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 اسوي ساغراب ويرام

 ملاعلا ةياهد بوح
 (يوغنمه ةزئاج ىلع ةزئاحلا ةياورلا)



 فلؤملا ءادهأ

 ”اينوكاد سديلكوي" ىلإ

 ,رخآلا ملاعلا يف

 ملاعلا اذه يفو

 "نويني اذلين" ىلإ



 مجرتملا ةمدقم

 جرخي فوسلو .دهاشم نم هضرعت امو راكفأ نم هيوتحت ام يف .ةلزلزم ةياور هذه

 نيحو ....ًانجهتسم .ًاعتمتسم .ًاريحم .لابلا لبلبم (اهمجرتم جرخ امك) اهؤراق
 ع :يمتحلا لاوسلا ءامأ هسفن دجيس ةريخألا اهتحفص يوطي

 ردابتي دقو .نيتوق .نيركسعم نيب (؟هريغب ةياور نوكت لهو).عارص ةياورلا يف
 ساغراب" ةراهم نكلو .عارصلا يفرط دحأ (ىنبتي وأ) لثم كتاكلا نأ نهذلا ىلإ

 زاحنت نإ ام كنإ .هجهتني يذلا حرطلا بولسأ يف نّمكتي- هتاراهم ىدحإ وأ - "اسوي
 كلشتني ىتح ,ينادجولا فطاعتلا وأ قرصتلا ةلالد ررجحلا ةوق لعفب :ءبئاج ىلإ

 .رخآلا بناجلا فص يف كطحيل ءاهنيع لماوعلا لعفب .بتاكلا
 نيب ةمءاوملا ةياورلا لواحت له :رومألا طيسيت, كلا قيعسي لئاستم لءاستي دقو

 بناج يف .يوطنملا ينيدلا بصعتلاو (رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف) ةيوضوفلا ةيروثلا
 ىلع نئارقلا تارشع ةياورلا يف نإ ؟ةرخاس مأ ةداج ةمءاوملا له ؟ملظلا ضفر ىلع .هنم
 .دحاو نا يف هضيقنو اذه

 ركذت) ةيمحلم .سفنلا ةليؤط ةياورلا نأ عمف .هتعنص يف نانف "اسوي ساغراب" نإ
 راثكلا اهطويخيإاكسف؛لظب هنأ الإ «("مالسلاو برحلا" و "ىئداهلا نودلا" ب ءرملا

 ةراهملا هذه تامس نثاي# اهلك تادرفملا ىلع رطيسملا قذاحلا بعاللا كاسمإ ةبعشتملا
 يماردلا يمانتلا مدخت ةيددعت اهنكلو .درسلا طوطخ يف ةيددعتلا ىلإ دمعي 5(

 يفو .يمانتلا اذه ةمدخل (لاعفألا نامزأ امّيسالا وحنلا عيوطت ًاضيأ اهنمو .ثادحألل

 بولسأ مادختسا لالخ نم دهاشملا لخادتتو درسلا طوطخ لخادتت عطاقملا ضعب

 صّخشي يكل ههابتنا ذحشي نأ ئراقلا ىلع يغبني ثيحب (كاب شالفلا) عاجرتسالا

 .عطاقتلا طاقن



 ماع دلو .(وريب) نم يسايسو يىعماج :انينا و نيتاتك ”اييوي: سر انغاب يرانا

 ماع (سالا ودلوبويل) ةزئاج ىلع ةرئاحلا (ءاسؤرلا) اهنم ةدع تاياور بتكو 5

 يتلاو ١957 ماع (هبيرب اكيتويلبيب) ةزئاج ىلع ةزئاحلا (بالكلاو ةنيدملاو 98

 (لطبلا نمز)و ؛تاغللا نم ددع ىلإ تمجرتو ةرم نيرشع نم رثكأ اهعبط ديعأ
 (ةصاخلا ةمدخلاو "ايوتناب" ناطبقلا)و (ةيئاردتاكلا يف راوح)و (رضخألا لزنملا)و

 ل ةيقيقحلا ةايحلا)و (ويرانيسلا بتاكو ”ايلوخ" ةمعلا) و (ىرخأ صصقو نالمحلا)و
 ةزئاحلاو (ةرم لوأل ةيبرعلا ىلإ ةمجرتملا) هذه هتياور نع ًالضف :؛("اتيام وردناخيلأ"
 هتازاجنإب افارتعا بادآلا يف لبون ةزئاج حنم 7٠٠١ ماعلا يفو ."يوغنمه" ةزئاج ىلع

 سيراب يف نمزلا نم ًاحدر شاع .ةيملاعلا ةيبدألا ةحاسلا ىلع زيمتملا هاوتسمب ًارارقإو

 اقيدض ايوك ىف انفز مءاقاو (ةياورلا ىف "لاغوبليلا" ابهيف شاع امك):ةتولشرتو
 هسفن حشرو ةيسايسلا ةايحلا يف ًاكراشم (وريب) ىلإ داع مث ءورتساك لديف سيئرلل

 .قفخأ هنأ الإ ةيروهمجلا سيئر بصنمل 1560 ماع

 ....نكلو .رحلا داصتقالا نيمي ىلإ يورتساكلا راسيلا نم ةيسايسلا هؤارأ تزفق

 اذه نع (ملاعلا ةياهن برح) بيجت له ,ىرث ؟مويلا ةطيرخ ىلع نيمي يأو راسي يأ
 ؟دعبو :ًالئاستم .ًاريحم - اهمجرتم جرخ امك - اهؤراق جرخيس مأ ؟لاؤسلا

 نيسح دجمأا



 لوألا ءزجلا



 ها

 ىوس ىري ال هيلإ رظانلا نأك ًامئاد ودبي ناك ثيحب فيحن دجو ًاليوط لجرلا ناك
 ىَّفُح لعتني ناك .ةيلزأ رانب نامرطضت هانيع دلجلا متاق ًاليحن ناك .ةيبناجلا هتروص
 تابلاسرإلا ةدهك ةيدراب ركذي هليرسعي يذلا قمانقلا يناوجرألا «ادرلا ناكر قاصر
 اودّمعيل ةيفلخلا يضارألا ىرق ىلع ًاريثك نوددرتتي اوناك نيذلا كئلوأ ,ةيريشبتلا

 لاحملا نم ناك .جاوزألا ةشيع نيشياعتم ًءاسنو ًالاجر اوجوزيو#لافطألا نم ادوشح

 هتاداعو ئداهلا هكلسم يف ام ءيش ةمث ناك نكل .هاطيج ةصقو هتيفلخو هرمع ةفرعم

 .مهيلع حصنلا ضرعي نأ لبق ىتح سانلا بذتجي نيزرلا ةراقوو ةرتقملا

 رابغ هولعي .ًامود ًالجار ؛ةيادبلا يف هدرفُب ,ةأجف رهظي نأ هتاداع نم ناك

 ةديدملا هتماقل ةيجراخلا طوطخلا تناك .روهيتت)ةئعضب لك وأ عيباسأ ةعضب لك ,قيرطلا

 ةعسأو ىطخب ديحولا ةدلبلا عراش يفيريسي نيح رجفلا وأ قسغلا ءوض يف ىدبتت
 نوحسفي اوناك لافطأو بالك طسؤو ؛ٌنرت سارجأ تاوذ زعم طسو ةلاجعلا نم ءيشبو
 نك يتاوللا ةوسنلا تايحت ل ظياكرب نأ نود نم .لوضفب هيف نوقلمحيو قيرطلا هل
 زعاوملا بيلح نم قيزالا»ب لجأ لإ نعراسيو ةيحتلاب هل نئموي يتاوللاو لبق نم هنفرعي
 ةسينك غلبي ىتح 3])نِلٍْا لكأبل ناك ام هنكل .هل دوسألا لوفلاو *توهنيملا قابطأو
 اهناردجو لمتكت مل اهجاربأو تهب دق اهءالط نأو ةمدهتم اهنأ ةئملا ةرملل ىريو ةدلبلا

 ةنيزح ةرظن ىدبتت كاذنآ .دودلا اهرخن دق اهحباذمو ةجعبنم اهتايضرأو بوقثلاب ةئيلم
 فافجلا لتق (يقرشلا لامشلا) نم رجاهم هلمحي يذلا هلك ىسألاب ةرخاز .ههجو ىلع

 .رابدألا يلويل هاتوم ماظعو هراد ءالخإ هيلع بجوتف ءيش هل قبتي ملو هباودو هلافطأ

 (مجرتملا) ذغم ءاشن هروذج نم جرختسي تابن -(توهنيملا) *
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 ءادوسلا رانلا مرطضت كاذنآو .يكبي ناك ًانايحأ .عقي نيأ فرعي ال ام ناكم ىلإ ًابراه

 نورخآلا يلصي املثم سيل نكل .ًاروف ةالصلا يف عرشيو .ةفيخم تاضموب هينيع يف

 حبذملا ةلابق هجولا ئفكنم ؛ملثنملا رجآلا وأ روخصلا وأ ضرألا ىلع دّدمتي ناك .تايرخألاو

 لاع توصب وأ «ًانايحأ تمص يف .ًايلصم كانه ددمتيو ,نوكيس وأ ناك يذلا هعقوم وأ

 ولدي ناك انعام ارصلاب اهب وتقرب ةدللا ماو ويقع نم را ةعاسةتب مرح انابحأ
 كلذكو ءاهفرعي عيمجلا ناك يتلا (ميرم اي كيلع مالسلا) و (انابأ) و (ناميإلا روتسد)
 ًائيشف ًائيش بلق رهظ نع اهوظفح سانلا نكل ؛لبق نم دحأ اهعمسي مل ىرخأ تاولص
 نوعقوتي اوناك يذلا لاؤسلا مكلذ ؟ةيشربألا يعار نيأ .نينسلاو روهشلاو مايألا رورم
 ةيرقلا يف سيسق دوجو مدع فشتكا املكو ؟انه ةيعرلل سيسق دجوي ال مل .هنم هعامس

 .هللا تويب بئارخ ىلع ميخي يذلا نزحلا لثم نزح هّبلق حاتجا
 ناك امم بسح ٌةنيع نوكي داكي وهو .ًائيش برشيو لكأب نأ ىلع قفاويل نكي مل

 عوسي) رفغتسي نأ دعب الإ ,فاجعلا نينسلا يف ىتح هل هميدقت ىلإ نوعرسي نويورقلا
 ,لخادلا يف مونلا ىلإ ليمي ناك .مهيديأ ىلع هراد هيلإ تلآ يذلا لاحلا نع (كرابملا

 .ةيفلخلا يضارألا ناكس اهيف هفيضتسي يتلا نكاسملا دحأ يف .هسأر فقس ولعي ثيح

 وأ ةيكبشلا ةحوجرألا يف حاتري هوأر ام ًاردان نكسلا هوحنم نيذلا كئلوأ نأ ديب

 ؛ضرألا ىلع عاجطضالا لّضفي ناك .هفرصت تحت عضوي يذلا شارفلا وأ تقؤملا ريرسلا

 دوسألا افقلا رعش اذ هسأر ادنسم ؛تاعاس عضب مونلا ىلإ دلخيف ؛ةيناطب نود نم ىتح

 نم رخآ وه ناك ثيحب .ماودلا ىلع ةليلق مون تاعاس .نيعارذلا ىدحإ ىلع حماجلا

 يف نوقباسلا ,مانغألاو رقبلا ةاعر ناك نيحف كلذ عمو .ًاليل شارفلا ىلإ يوأي

 ناردج حيلصت يق ةدم ذنم كمهنا دقو هنوحملي ناك لوقحلا وحن نوهجوتي ءضوهنلا
 > .اهفقسو ةسينكلا

 لوقحلا نم اوداع دق لاجرلا نوكي نيح .قسغلا لولح دنع هظعاوم مدقي ناك

 كلت يف ظعي ناك .اومان دق لافطألا نوكيو ةيلزنملا نهتابجاو نلمكأ دق ةوسنلا نوككتو
 دنع ةيفلخلا يضارألا ىرق عيمج يف ىرت يتلا ءادرجلا ةحوتفملا ةيرخصلا عضاوملا

 اهيف تناك ول ةماع نيدايم اهتيمست نكمي ناك يتلاو ,:ةسيئرلا قرطلا تاقرتفم
 تناك يتلا كلت ىلع ىقبأ دق ناك ول وأ .قئادحو بناوجلا ةرجشم شامم و بطاصم
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 ةعاسلا كلت يف ظعي ناك .ًائيشف ًائيش لسكلاو ءابولاو فافجلا اهرمد ىتلاو ةدوجوم

 وأ ةيدامر وأ ضيب ةدتعنم مويغ طسو ةرعتسم ليزاربلا لامش ءامس اهيف نوكت يتلا

 ًامخف ًاضرع هبشي ام كانه نوكيف .موجنلاب ةعصرمو ًاماق ةمتعم يسق نأ لبق ؛ةّقرزم

 نارينلا داقيإ ةعاس ظعي ناك .حيسفلا ملاعلا قوف ءسوؤرلا قوف ةيرانلا باعلألا نم

 ةقياضم لقأ راخبلاب عبشملا ءاوهلا ريصي نيح .ءاسملا ةبجو دادعإو تارشحلا درطل

 .ةايحلا ةاناعمو عوجلاو ضرملا لّمحتل ًاجازم بيطأ سانلا لعبت ةمسن بهتو
 هجو ىلع صخش يأ ىلإ رظني نأ نود ,ةمهمو ةطيسب رومأ نع ثدحتي ناك

 نيتجهوتملا هينيعب رظني ناك لب .هلوح نوقلحتي اوناك نيذلا كئلوأ نيب نم ديدحتلا

 وه ناك ام صخش وأ ام ءيش ىلإ ,لافطألاو ءاسنلاو لاجرلاو لوهكلا ةقلح ًازواجتم

 ذنم ضماغ وحن ىلع ةفورعم تناك اهنأل ةموهفم رومأ .هاري نأ عيطتسي يذلا ديحولا

 ,ةيموب .ةسسوملم ,ةنهار ءايشأ 5 يدث بيلح عم ءرملا اهاقلتي دووم ةقيحس دوهع

 تقولا يضم لبق امام ناثدحي دق نيذللا (ةمايقلا موي)و ملاعلا ةياهن لثم .ةيمتح
 ام .ةعزعزتملا ةحنجألا تاذ ةريغصلا ةسينكلا رامعإ ةداعإ يف ةدلبلا هقرغتست يذلا

 ؟هتيب اهيف اوكرت يتلا ةيرزملا لاحلا ىلإ لع نم كرابملا عوسي رظني نيح ثدحيس يذلا

 اهؤاقلإ بجوتي الأ ؟هللا تاملك عيب نكمي له ؟نيدلا ةرصنل مهنم لاملا ءافيتساب كلذو

 ةسواسقلا برلل همدقيس يذلا رذعلا ام ؟اهب ةقحلملا رعّسلا ةصاصق نود .لباقم نود

 بيذاكأ قالتخا مهنكمي له ؟ةراهطلاب مهرذن نم مغرلا ىلع ءاشحفلا نوبكتري نيذلا

 اهب عيطتسي يتلا ةلوهسلاب صخشلا راكفأ أرقي نأ عيطتسي بر اهقدصي نأ نكي
 .ةيداع .ةيموي ةيلمع رومأ ؟يكيرمألا طقرملا رمنلا هكرتي يذلا رثألا ًءافتقا فاّشك

 نم ديع ىتأب امك ءلذج فاص داؤفب ءرملا هاتأ اذإ ةداعسلا ىلإ يضفي يذلا توملا لثم

 .بابلا كلت ربع رورملا مهيلع يغبني كلذك اونوكي مل نإ ؟تاناويح سانلا له .دايعألا

 ناك .برلا اينقل كشو ىلع مهو هل مهلالجإ ىلع ًاليلد أرط مهسبالم نسحأ نيدترم

 ئطاوملا ثيح *(ربكألا بلكلا) ناكم نعو .كلذك منهج نعو ؛ةنجلا نع مهيلإ ثدحتي

 (مجرتملا) . منهج انه اهب دوصقملا نكلو . كلفلا يف بكاوك ةعومجم -(ربكألا بلكلا) *
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 راهظإ نم ناطيشلا نكق ةيفيك نع كلذكو .سارجأ تاوذ عافأب ءوبومو دقتم محف ريح

 .رهاظلا يف يذؤت ال تاركتبمب هسفن

 ,نيروهبم .تمص ىف هيلإ نوعمتسي ةيفلخلا يضارألا وحداكو رقبلاةاعر ناك

 بصق عرازم يف نولماعلا نوقتعملاو ديبعلا لعفي ناك مهلثمو .نيرثأتم ,نيعاترم .
 .لافطألاو ءابآلاو تاهمألاو تاجوزلا عيمج كلذكو .رحبلا ئطاش ىلع ةنئاكلا ركسلا

 هتوص وأ ؛هتنازر نأل كلذ ثودح ردن نإو - هعطاقي مهدحأ ناك نيحلاو نيحلا نيبو

 ةياهن تند له .هدواري كش ةلازإ ءارو ًايعس - مهفيخت تناك هتمكح وأ .فوجألا

 ةقثبو ؛لمأت ىلإ ةجاح نود ًاروف بيجيف ٠ ماعلا ىتح كلذ لوطي له ؟ملاعلا

 رمهنتسو ءرونلا رداصم ًافطتس ١6٠١ ماعلا يف .بلغألا يف ةزغلم تاؤبنتبو .ةئداه

 عاطتسي تمص هقيدح يلي مث .ةيداع ريغ ءايشأ كلذ قبستس نكل .ًاراردم بكاوكلا

 دهجي امنيب ,بهللا اهمهتلي يتلا تارشحلا نينطو ةفوشكملا نارينلا ةقطقط عامس هيف

 يف .لبقتسملا ركذت نم اودكأتيل ءسافنألا يعوطقم .ةعقاولا لايح مهتركاذ نويورقلا
 .لخادلا ىلإ رحبلا لحاس نم اهل رصح ال سانلا نم جاوفأ رفتس ١4845 ماعلا

 ١/891 ماعلا يفو .رحبلا ٌةجلاو هذه ريدتستسو ةيفلخلا يضارألا اجلاو رحبلا ريدتسيسو

 نل ًادعاصف خيراتلا كلذ نمو .ناعطقلاب ةاعرلا طلتخيو ءارحصلا شئاشحلا وسكتس

 ًامجح تاعبقلا دادزتس 4 ماعلا يفو .دحاو عارو دحاو عيطق ريغ كانه نوكي

 ربع ديدج بكوك روديسو ًارمح راهنألا ودغتس 8 ماعلا يفو .سوؤرلا رغصتو

 .ءاضفلا

 ةأشنم مهأ ,ةربقملا كلذكو .ةسينكلا رامعإ نم ٌدبال .ًامزال دادعتسالا راص اذه ىلعو
 يقابلا تقولا سيركت نم دبالو .ميحجلا وأ ةنجلا ىلإ يضفملا زاجملا اهنوكل هللا تيب دعب
 ملاعلا ىلإ ءاسنلا وأ لاجرلا رداغيس له .حورلا وهو الأ :ةيمهألا يف ةياغ وه ام ىلإ

 ةرخافلا سبالملا كلت عيمجو لابحلا لاعنو دابللا تاعبقو باوثألاو تارونتلا نيدترم يناثلا

 ؟طق كرابملا حيسملا اهفرعي نكي مل يتلا ريرحلاو فوصلا نم ةعونصملا

 هنإ :هنع رثكي ثيدحلا ناك لحري لجرلا ناك نيحو .ةطيسب .؛ةيلمع هتحيصن تناك
 يف قرتحت يهو قيلعلا ةريجش دهاش دق هنإ ,تازجعملاب ىتأ دقق هنإ ,ًاسيدق ناك
 دقل .قطني ال يذلا هللا مسا نع هل حصفأ دق ًاتوص نإو .ىسوم لعف امك .ءارحصلا
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 دهع أدبيو ةيروطاربمإلا رمأ يهتني نأ لبقف .اذكهو .عساو قاطن ىلع هظعاوم تشقون

 نع اوعمس دق (لابموب) و (ورابمأ)و (يروس)و (وناكوت) ناكس ناك .ةيروهمجلا

 (بوبماهنإ)و (اراكاسام) و (وباوميرج) و (ويلستوك موب) سئانك تعرشو .هثيداحأ

 نم ناردج تميقأ ؛هتاميلعتل ًاقبطو .ىرخأل ةنس نمو ءرخآل رهش نم اهبئارخ نم ضهنت

 (واكاراب )و (ايدابا)و (سوير ةرتنا)و (وتناس هتنوم) رباقم يف ةدوقعم بيراحمو نبل

 (ابوتان١و (يبموك)و (وروكيباتيا) يف ةليلج ةيزئانج سوقطب توملاب لفتحاو
 (نياارقالا] ىلاسلا ظفار جمع ةنم هنعب فسر ا رهحتف ارهتشومن اندم اكوتمأو
 (واخاير)و (وريج)و (اينينايبايتا)و (سوبماك)و (انايباتيا)و (انيبوكاي)و (اواوا)و
 اذكهو .عيمجلا نويع يف ةنسح هتاميلعت تدب دقل .(ساياد - واميس)و (وتراغال)و

 يف مث .ًالوأ ةدحاو ةدلب يف دشرملاب قرعي حئاصنلا هذه لثم يدبي ناك يذلا لجرلا لش

 وينوتنأ" ناك همسا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع لامشلا ندم عيمج يف ًاريخأو ىرخأ

 ."لييسام سسنم" هبقلو "هتنسيف

 الك >/إ6 4

 يد لانروج" ةفيحص يمدختسم رئاسو نيخاسنلا نيب لصفي يبشخ كبشم ةمث

 نع (لخدملا قوف ةريبك ةيطوغ فورحب ًابوتكم اهمسا ناك يتلا) "سايسيتون

 ٍربخب اوتأي وأ اهتاحفص يف ًانالعإ اورشنيل اهبتاكم ىلإ نودفي اوناك نيذلا صاخشألا
 هيما ف ىف ا حيف ياس ا سرا دجوي اال .ام
 يف نانثا كمهنيو .رادجلا لخاد ةتبثم تارابضإ ةنازخ يف تامولعم عجاري مهدحأ

 امهيصيمق يتقاي علخ نود نم نكل .امهيتلدب يترتس امهنع ايضن دقو طيشن ثيدح

 ةعمجلا - خيراتلا يري بناجلا ىلع ميوقت ةمث .لكشلا ييشارفلا امهيطابر وأ نيتاّشنملا
 ةراظن وذ ءليحنو عفاي باش .رخآ صخش ًاضيأ كانه . 1845 يناثلا نيرشت

 ىلإ سلاج .داحلا رصبلا رصق نم نوناعي نيذلا هلمعتسي يذلا عونلا نم ةكيمس
 ,ةفرغلل ةيصقلا ةياهنلا يف .هلوح راج وه امب هبأي نأ نود .شير ةعاريب بتكي ؛ةدضنم
 ةنامألا ةنفاقلا قير لحر كانغي  عاجت نه تاز همدقت «٠ نيرججلا سيئر فكم فطري
 دقل .ةبوبملا تانالعإلا دضن دنع نئابزلا نم ًافص مدخي .ديوليلسلا نم نّيَّمُكو ةعبقل

 نّقح :تاملكلا ٌدعيو هتبابس قودنصلا نيمأ للبي .ًاوت ًانالعإ ءاسنلا ىدحإ هتلوان
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 عيمجو (ضيبلا روهزلا) ضرمو .ريساوبلاو ناليسلا نم يفشت /ةيجرشلا (ينوفيج)

 .لوألا وكرام عراش :4 مقر /ويلافراك يد.أ ةديسلا ريضحت /ةيلوبلا يراجملا ضارمأ
 رداغت امنيبو .اهبيج يف دوقنلا ةلضف عضتو غلبملا ةديسلا عفدت .رعسلاب اهملعيو

 اذه يدتري .قرو ةعطق قودنصلا نيمأ لوانتيو .اهفلخ رظتنملا صخشلا مدقتي ءدضنلا
 نلع اهروظنم لذي يدهس اوويم ةنهيقرءنيستكرلا لص يتلا: ءاووسلا ( كازنلا]:ةرعس
 ,نايكلا نيتم ,لوطلا ىلإ برقأ ئلتمم لجر هنإ .هينذأ يطغت رمح تالصخ كانه .ىلبلا

 مث ةقرولا ربع هعبصإ ًاررمم نالعإلا يف تاملكلا قودنصلا نيمأ يصحي .نيبكنملا ضيرع
 نوكي نأ ىشخي ناك ول امك هينيع نم صنلا ينديو هعباصأ ىدحإ عفريو ًةأجف سبعي
 .لاثق هنأك كارح نود نم فقاولا نوبزلا ىلإ ًاراتحم رظني ًاريخأو .هتءارق يف أطخأ دق

 ًالقاثتم يشمي .رظتني نأ لجرلا ىلإ ئموي مث ؛نيتحاترم ريغ قودنصلا نيمأ انيع فرطت
 بتكمل يجاجزلا بابلا ىلع هتايمالس لصافمب رقنيو .هدي نم ىلدتت ةقرولاو «ةفرغلا ربع

 لفقي مث «لُحدا ْنأ نوبزلل ئمويو ناوث عضب دعب ةيناث رهظي .لخديو ريرحتلا سيئر
 يد لانروجلا) ةديرجل يمامألا بتكملا ءادوس ةلدب يدترملا لجرلا ربعي .هلمع ىلإ ًاعجار

 بتكملا جلي ذإو .ناصح يتودح لعتنا دق هناك ناري ةيء ادع يشك ا تاييمستول

 بزحلل ةياعدلاو ةيرودلا تارشنلاو فحصلاب ءولمملا ,فلخلا يف نئاكلا ريغصلا

 الجر هراظتنا يف دجي ,؛(يوق نطو) .(ةدحتم ليزارب) :لثم (يروهمجلا يمدقتلا)

 ةلدب دترم لجرلا .ردانلا ناويحلا نم ام ًاعون ناك ول امك . دودو لوضفب هيلإ رظني
 وذ عشا دوسأ باش هنإ .ةفرغلا يف ةديحولا ةدضنملا فلخ سلاجو ؛ةمزجو ةيدامر

 ينحني .(لخدا .اهرشانو ةفيحصلا هذه ررحم ."سفلاثنوغ سادنونيمابيا" انأ) :لوقي

 .ةملك لوقي الو اهعلخي ال هنكل .هتعبق ىلإ هدي عفريو ,ةليلق ةءانحنا ًاداوس يدترملا لجرلا

 .(؟كلذك سيلأ ءاذه عبطن نأ انم ديرت) :ةريغصلا ةقرولاب ًاحولم رشانلا لأسي

 نانيعو ,هرعش نول لثمب ءارمح ةريغص ةيحل هل .اداوس يدترملا لجرلا ئموي

 ناودبي ناجهوتملا هارخنمو .عضوملا خسار ضيرعلا همف .ناواقرز ؛ناتقارب «ناتذاقن
 الأ طرشب) :ةريسك ةيلاغتربب مغمغي .هندب ةجاح نع ضيفي ءاوه ناقشنتسي امهنأك
 ظ دلك يلامس قس كلت" نيسيرابما نمرتكا قلكت
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 هيلع يغبني ناك اذإ امم نقيتم ريغ ناك ول امك هعضوم يف "سادنونيمابيا" سلجي
 دجلا ءاميس هيلعو .هايإ ابقارم ةطاسبب وه ثيح لجرلا فقي .بضغي وأ كحضي نأ

 عيمج" :ءطببو ًايلاع أرقي .هينيع برق قرولا ةعطق عفرب ةلكشملا رشانلا لحي .ماتلا

 راوثو (سودوناك) ييلاثم عم نماضتلل ةماع ةرهاظت روضحل نووعدم ةلادعلا يبحم

 ةعاسلا يف لوألا نيرشت نم عبارلا يف .(دادربل يداكارب) يف دقعتس .ةفاك ملاعلا
 .(؟عامتجالا اذه دقع ىلإ يعادلا نم لأسأ نأ يل له) :لوقي مث ."رهظلا دعب ةسداسلا
 يد لانروج) ةفيحص تدارا نإف .رضاحلا تقولا يف .ءانأ) :هروف نم لجرلا بيجي

 .(ةيزيلكنإلا ةغللاب ةريخألا ةملكلا قطني) .(عئار ءيش كلذف نوعلا دي دق نأ (سايسيتون

 يف كانه .موقلا كئلوأ لعف ام ملعتأ) :فنعب بتكملا ًابراض "سادنونيمابيا" مدمدي

 بيجي .(تاناويحلاك ةئباع ةايح نويحيو مهل دوعت ال ًاضرأ نولتحي مهنإ ؟"سودوناك"

 وه كلذ .باجعإلا ناقحتسي نائيش) :هسأر نم اضر ةءاميإب ؛ًادكؤم .ًاداوس يدترملا لجرلا

 .(ماعلا نالعإلا اذه ىلع يمهارد قافنإ ررقأ ينلعج يذلا ببسلا
 نأ يل له) :مالكلا ةداعم نأ لبق حنحنتي .ةهرب ءتمص يف ًاسلاج نشاتلا ثيلي

 .(؟يديس اي تنا نم لاسآ

 هذهب هسفن لجرلا فرعي .راقولا نم ليلقلا ليلقبو ,ةاهابم وأ حجبت نود نمو

 .(؟نالعإلا ترشن اله .يديس اي ةيرحلا ليبس يف لضانم) :تاملكلا

 يف تاطلسلا نإ .ديس اي ليحتسم) :فقوملا ديس ادغ دقو "سادنونيمابيا" بيجي

 نم مغرلا ىلع نييكلم نولازي ال مهنإ .يتفيحص قلغتل ريغ ال ةجح رظتنت "ايهاب"
 ةيروهمجلا ةيمويلا ةفيحصلا باحصأ اننأ تكردأ دق كنأ بسحأ .ةيروهمجلا مهقلق

 .( اهلك ةيالولا هذه يف ةديحولا ةقداصلا

 نالعإلا اذه ذخأت الأ كحصنأ) :ةيناث قرولا ةعطق هلواني وهو ًالئاق رشانلا فيضي

 'سودوناك" كلام "افارباناك يد" نورابلا صخت اهنإ ."ايهاب يد ويرايد" ةفيحص ىلإ
 .(نجسلا كلام نوكيس .قحلا

 ًاعضاو .بتكملا رداغيو ًاداوس يدترملا لجرلا ريدتسي .ةدحاو عادو ةملك نود نمو

 :دحأ ىلع ةرظن يقلي نأ نود يجراخلا ةفيحصلا بتكم زاتجي مث ,هبيج يف نالعإلا

 نم ةرظن ءاقلإب يفتكيو .نانر يود هيمدق عقولو هارت نم ةطاغا الي هج ار داق
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 نيذلا ءالمعلاو نييفحصلا ىلع يرانلا رمحألا هرعشو بيئكلا يلظلا هرظنمب هنيع ةيواز

 ةكيمسلا ةراظنلا وذ باشلا يفحصلا ضهني .رجألا ةعوفدملا مهتانالعإ نومدقي اوناك

 ىلإ هجوتيو .اذه هزواجت نأ دعب هبتكم نم ًادج ريصقلا رظنلا ووذ اهلمعتسي يتلا

 "سادنونيمابيا" سلجي ثيح .رفصألا قرولا نم ةفيحص هديبو ريرحتلا سيئر بتكم

 .ناكملا رداغي وهو بيرغلا تاكرح نم ةكرح لك بقاري لازي ال وهو

 زيول" روينسلا ةماخف ."ايهاب" ةيالو مكاح رمأب) :لخدملا يف فقي وهو ًايلاع أرقي
 مويلا "رودافلس" "اريرف سريب" مزالملا ةدايقب عساتلا ةاشملا جوف نم ةيرس ترداغ "انايف

 ترسأو ةيالولا تلتحا يتلا تاباصعلا دي نم ”سودوناك" عازتنا ةمهم اهب تطنأ كيح

 .(؟يديس «لخادلا يف مأ ىلوألا ةحفصلا ىلع .ينايتسابسلا "وريلسنوك وينوتنا" اهميعز

 وحن ريشي مث .(سادّقلاو يعنلا تانايب تحت دضتتل) :ريرحتلا سيئر بيجي

 .(؟صخشلا كلذ وه نم فرعتأ) :ًالئاق اداوس يدترملا لجرلا ىفتخا ثيح عراشلا

 يف سانلا ًالئاس لوجتي يدنلتكسا :"”لاغويليلاغ") :رصبلا ريصق يفحصلا بيجي

 .(مهسوؤر سسحتي نأ نكمملا نم ناك نإ "ايهاب"
 الك داك د46

 تبجنأ ةحيسك ةريخألا تناك - هتليلخو ةيذحأ عناصل نبا ,(لابموب) يف دلو دقل

 ةزواجتم تشاع هدعب ةريغص ًاتنب مث .هلبق نايبص ةثالث ايداع نموعرلا ىلع

 نأ هيلع ناك ام .قطنملا همسا ءيش ايندلا يف ناك ولو ."وينوتنا" هومس دقل .فافجلا

 تعقو نيح ةعبرألا ىلع فحزي ًالفط لازي ال ناك هنأ كلذ .طق ةايحلا يف رمتسي

 فافجلا ببسبو .باودلاو لاجرلاو ليصاحملا ىلع تضقو ةقطنملا ترمد يتلا ةئراكلا

 مل يذلا :"اتوم يدويج روبيت" نكل .ئطاشلا ىلإ ابيرقت (لابموب) ناكس عيمج رجاه
 كلت نع خسرف نم رثكأ دعبت ةفاسم نرق فصن تدتما يتلا هتايح يف رفاس دق نكي

 كرات ريغ هنأ نلعأ .هيدي عنص نم ةيذحأ ايدترت مل نامدق اهيف نكت مل يتلا ةيرقلا

 يف ًاصخش نيرشعو ةعبرأ عم (لابموب) يف كانه ًاثكام ؛هرارق ىلع ًانيمأ لظو .هراد
 .ًايلك ةقطنملا ترجه (نييرازاللا) ءابآلا ةيلاسرإ ىتح هنأ كلذ .رثكألا

 ةلئاقلا ءابنألاب نيعجشتم .ماع دعب ةدوعلا يف (لابموب) نم نورجاهملا عرش نيح
 ناك ءبوبحلا عرز ةداعإ ناكمإلاب نإو ةيناث هايملا اهترمغ دق ةضفخنملا يضارألا نإ
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 امهدالوأو ةحيسكلا هتيظحم كلذكو .بارتلا يروو تام دق "اتوم يدويج روبيت"

 نوتاتقي اوذخأ هلك كلذ دفن نيحو .لكؤي ءيش يأ ىلع نوتاتقي اوناك .ةثالثلا رابكلا

 سيسق دكأ دقل .هغضم نانسألا عيطتست ءيش يأ ىلع ًاريخأو ءرضخأ ءيش يأ ىلع

 .ًاعوج اوتومي مل مهنأ رخآلا دعب دحاولا مهنفد دق ناك يذلا "وريميساك مود" ةيشربألا

 ود اوغال) هايم مهبرشو .يفاكسإلا توناح يف ةدوجوملا دولجلا مهلكأب كلذو ًءابغ لب

 مود" ىلوت .اهبنجتت زعملا راغص ىتح تناك يتلا ةئبوألاو ضوعبلا دلاوتت ثيح (يوب

 نم ةيمح ىلع ةايحلا ديق ىلع امهاقباو ةريغصلا هتخاو "وينوتنا" ءاويإ "وريميساك

 .امهل ًانكسم دجيل ىعس ةيناث سانلاب ةيرقلا تويب تألتما نيحو ءتاولصلاو ءاوهلا

 ىلإ بهذت تناك نيح اهعم اهبحطصت هذه تناكف .اهتبارع ًةريغصلا ًةيبصلا توآ

 غلب يذلا "وينوتنا" امأ ."افارب اناك يد" نورابلل ةدئاعلا تاعطاقملا ىدحإ يف اهلمع

 - روعألاب فورعملا (لابموب) يف رخآلا ةيذحألا عناص هانبت دقف كاذنا هرمع نم ةسماخلا

 يف هتعنص ملعت دق ناك يذلاو - عراوشلا دحأ يف ةداشم يف ىرخألا هنيع َدقف دقن

 ناك .(لابموب) ىلإ هتدوع دنع هءالمع ثروتساو "اتوماد ويجروبيت" يفاكسإلا توناح
 يف عراشلا يف عجطضم وهو رجفلا جلبنيف ةرمخلا ةرقاعم يف فرسأ املاطو :جازملا ركع

 لْعشي ناكو .ًالعف ةجوز هل تناك .ماخلا ركسلا بصق (يدنارب) ةحئار هنم حوفت ةبوبيغ

 مزجلاو جورسلاو صاقٌقملاو ريماسملا هتلوانمو افيظنتو ًاسنك ؛لمحلا ةباد لثم "وينوتنا"

 ثيح لغشلا ةدضنم بناجب تاناويحلا دولج ىلع هميني ناك .ةغبدملا نم دولجلا بلجو

 .هئاقفر عم برشي نكي مل نيح هلك هتقو يضمي روعألا ناك

 ءاسن فطع ناريثت نيتلجخ نينيع اذو ,.ماظعو دلج درجم ,ًاعيطم .ًاليحن ميتيلا ناك

 ىلع تقاض يتلا سبالملا وأ هلكأيل ام ًائيش هنيطعي .نعطتسا املك .نك يتاوللا (لابموب)

 نك يتاوللا ءاسنلا نم ةنيزد فصن - نهنم عمج دصق مايألا دحأ يف .نهدالوأ ماسجأ

 نيبأتلاو ديمعتلا تابسانم نم ريثكلا يف نرثرثي اهبناجب نفقيو ةحيسكلا هتدلاو نفرعي
 لاسرإ ىلع هماغرإل روعألا يفاكسإلا ناكد - تاجيزلاو مهنفد لبق ىتوملا ىلع رهسلاو

 يف بعرلا نلخدأ دقل .لوألا لوانتلل هدادعإل نيدلا لوصأ ميلعت فوفص ىلإ "وينوتنا"

 ىلع قفاو ثيحب كلذ نود نم تام يبصلا نا ول ًالوؤسم هدعيس هللا نإ لوقلاب هسفن

 .برغملا ةالص لبق رصع لك ةيلاسرإلا يف سوردلا روضحب هل حامسلا ىلع ضضم
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 ةجيتنو .ةريصق ةدم دعبف .يبصلا ةايح يف يداع ريغ ءيش ثدح كاذ لدَع

 هنومسي سانلا عرش .(نييرازاللا) ظعاوم ءارج هسفن يف تثدح يتلا تاريغتلل

 مب تبّثتلا نع هانيع تفك دقو ظعولا تاسلج نم جرخي ذخأ دقف .(كرابملا ريغصلا)

 مالظ يف ًاعكار هدجو املاط هنا نوعا عاشأ :تينللا نضناعفقتت دق امنيناك ىذي طبيخ

 -روعألا يأ - هّنِإ ىتح ًاقارغتسا هذه هتقرغتسا دقو ,حيسملا مالآل آيسأتم ًايكاب ؛ليللا

 ىرخأ لايل يفو .هيعارذ نيب هرهو هتحجرمب الإ ملاعلا اذه ىلإ هتداعإ عيطتسيل نكي مل

 جات نعو "ةيلدجملا ايرام" ةبوتو "اذوهي" ةنايخ نع جايتهاب همون يف ملكتي هعمسي ناك
 سنارف" سيدقلا لعف املثم .هيوبأ ةراهطل هسفن رذني هعمس يلايللا ىدحإ يفو .كوشلا

 .تاونس ينامث هرمعو "نلاس يد

 ذفني رمتساو .اهل اهلماكب هتايح سيركت بجوتي ةفرح "وينوتنا" دجو دقل

 ًاكرحم .نيتقلغم فصن هانيعو كلذ لعفي ناك هنكل روعألا رماوأ عيمج هلك عايصنالاب

 ًالجعتم لّقنتي وأ سنكي ناك ْنإو ًالعف يلصي ناك هنأ عيمجلا هب كردأ وحن ىلع هيتفش

 كلسم قلقا دقل .هرّمسي روعألا ناك يذلا ءاذحلا لعن كسمي وأ يفاكسإلا توناح لخاد

 ناك يتلا ةيوازلا يف ايجيردت (كرابملا ريغصلا) ماقأ دقف .هبعرأو ةئشنتلاب هابأ يبصلا

 كيزلا) بشخ نم ًابيلصو ةيلاسرإلا يف هل تيطعأ ةعوبطم روص اذ ًابارحم اهيف ماني
 نيحو احابص هضوهن دنع يلصي يك هتلابق ةعمش دقوي ناك .هيديب هغبصو هتحن (كيز

 ,مدنلا آيدبمو هيدي اكباش همامأ ًاعكار هلك هغارف تقو يضقيو اليل شارفلا ىلإ يوأي

 ديصو جرس نود نم ةحماجلا لويخلا ءاطتمال باهذلاو يعارملا يف عحستلا نم ةلدب

 لوانتلا دعب .نورخآلا (لابموب) ةيبص لعفي امك ناريثلا ءاصخإ ةدهاشمل وأ مامحلا

 ةمدخ يف رمتسا ءاذه يفوت نيحو ."وريميساك مود"ل بارحملا يبص حبصأ لوألا

 خسرف ةفاسم ريسلا ىلإ رطضي ناك هنأ ولو ,ةيلاسرإلا يف (نييرازاللا) ءابآلل سادقلا

 نييزت يف دعاسيو .بكاوملا يف ةرخبملا زهي ناك .كلذ لعفي يك ًابايإو اباهذ ًايموي

 كرابملا عوسيو ءارذعلا تناك ثيح عراوشلا يصاون يف بيراحملاو ةلومحملا تاصنملا

 آفولأم ًادهشم ناك .هتبيط ةمظع ًاميظع ينيدلا هصالخإ ناك .ةحارتسالل نافقوتي

 هب جرخي ناك يذلا ريصبلا "وفلودا"ل ًاليلد مدخي هتيؤر (لابموب) يلاهأ ىلإ ةبسنلاب
 لغتشا دق "وفلودا" ناك ثيح "اريرف" ديقعلل ةدئاعلا روهملا يعر يضارأ ىلإ انايحأ
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 :هتايح ءايآ نم ءوي لك ةدشب نآلا امهدقتفي ناتللا امهو:,*دسلاب هانيع تبيصأ ىتح
 شكنيل هديب اصع ًاكسام .لوقحلا ربع هدوقيو هعارذ نم هذخأي (كرابملا ريغصلا) ناك

 "وينوتنا" ناك كلذك .ًارباص هصصق ىلإ تصني وهو .يعافألا نم ًءاقتا تاروذاقلا

 مرح ذنم يراربلا ناويحك شيعي ناك يذلا "وايميس" صربألل ءاسكلاو ماعطلا عمجي

 هيتأي (كرابملا ريغصلا) ناك .(لابموب) نم بيرق ناكم يأ نم بارتقالا نويورقلا هيلع
 دق ناك يتلا بوبحلا فلتخمو دْدَقملا محللاو زبخلا نم ةريغص عطق نم ةرصب ايعوبسأ

