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يف ام  لك  اهوبأ  لعف  .اديدش  انزح  تنبلا  تنزحف  رياوقبمس ، مأ  تيفوت 
مغر حرفلاب  امهروعش  اعم  ناعجرتسي  اديور  اديور  آدبف  اهب ، ةيانعلل  هعسو 
.مويلا لالخ  هنالعفيس  اميف  ناشقانتيو  حابص  لك  ناسلجي  اناك  .مألا  بايغ 

بأ موقي  مث  قابطألا  نالسغيو  اعم  ءاشعلا  نارضحي  اناك  ءاسملا ، يفو 
.ةيلزنملا اهضورفب  مايقلا  يف  اهتدعاسمب  رياوقبمس 
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هتداع ريغ  ىلع  ارخأتم  لزنملا  ىلإ  رياوقبمس  بأ  داع  مايألا ، نم  موي  يفو 
اهنأ ريغ  اهيبأ  لابقتسال  رياوقبمس  تعرسأ  يتريغص .”؟ تنأ  نيأ  : “ فتهو

بألا لاق  .اهفرعت  ةأرما ال  ديب  كسمي  اهدلاو  تأر  ام  دنع  ةأجف  تفقوت 
”. اتينأ هذه  زيمم …  صخشب  يقتلت  نأ  كديرأ  يتريغص ، : “ امستبم
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مل اهنأ  ريغ  اريثك ،” كنع  كوبأ  ينثدح  دقل  .رياوقبمس  الهأ  : “ اتينأ تلاق 
، اسمحتم احرف  رياوقبمس  بأ  ناكو  .رياوقبمس  ديب  كسمت  ملو  مستبت 
مث .ةديعسو  ةعئار  نوكتس  اهنأ  فيكو  اعم  ةثالثلا  مهتايح  نع  ثدحتي 

”. كل مأك  اتينأ  يلبقت  نأ  وجرأ  يتريغص ، : “ فاضأ
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دقف .حابص  لك  اهيبأل  سلجتل  تقولا  اهيدل  دعي  ملو  رياوقبمس  ةايح  تريغت 
مايقلا نم  اهعنمتو  اهقهرت  ةريثك  ةيلزنم  لامعأب  اهفلكت  اتينأ  تناك 

دعب ةرشابم  مانت  رياوقبمس  تناك  كلذل  .ءاسملا  دنع  ةيسردملا  اهتابجاوب 
اهمأ هايإ  اهتحنم  نولم  ءاطغ  ديحولا  اهءازع  ناك  .ةيلزنملا  لامعألا  ءاهنإ 

.هتنبا نزح  ظحال  هنأ  هيلع  ًايداب  نكي  ملف  بألا  امأ  .اهتافو  لبق 
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لاق .تقولا  ضعبل  دعتبيس  هنأ  هتنباو  هتجوز  بألا  ملعأ  رهشأ  ةعضب  دعبو 
ناينتعتس امكنأ  نم  ةقث  ىلع  يننكل  .لامعألا  ضعبب  مايقلل  رفاسأس  : “ امهل

مل اضيأ  اتينأ  .كلذ  ظحلي  مل  اهابأ  نكل  رياوقبمس  هجو  ريغت  .امكضعبب ”
.ةملكب سبنت  مل  اهنكل  ربخلا  اذهب  ةديعس  نكت 
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مل اهنأ  وأ  تكتشا  املك  اهبرضت  اتينأ  تناك  دقف  رياوقبمس ، ةايح  تروهدت 
اتينأ تناك  دقف  ءاشعلا  دنع  امأ  .هب  اهتفلك  يذلا  لمعلا  ءاهنإ  نم  نكمتت 
.تاتُفلا ريغ  رياوقبمسل  كرتت  الو  لكألا  نم  ربكألا  ةيمكلاب  اهسفنل  رثأتست 

هايإ اهتدهأ  يذلا  ءاطغلا  ةنضتحم  ةيكاب ، ةليل  لك  مانت  رياوقبمس  تناك 
.اهمأ
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: اههجوب اتينأ  تخرصف  ةرخأتم  رياوقبمس  تظقيتسا  مايألا  ىدحإ  يفو 
ءاطغلا قلعف  ريرسلا  جراخ  ةوقب  اهتعفدو  ةلوسكلا ” تنبلا  اهتيأ  تنأ …  “

.نيفصن ىلإ  قزمتو  رامسمب  نيمثلا 
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ْيَءْزُج تذخأف  .لزنملا  نم  بورهلا  تررقو  ًاديدش  ًابضغ  رياوقبمس  تبضغ 
اهكلس يتلا  قيرطلا  ةعبتم  لزنملا  ترداغو  ماعطلا  نم  ًاضعبو  ءاطغلا 

.اهوبأ
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تلعجو رهن  ةفض  ىلع  ًةقساب  ًةرجش  ةاتفلا  تقلست  ءاسملا ، لبقأ  امدنع 
، امام ام ، ام  : “ مونلل دعتست  يهو  ينغت  تأدبو  اهناصغأ  نيب  ًاريرس  اهسفنل 
ىتم امام  .ينبحي  دعي  مل  يبأ  .ادبأ  يدوعت  نلو  ينتكرت  ينتكرت …  دقل  امام ،

