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.M.A.K:الثمرظنا57 Halliday, An Introduction to Functional Grammar (Edward

Arnold, London, 1985).
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،توريب،ةلاسرلاةسسؤم،ةعبارلاةعبطلا،ناضمرنيدلاييحم:قيقحت،اهجَجِحواهللعوعبسلاتاءارقلاهوجو
.418ص،1ج،م1987/ـه1407

.8ةيآلا:فصلاةروس17

ليقعنبهللادبع،ليقَعنباو.77ص،6ج،لّصفملاحرش،شيعينبارظنا.18ةيآلا:فهكلاةروس18
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/ـه1422توريب،ةيملعلابتكلاراد،ضوعمدمحميلعخيشلاو،دوجوملادبعدمحأخيشلا:قيقحت،طيحملا
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.182ص،1ج،باتكلا،هيوبيس23
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638-640.
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.هسفنقباسلاردصملا32

.81ص،ةعبسلاباتك،دهاجمنبا33
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مهنيبةبيرقلاةقالعلاتبثيومهسوفنيفًاقيمعًاريثأتنآرقلارّثؤيىتحو،ًادّيج
تاءارقلالخنم-يبنلامّدقتىلعّلديهنإفءيشىلعّلدنإاذهو،نآرقلانيبو
.كاذنآبرعلاةايحيفةيفيظولاةغللاقيبطتيفHallidayMichael57ىلع-نآرقلا

دمحميلع:ميدقت،رشعلاتاءارقلايفرشنلا،)ـه833ت(يقشمدلادمحمنبدمحمريخلاوبأ،يرزجلانبا1
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.9ةيآلا:رْجِحلاةروس3

قئاقحنعفاّشكلا،)ـه528ت(رمعنبدومحممساقلاابأ،يرشخمزلارظناو.137ةيآلا:ماعنألاةروس4
،توريب،يبرعلاباتكلاراد،دمحأنيسحىفطصم:قيقحت،ليوأتلاهوجويفليواقألانويعوليزـنتلاضماوغ

.70ص،2ج،م1986/ـه1406

،ميهاربإلضفلاوبأدمحم:قيقحت،نييوحنلابتارم،)ـه351ت(يلعنبدحاولادبع،يبلحلابيطلاوبأ5
.74ص،م1954،ةرهاقلا،اهتعبطمورصمةضهنةبتكم

.148و،147ص،م2001/ـه1422،دبرإ،لمألاراد،ةثلاثلاةعبطلا،ةيوحنلاسرادملا،يثيدحلاةجيدخ6

.177و،176ص،م1995،ةرهاقلا،فراعملاراد،ةيوحنلاسرادملا،فيضيقوش7
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.419و،418ص،2ج،عماوهلاعمه،يطويسلاو.438و،436ص

.523و،522ص،2ج،قباسلاردصملا،ينجنبا15
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يبأةءارقلّيئاسكلاّدرريشيىرخأةيحاننمف،هاضترايأربهجولاكلذقفتي
،هراتخايذلاوحنلاطمنىلإةدنتسمنوكت-امّدحىلإئراقلاةءارقنأبورمع
.ًةفداصموأًادمعةقباطملاهذهتمتءاوس

ةصالخلا

وأورمعيبأةءارقتناك،ئراقلاةءارقنأقباسلاضرعلانمحضتادقو
قفاويةءارقبأرقينآرقلائراقف،ًالماكًاليثمتّيوحنلاهبهذملّثمثال،ّيئاسكلا
ىّتح،رخآعضوميفهرايتخاوأهبهذمفلاخيهدجنامنيب،يوحنلاهبهذماهيف
لعجيامم،هريظنرايتخاىلعريسلاىلإنايحألاضعبيفةفلاخملاهذهببهذ
ةروسنم8ةيآلايفلاحلاوهامك،ّصنلاقايسلًامئالموًاعّسوترثكأةيآلاىنعم
يفعفرلابورمعيبأةءارقّدربحرصدقّيئاسكلانأةثحابلاىرتكلذكو.ّفصلا

ريبكئراقنعٌرداصهنألهيلإهابتنالاردجيرمأوهو،)ُنوُكَيَفْنُك(لحنلاةروس
هنأالإ،يبنلانعدروامبًاقيثوًاطابتراةطبترمنآرقلاتاءارقنأبهملععمريهش
ورمعيبأنمزيفةحضاونكتملفالخلاروذبنأبعضولااذهريسفتنكمي
وأهتءارقيفىأرورمعابأّنأًاضيألمتحملانمو،ّيئاسكلارصععمةنراقم
ملوهنعتكسهنأريغةءارقلاكلتعمقفتيالرخآاهجوءاّرقلانمهريغةءارق
الإأرقأنأيلسيلهنأالول":نأشلااذهيفلاقدقو،هّدروأهفيعضتيفعرشي
نمًابّدأترثكأةيحانلاهذهنموهو،56"اذكفرحواذكفرحتأرقل،هبئرقامب
.ّلجوّزعهللاتايآعمهلماعتيفّيئاسكلا

يفاهرودبرابتعالاوهاهتساردوتاءارقلاىلإرظنلانمحيحصلاضرغلانإف
نويفوكلاهبماقاماذهو،ءّالجألاانؤاملعاهتبثأدقيتلاةيبرعلادعاوقحيحصت
ةيآتدروولىتحداهشتسالاباوذخأوهللاتايآىلعاهوَنبْذإمهدعاوقتابثإيف
،مّلعتلالاجميفدعاسيساسألااذهىلعءانبةيبرعلادعاوقلاعيسوتف،ةدحاو
بالطلاتابوعصنمديزُتيتلانيتسردملانيبةقيمعلاةوجفلاليزيهنإثيحنم
وهوةدّدعتمتاءارقبنآرقلالوزنّرسعمقفتياذهو،ةيبرعلاةغللاةسارديف
لئابقىلعنآرقلاولتي-يبنلاناكو،مهيلعةءارقلاريسيتوةمألاىلعفيفختلا
ًامهفهومهفييكلمهيفةيعامتجاوةيوغلتاسبالمبماتيعوىلعناكوبرعلا
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اهنارتقاةلاحيفةرشابمءادتبافرح)ْنكل(نوكيثيحب،مازلإلاقيرطنعًامئاق
.كاذنآًافطاعنوكيالف،واولاب

أرقيناكهنألهسفنهرايتخالّيئاسكلاةفلاخماقباسضرعامىلعبترتيف
،اهعمديدشتلالّضفهنأنيحيفةعبرآلاعضاوملايفواولادوروعمفيفختلاب
ةءارقنوكتكلذبو.هبهذملةقفاومّيرصبلاورمعيبأهبحاصةءارقنوكتامنيب
نمنيحيفّيوحنلاهيأرلئراقلاةرياسممدعىلعًايفاضإًاليلدانهّيئاسكلا
.نايحألا