 لجرلا دوقي وهو ديعب نم هيلع ةباقرلا نوددشي نويورقلا ناكو .هلجأ نم اهادجتسا
 ناويح ةدلج ىوس هرتست نكت مل يذلاو نيتيراعلا نيمدقلاو ةليوطلا تالصخلا اذ زوجعلا

 .هفهك دجوي ثيح ىلتلا ىلع ةيرخصلا باحرلا نيب هليبس كلسي ناك امنيب ؛ءارفص
 ةرشع عبرأ رمعلا نم غلبي .ةرم لوأ (دشرملا) ىأر نيح .(كرابملا ريغصلا) ناك

 بألا ناك دقف .طقف عيباسأ ةعضب لبق ةعيظف لمأ ةبيخ ىناع دق ناكو .ةنس

 همالحأ زعأ ىلع دراب ءامب ىقلأ دق (ةيرازاللا) ةيلاسرإلا يف لمعي يذلا "سيراوم"

 هاساو هنأ الإ .ةيجوزلا طابر جراخ دولوم هنأل ًاسيسق نوكي نأ هرودقمب سيل نأ هرابخإب
 رارسألا يقلت نود ىتح هللا مدخي نأ كلذ عم .ءءرملارودقم ين نأ هل حضوأ نأب

 ةريدألا دحأ ىدل هحلاصل تاوطخ نم عيطتسي ام لك ذختي نأ هدعوو .ةسدقملا

 يف (كرابملا ريغصلا) ىكب .موسرم ريغ ًابهار هئاويإ يف بغرت دق يتلا (ةيشتوباكلا)

 لوأل ًاحربم ًابرض هبرضف روعألا بضغ تراثأ ةجرد ىلإ ميمصلا نم ًابحتنم ةليللا كلت

 يفو ؛ةجاهولا ةريهظلا سمش تحت ترهظ .ًاموي نيرشع دعبو .ةدع تاونس ذنم ةرم

 .نيتقارب نينيعو دوسأ رعش يذ ءرمسأ ؛ليحن صخش ةماق .سيئرلا (لابموب) عراش

 نيذاحشلاك نودبي اوناك نيذلا سانلا نم ةنيزد فصن هعبتيو قماغ يناوجرا ءادر هفلي

 بوص ةرشابم ًاهجتم ةنيدملا ربع ىطخلا ًاعسوم ىضم .مههوجو ىلع ةداعسلا تناب نإو
 فسؤم لاح ىلإ تلآ ىتلاو ,يوتلملا ىفقسلا رجآلا تاذ ةقيتعلا ةريغصلا نّبللا ةسينك

 :لكابفا نيب اهشاشعا ثقي نويطلا نإ ىتح وريييساك مود" ةافو بقع دارا نم
 ئفكنم ضرألا ىلع ددمتي جاحلا كلذ ,نييورقلا نم ريثك لثم .(كرابملا ريغصلا) دهاش

 مذيو ؛حورلا صالخ لوح ظعي هعمس مويلا كلذ رصع يفو .هعابتأ هدأقيف يلصيل هجولا
 .لبقتسملاب ًابنتيو رافكلا

 (مجرتملا). نيعلا ةسدع ماتعا ضرم - دّيسلا +
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 (لابموب) ةحاس يف لب .يفاكسإلا ناكد يف ةليللا كلت (كرابملا ريغصلا) مني مل

 .سيدقلا لوح نيقلحتم ءادرجلا ضرألا ىلع اوقلتسا دق اوناك نيذلا جاجحلا عم ةماعلا

 (لابموب) يف سيدقلا ثوكم مايأ نم موي لك يفو .رهظلا دعبو :يلاتلا حابصلا يفو
 ةرسكتملا بطاصملا مئاوق احّلصم .هعابتأو هبناجب لمعي (كرابملا ريغصلا) ناك

 ةربقملا ةطاحإل ًايرجح ًارادج ًاميقمو ءاهتيضرأ ًايوسم ,ةريغصلا ةسينكلا يف اهروهظو

 ناك .ةدلبلا لخاد جراخلا ىلإ افحاز ضرألا نم ًاناسل تقولا كلذ ىتح تناك يتلا

 قئاقحلا ىلإ لهاذ قارغتسا يف اتصنم ةليل لك يف هتلابق هيبقع ىلع ءاصفرقلا سلجي
 .هيتفش نيب نم ةجراخلا

 ثوكم نم ةريخألا لبق ةليللا يف ؛(كرابملا ريغصلا) ."وينوتنا" نذأتسا نيح نكل

 ًةلوأ تلاق هيلإ هتجح هدوقت دق ناكم يأ ىلإ هتقفارمل ريخألا (لابموب) يف (دشرملا)

 شهجأف .الك :ًايناث همف مث هسفن تقولا يف ناتيجلثلاو ناتداحلا سيدقلا انيع

 ًادج ًارخأتم تقولا ناك .(دشرملا) ةلابق عكار وهو .ًارم ًءاكب ءاكبلاب (كرابملا ريغصلا)
 قرخلاب نيعفلتملا جاجحلا لاح ناك امك قيمع تابس يف ةقرغتسم (لابموب)و .اليل

 موجنلا نكل .لعاشملا تأفطنا دقل .ضعب قصل مهضعب سدكتملاو .بايثلا لهلهمو
 (دشرملا) َنذأ .ًاعومسم نازيزلا تارشح توص ناكو سوؤرلا قوف ةئلألتم عطست تناك

 ريغصلا) عرضت نيح هريبعت ريغتي ملو .هئادر ةيشاح ليبقتب هل حمسو ءاكبلاب هل
 حيسملا مدخيس كلذب هنأ هأبنأ دق هداؤف نأل هعبتي نأب هل حمسي ْنأ ةيناث هيلإ (كرابملا
 نيتنشوشخملا هيمدق لّبقو (دشرملا) يلحاكب يبصلا ثبشت .لضفأ وحن ىلع كرابملا
 هيدن ناسا ر لواقت قانا ربعك نك يبصلا نأ (ديهرلا):ىار نحو :ةةط تار

 ام: نيور توصب التاق :هسار« برق هيتدمو هعار اكطوم ةالاسو هيلا لظنلا كغ ةيفرأو
 أموأ .ةيحضتو هل ًةمدقت .ملألا ةاناعمب اضرلا ةجرد ىلإ ًاريثك هللا بحي ناك اذإ

 نكقو .هءادر (دشرملا) عفر .ةدع تارم .لجأ .لجأ ؛لجأ :ًارركم (كرابملا ريغصلا)

 ًاكلس هرصخ لوح نم بحسي ناك هنأ ,لوألا رجفلا شبغ يف ىري نأ نم يبصلا
 (كرابملا ريغصلا) هسفن (دشرملا) دعاس .(نآلا هسبلإ) :لوقي هعمس .همحل يف ًاسورغم

 .هدقعو ؛ماكحإب هرصخ لوح كلسلا قيثوتو هسبالم لح يف

 ةباحس مهقلت رهشأ ةعبس دعب ؛ةيناث (لابموب) يف هعابتأو (دشرملا) رهظ نيحو
 صخش ةرملا هذه يف مهنيبو عابتألا ددع رثكو .تلدبت دق هوجولا ضعب تناكو - رابغلا
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 جاجح تامس نم اناك مهنيعأ يف ةيدابلا ةداعسلاو مهرقف نكل ءراع فصن مخض دوسأ

 رشنو قرزاو همحل دوسا دقو (كرابملا ريغصلا) رصخ فلي لازي ال كلسلا ناك - يضاملا

 نإ امو .ًادحاو اموي الو هعلخ دق نكي مل .دوس روشقب ىطغم راص مث انين ارمشن

 مكحي نأ دوعت دقف ءبسح همسج ةكرح ءارج ًايجيردت رثكأف رثكأ ىخارتي ناك كلسلا

 يف رارمتسالا نع هينثي نا لواح دق "سياروم" بألا ناك .ىرخأ دعب ةرم ةيناث هدش

 هللا ّرسي ةيعاوط ناسنإلا هلمحتي يذلا ملألا نم افخم اردق نا انهصوم ةتارقرا

 عجشي ةليبو ةذل ,ددحم دح زواجت دنع .ودغت دق ًاديدحت ةيحضتلا كلت نكل ءارظنم

 .نآلا ةظحل ةيأ يف ٌدحلا كلذ زواجت رطخ يف هنأو .ناطيشلا اهيلع

 ناك (لابموب) ىلإ هعابتأو (ذشرملا) ةدوع موي: ىفف .هاضع "وينوتتا" نأ ديب
 فقوتف ."ونايتسول اسوتربموا" (ولكوباك)لل دئاعلا ماعلا رجتملا يف (كرابملا ريغصلا)

 (دشرملا) دهاش نيح هيرخنم ىلإ اوت لخادلا هَسَفَن فقوت امك ؛هردص يف ًاتيم هبلق

 ,ةدلبلا ناكس نم تارشعو هوديرم هب طيحي هنم مادقأ ةثالث نم لقأ دعب ىلع هزاتجي

 نم لعف دق ناك امك .ةرشابم ةريغصلا ةسينكلا ىلإ هجتيو «قرف اود ءاسنو ًالاجر

 :هتاضبن عراستت ذإ هبلق سسحتي وهو .ذخأو جئاهلا بخاصلا عمجلا كراشو هعبت .لبق

 هيلإ تصنأ ةليللا كلت يفو .سانلا محدزم يف فتخم وهو ةلوقعم ةفاسم نم تصنب

 .رثكأ برقتلا ىشخي لزي امل وهو ,ةمحدزملا ةماعلا ةحاسلا يف رانلا ءوض يف ظعي

 .هيلإ عامتسالل ةرملا هذه كانه اهلك (لابموب) تناك

 اودشنأو اولص دق اوناك نيذلا نويورقلا بهذ دقو .جلبني نأ كشوأ دق رجفلا ناك

 مهتاناعم نع هوؤبنأو مهيفشي نأ هللا ىلإ بلطي يك هيلإ ىضرملا مهلافطأ اوبلجو
 .فاطملا رخآ ,ًاعيمج مهتويب ىلإ اوبهذ ؛لبقتسملا مهل ئبخي امع اولءاستو مهنازحأو

 مهو ماودلا ىلع نولعفي اوناك امك اومانيل ضرألا ىلع نويراوحلا ددق نأ دعبو

 قوف وطخي وهو مدقي (كرابملا ريغصلا)ب ذإ ,ةيطغأو دئاسو ًاضعب مهضعب نومدختسي
 هيف وندي ناك يذلا لماكلا لالجإلا عضو يف .بايثلا لهلهمو اقرخ ةيدترملا ماسجألا
 ءادرلا يدترملا رمسألا صخشلل ةيلظلا ةروصلا ىلإ لصو .ينابرلا ءاشعلا ةدئام نم

 قدحا ىلإ ةليوظلا تاليفتلا ١ هنناردعسا هينز احس نفرح ةمانقلا قلاوبجرألا

 انينو 4( ةشرملا) انيع كيم ويكشف تدع دق رانلل ةريخألا تاريبملا تناك نيعارذلا
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 هب اذإ - هتصق يعمتسمل امئاد كلذ رركي ناكو - ًايناد برتقي (كرابملا ريغصلا) ناك

 ةملكب قطني نأ نود نمو .هراظتنا يف ناك لجرلا نأ نينيعلا مكلت يف هروف نم دهاشي
 كلسلا هارأو نشنخلا فوصلا هصيمق حتف - كلذ لعفي نأ هعسوب ناك امو - ةدحاو

 .هرصخ لوح ماكحإب دودشملا

 ىلع تنابف .نفج هل فرطي نأ نود نم (دشرملا) اهو :ناوث عضب هيلا رظنلا دعب

 يف تارملا تائم لوقلا رركي (كرابملا ريغصلا) لظ امك - كلذ ناك .ةرباع ةمسب ههجو

 :ريفض ةحسف نلا (دشرلاناقا :ةيفرتكلا ةحرد, لل ههقر ةلديكد ةجلاقلا نيفملا
 .هلوح تمحازت يتلا نادبألا عيمج نيب هل ةزوجحم تدب هبناج ىلإ ضرألا ىلع ةيلاخ

 نأب ًايرح هدع دق (دشرملا) نأ .تاملك ىلإ ةجاح نود نم ؛ًاكردم كانه ىبصلا روكت

 تلظ يتلا بالكلا انهأ .ناطيسقلا يع و فاختنو ضرألا هذه بورد عطقيل هعم لحري

 ريغصلا) اوعمس دقف ؛(لابموب) يف نيظقيتسملا لئاوأو ءليللا لاوط جراخلا يف ةرهاس
 .ةداعسلا جيشن ناك هوعمس ام نأ يف اوباتري نأ نود نم .ًاليوط يكبي لازي ال (كرابملا

 الك اإ6 6

 ةيرحلا ليبس يف ًالضانم ةقيقحلا يف ناك ."لاغ ويليلاغ" يقيقحلا همسا ناك ام

 توملاب نامكح هبقعتي ناك .*ةمجمجلا ةسارفب ًاصتخمو ًايروث .هسفن فصي ناك امك .وأ
 .نجسلا يف نيعبرألاو تسلا هرمع تاونس نم ًاسمخ ىضق دق ناك امك .بهذ امنيأ

 .بطلا سرامي هوبأ ناك ثيح هدنلتكسا بونج يف ةدلب يف .نرقلا فصتنم دلو دق ناك
 .**”نينوكاب"و "نودورب" راكفأ اورشنيل رارحألا نيريخملل دان سيسأت ًاثبع لواح دقو

 ل عمسي وهو عرعرت تايروحلاو نجلا صصق ىلإ نوعمتسي مهو لافطألا 4 امكو

 لالغتسالا دويق ميطحت يف اوحلفي نل ءارقفلا نأو اهلك ةيعامتجالا رورشلا لصأ ةيّكلملا
 .فنعلا مادختساب الإ اهلك ةيمالظلاو

 فيزوج سنارف" :هنامز ءاملع لجأ نم ًادحاو هدعي ناك لجر يراوح هوبأ ناك
 ملعلا اذه نكي مل امنيف .مجامجلا ةسارف ملع سسؤمو يئايزيفو حيرشت ملاع وهو ."لاغ

 يه سيساحألاو ةزيرغلاو ركفلا نأب داقتعالا ىوس نيرخآلا "لاغ" عابتأ ىلإ ةبسنلاب
 ناك ماظنلا اذه نإف .اهسايقو اهسسحت نكميو ةيغامدلا ةرشقلا يف ةعضومتم اضع

 (مجرتملا) . ةيلقعلا تاكلملاو ةيصخشلا ىلع ًالاد أرهظم هفصوب ةمجمجلا لكش ةسارد : غامدلا وأ ةمجمجلا ةسارف *

 (مجرتملا) . سورلا نييوضوفلا نم (1811-1876) نينوكابأو . يسنرف يفحص (1805-1876)"نودورب' * *
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 ليلدلاو ةيداملا بهذمل يبيرجتلا سيسأتلاو نيدلا توم ىنعي "ويليلاغ" دلاول ةبسنلاب

 ريغو سوملم ريغ ًائيش ؛هروص دق يفسلفلا عبعبلا ناك امك نكي مل لقعلا نأ ىلع
 .لباق هنإف مث نمو .ساوحلا لثم .مسجلا داعبأ دحأ هنإ :سكعلاب لب :نزولل لباق

 نس يدنلتكسالا دلو اهيف غلب ىتلا ةظحللا ذنمو .ةيريرسلا ةجلاعملاو ةساردلل ءاهلثم

 يف .هنحبم نم عمتجملا ةروثلا ررحتس :يتآلا طيسبلا أدبملا هنهذ يف اذه عبط .دشرلا

 هتايح سركي نأ ىلع مزعلا "ويليلاغ" دقع دقلو .هتاناعم نم درفلا ملعلا ررحي نيح
 .نيتياغلا نيتاه ليبس يف لاضنلل

 هدنلتكسا يف هيلإ ةبسنلاب ةبعص ةايحلا تلعج دق ةفرطتملا هدلاو راكفأ نأل ارظنو

 لزغلا لماعم لامع هتدعاسمل 1814 ةنس ذنم فقوأ ثيح ,اسنرف بونج يف رقتسا هنأف

 ةنسلا يفو .يفوت ثيح (نيياك) ىلإ لسرأو ,تابارضإلا دحأ ءانثأ يف (ودروب) يف

 ناك .سئانكلا ىدحإ يف رانلا مارضإ يف ةدعاسملا ةمهتب "ويليلاغ" نجس «ةيلاتلا

 ريشا عض دعب ترهدتا دو ةفرايضلاو:ةونحلا دعب ةغبلا نساتلا هكا ةنسواسفلا

 ويليلاغ" ىلإ همسا ريغ امام تقولا كلذ يف .هيبأل ًاقيدص ناك بيبط عم لمعي عرشو

 يف تالاقمو ةريغص ةيسايسرطاوخ رشني عرشو ًاديج هّمسا ةطرشلا ةفرعم ببسب "لاغ
 .(ةروثلا ةرارش) اهمسا (نويل) ةنيدملا ةفيحص يف يبعشلا ملعلا

 نم رايأ ىلإ راذا نم لضان دق هنوك ةقيقح هرخف ثعبم تناك يتلا رومألا نم
 مأب دهاش دقو .ةيناسنإلا ةيرح لجأ نم سيراب (ةنويموك) ءاضعأ عم ١41/١ ماعلا
 هيلع مكح دقل ."رييت" تاوق يديأ ىلع ةلفطو ةأرماو لجر فلأ نيثالث حبذ هنيع

 اهيف ًانوجسم ناك يتلا ةيركسعلا ةنكثلا نم برهلا نم نكمت هنكل رخآلا وه توملاب
 كانه ثكمو (ةنولشرب) دصق .هلتق دق ناك ناجس فيرع ةزب ًايدترم ,مادعإلا لبق

 يذلا ملاعلا ."يبوكون ايرام" عم ةمجمجلا ةسارف ملع سراميو بطلا سردي ةدع تاونس

 فارطأ ررمي نأ درجمب ًاضومغ هلويمو ناسنإلا تامس رثكأ فشك ىلع هتردقمب رخافي ناك
 ام ىلع هتاناحتما زاتجا دق "لاغ ويليلاغ" ناك .طقف ةدحاو ةرم هسأر ىلع هعباصأ

 ةيرحلل هقشع ديدج نم هعفد نيح ةيبطلا هتداهش ملستي نأ كشو ىلع ناكو .ادب
 نم ةرمزو مجاهيف :نكست ال يتلا ةكرحلا ةايحو لاضنلا ىلإ ءرماغمك هرايخ وأ .مدقتلاو
 اوريثيل يلايللا ىدحإ يف (سيويتنوم) ةنكث .هلثم ةركفلل مهسفنأ اورذن نيذلا هقافر

 ام اصخش نكل .نونظي اوناك امك اينابسإ ناكرأ ّرهت نأ اهنأش نم ناك يتلا ةفصاعلا
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 رثإ ًادحاو نوعَّرصي هقافر ىأر .صاصرلا نم لباوب دونجلا مهلبقتساف مهب ىشو دق ناك
 .توملاب هيلع مكح .ةدع حورجب ًاباصم ناك .ًاريخأ رسأ نيحو .نولتاقي مهو رخآلا
 2 .2ديدحلا ةقنخمب همادعإ زوجي ال حيرجلا نأ ىلع صني ينابسإلا نوناقلا ناك امل .نكلو

 ٠ ىفشتسملا نم رارفلا ىلع نوذفنتمو ءاقدصأ هدعاس مث .همادعإ لبق هؤافشإ ررقت

 .نحشلا نفس ىدحإ نتم ىلع هوعضوو ةفيزم قاروأب هودوزو

 ًاصلخم ماودلا ىلع ناكو ؛ةلماك تاراق ...راطقألا نم ريثكلا ًازاتجم رفاس دقل

 هفوكع يف بوانتو ؛ًاضيبو ًارمحو ًادوسو ًارفص مجامج سسحت دق ناك .هتلوفط راكفأل

 ةايحلا هذه لحارم يفو .ةنوآلا فورظ قفو ىلع ةيملعلا يعاسملاو يسايسلا لمعلا ىلع
 .بورهلاو ,ةيرسلا تاسلجلاو .ءتامكللا لدابتو نوجسلاو تارماغملاةايح .ةفاك

 ,"نودورب" .هدلاو :هتذتاسأ ميلاعت ةلثمألاب ينغتو ديؤت رتافد شبرخي ناك تاسكنلاو

 رصمو ايكرت نوجس يف هوعفص دقل ."يبوك"و ,."مياهستروبس" ."نينوكاب" ."لاغ"
 ظوظحملا همجن لضفب هنكل .نيدلاو يعاستجالا ماظنلا ىلع هموجهل ةدحتملا تايالولاو

 طباضلا وه ناك ١8464 ماعلا يف .طق ًاليوط نابضقلا ءارو ثكمي مل راطخألاب هئزهو

 لظ اهنم يقب امو .(ايهاب) لحاس نع ديعب ريغ تمطحت ةيئاملأ ةرخاب يف بيبطلا
 طقف تارك تس تضم: دق تناك +( وردييواس) ةلايق رهدلا نبأ .لغاسلا ىلع اهناج

 .ةيروهمج تدغو ةيروطاربمإلا دهع ىهتنا ذنم سمخو ؛قرلا ماظن ليزاربلا ءاغلإ ىلع
 اهنوك ةقيقحو يسايسلاو يعامتجالا اهناروفو اهتفاقثو اهقورع طيلخ هنتف دقل

 هيقل دق نكي مل رخآ ءيشو ايقيرفأو ابروأ نم لك ميمح وحن ىلع هيف تجزاق ًاعمتجم
 ىلع هتزايح مدعل بيبطلا ةنهم ةلوازم عيطتسي نكي مل .ءاقبلا ررق .طق لبق نم
 يف سورد ءاطعإب ,ىرخأ نكامأ يف لعف امك .هقزر بسكي ناك كلذلو .ةيبط ةداهش
 هّنِإف اهلك دالبلا بوجي ناك هنأ عمو .ةيفاضإ ةددعتم لامعأب مايقلاو ةفلتخم تاغل

 وا ؛(انيلتاك ايرارفلا يف هيلع روثعلا نكمي ناك ثيح ؛(رودافلس) ىلإ ةدوعلا مئاد ناك

 لكل ًانيبم :ةنيدملا ىندأ يف ةراحبلا تاناح يف وأ ,(نيزحلا رودارم) ليخن ءايفأ يف

 نم ًالدب ةايحلا روحم لقعلا ناك ول ةيواستم لئاضفلا عيمج نأ هعم ةثداحم دقعي نم

 متي نإ ام هنأو .قحلاو ةيرحلا ريمأ وه برلا سيلو ؛لوألا رئاثلا ,.ناطيشلا نأو .ناميإلا
 .ايئاقلت ؛لداعلاو رحلا ,ديدجلا عمتجملا رهدزي ىتح ,يروثلا لمعلاب ميدقلا ماظنلا ريمدت

 .ًاريثك هب اوهبأيل ادب ام ىلع اونوكي مل ,سانلا نأ الإ هيلإ ىغصت ةئف ةمث تناك هنأ عمو
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 تضق يتلا ةئبوألاو ةعاجملا رهشأ ءانثا يفو ,141١/ال ماع ريبكلا فافجلا تقو

 وأ .هقفاري ناك دقف ,ًاديحو رفاسي (دشرملا) دعي مل .اهباودو ةقطنملا لاجر فصن ىلع

 لاجر (هرثأ بقعتت يتلا ةيرشبلا ةلفاقلاب ًارعاش ودبي ام أردان ناك) هعبتي ىرحألاب

 فاغش سم دق ناك هظعو نأل مهضعب - هعم اوضميل نوكلمي ام لك نع اولخت ءاسنو

 ضعب هتقفرب مهضعب لظ .ةيرارمتسالا درجم وأ لوضفلا مهعفدي نورخآو .مهحاورأ
 ىلع لقنتي ىضم .مئاد لكشب هتمزالم ىلع ًاممصم مهن دي! يلقلا ادبو ,قيرطلا

 رقنت يتلا ةيشاملا ممر اهيلع ترفتنا دق لوقحلا نأيزم مقل |/ءلعو فافجلا نم مغرلا

 .هب بحرت تناك ةيلاخ هبش ىف )كك مغرلا ىلعو .روسنلا اهيف

 عقي الام روهظو .رهنألا فافجو .141/ا/ ءاعلاوط ه5 رطملا سابحنا ةقيقح نإ

 طقس نولمحي مهو راجشألا ةضيفنخلا يضارأالا لوف نيرجاهملا لفاوق نم رصحلا تحت
 يراربلا نوبوجي مهو مهروهظ ىلع وأ بنقلإ شايقب ةاطغم تابرع يف يرزم ا مهعاتم

 .حجرألا ىلع .عينشلا ماعلا كلذ هب مست ءيش عظفأ نكت مل ؛ماعطلاو ءاملا نع ًاثحب

 تناك يتلا يعافألاو قرطلا عاطق ايا ع ناك عظفألا لعلف كلذك رمألا نكي مل نإف

 لاجر ماودلا ىلع كانه ناك ملاببشلا يف ةيفلخلا يضارألا نم ناكم لك يف ةأجف رهظت

 كالم ىدل نيروجأملا مالزألا م نآرينلا اولدابتيو ةيشاملا اوقرسيل عرازملا ىلإ نوئيجي

 ةطرشلا نم قرف ثناكالاؤناقلا نع نوجراخ كئلوأ .ةيصقلا ىرقلا اوبهنيلو .يضارألا

 تاباصع نأ ديب .ةليقلخلا يضارألا ىلإ نآو نأ نيب مهمودق دنع مهديصتت ةرايسلا

 اوناك .ليجنإلا يف كامسألاو ةفغرألا رثاكت طحقلا عم ترثاكت نوناقلا نع نيجراخلا

 : اهناكس رشع ىلع ةبكنلا تضق نأ قبس ىتلا تادلبلا ىلع .ٌةلتق ؛نيسرتفم .نوطحي

 نيرطمن .مهنكاسم عاتمو مهسبالمو ناكسلا ماعط نم ىقبت ام رخآ ىلع وطسلا ةيغب

 .صاصرلا لباوب مهضارتعا ىلع أرجتتي نم لك
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 يف هنوقلي اوناك .لعفلاب وأ لوقلاب ءاوس ءطق ءوسب (دشرملا) اوسِي مل مهّنأ ديب

 نيب وأ مويغلاب ةدبلم ءاسشس اكل أ ناعلا و روسسلا ظنوا ا كيلا كلايسف

 يف راجشألا عوذج تاذيز ةيعستلا تاريشتتلا تليز: تيح ةكباشتملا ةنضيفخلا راجشألا

 ”تاباضنلالاعرب نه نيردشع مأ ةرشع اوناك ءاوس ,نوناقلا نع نوجراخلا ناك .ققشتلا

 ,قيزمتلاو قشلاو قرخلاو عطقلا ىلع رداقلا حالسلا عاونأ نم عون لكب نيحلسملا
 ناتيذاوحتسالا ناتيديلجلا هانيع تناك يذلا يناوجرألا ءادرلا اذ ليحنلا لجرلا نوحملي

 ءايشألا ءادأ يف ًارمتسم يضمي مث ,ةدحاو ةهرب ةداتعملا امهتالابم الب مهناحستكت

 جاجحلا ناك .ةروشملا ءادبإو يشملاو .لمأتلاو ةالصلا :ًامود لاحلا وه امك اهسفن

 محازت (دشرملا) لوح نيمحازتم نوعمجتيو ةاصعلا ةباصع مهتيؤر دنع مههوجو بحشت
 يف نوضمي ءالؤهل عقدملا رقفلا قرطلا عاطق ظحالي ذإو .مألا ةجاجدلا لوح خارفلا

 دق هتاؤبنت تناك يذلا ,سيدقلا نوصخشي نيح ًانايحأ نوققوتي اوناك مهنكل .مهليبس

 لزانتي ىتح هنورظتني اوناك لب ؛يلصي نيح هنوعطاقيل اونوكي مل .مهعامسأ تقرط
 نود نم ناك يذلا قيمعلا توصلا كلذب مهيلإ ثدحتلاب عرشي اريخأو .مهدوجوب سحيف

 قئاقح .اهمهف نوعيطتسي ءايشأ مهل لوقي ناك .قرطلا رصقأب مهبولق ىلإ لصي بير
 (لاجدلا حيسملا) لوصوب ريذن لوأ كش الب يه ةثراكلا هذه نإ :اهب ناميإلا نوعيطتسي
 مهيلع مهحاورأ صالخ نوغبي اوناك اذإف .ةنونيدلا مويو ىتوملا ثعب قبسي يذلا رامدلاو

 حيسملا)ل ةعيطملا نيطايشلا رشتنت نيح اهنوضوخيس يتلا كراعملل مهسفنا اودعي نا

 نيدترملا رفنتسيل ضرألا ىلع رهظ دقو هسفن (ربكألا بلكلا) نوكيس يذلا - (لاجدلا

 يف نولمأتي تاباضعلا لاجر ناك .ميشهلا يف رانلا راشعنا ةيفلخلا يضارألا يف -

 لثم .مهضعب مدنو ,ديبعلاو نوقوتعملاو لامعلا ءارقفو رقبلا ةاعر لعفي املثم هتاملك
 قوفي يذلا "سيلبإلا واوج" ىتحو مخضلا شحولا "وارديب" و طورشملا هجولا يذ "وجاب"

 .هوعبتو .ًارايخأ اوبلقناو ةريرشلا مهلاعفأ ىلع اومدن ...مدلا ىلإ هشطعت يف عيمجلا

 تاوذ يعافألا مارتحا بستكا دقف ,قرطلا عاطق ىلإ ةبسنلاب رمألا ناك امكو

 هذه تلخت .ةزجعمب افنأك فافجلا ببسب فالآلاب لوقحلا يف ترهظ ىتلا سارجألا

 ترحافو اهروهس نه ةنعتلا سسوورلا تاودةيعانسلا فيولا «ةليوطلا كحاوتلا

 ىشخت الو زعاملاو لوجعلاو لافطألا لقت تناك اهبوره ءانثأ يفو .ىرخألا يه .رشبلاك



 نكي مل ثيحب ةرثكلا نم تناك .ماعطلا نع ًاثحب راهنلا حضو يف تانطوتسملا لوخد

 . نكي مل ةبولقملا مايألا كلت يفو .اهيلع ءاضقلل (اوكألا) رويط نم فاك ددع كانه

 ١هراقنم يفو ريطي (اوكألا) ةيؤر نم ًالدب حراجلا ريطلا كلذ مهتلت عافأ ةيؤر أردان ًارظنم

 ايوح نأ 3 يضارألا يلاغأل دبال ناك .يلاوخلا مايألا يف امك ,ىعفألا هتسيرف

 لتق نم اونكق نورجاهم كانه ناك .بصقلا لجانمو تاوارهلاب نيحلستم ًاراهنو ًاليل

 يف .كلذ نم مغرلا ىلع رمتسا (دشرملا) نأ ديب .دحاو موي يف سارجأ تاوذ ىعفأ ةئم

 هعامس دنع هباحصأل حضوأ تايسمألا ىدحإ يفو .ليللا همهاد املك ضرألا ىلع مونلا

 ةدوع دنعف .ةرم لوأل ثدح دق نكي مل ءيشلا كلذ لثم نإ يعافألا نع نوثدحتي مهايإ

 ءالبي برلا مهباصأ .ءارحصلا بعاصم نم مهرمذتو رصم نم مهنطوم ىلإ ليئارسإ ينب

 ام زنوربلا نم ىعفأ عنصب , برلا هرمأف ,ليئارسإ ينبل ىسوم عفشتف ' ًاباقع يعافألا نم

 ءيشلا اولعفي نأ مهيلع يغبني له .خدللا نم اوؤربيل اهيف اوقدحي نأالإ هيلع ناك
 اولمح ول افطلتم مهيلإ برلا رظني نأ دكؤملا نم نكل .رركتت ال تازجعملاف ءالك ؟هسفن

 (وتناس هتنوم) نم ةأرما تذخأ تقولا كلذ ذنمو .ةذيوعت هنبا روص اوبهذ امنيأ مهعم

 انديس ةروص اهيلع شامق ةعطق يجاجز قودنص يف لمحت "ودارداوك ايرام" اهمسا

 نوكي نأ دبالو .(كرابملا ريغصلا) مسا هاوقت هبسكأ ,:(لابموب) نم يبص اهمسر عوسي
 .نيحلا كلذ ذنم جاجحلا نم ًايأ غدلت مل يعافألا نأل ٌبرلا ىضرأ دق لمعلا اذه

 يف طحقلاو فافجلا ةجيتن تتاتقا يتلا ةئبوألا نم .كلذك .(دشرملا) اجن دقل
 ءانشلا تحيحا لتك.ءابحا ءاقبلا نم'ارتكت نيذلا محل ىلع ةيلاتلا نينسلاو رهشألا

 نوقصبي ةرغ نيح ىلع نوغلابلا ذخأو ,مهنانسأو لافطألا رعش طقسو .لمحلا َدْيَعِب
 ءابصحلا ىلع نوولتي مهلعجي حفط نم نوناعي وأ ؛ماروألاب نوخفتنيو .ًامد نوطوغتيو
 يف ىضم دقف .ديدح ةكس بيضقك ليحنلا ,فيحنلا لجرلا امأ .ءابرجلا بالكلا لثم

 مرضخم ةنيفس ناطبق لثم ,ًائداه .اموصعم ؛ يعامجلا توملاو ةئبوألا طسو هتجح ليبس

 هلاحرتب دصقي (دشرملا) ناك ءانيم يأ .نمآ ءانيم ىلإ هقيرط يف ةراهمب فصاوعلا رواني

 نآلا هقفاري ناك .ملعي ناك ام هلعلو ءوه لقي ملو دحأ هلأسي مل ؟يهتني ال يذلا اذه

 ناك .ةيناحورلا ةايحلل مهسفنأ اوسركيل ءيش لك اوذبن نيذلا عابتألا نم تارشع

 ىتوم نونفدي :ةريثكلا فافجلا رهشأ لالخ عاطقنا نود نم نولمعي هويراوحو (دشرملا)
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 تناك ةخسفتم ًاثثج ,قرطلا يفاوح ىلع مهوقتلا نيذلا باذعلا وأ ضرملا وأ فافجلا

 تاوخألا كئلوأل روبقلا اورفحو تيباوتلا اوعنص .رشبللو لب ءرَّبلا شوحول ًاماعط
 مهنمف .فرحلاو تايفلخلاو قارعألا نم ًاشوشم ًاطيلخ ؛ةرفانتم عيماجم اوناك .ناوخألاو

 يعارم يكلام ."ءادقعلا" ناعطق يعرب مهقزر نوبسكيو ًايلك دولجلا نودتري ضيب
 مهدادجأ هادجا ناك :رهحم ةرلخ:ووذ قويلصأ رفض ةونه مهنمو ,ةعساشلا يشاوملا

 يرظان نولمعي اوناك نودلوم مهنمو . مهئادعأ بواق نم نولكأيو ةارع فاصنأ نولوجي

 أوبره جوضزو نويسالخ مهنمو ,نيراجن وأ نييفاك ءإ وأ نيدادح وأ نييركمس وأ عرازم

 بيضق نم عونصملا طوسلاو :*ةديقملاو ,ةعلخملا نمو ؛لحاسلا ىلع بصقلا عرازم نم

 ةركتبم ىرخأ تابوقعو .ةخولسملا طايسلا راثآ ىلع بوكسملا حلاملا ءاملاو ءروثلا

 نم لوأ ًامئاد نك يتاوللا ًارابكو اراغص .ةوسنلا كانهو .ركسلا لماعم يف ديبعلل

 ةئيطخلا نع نهيلإ ثدحتي (دشرملا) ناك نيح ةيليللا ةفقولا دنع ًافطاعت نهبولق رثأتت

 قماغلا يناوجرألا ءادرلا نقّتري نك .ءارذعلا ةبيط وأ (ربكألا بلكلا) تائيس نع وأ
 ءادر عنصل ةليسو نركتبيو .ًاطويخ فعسلا فايلأو ًأربإ حالحللا ةتبن كاوشأ مادختساب

 كالتمال نحفاكيو .هل نيديدج نّيَمَخ نعنصيو ؛تامكألا يف هؤادر قزمتي نيح هل ديدج
 لك رانلا لاجرلا داقيإ دعبو .ةنيمث ىركذ ٌرعف هندب سمال دق ءيش وهو .ميدقلا جوزلا
 ولحلا (توهنيملا) وأ ةرذلا وأ زرلا نيحط نم (وغنالا) هلكأ نرضحي نهسفنأ نك ءءاسم

 ماعطلا نكي مل .جاجحلا دوأ ميقت تناك يتلا سيرهلا نم تاميقل عضبو قرملا يف ىلقملا

 نم :اولحر امنيأ اياطعلا نوقلتيو مهسفنأ ىلع نورتقي اوناك ذإ طق جاجحلا قلق ثعبم
 ىلإ يرط نبج وأ ةرذ سيك وأ ةجاجد ميدقت ىلإ نوعرسي اوناك نيذلا نيكاسمملا

 بيلحلاب مهوتأيل مدخب نوثعبي اوناك نيذلا يضارألا باحصأ نم كلذكو ء(دشرملا)

 دق بايشثلا ةثرلا ةناطبلا نوكت نا دعب كلذو .يدج وأ ىرعمب انايحأو ماعطلاو جزاطلا

 نود نمو اهنم ةردابمب ءيلاتلا حابصلا يف تماقو ةيجراخلا تالمتشملا يف ةليللا تضما

 .اهفيظنتو ةريغصلا ةعرزملا ةسينك سنكب ءرجأ يأ ضرف

 وأ) الجر اهيف ديقت بوقث تاذ ةيبشخ بيذعت ةادأ -ةديقملاو . مسجلا اهيلع طمي ةيدق بيذعت ةادأ -ةعلخملا *

 (مجرتملا) . بنذملا (اديو الجر
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 0 ادن انف : ا نان ليقف ًادج ًاريثك ةيفلخلا يضارألا ءاعرأ يف لاج دق ناك

 ةمث نكي مل .ىرقلا ةسواسق كلذكو .هفرعي عيمجلا تاب ىتح «لابجلا حوفس نم ريثكلا

 .ةيفلخلا يضارألل ةعساشلا باحرلا يف نيعئاض اودب نودوجوملا نوليلقلاو ,مهنم ريثكلا

 دعت ال يتلا سئانكلا ةرادإ ىلع ءاقبالل مهنم فاك ددع كانه نكي مل لاح لك ىلعو

 امأ .ةدلبلا يلو دايعأ مايأ يف الإ اهنوروزي ال اوناك ةسينكلا ةاعر نإ ىتح ىصحت الو

 نم نينمؤملا يف بطخي نأب هل اوحمس دقف (يبموك) و (وناكوت) لثم .نكامألا ةسواسق
 - يرتنإ) يف نيذلا كئلوأ لثم ,نورخآلا امأ .هعم ةنسح ةقالع ىلع اوناكو ربنملا

 ناك .ىرخأ تادلب يفو .هوبراحو .كلذ هل اوحيبيل اونوكي ملف ,(وروكيباتيا)و (سوي
 دعب ةسينكلا ةحاب يف ظعولاو تاولصلا ةوالتب ضضم ىلع هل نونذأي ةسواسقلا
 يناحورلا هذوفن نأل ًارظن وأ ءرباقملاو سئانكلا لجأ نم هلعف ام ىلع هل ةأفاكم .لوانتلا

 ةقالع ىلع اونوكي نأ اوديري مل مهنإ ثيحب ًاعساو ناك ةيفلخلا يضارألا يلاهأ ىلع

 .مهتيعر عم ةئيس

 ندملا كلت يف «:4 ماعلا يف هنأ نيمدانلا نم هتناطبو (دشرملا) ملع ىتم

 يد وير)و (ولواي واس) لثم :ههعامسأ ىلع ةببيرغ اهؤامسأ ىتح تناك يتلا ةيئانلا

 كلذ نآو»:قرلا ثفلا دف ةبكلملا نأ :ةيالولا ةيضاغع :(نودانلب) حو :(وريئاج

 لداعةرقا نوم نم تقرت علا( ايهاب ىف ركتنتلا عرار نلف يارس بلح وق هانا
 امك .ةيفلخلا يضارألا ىلإ موسرملا ءابنأ لصت نأ لبق روهش تضقنا دقل ؟ةرغ نيح ىلع
 رخام :ةيروطاربمإلا نم ةيصقلا عاقصألا كلت ىلإ نايخالا هور يف ًامود عضولا ناك

 يف سانلا ىلع اهنالعإب تاطلسلا ترمأ دقو .ةحيحص دعت مل ًانايحأو ,ةهوشم

 :تاينلبلا نوو:كازبا ىلع ايعيبشو نملا تاحاس

 رورم دعبو .ةيلاتلا ةنسلا يف ءديدج نم اوملع هعابتأو (دشرملا) نأ حجرملا نمو

 ,ةيروطاربمإ دعي مل نيلفاغ هيلإ نومتني اوناك يذلا نطولا نأ ؛ةعقاولا ىلع ليوط تقو
 نيب ةشامح ىندأ رشت مل ةعقاولا هذه نأ طق مهلابب رطخي مل .ةيروهمج نآلا حبصأ لب

 ركسلا بصق عرازمل مهتيكلم يف اورمتسا نيذلا) ديبعلا يكلام نيب وأ ةميدقلا تاطلسلا

 اذه اودع نيذلا ةموكحلا يفظوم راغصو نييفرحلا ةقبط نيب وأ ؛(مانغألاو رقبلا ناعطقو

 زكرم ,ةقباسلا ةمصاعلل دمأ ذنم ةرضتحملا ةماعزلا ىلع تقلطأ ةمحر ةصاصر رييغتلا
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 ةرسألا بيرق لم تسمأ نآلاو ,ماع يتئم ةدم ةيداصتقالاو ةيسايسلا ليزاربلا ةايح

 هلك هنوكلمي اوناك ام نوري ءالؤه لظي كلذ نوضغ يفو .يضاملا ىلإ قئاتلا ريقفلا

 ىتحو .خيرأتلاو ؛ةلماعلا ةوقلاو ؛لاملاو .ناطلسلاو ,دغرلا :بونجلا بوص يضمي ذئموي
 تامامتها نأ كلذ .اولفحيل اوناك الو اومهفي نأ مهل ناك امل ؛كلذب اوملع دق اوناك ول

 ةعضب ادع مهيلإ ةبسنلاب ريغت يذلا ام ,مث .ًاماق هذه ريغ تناك هنعابتا و( شرما)

 ,مث ؟ماودلا ىلع هسفن وه ءانكدلا ءامسلاو ةقورحملا ضرألا هذه رظنم سيلأ ؟ءامسأ

 ديمضت يف .فافجلا نم ةدع ًاماوعأ اهتاناعم نم مغرلا ىلع ,ةقطنملا رمتست ملأ

 حبصأو رمد دق ناك ام ىلإ ةايحلا ةداعإ ةلواحمو .اهاتوم ىلع ادادح نزحلاو ,اهحارج

 نع ًالدب سيئر دجو نأ دعب تابكنلاب لقثملا لامشلا يف ريغت يذلا ام ؟ًابارخ
 يك ءاملا ةحشو ضرألا بدج دض هحافك يف ًارمتسم ضرألا حالف نيحلا ؟روطاربما

