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 لي فصل ثثظظ

؛.    يئاندهاري رات ححهائي هو
اْهسهت     ه ؤ؛. ححبّ نسان ؛.  سككال سوتا هوا  سُ

  هبي سوتا هوا  سانس لئي رهيا ؛. نسرين  سي
اْوسس ؛.     سكون نظر   ثثر كتنو   ؛، اهنا ححظظره 

مككر  افسوس ؛ هك ميطط سوئي نتهي سكتو، مارا  
ميطط    تو   !  نيند ين نعمة نصيب ما سكون كظظاط 

    لوككو  وه   مهنا ه سي كهوئي ححكو ححهوط.رصعككهنا 
سسس اْؤ    ما   كانو     مارا   اْواز    وه   ، مهنا جاسسس   اْوي 

  ككسو اكظظاط هبمهارا سي  ساهتسس،  مهارا   " ححلو   ــــ
مظظينه    تني ما  مهيطط ايك جككه  هي { واسطسس تو  !"
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ه ؤ هبي هوسس كرتا زيادة هتريي نتهي سكتا. ححبّ
نسس{    ديكهي  مسجهي ككيا ؛، مارو ححظظره 

ا بّـا !  هوسس ككهنا دن هتئي ككيا  مسجهي جائي ؛، " 
 ." جووسس    ، اثثنسس يظظاط سي  ححال جاؤو ؛

  هتائي ؛  شروع   درد   نو  ماهتا   وه  ثثاححهو  
نسس     لئي  هتهوري     ثثر   ماهتا    كوئي مارا    هك   ككويا   !

   برداشت   مارا سي   هوسس  !اُف    !هوئي    مارتو
 نتهي هتا 
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هتسس ؛، ميطط  ثثسينه ححُ  ثثر   شاين ـــيــثث ! ماري  تو
كروط،  واز ححاهوط ححهوط هك زور سي  اْ

مككر سككال سوتا ؛،   الوط، ـححححيخوط،
 هتائي  نسس اُهتي جاسسس.اْ مثل سي درد   ككهربائي 

      زمني    انسس     اْمسان     ككويا هك    ؛   الككسس    تو   ؛
     انسس    ... اْمسانهتئي جائي ؛  ايك

 زمني...     انسس     زمني...اْمسان  

هي  !  اْ بد لوككو  اْوي رهيو ؛   ئي يادـك 
   ي، مار ؛ ماري ياد داشت ححهيين ليدي 

ــــ  !  شروع ما  ؛زندككي نا حصه ؤ ححوري ليدا 
هو  سككلو كتنو اححّ  ـــــــ   ثثظظال  ورسو ثثظظال، زماهن ؤ 



7 
 

هتو، سكون ين زندككي هيت، مككر اْ بد لوككو ين  
  سائي ككيوناهوو ثثه  ما  جاسوسي ين جال ـــــ  جال ما 

    انسس كام    اثْثسس    يسه ين الححل نا سبب ، ككهنا ثثئيسهــئ! ثث
الككسس.  ثثحهي دهريسس دهريسس ماري   اْسان    ككهنو

انسس    ، ماري كري ليدو    زندككي ثثر قبضة  متام 
ليدي.    هيين ين زندككي حح  هل ين سكون اِ  مارا 

      ئي كام واسطسس موكلسس، هت ثثححهي منسس دواءمنسس ك
 هبويل جاوط.     اْثثسس تا هك ميطط سككلو 

" اْ دواء متيطط كهائي لو، متنسس ككمي   
 ".جاسسس 
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هت وقت تو ككمي جائي، سككلي ثثريشاين هبويل  
 ئيكك هتئي    هر مشكل دور  ككسس هك  امي ال جوائي،

هج   زهر،  و هت زِهر  نويت بلكسس  ، مككر هي دواء؛
دماغ ثثر     مارا     هي سككال بد لوككو  نا سبب سي