ءافلافرح

يف)ُنوُكَيَف(عفريفورمعيبأةءارققفاودق،هيوبيس،نييرصبلاةاحنلامامإنإ
:لوقيو،52)ُنوُكَيَفْنُكُهَلَلوُقننَأُهاَنْدَرَأاَذِإٍءْيَشِلاَنُلْوَقاَمنِإ(:ىلاعتهلوق
،"ُعفرلاالإبابلااذهيفنوكيالو،بجاولايفْنأاهيفرمضتالءافلانأملعاو"
َْنيَبامهبِنْوُقرَفُيامامهنِمَنوُملعَتَيَفْرُفْكَتالف(:نيتميركلانيتيآلابًادهشتسم
اتلكيفءافلاف،)ُنوُكَيَفْنُك(ةقباسلاةيآلاو،)َنوُملَعَتَيَف(عفرب53)ِهِجْوَزَوِءْرَملا
يهنلاامهقبسدقناكْنإو،هيوبيسدنعةيفانئتسايهلب،ةّيببستسيلنيتلاحلا
ليوأتىلعةيناثلايفرمألاو،)اوُرَفَك(ليوأتىلعىلوألاةيآلايفيهنلاف،رمألاو
فّعضدقهنإفورمعيبأةءارقلةحيرصلاهيوبيسةقفاومعمو.)كاذانُرْمأامنإ(
يفبصنلازوجيدقو":لوقيو،ةيرعشةرورضيفالإةلاحلاهذهلثميفبصنلا
هيوبيسرّرقكلذبو.54"مالكلايففيعضوهو...رعشلارارطضايفبجاولا

ريستاليتلاةءارقلافّعضو،ةيوحنلاهتسردمدعاوقلعضختيتلاةءارقلاةّحص
.اهطمنىلع

ةروسيف)ُنوُكَيَف(عفربورمعيبأةءارقّدردقّيئاسكلانأةثحابلادجتكلذكو
يفعفرلاّدريّيئاسكلاناكو":ددصلااذهيفءاّرفلاهذيملتلوقيو،لحنلا
ّيئاسكلاةءارققفتتف،ةءارقلاكلتلهّدرببسضرعينأنود55"...لحنلا
لوقراشأو.ورمعيبأةءارقّدرىلإبهذامدنععضوملااذهيفصاخلاهرايتخاو
ملامءارقلانمهريغةءارقلهتئطختىدبأًاضيأيئاسكلاّنأىلإًاقباسءاّرفلا
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ةداعإنسحتكلذلو،ٍديدجًىنعمىلإالصأهلعضُوامريغنمامًافرحجّرخت
.اهبكسمتلابنويرصبلادّدشتيتلاةلعلايفرظنلا

ىَسوُمْلُتْقَأيِنوُرَذُنْوَعْرِفَلاَقَو(:ىلاعتهلوقيفِْنيَئراقلافالتخاىلإًةدوعو
نكمي)َداَسَفْلاِضْرألايِفَرِهْظُينَأْوَأْمُكَنيِدَلدَبُينَأُفاَخَأينِإُهبَرُعْدَيْلَو
واولاىنعمانه)وأ(ةدافإرابتعابةحارصىنعملايفنيتءارقلاقفاوتبلوقلا
،ةيفوكلاهتسردمهيلإتبهذامعممجسنتانهيئاسكلاةءارقتناكف،ًاماتًاقفاوت
ثادحإنمنوعرففوخ:ىنعملاريصيفةحابإلاهجو)وأ(ديفتلقألاىلعوأ
يفًاتباثلازامذئدنععمجلاىنعمف،هموقىلعداسفلانمبرضلااذهىسوم
.نيَتءارقلانيبةبيرقلاةيونعملاةلصلاتحضتاو)وأ(

)َّنكل(و)ْنكل(

َنيطايشلانكلوُناميلسرفكامو(102ةيآلاةرقبلاةروسيفورمعوبأأرق
يف،)نإ(لمعةلماعاهنأىلعهدعب)َنيطايشلا(بصنتوديدشتلاب)نكل()اورفك
)ْنكل(نألأدتبمهنأىلع)ُنيطاشلا(عفرتو،فيفختلاب)ْنكل(ّيئاسكلاأرقنيح
،)ناعضوم(17لافنألا:يهوىرخأعضاومةثالثيفكلذكآرقدقو.ةلمهمانه
،177ةرقبلا:نيعضوميفديدشتلاباقفتاو،)دحاوعضوم(44سنويو

.18949و

ديدشتالّضفدقءاّرفلاوّيئاسكلاّنأىلعيدارملاويسلدنألانايحوبأّصندقو
ْملْنإ)ْنكل(فيفختارثآو،)ّنإ(لمعةلماعنوكتوواواهلبقناكْنإ)نكل(
)ْلب(ةلزنمهتلزـنمو،فيفختلاةلاحفطعلافرحاهنوكلكلذو،واواهبحصت
لاحتساذئدنعكلذكف)ْلب(ىلعواولالوخدحلصيملامكف،ٍفطعافرحامهنأل
يفحضاورمألااذهيفءاّرفلالوقو.50)ْلب(و)و(امه،فطعلايَفرحعامتجا
.51)َنوُمِلْظَيْمُهَسُفنَأَسانلانِكـَلَواًئْيَشَسانلاُمِلْظَيَالَهّللانِإ(ةيآللهتشقانم

،ةاحنلارثكأهيلإبهذامنيبو،ءاّرفلاوّيئاسكلارايتخانيبقرفالهنأةيقيقحلا
يأرّنأالإ،واواهيلعلخدتملنإةفطاعنوكت)ْنكل(نأنوريًاعيمجمهف
ةاحنلامظعميأرناكو،زاوجلاوليضفتلاساسأىلعينبمءاّرفلاوّيئاسكلا
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نيَفرحلانملكةدافإوهروهشملالوقلاو.)ُداَسَْفلا...َرَهْظَيْنَأْوَأ(ّيئاسكلا
نيتءارقلانيبىنعملايفقيفوتللةلواحمتدجوةثحابلاّنأالإ،نيَفلتخمنيَينعم
.43ديبعيبأو،يسرافلايلعيبأدنع

بهذف،واولاىنعم)وأ(ةدافإيفنييفوكلاونييرصبلانيبفالخلاأشندقو
امنيب،كلذيفنويرصبلامهقفاويملوواولاىنعمبنوكت)وأ(ّنأىلإنويفوكلا
ٍفْلَأِةَئِمىَلِإُهاَنْلَسْرَأَو(:تافاصلاةروسيفهللالوقاهنمةّلدأبنويفوكلاّجتحا
امأو،)ْلب(ىنعموأواولاىنعممهدنعانه)وأ(تدافأثيح،44)َنوُديِزَيْوَأ
نعفلتخيواولاىنعملصأنأبمهكّسمتىلعنيممصماوناكدقفنويرصبلا
ىلعرصتقتةيناثلاو،ءايشألاوأنيئيشلانيبعمجللىلوألاف،)وأ(ىنعملصأ
مأًاعطاقنوكيامهنيبلصافلاّدحلاله:لاؤسلاف.45رخآلانودنيئيشلادحأ
؟امههجوأنمهجويفيفتخيكرتشممساقكانه