 ؟ةايحلا ديق هزعمو هخارفو هريزانخ ىقبت يكو ,(هتوهنيم) و هتطاطبو هلوفو هترذ تبنت

 تسيلأ ؟تاباصعلا لاجر ةرثك ببسب ةرطخ قرطلاو ,نيعكستملاب ةصاغ ىرقلا لزت ملأ
 ةاور سيلأ ؟41١// ماعلا ثراوكب ًاريكذت ناكم لك يف نيذاحشلا نم شويج كانه

 تويب تسيلأ ,(دشرملا) دوهج نم مغرلا ىلعو ؟لبق نم اوناك امك نولوجتملا تاياكحلا

 ؟يعادتلا يف ةرمتسم كرابملا عوسي

 ,ةلودلا نع ةسينكلا تلصف دقف .ةيروهمجلا ءيجمب ًالعف ريغت دق ام ًائيش نأ ديب

 .اهنع ةلوؤسم تايشربألا دعت مل ثيحب ةيناملع رباقملا تلعجو ؛ةدابعلا ةيرح تدطوتو

 ناك يذلا تقولا يفف .مهكابترال ًاراثمو سانلا ظح ءوس نم كلذ ناكو .تايدلبلا لب

 يتلا تاروطتلا هذه مامأ هلوق مهيلع نيعتي اذام ,مهتريح يف .نوفرعي ال ةسواسقلا

 :هلوق هيلع يغبني ام اروف (دشرملا) فرع .اهتلبقف اهءازإ ةيسئانكلا ةماعزلا تملستسا

 دق يندملا جاوزلا نأ ملع نيحو .نمؤملا ىلإ ةبسنلاب ةلوبقم ريغ ةقدنز لامعأ كلت تناك

 يف «ةرشابمو ًاراهج نلعأ - فاك ريغ هللا هدجوأ يذلا سدقملا نابرقلا نأكو - ّرقأ

 لمع نم ةخيبضقلا هذه نإ هب نوسفافمت ةينشربألا لهأ ناك ان و ظعولا ةغانب

 ةهوبشملا ةبيرغلا ةديدجلا ماكحألا ؛بير ال .كلذ لثمو يتوسل اهنا و نبلا

 .ةيئاصحإلا ةطيرخلا :ًائيشف ًائيش ةيفلخلا يضارألا تادلب ملع ىلإ تمن يتلا ىرخألا

 ىلإ اوعراس نيذلا نيشوشتملا ةيصقلا قطانملا ناكسلو .يرتملا ماظنلا .سوفنلا دادعت
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 سانلا نول اوفرعي نأ اودارأ :ءطبب (دشرملا) حضوأ .هلك كلذ ينعي ناك يذلا ام هلاؤس

 كيلوثاكلا صيخشت نم اونكمتيل مهنيدو مهتداس ىلإ دوسلا عاجرإو قرلا رارقإ ةداعإل

 اياضقلا هذه لثمل اوهبأي الأ ىلع مهضح .هتوص عفري نأ نود نمو .داهطضالا ءدب دنع

 .مدقلاو هدرايلا لحم الحي نأ رتمتنسلاو رتملل اوحيتي الأو
 مهلوخد دنع جاجحلاو (دشرملا) عمس ,.14897 ماعلا نم مايألا دحأ حابص يف

 عمتجا ثيح ةسيئرلا ةحاسلا نم ًايتآ ناك .ةبضاغ ريبانز نينط هبشي ًاتوص (ابوتان)

 دق تناك يتلا ميسارملا أرقي ةدلبلا يدانم اوعمسي وأ اوؤرقيل اهؤاسنو ةدلبلا لاجر

 .مهنم بئارض عمجت نأ ةيروهمجلا ديرت ,مهنم بئارض نوعمجيس مهنأ .ًاوت تقصلأ
 لثم اهنإ :مهل نورخأ حضوأ ؟بئارضلا يه امو :ندملا ناكس نم ريثك لءاستف

 سمخ يطعي نأ نكاسلا ىلع بجوتي .ًامامق ءلبق نم عضولا ناك املثمو .*روشعلا

 نم بوبحلا نم ادحاو ةلايكمو اخرف نوسمخ ةجاجدل راص نإ ةيلاسرإلا ىلإ تاجاجد

 اءزج ةيروهمجلا ىلإ صخشلا يطعي نأ ىلع ميسارملا تصن دقلو .اهدصحي ةرشع لك

 دقف - مهتقطنم ةيدلب راد ىلإ اوبهذي نأ سانلا ىلع ناك .هجتنأ وأ هثرو ءيش لك نم

 رادقم باستحال نويسكي امو نوكلمي امب اوحرصيو - ةرادألا ةيتاذ اهلك تايدلبلا تدغ

 ةيروهمجلا ىلإ اوملسيو اوزجحي نأ بئارضلا يعماجل ناك .هعفد مهيلع بجوتي ام

 ةيناويحلا ةزيرغلا تلعج دقل .ةيقيقحلا هتميق نم لقأب حرص وأ يفخأ دق ناك ام عيمج
 نوكي دق اذه نأب روفلا ىلع نوكردي ندملا ناكس ةربخلا نم نورقو ةميلسلا ةرطفلاو
 عاطقو روسنلا نم ًاعشج رثكأ نونوكي دق بئارضلا يعماج نأو فافجلا نم أوسأ

 مهضعب غلبيو قفارملاب رخآلا مهضعب زكي ذخأ .مهبضغو مهفوخو مهتريح نمو .قرطلا

 .ًادحاو ًاتوص تجزامتو تطلتخا تاوصأب .ديدشلا بضغلاو سجوتلاب مهسيساحأ رخآلا

 امنيب (ابوتان) نم ءامسلا نانع ىلإ دعاصتت تذخأ يتلا ةيلاتقلا ىقيسوملا كلت ةفّلؤم

 ىلإ لصوملا قيرطلا نم ةنيدملا نولخدي ةيلابلا لامسألا ووذ هعابتأو (دشرملا) ناك
 ةسينك ىلإ هقيرط نيضرتعم قماغلا يناوجرألا ءادرلا يذ لجرلاب سانلا طاحأ .(وبيس)
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 دوقعلا يف ةدع تارم هدي ىلع تغبصو ترمع ىتلا - (واكيسنوكاد اروينيس اسون)

 (مجرتملا). ةصاخب ةسينكلا ىلإ عفدي ؛ لاملا وأ ةّلغلا رشع -رئشُعلا *
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 هئبني يك ؛ةداتعملا ةعساولا ةليوطلا هتاوطخب اهيلإ ًاهجوتم ناك يتلاو - ةريخألا ةليلقلا

 .نيزر داج ريبعت ههجو ىلعو مهبوص رظني وهو .مهعمسي داكي ال هنأك ادب .رابخألاب

 ًاران مرضي نأ يلخادلا راجفنالا نم برضل يفكت تادودعم ناوث دعبو ءاذه عمو

 ىلإ اهجتم .لاجملا هل حسفيل ابناج ىحنت يذلا عمجلا ازاتجم ءريسي عرش .هينيع يف
 هسفن فلكي نأ نود نمو .اهيلإ لصو .ميسارملا اهيلع تقصلأ ىتلا تانالعإلا ةحول

 مث .عيمجلا بضغ ًاصّخلم ادب بضغب ههجو ىولت دقو .ًاقيزت اهقزم ءاهتءارق ءانع ىتح
 نيعأ مامأ .كلذ سانلا لعف نيحو .ةبوتكملا ملاظملا كلت قرحت نأ ءزتهم توصب .بلط

 امك ةيران ًاباعلا نيقلطم نولفتحي كلذ نع ًالضف اوعرشو ,نيهودشملا ةيدلبلا يراشتسم
 نلعأ ,ناخد ىلإ اهتراثأ يتلا فواخملاو ميسارملا رانلا تلاحأ نيحو .ديعلا موي يف

 كلذ يلاهأل (واكياسنوك اداروينيس اسون) ةسينك يف ةالصلا ىلإ هباهذ لبق (دشرملا)

 ,ةرومعملا رهظ ىلع دوجوم (لاجدلا حيسملا) نإ :رطخلا أبنلا ملاعلا نم يصقلا نكرلا

 .ةيروهمجلا وه همسا نإو

 الك دز 6

 وهو "اريرف سريب" مزالملا رركي ...(ضوفملا ديسلا اهّيأ ءتارافص .لجأ) -
 ًادج ًايلاع اهتوص ناك) .ةريثك تارم هتياور داعأو ركذتو ,يقل دق امم ةيناث بجعتم

 .(رجفلا ريكاوب يف ىرحألاب وأ - ليللا يف

 ءاويإل لجع ىلع تعمج لخنلا عوذج نم فقس وذ يبشخ خوك ناديملا ىفشتسم

 (وكسشنارف واس) رهنل اهعراوش ةيزاوملا (وريزارج) يحاوض يف عقي .ىحرجلا دونجلا

 نكمتو ةفلتخم ناولأب ةغوبصم وأ ةضّيبم امإ اهرود هيتفض ىلع عقت يذلا ضيرعلا
 .ةنيدملل اهمسا تطعأ يتلا ةربغملا رجشلا سوؤر تحت نم .عطاوقلا نيب نم اهتيؤر
 دنع عقت يتلا "اواوا" ىلإ انه نم لاقتنالا قرغتسا دقل) :"اريرف سريب" مزالملا لوقي

 .نيكوهنم دج يلاجر ناك .ةرهاب ةرثأمل اهنإ .طقف ًاموي رشع ينثإ "سودوناك" باتعا
 .(تارافصلا انتظقيأ ىتح لئالق تاعاس الإ يه امو .كانه ركسعأ نأ تررق اذهلو

 :نيلباقتم نيفص تْفص ةيكبش حيجارأ ىلع نيقلتسم .ًاحيرج رشع ةتس كانه

 ,ةيراع فصنو ةيراع ماسجأ .مدلاب ةخطلم ناقيسو عرذأو سوؤر .ةيئادب تادامض
 دقفتي ًاريخأ لصو ضيبأ بابلجب بيبط .ةلهلهم .ةقزمم رارزألا ةيلاع تارتسو ليطانب
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 ىفاعملا بيبطلا رهظم نيب ةداح ةقرافم ةمث .ًايبط ًاقودنص لمحي دمّضم هعبتي ؛ىحرجلا

 ىصقألا خوكلا فرط ىف .قرعتلا ءارج يباكلا مهرعشو ةسئابلا دونجلا هوجوو لوقصملا

 .فارتعالا نع لأسي ٌبذعم ٌتوص دني
 سريب" بيجي (؟مزالم اي ؛كنوئجافي دق مهنأ كلابب رطخي ملأ ؟ًاسارح عضت ملأ) -

 مل .ضوفملا ديسلا اهيأ سارح ةعبرأ كانه ناك) :ةدكؤم عباصأ عبرأ ًاعفار "اريرف

 ادعتسم ًافقاو ,ةفاك ةيرسلا لاجر نم لجر لك ضهن تارافصلا انعمس امنيحف .انوئجافي

 .(ًابكوم لب .ودعلا نكي مل انوحن ًالبقم هاندهاش ام ْنكل) :هتوص ضفخي مث .(لاتقلل

 ثيح رهنلا ئطاش ىلع ريغصلا ركسعملا ةيؤر نكق ىفشتسملا خوك اياوز ىدحإ نم
 ضعب لالظ يف نوقلتسم ةيرسلا دارفأ ةيقب :خيطبلاب ةلمحملا قراوزلا ءيجتو حورت
 تاواغببلا نم برس ةمث .ناديم مايخ ؛ةيعابر تاعومجمب ةفوصرم قدانب ءراجشألا

 .ارئاط قرمي ةقعازلا

 .(؟مزالم اي ؛ينيد بكوم) :بجع يف «نخأ .لاع ؛محقتم توص لءاستي
 ال وهو .حضوي مث .ئمويو .لأس يذلا صخشلا ىلع ىلجع ةرظن طباضلا يقلي

 .ةئمسمخ مهددع ناك :"سودوناك" ةهج نم اومدق دقل) :ضوفملا ىلإ هباطخ هجوي لازي
 .(لجر فلأ امبر ؛ةئمتس

 حضاولا نم .رخآلا وه قدصم ريغ هسأر هدعاسم زهيو .ًايلاع هيدي ضوفملا عفري
 مويلا كلذ حابص راطقلاب (وريزاوج) ىلإ اولصو دقل .ةنيدملا نم سانأ مهنأ ًاماق

 نم نيحاترم ريغ ,ضخلاو زهلا نم نيقوحسم نيخئاد نولازي الو .(رودافلس) نم نيمداق
 ةرارحلا نم نيقئتخم ؛ةخستملا مهمزجو ةضافضفلا مهليطانبو نادرألا ةضيرعلا مهتارتس

 ءارجإ موزل نمو .ءضرمو ؛حيرج محل مهب طيحي ؛كانه مهدوجو نم جاعزنالا ةيمتح نمو

 نم نولقتني "اريرف سريب" مزالملا عم مهثيدح ءانثأ يفو .ةميزهلا بابسأ يف قيقحتتلا
 تبريل ىرخأو ةنوآ نيب مهجتملا هجولا وذ ضوفملا ينحنيو ,ىرخأ ىلإ ةيكبش ةحوجرأ

 نكل .مزالملا هلوقي ام ىلإ تصني يذلا ديحولا صخشلا هنإ .ىحرجلا دحأ رهظ ىلع

 صخشلا ءًأوت لصو يذلا رخآلا لجرلا لعفي امك .تاظحالم نيودتب موقي هدعاسم

 .سطعلا نع فكي ال يذلاو .ًاموكزم ودبي يذلا نخألا

 "افارب اناك يد نورابلا" ةدافإ ينتلصو ؟فلأ ؛ةئمسمخ) :ًارخاس ضوفملا لوقي
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 نيتئم اوناك "سودوناك" اوزغ نيذلا نإ .مزالم اي اهب ملم انأو ,يبتكم ىلإ ةيطخلا

 .(ةعطاقملا كلام هنإ .كلذ نورابلا فرعي نأ ٌدبال .لافطألاو ءاسنلا مهيف نمب .ًادع

 نوللا حتاف دلج وذ يسالخ وهو ,برقألا ةيكبشلا ةحوجرألا يف حيرجلا متمتي

 تكسي .(يديس اي كلذ ىلع مسقأ ًافالآ ,ًافلأ اوناك) :دمضم فتكو لتفم رعشو

 ,هفلخ حيرجلا قاس سمت هعارذ نا ةجرد ىلإ ةئجافم ةءاميإب لجرلا "اريرف سريب" مزالملا

 ىلع صوصقم ريغص براش هلو ءرّصقلا ىلإ برقأ باش مزالملا .ملألا نم اذه رأجيف

 (نكيقا عواش ىف كاسفلا لاخم ىن ةوفيسمي قيذلا نينبأتلا نابشلا ترارقالكم
 ىحضأ ؛باصعألاو طابحإلاو بعتلا ببسب ,نكل .ياشلا لوانت تقو (رودافلس) يف

 ةديدش ةنحسلاو نينيعلا تحت ةنكادلا رئاودلا ءازإ ازاشن يسنرفلا ريغصلا براشلا اذه

 ,ئيس وحن ىلع ثعشأف هرعش امأ .هنقذ مزالملا قلحي مل .مئادلا سوبعلاو بوحشلا

 لصاوي .خوكلل يصقلا فرطلا يفو .ةلامحب ةقلعم ىرسيلا هعارذو ,ةقزمث هتزبو
 .ةسدقملا تويزلاو فارتعالا لوح هنايذه موهفملا ريغ توصلا

 ةعرزم يف يتلوفط يف شيعأ تنك) :متمتيو ضوفملا وحت "اريرف سربب" ريدعسي

 مهددع ناك .اغلابم تسل .ةرظنب عيطقلا سوؤر ددع ردقأ نأ تملعتو .ةيشاملا يعرل

 ا اهلا ان :ةكسيط نهدردكا

 ًابيلص ءبشخ نم ًابيلص نولمحي اوناك) :ةيكبشلا حيجارألا نيب نم مهدحأ فيضي

 .(ينابرلا سدقلا حورلا قريبو ؛ًامخض

 ىلإ نورخآ ردابي .مهمالك ةعطاقمب مهتكسي نأ مزالملا عيطتسي نأ لبق نكل
 اوناك .تاحبسمو .سيدقل ليثاق كلذك مهعم تناك :ةيفيكلا نع هنيربخم ,ةكراشملا

 سيدقلا مساب نوفتهيو (نوسيليا يريك) نولتري وأ .تارافصلا يف نوخفني ًاعيمج
 نودعتقيو ءالؤه ضهني .(دشرملا)و (كرابملا حيسملا) و ءارذعلا ميرمو نادمحعملا انحوي

 .اوسرخي نأب مزالملا مهرمأي ىتح حايصلا يف نورابتيو ةيكبشلا مهحيجارأ
 مهرظنم ناك .انسوؤر قوف اوراص ةأجفو) :توكسلا طسو مالكلا لصاوي مث

 رمألا ردصأ نأ يعسو يف ناك فيك ."سدقملا عوبسألا" بكوم لثم .ًادج الاسم

 اوحتفو كاذ طقسيلو اذه طقسيل :نوخرصي اوؤدب ةرغ نيح ىلعو ؟مهيلع موجهلاب
 .(ةرشع دض ًاذحاو .ةينامث دض ًادحاو انك .بيرق ىدم نم نيددسم انيلع رانلا
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 .(؟كاذ طقسيلو اذه طقسيل نوخرصي لوقت) :ةقبطلا يلاع ,حقولا توصلا هعطاقي

 ريدتسي .(لاجدلا حيسملا طقسيل .ةيروهمجلا طقستل) :"اريرف سريب" مزالملا لوقي
 ةدم انلتاقو .ةعاجشب يلاجر لتاق دقل .هيلع مالأ ام يدل سيل) :ةيناث ضوفملا ةيحان

 .انتريخذ تدفن نأ دعب الإ باحسنالاب رمآ ملو .يديس اي ,تاعاس عبرأ ىلع فونت

 فرصت لضفبو ءاذه ."رشتيلنام" قدانب عم انتهجاو يتلا تالكشملاب ملع ىلع تنأ

 .(مايا ةرشع ىلع ديزت ال ةدم يف انه ىلإ عوجرلا انعطتسا .طبضنملا تاعطقلا

 .(قالطنالا ةريسم نم لقأ ًاتقو عوجرلا ةريسم تقرغتسا) :ًالئاق ضوفملا رجمزي

 اوقلأو انه اولاعت) :ناكرألا دحأ نم مهيلع ضيبألا بابلجلا وذ بيبطلا يداني

 .ةيكبشلا حيجارألا فص نيزاتجم مزالملاو نييندملا عمج هيلإ هجوتي .(!اذه ىلع ةرظن

 يذ يدنج ىلع نم ءايحلا لانا دقن .هبابلج تحت ةيلين ةيركسع ةزب دترم بيبطلا

 امك هيلإ ريشي .ديدش مامتهاب هنطب صحفتي لعجو .ملألا نم ىولتي ناك ةيدنه حمالم

 رثختم مدو ديلا ةضبق مجحب حيقتم بقث دجوي لجرلا وقح دنع :ًانيمث ًاًميش ناك ول

 .طسولا يف ضبان محلو ,يشاوحلا دنع

 :مروتملا حرجا ىلع ضيبأ آامغات اقوحسم رذي وهو ةسامحب بيبطلا فههي

 رمدتف ءراشنملا ةفيذقلا لثم مسجلا اهقارتخا دنع رجفنت اهنأ ...!ةرجفتم ةصاصر)

 يه اذهك ءيش اهيف يتفداص يتلا ةديحولا ةرملا .اذه لثم ًارئاغ ًاحرج ثدحتو ةجسنألا

 كالتما نم لاذرألا ةسلابألا ءالؤه نكق فيك .يناطيربلا شيجلا تاميلعت ِبِّيَتُك يف

 سريب" مزالملا لوقي .(اهب زهجم ريغ يليزاربلا شيجلا ىتح ؟ةثيدحلا ةحلسألا هذه لثم
 تناك .حالسلاب نيججدم اوناك دقل ؟ضوفملا ديسلا اهيأ ؟تيارآ) :ارصتنم "اريرف

 .تاوارهو ,رجانخو ؛ةمخض ىدمو .تاروساملا ةليوط ىرخأو «تانيبرقو .قدانب مهدنع

 :انيمو رششلناملا" انقداني تلطغت لقف «ةيناغلا ةيحانلا نم نحت امأ

 نآلا ذخأ ةسدقملا تويزلاو فارتعالا لوح يذهي لازي ال ناك يذلا لجرلا نأ ديب

 .احيرج ودبي ال .تارافصلاو :ينابرلا قريبلاو ةسدقملا روصلا لوح هتوص ىلعأب رأجي
 نييندملاو بيبطلا ىري ذإو .مزالملا ةزب نم ءارتها لقأ ةزب يدتريو دومعب طوبرم هنإ

 .ةداس اي .فارتعالا) :ًالئاق عومدلاب هانيع تقرورغا دقو مهيلإ لسوتي ؛هيوص نيمداق
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 وينوتنا" روتكدلا ,مكتيرس بيبط وه له) :ضيبألا بابلجلا وذ بيبطلا لءاستي

 لواح دقل) :"اريرف سريب" مثلعتي .(؟اذكه هومتطبر مل ؟""سوتناس سود سفلا
 دقل .ةبوجعألا هبشي امب أطخأف .هسأر ىلع ةصاصر قلطي نأ لواح .يديس اي ؛راحتنالا

 .هءازإ فرصتلا ةيفيك يف ترتحا دقو ."اواوا" يف ةهجاوملا ذنم لاحلا هذه ىلع ادغ

 :(تاحستالا لالخ اميسآلو «ةيفاضا ةلكشم زاض انل انوع نوكي نأ نم الدبف

 .متحمس ول .داعتبالاب اولضفت ,ةداسلا اهيأ) :ضيبألا بابلجلاب بيبطلا لوقي

 .(هعور نم ئدهأسو ,يدحو هعم ينوكرتا

 .علطتسملا ,ةقبطلا يلاع توصلا ةيناث عمسي .هبلط نويندملاو مزالملا يبلي امنيبو

 اي ىحرجلاو ىلتقلا عومجم ناك مك) :ةدع تارم تاحاضيإلا عطاق يذلا لجرلل .مزاجلا

 ةءاميا اّئموم "اريرف سريب" بيجي .(؟نوناقلا ىلع نيجراخلا نمضو ؛كتيرس يف ؟مزالم
 ةئمف ودعلا فوفص يف اما .يلاجر نمض ًاحيرج رشع ةتسو ىلتق ةرشع) :ربصلا ةدفان

 :لجرلا لوقي .(يديس هايإ كتملس يذلا ريرقتلا يف نودم اذهو .لقألا يف ةباصإ

 يتلا .."سايسيتون يد لانروج" ةفيحص نم لسارم انأ .ةنجللا يف أ وضع تسل)

 يذلا ضيبألا بابلجلا اذ بيبطلا الو ةموكحلا يفظوم هبشي ال هنإ .("ايهاب" يف ردصت

 ملقب تاظحالملا نودي ال هنإ .ةكيمس ةراظن وذ ءرصبلا ريصق ؛باش .انه ىلإ هعم مدق

 ءاضيب هبش ةرتسو زردلا دنع دق ًانولطنب يدتريو ءزولا مداوق نم ةعاريب لب .صاصر
 :ةس انما هتدن بيساو كل اطولغم»ارردن ندد هلك سلم ةيماما ةقاع شاذ ةوسنلقت

 اهؤاطغ ةربحم يف يشيرلا هعاري سمطيو قاروألا نم ددع اهيلع كبشم ةحولب كسمي

 .ام دح ىلإ رويطلا ةعاّرف هبشي هنإ .هترتس ندرب ةطوبرم رمخ ةجاجز ةنيلف

 سريب" مزالم اي ,ةلئسألا هذه كلأسأ نأ سن در سل ا

 ظ .سطعي مث .("اريرف

 اك دك 6

 (وفاك نوكر) يف ركسلا بصق عرازم ىدحإ يف .رحبلا برق ”ريبكلا واوج" دلو

 رخافي ناك .دايجلاب علولا ديدش "ويشتوموغ يد وتربلادأ" ريسلا اهكلمي ناك يتلا
 عاقصأ يف ًابدحت لحاوكلا لمجأ اهل يتلا كلتو ,ةرمحملا رمسلا دايجلا طشنأ هكالتماب

 ناصح يأ ىلإ ةجاح نود نم ةزاتمملا ليخلا نم جذامنلا هذه جتنأ هنأبو اهلك (ايهاب)
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 لقأ ناك دقل .ًايصخش هيلع فرشي ناك يذلا قذاحلا جوازتلا لضفب امنإ ءيزيلكنإ داليتسا

 ال يك هديبع نيب نم دوسلا عم اهسفن ةحرفملا ةجيتنلا ىلإ هلصوتب (نلعلا يف) ًارخافت

 هنكل ؛ةسينكلا عمو "افارب اناك يد" نورابلا عم رمألا اذه اهراثأ يتلا تانحاشملا مقافتت

 امه هتقيلسو هنيع تناك .هليخ عم هلماعت ًاماق هديبع عم لماعتي ناك رمألا عقاو يف

 تاوادوسلا تاباشلا رثكأ ءاقتنا ىلع بولسألا كلذ ىوطنا دقلو .هبولسأ نامكحت نيتللا

 ًءاقن رثكألا مهّدعي نيذلا روكذلا كئلوأ ىلإ تايظحم نهميدقتو ًاماوق نهلمجأو ةيويح

 ًاماعط نوحتتمي جاوزألا لضفأ ناك .نوللا ةدحوم مهتارشبو ةقواستملا مهحمالم ببسب

 ةسينكلا يعار همال دقل .ةيرذلا نم ددع ربكأ اوبجني يك لمعلا يف تازايتماو ًاصاخ

 اذه ىلع ًاعم دوسلا هعفد ىلع ًاراركتو ًارارم (رودافلس) ةماعزو تايلاسرإلا نابهرو

 ءاهنإ ىلإ موللا اذه يدؤي نأ نم ًالدب نكل ."تاناويحلاك ًاعم شيعلل مهايإ ًاعماج" وحنلا
 .ةيرس رثكأ وحن ىلع اهب كامهنالا ىلإ ىضفأ هنإف تاسرامملا هذه لثم

 ناك يذلا ريبكلا كالملا اذه اهبتر ىتلا تافيلوتلا ىدحإ "ريبكلا واوج" ناك

 ىلع ًاعئار جوازتلا اذه نم دلو يذلا فلخلا ناك "واوج" ةلاح يفو .لامكلا فدهتسي

 رودملا ههجو نإ ثيحب .ًادج ةقارب ةعامل نانسأو نينيع اذ يبصلا ناك .ديكأتلا هجو

 هماآ امأ ءابوغل :ةيونح [5:: القمم ناك :كحضي نيخ اقارشا ىرشي ناك ةوسألا جي قوزألا

 لبقتسم اذ نوكيس هنأ تنمخ دقف - رهشأ ةعست لك دلت تناك يتلا ةليمجلا ةأرملا -

 يدوتربلادأ" ريسلا هب علوأ دقف .اهنظ يف ئطخت مل .ءانثتسالا هجو ىلع رهاب

 رصق ىلإ ديبعلا يح نم هذخأف .ةعبرألا ىلع فحزي ًالفط لازي ال ناك نيح ."ويشتوموغ
 تاوذ تافرشو (ةيناكسوت) ةدمعأو متسم فقس تاذ ةليطتسم ةيانب يهو - ةبزعلا

 ديدجلا يكيسالكلا زارطلا نم ةريغص ةسينكو بصقلا لوقح ىلع فرشت ةيبشخ ةجيسأ
 نأ بسحي ناك .ةيكلم تالخن هيف ضيرع عراشو ريطقتلا لمعمو ركسلا ةنوحاطو
 مطحتي نأ هل دري مل .ايذوح وأ ايقاس مث هتانبل ًاريغص ًامداخ نوكي نأ عيطتسي يبصلا

 ًاجراخ نولسري اوناك نيذلا لافطألل بلاغلا يف ثدحي ناك امك ,ةركبم نس يف وهو

 .ركسلا بصق اودصحيو ضرألا اوفظنيل لوقحلا ىلإ

 يد ليباتسا ايتيلذأ"ةسنآلا تناك اهسنفنل "رببكلا واوخ" ىكيلاط ىعلا نكل

 ,:ةليحن تناك .هعم نكست تناك يتلا ءابزعلا "وتربلادا" ديسلا ةقيقش ."ويشتوموغ
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 ةهيركلا ملاعلا حئاور ممشتي ناك هنأك ودبي عوفرم ريغص فنأ تاذ .ماظعلا ةليئض

 ةيطغأ زيرطتو سأرلا ةيطغأو تالاشلا ةكايح يف اهتاقوأ يضق تناك .ماودلا ىلع

 عدبت تناك تامهم هذهو ...تايولحلاو رئاطفلا دادعإ وأ تازولبلاو ةرسألاو دئاوملا

 وأ ةخفتتنملا ةدشقلا رئاطف قوذتتل ىتح نكت مل نايحألا بلغأ يف اهنكل .اهيف

 ناك امه شوفنملا زوللا كعك وأ هتالوكشلاب وشحملا (غنيدملا) كعك وأ زوللا (تاتروت)

 ًاريثك "ريبكلا واوج" "اينيليدا" ةسنآلا تّبحأ .هسفن خألاو هتجوزو هتانبو خألا ءانبأل ذلي

 غلبي نكي مل ريغص دلو رظنم اهعور ذإو .ءاملا نازخ يقتري هيف هتدهاش يذلا مويلا ذنم
 "واوج" نكل لزني نأ هترمأ ءضرألا نع مادقأ ةعبس وحن عافترا ىلع وهو يشملا نس

 دلولا ناك مدخلا دحا "اينيليدا" ةسنآلا تدان نيحو ءريغصلا ملسلا ءاقترا لصاو

 تعستا دقو ءًايقتي وهو ءاملا نم هولشتنا .ءاملا يف طقسو نازخلا ةفاح غلب دق ريغصلا

 .مان ىتح اهيعارذب هتوتحاو هتفلو هسبالم "اينيليدا" ةسنآلا تعلخ .فونخلا نم هانيع

 دحأ يف ءاهمون ةفرغ يف "واوج" "وتربلادأ" ديسلا تخأ تعضو ةريصق ةدم دعبو

 لاوط اهبناجب مانو مات اهريرس بناجب دهملا عضو .اهيخأ تانب اهيف مانت يتلا داهملا
 راغصو تاريثألا تاريغصلا نهتامداخ داقرإ يف تايرخألا تاديسلا ةقيرط ىلع .ليللا

 .نهوذح ةللدملا نهبالك

 ةسثالا :ثذخأ لتقف: .ةصاخت ثا ايهماب "راوج" معل .ًادعاصف ةظحللا كلت نمو

 دعال اريح وا اقرز :ةدحاو ةعطقب ةنعافضف لافطأ تالذي ءاودلا ىلع هسبلت "اينيليدا"

 دتمملا يربلا ناسللا ىلإ آيموي اهقفاري ناك .اهسفنب هل اهعنصت تناك ؛ةيبهذ ًارفص وأ
 امك .قيرحلا نول هيلع يفضت رصعلا سمش ثيحو رزجلل ماعلا رظنملا ثيح رحبلا يف

 امك .اهعكرم ًالماح ةرواجملا ىرقلا ىلإ تارفسو تارايزب اهمايق دنع اهقفاري ناك

 جزميو لزغلا تارْكَب لدبيو اهطشق يك فوصلا ةلش كسمي فيك "اينيليدا" ةسنآلا هتملع
 يذلا تقولا باستحا ةيغبو .خبطم يبصك اهمدخي كلذكو .ربإلا مظليو غبصلا نازل

 هبلطتت ام قفو ىلع (...يذلا اناباو) ناميإلا ةالص اعم نالتري اناك ,خبطلا هقرغتسب

 هذ الورك رش هعتاصو «هغم ةلواتخم «لرألا لزاسلل ايهحتتا لهاته اوك ةفييطظلا ةيعان

 لفط ةلاح يف لصحي نأ بجي ناك ام فالخب نكلو .ةبسانملاب ًالافتحا .هل ةشهدم

 ريرحلاو سقمدلاب دجنملا (ادناراكاجلا) ثاثأو فيلغتلا قروب ةاطغم ناردج طسو عرعرتي
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 فنك يف ةيئاسن لغاشم يف كمهنم وهو هموي ًايضمئ ؛رولبلا عطقب ةئيلملا تاناوخلاو

 ثدحي ناك امك ,عيطم قيقر قولخم ىلإ "ريبكلا واوج" لوحتي مل .عبطلا ةقيقر ةأرما
 داتعم ريغ وحن ىلع ًايوق ناك ةركابلا ةلوفطلا ذنم هنإف ,تويبلا ديبعل ًابيرقت ًامئاد

 دقف .هسفن خابطلا نبا ءريغصلا "واوج" رمع يف هنوك ةقيقح نم مغرلا ىلع هّنِإ ثيحب
 ةسنآلا تداحعا دقو .بعللا ىف اسرش: ناك :ةذع تاوتسب انس هنم.ربكأ ودبي ناك

 جورخلا ىلإ قوتي هنإ .ةيندملا ةايحلا ىلع روطفم ريغ هنإ) :ىسأب لوقت نأ "اينيليدأ"
 .فيرلا يف ًالئاج جرخيل صرفلا نهوأ بقرتي ماودلا ىلع ناك يبصلا كلذ .(ءارعلا ىلإ

 ًاقاوت رظني اتيروينسلا هتأر .بصقلا لوقح يف نايشمتي اناك امنيبو ؛تارملا ىدحإ يفو
 تلاقف ءرضخلا قاروألا ىلع ةريبكلا لجانملاب نووهي مهو رصخلا ىتح ةارعلا دوسلا ىلإ
 ةدمب كلذ دعب . (مهدسحأ يننإ .يتديس اي لجأ) :باجأ .(مهدسحت كنأك ودبت) :ةقلعم

 يف ديبعلا يح ىلإ هلاسرإو هعارذ ىلع دوسأ طيرش عضوب "وتربلادا" ديسلا رمأ ةزيجو

 دق نكي مل هنأ كلذ ,ةيوق ةفطاع ةيأب "واوج" رعشي مل .هتدلاو متأم روضحل ةعرزملا

 تحت سلاج وهو ,سقطلا ةليط .ضماغ وحن ىلع .حاترم ريغ ناك .ًادج ًاليلق الإ اهآر
 هيف نوقلمحي اوناك دوسب ةربقملا ىلإ هجوتملا بكوملا يف طاحم وه وأ ,شق نم ةشيرعت
 تانجو لمطخملا هد ريصقلا هلاطنبل مهئاردزا وأ مهدسح ءافخإ اولواحي نأ نود نم

 مل .ةيراعلا مهمادقأو ةنشخلا ةينطقلا مهناصمق عم ةنراقملاب ةداح ةقرافم لكشي ناك امن

 ًادحاو نوكي دق هنأ نوبسحي "ويشتوموغ" لآ لعج ام ءطق هتديس لايح ًافوطع نكي
  .مهتمعطأ يتلا ديلا ىلع اوقصبي نأ نكمي نيذلا ساسحإلا يميدع نيحالفلا كئلوأ نم

 نم "ريبكلا واوج" نأب كشلا ىلإ طق مهب يضفيل ناك ام اذه مؤشلا ريذن ىتح نكل
 ةسنآلا ةلحر ءانثأ يف كلذ ثدح .لعفي ام لعفي نأ ىلع ًارداق نوكي نأ هنأش

 ةبرعلا ريغصلا "واوج" داق .مءاع لك يلتخت تناك ثيح (ديسجتلا ريد) ىلإ "اينيليدأ"

 ةلحرلا تقرغتسا .ةبرعلا قودنص ىلع هبناجب ”ريبكلا واوج" دعقو ناناصح اهرجي يتلا

 دنع ريدلا ىلإ لوصولا ةيغب رجفلا دنع ةعرزملا اورداغ دق اوناك .تاعاس ينامث وحن

 مدع ببس نع راسفتسالل ًالوسر تابهارلا تثعب نيموي يضم دعب نكل .رصعلا فصتنم

 شيتفتلا تالمح ”وتربلادأ" ديسلا هجو .ددحملا دعوملا ىف "اينيليدأ" اتيروينسلا لوصو

 رهش ةدم ةقطنملا اوطشم نيذلا ةعرزملا مدخ كلذكو .(ايهاب) نم ةطرشلا اهتذفن يتلا
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 ةبرعلل اريغص ناك امهم رثأ يأ ىلع رّثعي مل كلذ عمو .نانسألا قيقد طشمب ةعرزملاو

 نولاوجلا نونغملا اهتياور ديعي يتلا ةيلايخلا صصقلا يف امكو .اهيناصح وأ اهيبكار وأ
 .ءاوهلا يف اورخبت دق مهنأ ادب دقف

 ماتتيألا ةمكحم يف ضاق فشتكا نيح .رهشأ دعب رونلا ىلإ رهظت ةقيقحلا تأدب

 ةلمعتسملا ةبرعلا يف كلذو ,غبصلا هاطغ دقو "ويشتوموغ" ةرسأ راعش (رودافلس) يف

 ىلع لصح دق ناك هنأب رجاتلا فرتعا .ةنيدملا ىلعأ يف رجات نم اهارتشا دق ناك يتلا

 ,ةقورسم تناك اهنأب هملع عم ؛جونرلا - دونهلا نم نويسالخ اهنكسي ةيرف يف ةبرعلا

 ضرعو .كلذك ةلتق نونوكي دق قارسلا نأ ادبأ هلاب ىلع رطخي نأ نود نم نكلو

 .ريغصلا "واوجو" "ريبكلا واوج' سارت يتأي نمل ًادج ةريبك ةأفاكم "افارب اناك" نورابلا

 نم ةباصع َتَمْلَس كلذ دعب .نييح امهيلع ضبقي يكل "ويشتوموغ" لسوت نيح يف
 .ةأفاكملا لجأ نم ةطرشلا لاجر ىلإ ريغصلا ”واوج" ةيفلخلا يضارألا يف لمعت ةاقشلا

 نيح هيلإ فرعتلا اوعيطتسي مل مهنأ ةجرد ىلإ ًادج ثعشأو ًارذق خابطلا نبا ناك

 ةيضقلا ططخ دق نكي مل هنأ اذه مسقأ .مالكلا ىلع هلمح ةيغب بيذعتلل هوعضخأ

 وهو ةبرعلا دوقي ناك .ةلوفطلا ذنم هقيفر كلمت دق ناك يذلا ناطيشلا لب .ءاهلماكب

 نيح ؛(ديسجتلا ريد) يف هرظتنت تناك يتلا ىولحلا يف ركفيو .هنانسأ لالخ نم رفصب

 "اينيليدا" ةسنآلا ترسفتسا نيحو .نيناصحلا حامج حبكي نأ ةأجف "ريبكلا واوج" هرمأ

 اهيلع يمغأ ةبرض اههجو ىلع اهبرضي هقيفر ريغصلا "واوج" ىأر .اهفقوت ببس نع
 دتمملا ناسللا ىلإ اقلطنيل زامهملاب نيناصحلا سخنيو هنم ماجللا فطخيو ءاهتدش نم

 .كانهو .رزجلا رظنم يلق ةيغب هاقرت نأ امهتديس ةداع نم ناك يذلا رحبلا يف

 واوج" ضرع ,هتظاغإ ىلع ٌؤرجي ال بوعرملا ريغصلا "واوج" لعج ًاغلبم غلب ميمصتبو

 كحصو»:ترغت تح ااهباتت اهنع اضن نقف ةتيس فلا ىلا "انيليدا" ةسنآلا "ريبكلا

 انه يرجت اهلعجو ,ىرخألاب اهتروعو .ةفجترم ديب اهيدهن يطغت تناك امنيب اهنم
 يتلا تاناهإلا حبقأب اهرطمي ناك امنيب هب اهفذقي ناك يذلا رجحلا ءاقتا ةلواحم ,كانهو

 امو .اهنطب لخاد ًارجنخ زرغ ؛ةرغ نيح ىلعو .طق اهعمس دق رغصألا ىبصلا نكي مل

 ,ةامدملا ةشجلا بناجب دقر مث اهسأرو اهيدهن عطقب اهيف هبضغ ماج غرفأ ىتح تتام نإ
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 نم هاقاس تولت ىتح ًاعله دعترا دقف ريغصلا "واوج" امأ .مانو «قرعلاب ًاللبم .ًاثهال

 .برهلا لواح نيح هتحت

 تناك يتلا ءالشألا ىلإ قدح .ًائداه ناك ةدم دعب "ريبكلا واوج" ظقيتسا امدنع

 ةسنآلا ءالشأ انفد مث ,ربق رفح يف هنيعي نأ يبصلا رمأ كاذ دعب .ةالابم نود نم هلوح

 .ةميرجلا ناكم نع ادعتبا ائيشف ًائيشو ءايرهي يك مالظلا لولح رظتنا .هيف "اينيليدا"

 تناك .ليللا يف اودع نايضميو ؛ةدهو وأ ةمجأ وأ فهك يف ًاراهن ةبرعلا نايفخي اناك

 ةبرعلا عيب نم انكمت نيحو .رحبلا نع داعتبالا بوجو امهيغامد يف ةديحولا ةركفلا

 ىلإ امضني نأ لمأب ءامهدصقم امهغولب دنع امهعم اهناذخأي ةنوؤم ايرتشا ؛نيناصحلاو
 لخادلا يضارأ يف ناكم لك يف نيّثبنم اوناك نيذلا نيرافلا ديبعلا تاباصع ىدحإ

 نوبنجتي .ًالصاوتم ًابره مهتايح تناك .ةدع صصق لوقت امك ,ةضيفخلا راجشألا تاوذ

 "واوج" لواح طقف ةدحاو ةرم .ةفيفطلا ةقرسلا وأ لوستلاب مهدوأ ىلع نولصحيو .ندملا
 ةرجش تحت نييقلتسم اناك .لصح امع ثدحتلا ىلع "ريبكلا واوج" لمحي نأ يبصلا

 باجأ .(؟ةديسلا تلتق مل) :ةرشابم هلأس ةتغابم ةأرج ةبون يفو ءراكيسلا نانخدي

 ينو الز +فاشأو ىلإ غاوى دوجرم.ربكلا بلكلا نآلا لاخلا ىف'"ريبكلا رارغ
 .قدصلا لاق دق هقيفر نأ ىبصلا دقتعا .(نآلا دعب كلذ نع

 لقي "ريبكلا واوج" ادغ دقف ءرثكأف رثكأ اذه ةلوفطلا قيفر ىشخي يبصلا حبصأ

 ناك نيح يف .ةدحاو ةملك هل لوقي نأ ردانلا نم ناك .موي دعب موي هيلع ناك امع اهبش

 يلايللا ىدحإ يفو .امد هانيع تنقتحا دقو ضيفخ توصب هسفن ملكي وهو هئجافي

 :ىولتي همسجو .ًائتأتم لاق دقف .هنيعي نأ هنم بلطيو "انابأ" ناطيشلا يمسي هعمس
 نم رثكأ هلعفأ نأ ينم ديرت يذلا ام ؟انابأ اي ,.دعب ؛ةيافكلا هيف ام لعفأ ملأ)