ا. ايك حد لكك مارا دماغ  ته  هتا اكروا حح قبضة 
ثثر   دل  مارا    مككر، هبي سكا   كري     قبضة   ثثر 

 سكا...    كري    هن    قبضة 

ماهتا ما درد زيادة هتاتو جائي ؛،   اُف! اْ 
نسرين نيند ما سي جاككي ككيا.  شروع شروع ما  

    اْ سوط هتئي رهيو     هك    ككهربائي جاتا   هي ككهنا  تو 
منسس    هك   ؛   هي مسجهي ككيا مككر هوسس تو    ــــ    ؛
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؛. نسرين     رهي  اْوي   ياد    وات  ئي هبوالئليـك
هبينككا توال   نسس   ثثاين لئي  ندو هت  ما   واسن ايك 

     ؛. اهنا بازو  موكسس      ثثوتا   ثثر   ثثيشاين   را ما سي 
قلم هبي ؛ تا هك ميطط       ايك  انسس     كتاب    ايك    ما

جائي. بعض وقت منسس  هج هبي بولوط هي لكهتا 
ش هبي نتهي هوتو هك ميطط سوط بويل رهيو  هو

دماغ ما ككويا ايك فِلم ححليت  ححهوط، فقط مارا 
هوئي هي مثل ميطط ديكهوط ححهوط، مارا زندككي 

 ين فِلم ... 
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 بيجي فصل  

  

،   ... ميطط  سفينة ما جئي رهيو ححهوط 
سفينة ؛، جظظاط ديكهوط  لوكهند نو مهوتو  ككهنو 

  ذرا   نظر اْوسس ؛، دريو   {وهاط دريو ححهوط 
. كظظاط ححهوط ميطط؟   نتهي  يتاديكه زمني   هبي
هي  ؛، ليدا   ي ككهري هي  اْدميو سي  ححو طرف  منسس 

  ،   ؛     بندوق    مهويت   ما مهويت    هاهتوسككال نا  
   واسطسس نظظيطط بلكسس ماري حفاظة   مككر منسس ماروا 
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اْدمي مارا ساهتسس وات     ؛. ايككري  رهيا   
      سخت  ما ككهنا    كانو    مارا    كالم    كرسس ؛، اهنا 

؟    رهيا ؛ كري   وات   ئي زبان ماـ؛، ك   الككسس 
  منسس    مككر نتهي     ين سُ  اْ زبان    ميطط هي كوئي وقت 

    نا     لك مُ  يا ك  ؛. اْ  و  ثثري رهي سككلو مسجهـ  
    مثل    ين    كاغذ    نا ححظظره   سككال   هي ؟ ؛   لوككو 

ــ ؛  سفيد     نا    سككال    هي  ــــــ     جيم   ت نا ححظظره ميّ ــ
     ين   لوككو   رنكك{ نتهي، انسس هي    ما هبي كوئي   ككالو 

نيال رنكك   مثل  كرا ين ـتُ    !  بالكل برف نا   ــــ اْنكهو 
.  هت  محبة   نتهيككر امها زرا هبي م   ؛   ين اْنكهو

وقت منسس خيال اْيو هك ميطط كظظاط ححهوط:  ميطط  
                        اَلــمَـانِيــا                                     
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  (Germany)!ما ححهوط  

   ثثُــــكارسس سي     واز اْ    بلند     شخص    ايك
نسس    :  "  سككال نيححسس نا كمره ما  ححلو  ، سفينة    ؛

!"  دريا ما      اْوسس ؛    ما   نيححسس لئي جاوا    دريا ما
     سمبرين  سوط اثثن طرح  سي جاسوط؟ ئي ـنيححسس ك

(submarine)   هتيو    ميطط كهرو     ؟!  ؛   ما     
    مككر  ،    ط هبي جاؤ  ميطط  نا  ساهتسس    ككال س    هكتا 

نتهي انسس سككال ماري طرف     هبي جاتو    كوئي
   رهيا    كري   واسطسس انتظار    ديكهسس ؛، مارا