هيفاولّصفو،نيئيشلادحأعوقووهو)وأ(ـلماعلاىنعملايفةاحنلاقّمعتدقو
نيَهجوذخأنلو،46ميسقتلاو،ةحابإلاو،رييختلاو،ّكشلاو،ماهبإلا:اهنم،هجوأب
،بلطلادعباعقينأّدبالو،رييختلاوةحابإلاامهو،ليثمتلاليبسىلعاهنم
،لبقنمهلعفعنميرمأيفرييختلاعوقو:ىلوألا:نيتحاننمامهنيبقرفلاو
نيرمألانيبعمجلاعنمي:ةيناثلاو،لبقنمعنملاهيفسيلرمأيفتعقوةحابإلاو
هجوروضحانهحضاولاف.47ةحابإلايفامهنيبعمجلاحابيو،رييختلايف
لوقنمدافتسماذهنأةقيقحلاو.عمجلارصنعيف)وأ(وواولانيبكرتشم

نمدحاونمرثكأىلعلخدتال:يأ،دلاخوأوٍرمعوأديزىلعلخدا":هيوبيس
ىنعملايفف،48"برضلااذهىلعلخدا:ىنعمىلعهبتئجتئشنإو.ءالؤه
،مهنيبةكرتشمةفصروضحلمهنيبعمجلاةحابإيناثلاو،رايتخالابجولوألا
)وأ(يناعمنكتملًاذإ.دلاخووٍرمعوديزىلعلخدا:لوقينأديريلئاقلانأكف
هيلعّلدامبقفتتةدحاوةيحاننمةحابإلاف،بسحفنيئيشلادحأعوقوىلعةمئاق
ماشهنبالبيبللاينغمباتكيفةثحابلاتدجوكلذكو،عمجلاىنعمنمواولا

ةحابإلاوميسقتلايهو)وأ(يناعمنمءزجىلإلصألاهانعمنمواولاجورخ
ةيئانثتساةصاختالاحكانهنأىلعًاحضاوًاليلدفاضأدقاذهو،رييختلاو
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ةّحصىلعًاجاجتحاىنعملاىلعلمحلابهّجوتتايآعبرأةثحابلاتدجوو
ةملكديفتو،قيرطلاينعتليبسلاةملكف،ًاثينأتمأناكأًاريكذت،اهمادختسا
،38ىنعملايفقافنإلاتاقفنلايواستو،مالكلاىلإتاملكريشتو،لظلاُلالظلا

اذهيفّنكلو،الصأاهبةدوصقملاتاملكلاىلعًءانبةثالثلاتاملكلاكلتركذُتف
نيبفالخللةضّرعمتلازاماهلةفدارملاةملكلانألكلذو،ًارظنهجولانمعونلا
،ليبسلاريكذتيفاهبّلدتسايتلا)قيرطلا(ةملكذخأنًالثمف؛اهثينأتوأاهريكذت
هثّنؤي:ءارفلالاق)قيرطلا(و":ثنؤملاورّكذملاهباتكيفيرابنألانباركبوبألاق
الف،39"دوجأوثينأتلانمرثكأهيفريكذتلاو،دجنلهأهرّكذيو،زاجحلالهأ
يفليبسلاظفلنأشنعاهنأشفلتخيالوًادحاوًاسنجقيرطلاةملكىلعمّتحتي

وبألاقو،ريكذتللءاّرفلاليضفتنممغرلاىلع،نيسنجلانيبرييختلازاوج
يه(و،)ليبسلاوه(و،)قيرطلايه(و،)قيرطلاوه(لوقت":دّربملاسابعلا
ةلخادتملاةهباشتملاةقالعلازّزعيبرعلاناسليفروظنمنبالوقو،40")ليبسلا
قيرطلاومظعألاقيرطلا:لوقت؛ثنؤتوركذت،ليبسلا:قيرطلاو":نيتملكلانيب
هرمأسبتليليلدبةاحنلاونورّسفملاكّسمتيفيكف،41"ليبسلاكلذكو،ىمظعلا
؟هبلالدتسالاديرأامَسابتلا

اليبرعلاوحنلايفًايلاعًاجذومنءاّرقلادنعهتءارقفالتخابميركلانآرقلاىقبيو
،ورمعيبأثينأتماجسناف،هيلعسايقلاتابثإبجاولانملب،هراكنإنكمي
ّلكدييأتيفججحلاتدّدعتامهم،ًايزاجمةثنؤملاتاملكلايفّيئاسكلاريكذتو
ميدقذنمبرعلاهمدختسيٌحيصفٌبولسأامهيلكنيطمنلاّنأىلإّنيبحيملت،امهنم
.كلذىلعلاثمريخنآرقلاف،نمزلا

فورحلااياضقنم

)واولا(ىنعم)وأ(ةدافإ

يهو،)واولا(و)وأ(نيبيئاسكلاوورمعوبأاهيففلتخاةيآةثحابلاتدجودق
ْوَأْمُكَنيِدَلدَبُينَأُفاَخَأينِإُهبَرُعْدَيْلَوىَسوُمْلُتْقَأيِنوُرَذُنْوَعْرِفَلاَقَو(
أرقو،)َداَسَْفلا...َرِهْظُيْنَأَو(ورمعوبأأرقف،42)َداَسَفْلاِضْرألايِفَرِهْظُينَأ
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بناجب-حضاورّربمكانهنوكيالكلذبو،ةيبرعلانممهنمهعمسامًابعوتسم
لهأةغلنيبو،لعفلاريكذتىلإليمتيتلاّيئاسكلاةءارقنيبفالتخالل-لقنلا
.زاجحلالهأةغلنيبو،لعفلاثينأتىلإليمتيتلاورمعيبأةءارقنيبكلذكو،ميمت

ىلإّيئاسكلاةءارقّدرنكميهنأريغ،زاوجلاةيضقىلإفالتخالادوعيًاذإ
عرفثينأتلاو،ريكذتلاوهلصألاف،هيلعسايقلاولصألاىلإعوجرلاساسأ
ةفرعملللصأةركنلانأامك،هتّيعرفىلعًاليلدتامالعبثينأتلايتأيف،هنم
يذلادوعسمنبالوقاذهىّوقو.تاركنلانعاهقّرفتتامالعىلإفراعملاجاتحتف
اهنمُلبْقُيالو(:ىلاعتهلوقيف)لَبْقُي(لعفلاريكذتيفهيولاخنباهبّجتحا