 نا يشخو .ناطيشلا عم ًاقاثيم دقع دق "ريبكلا واوج" نأ ًاعنتقم يبصلا راص .(؟كلذ

 .هيلع ضقني نأ ررقف .هقاقحتسا ةدايز يف يضمي يك ؛ةديسلاب لعف املثم هب يحضي
 زرغي نأ ىلع مزعلا دقع دقو .هوحن اهيف فحز يتلا ةليللا يف نكل ءيش لكل ططخ
 عيطتسي نأ لبق هينيع حتفي "ريبكلا واوج" لعج اديدش ًافاجترا فجتري ناك .هيف هتيدم

 ديب لصنلا ًاكسام هقوف ينحني وهو "ريبكلا واوج" هآر دقل .هتلعف لعفي نأ اذه

 دقف «ةتبلا رثأتي مل "ريبكلا واوج" نأ ديب .اهيف ببر ال ًةتيبم هتين تناك .ةفجترم
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 هلمح اهنكمي ام عرسأب نانعلا هيقاسل اذه قلطأ .(يبصلا اهيأ ينلتقا) :لوقي هعمس

 .هبقعتت تناك نيطايشلا نأ ًارعاش

 دقف "اينيليدأ" اتيروينسلا نامثج امأ .(رودافلس) يف نجسلا يف يبصلا قنش

 رفعي ل اهلفاق: نأ نيب. .ةعورملل ةدئاعلا ةفيدحلا ةيكيسسالكلا ةزيقضلا ةسينكلا ىلإ لفن
 ةدم نيب هيلع ضبقلا ةأفاكم ديزت تناك "ويشتوموغ" ةرسأ نأ نم مغرلا ىلع هيلع

 ًارابج ناك .يبصلا بوره دعب يفتخي نأ "ريبكلا واوج" لواحي مل ؛كلذ عمو .ىرخأو
 ناك يتلا تاناويحلا خاخف يف عقي ناك ام لكأي ,اسئاب راع ّفصن .ةماقلا ٌديدم

 هنأك ةقزألا يف فوطي ناك اذكه .راجشألا نم اهفطقي ناك يتلا هكاوفلا وأ ءاهبصنب

 ريثي ههجو يف ىسألا ناكو .ًاماعط ًابلاط ءراهنلا حضو يف تادلبلا زاتجي ناك .حبش

 قرتفم دنع .مايألا دحأ يفو .هيلإ تاتفلا ضعب فذق اودوعت مهَّنِإ ىتح سانلا رعاشم

 ةدحاولا ديلا عباصأ ىلع نودعُي سانلا نم ةعامج ىقتلا (لابموب) يحاوض يف قرط
 هرعش لدسنا دقو ,قماغ يناوجرأ ءادرب لبرستم ليحن لجر تاملك ىلإ نوعمتسي مهو

 ةظحللا كلت يف ثدحتي ناك نأ فداص .نيتدقتم محف يترمج هانيع تدبو هيفتك ىلع

 مئارجلا نعو :*(لوُبَرَلعَباو (ناق)و (بلكلا)و (سيلبإ) هامّس يذلا ناطيشلا نع ًاديدحت
 ناك .صالخلا نوغبي نيذلا سانلا هلعفي نأ يغبني امو ءايندلا يف اهببس ىتلا ثراوكلاو

 نئاك ىلإ ةبسنلاب ىتحو .هسأر ربع رورملا نود نم ناسنإلا حور ىلإ لصي ًاعنقم هتوص
 "واوج" فقو .ةعيظفلا ةميدقلا حارجلا يفشي مسلب لثم ادب :"ريبكلا واوج" ءابغ لثم يف
 تست تاك دقو «:ةانيع فرطق نأ نود نم ىتح .هناكم يف ًارمستم .هيلإ ًاتصنم كانه

 ةديه تشوشت دقت .تاملكلا كلت قطني ناك يذلا توصلا سرجبو عمسي ناك امب ماظعلا

 لجرلا ىضم نيحو .اهب ”واوج" انيع تقرورغا يتلا عومدلاب تاقوألا ضعب يف سيدقلا

 .باّيه ناويح لثم .دعب نع هعبتي اذه ذخأ ,هليبس يف
 ل6 د6 6

 سودوت يد ايهاب يدولواب واس) ةنيدم يف ”ويلدلاع يقرع نأ فداص نم ريخ ناك

 . .اييطو ايريم نيس (رودانل) وا( انهاب) ةطاسيب ةانسملاو تا( نييوش اس نموا

 (مجرتملا). ناطيشلا ءامسا دحأ < (ناق) *
 (مجرتملا) . نيطايشلا سيئر ةاروتلا يف - (لوبزلعب )
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 ليزاربلا نع امهنم يأ ءارآ نكت مل نإو .هل دالبلا نوؤش حضوأ نم لوأ كلذك اناك
 ةرارش) ةفيحص ىلإ كاذنآ ةريثكلا هلئاسر يف يروثلا اهنع ربعي ناك يتلا كلتب ةهيبش
 نع هتنيفس مطحت دعب حوبسأ رحب يف تبتك يتلا .لئاسرلا كلت ىلوأ تئدحت .(ةروشلا
 حّئاضفلا خيراتلا نع ام ةركف يذ لجر يأ هب دهاشي *لاكشم اهّنإ" :لوقلاب (ايهاب)

 ريمثت ةلايبرلا كتاف ب" ةيقاستالا نقع تادكي ردَق نم تطح يتلا ةددعتملا ةيعامتجالا

 اوعجر نيررحملا جونزلا نم ريثكف .يغلأ دق ناك نإو ًالعف ًادوجوم ناك يذلا قرلا ىلإ
 .ًاعوج اوتومي ال يك مهتمدخ ىلإ مهوديعي نأ مهيلإ اوعرضتو نيقباسلا مهدايسأ ىلإ

 امك (ايهاب) عراوش ْنِإ ىتح ؛مهريغ نود ًايندب نيرداقلا ةسخب روجأب ةداسلا رجأتساف
 نورس نا نولرحسست نيذلا قسئاسلاو.ىضرلاو نيسملاب قاب ورا ) "لاغ” لابن
 ئناوملا دسفأ ؛ةمصاعلا رئازجلاو ةيردنكسالا تاسمومب ءرملا نركذي يتاوللا تارهاعلابو

 .(بكوكلا اذه ىلع

 ةيمالظلا نيب نئاشلا فلاحتلا" .نيرهش دعب ةررحملا ,ةيناثلا ةلاسرلا تلوانت

 ةسينك سادق ىلإ ةهجتملا ءدحأ موي لك .ةرسوملا رسألا ةريسم ةفصاو :"لالغتسالاو

 بتكو عومشلاو ةالصلا يسارك نولمحي مدخ عم (ايارب ادواسيشنوك اداروينس اسون)

 نهنع بتك يتاوللا ءالؤه - ىذألا نم تاديسلا ةرشب يقت يتلا تالظملاو ,سادقلا

 ضايبلا نم .تارمعتسملا يف زيلكنإلا نييندملا نيفظوملا لثم .َنْلَعَج دق نهنأ "لاغ'

 ةنيدم يف هقافرل حضوأ ةمجمجلا ةسارفب صتخملا اذه نأ ديب .لامجلل ًارهوجو ًاجذوفأ
 دافحأ طلاخت دقف قبسملا مهلماحت نم مغّرلا ىلع هنأ ةيلات ةلاقم يف .(نويل)

 ناولألا ددعتم ًاطيلخ اوبجنأو ءضرألا هذه يف ةيرح لكب ةقرافألاو دونهلاو نييلاغتربلا

 تايدحت .ىرخأ ةرابعبو" :فاضأو .عاونألاو لاكشألا فلتخم نم نييسالُخ :نيدّلوملا نم

 دالبلا لحاوس ىلع اوطبه نيذلا نويبروألا كلذكو ؛ةيرشبلا جذامنلا كلت ."ملعلل ىرخأ

 كئلوأ نيب نم ناك .ةيموقلا ةيددعتلاو عونتلا ةمس (ايهاب) ىلع اوفضأ .رخآل وأ ببسل

 يف ةيلاغتربلا كرأ ملكتي ناك يذلا -"لاغ ويليلاغ" فرعت نأ ةقدلا هجو ىلع بارغألا

 يف (ءابرغلا قدنف) يف ماقأ ةيادبلا يف .لئاوألا هفراعم ىلع - تقولا كلذ

 رصح ال ةعومجم سكعت ىتح اهعاضوأ ريغتت نأ ام نولملا جاجزلا نم ةكرحتم عطق ىلع يوتحت ةادأ - لاكشيملا *

 (مجرتملا). ناولألا ةفلتخملا ةيسدنهلا لاكشألا نم اهل
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 ةيلع اذه هاطعأ ىتح "دتشر ناف ناي" زوجعلا عم قداصت نإ ام نكل .(هدنارغوبماك)

 ةيسنرفلا يف ةيصوصخ سورد ةبلط هل عمجو .اهيف ميقيل (انيلتاك) ةبتكم قوف

 نمو يدنلوه لصأ نم "دتشر ناف" ناك .هدوأ ميقي لام ىلع لصحي يك ةيزيلكنالاو

 لوحكلاو غبتلاو لباوتلاو رئارحلاو واكاكلا بوبح ةراجت ىطاعت دقو : ( دفنوا :١ ةيلاوف

 مكحي 0 نود .؛هنس ةرشع عبرأ هرمع ناك نأ ذنم اكيرمأو ايقيرفأو ابروأ نيب ةحلسألاو

 - نفسلا ةنبابرو نفسلا باحصا راجتلا نم - هئاكرش نم ببسبو .ًادبأ نجسلاب هيلع

 ناك يتلا علسلا نم اهب سأب ال ةبسن نوقرسي ءالؤه ناك دقف .ًاينغ ًالجر نكي مل
 ًاقارس مأ ارابك نيمرجم اوناك ءاوس .ةاصع كارتشاب ًاعنتقم "لاغ" ناك .اهب لماعتي

 ريغ نع ولو .ةيكلملا سسأ ضيوقتو - ةلودلا - ودعلا دض ةكرعملا يف كلذك .ًاراغص

 :.تاعسلا فارعقا لوغا لق هنآل قيبانسلا :قباسلا لزتلاب هتقادسص ورعااس اذه .:ليضق

 نيثالثب ًارمع هنم رغصأ ؛نيتيبرع نينيع تاذ ةاتف عم شيعي ناك هنكل ,بزعأ ناك
 اهب ءاج دقل .(ايليسرام) يف اهمارغ يف عقو دق ناك ءيشكارم وأ يرصم اهمد .ةنس

 ىلع لاملا نم ًالئاط ًاغلبم اقفنم .ةنيدملا يلاعأ يف (اليف) اهل ماقأو (ايهاب) ىلإ

 نم ترف دق ةليمجلا نا دجو هتالحر ىدحإ نم هتدوع دنعو .اهداعسا ةيغب هنييزت

 ناك يتلا ةريغصلا ةنيمثلا ةنازخلا تبهنو (اليفلا) يف ءيش رخآ تعاب نأ دعب ةريظحلا

 ليصافتلا هذه ىور .ةميرك راجحأ ةعضبو بهذلا نم ًاليلق اهيف ىفخأ دق "دتشر ناف"

 امهو ةيعارشلا نفسلاو رحبلا نايلمتي ,ةفصرألا ىلع نايشمتي اناك امنيب "لاغ"ل
 عضوم تناك ةيوفع ةربنب اهيوري ناك .ةيلاغتربلاو ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلا نيب نالقنتي

 هل حيتي .لاق امك ءناك يونس لخد ىلع شيعي نآلا "ناي" ادغ دقل .يروثلا باجعا
 .مزلي امم رثكأ اهمودق ةدم لوطت الأ طرش هتافو ىتح برشلاو لكألا

 تايرظن ىلإ لالجإب ,علطتسملا نكل فقشملا ريغ لجرلا .يدنلوهلا ىغصأ
 هسفنل حمس نإو ؛كولسلا ضارعأ نم اهتفصب ةمجمجلا لاكشأو ةيرحلا لوح "ويليلاغ"
 رغاافإ هب روعشلا حاورألا لدار ىذلا تملا نأ ىدنلتكسالا ل ذكأ ايددع#ايقعبالا

 ةرارش) ةفيحص ىلإ "لاغ" اههجو ىتلا ةسماخلا ةلاسرلا تناك .ءاقش ردصمو بيع

 دق جاجحلا ناك ىتلا (ميفنوب يد روتسد ا | :ةدسبتك لوح . يأ ةفارخلا لوضع (ةروشلا

 نوبلطي ءرولب وأ بشخ نم نويعو دوهنو سوؤرو عرذأو دايأو ناقيسب ءروذنلاب اهوؤلم
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 (ةيروتيستللا) لرانتت تناكن ةسوانلا ةلايملا اهأ ايبتع ركقلا ةوفدق ا ثا عتسملا

 ةلاسرلا يفو .ءامسأ ةعضب رييغت ىوس ةيطارقتسرألا (ايهاب) يف ينعت ال تناك ىتلا

 ازنوغ زيول"و "ساتناو ساكول" نوطايخلا مهو .نييسالخ ةعبرأ ىركذ مّرك ةيلاتلا
 نرق لبق ءاوناك نيذلا "ونيتسواف ليوينام'و "سويد يد واوج" و "سنجرف ساداغ

 عمتجم ةماقإو ةيكلملا ضيوقتل ةرماؤم ,ةيسنرفلا ةروثلا نيمهلتسم ءاوربد دق ,ءىضم
 ةماعلا ةحاشلا ىلإ "نيليلاغ" "دفشر نانف نآي" ذخأ .ضيبلاو نيدلوملاو ةوسلا نم لداع

 عضي .بجعتم وهو .هدهاشو ؛ًابرإ اوعطقو اوقنش دق ةعبرألا نويفرحلا ناك ثيح ؛ةريغصلا
 ظ .كانه روهزلا ضعب

 ىلع مايألا دحأ يف "لاغ ويليلاغ" فرعت .(انيلتاك) ةبتكم يف بتكلا فوفر نيب

 راثأ دق ناك باتك فلؤمو نسم بيبط وهو ”اريفيلوأاس يداتسيتاب هيزوخ" روتكدلا

 روطتلا رظتة يجوب وم" ايهاب" ىف ةبتانقالا جذاسلل ةراثملا يحب تابك) هناعقما
 "وزوربمول رازيس" ىيقلو ايلاطيإ راز دق ناك يذلا ءزوجعلا لجرلا دعس .(يعرشلا بطلاو
 دق ناك يذلا باتكلا اذهل .لقألا يف .ًادحاو ًائراق ةمث نأ فرع نيح .هؤارآ هتنتف يذلا

 .ةبارغلا ةياغ يف ًاباتك هؤالمز هدع يذلاو ,هباسح ىلع هرشن

 بطلا يف هتفرعم تناك يذلا) "لاغ" يدنلتكسالا يف "اريفيلوأ" روتكدلا دجو دقل

 .ثيدحلا يف ًازاتمم ًاسلاجم ؛(ًابلاغ ةمداصو ًامئاد ةريحم هؤارآ تناك نإو ,هبجع راثم

 :مرجملا ةيصخشل ةيئايزيفلا ةيلآلل ةداح ةشقانم يف تاعاس ًانايحأ هعم يضقي ناك
 ًالمحم ءاهدض فقي "لاغ" ناك يتلا ةسسؤملا كلت ,ةعماجلا وأ ,ةيجولويبلا ةثارولاو

 ةيعامتجا ةاواسم ال زرفت اهنألو ينهذلاو يندبلا لمعلا نيب قيرفتلا ةيلوؤسم اهايإ

 "لاق" "اريقبلر ا" نوبكدلا «كحتسا :ةيرخلا ةيطارقوفولبلاو ةيطارقتمرألا نه: اوسأ

 .حرج فيظنت وأ فيزن ةجلاعم رما هيلإ دهعي ناكو ةيبطلا هتدايع يف هل ادعاسم

 اذه ًاقح نافرعي امهنأ "اريفيلوأ" روتكدلا وأ "دتشر ناف" ىدل عابطنالا نكي مل

 امهنأ ولو - ةثرلا ءادوسلا بايثلا يدترملا ,ءارمحلا ةيحللاو رمحألا رعشلا اذ لجرلا

 ىلع ودبي ناك يذلا لجرلا كلذ - هنألجي اناك امهلعلو هتبحصب رفظلل نايعسي اناك

 .هذيمالت تويب يف ةيوغل ًاسورد يطعي .ًارخأتم ماني :ةئداه ةايح شيعي هئارآ نم مغرلا

 ةءارقلا يف هتيلع يف اهتمرب ًامايأ يضقي وأ ؛للك نود ةنيدملا يف كانهو انه ىشمتي
 نيحو .ًاقبسم امهرابخإ نود ةدع عيباسأ راظنألا نع ًانايحأ يفتخي ناك .ةباتكلاو
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 لمشت تناك يتلا ةليوطلا هتالحر ىدحإ يف جرخ دق هنأ نافشتكي اناك .روهظلا دواعي

 وأ هيضام نع طق امهيلإ ثدحتيل نكي مل .فورظلا رطخأ يف كلذو اهلك ليزاربلا

 لوح هنم زارستعس اناك نح اكو ةررحألا رنثكا اهييطعي ناك ةنأل ارظتو .ةظطخ

 بيرغ :ًاضماغ .ًاليخد .ًاديحو ًالجر :ودبي ناك انك وا ناك امك هالبقو املس .عوضوم ا

 .. .ميلس هكولس نكل ةيران هؤارآو هتاملك ؛راوطألا

 ةذعغ ةيفاضا لئاسرب تعب دقو ةسلس "لاغويليلاغ" ةيلاغترب تحضأ :نإماغ-دعب

 دن: ناك ىقلا ةيدسملا تايرقعلا لرخب اهتم ةساكلا قتاك ءاءررقلا ةزازغأ: ةنيسسوولا
 ةعساتلا امأ .ةماعلا اهتاحاسو ةنيدملا عراوش يف ءاقرألا مدخلا ىلع اهعاقيإ دهاش

 ةلسلس .نيقاسلا ةديقم .ةعلخملا :قرلا مايأ ةمدختسملا بيذعتلا تاودأ لوح تناكف

 ةرشاعلا امأ .ماهبإلا قحس تاقلحو لحاوكلاب طبرت يتلا ةيندعملا تاركلاو .قنعلا

 نوناقلا وفلاخم لازي ال ناك ثيح .ةيدلبلاب صاخلا طايسلاب برضلا دومع تلوانتف
 نزاخملا يف عيبلل ضرعت تناك ةيدلج طايسب نودلجي ("لاغ" مهامس امك "ةوخألا")

 .دقلا كمس يأ ؛(واه لاكبوأ) يرحبلا مسالاب

 تاهاتم ىف ًامئاه .راهنلا فارطأو ليللا ءانآ ,ةديدع تاعاس يضمي ناك دقل

 هامتها عضوم نأ ديب .ةنيدملل اقشاع دعي نأ نكمي ناك هنإ ىتح .(رودافلس) عراوش

 نع طق فكيل نكي مل يذلا دهشملا لب ؛(ايهاب) لامج هجوأ نكي مل "لاغ ويليلاغ'
 يف امك سيلو ءانه" :(نويل) ىلإ هتاباطخ يف حضوأ دقل .ملظلا :ةروشلل هزازفتسا

 :لوقي بتك هلئاسر ىدحإ يفو .”اهضعب نع ةلصفنم ةينكس قطانم ةمث نكت مل ءابروأ
 يكلام ىلإ ةدئاعلا ء.ديمرقلاب ةوسكملا روصقلا بنج ىلإ ةريقحلا نيكاسملا خاوكأ عقت"

 فالآب عفد يذلا ةنس ةرشع سمخ لبق ام فافج ذنمو .ركسلا بصق نحاطمو عرازم

 نوهبشي نيذلا لافطألاب عراوشلا محدزت ؛نآلا ىتحو .تاعفترملا نم انه ىلإ نيئجاللا

 هذه نيبو .سناكملا يصع لثم ءاسنو .لافطألا نوهبشي نيذلا لوهكلاو ءلوهكلا

 ةميلس نم .ةيندبلا للعلا بورض عيمج صخشي نأ ةلوهسب ملاعلا عيطتسي .ةرهمجلا
 ,(يرب يربلا) .ءارفصلا ىمح :عورم وحن ىلع ةديدشلا كلت ىلإ ًايبسن بقاوعلا

 زوزهم يروث يأ ىلع) :هلئاسر ىدحإ يف بتك امك ."يردجلاو .راحزلا .ءاقستسالا
 :(رودافلس) يف هدهاشم انا ام ىلع ةرظن يقلي ْنأ ىمظع ةروثب مايقلا موزلب ةديقعلا

 .(اهلك هكوكش ةلازإب نيمق كلذ
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 مت (ابوتان) ىمست ةيئان ةدلب يف نأ (رودافلس) يف ملع .كلذ نم عيباسأ دعب
 نم ةزرفم لاسرإ ةموكحلا تررقف .ةدجلا لك ةديدجلا ةيروهمجلا بئارضلا ميسارم قارحإ

 قرز تازب يف ؛ًايطرش نوثالث ىربنا .نيبغاشملا ىلع ضبقلل (ايهاب) ةيالو ةطرش
 .دعب اهريغت نأ ةيروهمجلل نستي مل يتلا ةيكلملا ةراش لمحت لازت ال تاعبقو رضخو
 نكي مل يذلا ناكملا كلذ ىلإ ةقهرملا ةلحرلا يف .نيلجار مث ًالوأبراطقلاب نيرفاسم
 دارفأ ققح .(ابوتان) يف (دشرملا) نكي مل .ةطيرخ ىلع مسا!ىزؤوسأ عيمجلا ىلإ ةبسنلاب

 اذه نع ًاثحب اولحري نأ لبق ةدلبلا ناكسو ةيدلبلا يزاوألشبم عش قرعلاب نولتبملا ةطرشلا
 عراوش يف همسا نورشنيو لحاسلا ىلإ هتروطسأو عئاذلاههمساب نودوعيس يذلا رئاثلا

 يف ةزرابلا رضخلاو قرزلا مهتازبب اوفتخا .نييللحملا رثألا ءالدأ دحأ ةدايقبو .(ايهاب)

 .(يبموك) ىلإ مهقيرظ, ىف ىفايفلا لخاد ءقرشملا حابصلا ءوض

 اهوسكت ةيلمر ضرأ يف ًالوزنو ًادوعص (دشرملا) رثأ نوفتقي رخآ اعوبسأ اوثبل
 نيب كانهو انه شبنت ًاعوج ةروضتما منغ ناعطقو ةيكوشلا (ساكردنام)لا تاتابن

 هذه يف ىلص دق ناك يضاملا دحألا موي يفف .مهب ًارام عيمجلا هآر دقل .ةلباذلا قاروألا

 ىلع هودجو ًاريخأو .روخصلا كلت وذح مانو ,ةماعلا ةحاسلا كلت يف ظعوو ,ةسينكلا

 نع ةرابع يه (هتيسام)!ىعدت ةنطوتسم ىف (وناكوت) نم خسأرف ةعبس ةدعبم

 قسغلا ناك .(وفوا يدارّس) برق ريدتسم ديمرقب ةوسكم نبللا نم خاوكأ نم ةعومجم

 ءاهتنا برقل نيحاترم اودهنتف ,ءنهسوؤر ىلع قيرايأ نلمحي ةوسن اوحمل .لح دق
 لقح كلمي حالف وهو "انايفوني رفس" عم ةليللا ًايضمم (دشرملا) ناك .ةيشيتفتلا مهتمهم
 راجشأ نيب ًايبخ كانه ىلإ ةطرشلا لاجر جرخ .ةنطوتسملا جراخ رتم وليك دعب ىلع ةرذ
 .مهدولج جيهت يتلا (يماليف)لا تامجأو فرطألا ةداحلا ناصغألا تاوذ (وريزاوجلا)
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 قئالخ نم ًاطهرو .يبشخ جايس نم الإ نوكتي ال ًانكسم اوأر ,شبغلا يف .مهلوصو نيحو

 .هنع نوثحبي اوناك يذلا لجرلا نوكي نأ دبال ام صخش لوح تعمجت لكشلا ةددحم ريغ
 .مهقدانبو مهتازب ةيؤر دنع خارصلاو حايصلاب دحأ عرشي مل .دحأ برهي مل

 نأ ادبو .ءاسنلا ددع ردق لاجرلا ددع ناك ؟نيسمخو ةئم .كانه ةئم اوناك له

 .ءارقفلا رقفأ بلص نم اوؤاج دق ؛نودتري اوناك يتلا سبالملا نم رهظ امك .مهرثكأ
 اوداع نيذلا ,ةطرشلا دارفأ ربخأ امك - رهقي ال ميمصت ةرظن عيمجلا نويع يف تناك

 ,نهنوعجاضي اوناك يتاوللا تاسموملاو .مهتاقيشع وأ مهتاجوز .ذئدعب (ايهاب) ىلإ
 صيخشت وأ مهتظحالمل تقولا نم عستم مهيدل نكي مل ؛ةقيقحلا يف نكل .مهء اقدصأو

 .(دشرملاب) فورعملا لجرلا اوملسي نأ كاذنآ لوؤسملا فيرعلا مهرمأ دقل .ةرمزلا ميعز

 يف قدانب مهيدل تناك ةطرشلا دارفا نأ ةقيقحل ًارظن ًاماق شئاط لمع .دشحلا مهمجاهن

 لك َنأريغ .شر يتيقدنبو ىدملاو ةراجحلاو لجانملاو يصعلا ريغب كئلوأ حلستي مل نيح

 ام اوكردي نأ لبق ,مهسفنأ ةطرشلا لاجر دجو ثيحب ةعرسلا نم ةجردب لصح ءيش
 ةملك نوعمسي مهو نيباصمو نيبورضم .نيدراطم .نيتتشم .نيقوطم ,ءىرج

 تيعفت نس اونكم اويخاو :ةسيعش ةيلكلا كفاك أ انهك ,مهيلع قلطت "!نييروهمج'

 ءاسنلاو لاجرلا طقاست امدنع ىتح .نكل .رانلا قالطإو مهفاتكأ ىلع مهقدانب

 شخي مل :ةرياطتم مهسوؤر وأ .صاصرلاب ةقزمم مهرودصو .ًاضرأ ةيلابلا مهلامسأب
 نيخئاد .رارفلاب نيذئال مهسفنأ (ايهاب) ةطرش دارفأ دجو ام ناعرسو .ءيش يأ دشحلا

 نيب نم نكي مل هنإ دعب اميف اولاق .همهف نكمي ال يذلا راحدنالا اذه ءارج نيلوهذم

 نومرجم لب .بسح مهنوعقوتي اوناك نيذلا نيناجملاو نوبصعتملا كئلوأ مهيمجاهم
 عئاظفلا هتبسكأ يذلا قيرطلا عطاقو طورشملا هجولا يذ "وجاب" لثم كلذك نومرضخم
 ريغ نم اوكرت ؛ةطرشلا رصانع نم ةثالث لتق دقل .سيلبإلا "واوج" بقل اهبكترا يتلا
 يف يطرش قرغو ؛قدانب ينامث تفتخا امك ,(وفوا يد اريس) يف ةمرلا رويطل ًاداز نفد

 ةيانعلاو ةسمخلا مهاتوم نفدب كلذ لدب اومتهاو .جاجحلا مهبقعتي مل .(هيتسام)

 ناك .(دشرملا) يمدق دنع نوعكار مهو ؛برلل مهركش نورخآ مدق نيح يف ؛ىحرجلاب
 .ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىتح ىتوملا حاورأ ىلع ةالصلاو بيحنلا تاوصأ عامس نكمي

 .(انايفونيرفس) ةرذ لقح يف ترفح ىتلا دوحللا طسو
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 اهددع غلبي (ايهاب) ةطرش نم ةيناث ةوق (اينريس) يف راطقلا نم تلجرت نيح

 فقوم ىف ًاركام ًاريغت تفشتكا :ىلوألا نم لضفأ وحن ىلع ةحلسم .ًادرف نيتس

 ةطرشلا تناك يتلا .ةوادعلا نأ عمف .ةيمسر تازب نيدترملا لاجرلا لايح نييورقلا

 ةديدج نكت مل ؛قرطلا عاطقل ًادّيصت لالتلا ىلإ دعصت تناك نيح ندملا يف اهب لّبْقَتسَت

 تعضو يتلا ليقارعلا نم ةرملا هذه مهنقيت لثم طق نينقيتم اونوكي مل مهنإف ,مهيلع
 اوضرع ول ىتح .ماودلا ىلعو ءأوت تدفن دق ةماعلا رجاتملا نؤمف .دصق نع مهقيرط يف

 يأ مقي مل .ضورعملا يلاعلا رجألا نم مغرلا ىلعو .اهءاقل ةديج ًاراعسأ نييورقلا ىلع

 مهّلدي نأ ةرملا هذه دحأ عطتسي مل امك .مهداشرإب (اينريس) يف رثألا ءالدأ نم ليلد

 سوهلا) نم نوحنرتي ةطرشلا دارفأ ناك نيح يفو .ةبصعلا ناكم ىلع ةلالد طسبأ

 نيمو (وتاكوت) ىلإ كانه نمو اك ريرت) ىلا (انوكازت): قم اهلا ارتب ىلا ا وقاد

 تارظن ىوس نوقلي الو ,(اينريس) ىلإ اعوجر ًاريخأو ؛(لاتنوب)و (ابيئاراك) ىلإ مث

 نيحالفلاو رقبلا ةاعر بناج نم ةفرعماللا فاتكأ ةزهو فسألا تايبلسو ةالابماللا

 اوعضي نأ نولواحي مهنأك اورعش ؛قيرطلا يف مهنوقتلي اوناك نم ءاسنلاو نييفرحلاو
 دوسألا رعشلا اذ لجرلا دهاش دحأ نم ام ءانه نم ترم ام ةبصعلا :بارس ىلع مهيديأ

 تقرحأ دق ميسارملا نأ ركذتي دحأ دعي ملو .ًاقماغ ًايناوجرأ ءادر يدترملاو نكادلا دلجلاو

 دارفا ةدوع دنعو .(هتيسام) يف ةحلسم ةلباقم لوصحب اوعمسي مل امك .(ابوتان) يف

 - نيسووهملا عيطق نأ اوررق .نيطبحم نكل .نينمآ نيملاس دالبلا ةمصاع ىلإ ةطرشلا

 دق - عرولا ديدش ظعاو وأ ةأرما لوح ,نيريثك نيرخآ لثم .ةرباع ةهرب نيقلحتملا

 اوقرفت دق مهتائيس نم نيعاترملا هدارفا نا دبال ةلحرملا هذه يفو ءبير نود نم تتشت
 دق كلذ لثم نكي ملأ .حجرألا ىلع مهتباصع ميعز اولتق دق اونوكي نأ دعب رذم رذش

 ؟ةقطنملا يف ةريثك تارم ثدح

 ةميدق طافأل ًاراركت تدب ام ىلع تناك عئاقولا نأ عمف .أطخ ىلع اوناك مهنأ ديب

 مهنم ًاداحتا رثكأ نوبئاتلا حبصأ دقف .ةرملا هذه فلتخا دق ءيش لك نأ الإ :خيراتلا نم

 ًالالجإ اوداز .(هتيسام) يف رصنلا دعب سيدقلا اولتقي نأ نم ًالدبف .ىضم تقو يأ يف
 لاوط ًاريثك ىلص دق ناك يذلا ء(دشرملا) ماق كابتشالل يلاتلا مويلا حابص يفو .هل

 ام نأ مهربخأ .بائتكالا دشأ ًابئتكم هودجو .مهظاقيإب ؛ىتوملا راوثلا روبق ىلع ليللا
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 نأ مهيلإ بلطو .دشأ فنعل ةمدقم .كش نود نم ناك قباسلا مويلا ءاسم يف ثدح

 وأ نجسلا مهريصم نوكي دقف هعم ريسلا اولصاو ام اذإ مهنإ كلذ مهتويب ىلإ اودوعي

 تلاج .دحأ كرحتي مل .(بآلا) رضحم يف اودغ نيذلا ةسمخلا مهناوخإ لثم توملا

 نيدوجوملا ةيلابلا لامسألا يوذ عابتألا نم نيتئملا .نيسمخلاو ةئملا ,ةئملا يف هانيع

 نوعمتسي اوناك امئيب ,ةقباسلا ةليللا فطاوع ضيفب نيرثأتم دج نولازي ال مهو .هتلابق
 اوركشا" :قفرب مهل لاق .ًاضيأ مهاري ناك هنأ ادب لب .بسح مهيلإ قدحي مل .هيلإ
 .(ةودق اونوكتل مكراتخا هنأ رهاظلاف ءكرابملا حيسملا

 ببسب ؛كلذك لب .بسح مهل هلاق ام ببسب سيل - ةفطاع شيجت حاورأب هوعبت
 ًاقاش ًالمع هب قاحللا ناك .ماودلا ىلع يصخش ريغو ًامراص ناك يذلا هتوص يف ةقرلا

 يف ؛نيقاسلا ليوط ضاوخ ريطل ةعساولا تاوطخلاب ريسلا ذغي وهو مهضعب ىلإ ةبسنلاب
 باودل حلصي ال اكلسم ناك .ةرملا هذه مهل هراتخا يذلا كلسملا .قدصي ال يذلا كلسملا

 رابص اهيف رْكِب ءارحص ربع ةرشابم مهدوقي نأ حجر دقل .تاباصعلا لاجرل الو لمحلا

 لالخو .هدصقم نأشب طق ددرتي مل هنأ ديب .ةنشخ روخصو ةكباشتم ةفيفخ تاريجشو
 ةلسلس) ةوالت يف مهتدايقو ةداتعملا ركشلا ةالص ءادا دعب :ىلوألا ةليللاةفقو

 ,مئانغلا لجا نم اضعب اهضعب لتقي نادلب نعو برحلا نع مهيلإ ثدحت .(تاولصلا
 دق ليزاربلا تمادام هنأب ديدش نزح يف ًانلعم .فيجلا لجأ نم لتاقتت ذإ عابضلا لثم

 امك .ةلاضلا بوعشلا ةيقب لثم .ىرخألا يه ,فرصتقت فوسلف ةيروهمج تحبصأ

 ةماقإو سسألا عضول ناح دق تقولا نأو ؛ًاحرف لفتحي "ناق" نأ دبال :لوقي هوعمس
  .ةيادبلا يف(حون ةنيفس) هتئاك ام :ملاعلا ةياهن يتأت نيح :نوكي دبعم

 ًاداهو اوزاتجا نأ دعب باوجلا اوفرع ؟دبعملا اذه نوميقيو سسألا نوعضيس نيأو
 عم تومتو دلوت مايأ تارفس - ةضيفخ تاباغو ةمّلثم ىرذ لسالسو ةلحض ًارهنأو

 ءاملا نم ليلقلا ليلق هيف ارهن نيرباعو لابجلا نم ةلماك ةلسلس نيقترم - سمشلا
 .(سراب - ازاف) 52

 لامعلل ىوأم لبق نم تناك ةديعب ريغ .خاوكأ ةعومجم ىلإ ًارشؤم دشرملا لاق

 :ةعساش ةعرزم ناكملا ناك نيح ةبزعلا رصق اموي ناك يذلا مدهتملا رصقلا ىلإو .ءارقفلا

 هثيداحأ يف أبنتي لازي الو .تلخ نينس ذنم ,ناك هنأ مهضعب ركذت .(انه رقتسنس)
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 ضرأ يف 1ذالم .ةريخألا مايألا لبق .دجي فوس كرابملا حيسملا هراتخا يذلا نأ ةيليللا

 دوعصلا اذهب اوماق نيذلا كئلوأ نكمتي فوسلو نورهطملا الإ اهلخدي ال ةزيمتم ةيلاع
 ضرأ ؛نذإ ءاوغلب له .ةيدبألا ةحارلا نم نقيستلا نم تاعفترملا هذه ىلإ ليوطلا
 تناك كانهو .نيبعتم .نيحرف مهليلد ءارو (سودوناك) ىلإ يضملا اوعبات ؟صالخلا

 دق ناكملا ناكس رئاسو ءاهيف ًارجتم ناكلمي نارجات امهو ."افون اليف" نيوخألا ةرسأ
 .مهمدقم ةدهاشمل اوجرخ

 ني طز

 (وروكيباتإ) هاومأ ىلع ًالألتتو ًارجح اهليحتف ةيفلخلا يضارألا قرحت سمشلا

 نم نميألا فرطلاب فحت يتلا (ساداميك) رود ىلع نم سكعنتو .ةرضخملا دوسلا
 ةيرخصلا ضرألا ىلع اهل الظ يقلت ةليلق راجشأ .رّمحملا نيطلا ديداخأ رعق دنع .رهنلا

 ةعبقلاو ةيلاعلا ةمزجلا وذ - بكارلا هجوتي ."اسنوا ادوكاي" هاجتاب ًاقرش ةدتمملا ةردحتملا

 ةمجأ بوص .لجعتم ريغ .هلغب لظو هلظ هقفاري - دوسألا بابلجلاو ةيشاحلا ةضيرعلا

 فرقس لازت أل الخف تأت ةفايسم:نلعو: هدم فلخلا قلاؤن :نوللا ةيوافر:تاريجتنك وم

 نكم :ناعمألا نف ةدع تاتم.دغب ىلعو ةراس“ ىلاو..ران اهنأك الالتت (نساذأسيك)

 ةريغصلا هتيحلو .هتعبق تحت نم ةلدسنملا ةكيمسلا هرئافظ .عفترم ةمق ىلع خوك ةيؤر

 يرجيو .هديب هتهبج حسمو «ًاريزغ ًاقرع ببصتي .بارتلاب ةرّفعم .هسبالمو .ءارمحلا

 «تاريهتفلا مرعبه نم ةعومعم لوا دعو. ةريفولت ةرم نستسلم هيعقق ليك تايم

 ,قوت لكب كانهو انه ناكملا ناواقرزلا هانيع صحفتتو لغبلا حامج حبكي .ةمجألا يف

 ةيدمو ,نشخ ينطق زولبو ينطق لاورسو ةيدلج ةعبقو لادنص اذ الجر نيبتي :ب اريخأو

 .اخف صحفتي وهو هنم مادقأ عضب دعب ىلع عكار هرصخ قاطن ىف ةتبثم ةمخض

 ءطبب لجرلا ريدتسي .(؟"ساداميك" نم ليلدلا "وئيفور" ؟"ونيفور") :لأسي

 هيتفش ىلع اعبصإ عضيو .تقولا ضعب هدوجوب -- ناك ول امك ؛ةرادعتسا فض

 ناب ةظحللو ؛هيلع ةرظن يقلي .هسفن تقولا يفو . (شإ...شإ) :تمصب ندرس

 امير وأ :ةيلاغتربلاب ةبيرغلا ديدجلا مداقلا َةَنْكَل ببسب - .نيوادوسلا هينيع يف بجعلا

 هجولاو ندللا فيحنلا ندبلا وذ باشلا - "وئيفور" بحسي .يزئانجلا هسبلم ببسب

 ءوبخملا هخف وحن ةيناث ريدتسيو هقاطن نم هتيدم ,حوفلملا .يحتلملا ريغ .ماظعلا زرابلا
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 نم ًاشوشم ًاطيلخ ةحتفلا نم ٌرجي :ةكبش و ديدج نم هيلع ينحنيو «قاروألا تحت

 تعقو دق هيمدق ىدحإ نأل ضرألا رداغي نأ عيطتسي ال رسن خرف هنإ 9 هايس ا نسر

 نم حيبقلا ريطلا حارس قلطيف ؛ةبيخلا ريبعت ليلدلا هجو ىلع ودبي .خفلا كابش يف

 .سئاب وحن ىلع هيحانج ًاقفصم .قرزألا ءاوهلا يف يفتخي هبقريو ةيدملا فرطب ةكبشلا
 ىسمأ دق ناك .ًامجاه يلع طقرم رم زفق ؛تارملا ىدحإ يف) :خفلا ىلإ ًاريشم متمتي

 ًاباجيإ "لاغ ويليلاغ" ئموي .(اهددع رثكأ ام تاعاس ةرفحلا كلت يف هئاقب دعب ىشعأ

 .ًاددرتم ودبي هنإف ملكتيل بيرغلا ررحت دقو امأ .هوحن نيتوطخ وطخيو "ونيفور" بصتنيب

 . ( انه ىلإ كتجوز ينتلسرأف كنع ًاثحاب كتيب ىلإ تبهذ) : يأل دعب .لوقي
 اميفو .همف حتفيو هسأر "ونيفور" كسهيو ,نييفلخلا هيرفاحب خاسوألا لغبلا شبني

 "اينبوكاج" ةطحم ريدم فرعي) :لاع توصب ًاركفتم ودبي ؛فراعلا ةرظنب هنانسأ صحفتي

 كاذ نإ «كلذب"ساذامنيك" يف 5 ا كربخي قوسلو ههقملك دنع لجر ىلا «يفلاخ

 مث ؛هيلع ةرظن يقليل "وئيفور" ريدتسي .ءبيجي ال "لاغويليلاغ" نإ ثيحو .قاش لمعل
 ةكرش نم تسلأ) :همهف يف ةبوعص يقالي بيرغلا نأب هكاردإ دعب نأتب املكتم .هلأسي
 بوص هنقذب ريشبو ءارولا ىلإ ًافيفخ اعفد هتعبق "لاغ ويليلاغ" عفدي .(؟ديدحلا ككسلا

 فقوتي .("سودوناك" ىلإ باهذلا ديرأ) :بوص لك نم امهب ةطيحملا ةيوارحصلا لالتلا
 كانه ىلإ تدعص دق كنأ فرعأ) :ًالئاق فيضيو .امهسمحت يفخي هنأك هينيعب فرطي مث

 مدعب نآلا هناصحفنت هانيع عر شت .ًادج ةداج ٌةرظن "ونيفور" هجو ىلع رهظت :(ةريثك تارم

 ثيح "سودوناك' ىلإ باهذلا تدوعت) :صرحب لوقي .اهئافخإ ءانع هسفن فلكي مل ةقث
 بيمن هتف اانا رراناك ىف" حوراسلا ىلعت دنع اهبل دعا كر وراقنلا يغرم عراك
 : (هتسنت وه كاتس ىلإ قيرطلا لازي الزل: "لاق وتلبلاغ“

 تماصلا رتوتلا نأ ودبيو .رخآلا امهنم لك صحفتي .ًادج نيينادتم نافقاو امهنإ
 "ونيفور" لأسي .ءافكنالاب أدبيو ةئجافم ةكرحب هسأر عفري يذلا لغبلا ىلإ امهادعت

 .(؟هسفن "افارب اناك يد" نورابلا كلسرأ له) :ًافيفخ اهتبقر برضب ةبادلا ئدهي وهو
 ىدحإ ىلع هذي ررمي مث ءرمألا ةعباشم نع ليلدلا فكيو :هسأر "لاغ ويليلاغ"زهي