الككوط       نسس نيححسس جاوا   اُتري   !  ميطط دادر  ؛
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      دادر  ما را    ثثاححهل     سككال   بعد     ححهوط هت
 ؛ .   ما جائي     كمره     نيححسس نا     نسس     اُتري

،  هوئي ؛   اندهارو   ككهنو     نيححسس نو كمره 
؛     باريو    ككول ككول   ثثر    ين ديوار   طرف   بيوسس 

ديكهي سكائي ؛.      اندر    نا  هج ما سي دريا 
      واْوسس ت  قريب    نا  هي هبي سفينةبعض ححمّ

      ؛ هوي   موكي     كرسيو   ديكهائي ؛.  كمره ما 
     كوئي بيتهتو  نتهي، كيم     بيتهتو   هبي   كوئي    مككر 

   ؟  ؛   رهيا   نتهي؟  مارا واسطسس انتظار كري 
ميطط ايك كرسي لئي نسس بيتهو، هت بعد سككال  

   سي    زور      نو   ن ن نا سائريبيتهي ككيا.   سمبري
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نا     دريا    مهيطط   بعد    هت    انسس       الككو      اْوا    واز اْ
نيححسس، نيححسس،     ـــــ  الككا     جاوا   ما    ندان اُ     اندر 

 نيححسس... 

ارا نزديك ايك شخص اْوي نسس بيتهسس  م 
اهين  . ؛      (Mark)  ، اهنو نام "مارك" ؛

      نسس هنسوا    ديكهي سي منسس    اْنكهو   برف جيوي
هبي محبة يا    اهنا هنسوا ما زرا   ، مككر ؛   ككسس ال

دوسيت نتهي محسوس هتايت، فقط ايك برف  
    هك      ككويا     جيوي هتندك محسوس هتائي ؛ 

 .يجي ككيو   ؛تِه   دل     اهنو  

 ؛.    ثثوححهسس     منسس      ــــنسس؟"         ححهو  " تيار  
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ميطط اهنسس جواب اْثثوط      ــــنظظيطط"    "  كيم  
 ححهوط. 

كرسس    ثثهرا     مجلة   ايك    فقط   ما      ذهن   مارا
 ؛:

" اْمسان انسس زمني نا مالك...امْسان انسس   
زمني نا مالك...اْمسان انسس زمني نا  

 مالك..."

     نكالسس ؛                     ايك خريطة   مارك
؛.  اْ    موكسس  نسس    كهويل    انسس مارا سامنسس تيبل ثثر 

بسس     مككر     ؛   نقشة   نو   دنيا     ما متام  خريطة 
ايك  ؛:      بنا هوا     نشان   الل     اوثثر    ه نا جكك

(Map) 
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،    اوثثر      نا  امريكة    ايك   انسس      اوثثر       نا    يا ــانِــمَــلاَ
رنكك سي    كاال    انينا درم     مُلكبسس      هي   انسس 

 ؛.    رسهت بنايو 

  ثثاسسس     ميل  ؛.  متارا     ٤٨٩١٠٣٦" 
                                                                                   وج زُــمَــق مَـــبـــئزِ"     اتنو 

     ثثوححهسس     مارك      منسس ؛   ؟"  ــــ    
 ؛.

     بناوا    زيادة    ككونا  ثثاححن       " ارسس اهنا كرتا 
 ".هبي بناوي سكوط  نو هوئي تو 

سي     نسس اْهسهت     اْوي    قريب    مارا مارك 
ئي ـكو   د  بتاوي   منسس "     كظظسس ؛ :   كان ما   مارا  
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"   ححهو؟      بناؤ     "وج زُــمـمَ   ئبق زِ"     اْ    طرح سي
 ككيو.   هتئي     دور    سي  اهنا    نسس     هتي  اُ    ميطط

