةیطارقمیدلا لجأ نم لتاقأو اكیرمأ نع عفادأو ملاعلا لوح رفاسأل ادنجم

  .".افیرظ كلذ نوكیل ناك ،شیجلا يف ناك يدلاو نأ ول ىنمتأ" فاضأ مث .ةریبك ةجردب ةریغلا نم صلختأو لاح لضفأب

  ".كلیجست نع الوؤسم نوكیسو ،جرختلا دعب ةمدخلل بلطتس امبر .نیدنجملا نع لوؤسم نآلا يدلاو ،معن"

 امم" ارطخ سیل رخآ ءيش وأ ،لمم يبتكم لمعك ،نمآ ءيشب موقأ نأ يندیرت .لتقأ وأ باصأ نأ نم ّيلع قلقت يمأ" حون لاق

  .يدلاو هاجت رخفلاب اروعش يناطعأ

 فسآ ھنإ .اھآر يتلا رومألا ضعب نع اریثك ثدحتی ال ةداع وھ .ھتاربخ مظعم ىلع لصح كانھو ،مانتیف يف يدلاو مدخ"

 ءيش لك كربخیس .لعفن نأ انیلع امك نییبونجلا نییمانتیفلا معدن دعن مل نحنف -كانھ ھیلع برحلا لاح تحبصأ ام ىلع

 وھو .روخف ةیرحب طباض ھنإ .ةیكیرمألا برحلا دوھجل تءاسأ ،ھیأرب ،يتلاو اھوعنص يتلا نیناوقلاو نییسایسلا صوصخب

  ".امیدق ابراحم ھنوك ،اقح فیرظ رمألا نكلو ،كلذب فرتعأ انأ ،نأشلا اذھب رخافتی نأ بحی

 

 

  ."،ةیطارقمیدلا مدھ يف ببسلا مھنإ .نیعالملا رمحلا ءالؤھ .اریثك ھمرتحأ يننإ .واو" حون لاق

 .تمستبا ".ةیعویشلا ىلع ءاضقلا ىلإ ةجاحلا لوح عیمجلا شقانی نأ بحی .امامت يدلاو لثم تنأ" .الیلق ركفأ ينتلعج ھتاملك

  .بسحو كلذ تفرع دقل -نیطبارتم انلعجی ببسلا اذھو ،اضیأ ناھباشتم اننأ حون فرعی ناك

  ".يمون ةفرغ ىلإ بھذنل" ،لاقو ثبخب مستبا .رمألا لصح كلذ دعب

  .طئاحلا يف دوجوملا فرلا يف ودرایلبلا تارك انعضو

 دقل .يلزنم يف جودزم ریرس يدل ناك دقل .ىرخأ ةفرغ ىلإ لخد نیح يكلملا مجحلا يذ هریرس ىلع تسلج ،لاق "،انھ قبا"

  .ةفرغلا هذھ يف سدقم ءيش كانھ ناك .مانی ثیح ،ریبكلا حون ریرس ىلع سولجلا ينبجعأ

 ةفرغ يف اھیلع جرفتن انك يتلا كلت نم ربكأ ةشاش ىلع يوتحی زافلتب ةدوزمو ،يتفرغب ةنراقم ةریبك تناك حون ةفرغ

 ویدیفلا باعلأ ةفلغأب ءيلمو فقسلاك عفترم فرو نجیفوكیلوكلاو ،نجیفلتنإلا ،يراتألا باعلأ ةمظنأ اضیأ كانھ ناك !يتلئاع

 ىلع مجحلا يریبك نیربكم نم نوكملا ھب صاخلا تاربكملا قودنص نم ةدیدشلا ةریغلاب ترعش دقل .ةیقیسوملا تیساكلاو

  .ةرشابم زافلتلا تحت فرلا ىلع ویدیفلل سكاماتیب لغشم اضیأ كانھ ناك .ھتفرغ يبناج



 بشع ةملكو فرلا ىلع ةمیدق ةیكیتسالب نمس ةوبع اھیف تظحال يتلا ةظحللا يف ،سكاماتیب ویدیف طیرش الماح حون داع

  .دوسأ ملقب اھبناج ىلع ةروفحم

  .كلذك سیل ھنأ تینمت "؟شیشح اذھ لھ" .ھتلأس "؟بشع"

 ةوغرلا تائیزج نم ایأ بكسی الئل ،رذحب ةوبعلا حتف "؟ىرت لھ" .حون لاق "،تاقرطلل نیزملا بشعلا نع جذومن اذھ .هوأ"

  .ةداجسلا ىلع ءارضخلا

 عم الو تاردخملا عم لماعتأ ال انأ" .ھل تلق "،كلذك ھنأ ول اروف رداغأس تنك يننأل ،اناوجیراملا سیل ھنأل دیج كلذ .انسح"

  ".ھب رجاتی وأ هاطاعتی صخش يأ

  ".تاردخملاب لماعتن ال نحن" .ةمیسو ةلیمج ةماستبا عم لاق "،اضیأ يتلئاع الو"