 .رفاحلا صحفتيل ءاصفرقلا دعقي مث اهعفر ىلع ةبادلا لمحيو نيتيفلخلا لغبلا يتمئاق
 ةعرزم اولتحا نيذلا سانلا مجه دقف ."سودوناك" يف يرجت رومأ ةمث) :ًالئاق متمتي
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 لوقي .(مهنم اددع اولتق مهنإ ليقو ."اواوا" يف يموقلا سرحلا دونج ىلع نورابلا

 .(؟يدنج تنأ له ..؟كولتقي نأ ىشختأ) :ةمسب هبحاصت *عباق توصب "لاغ ويليلاغ'

 ,ةريغص ةاصح وأ ةكوش امبر - رفاحلا يف هنع ثحبي ناك ام ”وئيفور" دجو ًاريخأ
 .ناويحلا قلطيو .ًاديعب اهفذقي .نيتنشخلا نيتمخضلا هيدي يف تعاض

 دعبت "سودوناك" نإ .ةتبلا .الك ؟فاخأ) :ةماستبا رثأ درجم عم .ًائداه بيجي

 .(انه: نع ةليوط ةفاسم

 ًاقيمع ًاسفن "لاغ ويليلاغ" ذخأي «ةرارحلا هقنخت ذإو .(ًالوقعم ًارجأ كل عفدأس) -

 عوبسأ نوضغ يف لحرن فوس) .دعجملا رمحألا لدسنملا هسأر رعش ضفنيو هتعبق علخيو
 ظن ا( اذيخ ةييسيرخ ةوكت نأ :نرأل نكون دحاو ءيش ةمث .رثكألا يف مايأ ةرشع وأ

 فيضي .لاؤس يأ هيلع يقلي نأ نود نم ءًانيع فرطي نأ نود نم هيلإ ”وئيفور" ليلدلا
 دحأ فرعي ال نأ بجي ."اواوا" يف ثدح ام 55 :هيتفش قعلي وهو "لاغ ويليلاغ"

 جايسو نيط نم عونصملا ديحولا خوكلا ىلإ "ونيفور" ريشي .("سودوناك" نادصاق اننأ

 فوسو يتب ىلإ لاعت) :لوقيو .عفترملا ةمق ىلع ءوضلا يف بئاذلا هبشو .يبشخ

 .نانعلاب "ويليلاغ" هدوقي يذلا لغبلا مهعبتي ءريسلاب ناعرشي .(هبلقنو رمألا ثحبن

 داكي وحن ىلع ىوقأ هوطخو .ءالتما رثكأ ليخدلا نأ ديب .ًابيرقت هسفن لوطلاب امهنإ
 ترهظ دقو .ةريهظلا اهنإ .ضرألا قوف ًافئاط ودبي ليلدلا نإ نيح يف .ًاطرفم نوكي
 .ءامسلا يف ةرفصلا ىلإ ةبراض ضيب تاميغ عضب

 .ًالفطتم نكأ مل اذإو ؟ينع كربخأ نم) :نارئاس امهو ءاوهلا يف ليلدلا توص ىشالتي

 (؟"سودوناك" يف كانه هتعضأ يذلا ام ؟ليوطلا قيرطلا اذه لثم عطق ىلإ كوعدي يذلا ام

 الك 6

 نم قيرطلا يف لت ةمق قوف راهنلا عولط دنع يه ترهظ ءرطمن ريغ موي حابص يف
 دق تناك اهنكل اما نيرشع اهرمع ناك .اهرهظ ىلع بشخ نم ًابيلص ةلماح "غنجيك"

 ال اهمسج .نيمدقلا ةمودكم ,.هجولا ةضيرع ةأرما تناك .ةلهك تدب ىتح ًاريثك تناع

 نم اهقيرط يف تناكو ."ودارداوك ايرام" اهمسا ناك .رأفلا دلج نولب اهدلجو هل لكش

 (مجرتملا). ريزنخلا توص لثم *
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 رج ىف ةرمتسم لازت ال تناك .نيمدقلا ىلع ًايشم (وناس هتنوم) ىلإ (رودافلس)

 قياضم قرتخي ناك يذلا بردلا ىلعو .مويو رهشأ ةثالث ذنم اهرهظ ىلع بيلصلا

 ,يوعت ةيبارت ةسلابأ اهيف حايرلا ريثت ىراحصو رابصلاب رخزت ةضيفخ تاباغو ةيرخص
 تاعقنتسمو ؛تالخن ثالثو ديحو لحوم عراش نم اهنم ةدحاولا فلات تانطوخشمو

 مانت ”ودارداوك ايرام" تناك .شيفافخلا نم ابره اهماسجأ راقبألا سطغت ثيح ةءوبوم

 رظني ناك عار وأ باطح اهيف ضرعي ناك يتلا دج ةليلقلا تارملا ءانثتساب .ءارعلا يف

 نم عطق ىلع شيعلا يف اهدوأ ميقت تناك .هاوأم هكراشت نأ ةيسيدق ىلإ هترظن اهبلا

 راجشألا نم اهفطقت ةيرب ةهكافو ءاهايإ اهنوحفني ةريخلا سوفنلا ووذ ناك رمسأ ركس
 ”ودارداوك ايرام" ترداغ ذإو .دمألا ليوط عوج دعب اهتدعم رأزت نيح تاريجشلاو

 (اجاراكيب يد اريس) يف ةيبوجعألا *ةمجمجلا ىلإ جحلا ىلع ةممصم يهو .(ايهاب)
 سئانك هيلع رشتنتو لبجلا حوفس يف روفحم - نيرتم وليك لوطب برد ناك ثيح
 هتنوم)ل سدقملا بيلصلا ةسينك ىلإ يدؤي - حيسملا بلصل اراكذتسا ةماقم ةريغص

 ناك ءاهبونذل ًارافغتسا نيمدقلا ىلع ًايشم اهغلبت نأ ترذن دق يه تناك يتلا ,(وتناس

 نم ًاجوزو ءاقرز ةزولبو نيترونت يدترت تناكو ؛طيرشب ةدوقعم لئادج ًاروفضم اهرعش

 قرسو :اهقيرط يف تاذاحشلا ىلإ اهسبالم تبهو اهنأ ديب ؛لعنلا ةيلبحلا ةيذحألا
 يف (وتناس هتنوم) اهل تحال نيح اهنإ ىتح .(سويدنا سود اريملاب) يف اهنم اهؤاذح

 اذ (وترايسألا) نئافق نم اسيك ديحولا اهتسنلم ناكو:نيمذقلا ةيفاح.تناك رعفلا كلذ

 ةيراعلا ةمجمجلاو ظف وخن ىلع ةمطرقملا رعشلا تالصخ.وذ اهسأر ناك .نيغارذلل نيبقث

 دعب اهرعش لك تصق نأ قبس دقل .(رودافلس) يف حصملا نيناجم سوؤرب يئارلا رّكذي
 اهبصتغا :اهتلحر ءدب ذنم تارم عبرأ تبصتغا دقل لجأ .ةعبارلا ةرملل تّبصتغا نأ

 يف اهاوآ دق ناك زعملل عار مث ,ًاعم نالزغلا يدايص نم نانثاو رقب يعارو نمأ لخو

 زازئمشالاب ءاهايإ مهسيندت ءانثأ يف ,ىلوألا ثالثلا تارملا يف ,ترعش دقل .هفهك

 سيدقلا ةصقر هب تدبتسا نمك اهقوف نوضتخي اوناك نيذلا شوحولا كئلوأ نم طقف
 ةعبارلا ةرملا يف نكل .ًالماح اهوكرتي الأ هللا ىلإ ةعرضتم اهتنحم تلمحتو "سوتيف"

 (مجرتملا). بولصملا حيسملل لائمت يأ وأ . حيسملا هيف بلص يذلا عضوملا -ةمجمجلا *
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 ءهل نعذتل اهبرض نأ دعب .عرش يذلاو اهقوف دقارلا باشلا هاجت يسأتلا نم قفدب ترعش

 اهسفن تلاحأو اهرعش تمطرق ,فطاعتلا اذه ىلع ًاباقعو .ًامثعلتم مالكلا قيقر اهعمسي

 .(واتريسلا) تادلب يف رجغلا كريس مهضرعي نيذلا كئلوأ لثم كحضم لول

 ةلسلس - اهيعاسم عيمج ةأفاكم ًاريخأ تدهاش ثيح .لتلا ةمق غولب دنع

 ةيطورخملا قوقتسلا نيب ةيولتم( نييدقملا قيرطلل) ضيبلاو ةيداقرلا ةيرخضلا تاخردلا

 ةريفغ عومج محدزت ثيح .ةمقلا يف (بولصملا) لاثق ىتح ًادوعص ؛ةريغصلا سئانكلل

 حفس دنع .ًالوزنو .(سدقم عوبسأ) لك يف (ايهاب) ةيالو عاقصأ عيمج نم سانلا نم

 رمت اترجش هيف ماع ناديم لوح محازتت (وتناس هتنوم) يف ةريغصلا لزانملا تدهاش لبجلا

 ىلع ًاضرأ "ودارداوك ايرام" تقرا كانه - لالظلا هيف كرحتتو نيتمقلا اتفيثك يدنه

 الكت ثيح ًاديج تف ةرضخ هوسكت لهس هب فحي - اذ وه .بارتلا تمثلو اههجو

 مايقلا ىلع همسا اهزمح يذلاو هيلإ قايتشالا لاط يذلا ناكملا اذوه - زعملا ناعطق

 دعب ةرم باصتغالاو رحلاو دربلاو عوجلاو بعتلا لمحت ىلع اهناعأ يذلاو ةلحرلاب
 اهبر تركش .اهبيلصل اهسفنب ًاعم اهترّمس يتلا بشخلا حاولأ ةأرملا تلبق ذإو .ىرخأ
 اهعمو ًابَبَخ تراس مث .اهرذن قيقحت نم اهنيكمتل تاملكلا نم طلتخم قفد يف

 لفي نأ .ىلع يش ةساحهلدت اوي" اهناكو ( رغئاس ةعتوم) ةدتماف :ىرخا ةرفةنبلفلا

 .ديلا لوانتم يف هتبيرز وأ هتسيرف
 ىلإ باب نم .اهءارو لوضفلا تراثأف .ًاماق سانلا ظاقيتسا دنع ةدلبلا تلخد

 :ةليلع تاهدهاشتل تزرب :ةيسأتم هوجو. «ةعتمسسم هوجو :ةذفات ىلإ ةذفان نمو بان

 - (سوساب سوتناس سوداور) يقترت تأدب نيحو .اهتاناعم دمأ لاط ,ةحيبق ,ةرذق

 ءدب دنع« اهيف شبنت ةدليلا نيزاتخو قرحت ةدلبلا ةماسق تناك ىلا ةدهولا قوق اشنملا

 اهب فحي .اهيتبكر ىلع لبجلا يقترت تعرش ءمخض بكوم اهعبت - (سدقملا قيرطلا)

 .نايبصلا راغص نم عمجو ؛نوزابخو نويفاكساو ؛مهلامعأ اوكرت نيذلا لاغبلا وسئاس
 نيذلا ةدلبلا لهأ اهدهاش .حابصلا *(ةيعوسات) نم نهسفنأ نعزتنا تاعرو ةوسنو

 اهدوعص ءدب دنع اهودهاش - راوطألا بيرغ صخش ىلإ مهترظن ةطاسبب اهيلإ اورظن

 (مجرتملا). مايأ ةعست رمتست ةدابع يكيلوثاكلا بهذملا يف < ةيعوساتلا *
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 .اهنزو لثم نزي ناك هنأ ٌدبال يذلا بيلصلا ًةلماح .ملأ يف ىلعألا ىلإ اهسفن رجت

 .اهدعاسي نأ ئرما يأل حامسلا ًةضفار

 نيرشعلاو عبرألا ةريغصلا سئانكلا نم لك دنع ةالصلل فقوتت اهودهاش امك

 ةهجاو يف ةرطنقملا بيراحملا عيمج يف ليثامتلا مادقأ .بحلاب ناتعرتم اهانيعو .مثلتو

 ترق“ وأ كالا نأ نوذ نم ةعاس لا ةعاس دميصت اهودهايقا انك :ركضلا

 ةيقيقح ةييدق قولحتي املثم اهرلحب لبللا لحام ذاق ةنخاو عاف ةرطق

 ل ملاع وهو - لبجلا ةورذ ىلإ "ودارداوك ايرام" تلصو

 كلذ عمو .ةقرزلا ىلإ ةبراضلا روخصلا نيب ةيمان (ديكروألا) راهزأو ماودلا ىلع دراب
 .اهيلع ًايشغم طقست نأ لبق ؛كرابملا اهظح ىلع هللا ركشتل ةيفاك ةوق اهيدل تيقب

 هيف برضي يذلا مهتفايض مرك رسحني مل نيذلا .(وتناس هتنوم) يلاهأ نم نوريثك
 اهنأ ديب ."ودارداوك ايرام" ىلع نكسلا اوضرع .ةدمو ةدم نيب جيجحلا وزغ ءارج لثملا

 انس لتقا وس.ن اك كيما نيستا قيرفلاا ىلإ قيرطلا فصتنم يف عقي فهك يف تماقأ
 نكت مل اهنأ ثيحب ًادج ئطاو فقس اذ ًاريغص ًافيوجت ناك .طقف ضراوقلاو رويطلل

 ىتح ةرطق ًةرطق لزانلا ءاملا ببسب دج ةبطر ناردج اذو .هيف ةبصتنم فقت نأ عيطتستل

 لهأ ّنظ .سطعت اهلعجي ناك يلمرلا رجحلا نم ةيضرأ اذو .بلحطلاب ةوسكم تراص
 ايرام" تنكم يتلا ةدارإلا ةوق نكل .اهتياهن دهشيس ام ناعرس ناكملا كلذ نأ ةدلبلا

 شيعلا نم كلذك اهتنكم اهلهاك ىلع ًاليقث ًابيلص ةلماح رهشأ ةثالث ريسلا نم "ودارداوك

 .(وتناس هتنوم) يف اهيف تثكم يتلا تاونسلا لاوط فايضملا ريغ رحجلا كلذ يف

 وه .جاجحلا ةرايزب ةوظح تاماقملا رثكأو .ًارازم "ودارداوك ايرام" فهك راص

 ةددععت اغابضأ تفدص: اهيشن ايش تت ةغرتق روعتقلا زورقو..(توليعما) لافكو

 همدختسي يذلا زمرقلا تارشح مدو نداعملا قيحاسمو تاتابنلا ةراصع نم ناولألا

 ر ؛كلفلا ةبق ينعت نأ اهب دصق ءاقرز ةيفلخ ءازإو .سبالملا غبص ىف نوطايخلا

 هلمح يذلا بيلصلاو .هيمدقو هيفك يف تَّقد يتلا ريماسملا :حيسملا مالآب ةلص اهل ءايشأ

 حمر .هداهشتسا ءادر .هيغدص يف زرغنأ يذلا كوشلا جات .هبحن ىضق هيلعو هرهظ ىلع

 ةجنفسإلا ؛هدلج يذلا طوسلا .ريماسملا اهب تقد ىتلا ةقرطملا ؛همحل قرتخا يذلا ةئملا دئاق

 .هيمدق دنع هب نوبعلي ةرفكلا دونجلا ناك يذلا درّتلا .ضماحلا ذيبنلا اهنم برش يتلا
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 تمسر امك .هتنايخ ىلع ةأفاكم "ادوهي"ل يطعأ يذلا ةضفلا عطق يواحلا سيكلاو

 هقرتخي (ًاسدقم ًابلق) كلذكو .(محل تيب) ىلإ ةاعرلاو (ةثالثلا كولملا) لد يذلا بكوكلا

 قيلعتل ًاناكم تصصخو .تابئاتلا اهلمعتست عقارب نزخل انازخو اهيذم: قفص امك كنيس

 .شق نم شارف ىلع حبذملا ةدعاق دنع دقرت تناكف يه امأ .روذنلا

 اهوتبت نيذلا (وتناس هتنوم) ةدلب يلاهأ ةبوبحم اهصالخإو اهتبيط اهتلعج دقل

 .ةبارعلا اهنومسي لافطألا قفط ام ناعرسو .اهتايح ةليط كانه تشاع تناك ول امك

 تناك .اهيلع حبنت نأ نود نم تاحاسلاو تويبلا لوخدب اهل حامسلاب بالكلا تعرشو

 لسغت ,ىضرملا ةرسأ دنع تاعاس يضقت تناك .نيرخآلا ةمدخو هلل ةسركم اهتايح

 دنع «انبتلا بامر ىف: تالباققلا نعاس كاك امك يولعأ نم: ناطتو ءالاب عيفاج

 تناك .نهتويب نع بيغتلا ىلإ نورطضي يتاوللا ناريجلا ةوسن راغص ىعرتو «ةدالولا
 نيزجاعلا نسلا يف نينعاطلا ةدعاسم لثم .ًاراثيإ تامهملا رثكأب مايقلل دادعتسا ىلع

 اهنلأسي جاوزلا نس يف يتاوللا ايابصلا تناك .مهسفنأب ةيعيبطلا مهتاجاح يلوت نع
 اهيلإ نولسوتي ايابصلا نولزاغملا نايبصلا ناكو ؛نهنم جاوزلل مدقتي نم لوح ةحيصنلا

 .مهايإ نهجيوزت نع كئلوأ عانتما ةلاح يف مهتابيبح رومأ ءايلوأ ىدل مهل طسوتت نأ
 نهبرض نهلوعب لواحي يتاوللا ةوسنلا تناكو .نيمصاختملا جاوزألا حلاصت تناك

 ام هنأ نهتفرعمل ًاذالم اهنيك ذاختا ىلا نردابي انزلا نهباكترال نهلتق وأ .نهلسكل

 .نهيمحت يه تماد ام ىذأ يأب نهسمي نأ ىلع ارجعي ( وكاتب ةعلوم) يف لجر نم

 يذلا ماعطلا نإ ثيحب ةلقلا نم غلبت ةيمكبو ةَقَدَص اهيلإ ىطعي شما لقا تناك

 يهو دهاشت تناك رصع لك يفو .ًامود اهتيافك زواجي ناك اهفهك يف نونمؤملا هكرتي

 تناك يتلا سبالملا مهيلع عزوت تناك امك .ماعط نم اهيدل ىقبت ام ءارقفلا كراشت

 ةيدترم ؛ءيدرلا مأ نسحلا وجلا يف ءاوس .طق اهدهاش دق دحأ نكي ملو .اهيلإ ىطعت

 تناك يذلا ,بوقثلاب ءيلملا (وترايسالا) شامق نم عونصملا ءسيكلا ىوس ءيش يأ

 .اهمودق موي هيدترت

 (وتناس هتنوم) ىلإ اومدق نيذلا (اراكسام) ةيلاسرإ دارفأب اهتقالع نكت مل

 نوكفني ال اوناك .ةميمح ةقالع (سدقملا حيسملا بلق) ةسينك يف سادقلاب لافتحالل

 .ةسينكلا ةرطيس نم تلف يذلا برضلا ,نيدتلا نم ئطاخلا برضلا نم سانلا نورذحي
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 يف (سرولف سأ) ةقطنم يف "ساد اتناكتيأ ساردب" ىلإ لاثملا ليبس يف نيريشم

 تارشع مد اورثن دق راصنألا نم طهرو "اريرف واوج" لاضلا ناك ثيح (وكوبمانرب)
 ةقيرطلا كلتب مهنأب نيدقتعم ركذلا ةفنآ ةرخصلا ىلع (اهمد هنمضب) صاخشألا

 ناك يذلا لاغتربلا ماكح دحأ ,"وايتسابس مود" كلملا ديق دق ناك يذلا رحسلا نولطبيس

 اوقل نيذلا ىلإ ةايحلا نوديعيو .ةبراغملا دض هداهج ءانثأ ضماغ وحن ىلع ىفتخا دق

 .سودرفلا ىلإ قيرطلا نودوقيو .ةريخألا ةكرعملا يف مهفتح
 ةيطسو ةلاح ( اراكسام) تانلاسرا ىلإ ةبسفلاب«لقمق "وةارداوك ايزام" تناك

 وجرتو مهيديأ لبقتو تايلاسرإلا دارفأ رورم دنع عكرت تناكف يه امأ .لالضلا مخاتت

 ةيدرألا يوذ (ءابآلا) كئلوأ عم ًاموي تدقع اهنأب اهنع فرعي مل هنأ ديب .مهتكرابم

 ,همهف بعصي ام ابلاغ يذلا مالكلا بولسأو .ةليوطلا ىحللاو ,سارجألاب ةهيبشلا

 .(وتناس هتنوم) يلاهأب اهتطبر يتلا كلت لثم ةيميمصو ةميمح تالص
 يتلا بائذلا نم .كلذك .مهظعاوم يف نينمؤملا نورذحي تايلاسرإلا دارفأ ناك

 نيفيزملا ءايبنألا كئلوأ نم يأ :هلك عيطقلا مهتلتل نالمحلا رهظم ةبيرزلا ىلإ للستت
 يف نورهظي اوناك .بابذلا لسعلا بذتجي امك مهبذتجت (وتناس هتنوم) تناك نيذلا

 ةيشح كارشس وا ”نادنسعملا نحوي“ لغف اهلغم كارتلا ةرلح نيدترم ةقيشلا اهغقذا

 ءاقلإب روفلا ىلع نورشابيو (بولصملا) لاثت بوص نودعصيو ةيتونهكلا ةيدرألا

 اما .اهلماكب ةدلبلا ةيلستل ًاميظع ًاردصم نولّكشي اوناك .ةموهفم ريغ ةيران ظعاوم

 ال يذلا لجرلا)وأ (ةيحتلملا ةديسلا) وأ ءرابجلا "هردب" وأ .نيلاوجلا تاياكحلا ةاور لثم

 نيذلا نييراوحلا طهر طق برقت مل "ودارداوك ايرام" نكل .رجغلا كريس يف (هل ماظع

 .جمهلا ظاعولا ءالؤه لوح نوقلحتي اوناك

 مايألا دحأ يف هجتت "ودارداوك ايرام" ودهاش نيح ةدلبلا يلاهأ بجعت كلذلو

 كلذ ىلع مهّضح نأ دعب اهلوح رادج ءانبب نيعوطتملا نم طهر عرش ثيح .ةربقملا بوص

 نإ ام يذلاو «ًاقماغ ايناوجرأ ًءادر سبلي ؛نوللا ةقماغ ةرشب وذ ءرعشلا ليوط لجر
 ناسنإ فصن قولخم مهنيب) نييراوحلا نم عمج عم مويلا كلذ حابص ةدلبلا ىلإ لصو
 ةماقإ ىتح مهسفنأ اوفلكي مل مهنأل مهِبَنأ ىتح (ةعبرألا ىلع يرجي ناك .ءناويح فصن

 وهو .توملا رّشوي نأ ًاقئالو ابسانم نكي ملأ .مهاتوم اهيف َنفد يتلا ضرألا لوح طئاح
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 سانلا ىلإ "ودارداوك ايرام" تمضنا تمصبو ؟هللا هجو ىري نأ ناسنالل حيتي يذلا

 يتلا راغصلا نابلصلاب طيحي وتلم فص يف اهنوموكيو ةراجحلا نوعمجي اوناك نيذلا
 ليصألا ىتح فتكل فتك مهعم تاما ةةدعاملا يف تعرشو سسفلا اهيقرعا

 عمتسيل عمجت طهر ةبحصب يدنهلا رمتلا يترجش تحت ةسيئرلا ةحاسلا يف تئبل هدعبو
 ناسنإ حور صالخل مهملا نم نإ لاقو هللا ركذ هنأ عمو .ةقماغلا ةرشبلا يذ لجرلا ىلإ

 ريغص هلإ هنأب درف لك مهو مس هذهف - اهتدارإ وأ هتدارإ صخشلا اذه رمدي نأ ام

 ضخشلا (ةلاثلا نضخشلا) ؟دارا ايلختم لحب نأ < هلوح: نيذلا ةهلآلا نم اتاك: ىلعأ

 ناك هنإف .كلذ لكاش امو .(بوؤدلا ةلمنلا) .دهتجاو دك يذلا صخشلا ,ىنب يذلا

 ودبي هثيدح ناك .اهنم ةملك لك نومهفي اوناك ةحضاو ةغلب رومألا هذه نع ثدحتي
 تلا ةيلتسلا اعلا دعب انين ةيداحأ وجا لقي ادنمتفو اسيوهتود يمرقرلا ىلع
 تناك .ءاسملا مئاسنب معنت تناك امنيب ءعراوشلا يف ؛ًاجراخ اهلدابتت رسألا تناك

 نود (دشرملا) ىلإ تصنت يهو .ًاماق اهسفن ًةروكم ؛ةحاسلا يف ثكق "ودارداوك ايرام"

 نم نوقابلا ضرعيو تقولا رخأتي نيحو .هنع اهرظن عفرت نأ نود ءء يش يأ هلايضص نأ

 عفرت ىرخألا يه تناك .ًاليل حاتريل هيوأي ًافقس بيرغلا ىلع ةحاسلا يف ةدلبلا ناكس

 لجرلا ناكو .لجخ يف .اهفهك هيلع ضرعتو - اهوحن عيمجلا ريدتسيف - اهتريقع

 يف هثوكم لاوط (دشرملا) لظ .لبجلا بناج ًايقترم ددرت نود نم اهعبتي ليحنلا
 رمعو فظن دقل ."ودارداوك ايرام' فهك يف مانيو .لمعيو دشري (وتناس هتنوم)

 قيرطلا) يتهج ىلع ةراجحلا نم روس ىنبو ءاهلك لبجلا ىلع ةماقملا ةريغصلا سئانكلا

 ليللا نايضقي اناك لب :يه الو ماني ناك ام هنإ نولوقي سانلا ذخأ نيح دعبو .(سدقملا

 نورخآ معز نيح يف .ناولألا ددعتم ريغصلا حبذملا ةدعاق دنع حورلا رومأ نع ناثدحتي

 نكت مل ,لاح لك ىلعو .همون بقارت يه تناك امنيب شقلا شارف ىلع ماني ناك هنأ
 :ًاراهن راجحألا لقن هكراشت .ةظحل هتمزالم نع فقوتتل ةقيقحلا يف "ودارداوك ايرام"

 مويلا حابص اهلك ةدلبلا تبرغتسا .كلذ عمو .ًاليل نيتحوتفم دج نينيعب هيلإ يغصتو

 دق "ودارداوك ايرام" نأو ء.(وتناس هتئوم) رداغ دق (دشرملا) نأ هيف تفشتكا يذلا

 :ةعم تاخرو.هعابتا ىلإ تمضتا
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 ةيدسب تق نيا هنيزت ميدق يرخص ىنبم دجوي ؛(ايهاب) ةنيدم يلاعأ يف ةحاس يف

 يئارق ضعب نمخ دق امكو .رفص ةكيمس ناردج ,نوجسلا لثم .هب طيحتو ضيبو دوس

 دارفأ مهو .(نيينيشتوباكلا) ةريدأ دحأ ,.(ةمحرلا ةديس ريد) :ةيمالظلل نصح هنأ

 مكثدحأ مل .ةيريشبتلا ةسامحلاو حورلا عاضخإ ةيلمع ةسراممب ةروهشملا فئاوطلا ىدحإ

 تيضمأ نيح هتفرع امب مكئبنأ يك ؟هوركم وه امل زمر يررحت يأ نويع يف وه ناكم نع
 .نيموي لبق هلخاد لماك موي رصع

 لئاسرلا كلت ىدحإ لقن ضرغل .ءضرألا ةعيسط صحفتأل كانه ىلإ بهذأ مل
 تانكذلا ىلإ مدّقت نأ ءقافرلا نم ريثكلا ىري امك .بجي يتلاو ًايوبرت ةفينعلا

 جايس ميطحت ضرغل كلذو . ةفارخلاو لالغتسالا عالق عيسجو ةريدألاو ةيركسعلا

 كلت نأ مهل نيبتل .لامعلا ناهذأ يف ةداع تاسسؤملا هذه رطؤي يذلا تانمرجملا

 وعدت تناك يتلا ةنولشرب يف ةعامجلا نوركذت له) .اهيلع موجهلل ةضرع تاسسؤملا

 نِهَمَرَح يذلا يوسنلا نهعضو نعجرتسي يكل تابهارلا ليبحتو ةريدألا ةمجاهم ىلإ
 واوج" همسا ديدحتلا هجو ىلع *خأ ىلإ ثدحتأل ريدلا اذه ىلإ تبهذ .(؟هنم لزعلا

 ناك ةبيرغ ةياكح ةءارقب ظحلا ينفلاح نأ فداص ذإ "ونايشرام تنوم يد اتسيلجن افيا

 .اهفلؤم وه
 ىكدتدح نأ قبس يذلا :"اريفيلزا اس يذاخسيتاب ةيزوخ“ روتكدلا ىعزم نحأ هلا

 ءابرقأ 5 و اا , يف هعم نواعتأ يذلاو .,ةمجمجلا سايق يف هباتك نع

 روتكدلا ناك امنيبو ."افارب اناك يد" نورابلا وهو الأ ,عاقصألا هذه يف لجر ىوقأ

 وعدملا .هيلإ ترشا يذلا لجرلا ىور .ةيطيرش ةدود درطل لهسملا هلواني "اريفيلوا"

 ةدم اهلالتحا ىلع تضم نورابلا ىلإ دوعت ةعرزم نأ فيك يماحملا "سيداديب سيليل"

 دقو .ًامارح ًاضرأ اهولاحأ نيناجم فرط نم كلذو ؛مويلا كلذ ىتح ًابيرقت نيتنس

 ىلإ ةعرزملا ةداعإ لجأ نم ةمكحملا ءامأ عفارتلا ةيلوؤسم "سيداديب سيليل"ب تطينأ

 هلع عافدلا هبجاو نم نأ ركذلا فنا نورابلا رعشي يذلا ةيكلملا قح مساب نورابلا

 ربخ يه نييطارقتسرألا دحأ كلم ىلع نيِلَغَتسملا نم طهر ءاليتسا ةقيقح نإ .ةسامحب
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 نيدلا يف نيبصعتم ةقالعلا ووذ ءارقفلا ناك ولو ىتح .؛ماودلا ىلع يروثلا عماسم ّرسي

 ةيطيرشلا ةدودلا درطل ةوقب رصعي وهو ضوحلا ادعتقم ناك امنيب يماحملا معز امك -

 :ىعافس.ره ىتذأ غلتا ىلعج ىذلا نكل البناء ايسيكلا نهتم تلات نأ قبض ىقلا

 ."انوجم" "سيداديب سيليل" هيمسي ًائيش نوسراميو يندملا جاوزلا نوضفري مهنأ ,ةأجف
 بحلا كلسم هتفصب هيلع فرعتيس ةيعامتجالا بيلاسألا نطاوبب فراع ئرما يأ نكل

 ىلإ ةرورضلا مكحب تاطلسلا رطضت فوس داسفلا اذه لثم مايق ىلع ليلدبو" .رحلا
 ةفنا ةياكحلا هذه نع ةرابع ئشانلا يماحملا ليلد ناك ."ضرألا نم نيبصتغملا درط

 يه هتامدخ اهيلإ يدسي يتلا ,ةسينكلا عم ؤطاوتلاب اهيلع لصح دق ناك يتلا ركذلا
 ندل نم ةعرزملا ىلإ "ونايشرام تنوم يداتسيلجن افيا واوج" خألا لسرأ دقل .ًاضيأ
 ىلغاشل ةلاضلا تاسرامملا نيدت تارارقإ مّلست دق ناك يذلا (ايهاب) ةفقاسأ سيئر

 اعاترم ريصق تقو دعب داعو "سودوناك" يف يرجي ام ىريل بهارلا بهذ .ضرألا كلت

 .ىأر دق امب ًازفتسمو

 ىلإ ةبسنلاب ةرم تناك ةبرجتلا نأ بير الو ءريثكلا ىلع ليلَدَل هتياور نإ
 اهروطس نيب هتياور هب يصوت ام نأف .ررحتملا لقعلا ىلإ ةبسنلابو (ينيشتوباكلا)
 ةطاسوب يقبطلا عمتجملا اهقنخي يتلا ررحتلا ةزيرغف .ريثم ءيشل ةيناحورلا يف ةطرفملا

 - ةلودلاو ,نيدلا ,سرادملا ءرّسألا - يرطف وه ام ضيوقتل ةمدختسملا تاودألا كلت

 نمض - اوراث مهنأ ىلع اهلك مهرهاظم لدت نيذلا لاجرلا ءالؤه ىطخ دوقت ةزيرغلا هذه
 ببسلا نألو .تابغرلاو رعاشملا حبك فدهتست يتلا ةسسؤملا كلت هجوب - هب اوراث ام

 دعب ليزاربلا يف رداصلاو ةيندملا تاجيزلا حيبي يذلا نوناقلل عايصنالا ضفر وه نلعملا

 اهلحو .ةيرحب تاداحتإلا دقع ىلإ (سودوناك) يلاهأ دمع دقف ؛ةيروطاربمإلا طوقس

 فلخلا ةوبأب مامتهالا مدع كلذكو ؛كلذ ىلع ةأرملاو لجرلا نم لك قفتا ام ذإ ,ةيرحب
 مسا هيلع نوقلطي يذلا - مههجوم وأ مهميعز مهمّلع نأ ذنم تاهمألا ماحرأ يف بجنملا

 هلك اذه يف سيلأ .اودلو دق مهنوك ةقيقح درجمل نويعرش لافطألا عيمج نأ - (دشرملا)
 راج انتروث نم ةددحم ةيساسأ ًاراكفأ نأك ؟مكيلإ ةبسنلاب آفولأم ودبي ام ءيش

 ؟كلذك سيلأ ..(سودوناك) يف ًايلمع اهقيبطت
 ريغو ةيعرشلا ةبرذلا نيب لضافلا نئاشلا طخلا ءانتخا :ةررحتم ةوبأ ءررحعم بح

 روعشلا ىلع انبلغت اذإو .راعلا الو ةماركلا ثري ال ناسنإلا نأب داقتعالاو ؛ةيعرشلا
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 ؟ (ينيشتوباكلا) خألا اذه ةرايز يف ال مأ ًابيصم انأ تنك له :لءاستنلف يعيبطلا روفنلاب

 اداقتعا ةلباقملا بيترت ىرجأ يذلا وه "افارب اناك يد" نورابلل ئشانلا يماحملا ناك

 .(رمألا عقاو يف حيحص اذهو) ةينيدلا ةفارخلا عوضومب تاونس ذنم تفغش دق يننأب هنم

 ءادهشلاو نيسيدقلا روصب اهناردج تألتما ةفرغ وهو ءريدلا معطم يف ةلباقملا تق

 نودتري نابهر هيلإ يتأي ام ابلاغ ناك ضوحو .ديمرقلاب وسكم ريغص قاورل ةرواجم

 رفغ .ءاملا نم ًءالد هنم اوبحسيل ضيب لابحب نوقطنمتيو نوللا ةينب ةيدرألاو تاوسنلقلا
 ةثداحملا عيطتسن اننأ فشتكا نيح مالكلا ريثك راصو اهلك يتلئسأ يل بهارلا

 ,ةماقلا ريصق .ًاعفاي ًاباش لازي ال .بونجلا يلاهأ نم هنإ .ةيلصألا هتغل .ةيلاطيإلاب

 افيوجت امأ .ةظقيلا مالحأب ًاعلوم هنوكب يشي ضيرع دج نيبج اذ ؛ةيحللا فيثك .ًانيدب
 ,رمألا ةقيقح يفو .ةيبصعو ةريقح ؛ةميئل ةعيبط ىلع ليلدف هتبقر كمسو ةيغدص

 ةيلاسرإ لشفل (سودوناك) دض ًادقح ًانلتمت لازي ال هنأ ثيدحلا لالخ نم تظحال

 نيح كانه هنم ىناع دق هنأ دبال يذلا فوخلا ببسبو :كانه ىلإ هب تءاج يتلا ريشبتلا

 .نيلأضلا ةقطارهلا نيب ناك

 .(ةروغلا ةرارش) ةفيحص نم ةذغ دادعأل ةدام نوكي هيحفش نيب نم هتملع ام

 يميدع ءاطسب ًاسانأ (سودوناك) يف نأب يكوكش تدكأ ةلباقملا نأ عوضوملا رهوجو

 نحن .فرعن يتلا ءايشألا نم ريثكلاب ,بسح لايخلاو ةرطفلا ةوقب ,ًالعف نوموقي ةربخلا
 دقل .متنأ اومكحا .ضرألا ىلع ةلادعلا مكح ةماقإل ةمزال اهنإ ,نييبروألا نييروشلا

 نم نانثا هبحصي (سودوناك) يف ريغ ال ًاعوبسأ "اتسيلجنافيا واوج" خألا ىضمأ

 ةرواجملا تادلبلا ىدحإ ةيشربأ يعارو (ايهاب) نم رخآ (ينيشتوباك) :هفنص

 ذإ) "واوج" ألا ههركي - ًارباع اهلوقأ ينعد- يذلا "ميكاوي مود" همسا (سودوناك)ل

 لبقو .(نوناقلا نع نيجراخلا عم سانلا فطاعت ريثي .رهاط ريغ .ريكس هنأب همهتي
 تامالع اوظحال - آموي رشع ةينامث تقرغتسا ةينضم ةلحر دعب -(سودوناك) غولب

 نيحو :كانه ىلإ مهذخأ ىلع ءالدألا نم ليلد يأ ةقفاوم مدعل كلذو .ىضوفلاو درمتلا

 ةليوط قدانب نولمحي لاجر ةيرود اوقتلا ةعرزملا نم خسارف ةثالث ةفاسم ىلع اوراص

 طسوت لضفب الإ رورملاب مهل اوحمسي ملو يئادع جازمب مهولباق ةمخض ىدمو ريساوملا
2. 