ةلأسمللولحلاّنأيأ،35"ءايلابهولعجافءايلاوءاتلايفمتفلتخااذإ":34)ٌةعافش
اموهو،لصألاهنألءايلاىلإعوجرلايهثينأتلاوأريكذتلاديدحتيففالخلا
ةّيضقيفبرعلادنعرمألاسابتلاًادعبتسمانهيئاسكلاةءارقهيلعتماق
تاملكلاكلتيفثينأتلاتاءاتديفتالفلقعلاقطنمةيحاننمو.ريكذتلاوثينأتلا
،ريكذتلاوهو،لصألاىلإعوجرلاف،اهثينأتيفّيقيقحىنعميأاقباسةضورعملا
ّنأكلذكو.ّيقيقحلاريكذتلاىلإتاملكلاةدافإهنممهفينأنود،رسيأوبسنأ
ةاحنلاهزيجيرمأةّيقيقحلاةثّنؤملاءامسألايفثينأتلاةمالعقاحلإنعّيلختلا

يفةمالعلاطوقسفاذكهرمألاناكنإو،36هلعافنيبواهنيبلصافلادوجوةلاح
.لضفأوىلوأةيقيقحلاريغةثنؤملاتاملكلا

هديفتامىلإرظنلاوهو،هثينأتوألعفلاريكذتزاوجبقلعتتىرخأةّيضقكانهو
لكشلاف،ريكذتلاوأثينأتلاةيحاننماهيلإلعفلاةبسنريغتفىنعمنمتاملكلا
كلذمكحييذلالب،نيَسنجلانمّيألةملكلاصيصختيفًاريثأترثؤياليرهاظلا
ىلعلمحلابءامدقلاهيلعحلطصااماذهو،ٍناعمنمتاملكلاكلتهديفتاموه
هسفنورمعيبأنعيعمصألاهاكحاممةحضاوةيوغللاةرهاظلاهذهو،ىنعملا

.اهرقتحافيباتكهتءاج،ٌبوَُغلنالف:لوقينميلانمًالجرتعمس":لاقثيح
:لاق؟بوغللاامف:تلق.ةفيحصبسيلأمعن:لاق!يباتكهتءاجلوقتأ:هلتلقف
اهبةدوصقمةيناثةملكداريإقيرطنعانهباتكلاثينأتتبثف،37"قمحألا

.ةفيحصلايهو،اهلةهباشمو،ةيلصألاةملكللةفدارتمتناكو،ًايقيقح
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ةيحاننمو.28نايحألاضعبيفةليبقيأىلإاهتبسنتلمهأىتح،ميمتىلإ
صيصختيفلقعلاقطنملاخدإللاجمالهنأةثيدحلاتاساردلاتتبثأىرخأ
الّيعبطلاسنجلاويوغللاسنجلانيبةقالعلاّنأل،ثينأتلاوأريكذتلابامةملك
عضوةاحنلاعطتسيملكلذبو،ةسوسحمريغاهّنألرشبلالقعاهكردينأنكمي
نممسقدوجوو،29ًاعمامهوزّوجفنيطمنلادحأباهصيصختىلعةحضاولاللعلا
.ةرهاظلاهذهلادييأتمّدقةليبقّيأىلإاهثينأتوأاهريكذتبسنياليتلاظافلألا

،ميمتينبنمًاحيرصًايبرعناكهنأاندجوورمعيبألصأىلإانعجراذإو
لّثمتالاهنأبيحويهتءارقعيمجىلعلاعفألاثينأتيفثحبلااذهفاشتكاو
مّدقامدنعرمألااذهيفدهاجمنباباصأدقو،ًاماتًاليثمتةيميمتلاهتجهل
نأل،30"مهقيرطةءارقلايفكلسو،زاجحلالهأىلعأرق":ورمعيبألًافيرعت
مادعناف،زاجحلاةغلعمماعلكشبمجسنتلاعفألاثينأتيفورمعيبأةءارق
ىقتسايتلادلبلالهأعميوغللاهكاكتحالةّيعبطةجيتنهتليبقةغلبةيوقلاةلصلا
ماشلاونميلاناكسنممهو،نآرقلاووحنلايفهتفاقثوهملعورمعوبأاهنم
.دجنوزاجحلاوةفوكلاو

وبألاقو،لوسرلاىلإلصتملاةءارقلادنسعابتإبالإاوأرقيملءاّرقلاّنأريغ
تأرقل،هبئرقامبالإأرقأنأيلسيلهنأالول":ددصلااذهيفهسفنورمع
أرقف،تاءارقلافرعدقورمعوبأ":يديزيلاهنعلاقو،31"اذكفرحواذكفرح
ءاجو،يبنلاةغلنمهتغلبامبو،برعلاراتخيامبو،اهنسحأبةءارقلكنم
ةغللابهملععمناكو":دهاجمنباهنعلاقو،32"ّلجوّزعهللاباتكيفهقيدصت
ةمئألانعءاجامهرايتخايففلاخيداكيال،راثآلابًاكّسمتمةيبرعلابههقفو
ةيبرعلاقباطتهتءارقّنإفدنسلارتاوتولقنلابهدّيقتنممغرلابف،33"هلبق
.هاضتراطمنعمقفتتملولوةحيحصلا

يفبرعلالئابقبةيلبقةقالعهلسيليسرافلصأنموهفيئاسكلانأشكلذكو
خويشديىلعةيبرعلاةساردقيرطنعّمتدقبرعلابهلاصتاناكو،بسنلا
ىلإهتالحرو،هسفنورمعيبأو،بيبجنبسنويو،ليلخلالاثمأنم،ةرصبلا
،ةماهتودجنوزاجحلايداوبىلإلصوىتح،دادغبو،ةفوكلا:ىرخأنكامأ
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هثينأتولعفلاريكذتةيضق

ورمعيبأنيبهثينأتولعفلاريكذتفالتخالًاعضومنورشعوةعبرأتدرو
زربييذلاهدحووهذإفالخلاهجوأعيمجرابتعابديرففالخلااذهو،يئاسكلاو
،ورمعيبأدنعلعفلاثينأتّرمتساثيح،نيئراقلانملكلةءارقلاماجسنا
نيبلصفءاوسو،ةعراضممأةيضاملاعفألاتناكأءاوس،يئاسكلادنعهريكذتو
.امهنيبلصفيملمأٌلصاف،همساوخسانلاوأ،هلعافولعفلا

اهعمجواهدارفإبسحفالخلااهيفعقويتلاتاملكلاعيمجانهاه
:اهلاحيضوت

تدروةيتآلاتاملكلاو.)ناعضوم(ةرذعم،)ناعضوم(ةبقاع-ةدرفملاتاملكلا
.ةيفاخ،ةَرَيِخ،ةئم،ةئف،ليبس،ةنتف-دحاوعضوميف
تدروةيتآلاتاملكلاو.)ناعضوم(تاومس،)عضاوم4(ةكئالم-عمجلاتاملك
.تاملظ،ءاسن،تاملك،تاقفن،ةنسلأ،لالظ،ىرسأ،باوبأ-دحاوعضوميف