باره ما وات هتئي ححكي ؛،   "  اثثين اْ  
نسس هبي     بتاوي سكوط، كوئيميطط متنسس نظظيطط 

ين   " وج ز ـمـبق مَـــئزِ"   نظظيطط بتاوي سكو!  جتنو 
     انتظام     متنسس    ميطط  {اتنو   هتئي ؛     وات   اثثين 
 اثْثيس."      كري

ين   هن       سُ كوئي    هك  ككهربائي  ككيو      مارك
نظظيطط ...  ئي ـ، كئي نظظيططـ" هاط هاط، ك ــــ  لسس 

 نسس؟"      سوبناؤ   مككر مضبوط

 تا." نتهي بناؤ      ححيزو   كمزور    "  مهيطط 
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     جائي      ثثري    نظظيطط    تو   نسس خرب      "  كوئي 
 نسس؟"

    (radar)     داررَ   هباري    ما    "  هباري  
 !"ثثرسس      خرب    نظظيطط      هبي  سي

ــ نسس ايك ت     لشكر   نا   اــيَانِلـمَـاَ    ل ــَـنَـ
(tunnel)   ل هك هج   َـنـَــ ت اهوي ؛،   بناوي

لكك جائي     سي امريكة ياــ انِمَــلاَنيححسس سي   نا   دريا
   ين   مثل  اْ    هك   ثثرسس     هن   خرب  هبي   نسس    مككر  كوئي

ميطط      هك  ؛  هي    كام   ؛.  مارو  موجود  لنََــت
     مادّة    اهوو    ايك     واسطسس     نا لشكر    اـيَ ِـانَـمـلاَ

سككال     نا سي هي    هج  اثْثوط هك    نسس      بناوي 
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هبي شخص   كوئي   نا   دنيا    تو     ل بناوسس ـَـنـَـت
تثثاس    سي   ( instrument)   اْلة    كوئي هبي

    كوئي     ثثرسس، هن  هن  خرب   هبي  اهنسس    تو    كرسس 
      هن   سكسس    دهوندي    سي  ( device)    جظظاز 

فقط  ين   لـَـنــَـاْ ت   سي .    دار رَ   كوئي
 {نسس     نا بعض خمصوص لوككو    اـــَـيِـان َــ مـــلاَ

    خرب   هبي هن    نسس      هوئي،  باقي كوئي   خرب 
 منسس.    سوى    هوئي  ـــــ   

ــ تاْ        ؛ واسطسس     ـَـل ين خرب    منسس هي نَـــ
  زُــم ــ "  زئبق مَ ـــــ    (substance)     مادّة  اْ    هك 

.  كوئي ؛    اْورسس     تابناؤ{منسس   فقط ـــ   "  وج  
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    (formula)    ركيبـَـت    اهين  هبي   جككه
   هن    ، ثثر   كوئي كاغذ   هن     اْوي،    نتهي   ما   لكهوا 
  نظظيطط!     كوئي هبي جككه ر    ـــ  ثث   كمثثيوتر    كوئي

    ما   ذهن  مارا   هك  ؛، كيم  ما    هن ذِ     فقط مارا
     ا َـيِـانَـمــ لاَ   ميطط   هك    تا     ؛    اْيو       ما    موكوا 

اتنو{     اْثثوط، فقط   نسس    بناوي    اْ  مادّة  واسطسس    نا 
بنا وا     ل َـنَــنسس اْ ت  لوككو  هي    جتنو   اثْثو   بناوي

اْ سككال      واسطسس    هي     انسس    واسطسس ضرورة ؛، 
   رهيا    كري      كرامة    انسس     عزة    اتين     ماري

 ؛... 
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 تيجي فصل  

   ذهن     ؛ ، مارا    اْوسس     ياد منسس    اْ سككلو  
    بازو  مارا    سرين نِ    رهي ؛، انسس    لم ححلي ما  فِ