 ةليحن تاقولخم نم ةعامج اوقتلا (سودوناك١ يفو .هنوفرعي اوناك يذلا "ميكاوي مود"
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 حالسلاب نيججدم .شقو نيط نم خاوكأ يف ضعب قوف مهضعب محدزي ؛تاومألاك ةبحاش
 ةعاترملا تاملكلا نإ ."هلتق تاطلسلا تلواح نأ قبس يذلا (دشرملا) ةيامحل'

 ,ةحلسألا نم ةمخضلا ةيمكلا كلت هتيؤر دنع هعابطنا ركذتسا ذإ ؛(ينيشتوباك)لل

 ارئاتك ذإ::ةالئصلا دنع الوب لكآلا ديغال :اهويعزتيل اونوكيردل" ءىتذأ ىف نرق لاوتآل

 ,شيطارخلا ةمزحأو ىدملاو تاسدسملاو تانيبرقلاو ةريصقلا قدانبلاب مهحلستب نيروخف

 تدعضو | دق كيك ناز م ةقيقللا هيزأ نأ عطتسأ ملا «هنرح ناو ىلع اتاك ول امك

 دقل .(ةوقلاب نورابلا ضرأ مهلالتحا ذنم برحلا هذه نش مزاللا نم نأ اودجو مهنأ هل
 ركذو :ةخراصلا مهتاء ادتعا ببسب نيروهشم نيمرجم لاجرلا ءالؤه نيب نم نأ يل دكأ
 "اهلوطو ةقطنملا ضرع يف هتوسقب فورعملا" "سيلبإلا واوج" ءديدحتلا هجو ىلع مهدحأ

 ناكو .نوناقلا نع نيجراخلا نم ةباصع عم (سودوناك) يف شيعلل ءاج دق ناك يذلاو

 هذهب (دشرملا) مال فيك "اتسيلجنافيا واوج" خألا يوري .(دشرملا) يمزالم دحأ

 مكنأ ًاحيحص ناك نإ "سودوناك" يف ءاقبلاب نيمرجملل حّمسي اذاملا :تاملكلا

 دق اوناك نإف .نيبيط ًاسانأ مهنم لعجنل) :باوجلا ناك .(؟نوعّدت امك نويحيسم

 ءزج مهنأب نورعشي مهنإ .هيف نوشيعي اوناك يذلا رقفلا ببسب كلذف ءاولتق وأ اوقرس
 لمع ياب مايقلل نودعتسم مهنإ .نوركاش اذه لجا نم مهو .انه ةيناسنإلا ةرسألا نم

 انموهفم نإ .مئارجلا نم ديزملا نوبكتريسف مهلوبق انضفر ام اذإو .مهسفنأ صيلختل
 عم هلك قافتالا قفتت ءقافر اي ؛,تاملكلا هذه .(هسرامي حيسملا ناك يذلا كلذ وه ريخلل

 نود نم يروث .ةيعيبطلا ةلاحلا يف رئاث وه قراسلا نأ اديج نوملعت .ةيرحلا ةفسلف

 نم ؛نوريثك قافر ناك ,ةيماردلا (ةنويموكلا) مايأ يف هنأ ًاديج نوركذت امك دصق
 ةعيلط يف ؛ةيزاوجربلا نوجس يف لحارم اوضمأ نيذلاو نيمرجمك مهيلإ رظني ناك نيذلا
 .مهسوفن مركو مهتلوطب ىلع ليلدلا نيميقم ,لامعلا عم فتكل فتك .حافكلا

 يهو ؛(سوشتنوغاي) مهسفنأ نومسي (سودوناك) يف سانلا نإ :ةمهم ةقيقح

 يضارألا يف أارشبم هتالحر نم مغرلا ىلع بهارلا فرتعي مل .*نيدرمتملا ينعت ةملك

 نيرذح ًاموي اوناك نيذلا لاجرلا كئلوأو مادقألا تايراع ةوسنلا كتلوأب ,ةيفلخلا

 ابنجت (نيدرمتم) ىلإ اهمجرتأ مل . (دشرملا) يرصانم ىلإ ةراشإلل (سوشتنوغاي) ةملك درت ةياورلا يف *
 (مجرتملا). ةيدايحلا (راصنألا) مادختسا ىلإ تصلخو . ةيباجيإلا اهتلالدل (راوث) ىلإ الو ةيبلسلا اهتلالدل
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 ال ,عمتجملل ءادعأ مهنإ" .ةسينكلاو هللا دنع نم ةمهم يوذ ًاسانأ .ًادج نيعضاوتمو

 اوهوفتيل ًاضعب مهضعب عطاقيو ,نوحياصتي .ًاماق نولعفنم .نوجاتهم مهنإ .نوحلصني
 ةديمحلا قالخألاو ماظنلاو نوناقلا ضوقت ئدابم ...يحيسملا عماسم قرطي ءاره عظفأب

 ىلا تهذيب نأ ةييلع هجور صالخ ىفبني'نف لك نأ العم نوستعز مهنإ .ناميإلاو

 ام نوفرعت له ."(لاجدلا حيسملا) ةضبق يف تعقو دق ملاعلا ةيقب نأل" (سودوناك)

 اهنودعي مهنإ .ةيروهمجلا ,قافر اي لجأ !ةيروهمجلا هنإ ؟لاجدلا حيسملاب ءالؤه ينعي
 يقيقح هريغو «بير نود نم يديرجت رورشلا هذه ضعب .دوجوم رش لك نع ةلوؤسم

 تنوم يداتسيلجن افياواوج" خألا عطتسي مل .لخدلا بئارضو عوجلا لثم يدامو

 وأ هتفئاط وأ وه نوكي نأ كشأ انأو .اهعمس ىتلا ءايشألا قدصي نأ "ونايشترام

 امك .ةيروهمجلا نأل كلذ ؛ليزاربلا يف ديدجلا ماظنلل ًاريثك نيسمحتم ًامومع ةسينكلا
 نكل .ةسينكلل ًافاعضإ ينعت نيينوسام لاب صغت يتلا ,ةقباس ةلاسر يف مكيلإ تبتك
 ينفيخم هنأ (ينيشتوباكلا) بسح ذإو !لاجد حيسمك اهيلإ رظنلا نع ًادج ديعب كلذ

 مهنإ) :لاق .ىقيسوملاك ينذأ ىلع اهعقو ناك ءايشأ لوقي ىضم ,يبضغ ٌريثم وأ
 اوبصن دقو .ةيروتسدلا دلبلا ةموكحل ةمواقم حالسلاب ةججدم ةينيد - ةيسايس ةفئاط

 نوفرتعي وأ ةيروهمجلا نيناوقب نولبقي ال ادارفأ مهتفصب ةلود لخاد ةلود مهسفنأ

 نا كاردإ نع ينهذلا هامع هقاعا دقل .(كانه لوادتلاب اهتلمعل نوحمسي وا اهناطلسب

 ذنم ةيرحلا ودع دض ةروشلا اوراتخا دقو ؛ئطخت ال يتلا ةرطفلا يوذ ,ةوخألا ءالؤه

 ضرألا يف قحلا مهيلع ركنتو مهيلع روجت يتلا ةطلسلا يه نمو .ةطلسلا :اهمايق
 ليلدل اهتبراحمل نيحلسم مهنوك ةقيقح نإ ؟ةيروهمجلا يه تسيلأ ؟ةاواسملاو مّلعتلاو
 نودهطضملا هكلمي يذلا ديحولا ليبسلا ...كلذك ليبسلا رايتخا اونسحأ دق مهنأ ىلع

 .فنعلا :مهدويق رسكل

 خألا دكؤي»:باريغعسالل ةراثإ ريثكأ ءىشل ازدهعشتسا:رمألا يقام لك اذه سبل

 ةيكلملا ماظن ءعاشملا سنجلا ىلع ًالضف ترقأ دق (سودناك) نإ يل "اتسيلجئافيإ واوج"

 ةئيطخل اهنإ ةعامجلا عنقأ دق (دشرملا) نإ لاقيو ..درف لك صخب ءيش لك نإ :ةعاشملا

 درف يأل اكلم لوقنم هبش وأ لوقنم كلم يأ دعب نأ - اديج يتاملك ىلإ اوهبتنا -
 يه :ةعامجلا ىلإ اهتيكلم هرعت ةفيلألا تاناويحلاو ةّلغلا يضارأو نكاسملاف .دحاو
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 صلقت صخشلا تاينتقم ترثك املك هنأ (دشرملا) مهعنقأ دقل ..درفل تسيلو عيمجلل

 ًايفخم ءانءارآ قبطي هنأكف ..ةمايقلا موي مهنع يضرملا كئلوأ نمض نوكي نأ لامتحا

 نابسحلا يف ذخأي نأ ىلإ ةجاحلا يأ :ةيكيتكت ضارغأل ةينيد ةهجاو ءارو اهايإ
 يف .نيقشنملا نم ةعامج لكشت نأ ًاعئار سيلأ .هعابتأل عضاوتملا يفاقثلا ىوتسملا

 ةيعامجلا ةيكلملا هيف تلحو .لاملاو جاوزلا نع ىلخت اعمتجم ؛ليزاربلا نم ةيئان عاقصأ

 ؟ةضاخلا يكلم لحم

 تنوم يداتسيلجن افيا واوج" خألا ناك امنيب يلقع يف رودتو رودت تناك ةركفلا هذه

 نقلا نموه ىف ١ سروزلاك ىف دا ةغيسس هاد ظعو دش هنا ودكم "رن يشار اد
 ىلإ عوجرلا ىلع سانلا هّثحل (ًايتناتستورب) و (ًاينوسام) ىمسي هسفن دجو .تماصلا
 ىلإ هترطضا ةجرد ىلإ مهفطاوع تمرطضا ةيروهمجلا ةعاط مهدشان نأ دعب هنأو .مهارق

 ببسي كانه اهنظلس ةسينكلا تذقف دنقل) :لاق «:ةحورب ةاجتلاو ( سوةوناك) :نف:تورملا

 مل .(دبعم ءاشنإل راهنلا لاوط لمعلا ىلع اهلك ةرمزلا لمح يف هتقو يضقب نونجم لجر
 كئلوأ هاجت طقف فطاعقتلاو ةداعسلاب كلذ لدب ترعش لب .هءايتسا هكراشأ نأ عطتسأ

 :ةيفلخلا ليزاربلا يضارأ يف ءاهدامر نم ةيناث ثعبنت تذخأ مهلضفب هنأ ادب نيذلا لاجرلا

 .ابروأ يف ةروحدملا تاروثلا رحب يف اهتقرغأ دق اهنأب ةيعجرلا ىوقلا دقتعت ىتلا "ةركفلا"

 .طق ةلاسر ال وأ ؛ةيلاتلا يتلاسر ىلإو اذه
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 ًايمسر (رودافلس) ةمكحم ,"افاربناك يد" نورابلا يماحم ."سداديب سيليل" غلبأ

 لاوط كانه ناك ينوناقلا راشتسملا نأب املع ,عاعرلا اهازغ دق (سودوناك) ةعرزم نأ

 ناك يذلا سيدقلا نإ :ةقطنملا ءاحنأ عيمج يف ربخلا رشتنا ام ناعرسو .روهش ةئالث

 لالتب طاحملا عضوملا كلذ يف رقتسا دق نرق عبر ةدم اهلوطو دالبلا ضرع يف لوجي
 +( سودوتاكلا) نم ةغوفضملا تابضقلا ةنمست رارغ ىلع (سوهوناك)' ىمسملاو ةيركيض

 ناكملا ناك .اهنيخدت ىلع كانه نونطاقلا داتعا ركسلا بصق ناقيس نم عطق يهو

 - ازاف) ئطاوش ىلع ًاليل مهراقبأ عم اوفقوت ام ًاريثك مهنأل رقبلا ةاعرل افورعم
 ىضرملاو ةاطخلاو نييلوضفلا نم تاعامج تيؤر ةيلاتلا رهشألاو عيباسألا يفو .(سراب

 ةترخلاو قزيشلاو ةنوتحلاو:لاسضنقلا نيه نيفداقلا ةلادتعلا وم نيرانيلاو:نيدرفتنملاو

 .ذالملا ,ةرفغملا كانه اودجي نأب لمأ وأ سجاه مهجلاخي ,.(سودوناك) وحن نيهجوتم

 .ةداعسلا .ةيفاعلا

 نوكيس هنإ لاق ًادبعم ينبي عرش هعابتأو (دشرملا) لوصول يلاتلا مويلا حابص يف

 اذه ماقي نأ ررق امك .كرابملا حيسملل سركيسو .ًادج ناليوط ناجرب هلو رخصلا نم هّلك
 ظعي وهو لاق .ةعرزملا ىلصم يه يتلا .ةميدقلا (وينوتنأ وتناس) ةسينك لباقم دبعملا
 ..يدي عفار يّنا .مهيديأ ءاينغألا عفريل) :ةنيدملا يلاعأ يف ةحوتفم ران ءوض ىف

 زنكلا ,سودرفلاب رفظت نأ عيطتست ةدلاخ ًاحور ينبهو يذلا هللا ءانبأ دحأ ينألو

 ةايحلا هذه يف ًاريقف ينلعج دق برلا نأل يدي عفرأ ينإ .هتاذب مئاقلا ديحولا يقيقحلا

 اهؤلم لالظ يف تزرب كاذ دنع .(مهيديأ ءاينغألا عفريل .ةرخآلا يف ينتغأ يك

 ةينطقلا تازولبلاو دولجلاو ةيلابلا لامسألا نيب نم ,ةعوفرملا عرذألا نم ٌةباغ تارارشلا

 ةلمكملا فصن نكاسملا نيب بكاوم اوماقأو .اهدعبو هتظعوم لبق ءالؤه ىَلَص .ةئرتهملا
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 نكمي ناك .نوماني اوناك ثيح .حاولألاو قرخلا نم ةريغص عطق نم ةعونصملا يوآملاو

 (حيسملا ايحي)و (ءارذعلا ايحت) :نوحيصي مهو ةيفلخلا عاقصألا ليل يف مهعامس
 باعلألا عنصي (اليدنارام) نم لجر ناك .(لاجدلا حيسملل توملا)و (ناقل توملا)و
 لئاوأ نم أدحاو - تايرانلا يصاصتخا "ويتوتنا" - تاناجرهملا يف اهلعشيو ةيرانلا

 لعشت تناك (سودوناك) يف بكاوم تماق املكو .تقولا كلذ ذنمو .نيمداقلا جاجحلا

 .سوؤرلا قوف ةيرانلا خيراوصلا رجفتتف ةفوفصم عطق
 هدعاس دق ناك .هتدعاسمو رهام ءانب ةروشمب دبعملا يف لمعلا هجوي (دشرملا) ناك

 نم (سلويويرك) يف كرابملا حيسملا ةسينك ةماقإو ةريثك ةريغص سئانك رامعإ يف
 بلجو لمرلا ةلبرغو راجحألا علقل نيبئاتلا نيع امك .ًادعاصف ضرألا ىوتسم

 نم ةفلؤم - ًامئاص نكي مل نإ - ةليئض ةبجو لوانت دعب .ءاسملا لوأ يفو .باشخألا
 ناك .ءاملا نم تارطق عضبو يلغملا (توهنيملا) نم ةمقلو ةهكاف نم ةعطقو زبخ ةرسك

 ةالص) بقعو .ةفايضلا مرك ىلع نيرخآلا ضحيو ددجلا نيمداقلاب بحري (دشرملا)

 فشقتلا لوح مهظعي قبللا هتوص ناك .(ميرم اي كيلع مالسلا)و ء(انابا)و (ناميإلا

 اهيوري ناك يتلا ةيديلقتلا صصقلا هبشت يتلا ىؤرلا مهكراشيو دهزلاو تاوهشلا عمقو

 هلك حوضولاب اهتيؤر نكمي ناك - ةبيرق ةياهنلا :فايرألا يف نولوجتملا نوصاصقلا
 نم لفاحج لاسرإ ةيروهمجلا لصاوتسو .(اليفافآ) يلاعأ نم (سودوناك) ىرث املثم
 نكل .نيجاتحملا ىلإ ثدحتلا نم هعنمو هرسأ لواحتل قدانبلاو ةيمسرلا تازبلا يوذ

 .حيسملا ضعي نأ عيطتسي نلف ؛(ريبكلا بلكلا) اهحفسي دق يتلا ءامدلا تلاس امهم

 نأ ىتح سماد دج يلك مالظب ايندلا فوسك قرغيسو .لازلز مث ,نافوط كانه نوكيس
 ريغ ةكرعملا ءادصأ ددرتت نيح يف .نايمعلا لعفي امك ,سمللاب ىدْوي نأ دبال ءىش لك
 ؛قرشم فاص رجف تاذ ؛بابضلا عشقني نيح نكل .علهلا نم فولأ توميسو .ديعب

 (سودوناك) لالت ىلع مهب أطيحم "وايتسابس مود" شيج ءاسنلاو لاجرلا ىريس
 نم ملاعلا رهطو ؛(ناق) تاباصع رحد دق ميظعلا كلملا نوكيس كاذ دنع .اهحوفسو

 فوطعلا ههجو نودهاشيس .هفيسو عامللا هعردب "وايتسابس مود" نودهاشيس .ربلا لجأ

 عصرملا بُهذملا *لجلا تاذ هتباد رهظ ىلع نيقاسلا جرفنم وهو مهل مستبيسو .رغلا

 (مجرتملا). ةبادلا جرسل شكرزم ءاطغ - لجل *
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 عم دوعيل .مدآ ينب صيلخت يف هتمهم زاجنإ دعب هتيطم ىلع ًالحار هنوريسو .ساملاب

 .رحبلا قامعا ىلإ هشيج

 تالاسغلاو نولاوجلا نوعئابلاو نوئربملاو نوجلاعم لاو نوصصاحملاو نوغابدلا رعش
 ,رفسلا نم ةدع لايلو مايأ دعب (سودوناك) ىلإ نلصو يتاوللا تالوستملاو تالباقلاو

 نع رف حرا بنقلا شامقب ةاطغم ةبرع يف يويندلا نهعاتم تابحصتسم

 ديريو عمتسي عيمجلاو .مالظلا يف ءاصفرقلا تاسلاج نآلا كانه نك يتاوللاو

 (دشرملا) عابتأ ناميإب اودشناو اولضدقل :كقرؤرغا دق عينويغ.نأب اورعش م. قيدنصتلا

 .قتاقحلاو ليتازعلاو تاولضلا اويلعت ام ناغرس:نوفرغت اوتاك ام: قيذلا ,هضفن لئاوآلا

 .ملعتلا ىلع نيصيرحلا رثكأ نم (سودوناك) يف رجتملا بحاص "افون اليف وينوتنأ" ناك
 كلذو .ًاثيدح ةعورزملا لوقحلاب ًارورم وأ .رهنلا ئطاوش ةاذاحمب ًاريثك ىشمتي ناك دقن

 يتلاو ,هيهاونو نيدلا اياصو حاضيإ يف ًاروبص ناك يذلا ؛(كرابملا ريغصلا) ةقفرب

 "واسنوسأ" هتليدعو ."اينوتنأ" هتجوزو ؛"ويرونوه" هاخأ كاذ دنع "وينوتنا" اهملع

 .نيجوزلا لافطأو

 دوجول ًارظنو .محلو راضخو بوبح مهيدل تناك ذإ ؛ماعطلا يف صقن ةمث نكي مل

 ةنوؤملا نودفاولا بلج دقو .ليصاحملا ةعارز مهعسو يف ناك دقف (سراب-ازاف) يف ءاملا

 فلعلاو ريزانخلاو بنارألاو جاجدلا مهيلإ لسرت ام ًابلاغ ىرخألا ندملا تناكو .مهعم

 ةروصب هعيزوت نامضو ماعطلا نزخ "افوناليف وينوتنأ" نم (دشرملا) بلط دقو .زعملاو

 ,(دشرملا) ميلاعت قفو ىلع نكلو ,ةنيعم تاهيجوت ةيأ نودبو .نيزوعملا ىلع ةلداع

 ىلوت .تاديقعتلا نم لخت مل نإو ؛ًائيشف ًائيش ةمظنم (سودوناك) يف ةايحلا تدغ'

 نوكت ال نأ ىلع ,مهتاناعإ مّلستو نيمداقلا جاجحلا هيجوت ةمهم (كرابملا ريغصلا)

 (يبموك) ىلإ باهذلا مهيلع بترت ةيروهمجلا ةلمعب عربتلا اودارأ اذإف ,ةيدقن
 ناعيطتسيو لاتقلا نافرعي اناك نيذللا "وجاب" وأ "واوج توبأ" ةبحصب .(ويزاوج)و
 ,قراطم ءروخص تاعطاق .فراجم :دبعملل ءايشأ ءارش ىلع اهقافنإل كلذو ,مهتيامح

 طيرارقلاو متاوخلا امأ .بولصملا نابلصو .نيسيدق ليثامت ,ةزاتمم باشخأ .*نداوف

 020000 ا

 (ويوقملا )..: زازا
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 ةطيسبلا ةنيزلا تادعمو ةمميدقلا تاكوكسملاو طاشمألاو تادالقلاو تاشوربلا كباشمو

 "ودارداوك ايرام" مألا اهتعضو دقف جاجحلا اهمدقي يتلا ءمظعلا وأ نيطلا نم ةعونصملا

 بألا مدق املك (وينوتنا وتناس) ةسينك يف ضرعي زنكلا اذه ناكو .يجاجز قودنص يف

 وأ سادقلا مسارم يدؤيل :ةقطنملا نم رخآ ةيشربأ يغار وأ (يبموك) نم "ميكاوي"

 ةمث تناك ماودلا ىلعو .(سودوناك) يف سانلا جيوزت وأ ديسمعتلا وأ فارتسعآلا

 انهو" وار وبا و" يكل قاوج" ةلاذعلا ةحاو نما اراه نمارق دقو: ةيلافدحا كاريعانم

 :ةبيرق علاقم نم دبعملل رجحلا بلجت تناك يتلا عيماجملا .(سودوناك) يف نيلجر ىوقأ

 نم ةأرما يهو "ايروك اينيردناسكلا" كلذكو "واوج توبأ" ةجوز "انيراتاك" تناكو

 ةايحلا تناك .ءانبلا لامعل ماعطلا نادعت ,تازجعملا عنصت تناك اهنإ ليق (يبموك)

 بانتجا يف ظعي ناك (دشرملا) نأ عمو .تاديقعت نود نم .لامكلا نع نوكت ام دعبأ
 نيحو ءبصقلا (يدنارب) برشيو ,نخديو .رماقي نم كانه ناك .رمخلاو نيخدتلاو رامقلا
 تاونوبوكاف يبو ايوحلا لها نم كراع كانه فتاك وكلاب( ىيودرتاك] ففوق

 تناكو .ىرخأ نكامأ يف ام ًةلاكشإ لقأ ناك كلذ نكل ,نيكاكسلاب نوعط ىتحو .ركس

 هماقأ يذلا فشقتملاو سمحتملا ,.يوخألا طاشنلاب رخازلا زكرملا شماه ىلع ثدحت

 .هويراوحو (دشرملا)

 ةأرما ةّيأ نإ ىصحت ال تارم لاق هنكل نيزتي نأ ةوسنلا ىلع (دشرملا) رظحي مل

 يجراخلا رهظملا نإو ءاهحورب ةيانعلا لمهت نأب ٌةيرَح نوكت دق ًاريثك اهمسجب متهت

 ائيشف ائيشو .ةهيركو ةرذق ًاحور ىفخي نأب ًايرح ,سيلبإ نأش هنأش ,نوكي دق نسحلا
 ًائيشف ًائيشو .رثكأف رثكأ ةبيثك ءاوسلا ىلع زئاجعلاو تاباشلا سبالم ناولأ تدغ
 تراصو .ىلعأف ىلعأ اهقانعأ تاحتف تعفتراو ةبكرلا ٌدح سبالملا يشاوح تغلب

 لب ؛ةنيزلا تفتخاو .تابهارلا ةيدرأب ةهيبش ةياهنلا يف تدب لب ,رثكأف رثكأ ةضافضف
 تتابو .ةئطاولا قنعلا تاحتفو يه .ءارولا ىلإ اهب رعشلا دقعي يتلا ةطرشألا ىتح

 ثدحت تناك نيح ىلإ نيح نمو .ةريبك ليدانم تحت هنيفخت وأ ,نهروعش نيخري ةوسنلا
 نهمودق نم مغرلا ىلع يتاوللا تاعئاضلا ةوسنلا كئلوأ ."تايلدجملا" نأشب تالكشم

 انادشن (دشرملا) يمدق نهليبقتو .تايحضتلا نم ريثكلا باسح ىلع (سودوناك) ىلإ

 نيدتري نأ نهنم نبلطي تاحماستم ريغ ءاسن بناج نم ةقياضملا عضوم نك ؛نارفغلل
 .نهتبوت ىلع ًاليلد كوشلا نم ًاطاشمأ
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 رداصم ذحا .ناكسلا نيب نواعتلا نم حور تداسو . ةئداه تناك ةايحلا نأ ديب

 يف اهلمعتسي وهو فّشَتْكي درف يأف :ةيروهمجلا ةلمع لوادت ىلع رظحلا ناك تالكشملا

 ةرداغم ىلع كاذ دنع هنومغريو كلمي ام ميمج (دشرملا) ٌلاجر هنم ذخأي ,ةقفص يأ

 "ورديب مود" روطاربمإلا ةروص لمحت يتلا تاكوكسملاب متت ةراجتلا تناك .(سودوناك)

 ةيفتاقنم ةفانعلا ةدعاقلا تحبطا ايتزدت تيسن نكل ,"ليباسنا" ةريضألا ضنا وأ

 .ةيلبحلا لدانصلاب ماخلا رمسألا ركسلا لدابت يرجي ناكف .تامدخلاو تاجوتتنملا

 ديمارقو .ناصحلا تاودحب (توهنيملا) نيحطو .ةيبطلا باشعألا ةيودأب جاجدلاو

 لوقحلا يف لمعلا امأ .ةليوطلا ىدملاب ةيكبشلا حيجارألاو ,.شامقلا نم لاوطأب فوقسلا

 تقولا نع ارخأ بلطبل دخا ناك انو: لجتلاب اناكي.ناكن :تاناوستلا زئاظعو: نكاتسملاو

 نكاسم تئشنأ .دبعملا ىلإ ةفاضإلابو .كرابملا حيسملا لجأ نم ىدؤملا لمعلا وأ يضقملا

 ىضرملل ةيانعلاو ءاذغلاو نكسلا ميدقتب ئدب ثيح (ةحصلا رود) مساب كلذ دعب تفرع

 ألا لوأ ةمهملا هذه غ ةلوؤسم"وةارداوك يرام" تناك :ىهاقيلاو لافطألاو:نيدسللاو

 - شقلا نم فقسو نيتفرغ يذ ريغص ينيط خوك نم فلؤملا - أجلملا ينب نإ ام نكل
 اوناك نيذلا جاجحلا نم طقف تاعاس عضب هيف حيرتسي نأ (دشرملا) عيطتسي يك

 ديب (ةحصلا رود) ةرادإ تلعج .هلك اهتقو لاجرلا مأ تسركو .راهن ليل هنودصرتي
 كانه تناك ."افون اليف" نيوخألا يتجوز !راستسا" "اينرضا" ايفو "اهل وران" نيضخلا

 يتلاو (سراب - ازاف) ئطاش دادتسما ىلع عرزلل ةلباقلا يضارألا عطق لوح تاعازن

 اهيف مهقح يف نورخآ مهعزانو (سودوناك) يف اورقتسا نأ دعب ًايجيردت جاجحلا اهلتحا
 يذلا وه ناك ذإ ءرجتملا بحاص ."افوناليف وينوتنا" هلك اياضقلا كلت لثم مسح دقو

 كانه مهنكاسم اونبي يك ؛(دشرملا) نم رمأب .ددجلا نيمداقلل ضرألا نم ًاعطق عزو

 يذلا وهو ءاياده اهوبلج وأ نونمؤملا اهلسرأ يتلا تاناويحلا رئاظحل يضارأ صصخو

 ةريثك تانحاشم ثدحت مل .كلملاو عاتملا نأشب راثت تامصاخملا ناك نيح ًايضاق لمع

 ىلإ اومدق دق اوناك نيذلا سانلا نأ كلذ .رمألا عقاو يف برضلا اذه نم ًادج

 ةسركم ةعامجلا ةايح تناك دقف .ةيداملا كلمتلا ةركف وأ عمطلا مهبذتجي مل (سودوناك)

 اًميسالو «ةلوانملا حيسملا دبعم ةماقإو .بكاوملاو زئانجلاو تاولصلا :ةيحورلا تاطاشنلل

 "و



 كلت ءانثأ يفو .ليللا نم ةرخأتم ةعاس ىتح تدتما ام ًاريثك يتلا ةيئاسملا ظعاوملا

 .(سودوناك) يف فقوتي ءيش لك ناك تايسمألا

 ني اك

 اوقصلأ دقف (يروهمجلا يمدقتلا بزحلا) همظن يذلا ناجرهملا نع نالعإلا ضرغل

 مساب (يموق نطو ةدحتملا ليزاربلا) لوقت تاقصلم (ساداميك) ناردج ىلع

 ةديس) لزت يف هتفرغ ىف وهو ركفي ال ”لاغ و يليلاغ" نكل: "سفلاكنوغ:سادتوتماببا"

 رح يف ؛ةيمسر رئاعشو ةريبك ةهبأب جراخلا يف يراجلا يسايسلا لافتحالا يف (فاطلألا
 هنأب ادقتعم ,."ونيفور" يف اهفشتكا يتلا ةضقانتملا تايلباقلا يف لب .قناخلا ةريهظلا

 ًادج داتعملا نمو .زيكرتلاو هجوتلا ًاريثك فلآتي نأ يعيبط ."ةبارغلا يف ةياغ ةبيكرت"
 اليلد ةعساشلا ةقطنملا هذه ءاجرأ يف ًالوجتم هتايح يضقي صخش يف امهدوجو

 دك ةلاضلا ةنقالا ا اقف ا انفاس ءافسصقم ا لذا رتلاو: ةيدانسلاو دوق انببلل

 نديد كلذو .ةقيقحاللاو ,نايذهلاو .لايخلا ىلإ ليملا للعي فيك ؟لايخلا ةوق نع اذام

 لجرلا ىلإ ؛ةيداملا ىلإ هيف ءيش لك ريشي صخش يف نييلمعلا ريغ سانلاو نفلا لهأ
 :هماظع هيلع لدت ام كلذف اذه عمو ؟يلمعلا يعئارذلا ىلإ .ضرألا يف هامدق يذلا

 ىلوألا ةظحللا يف كلذ "لاغ ويليلاغ' فشتكا دقل .روصتلاو زيكرتلاو هجوتلا ةيلباق

 ال ةبيكرت اهنإ" :هسفنل لوقي هنإ .ليلدلا سسحتي نأ اهيف عاطتسا يتلا ًابيرقت
 ًاجذومن هسفن تقولا يف نوكي نأ ام صخشل نكمي فيك .اهيف قاستا ال ,ةلوقعم
 ."؟!ًافرسمو ًاليخب ؛ةيضارعتساللو عضاوتلل

 تاصاصقو تاباتك اهوسكت ةلصاف ناردج نيب .ههجو لسغي .ولد ىلع لئام هنإ

 رهظت نوللا ةينب رصارص ةمث .ةروسكم ةآرمو (ةيلاربوأ) ضورع روص اهيف فحص
 ثاثألا ةعطق .ةفئاخ ةريغص ةيلحس فقسلا ىلع كانهو ةيتقو أذل قرقنلا ىف نيكو

 :ةكيشم ةلفاث' ريع ةفرتخلا ىلافيحالا وبلا علي :كشارف ذل ءروسكم ريزس ىف ةديحولا
 ةززيطت ةايبح ةرثرثو :لريط فاق: تاعتس ليلص:هةروسلا ةريكف اينتكشت تاوضأ

 زيول" مكاحلاو (يتاذلا مكحلل ايهاب) بزح ىلع تامجهلا بواني مهدحأ .ةيقرو تارئاط
 بزحلا)و "سفلاكنوغ سادنونمابيا"ل حيدملا ليكو "افارب اناك يد" نورابلاو "انايف

 .(يروهمجلا يمدقتلا
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 يهتني نإ امو .جراخلا يف طغللاب لابم ريغ ءلاستغالا يف "لاغويليلاغ" رمتسي
 ىدحإ ًاعضاو .ىلعألا ىلإ ههجوو هشارف ىلع راهني مث .هصيمقب ههجو فشني ىتح

 دض تمصلا) :ركفي مث ,ةيلحسلاو رصارصلا ىلع ةرظن يقلي .ًةداسو هسأر تحت هيعارذ

 لجر هنأ عمو .(ساداميك) يف وهو نآلا ءايا ةينابت هيبلغ تضع دقل 4( ربصلا ةاثن

 ىلإ بلطي نأ ىلإ هداق ام اذهو ,قلقلا ضعبب رعشي عرش دقف ءرظتني فيك فرعي

 ليلدلا نإ ذإ .مالكلاب هعنقي نأ ًالهس نكي مل .هسأر نيسعتك نأ هل حامسلا "ونيفور'

 ناك مك .هسسحتي وهو .رعشي نأ عاطتسأ هنأ "لاغ" ركذتيو ؛باترملا عونلا نم ناك '
 احبصأو موي لك نالباقتي اناك دقل .هيلع ضقني نأل دادعتسا ىلعو ارتوتم لجرلا

 "ويليلاغ" سرد ءرظتني وه امنيب تقولا ءاضق ةيغبو .ةبوعص نود نم نامهافتي

 تناك ول امك ضرألاو راجشألاو ءامسلا ئرقتسي هنإ) :هلوح تاظحالم ًانودم .هكولس

 نم اهقتشي ةيبقانمو فرشلل مراص نوناقو ةبلصو ةطيسب راكفأ وذ لجر هنإ .ًاباتك
 ةءارقلا فرعي نكي مل هّنِإ ذإ ءبتكلا نم ملعتلا نم سيلو ناسنإلاو ةعيبطلا عم هلماعت
 الإ ,هلمانأ هتسسحت ام عم مجسني هلك اذه .(ًادج ناميإلا خسار ودبي ال وهف .نيدلا الو

 نم يأ ةظحالم نع زجع اذامل ءاهسفن رهظُت وحن يأ ىلع .لايخلا ةوق ىلإ ةبسنلاب
 ةركبل هع ةقلك: تري ناك اهدتع اون ,ةينامثلا مايألا هذه يف "ونيفور" يف اهمئالع

 راطقلا ةطحم يف وأ .ةدلبلا يحاوض يف "ونيفور" خوك يف وأ (سودوناك) ىلإ هليلد

 ىلع ةغبدم ىلإ ةغبدم نم امهريس ءانثأ يف وأ ؛ةيوس ادراب ًابارش :نابرشي اناك نيح

 ىدل حضاو ملعلل يداعملا يذؤملا ليملا اذه نإف ,ىرخأ ةيحان نم ؟ (وروكيبايتا) ئطاوش

 يف .ماهوألا عمجم يف سطغنل ةبرجتلا لقح انكرت ام اذإ اذه - ليلدلا ةجوز "امبروج"

 دقف "ويليلاغ" رضحم يف ةظفحتم دج اهنوك ةقيقح نم مغرلا ىلعف .ةظقيلا مالحأ
 يف سيئرلا حبذملا ىلع دوجوملا "ينوتنأ تناس"ل يبشخلا لاثمتلا ةصق يورت اذه اهعمس

 يفو .ةسينكلا ىلإ ذخأو ,ةدع نينس لبق ,فهك ىف ًادوجوم ناك) .(ساداميك) ةسينك

 هنكل ,تلفي ال يك حبذملاب طبرف .ةراغملا يف ةيناث رهظو لاثمتلا ىفتخا يلاتلا مويلا

 ًاباهذ لقتتي لاثمتلاو .اذكه لاحلا رمتساو .فهكلا ىلإ عوجرلا نم كلذ عم نك

 سيئرو "نيينيشتوباك" ءابا ةعبرا نم ةفلؤم ةسدقم ةيلاسرإ تلصو ىتح .ابايإو

 ةدلنلا ةيمست تداعأو "وعلا كتاب" ىلإ ةسنكلا حسركف + ساداميك" ىلإ ةققاسألا
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 لظطقف تقولا كلذ: زسو::سيدقلا فرش ىلغ (ساذاشيك ناو ويتوعا ىتناس) ىلإ

 ويليلاغ" ركذتي .(مايألا هذه عومشلا هل سانلا لعشي ثيح ,حبذملا ىلع انكاس لاثمتلا

 راثآلا يفتقم ره .هتجوز اهتور يتلا ةصقلا قدصي ناك نإ "ونيفور" لأس نيح هنأ "لاغ
 'ويليلاغ" دوب ناك .كلذب نمؤت تناك "اميروج" نأ الإ .ًاركنم مستباو ًافافختسا هيفتك

 نأ نقوم هنأ كلذ .كلذ لعفي نأ لواحي مل هنأ ولو .ىرخألا يط ٠ اهسأر سسحتي نأ

 ىلإ ةبسنلاب هروصت نكمي ال ًائيش ناك "وئيفور" ةجوز سأر بيرغ سملب ريكفتلا درجم
 هّلمح ًاريسع ًالمع ناك دقل .بير كلذ يف ام ءكوكش لجر "ونيفور" نإ لجأ .جوزلا
 راثأو ءرجألا لوح ًاريثك مواس ذإ ؛.(سودوناك) ىلإ هلاصيإ ىلع ةقفاوملا ىلع

 ريغ ناك هنا "ويليلاغ" ظحال دقف ,فاطملا رخا يف لبق هنا عمو .ددرتو ,تاضارتعالا

 .هبحصو (دشرملا) نع هيلإ ثدحتي ناك نيح حاترم

 نإ) :جراخلا نم يتآلا توصلا ىلإ "ونيفور" نم ههابتنا لوحت « يردي نأ نود نمو

 نورابلاو "انايف" مكاحلا امهمدختسي ناتجح امه ةيزكرملا ءاغلإو يلحملا يتاذلا مكحلا

 (ايهاب) ةروريص نود ةلوليحلاو مهتازايتما ىلع ظافحلا ةيغب امهعابتاو "افارب اناك يد"

 نويكلم مهنإ ؟يتاذلا مكحلا وجورم مه نمو .ليزاربلا تايالو رئاس لثم ةيرصع ةيالو

 بزحلا) نكل !انالول ,ةيروهمجلا دأوو ةدسافلا ةيروطاربمإلا ثعب نودوي :نوصبرتم
 مهتلعف نود لوحيس "سفلاكنوغ سادنونم ابيا" هيلإ يمتني يذلا (يروهمجلا يمدقتلا

 .حضوأ اذهف .لبق نم ناك يذلا هسفن نآلا ثدحتي يذلا لجرلا سيل .(...كلت

 ناك نيح يف .هلقع يف ام ًةركف اكلام ودبي هنأ لب .هلوقي ءيش لك مهفي "ويليلاغ"و

 ؟ةذفانلا نم جراخلا ىلع ةرظن يقلي نأ هيلع يغبنيأ .قيعنلاو قيعزلا ىلع رصتتقي ُهُْفَلَس

 نيدهاشم نم دوشح :هسفن وه دهشملا نأ نقيتم وهف هريرس نم كرحتي نل ءالك

 وأ ءصصقلا ةاور ىلإ نوعمتسي .رخآ ىلإ بارشو ماعط كشك نم نوفوطي نييلوضف

 ىلإ تقو نم نولزانتي وأ .ظوظحلا أرقي *نيتلاوط ىلع فقاولا لجرلا لوح نوعمجتي
 ديزي يتلا ةريغصلا ةصنملا مامأ اوتصني نأ نود نم هلبب اوقدحي يك ةظحل فقوتلل رخآ

 .شر قدانب نولمحي نيحافس ةيامح تحت .هتياعد (يروهمجلا يمدقتلا بزحلا) اهنم
 (مجرتملا). ةعاربلا نم أابرض امهب يشملا ُدَعُي ناتيبشخ نالجر - ناتلاؤطلا *
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 .(ةالابماللا نم ةجردلا هذه ىلع اونوكي نأ ءالؤهل ةمكحلا نم) :"لاغ ويليلاغ" ركفي

 يمتني يذلا (يتاذلا مكحلا بزح) نأ اوفرعي نأ (ساداميك) يلاهأل ةبسنلاب ةدئافلا ام

 اوفرعي نأو .(يروهمجلا) بزحلل يزكرملا ماظنلا دض وه "افارب اناك يد" نورابلا هيلإ

 تاعزانملل لهو ؟هميرغ امهب يداني نيتللا ةيلاردفلاو ةيزكرملا ءاغلإ ضهاني ريخألا نأ
 ؟نيقوحسملاو نيكاسملا حلاصمب ةقالع ةيأ ةيزاوجربلا ةيسايسلا بازحألا نيب ةيباطخلا

 سيل هدرم (ساداميك) يف جايتهالا ضعب قباسلا مويلا ءاسم "ويليلاغ" ظحال دقل

 امع نولءاستي اوناك سانلا نأل لب ؛(يروهمجلا يمدقتلا بزحلا) همظن يذلا لافتحالا

 نيحافس ةاقش لسريس - "افارب اناك يد" نورابلا بزح - (يتاذلا مكحلا بزح) ناك اذإ

 تاقوأ يف ثدحي ناك امك ةيران تارايع قلطتس اذإ امو مهئادعأ ضارعتسا ضيوقتل

 ثدحي ال فوسلو ,ثدح دق ليبقلا اذه نم ءيشالو ,ىحضلا نآلا تقولا .ةقباس ىرخأ

 اذه ىلع يبعشلا دييأتلا هزوعي عامتجا ضف ةقشم مهسفنأ نوفلكي مل.بير نود نم

 مكحلا بزح) وديؤم اهمظني يتلا تالافتحالا نأ "لاغ" لابب رطخ ؟نزحملا وحنلا

 يذلا ناكملا وه اذه سيل ءالك .هتذفان جراخ يرجي ام ًاماق هباشت اهنأ دبال (يتاذلا

 ىوتسملا يف كانه ررقتت اهنإ) :ركفيو .ليزاربلا (ايهاب)ل ةيقيقحلا ةسايسلا هيف ررقت

 شارتلا ىلع "لاغ قيلبلاغ' سلع ؟نيدكر لوطا ةده رظعني نأ هييلغ نقش له(دلبلا
 يحنيو ؛ءضرألا ىلع ةاقلملا ةريغصلا ةبيقحلا حتفي .(ربصلا دافن دض ملعلا) :متمتيو

 غبادم لوح تاظحالم هيف نود دق نانا يذلا رتفردلا عفريو : انهو سبالملا

 ام حفصتيو .ةينامثلا مايألا كلت يف تاعاس عضب لوجت دق ناك ثيح (ساداميك)

 نرسم مزر .لقصلا هنشح ةنيقأ .رودم ديمرق نم فوقسو .قوباطلاب ةديشم نابم) :بتك

 عصوي .ناكم لك يف كانهو انه ةرسثستنم .نيكسو ةقرطم زوزحملا "وكيجنالا" ءاحل

 اهنوسطغي اهنم رعشلا ةلازإ دعبف دولجلا امأ .رهنلا ءامب ةئيلم ضاوحأ يف "وكيجمنالا"
 ءاحل زرفي .اهغبدل ةمزاللا ةدملا يهو .ًابيرقت مايأ ةينامث عّقنتتل اهنوكرتيو ضاوحألا يف

 ىتح لظلا يف دولجلا نوقلعي مث .غبدت يتلا "نيناتلا" ةدام ”وكيجنأ" ةامسملا ةرجشلا

 دولج نوجلاعي ةقيرطلا هذهبو .اهيلع تفلخت اياقب ةيأ ةلازإل نيكسب اهنوطشكيو ,فجت
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 لثم يف "وكليجمنالا" نإ .ةطقرملا رومنلاو بلاعثلاو نالزغلاو بنارألاو زعملاو منغلاو رقبلا

 مألاو بألا اهيف لغتشي ةيئادب ةيرسأ تاسسؤم غبادملاو ,ةيوق ةحئار وذو مدلا ةرمح

 .(ةسيئرلا "ساداميك" ةورث يه ةغوبدملا دولجلا نإ .براقألا برقأو ءانبألاو

 فيك هل اوحضوأ دقو .نيدودو نوغابدلا ناك .ةبيقحلا ىلإ ريغصلا رتفدلا ديعي
 اله ؟دحلا اذه ىلإ (سودوناك) نع ثدحتلا نوهركي اذامل .مهلامعأب نوموقي اوناك

 (سودوناك) نأ فرعي هنإ ؟ةيلاغتربلاب همالك مهف مهيلع بعصي ام صخش يف نوقثي

 مل اهلك هدوهج نم مغرلا ىلعو (ساداميك) يف سيئرلا ثيدحلا عوضوم امه (دشرملا)و

 ةظحللا يفف ."اميروج"و "ونيفور" عم ىتح ء.صخش يأ عم عوضوملا اذه لوانت عطتسي

 , (فاطلألا ةديس) لزن يف .راطقلا ةطحم يف .غبادملا يف .حوضوملا اهيف ريثي ناك يتلا

 تمصلا .عيمجلا نيعأ يف اهسفن ةرذحلا ةرظنلا ىري ناك ةماعلا (ساداميك) ةحاس يف

 مهنإ .نورذح مهنإ) :ركفيف ءاهسفن ةمدقملا ةيصلمتلا ةبوجألا وأ .هسفن دئاسلا

 .(نوسرتحم مهنإ .نولعاف مه ام نوفرعي مهنا .نوباترم

 اهنإ .ةريغصلا هتبيقح نم ديحولا باتكلا جرختسيو سدسملاو هسبالم شبن دواعي

 رسبت منا نإ صح هدوسألا نوللا ىلا اهديلعت نرلاحمسا دق :ةيلاب ةفدق ةخت
 اسعار نازيال *(كايطقاتنلا اقيإ هقارع وكل ءجآلا ارقرالا داك "ةووذورب شورخ
 ةءارقلا ىلع هلقع زيكرت نم نكمتي ال هنإ .(نويل) :اهيف عبط يتلا ةنيدملا مسا لثم

 ةطنذاو :ةوزقلا ةوصةان همس هايس الو ناكل كو ناةعخللا ككل اره ةلرووط هز

 تالكشملا هينعت ال نم نإ :ةيعوضوم ءايشا يف لمأتلا ىلع هسفن ربجي حوري ؛هنانسأ
 ءانحنا سملتب اهصيخشت نكمي هذهو .ةيصوصخلا يف ًاعقوقتم شيعي ةماعلا راكفألا وأ

 سأر ىلع امهسّملت له .نينذألا فلخ ناعقي ,ًابيرقت نيببدم .نيئتان نيرغص نيمظع
 ام يف .فرشلاب بيرغلا روعشلا يف اهنيع لايخلا ةوق رهظت نأ زوجي له ؟"ونيفور"

 ؟ (سودوناك) ىلإ هلاصيإب مهي يذلا لجرلل ,يقالخألا لايخلا هتيمست نكمي
 ل نت نع

 (مجرتملا) ةيسنرفلاب باتكلا مسا درو 3
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 ,كلذك ًاعاجرتسا اهرسيأو تايركذلا ريخ ودغتس يتلا :ىلوألا هتايركذ نكت مل

 (ايدوتسك)ب رم يذلا (يموقلا سرحلا) يف فيرع ءارو ًايرج هنع تلخت يتلا همأ نع
 الو ءطق هفرعي مل يذلا هيبأ نع الو ,تاباصعلا بقعتت تناك ةقلطنم ةقرف سأر ىلع

 نعالو د "ريا اند" "يحس اناوز"ت'واييرو هازل نيذللا ةبغو هحتمس نع

 نع لب ,.(ايدوتسك) ةدلب يف سمشلاب ةقرتحملا عراوشلاو فينو نيثالشلا خاوكألا
 يف ةايحلا اوثعبيل نايحألا نم ريثك يف ةدلبلا ىلإ نودفي اوناك .نيلوجتملا نيدشنملا

 ديعلا وأ :عرازملا ىدحإ يف ةيشاملا عمجل دارطلا لفح بوص نوهجوتي وأ «جاوزلا تالفح
 (يدنارب) نم تاعرج عضب لجأ نموأ .عيفشلا اهسيدق مويب ام ةدلب هيف لفتحت يذلا

 (توهنيملا) نيحط ةباثمب يه ىتلا "افورافلا" و ددقملا محللا نم قبطو ركسلا بصق

 ةنرلغاع ةريمألا نعو "هيسنبارا" نم ةاناكحلا نووزي اوناك نوكرلا توزر: صمحلا
 .اشهدنم مهيلإ تصني "واوج" ناك .اسنرف يف رشع ينثألا تادروللاو "ناملراش" نعو