ريغىلعتقلطأءامسأ-)ءاسن(ادعام-اهعيمجعْمجلاتاملكّنأظحالملانمو
،زاجملاليبسىلعذئنيحاهثينأتنوكيو،ثّنؤُتلاعفألاىلإتدنسأاذإف،رشبلا
ثنؤملا"ـبةاحنلااهيلعحلطصاف،اهتثونأىلعًايقيقحًاليلداهلاعفأثينأتسيلو
هذهّنأل،26نيدلارونماصع.دريبعتّدحىلع"ةدياحملاظافلألا"وأ،"يزاجملا
ّحصكلذبف،ةيقيقحلاةثونألاتافصبفصتتالامكةروكذلابفصتتالتاملكلا
.اهثينأتّحصامكاهريكذت

ىلإرظنلانودبلمتكينلاهثينأتوأةملكلاريكذتةيضقنعثيدحلانأةقيقحلاو
تافلؤملاترثكفةلصلاهذهءامدقلاكردأثيح،اهمادختسايفبرعلاتاغل
ترهظّمَثنمو،ةفلتخملاةيبرعلالئابقلادنعاهمادختساطمنةعباتمباهيفةميدقلا
.يّنجنباو،يرابنألانباو،دّربملاو،ءارفلل"ثنؤملاوركذملا"ناونعلمحتبتك
لهأو،تاملكلاثينأتىلإنوليميزاجحلالهأنأماعلكشبةاحنلانيبروهشملاف
كانهّنأذإقالطإلاىلعًاحيحصنكيملميمعتلااذهنأالإ،27اهنورّكذيميمت
اهريكذتبسنيالامكزاجحلاةغلىلإاهثينأتبسنيالوًاددعىصحتالتاملك
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لامعإزيجألاحلايفًالماعلعافلامساناكاّملف،ءامسألاةعراضمةيحاننم
.25امهنيبريسيلاهبشلاىلعءانبهيلإةفاضإلاتلاحتسااملهنميضاملا

ناكنإلعافلامسالامعإزاوجمدعيفنييرصبلادّدشتقبساممحضّتا
دنعايضامهلامعإزاوجةّلعتناكو،)ـلا(ـبالوصومهعوقوةلاحيفالإ،ًايضام
سايقامأو،اهيلعةفاضإلاو)ـلا(ةلالدلةيمسالاساسأىلعموقت)ـلا(ـبهنارتقا
يفمهلو،ةيلعفلاساسأىلعيتأيف)ـلا(نمهدّرجتةلاحيضاملايفالإهلمعمدع
هتدافإل)لعاج(ـب)ًانكس(باصتنامدعيفمهتجحّنأديب،ّنيبلضفججحلاهذه
لوعفميفنىلإمهّرجيرمضملعفب)انكس(بصننأل،رظنهيفرمأّيضملاىنعم
زاوجيفيئاسكلايأرنأّيلجتكلذكو؟كلذيفمهتّجحامف،)لعاج(ـلٍناث
دنتساامنيب،ميركلانآرقلاةءارقىلعينبميضاملانمزلايفلعافلامسالامعإ
.ةيوحنلادعاوقلايفرظنلاىلإهزاوجمدعيفنييرصبلايأر

لعافلامسالمعزاوجيفّيئاسكلايأرءافتناللاجمالهّنأةثحابلاىرتكلذبو
يتلا)ِديِصَوْلاِبِهْيَعاَرِذٌطِساَبمُهُبْلَكَو(ةيآلايفنأالإ،ّيضملاىنعمبناكنإ
وهلضفألاو،شاقنلاوليوأتللًالاجمحتفتهيأرلًادييأتّيئاسكلااهبّلدتسا
ِحاَبْصِإلاُقِلاَف(:ةيآلايف)ليللاُلعاج(ةفاضإلابورمعيبأةءارقىلإهابتنالا
نأل)ِميِلَعْلاِزيِزَعْلاُريِدْقَتَكِلَذاًناَبْسُحَرَمَقْلاَوَسْمشلاَواًنَكَسَلْيلالَعَجَو
يأرلهدييأتشيعينباىدبأو،ةقباسلاةيآلانمىوقأيئاسكللنوكتاهيفةّجحلا
.نويرصبلاهيلإبهذامفيعضتوّيئاسكلا

ورمعيبأةءارقىلعيضاملايفلعافلامسالامعإيفّيئاسكلايأريرجُأاذإو
ِهِروُنّمِتُمُهللاَوْمِهِهاَوْفَأِبِهللاَروُناوُؤِفْطُيِلَنوُديِرُي(ىلاعتهلوقيف)هَرونمتم(
نأيف،ّيئاسكلاةءارقوهتءارقنيبلماكلاقافتالالصح،)َنوُرِفاَكْلاَهِرَكْوَلَو
هنأيأ،لابقتسالاو،رضاحلاو،يضاملا:ةثالثلاةنمزألايفثدحهللارونمامتإ
.ميلسبلقبهللاىتأنمالإنونبالولامعفنيالمويىتحدبألاذنمّرمتسم
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فلألاهيفعقواذإ،ّيضملاىنعمبناكنإو،نييرصبلادنعلماعلعافلامساو
اذامل:لاؤسلانكلو.22نييفوكلاونييرصبلانمةاحنلاروهمجبهذموهو،ماللاو
لاق؟امهنمهدرجتدنعلمعيالولأبهنارتقادنعّيضملاهبديرأنإالماعنوكي

برضيذلااذه:ىنعميفراصف،ًاديزبراضلااذه":ددصلااذهيفهيوبيس
،23"نيونتلاةلزـنمباتراصوةفاضإلااتعنمماللاوفلألانأل،َهلمعلِمعو،ًاديز

نملعافلامسانكمأدقاهدوجوو،ةلوصومانه)ـلا(نأىلإبهذهيوبيسّنأيأ
،ةفاضإلاعم)ـلا(عامتجاةلاحتسايههدنعكلذّةلعو،ًاقلطمهلعفلمعلمعلا
،ةيقيقحلاةفاضإلايأ،ةضحملاةفاضإلايفعقولعافلامسالّيضملاىنعمناكو
ّلحي)ـلا(هيفيذلالعافلامساراص،)ـلا(دوجوببسبةقاضإلاتلاحتسااّملف
،يضاملا:لاوحألاعيمجيفلمعيو،ًايضمالمعهلامعإيفةفاضإلاّلحم
.لابقتسالاو،رضاحلاو