   ؛.  بعض     رهيا    لكهي   سككلو     نسس     بيتهي  ما
  هي لكهتا     مككر    ثثريت     نتهي   اهنسس مسجهـ       ححيزو 
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ط ححهوط  اْؤ  هوش ما  وقت   جائي ؛.  ميطط هج 
ثثرهوط ححهوط.  دهريسس   هي ميطط سككلو ثثحح

    جائي   هتاتو   كم   درد    نو     ماهتا   مارا    سس دهري
بال سككلو        كثثرا، مارا     سي مارا     ؛.  ثثسينة

     ما    بازو    مارا   ؛.  نسرين     هتئي ككيو     ككيلو 
     قلم   انسس    كاغذ     ما    هاهتـ    ، اهنا  ؛     بيتهيال

      ديكهو   هي   ؛.  نسرين     كرسس     ديكها     ؛، منسس 
       مارا  هي     تو      ؛  كهويل    اْنكهــ        هي   ميطط     هك 

 ؛.     اْوسس    نسس      ثثاين لئي       واسطسس هتورو 

 " .لو   ثثي       ، اْ     "  لو 
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     ن  متكّ      هتورو     ط ححهوط توميطط ثثاين ثثي لؤ
   برابر       ثثاححهو   ميطط       هوسس ،  ؛    جائي   هتئي 

    ه ؤ ححبّ  سانس لئي سكوط ححهوط.  شكر ؛ هك
ككهربائي      ككهنا     بيوسس   هي    نظظيطط تو   ؛   هجي سوتا

     مثل    اْ      ككهري    ككهري    نسس كيم    ا ّـــاب     هك   جاتا 
 جائي ؛.     هتئي

      نسرين   انسس    ححهوط طبيتهو  نسس      هتيميطط اُ 
هوئي    هي هج لكهو   كروط ححهوط هك  اشاره   نسس 

.   ؛    اْثثسس    منسس كاغذ  بتاوسس.  نسرين   منسس 
    اهنسس ككهنو    ؛،    نا خط ككهنا خوبصورة   نسرين 

   هبي برابر    تو   ؛   ثثرسس     جلدي لكهوو   جلدي 
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الككوط ححهوط ــــــ   اْ      ثثرهواثثرهي سكائي ؛.  ميطط 
    ايك حصة      نو   زندككي كاغذو    ما   تو   ماري    

   هي    د لوككو بَ ا ْ     حصةهج  ؛، هك    هوو   لكهو 
     هيت.  ميطط غور    كيدي  كوشش   ليواين    ححهيين

سوط اْ مثل سي   ثثرهوط ححهوط ــــ   سي سككلو
    كوئي  هك    ككويا ؟   ؛  بنو    ساهتسس  مارا    ما   حقيقة

  الككسس     امي لكهي هوئي كظظاين   ين   جاسوس   هي  
    مارا   ميطط   مككر   سكسس؟     ئي بين ـك   اْ مثل تو  ؛! 

 ئي كظظاين نتهيـاْ سككلو ك     ححهوط هك   ما جانو دل 
 ؛.    بنو      ما  سككلو حقيقة   بلكه
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     هبي وه   اْ جسس   هسسس؟ ل كظظاط ـَـنـَـ وه ت 
منسس اككر ياد اْوي جائي    هسسس!     موجود تـَـنـَـل 

   انسس   هتائي؟  سوط  تو  كظظاط ؛   تـَـنـَـل  اْ   هك
ق  َــ بــئهك " زِ هي ؛    سؤال  اهم    كرتا  سككال

؟   ي  سكوطبناو ميطط    ئي طرح ـ ك      وج "  زُ ــمـَـم
  ميطط بناوي   هسسس؟  اككر   سوط منسس هجي هبي ياد

زِئــبَــق  "   اْ      ميطط     اككر    سكوط تو سوط هتائي؟  
  ط بناؤ    ككهر  ي ماري ككاري، مارو  س "مـَـمــزُ وج 