 ةعقعقب جضت ةعئار امالحأ همانم يف ىري ناك كلذ دعب .نيدشنملا عم ناكرحتت هاتفشو

 .ةرفكلا ناعطق نم ةيحيسملا ذاقنإل كراعملا رامغ نيضئاخلا ناسرفلل ةمطالتملا حامرلا

 :"ناطيشلا تزرنوز"ب قاععت' ىقلا كلت تناك هونك بل تراص: ىلا ةضقلا نكل

 ىلع لدتس راسو يات هت تاكيسلا عاونأ لك فرتقا يذلا (يدنامرون) قود نبا

 روطاربمإلا ذاقنإ عاطتسا ىتح .تاناويحلا عم امئانو :مالكلا لدب ءاوع ًاقلطم .ةعبرألا

 ةمحرلا (كرابملا حيسملا) هحنم نأ دعب كلذو :ليزاربلا ةكلم جوزتو ءادعألا موجه نم

 نأ نود نم اهلك ةياكحلا نودشنملا نوصاصقلا يوري نأ ىلع ريغصلا حلأ .نارفغلاو

 لصنلا تاذ هتيدم .هرورش مايأ يف ."ناطيشلا تربور" زرغ فيك :ليصفت يأ اوفذحي
 .نوبذعتي مهتيؤرب ذذلتلا درجمل داهزلاو تاسنآلا باقر نم ىصحي ال ام يف فوقعملا

 هاياحض براقأ نع ًاثحب كانهو انه ًاديعب لوجي ناك ءبّرلل هتمدخ مايأ يف هنأ فيكو
 نأ (ايدوتسك) يلاهأ دقتعا دقل :هوبذعي نأ مهيلإ لسوتيو مهايقل دنع مهمادقا لبقيل

 ةدلب نم لقنتي ؛ةيفلخلا يضارألا نم ًامداق ًالوجتم ًارعاش مايألا دحأ يف نوكيس "واوج"

 .هصصقو هيناغأب سانلا ًادعسمو لئاسرلا ًابلاجو ,هفتك ىلع هتراثيق ًالماح ىرخأ ىلإ

 تري ههاعملا كيرلا دهجي ناك ىلا هنزخم ىف "ونيدسوافهز" "زاوج" دعاس

 "ونيتسواف هز" ناك .ىلحلاو تابولحلاو لقحلا كارداو تايورخملاو توسل: :ىبللاب
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 هبايغ يفو .اهئارشل ةنيدملا ىلإ ًابهاذ وأ .عرازملا ىلإ عئاضب ًاذخآ ءكانهو انه ًاريثك رفاسي

 .جاجدلل ءانف هل ,لوبجملا نيطلا نم خوك ةباثمب ناك يذلا نزخملا ىعرت "اليجنا انود" تناك

 لافطألل اهضحم نم نكمتت مل يتلا ةبحملا عضوم اهيخأ نبا نم ةأرملا هذه تلعج دقل

 اهسفنب يمرت يك ام ًاموي (رودافلس) ىلإ اهذخأب دعي "واوج" تلعج دقل .مهبجنت مل نيذلا

 ةنولم روص ةعومجم كلتق تناك يذلا "ميفنوب يد روينسوا"ل بيجعلا لاثمتلا يمدق دنع

 .اهريرس ةمدقم قوف سيبابدلاب ةكوبشم .هل

 نيتبكن نوفاخي (ايدوتسك) ناكس ناك .ةئبوألاو فافجلا نم مهتيشح ردقبو

 يف .ىلوألا تناك .(يموقلا سرحلل) ةرايسلا ةيولألاو تاباصعلا :ةدلبلا نارقفت نييرخأ

 ةوقلاب اووسيل مهئابرقأو مهلامع نيب نم عرازملا وكلام "ءادقعلا" اهعّمج ًارَمَز ءرمألا لوأ
 لوح وأ ؛يعرلا يضارأو هايملا قوقحو كالمألا موخت لوح مهنيب ةبشانلا تاعزانملا
 ةحلسملا رمزلا هذه نم ريثكلا ررحت ؛تقولا رورمب .نكل .ةضقانتم ةيسايس تاحومط
 اوعرشو .مهومظن دق اوناك نيذلا "ءادقعلا" ةوطس نم ةريبكلا ىدملاو ةريصقلا قدانبلاب

 ةرايسلا ةيولألا امأ :ةيهنلاو ةقرسلاو لكقلا قلع نويشيع .ءاقلط كانهو انه ةورحب

 ىلع يضقت ءاوسلا ىلع ةراسبلا ةيولألاو تاناضعلا تتاكو. .ءالؤه ةحفاكمل تلكش دقن

 لواحتو ركسلا بصق نم عونصملا (مهيدنارب) ب ركستو .(ايدوتسك) ةدلب يلاهأ ةنوؤم

 ثاعبنا ةظحل يف هنا ءدشرلا نس هغولب لبق ىتح ."واوج" ملعت دقو .مهئاسن باصتغا

 ءافخإلا عضاوم يف ًاروف عئاضبلاو ماعطلاو ينانقلا عيمج نزخ هيلع ناك .راذنإلا توص

 - (وريتوك) ناك نزخملا بحاص نأب ةعئاشلا تراد ."ونيتساف هز" اهدعأ دق ناك يتلا

 ملأ .اذه بضغف .ءافتخالا نكامأو تامولعملاب مهدوزيو تاباصعلا عم لماعتي ًالجر يأ

 ًاتنس اوعفدي نأ نود غبتلاو سبالملا مهعمو اوقلطني ملأ ؟هنزخم اوقرس فيك سانلا رب

 يتلا ةفيخسلا تاياورلا هذه نم ىكشتي ةدع تارم همع "واوج" عمس دقل ؟ادهناو

 وحنلا اذه ىلع اورمتسا اذإ) :متمتي ناك .ًادسح هنع (ايدوتسك) يلاهأ اهقلتخا

 انهدتع مايألا دحأ حابص يف ةقدلا هجو ىلع ىرج ام اذهو .(ةلكشم يف يننوعقويسف

 ىناشلا ا اسراح نيثالث نم ةفلؤم ةرايس ةزرفم (ايدوتسك) ىلإ تلصو

 ىلإ قس :ب راصمألا عيمج يف رهتشا باش يدنه يسالخ وهو "وديسام ودلاريج"

 نكت مل .نوناقلا ىلع نيجراخلا نم "وئيفلس وينوتنا" ةباصع نودراطي اوناك .مدلا
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 ترس اتاي لوقلا لله فاك را مزالملا نكل (ايدوتسك) ربع ترم دق ةباصعلا

 هنأ لاقيو .هل ةيبهذ انس ًامئاد سحلي .ًاليلق نيعلا لوحأ .ماوقلا نيتم ًاليوط اذه ناك

 نقيو هل ةبينح ثيسحعا دق تناك اينأل :ةفارؤزو نس ءاذكه تانادضتعلا ةراظب ناك

 دنعو .ةدلبلا يف درف لك ًايصخش بوجتسي مزالملا ناك خاوكألا نوشتفي هلاجر ناك

 هذخأي نأ "ونيتساف هز" رمأو رصنلاب ًاقرشم ةعساو ىطخب نزخملا ىلإ لخد ؛ليللا طوبه
 ةمطل همطل ةباجإلا نم نزخملا بحاص نكمتي نأ لبقو ."ونيفلس" ىفتخا ثيح ىلإ
 سانلا ىشو دقف .يحيسملا بلكلا اهيأ .ءيش لكب ملاع يننإ) .اذه حطبناف ةديدش

 لاق امنت "وليا نون" تاليسرت“ هلو ةءارتلاب يع ساف هز" تاضارتعا دجت مل .(كب

 لاجرل ًاراذنإ رجفلا دنع "ونيتسواف هز" ىلع رانلا قلطيس هنإ "وديسام" مزالملا

 نأ ىلع اقفاوم نزخملا بحاص ادب .ًاريخأو ."ونيفلس" ناكم فشكي مل اذإ تاباصعلا

 هعبتي 'ونيتساف هز" مهدوقي (ايدوتسك) اورداغ يلاتلا مويلا رجف يفو .كلذ لعفي

 نا ديب .تاباصعلا نوتغابيس مهنا نم نينقيتم اوناك نيذلا نوثالثلا "وديسام" لاجر

 ىلإ ًآعرسم داعو تاعاس عضب ةريسم دعب مهنم صلختلا نم نكمت "ونيتساف هز"
 افده العجي نأ ةيشخ .هعم امهذخأيو "واوج" و ”اليجنا انود" ب رفظيل (ايدوتسك)

 هدحو هلتق يوني ناك امبر .عاتملا ضعب مزحي لزي امل وهو هأجاف مزالملا نأ د ناقل

 كسمأ مث .طسوتلا تلواح نيح ةليتق اهدارأف كلذك "اليجنا انود" ىلع رانلا قلطأ هنكل

 نافا نغير ةساسم ةروسامسدتساز نلف ةدهاو ةيربطب ا را ءاقلا وهيك اديب نم "فاو

  ءاميس مههوجو ىلع تناب دقو ؛نيتوبات راوجب نيرهاس (ايدوتسك) يلاهأ دهاش ”واوج'

 ههجو كعدي ناك امنيبو ءمهنم فطاعتلا تاملكل ةيغاص ًانذأ رعي مل .ريمضلا زخو

 طقف ًاماع رشع ينثا هرمع ناك - دشار توص ةأجف ادغ توصب مهربخأ هديب يمادلا

 امهتلتق مه امهنوبدني اوناك نيذلا نأ ذإ ؛همعو هتلاخل مقتنيل ًاموي ٌدئاع هنإ - كاذنآ

 .رمألا عقاو يف

 ىلع ًامئاه اهاضق يتلا عيباسألا لالخ ًايح ءاقبلا ىلع ماقتنالا ةركف هتدعاس دقل

 دهاشي نأ عيطتسي ناك دقف ."سوراك ادناملاب' جعت ةيوارحص روب قر يف ههجو

 ناك . ًابرإ ًابرإ هقزقو هيلع ضقنتل هرايهنا ةرظتنم ءسوؤرلا قوف موت آدوس ًاروسن

 صتميو ةفاخح ارامثأ عمجي "واوج" ناك .تطقس رطم ةرطق الو ؛يناثلا نوناك يف كلذ
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 زعملا ةاعر دحأ نم ةدجنلا تلبقأ ًاريخأ .هدجو ًاتيم *اعردم لكأ هّنِإ لب ليخنلا غسن

 دايجلاو حامرلا نع رذهي نايذه ةلاح يف وهو هؤام فج رهن عاق ةاذاحمب اددمت هيقل يذلا

 عطق نم تانفح عضبو بيلحلا نم ةريبك حدق ءلمب هشعنأف ."ميفنوب يدروينسوأ" و

 دجن ىلإ نيهجوتم .ةدع ًامايأ ًاعم رفسلا الصاو .يبصلا اهّصم رمسألا ماخلا ركسلا

 ائجوف هغولب لبق نكل .هعيطق ذخأ دصقي زعملا يعار ناك ثيح .عفترملا (اروتسكتا)
 ال ةاصع مهنوك ةئطخت نكمي ال لاجر ةبصعب مايألا دحأ رصع نم ةرخأتم ةعاس يف

 تابعجلاو ةطقرملا رومنلا دلج نم ةعونصملا صاصرلا ةقطناو ةيدلجلامهتاعبقب ريغ
 .بكرلا ىتح ةالدملا ةليوطلا ىدملاو فاتكألا ىلع ةقلعملا ةريصقلا قدانبلاو زرخلاب ةزرطملا

 لأس .هقنع لوح موسرلاب نيّرم ريبك ليدنمو لثفم رعش يذ يسالخ ةماعزب ,ةتس اوناك
 حمسي نأ هيلإ لسوتي ىضمو هيتبكر ىلع اثج دق اذه ناكو - ًاكحاض "واوج"
 لتقأ يك) :يبصلا باجأف ؟تاباصعلا لاجر نم نوكي نأ دارأ اذامل - مهيلإ همامضناب

 يف ًالجر هنم تعنص ٌةايح "واوج" ىلإ ةبسنلاب تأدب دقل .(يموقلا سرحلا نم ًدارفأ

 لوصبو لوجي ناك يتلا ميلاقألا ناكس هفصي امبسح "ًاريرش ًالجر" - ريصق دج تقو

 لسغي ناك لاجرلا نم رمزل امداخ رمألا لوأ لمع .ةيلاتلا نيرشعلا تاونسلا يف اهيف
 راص كلذ دعبو .مهلمق طقتلي وأ مهرارزأ ةطايخ ديعيو مهماعط تابجو دعيو مهبايث

 يف لاوجو نيكاكسلاب لتاقمو راثآ يفتدمو فاده نسحأ ادغ مث .مهتلاذن يف اكيرش

 .ةرمزلل اميعز مث ميعزلل ابئان ىسمأ اريخأو ؛ةباصعلا ةيجيتارتسال ططخمو عاقصألا

 تانكث يف ًارط تآفاكملا ربكأ هسأر لباقم تعضو :نيرشعلاو ةسماخلا غلبي نأ لبقو

 هم ددشا ىذلا معمل هلع ناك هاريس يرام اونا كرس اوال
 مغرلا ىلع صاصرلا دض هنصحي ناك هنأ ادب يذلاو .اورسأ وأ هؤاقفر اهيف لتق نئامك
 حيحصلا نمف ءرمأ نم نكي امهمو .ناطيشلا عم هدقاعت ةياكح أشنم وهو ؛هتراسج نم

 ةسدقملا ةمسوألاب نيلقثم نولوجتي اوناك ةباصعلا نم نيرخآ لاجر فالخبو .ًادج

 قيرطلا ةغراق ىلع بولضنلل ًالاثق وأ ابيلص اوقداض: املك بيلصلا ةراشإ نونهسرتو

 ةينقنت نم سقلا نكستسي, نك نآذدلبلا ىذا ىلإ لقألا ىف ءانغ لك ةره نوللسعو

 (مجرتملا). ةريغصلا ةيمظعلا حئافصلا نم عرد همسجو هسأرل ناويح < عردملا *
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 واوج" مث "يبصلا واوج" ةيادبلا يف ىمسي ناك يذلا -"واوج" ناك .هللا مامأ مهرئامض

 ام ىلع نيدلا يردري "ناطيشلا واوج" نآلاو "ئداهلا واوج' مل "قربلا نم عرسألا

 .ىصحت ال يتلا ةهيركلا هتائيس ءارج ميحجلا ىلإ هباهذ ةركفل نعذيو ودبي

 يه نوناقلا ىلع جراخلا ةايح نإ "وليجنا انود"و "ونيتسواف هز" خأ نبا لوقي دق
 اهتعطق خسارفلا نم تائمو تائم مك .ءيش لك لبق يشملا اهنكل .ةقرسو لاتقو يشم

 لجرلا اذهل .ءودهلا نافرعت ال ناتللا ,ناتيلضعلا .ناتيوقلا ناقاسلا ماوعألا كلت يف

 اتعطق دقل .بعتلا هلاني نأ نود ةلصاوتم ةعاس نيرشع ريسلا عيطتسي يذلا

 امهنم ًاريخ ًافراع ناك دحأ نم امو .تاهاجتالا عيمج يف ًابونجو ًالامش (واتريس)لا

 كلت نإ .لابجلا فوهكو رهنألا تاءاوتلاو ةضيفخلا تاريجشلا كباشتو لالتلا تايئثب

 ىلع ءاقبالل ةلواحم يف .دونهلا رارغ ىلع فايرألا ربع فده نود نم ةمئاهلا تالوجلا

 وأ (يموقلا سرحلا) نم نييلايخ وأ نييقيقح نيبقعتمو ةباصعلا نيب ةلصاف ةفاسم
 ,ةلثامتم ةيعيبط دهاشم ربع يهتني ال أدحاو اناوطت "واوج" ةركاذ يف تناك .مهكابرإل

 وأ ضماغ ناكم وحن نوهجتم مهو .ىحرجلا خارص وأ صاصرلا زيزأ نآو نآ نيب هركعي
 .مهراظتنا يف ناك هنا ادب مهبم ثدح توص

 .هرأثب ذخأيل (ايدوتسك) ىلإ دوعي نأ هيلع بوتكم هنأ ركفي ًاليوط اتقو لظ
 ةرمقملا يلايللا ىدحإ يف هتلوفط ةيرق ىلإ للست .همعو هتلاخ توم نم نينس دعبف
 ةلحرلا كلت لالخ اهنودصقي اوناك يتلا ةياغلا يه هذه تناك له .ًالجر رشع انثا هعبتي

 هنأ ديب .(ايدوتسك) نع رسألا نم ًاريثك دعبأ دق فافجلا ناك ؟اهلك ةقاشلا ةليوطلا

 "واوج" لهج ةقيقح نم مغرلا ىلعو .سانأ اهنكسي خاوكأ ةعضب كانه لازت ال تناك

 ضرع ىلإ هلاجر مهجرخأ نيذلاو ,ساعنلاب مهنويع ةلقثملا ,يلاهألا همدجو ضعبل
 راغصلا ايابصلا نهيف نمب ءاسنلا تهركأ دقف .باقعلا نم ادحأ فعي مل هنأف ءعراشلا

 ىلع ًالعف اوتأ دق اوناك نيذلا ةباصعلا لاجر عم صقرلا ىلع .ًادج تاّنسملا زئاجعلاو

 .تاراثيقلا ىلع نوفزعيو نونغي يلاهألا ناك امئيب (ايدوتسك) يف دوجوملا هلك لوحكلا

 عرش ًاريخأو .َنِبصَتْعِيو خوك برقأ ىلإ َنْبَحسي تايتفلاو ءاسنلا تناك ةرم ولت ةرمو
 هرقبو هيف هتيدم "ناطيشلا واوج" زرغ كاذ دنع .عله وأ زجع نم خارصلاب لاجرلا دحأ
 ىلع ةباصعلا لاجر عرش .زاعيإ ةلزنممب كاذ مدلا كفس ناك .ًالجع رازجلا رحني امك ًارْقَب
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 اولاحأ ىتح اوفكي ملو .ةريصقلا مهقدانب نم رانلا قالطإب ًاجايتها اوّنِج دقو هرثأ

 واوج" ةروطسأ ةغايص يف مهسأ ام نإ .ةربقم ىلإ (ايدوتسك) يف ديحولا عراشلا
 لك هلالذإ ةقيقح ,ىوقأ كلذو .لب .اهذفن يتلا ةلمجلاب لتقلا ةيلمع سيل "ناطيشلا

 هبولسأ اذه ناكو) هقلح يف امهرشحو هتيصخ عطقب مهتوم دعب ايصخش روكذلا نم درف

 نأ هتباصع لاجر دحأ رمأ (ايدوتسك) نورداغي اوناك امنيبو .(ةطرشلا يربخم عم
 يذلا نيدلا يتلاخو يمع ىفوتسا دقل) :تاملكلا هذه ناردجلا دحأ ىلع بتكي

 ا ةناتحتس

 نأل كلذ ؟"ناطيشلا واوج" ىلإ ىزعت يتلا عئاظفلا صصق يف ةقيقحلا رادقم ام

 ىلإ تجاتحال ةقيقح ْتَمَت ول بيذعتلاو بهنلاو فطخلا مئارجو قئارحلا نم ةرثكلا كلت

 رثكأ عابتأ ىلإ و ايندلا هذه يف "واوج" اهشاع يتلا نيثالثلا تاونسلا نم رثكأ رامعأ

 ىلعو .ًادع نيرشعلا اموي اهدارفأ غلبي مل يتلاو هترمإب تناك يتلا تاباصعلا نم

 يذلا مدلا نع نوضوعي اوناك نيذلا ,"وجاب" لثم ,نيرخآلا تاباصعلا ءامعز فالخ

 ءارقف عم آوت اهيلع ىلوتسملا مئانغلا مساقت لثم ,مركلا نم ةيئاجف تاقفدب هنوكفسي

 ةيدفلا ميلستو .نيصصاحملل هنزاخم تارجح حتف ىلع ضرأ كلام ماغرإو ؛ةقطنملا

 ديع تاقفن عفد وأ ؛ًادبعم ينبيل ةيشربأ يعار ىلإ اياحضلا دحأ نم اهوزّتبا يتلا اهلك

 ناك "واوج" ةرهش عويذ يف مهسأ ام نإف تادلبلا ىدحإل عيفشلا سيدقلاب هيف لفتحي

 بسك دصقب تاردابملا كلت لثمب موقي ناك هنإ لوقي اموي "واوج" دحأ عامس مدع ةقيقح
 .نيرمألا نيذه نم يأ همهي نكي مل ذإ .ءامسلا ةكرابم وأ سانلا

 نيئتان نيمظعو ةلوقصم ةرشب اذ .عقصلا كلذ يف لدعملا نم لوطأ .ًايوق الجر ناك

 ءاقفر هل ناكو ؛ًايردق ؛مالكلا يف ازجوم .ةضيرع ةهبجو .نيتلئام نينيعو ؛نيدخلا يف

 دق ناك (ميبومارسك) نم ةاتف .ةأرما هيدل تناك امنإ .ءاقدصأ نود نم نكل ,نونواعمو

 .ةباصعلل تامولعم مدقي ناك عرازملا يكلام دحأ راد يف سبالم ةلاسغ اهنوكل اهاقتلا

 دقو .ئلتمم ,نيتم مسج تاذو .نينيعلا ةربعم .هجولا ةرودم ."انيدلوبويل" اهمسا ناك
 .لحتراو داع نيحو .ةعرزملا يف ًايفتخم اهيف ثبل يتلا ةدملا يف "واوج" عم تشاع

 نمض ءاسنلا دوجوب حمسيل ناك ام "واوج" نأل .ًاليوط هقفارت مل اهنكل .هعم تلحر

 كلذلو .اهجوزتي مل .ًاريثك اهروزي ناك ثيح (يتاكارآ) يف اهدعقتسا كلذلو ,ةباصعلا
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 دحأ ةبحصب (وبماوموريج) ىلإ (يتاكارآ) نم ترف دق "انيدلوبويل" نأ سانلا ملع نيح

 تناك وز انف لاخلا ةروطخ نينقي تناك ام"واوع" ىلإ ةبيسنلاب اسأل نأ ارتظ ةانضقلا

 مسوو .اهينذأ عطقو (ميبومارسك) ىلإ ىضمف .كلذك تناك ول امك "واوج' رأث .هتجوز

 نم ةركبم ةعاس يفو .هعم ًاماع رشع ةثالث ةغلابلا "اينيكرام" اهتخأ ذخأو .ًايك اهيوخأ

 .".ش .ج" نيفرحلاب اههجو مسو دقو (وبماوموريج) عراوش يف ةاتفلا ترهظ مايألا دحأ

 .ًايعامج نينجلا دلاو اوناك ةباصعلا لاجر عيمج نأ نيبت ةراشإ اهديج ىلع لمحت تناك
 ةدلب يف اضرأ مهسفنأل اورتشيل لاملا نم يفكي ام عمجب نوملحي نورخآ ةاقش ناك

 طق نكي ملف "واوج' امأ .ىرخأ ءامسأب مهرمع ةيقب اوشيعي نأ نوعيطتسي ثيح ةيئان

 وأ اماع ًانزخم مجاهت ةباصعلا تناك نيحف .لبقتسملل ططخي وأ ًالام رخدي ًاءرما

 ةصح عطتقي "واوج" ناك ,هتفطتخا دق تناك صخش نع ةديج ةيدفب رفظت وأ ,ةعيض

 ًالوأ ةيودأو رئاخذو ةحلسأ اوعاتبي نأ مهفلك نيذلا ءارجألا ىلإ اهملسيس يتلا مئانغلا

 هتراهم كلذكو ءءاخسلا اذه .هئاقفر نم لكلو هل ةيواستم صصح ىلإ يقابلا مسقي مث

 هتعاجشو .هل ةبوصنملا نئامكلا نم صالخلا وأ ؛ةرايّسلا ةيولألل نئامكلا بصن يف

 اوناك .ديصلا بالك صالخإ هل نيصلخم هلاجر تلعج .ماظنلا ضرشف ىلع هتردقو

 ىلع طق مهربجي نكي مل هنأ عمو .ةنسح ةلماعم نولماعي مهنأبو هعم نامألاب نورعشي
 بجاوب مهو اومانام اذإف .ةتبلا مهللدي ملف .اههباجيل وه نكي مل ةرطاخم ةيأ ةهجاوم

 ,طوسلاب مهدلجي ناك هّنإف .ًاليمز اوقرس وأ .ةريسم يف نيفلختم اوثبلت وأ ةرافخلا

 رتب وأ همسا يتئدابب همسو .لاتقلاو دومصلاب رمأ دق ناك نيح مهدحأ عجارت ام اذإو

 يصخي يذلا وه ناك امك .دورببو ءاهلك تابوقعلا سرامي هسفن ناك .هينذأ ىدحإ

 وكلا

 نأل امير .ادب ام ىلع كلذك هنوبحي اوناك دقف .هنوشخي اوناك هلاجر نأ عمو

 ىلإ نولقني ىحرجلا ناك دقف .ةحلسم ةهجاوم بقع طق هءارو اقيفر فلخي مل "واوج"

 ةيلمعلا هذه لثم تضرع ولو ىتح ؛ةرجش عذج ىلع ةقلعم ةيكبش ةلاقن يف ام أبخم
 ىلإ ًاضرمم بلجتسا رمألا مزل اذإو .هسفنب مهاعري "واوج" ناك .رطخلا ىلإ ةباصعلا
 اوراويل لاتقلا ةحاس نم نولقني اوناك تاومألا ىتح .باصملاب متهيل ةوقلاب ًابخملا

 كلذك ةمثو .ةحراج رويط وأ نويموكح سارح هيف مهثثج سندي ال عضوم يف بارتلا
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 رمز ىلإ مهمسقي ثيح كراعملا يف هلاجر اهب دوقي ناك يتلاو ئطخت ال يتلا ةقيلسلا

 ىلع نوضقنيو نوقّلحتي نورخا ناك امنيب مصخلا كابرإل كانهو انه يرجت ةلصفنم
 اهلك ؛ةقوطم اهسفن ةباصعلا دجت نيح قارتخالل اهعدتبي ناك يتلا ليحلاو ,ةرخؤملا
 ددج دارفأ رافنتسا يف ةبوعص طق دجي نكي مل هسفن تقولا يفو .هتطلس نم ْتوَق

 .هتباصعل

 ةعبق يدتري ناك .مهنع فلتخملا .لزعنملا ,موتكلا ميعزلا اذهب نينوتفم هوسوؤرم ناك

 رعشلا عّملمب مهعلو مهكراشي مل هنكل ,مهلثم - هسفن لدنصلاو .اهسفن (وريربموسلا)
 يف متاوخ سبلي نكي مل امك - نزاخملا يف هيلع نوضقني اوناك ءيش لو يهو روطعلابو

 ىدل امع لقي ام نيشاينلا نم يوتحت هتبعج تناك .ةمسوألاب هردص يطغي وأ .عبصإ لك

 ةءاسإب هلاجرل حمسيل نكي مل نيذلا نيلاوجلا نيدشنملا تناكف هفعض ةطقن امأ .رفن طسبأ

 لكب مهيلإ تصنيو ام ًائيش اووري نأ مهلأسيو ؛لالجإ لكب مهتاجاح ىعري ناك .مهتلماعم
 رجغلا نم (ًاكريس) فداص املك ناكو .ةصقلا فصتنم يف ةتبلا مهعطاقي نأ نود دج

 .ايادهلاب نيلَمحم مهفرصي مث هل لفح ميدقت مهيلإ بلطي
 .لوحكلا نم نوتومي امنا قار هنإ ةرم تاذ لوقي "ناطيشلا واوج"' مهدحأ عمس

 نيذلا نم رثكا ,ةفيخس بابسأل ىدملاب نولتاقتي مهلعجيو لاجرلا لبقتسم برخي يذلا
 اهلك ةباصعلا تناك ءهيأر باوص تابثإ ضرغلا ناك ول امكو .فافجلا وأ ضرملا مهتيمب

 دراطمب بقلملا ءبيقنلا ناك .رايسلا هؤاولو "وديسام ودلاريج" بيقنلا هأجاف موي ةرومخم

 دق اذه ناك نأ دعب "واوج" ديصتيل ةيفلخلا يضارألا لخاد ىلإ ءاج دق ,؛تاباصعلا

 نورابلا عم اوت اعامتجا تدقع دق تناك (يتاذلا مكحلل ايهاب) بزح نم ةنجل مجاه

 لعجو ةنجلل انيمك بصن دق "واوج" ناك .(يبمولاك) يف هتعرزم يف "افارب اناك يد"
 بئاقحلا نم نيّيسايسلا حارأو ,تاهاجتالا عيمج يف نيراف نورجي يصخشلا اهسرح

 ًاضراعع "وديسام" بيقنلا ىلإ ةلاسر هسفن نورابلا لسرأف .دوقنلاو سبالملاو دايجلاو
 .ةباصعلا ميعز سأر نع ةصاخ ةأفاكم هيلع

 واوج" لاجر رهظ نيح .ًانكسم نيسمخ تاذ ةدلب يهو .(ويرازور) يف كلذ ثدح

 تقو لبق ةيومد ةلباقم تلصح دق تناك .طابش رهش حابصأ دحأ ريكاوب يف "ناطيشلا

 .ةحارتسالا ريغ نوغبي اونوكي ملو ."وجاب" ةباصع ,ةسفانم ةباصع نيبو مهنيب ريصق
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 نمث كلذكو .هوكلهتسا ام نمث "واوج" عفدو .ًاماعط مهوطعي نأ ةدلبلا يلاهأ قفاو دقو

 .هيلع هيدي عضي نأ عاطتسا امم صاصرلاو دورابلاو شرلا قدانبو ةريصقلا قدانبلا عيمج

 نيموي دعب هنوميقيس يذلا لافتحالا روضحل ثكق نأ ةباصعلا (ويرازور) يلاهأ اعد

 تنيز دق ةريغصلا ةسينكلا تناك .ةدلبلا يلاهأ دحأ ةنباب رقب يعار جاوزل ًاميركت

 راهنلا فصتنم يف مهسبالم ريخ نودتري ءاسنو لاجر نم ةدلبلا لهأ ناكو . دورولاب
 عله غلب دقل .نارقلا دقع سوقط ىلوتيل(يبموك) نم "ميكاوي" بألا لصو نيح كاذ
 وه ناك امنيب نيكحاض نورجفني عيمجلا لعج ًاغلبم ةباصعلا دوجو نم ريغصلا سيسقلا

 يف نمب ,ناكسلا فصن فارتعا ىّقلت .سادقلا لبقو .هقطن يف رثعتيو ئتأتيو مثعلتي
 تحت ءالخلا يف ءادغلاو ةيرانلا باعلألا ضرع رضح اهدعب .ةباصعلا لاجر ضعب كلذ

 ذخأ هنأ ديب .ةدلبلا يلاهأ ةبحصب سيرعلاو سورعلا باخنأ برشو .راجشألا نم شيرع

 .ةرغ نيح ىلع "واوج" بارغتسا راثأ ًاحاحلإ (يبموك) ىلإ ةدوعلا ىلع حلي كلذ دعب

 ةمخاتملا عاقصألا فشكتسي هسفن حارو (ويرازور) جراخ ىلإ دحأ كرحتي الا اذه رمأف

 ملف .درجأ دجن ىوس نكت مل يتلا ةلباقملا ةهجلا ىلإ ةدلبلا لبج تابنج ةهج نم .اهلك
 :نآلا نيرومخم اودغ نيذلا ,هلاجر امأ .اسباع جاوزلا لافتحا ىلإ داعف .رطخل ارثأ دجي

 .ةدلبلا يلاهأ طسو نونغيو نوصقري اوناكف
 فرتعا دقف يبصعلا دشلا لمحت نع ةعاس فصن دعب "ميكاوي" بألا زجع دقو امأ

 ةمق ىلع نودوجوم رايسلا هءاولو "وديسام" بيقنلا نأ طخمتيو فجتري وهو "واوج"ل
 رخؤي نأ سقلا رمأ دق ”تاباصعلا دراطم" ناك .موجه نشل تازيزعت راظتناب «لبجلا
 تاقالطإلا تود ةظحللا كلت يفو .اهيف ركفي نأ هنكمي ةليح ةيأ مادختساب "واوج"

 لاجرب "واوج" حاص .ديدشلا كابترالا طسو ءاورصوح دقل .دجنلا ةهج نم ىلوألا

 اوناك ةاقشلا نكل .ليللا طوبه ىتح هنوعيطتسي هجو نسحأ ىلع اودمصي نأ هتباصع

 اودغو .تاقلطلا ردصم ىلع فرعتلا نع ىتح اوزجع ثيحب برشلا يف اوطرفأ دق

 نارينلا نم لباو طسو نورومخم مهو ًاضرأ اوطقسو سرحلا لاجر قدانبل ةلهس ًافادهأ

 نارينلا نم برهلل ةلواحم يف كانهو انه نضكارتي نهو ءاسنلا تاخرصب ةلصتملا

 ىلع نيفقاو نولازي ال ةعبرأ ىوس ةباصعلا لاجر نيب نكي مل ليللا لح نيحو .ةلدابتملا
 هيلع يمغأ دقف .هفتك ةصاصر تقرتخا دقو لتاقي ناك يذلا ,"واوج" امأ .مهمادقأ
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 اوقرتخا ئجافم ريزغ رطم لضفبو .لبجلا نوقلستي اوحارو ةيكبش ةلاقنب هلاجر هفلف
 ضفخ ثيح (ودسقا انكم مايأ ةعبرأ دعبو .فوهكلا دحأ ىلإ اووآو ءودعلا راصح

 واوج" نكت ىتح نيعوبسأ ةدم كانه اوثبل .هحرج فزن فقوأو "واوج" ىمح ّئَربم

 'وديسام" بيقنلا نأ اوملع ,(وديبت) مهترداغم ةليل يفو .ةيناث يشملا نم "ناطيشلا
 سوؤرلا عضوو .(ويرازور) يف اولتق دق اوناك نيذلا مهئالمز نادبأ نع سوؤرلا عطق دق
 .ددقملا محللا لثم ًةحلمم ,ليمرب يف

 مهظحب ًاريثك اوركفي نأ نود ,ةيمويلا فنعلا تالوج يف اورمغناف اوداع مث

 مهحاورأو ءاوفختو اوبراحو اوقرسو اوراس ؛ةيناث ةرمو .رثاعلا نيرخآلا ظحب وأ نسحلا
 .هردص يف ضماغ ساسحإب رعشي "ناطيشلا واوج" لظ .ماودلا ىلع مهفكأ ىلع

 ناك يذلا ءيشلا كلذ ءنآلا ةظحل ةيأ يف ثدحي نأ كشو ىلع ام ًائيش زأب ًانقيتم
 .ركذتلا عاطتسا ذنم ًامئاد هرظتني

 .(واكناسناك) ىلإ يدؤملا بردلا نع فرحنم ةاذاحمب ةبرخ فصن ةعموص اوفداص

 :ةيلاب الامسأو اقرخ نيدترم ًاصخش نيسمخ ةلابق فقاو وهو ملكتي لجر كانه ناك
 .هثيدح عطقي مل .قماغ يناوجرأ ءادرب عفلتم ,ظوحلم وحن ىلع فيحن ؛ليوط لجر
 ناك ام ًائيش ةمث نأ خودم ساسحإب "واوج" رعش .ددجلا نيمداقلا ىلع ةرظن قلي مل لب

 ئطاخ ةصق يوري ناك .لوقي سيدقلا ناك ام ىلإ يغصي ناك امنيب .هغامد يف روفي

 هللا نارفغب زافو ,ةقلق ةشيع شاعو .اهلك ايندلا بونذ فرتقا دق ناك نأ دعب ,بات
 بطاخ .ددرت نود نمو .ءابرغلا ىلإ رظن هتصق لجرلا ىهنأ نيح .سودرفلا ىلإ لحرو
 .نينيعلا ضيفخ كانه ًافقاو ناك يذلا "واوج"

 :حوحبملا توصلا لاق .("ناطيشلا واوج") :يقشلا متم .(؟كمسا ام) :هلأس

 .(كرابملا حيسملا يراوح يأ :"واوج توبأ" كسفن يمست نأ كب ىلوأ)

 الك اك

 واوج" خألل هترايز فصي يذلا باطخلا "لاغ ويليلاغ" لاسرإ نم مايأ ةثالث دعب
 باب ىلع ًارقن عمس .(ةروثلا ةرارش) ةفيحص ىلإ "ونايشترام تنوم يداتسيلجن افيا
 نيمداقلا ىلع ةرظن اهيف ىقلأ يتلا ةظحللا يفو .(انيلتاك) ةبتكم قوف ةعقاولا ةّيلعلا

 لوح هوبوجتساو ؛هعاتم اوشتفو .هقاروأ ةيؤر اوبلط .ةطرشلا يسوؤرم نم مهنأ فرع
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 هتفصب دالبلا نم هدرطب يضاقلا رمألا لصو يلاتلا مويلا يفو .(رودافلس) يف هتاطاشن

 هيزوخ" روتكدلا بتكو .لهكلا "دتشر ناف ناي" طسوت .هيف بوغرم ريغ ًايبنجأ
 نأ ديب .هنع ًالوؤسم نوكي نأ ًاضراع "انايف زيول" مكاحلا ىلإ "اريفيلوأ اس يداتستاب

 نيح (زييسرام) ةرخابلا يف ليزاربلا رداغي نأ هيلع نأب "لاغ" تغلبأف ترصأ تاطلسلا
 'لاغ" لاق .ةئلاثلا ةجردلاب باهذ ةقاطب ًاناجم حنميسو ءابروأ ةدصاق عوبسأ دعب علقت

 لك اهلمحتي يتلا تابلقتلا دحأ وه_ لتقلا وأ نجسلا وأ_ دلب نم درطلا نإ هئاقدصأل

 نأ نم انقيتم ناك .ًابيرقت.هتدالو موي نم يروثلا ةايح شيعي لاز امو ناك هنأو «يروث

 ال نأب مهل دكأ هنأ ديب .درطلا رمأ ءارو ناك ينابسألا وأ يسنرفلا وأ يناطيربلا لصنقلا

 ام اذإ يوزنيس هنأ كلذ .هيلع ضبقلا عيطتسمب .ةثالثلا راطقألا هذه ةطرش نم دحأ

 .اعوله ناك هنأ دبي مل .ةنوبشل يف وأ ةيقيرفإ ئناوم يف (زييسراملا) تفقوت

 ثدحتي هعمس دق ناك "اريفيلوا" روتكدلاو ”دتشر ناف ناي" نم ًالك نأ ديب
 ' ماد ام هنأ امهل نلعأ نيح اقعص امهنكل .(ةمحرلا ةديس) ريدل هترايز نع ةسامحب

 "(سودوناك) يف ناوخألا نع ةباين ةردابم" ذاختا ىلع مزاع هنأف ليزاربلا نم ًادورطم

 بلاطيسو مهعم ًانماضت ةماع ةرهاظت روضح ىلإ سانلا ةوعدب كلذو ,ةرداغملا لبق

 يف نإ" :لاقو .كلذ لعف مهل حضويل اوعمجتي نأ (ايهاب) يف ةيرحلا يبحم عيمج
 دقل ."اهودضعي نأ ةيمدقتلا لوقعلا يوذ بجاو نمو .ًايئاقلت دلوت ةروث (سودوناك)

 ةرملا ولت ةرملا هاربخأو .هاينثيل دوهجلا ىصقأ "اريفيلوأ" روتكدلا و "دتشر ناف ناي" لذب
 يف عامتجالا نالعإ رشن "لاغ" لواح كلذ عمو .ىوصق ةقامح ةوطخلا هذه لثم نأ

 ٍبيخيل (سايستون يد لانروج) بتكم يف هلشف نكي ملو .ةضراعملا فحص ىدحإ

 ءيش ثدح نيح عراوشلا يف هسفنب اهعزوي تاروشنم عبط ناكمإ يف ركفي ناك .هلمأ

 ديلب يسمأ تأدب دقو ءودهلا ةطرفم ةايح شيعأ تنك دقل !..ًاريخأ) :بتكي هلعج

 .(حورلا

 ناف ناي" ءاج .قسغلا لولح دنع كلذو .هعالقإ دعوم نم نيموي لبق كلذ ثدح
 قباطلا يف نيصخش نأب هرابخإل .رصعلا دعب امل هنويلغ هديبو ؛ةّيلعلا ىلإ "دتشر
 ناك امنكلذ نأ فرغي "ويليلاغ" ناك :(ءالزألا) نم امهنأب هرذحو :هنع نالاسب ىضرألا

 .ةيرس لاسعأ يف تاطلسلاو ةوطسلا ووذ مهمدختسي ناك نيذلا لاجرلا هب ىمسي

57 



 امهكولس ناكو نيحلسم انوكي مل امهنأ ديب .ريرش رهظم يوذ اناك نينثالا نأ عقاولاو
 .الك ؟ْنَم لأسي نأ هل له .كتلباقم يف بغري نم كانه :مارتحالاب مستي هعم

 ربع ًالوأ (اكيليساب يداسارب) ةيئاردتاك ىلإ هاذخأ .امهعم ىضمو هلوضف راث

 عراوشلا نوكرتي مه امنيبو .يحاوضلا نيب نم مث :ىندألا مث ةنيدملا نم ىصقألا ءزجلا

 عراشو (لاغتربلا) عراشو (ساتناو وريلسنوك) عراش مالظلا يف مهءارو ةدبعملا

 دتمملا عيرسلا قيرطلا وحن نيريدتسم ؛(واوجواس)و (ارايرباتناس) قاوسأو (تاريمألا)

 دق: تاطلسلا تناك اذا اه "لاغ ويليلاغ""لءاست 1 ارانآ' ىلا رخبلا ةنيمخ لوط ىلغ

 حابصم هؤيضي لزن يفف .ًاًّحف نكي مل كلذ نأ ديب .دالبلا نم هدرط نم ًالدب هلتق تررق
 .هراظتنا يف اهريرحت سيئرو (سايستون يد لانروج) ةفيحص كلام ناك ريغص يطفن

 :ًاسأر عوضوملا بلص لوانت مث .دعقي نأ هيلإ بلطو هدي "سفلاكنوك سادنونيمابيا" دم
 .(؟ درطلا رمأ نم مغرلاب ليزاربلا يف ىقبت نأ ديرت له)

 .باوج نود هيلإ رظنلاب "ويليلاغ" ىفتكا
 :كانه راج وه ام نأشب ًاقح سمحتم تنأ له) :"سفلاكنوك سادنونيمابيا" هلأس

 نيلجرلا ناس عكف نانك عراخلا صو ةفرتلا نت اابعدحو انذاك 205 سوووتاك“ ىف
 يمدقتلا بزحلا) سيئر ناك .عطقني ال وحن ىلع ةبلقتم قفدتت جاومألاو ,ناثدحتي

 وحن ىلع هيبعكب ًابطبطم .دجلا لماك ريبعت ههجو ىلعو .ًانعمتم هبقاري (يروهمجلا

 هبتكم يف اهايإ ًايدترم هأر دق "ويليلاغ" ناك يتلا ةيدامرلا ةلدبلا يدتري ناك .يبصع

 اهسفن ةالابماللا ةرظن نع ربعي مل ههجو نأ ديب .(سايستون يد لانروج) ةفيحص ىف
 تلعج ةنضغم ةهبج اذ ؛ًارتوتم ناك .مويلا كلذ يف ناك امك .هسفن ركاملا ناجهتسالاو