ةقباسلاةيآلاريغيئاسكللىرخأةّجحبىتألّصفملاحرشيفشيعينبانإ
لّثمتملوقلااذهو،)سمأًامهردٍديزيطعماذه(:برعلالوقوهو،هبهذملةيوقت
َكِلَذاًناَبْسُحَرَمَقْلاَوَسْمشلاَواًنَكَسَلْيلاَلَعَجَوِحاَبْصِإلاُقِلاَف(:ىلاعتهلوقيف
ىلإًاقباسريشأدقو،)ِلْيللاُلِعْاَج(ورمعيبأةءارقىلع24)ِميِلَعْلاِزيِزَعْلاُريِدْقَت
نييفوكلاةءارقنيبواهنيبًاقيفوت،ثدحدقًارمأةيآلااولعجنيرّسفملامظعمنأ
)لعج(لعفلاةّيدعتثيحنماهتقباسوةيآلاهذهتفلتخاو.)َلْيللاَلَعَج(لعفلاب
نأاهيفدهاشلاو.دحاولوعفمب)طسب(لعفلاىفتكانيحيف،نيلوعفملاىلإ
هدعبلعفلارامضإىلإاوبهذو،)لعاج(ـب)ًانكس(باصتنااوعنمنييرصبلا
ليللالعاج:مهدنعريدقتلاراصو،يضاملايفلمعياللعافلامسانأنيدقتعم
بوصنم)انكس(ّنأبالاقامهنإف،شيعينباكلذكو،ّيئاسكلاامأو.ًانكسهلعجي
امكانهايضاملمعيلعافلامسانأيأ،عقودقثدحلانأولوهسفن)لعاج(ـب
رامضإنأبنييرصبلاهجولهّدريفشيعينبالّصفو،لابقتسالاولاحلايفلمع
يفنيفيكف،ّحصيالاذهو)لعاج(لعافلامسالٍناثلوعفمعايضبيحويلعفلا
ليللالعاج:ريدقتلاةلاحيفهتابثإىلعمهرارصإعمهلايناثالوعفمنويرصبلا
ىلعاينبمفالخلااذهلًاريربتمّدقامدنعشيعينباباصأكلذبو؟ًانكسهلعجي
عراضملاويضاملاَْنيلعفلانيبهبشلانمعوندوجووهو،لدابتلاوحماستلاةركف
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،ماودلاوألابقتسالاورضاحلاْيَنمزىلعلماعلالعافلامسارصقبلوقلانإ
:لاقثيحهباتكيفهيوبيسةاحنلامامإهدروأامىلعّينبم،يضاملانود
لاحيفلمعيوهوبرضياذهىنعمىلعُءيجيف،ىرتامكٌبراضاذه"
عضوميفلاقو،"برضيساذهىنعمىلعُءيجيفٌبراضاذه:لوقتو،كثيدح
امنإهّنأل،ةّتبلانيونتريغبوهفعطقناوعقودقلعفلانأربخأاذإف":رخآ
،19"بارعإلايفُعراضملُالعفلاههبشأامك،هلعراضملالعفلاىرجُمَيِرْجُأ

وهنييرصبلادنعلابقتسالاولاحلايفلعافلامسالمعساسأّنأيأ
اهفورحددعوتاكرحلابيترتةيحاننمعراضملاةغيصلهظفلةغيصةهباشم
:يليامك

ٌلــِعْاــَف،ُلِعـْفــَي

.ىنعملايفكلذكامهتقفاومتّحصفرهاظلالكشلاىلعتءاجةقفاوملاتناكاذإو
ِهْيَعاَرِذٌطِساَبمُهُبْلَكَو(اهبدهشتسايتلاةيآلالالخنمىريهنإفّيئاسكلاامأو
نأيأ،20ظفللاةيحاننمهبشلامدعنانإوىنعملاةيحاننمهباشتلا)ِديِصَوْلاِب
يفثدحدقيذلابلكلالعفنعرابخإلارهاظىلعًاّبصنمنوكياهبهلالدتسا
لمعاوزّوجف،ءانثتساللاعضومةيآلانويرصبلالعجكلذلو.بيرالبٍضامنمز
ةيآلااولّوأف،ةيضاملالاحلاةياكحهبديرأنإيضملاىنعمبوهولعافلامسا
راصف،عراضملاةغيصىلع21)ْمُهُبلَقُنَو(هلبقهللالوقباودهشتساو،اهيلع
ةيضاملالاحلاةياكحنأبلوقلانكميو.)هيعارذطسبيمهبلكو(:مهدنعريدقتلا
pastـبةيزيلجنالاةغللاوحنهيلعحلطصااميواست continuous tenseلثم:

Zainab was walking.ارودّملكتملارصنعلّنأريغ،عطقنادقاعبطثدحلاف
عمتسملارعشيف،ذئتقوهمامأيرجيثدحلانأكوربخأدقف،ةلمجلايفرثؤيامهم
ّلددقهنإفءيشىلعّلدنإليوأتلااذهو،هسفنبهدهشيوثدحلاعمىيحيهنأك
ّنأةثحابلاىرتكلذبو.ميركلانآرقلايفعيفرلايبولسألازاجعإلاىلعةرشابم
تافتلالانودٍضامنمزىلإريشتاهنأبةيآلاىلعمكحلايفعّرستدقّيئاسكلا
اومّدقفذخأملااذهمهعبتنمونويرصبلاكردأثيح،هتاسبالموصنلاقايسىلإ
يفرثكأنيقّقدمهجولااذهباوراصف،ّيئاسكلالوقنالطبىلعاليلد)ْمُهُبلَقُنَو(
.ّيئاسكلانمةيآلاهذههيجوت
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ًافقوميّنجنبافقوامنيب،14)ديصحلاعرزلاّبحو(و،)ةرخآلاةعاسلارادل(و
.15ّلكلاىلإءزجلاةفاضإاهنأىأرو،نيتسردملانيبًاطسو

ىلوألاعابتأنإثيح،ةيفوكلاو،ةيرصبلا:نيتسردملاحمالمضعبانهتحضّتا
ملةينآرقلاتايآلاّنألتاريدقتلاوتاليوأتلانعثحبلانيدهاجاولواح)ةيرصبلا(
لوقلارهاظباوذخأ)ةيفوكلا(ةيناثلاعابتأنأنيحيف،مهتسردمأدبمعمقفتت
هذهعيمجبنويفوكلامّدقدقو،ّلجوّزعهللالاوقأبقّلعتياميفةّصاخوليوأتنود
ىلإءيشلاةفاضإعنمةلأسميفنويرصبلاهيلإبهذاملًاحضاوًاميوقتةلدألا
.هسفن

ةفاضإنأشبورمعيبأةءارقيفلاكشإالف،نويفوكلاهيلإبهذامىلعًءانبو
يفاقفتاوللثملاوءازجلانيبنيظفللافالتخاطرشرّفوتلهسفنىلإءيشلا
،ليوأتلاوريدقتلاىلإةجاحريغنمىنعملايفْنيَتءارقلاقافتاتبثذئدنعو،ىنعملا
ةءارقليضفتىلإابهذامدنعيّكمو،يربطلادنعلاكشإلاعفردقرمألااذهو
ورمعيبأةءارقةرياسمحضّتتىرخأةيحاننمو،16ةفاضإلاةءارقىلعفصولا
.نييفوكلايأرلّيرصبلا