  منسس كوئي دهوندي نظظيطط  هبي  دن   كوئي   تو 
  اهنسس بنا واين    ما   كونا كوئي   ذهن  نا   !  ماراسكسس 

ميطط كيوي     ، مككر{هسسس   موجود تـَـركِيب   
 !  توؤ    اْ طط    ينظظ     { ياد     منسس تو     ؟  سي نكالو  طرح 
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  نسس    كاغذ    ميطط نسرين نا هاهتـ  سي لكهيال
ئي ـك  تو   وط ححهوط، امها رك   ثثرها  وار موار   

 لكهي!  نتهي       رميوالوف

  نسس؟     ؛    لكهو   سي   برابر  سككلو   " متيطط  
 كروط ححهوط.     سؤال   نسس        نسرين     ميطط   " 

    سي لكهوط     برابر     "  هاط، ميطط سككلو 
 " . ؛
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 فصل ححوهتي 

ل  بستر  ما سَ  ه ؤ فجر هتئي رهي ؛، ححبّ
دكري   انسس      دكرا   مارا    ؛.  مهنا رهيا   كري    لَو

    تيار    واسطسس   جاوا   انسس سكول    اُهتسسس    بيوسس 
   كام   وقت     هتورو    ما   سكول    هبي   هتاسسس.ميطط

ط ححهوط، ميطط ثثرهاوي نتهي سكتو كيم جاؤكروا 
ثثاسسس نتهي     هك ماري كوئي هبي سرتيفكت مارا
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كروط ححهوط.     مدد     ما    كالس   نسس      تيححر     مككر 
و كري لئيسس  ككذار    امها   ؛     ملسس    ثثئيسه     هتورا

   رنككي  ،  نسس   بناوي    و تصوير  هبي  ؛.  نسرين 
  نسس     وا وححي   تصويرو    اهين  ما    كان ايك دُ ،  نسس 

     اهين    نتهي هك   ثثسند  هبي    زرا منسس  ، ؛  موكسس 
  ـــ  لئي جائي   كوئي بيجو  انسس    ئيسس وححي  نسس      تصويرو 

كرئيسس،     سوط    !   مككر  تصويرو     اتين خوبصورة 
 جمبوري ؛.   

   وة   قظظ     ككرم    ككرم     واسطسس    مارا     نسرين 
   ــــ   ؛    الوسس   نسس       بناوي
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   بسس      ماري كالسس  ئي ـكك   ؛  ؟   "  خرب  
 " !    ائيوححي      تصويرو 

لؤط      ككهونت      نو    وة قظظ  ميطط "    "  امي ؟   
 ححهوط. 

ايك      هك كظظسس ؛ دار   "   هاط،  دكان  
      تصويرو   انسس ماري      اْوسس ؛  شخص روز 

 ".ديكهسس ؛

    ككيو،      الككي     هتسكو   ثثيتا    ثثيتا   قظظوة     منسس 
    اْ   هسسس    كون    ؟   ؛   اْوسس     روز   شخص     ايك 

 شخص ؟
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      دار    نسس دكان     اْوي    شخص روز  "   اْ  
      بناوي      هي     هج    اْ تصويرو      هك   ؛كظظسس     نسس 

 ؛."       ملوو    ساهتسس       اهنا    منسس    ؛ 

 . الككو..      دهركوا    دل    مارو 

     نسس تأ كيد          دار   دكان    هي   ميطط     مككر "   
   تااهنسس بتاؤ سي     هت    ؛    كيدو     منع    سي 
 " .نتهي

 هتئي ككيو...     كهرو  ميطط 

      نكلوو   سي    يظظاط   اثثنسس     " نسرين، 
 " ثثرسسس!
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 " مككر..."  