  .لغشملا يف طیرشلا عضی وھو ادج اسباع ادبو ".اذھ ىرتل طقف رظتنا" .ينیع ىوتسم ىلع طیرشلا حون كسمأ

  .لیغشتلا رز ىلع طغضی وھو لاق "،اذھ دھاش"

 

  



  ثلاثلا ءزجلا

  .ملیفلا يف سنجلا نوسرامی صاخشأ كانھ ناك .هریرس ىلع يبناجب سلج مث نمو يلإ رظنی وھو مستبا "هووووأ"

  ".مالفألا هذھ نم ایأ رأ مل" .تلق "،لیمج هوأ"

 يف ءارقش ةریثم ةاتف عم سنجلا سرامی امیسو الجر دھاشن نحنو ةریبك ةماستبا مستبی وھو لاق "،رظتنا طقف ،معن"

  ."،ينوبو انأ لثملا لعفنس ام اموی" حون لاق .اعئار سنجلا ناك .ذذلتی وھو هوأتت تناك .يزوكاجلا

 ،لاق "؟اعئار اذھ سیلأ" .اھرھظ ىلع ھفاطنب ایقلم ةوشنلا ةمق يف وھو ھبیضق بحسی لجرلا ناك امنیب ،"،دھاش" حون لاق

 سرامأ نأ تدرأ يننكلو .عتمتسأ تنك اضیأ انأو ،سنجلا ناسرامی امھو امھتدھاشم بحأ دقل .ریصقلا ھلاورس لدعی وھو

  .حون عم سنجلا

  .تعرست دقل .أطخ تبكترا دقل .ھنع يدی دعبأ .ھبیضقب اكسمم ،تددر "،انسح"

 .ملیفلا دھاشن نحنو ةیرسلا ةداعلا انسرامو .ءيشلا سفن وھ لعفو ،يلخادلا يلاورس تبحس .ھلعف يلع ام فرعأ مل ،اقوعصم

 يف ةراثإب ترعش .هردص كلذك نیتلیمج هالجر تناك .امیسوو افیرظ ناك دقل !حون عم سنجلا ةسرامم تلیخت يننكلو

 انأ ،انیھتنا اھدعبو .كلذ تفرع دقل ،يلإ رظنلا بحأ دقل .يلثم ناتخلل عضخ دق ناك دقل ،لیوطلا هوضع تیأر نیح يترخؤم

  .الوأ

 ھنأ ،ھتارظن نم تفرع دقل .تلعف املثم ریصقلا لاورسلاو يلخادلا ھلاورس بحسو يلإ رظن .امستبم تلق "،كلذ لعف تببحأ"

  .انضعب فرعن داكلاب اننأل ،نآلا سیل نكلو ،يب امتھم نوكی دق

 ةیرسلا ةداعلا سنجلا ویریغ نابشلا سرامی لھ تلءاست و .ایلثم ناك نإ لءاستأو دوعأل ،"،اقح تاریثم تایتفلا كلت" حون لاق

  .؟اعم

 انبذاجت .ادج ادیج ناك يبعل نكلو ،زاف وھو .ىرخأ ودرایلب ةلوج انبعل مث نمو ،ھیدلاو ةفرغ ىلإ ویدیفلا داعأ ،كلذ دعب

  .لزنملا ىلإ ھترایسب ينلصوأ ،ةعبارلا يف .انططخ نعو ،ىقیسوملا ،انودام ،ةسردملا يف تایتفلا نع ثیدحلا فارطأ

 

  



  عبارلا ءزجلا

  .انثدحت ،فصلا لبق .حونب ينلصی طبارب ترعش ،ةرحلا لامعألا فص يف يلاتلا مویلا يف

  ".فاصوألا ةلماك اھنإ" ،حون رخافت "؟اعئار كلذ سیلأ ،تقفاوو ،يعم جرخت نأ ينوب نم تبلط دقل ،ھیھ"

  ".معن"

  ".لزنملا يف اونوكی نل يتخأو يادلاو" ."؟بابذلا دیس ملیف دھاشنسو ،ةسردملا دعب يلزنم ىلإ يتأت نأ كیأر ام" حون ينلأس

 .اضیأ ھینیع قبطأ مث .ينیعً اقبطم نیتینبلا نیتلیمجلا ھینیع ىلإ رظنأ انأو ،ةیروف ةراثإب رعشأ انأو ،تددر "،اعبط ،معن"

  .ھنم يبرق تببحأ دقل ؟ىرخأ ءانمتسا ةسلج

  .ام اموی ،يبیبح نوكیسو ،ھلجخ ةعقوق نم جرخیس ،امبر
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  ةصقلا نع تامولعم
 ال يذلا ةرحلا لامعألا فص يف فیرظلا لفطلا ،حون عم بحلا يف عقی ،اماع رشع ةتس هرمع ةیسنجلا لویملا يئانث لفط دوت
  ؟بحلا دوت دجیس لھ ؟ةریھظلا دعب تقو ءاضقل ھلزنم ىلإ دوت حون وعدی امدنع ثدحی يذلا ام .ادیج ھفرعی
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