هلعفلمعلعافلامسالمعةيضق

ّمِتُمُهللاَوْمِهِهاَوْفَأِبِهللاَروُناوُئِفْطُيِلَنوُديِرُي(:ىلاعتهلوقيفنائراقلافلتخا
ةفاضإلابّيئاسكلاأرقو)ُهَرْوُنمِتُم(ورمعوبأأرقف،17)َنوُرِفاَكْلاَهِرَكْوَلَوِهِروُن
لعفلالمعلعافلامسالامعإساسأىلعورمعيبأةءارقموقتو،)ِهِروُنّمِتُم(
،)متم(لماعلالعافلامسالهبلوعفمهنأىلعًابوصنم)هَرون(نوكيف)ُهَرْوُنمِتُم(
نيتءارقلانيبلصافلاّدحلاوهاذهو،)ِهِروُنّمِتُم(ةفاضإلابّيئاسكلاةءارقيتأتو
ْيَنمزبلماعلالعافلامساصيصختبرعلانييوحنلادنعرهشألاو.بارعإلايف
،ّيضملاهبدصقْنإهلعفلمعًالماعنوكيالو،ماودلاوألابقتسالاورضاحلا
نمزلاىلعةلالدللاضيأهلامعإزاوجبلاقوكلذسكعىأريئاسكلاّنكلو
.18)ِديِصَوْلاِبِهْيَعاَرِذٌطِساَبمُهُبْلَكَو(هللالوقبّلدتساو،يضاملا
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ّنإفكلذنممغرلاىلعلب،امساحًارمأسيلةّيوحنلاسرادملاماسقنانأبيحوت
.تايئزجلايفتباثاهباحصأدنعءارآلامداصت

ةقفاومىدمىلعةينآرقلاتاءارقلانمةلدألاميدقتةلاقملاهذهيفةثحابلاضرغف
كلذبو،ّيفوكلاهبهذملّيئاسكلاةقفاومىدمو،ةيرصبلاةيوحنلاهتسردملورمعيبأ

ريشتسمث،امهيتءارقيفامهنيبحيرصلافالخلايفثحبلابمامتهالاّبصنيس
،فالخلابةقالعهلاممامهنمّيأهبدرفنايذلاصاخلارايتخالاىلإةثحابلا
نمو،اهّدروأنيتءارقلانمّيألوبقبنييفوكلاوأنييرصبلاءاسؤرحيرصتو
ةرابعوهف،رصحلااللاثملاليبسىلعدريسةلاقملاهذهىوتحمّنأركذلابريدجلا
نملكةءارقةرياسمىدمىلإرظنلاليبسىلعةراتخمةّيجذومنتانّيعنع
.ّيوحنلاهبهذملنيئراقلا

هسفنىلإءيشلاةفاضإةيضق

مُكنِمُهَلَتَقنَمَو(:ىلاعتهلوقيفيئاسكلاو،ورمعيبأيَتءارقنيبفالخلادرو
أرقو،)ِلْثِمُءاَزَجَف(ورمعوبأأرقثيح،10)ِمَعنلاَنِمَلَتَقاَمُلْثمٌءاَزَجَفاًدمَعَتّم
ةءارقف،ةفاضإلاوفصولانيبعقوامهنيبّيوحنلاقرفلاو.)ُلْثمٌءاَزَجَف(ّيئاسكلا
امأو.دحاوءيشامهو)ءازج(ـلةفص)لثم(نأهجونمةحضاوةنّيبّيئاسكلا
ةفاضإةيضقيفشاقنللًاعوضومريثيّيفاضإلاهجولاّنإفورمعيبأةءارقيف
.هسفنهانعملمحييذلا)لثم(ىلإافاضم)ءازج(نوكيثيحب،هسفنىلإءيشلا

دصقنأباوّجتحانيذلانييرصبللعجريهسفنىلإءيشلاةفاضإعنمّنإ
ىلإهتفاضإبُءيشلاامهبستكيالوصيصختلاوفيرعتلاوهةضحملاةفاضإلا
فالتخاتوبثوهودحاوطرشبكلذزاوجنوريمهنإفنوّيفوكلاامأو،هسفن
ُرادَلو(،11)ِْنيِقَيْلاّقَحَوُهَـلاذهّنإ(:اهنم،ةينآرقتايآةّدعبّنيلدتسم،نيظفللا
،قحلاوهنيقيلاف،13)ِدْيِصَْحلابَحَوٍتْانَجِهِبْاَنْتَبْنَأَف(،12)ٌرْيَخِةَرِخآلا
تايآلانأباولاقواهولّوأنييرصبلاّنأالإ،ّبَحلاوهديصحلاو،رادلايهةرخآلاو
،)نيقيلارمألاّقح(رّدقُتف،هّلحمهتفصّتلحوفوذحمهيلإفاضمريدقتىلعموقت
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ةعباتمبمايقلالبقًايمتحاهادَمديدحتعيطتسنالاننأالإماعلكشبتاءارقلاو
.هتءارق

ساسأىلعمئاقرمألةجيتنأرطيّيعبطرمأّدرلاودقنللةفوكلاةاحنضّرعتناكو
نأىلإنيعمتقويفللخلانمًايلاخًاحلاصّدعُيءيشّلكف،مّدقتلاورّوطتلا
ءاجامرابتعانكميو،حالصإلاوديدجتلاهيفنوثدحُيقحالرصعيفموقءيجي
ديدجتلااذهنمًاعونيرصبلاوحنللةفلاخملاةيوحنلاطامنألانمنويفوكلاهب
هجاويًامئادثيدحلاركفلاو،هرّوطتويرشبلالقعلاةيمنتىلعلاّدلايعبطلا
اذهنوكينمزلارورمعمو،ميدقلابهذملاراصنأنمةصاخلوبقلاوضفرلا
ديىلعأدبيذلايوحنلاديدجتلانأكو،هتقيقحوهتلاصأنعدعبأديدجلاركفلا
ىقبيلب،عيمجلادنعًاوشحدعيملهنأالإ،هاجتالااذهلّثمييبطرقلاءاضمنبا
دادتماهنألةميدقسسأىلعموقيروطتلادجنكلذكو.هنأشنمعفريوهديؤينم
يرصبلاوحنللدادتماهنإ،يفوكلاوحنلانأشاذهف،ثدحودجودقاملريوطتو
،ةرصبلاوحنىلعةفوكلاوحنةماقإضفرللاجمالكلذلو،هلعيسوتوهلبقمئاقلا
اّمعًاثحابهيوبيسباتكلهتساردءاروةنماكلاّيئاسكلاةقيرطرابتعانأريغ
يفّيئاسكلاةبغرو،لقعلاقطنموقفتيالٌرمأ،نييرصبلاهيفضقانينأنكمي
هتفلاخمامأو،هلبسنأو،كلذبهماهتانمحضوأنييرصبلاوحنيفقّمعتلا
،ًادمعّيئاسكلااهبدصقيملويأرلافالتخالةّيعبطةّيميداكأةجيتنيهفمهوحنل
نمةدافتسمسسأىلعّينبمّيئاسكلاوحننأنمفيضيقوشضارتفاناكو
سيلو،تاءارقلابةيبرعلادعاوقلاحيحصتكلذبهفدهّنأذإرظنللاتفلرثكأهتءارق
وحنلاطامنألليصأردصمنآرقلانألهنمّرفمالميلسجهنموهو،سكعلا
هئارظندنعهدعاوقووحنلالوصألاداسفإواجورخّدعيلمعلااذهّنأالإ،يبرعلا
.نييرصبلانم