   ححهوط     جانوط   مانو، ميطط     وات    " ماري  
    نسس ححال       اُهتي    سي    اْ مثل      وقت   هر   متنسس     هك

امها{ اثثنا      مككر  ؛،    الككسس      هباري     جاوو 
 " ! ؛   ، اثثين حفاظة ؛     واسطسس خري

"     ــــككيا    اْوي    اْنسو      ما    اْنكهو  نا    نسرين 
  نتهي    هبي    مظظينة    ايك   اثثنسس     يظظاط  تو   هجي
     شروع   نو   جاوا   تو مهنا{ سكول      ه ؤححبّ   هتيو،

 !" كيدو ؛

    اثثنسس      مككر   جانوط ححهوط سككلو،   " ميطط  
اوححنو       واز اْ     "  مارو !   ثثرسسس    يظظاط سي جاوو 



32 
 

كرسس ؛  نسرين  منسس اشاره   الككو،     هتاوا 
     نسس     كروا    تو ناش     ه ؤ واسطسس،  ححبّ   خاموش هتاوا

انسس   نسس بيتهسس ؛     اْوي    دكرو   مارو اْوسس ؛.
      دكري ماري    مككر    ؛   الككسس      مجوا    ناشتو     اهنو 

نسس      ديكهي  ثثظظال مارو  ححظظرو      تو   ؛     اْوسس 
   ــــ   ؛     كرسس    سؤال 

 ؟ "  اـَّـَّّّّّــ، اب  هتيو   "  سوط 

دكري جلدي   ححلو نسرين كظظسس ؛  " 
 " !  ؛     نو   جلدي مجي لو، سكول جاوا

ــ "  ابّ   ؟ "   اْيو     سثثنو  نسس  ثثاححهو    اـ
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نسس       ا ـ"  ابّ  ــــ  ؛    الككسس       هبي كظظوا    هوسس دكرو 
؟    اْيو       سثثنو   ، سوطاـابّ نسس       مهنسس كظظو  ؟  اْيو    سثثنو 

" 

      سنوانو    ما    باره     نا    نا سثث  نسس مارا      ه ؤ ححبّ
    خرب  نسس  امي      لوككو    ؛، هي هوئي    شوق    ككهنو 

    ه ؤ  ؛.  ححبّ  حقيقة  نتهي بلكه     نتهي هك اْ سثثنا 
  نسس      بيوسس     هي ميطط    انسس      جائي ؛    كرتا    ناشتو

    غور    ، ككهنا ححهوط   ط جاؤ   كظظتو    ماري كظظاين 
؟    ا ابّــ  "  ثثححهي سوط هتيو  ــــ  ؛   نسس سُ   سي 

 "  ؟  ثثححهي سوط هتيو 

 "  !  ككيو   اُهتي    ثثححهي... ميطط  " 
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؛.     الككسس     بيوسس هنسوا ـــــــ    " ارسس! "  
     مهيشه     اهنسس     ؛،     كرسس    منسس سؤال     ريدك

 ؛،   { هوئيسؤالو   

:    هسسس    معىن     ين سوط   اْ مجلة  ا   !    ــ"  ا بّ 
 ؟ "  مالك     نا      زمني    انسس     اْمسان  

     الككسس    سوط    ، متنسس   اـبيت    نتهي  "  منسس خرب  
 ؟ " ؛

   نظم    هي   شايد   ا،ـــ؛  "  ابّ   كظظسس    دكري
(poem)   "!هسسس 

 ؟ " طرح    ئي ـ ك      ؟ "  نظم 
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     لكهو    واسطسس     امّي   هي    ميطط    "  جيم  
"  دكري اهنا سكول     ــــــ    ديكهو  تيم، لو، اْ      هتو

      منسس    نسس      نكايل     كاغذ      ايك     سي   ما     دفتر   نا
   اْثثسس ؛:

ــ      "  نسرين     ــــ

 بناوسس ؛   ن  فائ   ككهنو      ناشتو    ن: 

 ؛    س: مسجهاوسس  

 ؛     هنساوسس   مهنسس    تو    ؛     :  روئيسس  ر  

 ؛      اْثثسس       ي:  ياري  

 "    ؛    واال   ن:  نشاط 
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ــ    مككر   هي،      دكري    ؛    لكهو     بظظتر      ككهنو     ــ