”؟ نيدوعتس
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ةوسنلا ضعب  ناك  امدنع  ديدج  نم  ةينغألا  سفن  رياوقبمس  تنغ  دغلا  نمو 
ىلعأ نم  نهُلِصَت  ةنيزحلا  ةينغألا  نعمس  املو  .رهنلا  ءامب  بايثلا  نلسغي 

ةرجشلا قاروأ  يف  حيرلا  ةشوشو  نوكت  نأ  ودعت  اهنأ ال  ننظ  ةرجشلا ،
ةينغألا ىلإ  تعمتسا  نهادحإ  نكل  .نعمس  ام  تالهاجتم  نهلمع  نلصاوو 

.ديدش هابتناب 
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ءاطغلا ْيَتعطقو  ةاتفلا  تأر  امدنعو  ةرجشلا ، ىلعأ  ىلإ  اهرظن  ةأرملا  تعفر 
نع ءاسنلا  ةيقب  تفقوت  يخأ .”! ةنبا  رياوقبمس …  : “ تحاص نيتنولملا 

تقناع .ةرجشلا  ىلعأ  نم  لوزنلا  ىلع  رياوقبمس  ندعاسو  بايثلا  لسغ 
.اهتاساوم تلواحو  ةريغصلا  ةلفطلا  ةمعلا 

12



اهتعضوو انخاس  اماعط  اهل  تمدقو  اهلزنم  ىلإ  اهعم  ةريغصلا  ةمعلا  تذخأ 
اهنكل مانت  نأ  لبق  رياوقبمس  تكب  اهتليل  .اهعم  اهمأ  ءاطغو  مانتل  ريرس  يف 

.اهب ينتعت  فوس  اهتمع  نأب  تكردأ  اهنأ  ذإ  ةداعسو ، حرف  عومد  تناك 
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بألا جعزنا  .ةيلاخ  اهتفرغ  دجو  لزنملا ، ىلإ  رياوقبمس  بأ  داع  امدنع 
تباجأ لصح ”؟ يذلا  ام  اتينأ ، : “ نزحلاب لقثم  هبلقو  هتنبا  نع  اتينأ  لأسو 

نأ اهديرأ  تنك  : “ ةفيضم لزنملا ، نم  تبره  دق  رياوقبمس  نأب  اتينأ 
تيبلا بألا  رداغ  ءيشلا .” ضعب  اهيلع  توسق  دق  يننأ  نظأ  نكل  ينمرتحت :
نوكت نأ  يف  المأ  هتخأ ، تيب  وحن  هقيرط  لصاوو  رهنلا ، هاجتا  يف  ًاعرسم 

.رياوقبمس تأر  دق 
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.ديعب نم  البقم  اهابأ  تأر  امدنع  اهتمع  ءانبأ  عم  بعلت  رياوقبمس  تناك 
لخاد ءابتخالاب  تعرسأف  اهنم  ًابضاغ  نوكي  نأ  نم  ديدش  رعذ  اهباصأ 

ًامأ ِتدجو  دقل  رياوقبمس ، يتزيزع  : “ الئاق اهيلإ  عرسأ  اهابأ  نكل  .لزنملا 
عيمجلا قفتا  كب .” روخف  انأو  يتريغص  كبحأ  كمهفتو ، كبحت  كل …  ةعئار 

.كلذ تدارأ  املاط  اهتمع  عم  رياوقبمس  لظت  نأ  ىلع 
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.هتخأ لزنم  ىلإ  اتينأ  هعم  بحطصا  اريخأو  .موي  لك  اهروزي  اهوبأ  ناك 
، يتريغص ينيحماس  : “ ةيكاب تلاقو  ةرملا  هذه  رياوقبمس  ديب  اتينأ  تكسمأ 

ىلإ رياوقبمس  ترظن  ىرخأ ”؟ ةصرف  ينتحنم  اله  كقح ، يف  تأطخأ  دقل 
.اهيعارذب اهتطاحأو  اتينأ  وحن  ءطبب  تمدقتف  .ههجو  ولعي  اقلق  تأرف  اهيبأ 
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ءاذغ ةبجو  ىلإ  اهتمع  ءانبأو  اهتمعو  رياوقبمس  اتينأ  تعد  دغلا ، نمو 
اهبحت يتلا  قابطألا  لك  تدعأ  اتينأ  نأ  ذإ  ًةعئار ، ًةبدأم  تناك  .اهلزنمب 

امنيب بعللا  يف  لافطألا  سمغناو  ةمختلا  دح  عيمجلا  لكأ  .رياوقبمس 
حرفلاب رياوقبمس  ترعش  .ثيدحلا  فارطأ  نوبذاجتي  رابكلا  فرصنا 

يف اهيبأ  ةجوزو  اهيبأ  عم  شيعلل  ادج  ابيرق  دوعت  نأ  تررقو  ةعاجشلابو 
ةلئاعلا لزنم 
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