تناكأءاوس،ماعلكشبِْنيَتيوحنلاِْنيَتسردملاصئاصخلوحمالكلارُثكدقو
مهضعبضراعيةدحاوةسردمنمةاحندجنانايحأنكلو،ةيفوكمأةيرصب
يفنييرصبلاّيئاسكلاقفاوًالثمف،ىرخأةسردمَباحصأنوقفاويواضعب
ءاّرفلادجنةيفانلاِنِإلامعإيفو،8ُءاّرفلااهيفمهفلاخونأشلاريمضةيضق
ةرهاظلاهذهو،9نورخآلانويفوكلاوّيئاسكلاًاعيمجمهفلاخو،نييرصبلاقفاوي
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تسيلو،رايتخالاوىوهللضّرعتتيتلارشبلالاوقأنآلاانمامأسيلنكلو
هللالّفكتيتلاميكحلاهللاتايآىلإدنتستةيناّبرةيلقنيهلب،ةتحبةيلقعةيضقلا
اَمَو(:ّلجوّزعلاقف،ّيرشبلالّخدتلاوفيرحتلانماهتمالسنامضواهظفحب
ُنْحَنانِإ(:رخآعضوميفلاقو،2)ىَحوُيٌيْحَوالِإَوُهْنِإىَوَهْلاِنَعُقِطنَي
رمأيرشبلاىوهلاةلمجنمنآرقلاةيلختف،3)َنوُظِفاََحلُهَلانِإَوَرْكذلااَنْلزَن
نمدودّرلاوفيعضتلاهجاويلزيملولازامهتاءارقدّدعتبنآرقلاّنأالإ،موتحم
رماعنباةءارقيرشخمزلاّدرالثمف،نيقرشتسممأاوناكنيملسم،ءاملعلالَبِق
ْمُهَدًالوأُلْتَقَنيِكِرْشُْملاَنمٍريِثَكِلَنيُزَكِلَذَكَو(:هلوقيفنيفياضتملانيبلصفلاب

.4)ْمِهِئآَكَرُش

دِلُوثيح،ةنسنيسمخوْنيَتنثابنسلايفّيئاسكلانمربكأورمعوبأناكدقو
يفيئاسكلادِلُوامنيبةرجهلل154ةنسيّفوتو،ةرجهلل68ةنسيفورمعوبأ

يبأديىلعهسفنّيئاسكلاذملتتو،ةرجهلل189ةنسيفوت،ةرجهلل120ةنس
رفعجيبأو،ءاّرهلاملسمنبذاعم:ةفوكلاةمئأديىلعوحنلاسردو،ورمع
رمعنبىسيع:مهنم،ةرصبلاخويشديىلعوحنلاسرداملثم،يساؤرلا
سرديناكهنأىوريلب،يديهارفلادمحأنبليلخلاو،بيبحنبسنويو،يفقثلا
.دكلذيفهتمهتادقو،5ٍلامبهّدمأوطسوألاشفخألاديىلعًارسهيوبيسباتك
دصقرمأهيوبيسباتكلهتءارقنأبةيوحنلاسرادملااهباتكيفيثيدحلاةجيدخ
هُبهذماهيففلاخيْنأنكميءايشأىلعلوصحلاةلواحمًادْصقّيئاسكلاهب
املوأنأبْتعّداثيح،اذهنمدعبأىلإةفلؤملاتبهذو،هيوبيسبهذملديدجلا

ىتحةريثكلاتاءارقلانيبقيفوتللهتلواحموهاذهّيئاسكلالمعةجيتننمرهظ
ةءارقنأماهّتالااذهنمرهاظلاف،6هلةصاخةارقىلعفاطملاةياهنيفّرقتسا
ةيوحنلاهئارآوةيرصبلاةسردملالوصأنيبٍجْزمةجيتنالإيهامّيئاسكلا
.دامأو.ةريثكلاتاءارقلانمهدارأامرايتخالعساولاجمهلناكف،ةديدجلا

ىلإّرجييذلاببسلاوهًائراقّيئاسكلانوكّنأهدنعلمتحملانمف،فيضيقوش
امناّتشف،7ميكحلاركذلاتايآلةمدخةيوحنلادعاوقلاعملماعتلايفهحاتفنا
،سكعلابيحوييناثلاو،تاءارقلايفوحنلاريثأتىلعموقيلّوألاف؛نييأرلانيب
وحنلانيبةلصلاتزربانهّيئاسكلاةلاحيفو،تاءارقلابوحنلارثأتوهو
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نيطرشلاىلعةغللاهوجونمهجوبةءارقلاةقباطمطرشيرزجلانباميدقتف
ةمدخيفةعيفرةناكمو،ايلعةلزـنمنميبرعلاوحنللناكامىلعليلدنيَرخآلا
لثَُمتنأّدبالسيياقملاهذهوقفتتةءارقّيأف،هتاءارقعيمجبميكحلانآرقلاتايآ
وأاهّدردحألسيلو،ًاحيصفمأناكحصفأ،حيحصلايبرعلاوحنلانمًاطمن
.اهُراكنإ

يفناَزرابناّيوحنامهنأامكِناروهشمِناَئراقيئاسكلاو،ءالعلانبورمعابأّنإ
لوألاف،ءاّرقلانمامهادعامقوفتلاجملااذهيفامهتناكمويبرعلاوحنلاملع
ةسردملليقيقحلاسسؤملاّدعييناثلاوةيرصبلاةسردملاخويشلئاوأنمّدعي
ةءارقله:اهنم،ةلئسألاضعبنهذلاىلإردابتتةقيقحلاهذهىلعًءانبو،ةيفوكلا
ةفلاخملاهريغةءارقّدربِْنيَئراقلانميأذخألهو؟ةيوحنلاهئارآبرثأتتامهنملك
ةءارقلانيبةلدابتملاوةلخادتملاةقالعلابجويّيرشبلالقعلاقطنمنإف؟هتءارقل
،اهنمرذحىلعناكامهمةايحلاتاسبالمبرثأتيامئادناسنإلاف،ةيوحنلاءارآلاو