   نظم    سي     اْ مثل   شايد     ا، تو"  ابّــــ 
 سكسس:    هوئي 

 الف ،    نو ــــــ    اْمسان"    "

 الف،    نو  ــــــــ          " انسس"

 ، "ز  "         نو ـــــــ   " زمني"

 نون،      نو   ــــــ  " ا ــــ"ن 

زمني    انسس  مسان     ميم...اْ      نو     انسس " مالك"  
 !"  مالك     نا



37 
 

    كيمياء    منسس متاري    " دكرا، جلدي  
(chemistry)     اْ ثثو!"     كتاب      ين 

 ؟  "   ا ابّـــ  كام،     " سوط 

  اْثثو   منسس     نسس، جلدي    " ميطط كظظوط ححهوط  
 ! " 

     كيميائية     عناصر    نسس       كهويل    ميطط كتاب 
 نا جدول 

(Periodic Table of 
Elements)      ديكهوط    نسس      نكايل   نسس      

 ححهوط... 



38 
 

"   ـــــ     (iridium)   اريديوم    سي    الف  •
 اْمسان"

"   ـــــ    (ytterbium)   اتريوم     سي    الف •
 انسس "

ــ    (zirconium)   نيم زركو   سي    ز    •    ـــ
 " زمني "

ــ   (nitrogen)  نيتروجني     سي   نون  •       ــ
 " نا  "

ــ      (manganese)نغنيز مَ    سي  ميم  •      ـــ
 " مالك "  
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ايك       ! "  ــــــ  مالك  نا   زمني  انسس  اْمسان   " 
تني     اتريوم،     بسس حصة    ريديوم، ا  حصة 
نيتروجني، انسس      زركونيم، ححار حصة    حصة 

" زِئــبَــق      سي    اْ مثل   ــــ    منغنيز      ثثاححن حصة
     اْ  فقط     هوسس      !  ؛   تركيب     ين     "  مـَـمــزُ وج 

 chemical)  مواد    كيميائي     سككال 
substances)   ثثرسسس،      الوا   دهوندي    نسس

     نسس     بناوي    "زِئــبَــق مـَـمــزُ وج سي  "  انسس اهنا 
لككاوي    ثثر   ححيز   ككهر، ككاري، هر     مهارا 

    مهنسس    هرككز    لوككو  د بَ   سككال    لئيسوط، وه 
     ككام     ايك    مهيطط   ححهيسكسس!  ثث   نظظيطط    دهوندي
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   ،سي   سكون ، سي   ثثر  متكن   ه ما ايك جكك
 سكسوط!  رهي       سي    انيت ــش

      جاوو    ححال   سي     يظظاط     مهنسس     تو    اْجسس  
؛،      ككيو    اْوي     ما     عادة    تو   ثثرسسس ،  مهاري

      يدو د   موكي      كروو     شكاية   هبي هوسس      ه ؤححبّ
ما      هاهتـ       سامان     ثثوتانو    سي    خاموشي   ؛، 

    نسس نكلي جائي ؛.  دل ما هباري تو      لئي
كوئي ححارو  هك   جانسس ؛  مككر   تو{ هسسس ـالكك

      مهنسس ثثكري ليسسس تو   لوككو    بد     اْ    نتهي،  اككر
  هتئي جاسسس.  هي    زندككي{ ختم   مهاري
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      رهيا      تاهتاؤاُ    تكليف     اْ     اسطسس مهيطط سككالو 
 .   ؛   كرتا رهيا   ، صرب  ؛

   هوسس...!    هوسس مهيطط اميد كري    مككر 
   ــــــ       دن  ، ايكما   نزديك    هك   ؛    ئيسس ـسك

   جيوي    زندككي    ين     سكون      انسس      خوشي
 !، ايك دن... سكسوط 
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To Be Continued… 
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