 .انس ربكأ ودبي باشلا ههجو

 .(رمألا يل حضوت نأ كل ريخ .ضومغلا بحأ ال انأ) :"لاغ" لاق

 ةحلسأ ذخأتل "سودوناك" ىلإ باهذلا ديرت تنك اذإ ام ىّصقتأ نأ لواحأ ينإ) -
 . (راوثلا ىلإ

 لجرلا ينيع ىلإ قدحي وهو ؛ةفش تنبب سبني نأ نود ؛ةظحل "ويليلاغ" رظتنا
 .ةرشابم رخآلا

 يضارأ لالتحا ناك .راوثلا عم فطاعتت نكت مل ,نيموي لبق) :ًالئاق ؛ءطبب قلع

 .(كيلإ ةبسنلاب ًايميهب آفرصت ناينعي نجاملا شيعلاو ريغلا
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 'يروهمجلا يمدقتلا بزحلا" يأر وه كلذ) :ًالئاق "سفلاكنوك سادنونيمابيا" قفاو

 .(ًاعبط ءانأ يبأرو

 .(..نكل) :ًاليلق مامألا ىلإ هسأر ًاليمم ,هرياسي وهو "لاغ" لاق

 عرق نع فقوتو (انؤاقدصأ انئادعأ ءادعأ نكل) :"سفلاكنوك سادنونيمابيا" نابأ

 ىلإ وفهت مهبولق لازتال نيذلا ,نيفلختملا عفارألا يكلامل نصح "ايهاب" نإ) ..هيبعك

 ةدعاسم مزاللا نم ناك اذإو ,ماوعأ ةينامث ذنم ةيروهمج اننوك نم مغرلا ىلع .ةيكلملا

 يروتاتكدلا "افارب اناك يد" نورابلا مكح ءاهنإل لخادلا يف "نيينايتسابسلا" و ةاصعلا

 نم دبال .رقفأف رقفأ نورئاصو رثكأف رثكأ فلختن اننإ .كلذ لعفأسف "ايهاب" ىلع

 رمتسا ام ذإو .ناوألا توفي نأ لبق رمألا فلك امهم ةطلسلا نع سانلا ءالّؤه داعبإ

 لخدتتسو ةمزأ مضخ يف "انايف زيول" ةموكح قرغتسف "سودوناك" يف عضولا كلذ

 '"وريناح يدوير" اهيف لخدتت يتلا ةظحللا يفو .ًالجاع وأ ًالجآ نإ ةيداحتالا تاوقلا

 .(*"نييتاذمكحلا" ةعاطقإ اهنوك نع "ايهاب" فكتس

 .("نييروهمجلا نييمدقتلا" مكح أدبيسو) :"لاغ" مهمه

 نويروهمج نحن .كولملاب نمؤن ال نحن) :ًالئاق "سفلاكنوك سادنونيمابيا" هححص
 .(ينمهفت كنأ ىرأ ,نسح ,نسح ..ًاماق مظعلا عاخن ىتح

 اذإ .هنم ةيقبلا سيل نكل .هب سأبال وحن ىلع ءزجلا اذه مهفأ) :"ويليلاغ" لاق

 كلذ نوكي اذاملف .تاعامجلا حيلست يغبي "يروهمجلا يمدقتلا بزحلا" ناك

 .(؟يتطاسوب

 :حوضوو نأتب عطقم لك ًاظفلتم "سفلاكنوك سادنونيمابيا" لاق
 عم ةلص ىندأ هل نوكت نأ وأ دعاسي نأ "يروهمجلا يمدقتلا بزحلا" بغري ال) -

 .(نوناقلا دض نوروثي سانأ

 دنع ةيناث اثبلتم ءاهريرحت سيئرو (سايستون يد لانروج) ةفيحص كلام فاضأو
 .ًاراوث دعاسي نأ "سفلاكنوك سادنونيمابيا" مرتحملا بئانلا رودقمب سيل) :عطقم لك

 مرتحملا بئانلا نإ .ديعب نم مأ بيرق نم ءاوس هعم ةقالع هل صخش يأ رودقمب الو

 (مجرتملا). هركذ رم يذلا (يتاذلا مكحلل ايهاب بزح) ءاضعأ ىلإ ةراشإلل ةبكرملا ةملكلا هذه مدختسن *
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 ةقطنملا هذه يف ةيطارقميدو ةيروهمج .ايلع لثم لجأ نم ةريسع ةكرعم نش يف ضام
 هذه لثم رطاخت نأ اهنكمي الو .ءايوقأ ءادعأ اهرصاحي يتلا ةيطارقوتوألا ةعوطقملا

 .ةمهنلا .ضيبلا ؛ةقاربلا نانسألا نم ًامقط هيدل نأ "لاغ" ظحالو .مستبا .(ةرطاخملا

 كترايز الول يلابب رطختل اهحرتقم انأ يتلا ةطخلا نكت مل .ةروصلا يف تنأ تلخد مث)

 نج ول :ركفأ ينتلعج يتلا ةركفلاب ىلإ تحوأ يتلا يه كلت تناك .سمأ لوأ ةبيرغلا
 ةيافكلا هيف امب ًانونجم نوكيسف .راوثلل ًادييأت ماع عامتجا ىلإ ةوعدلل ةيافكلا هيف امب

 .تالاحلا هذه لثم يف) :ًامهجتم ملكتو .ماستبالا نع فك .(مهيلإ قدانبلا لاصيإل

 وأ فشكنا ول .عيطتسي ال يذلا ديحولا صخشلا كنإ .ةسايس ريخ ةحارصلا نوكت

 .(لاوحألا نم لاح يأب .نييسايسلا يئاقدصأبو يب ساسملا 5

 اوضبق ول اميف ةدعاسملل كيلع دامتعالا عيطتسأ نل يننأب ينرذحت له)-
 .١؟ ىلع

 ًاماق يدصق تكردأ دق) :حضاو وحنبو لهم ىلع "سفلاكنوك سادنونيمابيا" لاق

 ناك اذإو .ينتيقل كنأ سناو .ةديعس ةليل كل وجرأف يفنلاب كباوج ناك نإف .ةرملا هذه

 .(رجألا ثحبنلف باجيإلاب
 ًالئاستم متقو ؛ةراص ةيبشخ ةبطصم وهو .هدعقم ىلع هعضوم يدنلتكسالا لّقن

 دسم كنإ ءرمألل يترظن) :"سفلاكنوك سادنونيمابيا" لاق .(؟رجألا) :فرطي وهو

 ةظحللا يف - ينم دعو اذهو - دودحملا دعوملا يفو اهنع ءاطعلا كل لزجأس .ةمدخ

 باب نم .ًايرخف ةمدخلا هذه ءادسإ تلضف ام اذإ .نكل .رطقلا ةرداغمب اهيف مهت يتلا

 .(كنأش كلذف .ةيلاثملا

 ذإ .جراخلا يف ىشقأل بهاذ ينإ) :هيمدق ىلع بصتنا دقو "لاغ ويليلاغ" لاق

 ؛لزنلا جراخ اطخ نيح .(ًاريثك رخأتأ نل .ًاديحو نوكأ نيح لضفأ وحن ىلع ركفأ ينأ
 .جاومألا هردصم ذاذر ىوس نكي مل كلذ نكل ءًارطم ةمث نأ رمألا لوأ نظ

 .رمم كانه ناك .ةفيرحلا ةيوقلا امهينويلغ ةحئار مشف ءرمي يك ًابناج نالجرلا ىحنت
 راس .ةيويحلا هئاضعأ ىتح تلغلغت ةحلام ةبيط ةحئار اذ .ًاجئاه ادب يذلا .رحبلا ناكو

 بوصم عفدم هيف ريغص نصح وحن ةديحولا دوملجلا لتكو لامرلا طسو "لاغ ويليلاغ"

 ةوق لثم ةلآضلا نم يه "ايهاب" يف ةوق ةيروهمجلا كلق) :هسفن يف ركف .قفألا وحن
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 نأ لواح .(”روغي ركام يور بور" دهع يف "ليوفربأ" رم ءارو ام يف ءارتلكنا كلم

 هبلق تابرض نم مغرلا ىلع .هتداع ىلع ًانيمأ ,ةيعوضوم ةرظن عضولا ىلإ رظني
 ةيزاوجربلا نم يسايس عم يروث رمآتي نأ ةديمحلا قالخألا نم لهف .ةبرطضملا

 ىلا نويعلا دب دمبنم نكشي له (راضتألا) "دعاست ةرماؤملا تناك نإ لجأ ؟ةريغضصلا

 نيعنناكملا ساق متر اك ىلا صخشلا عيطتسي مكن عظات ةووهمو# (سودوتاك
 ضعب ذاختا بجي نيح مهتدعاسم .ةروثلل هتايح سرك يذلاو ,نيمرضخملا نييسايسلا

 نأ ةبرجتلا نأش نم َنإف ؛ًاريخأو .لاتقلا مهيلع بجوتيو تقولا فزأي نيحو ؛تارارقلا

 رخنتت هماظع كرتي دق هنأ زوجي .ملاعلا ييروث ىلإ اهلقن ام اذإ ,ةميق تاذ نوكت

 وأ ضرملا ءارج توملا نم لضفأ ةقتاخلا هذه لثم تسيلأ نكل .(سودوناك) يف كانه

 تلا

 ةبتع ىلع فقاو وهو ."سفلاكنوك سادنونيمابيا"ل لاقو ؛لزنلا ىلإ ًاعجار لفق
 .(كلذ لعفأ يك ةيافكلا هيف امب نونجم يننإ) :بابلا

 هسكلق دقو ةيريلكتإلاب "لاغ سسلبلاف"ل ىسابسلا تاوج ناك (!شهدم)--

 :ءانيع تعلو ةسامللا

91 



 © ب

 هيلع ضبقلل (بلكلا) ىوق ءيجتس فيك هظعاوم يف (دشرملا) أبنت املاطل

 رابخأ نم نيبت نيح (سودوناك) يف دحأ أجافي مل ثيحب .فيسلاب ةنيدملا ىلع ءاضقلاو
 .عساتلا ةاشملا جوف نم ةبيتك نإ ليخلا روهظ ىلع (وريزاوج) نم نيدفاولا جاجحلا

 .سيدقلا ىلع ضبقلا ةمهم اهب تطين دقو راوجلا تغلب دق .(ايهاب) نم لبقملا

 وقم عقو رابخألل ناك .عئاقو تحضأ تاملكلاو ,ققحتت تأدب تاءوبنلا نإ اه

 شرلا قدانب تلمح ةرغ نيح ىلعو .ءاسنلاو لاجرلاو بابشلاو لوهكلا ًةرفنتسم
 :ةيسانملا ةريخ لاو ةقطألا تفرزرب ريسارلا نم نمت ىفلا ةنرصلا ءانولاز تاعيرقلاو
 كلذ ناك ول امك ءةمزحألا يف ةسوسدم رجانخلاو ىدملا هسفن تقولا يف ترهظ نيح يف

 علاقمو زراخمو سخانمو ةليوط نيكاكسو لجانم سانلا يديأ يفو ءرحسلا لعفب

 .راجحأو يىصعو ديص ساوقأو

 دبعم) لوح مهلك (سودوناك) يلاهأ عمجت .ملاعلا ةياهن ءدب ةليل ؛ةليللا كلت يف

 . اهماتإ راج ناردجو ؛عفترتو ليطتست جاربأو نيقباط وذ لكيه وهو - (كرابملا حيسملا
 (دشرملا) امأ .وجلا نيراتخملا ةسامح تألم .(دشرملا) ثيداحأ ىلإ عامتسالا ةيغب كلذو

 مل ربخلاب (وريزاوج) نم نومداقلا جاجحلا هغلبأ امدنعو .لبق يذ نم رثكأ ًاعطقنم ادبف

 طلخو ةيضرألا صرو ءانبلا راجحأ عمج ةيلمع ةبقارم لصاوو .ةتبلا ءيش يأب قلعي

 يأ هيلإ هجوي نأ دحأ ؤرجي مل ثيحب ةدشلا نم غلب زيكرتب .دبعملل ىصحلاو لمرلا

 مه ام رقت تناك دهازلا حمالم نأب ةكرعملل نودعتسي مهو يقلل رعش كلذ عمو .لاؤس

 بجوتي ام .(دشرملا) مف نم ,ةليللا كلت يف مهملعيس برلا نأب عيمجلا فرعو .نولعاف
 راصقلا مهقدانبو مهتانيبرق تاهوف نوفظنيو مهساوقأ نوتيّزي اوناك امنيب .هلمع مهيلع
 .مهدوراب نوفقجيو

52 



 ,ةثبلتم هتاملك تدبف .هيف ةمسن ال ءاضف يف موجنلا تحت سيدقلا توص ددرت

 نع ملكت برحلا نع ثدحتلا لبقو .فواخملا لك درط ًادح لالج ا نم غلب وج يف

 دطوتت ؛ناطيشلاب حاطي املاحو .ةئيطخلاو ملألا يفتخي ثيح .ةيتآلا ةايحلا نع :مالسلا

 نوكت له ,ىرت .ةنونيدلا موي لبق ةريخألا ةبقحلا يف .(سدقلا حورلا ةكلمم) ناكرأ

 نيناوق ىغلتس ذئدنع .كرابملا حيسملا ءاش نإ ,لجأ ؟ةكلمملا هذه ةمصاع (سودوناك)

 نورثؤي ةاعر :يلاوخلا مايألا لئاوأ يف امك .ةسواسقلا دوعيو ةريرشلا (ةيروهمجلا)

 ةرذلا نم ةرفو كانه نوكتسو .رطملا ءارج ةيفلخلا يضارألا رضوضّختس امك .مهتيعر

 يف اهاتوم نفد نم ةرسأ لك نكمتتسو .ءاذغلا نم مهتيافك عيمجلل نوكتسو .ةيشاملاو

 مزاللا نم ناك .كلذ لبق (لاجدلا حيسملا) طاقسإ نم دبال نكل .لمخملاب ةنطبم تيباوت

 امك .ناميإلا نوكي ةهج ةيأ يف ودعلا ملعي يك برلا ةروص هيلع قريبو بيلص عنص
 امكو .برلاو ءارذعلل لاهتبالاو ةالصلاو داشنإلاب .لئاوألا لعف امك ,ةكرعملا لوخد مزلي

 .ًاضيأ ةيروهمجلا (كرابملا حيسملا) نع نوعفادملا رهقيس .مهءادعأ لئاوألا رهق

 يلصي مهضعب .عيمجلا رهس دقل .ةليللا كلت يف (سودوناك) يف دحأ مني مل

 تطاخو .هئازجا طبرل بيلصلا ةرباشم ديا ترمس اميف .لاتقلل نودعتسب نورخآو

 ناكر نق دراب ضعت تا در از ثالث لرطي بيدنسلا ناك :اليضكا ردفلا ليبقو. «قرببلا
 ءاضيب ةمامح (كرابملا ريغصلا) اهيلع ٌمَسَرو ًاعم تطيخ ةرسأ فشارش ةعبرأ قريبلا

 نم دنع اقعتنابو .ايفانه ءاعو ودي طش ( نوتات قننا) تتكو :نيجاتحلا ةروشنم

 دبعملا ءانب فقوتي الكل (سودوناك) يف ثوكملل "افون ليف ضتوسا" مهامس نسانلا

 ةرمعتسملا مهلك نوقابلا رداغ ؛(دحألا مايأ ادع ًاراهنو ًاليل هيف لمعلا رمتسا ثيح)

 ال هنأ رشلا ءامعزل اونهربيل (وريزاوج)و (وغندنب) وحن نيهجتم ءءوض لوأ غوزب دنع
 ناك هنإ ذإ ,نورداغي (دشرملا) مهدهاشي مل .ايندلا هذه يف ريخلل ةامح كانه لازي

 .مهلجأ نم يلصي ةريغصلا (وينوتناوتناس) ةسينك يف كاذنآ

 ًةالصو ًاداشنإ ةريسملا اوضمأ .دونجلا اوقتليل خسارف ةرشع ريسلا ىلإ اورطضا دقل

 هتنوم) زايتجا دعب كلذو ةدحاو ةرم الإ ةحارلل اوفقوتي مل .دشرمللو برلل ًافاتهو

 ةجرتعتملا نيرتاسلا طوطخ اوكرت نقف ةعيبطلا ءاذنب اوسحأ يذلا فاعكوأ انمآ : (وتايفاك

 ةحطسملا ضرألا ةحسف روبع قرغتساو .نيرخآلاب اوقحل مث ؛ دوملج ةرخص ءارو اولّستو
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 ةطخ مهيدل نكت مل .ةحارلل ىرخأ ةفقو دحأ بلطي نأ نود نم .ةليلو راهن ةسبايلا

 مهملع دنع قيرطلا يف مهوقتلا نيذلا نيرفاسملا نم ريسيلا رزنلا شهد دقو .لاتقلل

 .ناجرهم ىلإ نيهجتم سانلا نم اطهر هبشي مهرهظم ناك .برحلا ىلإ نوبهاذ مهنأب
 توملا) :نوفتهيو ةحلسأ نولمحي اوناك .ةيركنتلا سبالملا برغأ ايدترم ناك نم مهنمف
 مههوجو ىلع حرفلا ريبعت ناك تاظحللا كلت يف ىتح نكل .(ةيروهمجللو ناطيشلل

 امهلمحي بكرملا سأر ىلع قريبلاو بيلصلا ناك .مهتاوصأ يف هركلا رثأ نم قمري

 "وداردوك ايرام" امهيلت "ريبكلا واوج' قباسلا قيقرلاو "واردب" قباسلا يقشلا بوانتلاب

 دق ناك حيسملا ديسلا ةروصل يجاجزلا قودنصلا نيتلماح "ايروك انيردناسكلا"و

 اهّقلت ةيحبش ىؤر مهو ؛نوراتخملا يتأي امهفلخو ؛(كرابملا ريغصلا) شامق ىلع اهمسر
 ركس تابصق يف خفنلاب لاهتبالا تاولص قفاري مهنم ريثكلا ناك .رابغ نم ةباحس
 ناك بيقشتلابو .غبتلا نيخدتل نيبالغ يلاوخلا مايألا يف مدختست تناك لاوطألا ةددعتم

 ًايجيردت هفوفص عيمجت لترلا داعأ ةريسملا ءانثأ يف .كلذك .ةاعرلل ريمازم اهلعج نكمي

 ةباصع ىلإ ىمتنا نم نإ ثيحب ؛ىبرقلا ءادنل نيبيجتسم .ظوحلم ريغ وحن ىلعو
 ,ةينيدملا قطانملا ىدحإ وأ ديبعلا ءايحأ دحأ وأ تابصقلا ىدحإ يلاهأ وأ ةنيعم ةاقش

 درف لك نأ ول امك ةجرحلا ةعاسلا بارتقاب ًاعم نولتكتي اوراص ءاهسفن ةرسألا دارفأو
 تاعاس يف ًابرجمو ًاقداص ناك نمل نكمي ام برقأ نوكي نأ ىلإ ةجاحلاب رعشي ناك

 ىلإ ايجيردت اومدقتو اودهج دقف ءلتقلا اوفرتقا دق اوناك نيذلا امأ .ىرخأ ةمساح

 ببسب اذكه تيمس يتلا :(اواوأ) ةدلب نم نوبرتقي اوناك امنيبو .فوفصلا ةمدقم

 ارات"و "وجاب"و "واوج توبأ" طاحأ .ًاليل اهرينت يتلا بحابحلا تارشح نم ريشكلا
 ىلع نيجراخلاو ةاصعلا نم مهريغو "اريبماكام" لآو "ويشتن انيف هيزوخ" و "اليم

 دحأ مهربخي نأ نود نوملعي مهو .شيجلا وأ بكوملا سأر يف قريبلاو بيلصلاب نوناقلا

 .موجهلا ةعاس فزأت نيح ةودق اونوكي نأب نوبلاطم مهتاياطخو مهتربخ ببسب مهنأ

 يف اوركسع دونج ةعبرأو هئم نأب مهرذنيل صصاحم مهاتأ ؛ليللا فصتنم دعب

 ةبيرغ برح ٌةخرص تراثأف .ةتئافلا ةليللا ءاسم (وريزاوج) نم مهمودق دعب (اواوأ)

 نيلذج ىطخلا اوعرسأ مث .(كرابملا حيسملا شاع .."دشرملا" شاع) :نيراتخملا بولق

 ةطقن تناك ةريغص خاوكأ ةعضب يهو .- (اواوأ) اوحمل رجفلا جلبنا نيحو .نيلعفنم
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 عرش .(اشتاراوك) ىلإ (وتناس هتنوم) نم نيبهاذلا ةيشاملا ةاعر تيبمل ةيمازلإلا فقوتلا

 ام ناعرسو .ةدلبلا يعار ,ءنادمعملا انحوي سيدقلل لاهتبالا ةالص ةوالتب نورئاسلا

 : ىحاونطلا ىف نيد قانض ىلع ةسارخاب نوفلكملا نوسعاتلا دونجلا لترلا فشتكا

 .ًايرج ةدلبلا بوص اوعره .مهنيعأ نيقدصم ريغ ؛ناوث عضب دونجلا قلمح نأ دعبو
 .بصقلا مهريمازم يف نوخفنيو نودشنبو نولصي مهو (اواوأ) نوراتخملا لخد مث

 قرغتسا نيذلا مهو ,.يسوباك عقاو يف مهنيقرغمو مهتابس نم افينو يدنج ةئملا نيظقوم

 ردصم نع ةركف ىندأ مهيدل نكت مل نيذلاو ًاموي رشع ينثا كانه ىلإ مهلوصو
 عيمج ناك ذإ (اواوأ) يف نيديحولا ءايحألا اوناك .ةأجف مهتظقيأ يتلا تاولصلا

 لوح نيرئادلا نيدهاجملا عم ,ًاعيمج كانه نآلا مهاه نكل .ليللا لالخ اوبره دق ناكسلا

 جراخ ىلإ مهعلطت دنع دونجلا هوجو نيبقارملاو ,ةماعلا ةحاسلا يف يدنهلا رمتلا راجشأ

 يف ءامترالا وأ رارفلا وأ رانلا قالطإ يف مهددرتو مهشاهدنا نيدصارلاو .رودلاو ذفاونلا

 .مونلا ىلإ اودلخيل ةحيسكلا مهترّسأ ىلع وأ ةيناث ةيكبشلا مهحيجارأ
 قلطأ .هنوجم ةرمغ يف ًاكيد عزفأف رانلا قالطإ ليتف لعشيل رداه ٌرمأ قلطنا

 نوراتخملا ذخأو .خاوكألا نيب ام ةئطاولا لصاوفلا ىلع مهتانيبرق نيدناس .رانلا دونجلا

 .لترلا ىرع تمصفنا ءًائيشف ًائيشو .مهئامد يف نيقراغ ؛ضرألا ىلع ىعرص نورخي

 ."وجاب"و ”ويشتن انيف هيزوخ"و "واوج توبأ" رارغ ىلع ؛لساوبلا تاعومجم تنش

 راجشأ نيب روكتلا وأ ةدودسم ناكرأب ءامتحالل نورخآ ىرجو .نكاسملا ىلع ًاموجه

 نيذلا كئلوأ يأ ءرانلا ضعب نوراتخملا قلطأ امك .نوقابلا مدقت نيح يف يدنهلا رمتلا

 ةليوط مهقدانب وشح نم اونكق نيذلا كئلوأو ,ةريصقلا قدانبلاو تانيبرقلا مهيدل تناك

 ملو ءطق بيلصلا جتري مل .دوسألا دورابلا بحس ةرمغ يف ًافده اوصّخشو ةروسلملا

 نم ةريزج طسو كلذو ؛ةلبلبلاو عارصلا تاعاس ةليط ًادبا ةفرفرلا نع قريبلا فكي
 لوح اعيمج ةقلحتم .ةنمؤم .ةدلص ,ةمئاق ,صاصرلاب اهبقثت نم مغرلاب تلظ نيدهاجم

 "واردب" الف .نيح دعب مهراصتنا رس امهيف عيمجلا فرشتسيس نيذللا نيراعشلا كنيذ

 مضي يذلا يجاجزلا قودنصلا لمحت تناك يتلا (لاجرلا مأ) الو ."ريبكلا واوج" الو

 كانه ناك .ريصق تقو يف زوفلا بّسْمكي مل .ةكرعملا يف مهسافنأ اوظفل (نبالا) هجو

 مادقألا توصف .ناذآلاا مصت يتلا ةجضلاب ةئيلملا تاعاسلا كلت يف نوريثك اياحض
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 اهقّرم ام ناعرس ىتلا توكسلاو دومهلا نم تاقوأ هيلت تناك ؛ةيرانلا تاقلطلاو ةضكارلا

 نيح اورصتنا دق مهنأ ىحضلا لبق اوفرع (دشرملا) لاجر نأ ديب .ديدج نم جيجضلا
 لبق اهمهاد دق فوخلا نأل وأ اهتداق نم رمأب رذم رذش يرجت ةيراع فصن ًانادبأ اودهاش

 ةوسنلا تعمجتو .بارتلا ىراوتل (سودوناك) ىلإ فيرلا ربع .كلذ مصخلا لعفي نأ

 ةدعاسم سْفَن لكو ماظعلا وربجمو تالباقلاو باشعألاب تايوادملا تابيبطلاو تاجلاعملا

 .مالآلل ًاعفد ليتارتلاو تاولصلا ةوالت درجمل وأ ديمضتلا وأ مدلا حسمل ىحرجلا لوح

 .مهاحرجو مهاتوم نيلماح خسارف ةرشع ةغلابلا ةدوعلا ةفاسم نوراتخملا راس

 موي دعب (سودوناك) اولخد .ةرملا هذه أطبأ وطخب (سراب_ ازاف) ىرجم نيبقعتمو

 نيذلا كئلوأ تاماستبالاو قانعلاو قيفصتلاب مهلبقتساف .(دشرملا) ل نيفتاه ,فصنو

 ًائيش برش وأ لكأ دق نكي مل يذلا (دشرملا) ماقو .دبعملا يف لمعلل اوُفْلَخ دق اوناك

 ىلع ىلص .دبعملا جاربأ دحأ دنع ةلاقس ىلع ةيسمألا كلت يف ظعولل مهليحر ذنم

 ثدحتو هب اوزاف يذلا رصنلا ىلع نادمعملا انحويو كرابملا حيسملا ركشو ىتوملا حاورأ

 ءيش لك ألمي برلا ناك نمزلا أدبي نأ لبق :ضرألا هذه يف انه رشلا خسرت ةيفيك نع
 قلخيل هسفن ىلع شمكني نأ برلل دبال ناك ملاعلا قلخ ةيغبو .ءاضف كانه نكي ملو

 ءوضلاو موجنلا مايأ ةعبس يف هيف تزرب ثيح ءاضفلا أشنأ اذه برلا بايغو .ًاغارف

 رهوجلا شامكنا ءارج ضرألا تقلخ نإ ام نكل .ناسنإلاو تاناويحلاو تاتابنلاو هايملاو

 يأ .ًاماقق برلا نم دضلا ىلع ناك امل ةيتاوملا فورظلا كلذك تأشن ىتح .يهلإلا

 ةكلمسك ؛ةيهلا ةتعل اهدوست ايتذلا تذلو اذكهو .اهنكلمت تماقأ ثيخ:ةعبطخلا

 اذه ىلع ةرطيسلا ديعتسيل (نبالا) لسرأو ناسنإلا ىلع قفشأ برلا نأ ديب .ناطيشلا
 .ناطيشلا همكحي يذلا يضرألا ءاضفلا

 مساب "اتستاب واوج واس" ىمسيس (سودوناك) عراوش دحأ نإ (دشرملا) لاق

 .(اواوأ )ل يعارلا سيدقلا

 6 دلع

 ىلإ ىرخأ ةلمح لسرم "انايف" مكاحلا ْنِإ) :"سفلاكنوك سادنونيمابيا" لوقي
 ةرملا هذه يفو . وتموت يد ويئوربف" دئارلا وه ًايصخش هفرعأ طباض ةرماب "نشودرناك"

 لب "اواوأ" يف تمجوه يتلا ةريغصلا ةرمزلاك دونجلا نم ةنفح ةيضق ةيضقلا تسيل
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 قبي مل .كلذ اولعف دق امبرو ءنآلا ةظحل ةيأ يف "ايهاب" نورداغيسو .لماك جوف لسرس

 يف ليلدلا نإ .دغلا حابص رداغأ نأ عيطتسأ) :"لاغ ويليلاغ" بيجي .(ليوط تقو

 .(؟ةحلسألا متبلج له .راظتنالا

 ناسلاج امهنإ .هسأر ًازاه اذه ضفريف "لاغ" ىلإ ًاراكيس "سادنونيمابيا" مدقي
 نيب ام ناكم يف ةعيض رصقل عادتم فرشتسم يف ةلودجملا ديلامألا نم نييسرك ىلع

 وه يتاروت مسا هلو دلجلا نم هلك هيسيلف سراف هيلع هلو.( انيبوكاج)و (نسادانبك)

 .هخيودت يغبي ناك ول امك ةيفلخلا يضارألا لوح ةماود يف اذه هذخأ دقو ."سافياك'

 بئارزو مامحلل جوربو ةيكلملا ليخنلا نم فص بشخلا نيزبرد ءارو كانه .قسغ تقولا
 كف .اران ىفألا تيلت «ةرينملا لا ةيرانض ةرتك لقم :نيسستلاو: :تاناويبحلل ةديغ

 تاكد ربع راقت ىلإ رات: عجول ور اكبس ناخد "يقلك رك ىنادنتماا
 كذخأيس .ةشوطرخ فالآ ةرشعو .ةديجلا ةيسنرفلا قدانبلا نم ناتنيزد) :راكيسلا
 :مزاللا نم رثكأ ًاكهنم نكت مل ْنإف .ةبرعلا يف (ساداميك) يحاوض ىلإ "سافياك'

 "سودوناك" ىلإ لحرت مث .ةحلسألا عم .ةليللا هذه انه ىلإ اعجار لفقت نأ لضفألاف

 وه هيلإ جاتحي ام لك نكل .بعتم هنإ .ًاقفاوم "ويليلاغ" ئموي .(دغلا يف ةرشابم
 ثيحب ةرثكلا نم غلب بابذ فرشتسملا يف كانه .هاوق عمجتسيل مونلا نم تاعاس عضب

 .هبعت نم مغرلا ىلع دج رورسم هنإ .هدرطيل ههجو مامأ هيدي ىدحإ يقبي نأ هيلع راص
 مدق نيحو .هططخ رّيغ دق "سفلاكنوك" نوكي نأ يشخو هباصعأ بعتي راظتنالا أدب
 ةديس) لزن نم هذخأيل راذنإ قباس نود نم حابصلا اذه ًايلك دلجلا يدترملا سرافلا

 ماق دقل .روطفلا لوانت ىتح يسن هنأ هلاعفنا نم غلب ءرسلا ةملكب هوفتلا دعب (فاطلألا

 سوؤرلا برضت ةقرحم سمش يفو .ًابرشم وأ ًالكأم لوانتي نأ نود نم انه ىلإ ةرفسلاب
 راهنلا لاوط

 عمج نكل .مايألا هذه لاوط رظتنت كلعجل فسآ) :"سفلاكنوك سادنونيمابيا" لوقي
 تدهاش له .ام دح ىلإ ةدقعم ةلأسم ىلإ بلقنا ناكملا اذه ىتح اهبلجو ةحلسألا

 "لاغ" لوقي .(؟ اهب تررم يتلا تادلبلا نم يأ يف ةيدلبلا تاباختنالاو ةيراجلا ةلمحلا

 ةياعدلا ىلع ًالام قفني "ايهاب" يف "يتاذلا مكحلا بزح" نأ تظحال) :بءاشتي وهو

 اغلا نوقفنت ام رثكا
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 "ايهاب" ناملربو ةموكحلا لاومأ لب .بسح "انايف" لاومأ سيل .جاتحي ام لك هيدل) -
 نإ) :ةرغ نيح ىلع هينذأ ًافهرم "لاغ" لوقي .(نورابلا لاومأ كانه هلك كلذ قوفو .كلذك

 بير ال ..ةيرثأ ةفحت ,ةقيتع ةيصخش ؟كلذك سيلأ ,"سوسيورك" ءارث لثم يف نورابلا

 يذلا ليلدلا "ونيفور" نم "ساداميك" يف هلوح رومأ ةلمج ىلع تعلطا دقل .كلذ يف

 .هصخت تناكو .ةحيحصلا ةملكلا يه كلت لجأ .نورابلا صخت هتجوز تناكو يل هتيّكز

 امئاد نورابلا ركذي "ونيفور" نإ .ةجوزك "ونيفور" ىلإ اهاطعأ دقل .لجع وأ ةزعم لثم

 ءيش .يفو بلكك ًانتمم ,.ضاعتما نود نم ؛ماودلا ىلع هل اكلم ءرخآلا وه ,ناك ول امك

 رينا زارت ابا تيجي دا انه دازك ناسرزلا روضفلا ىذ ىف ا عقل درك روهج وشير
 اذ وه ..رطقلا اذه ثيدحت يف انتبغر ببس اذ وه .براحن ام كلذ) :هراكيس ناخد ًاثفان

 .(ةيروهمجلا دوجو ببس وه اذهو ةيروطاربمإلا طوقس ببس

 ماني نأ كشو ىلع ناك ول امك سحي وهو .ًاينهذ هثدحم "لاغ ويليلاغ" ححصي
 ضهني .(عضولا دض نوحفاكي نيذلا "راصنألا ةرمز مهنأ لب) :ىرخأو ةظحل نيب
 اذام) :ًاباهذو ةئيج فرشتسملا ىطختي وهو لءاستيو ًافقاو "سفلاكنوك سادنونيمابيا"
 .ةقناخ وجلا ةرارح دعت ملو اهريرص قلطت ريصارصلا تعرش .(؟ليلدلل تلق

 سيئرو (سايستون يد لانروج) ةفيحص بحاص فقوتيف ةقيقحلا "لاغ" لوقي
 ىلع ترصتقا دقف كمسا ىتح ركذأ الأ ىلع تصرح) :ًاماق ةكرحلا نع اهريرحت

 قلطنم نم .أدبمب ًامازتلا "سودوناك" ىلإ بهذأ نأ ديرأ هل تلق .يسفن نع ثدحتلا

 .(يجولويديآلاو يبدألا نماضتلا

 لءاستي لجرلا نأ "ويليلاغ" ملعيف ءًاتماص هيف "سفلاكنوك سادنونيمابيا" قدحي
 ةيافكلا هيف امب ًاقح ًايبغ وأ انونجم ناك اذإ امو دج لكب ءايشألا هذه لوقي ناك اذإ ام

 هارد نم ةسعاز نور وهوا عقلا كلا3 نأ نوملا كا هانا كفي وت ءاهتقر وضحا
 .بابذلا درطيل

 .(؟حالسلا مهل بلجتس كنأب كلذك هنربخأ لهو) -

 .(كانه ىلإ ليحرلا يف عرشن املاح كلذ فشتكيس .ال ًاعبط) -

 افلخم .هرهظ فلخ هاديو .ًاباهذو ةئيج فرشتسملا ىطختيف "سادنونيمابيا" دوعي

 نود نم ةردضو :ةيقرلا نشع اخوشتم ايحالذ ًاصيمق دترم هنا. ارو: ناحذلا نم ارثأ

 ناك ام لثم ةتبلا هرهظم نكي مل .قلحي مل نمك ودبيو ؛ةمزجو ناسرفلل ًالاورسو :رارزأ
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 مغرلا ىلع فرعتي "لاغ" نأ ديب .(اراب) يف لزنلا يف وأ ,ةفيحصلا بتكم يف هيلع
 يف ركفيو .هريبعت يف حومطلاو مزعلاو .هتاكرح يف ةنزتخملا ةقاطلا ىلع .كلذ نم
 ىلإ شطعتم لجر) .هيلع يه ام ةفرعمل هماظع سّسحتل ةجاح ال ىتح هنأ هسفن

 ؟تارماؤملا خبطل هيلإ راعم اذه ةعيضلا رصق له ؟هل ةعرزملا هذهأ .(ناطلسلا

 مّلست املاح) :ههاجتاب هرهظو نيزباردلا ىلع ئكتم وهو هل "سادنونيمابيا" لوقي
 ."وريزاوج" ىلإ ليلدلا كذخأيل ."رودافلس" ىلإ كتدوع يف قيرطلا اذه كلست ال ةحلسألا

 يف "ايهاب" ىلإ كب دوعيسو .مويو موي نيب "وريزاوج"ب رمي راطق كانه .ميكحلا ليبسلا هنإ
 .(كتامدخ نع يخس رجأ عم ؛ٌةيفخ ابروأ ىلإ كترداغمب انأ لفكتأسو .ةعاس ةرشع يتنثا

 وحن ىلع هتاملكو ههجو يولت ةعساو ةبؤاثت يف هاف ارغاف .هدعب "لاغ" ددرب
 ٠ .(لاملا لجأ نم اذه ٌلعاف يننأب ًامئاد دقتعت تنك .يخس رجأ) :كحضم

 :ةفريقلا ريض ةينرع ف انرعر ىف ليس نانو وم مق هلم "نيازن ماع ا"كنني
 نم عقب كانه تلاكو قفألا ءارو اهسفن يفخت تأدب دق سمشلا تناك .ةدعبم ىلعو

 .طيحملا فيرلا يف لالظلا

 كردأ انأ ءلاح ةيأ ىلعو .أدبملا قلطنم نم كلذ لعفت كنأ ًاديج فرعأ .الك) -
 ةمدخ دسم كنأ ردقن اننأ ديب ."يروهمجلا يمدقتلا بزحلا" يف ًابح كلذ لعفت ال كنأب
 ٠ :(كيرخأ نأ قيس انك ةاسلا تامدخلا »اهل عقدت نأ اهواغ نمو انا

 "ايهاب" ىلإ دوعأس يننأب كدعأ نأ عيطتسأ ال) :ىطمتي وهو "لاغ" هعطاقي

 ظ .(دنبلا اذه لمشت ال انتقفصف

 مستسيو هيلإ رظنلا اهريرحت سيئرو (سايسيتون يد لانروج) ةفيحص كلام دواعي

 تنأ :ةرصتخم ةرابعبو .ءاشت ام لعفت نأ كرودقم يف .ةيناث كلذ ثحبن نل) :ًالئاق

 ليهست يناكمإ يف نأ فرعت امك ."ايهاب" ىلإ ةدوعلل قيرط لضفأ وه ام نآلا فرعت
 نإ ؛هيلعو .ةنيفس نتم ىلع كعضتو تاطلسلا لخدتت نأ نود نم رطقلا نم كجورخ
 متمتي .(مهاقلت نيح كيأر ريغتس كنأب نقوم يننأ عم ,نكيلف ءراوثلا عم ءاقبلا تْلَضف

 الم ,ةبسانملابو .مهدحأ تيقتلا نأ قبس) :ةيرخسلا نم ءيش اهبوشي ةربنب "لاغ"

 أرقت تنك اذإو ,موتخم ريغ هنإ ."ايهاب" نم اسنرف ىلإ باطخلا اذه يل تلسرأ

 . (ررضب كّسمي دق ءيش يأ نم ولخي هنأ ظحالتس ةيسنرفلا

 ني نت ين
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 (ارايس) ةيالو يف (يراسأ) ةدلب يف ,"ويرونوه' هيخأو هدادجأو هيدلاو لثم دلو
 نلاقإ عت ةوعيرلا كلت ىف نمر ارغاج) ىلا ةفوسلا ةئيشاما نانطق نردتس فيح
 نم نهرب "وينوتنا" نكل .رقب ةاعر وأ نيعرازم امإ ةدلبلا ناكس عيمج ناك .(يريراكود
 لوصأ فوفص يف ةيراجت تاقفص دقعب أدبف ؛ةراجتلا هناهتما ىلع ادج ةركبم نس

 ناك كرك اف الار ورش هيلع يذلا « ساما“ لكلا انيعيردو ناك يعل ىمنلا
 "هاّمع" رخآلا امهنم لك يدانيو دج ةميمح ةقالع ىلع "افوناليف "”ويرونوه"و ”وينوتنأ"
 .رمعلا لاوط ةميمحلا مهتقفر تدتما نيذلا نيغلابلا لثم

 ىمحب رعشت يهو (يراسأ) راجن ةنبا ."راكنلا اينيلدأ" تظقيتسا مايألا دحأ يف

 مايأ دعبو .رشلل ادرط "امنياك انود" اهتقرحأ يتلا ةيبطلا باشعألا عفنت ملو .ةديدش

 هركأ ىلإ ةدلبلا يف ةاتف لمجأ تلاحأ ةجرد اهحيق غلب ًاروثب "اينيلدأ" مسج رجفت ةليلق

 مهتطغ دقو ىمحلا نم نوذهي ةدلبلا ناكس نم ةنيزد فصن حبصأ عوبسأ دعبو .قولخم
 ءابولا اذهل ادح عضي نأ هللا ًالئاس سادق ةوالت نم "سايبوت" بألا نكمتو .روشبلا

 رشتتنا امنيب ,مهروف نم نوتومي ىضرملا أدب .ًاضيأ وه ضرملا هبيصي نأ لبق «بعرملا
 .ةدلبلا نم برهلل نوؤيهتي نوبوعرملا ناكسلا ناك اميفو .ةرطيسلا نع جرخو ءابولا
 يتلا يضارألا كلامو يسايسلا ةدلبلا ميعز ."اريف سدانرف ليوغم" ديقعلا مهضرتعا

 ال يك ليحرلا نم اذه مهعنمو .ًالكلل اهنوقوسي اوناك يتلا ةيشاملاو اهنوعرزي اوناك

 مهيدل ةدلبلا جراخم دنع ءارفخ نيع امك .هضرعو فيرلا لوط يف يردجلا ضرم اورشنب
 .هرمأ يصعي درف يأ ىلع رانلا قالطإب رماوأ

 امأ ."افوناليف" ناوخألا ؛ةدلبلا نم رارفلا نم اونكمت نيذلا لئالقلا نيب نم

 طق دقن ةريبآلا نم ةرخأآلا انآ نم نال و نيدو "نواه ةول" انييضقن شو: اميه اذتاو

 :مهبلع»ايولا

 اوذ نايوقلا ناعفايلا ."ويرونوه"و "وينوتنأ" دقع ؛براقألا كئلوأ عيمج نفد دعب
 ًالدبو .ةدلبلا نم رارفلا ىلع مزعلا «قرزلا نويعلاو دعجملا رعشلاو اماع رشع ةسمخلا

 وهو "وينوتنأ" مهعنقأ ,نورخآ لعف امك .صاصرلاو ىدملاب ةرمزلا دارفأ ةهباجم نم

 نزي رركملا ركسلا نم سيكو ريغص روث لباقم رظنلا اوضغي نأ هتنهم ىلع نيمألا
 نم نيتنثا نيبحطصم .ًاليل ارداغ .رمسألا ماخلا ركسلا نم رخآو ءًالطر نيرشعو ةسمخ
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 ناكو :يويندلا ةرسألا عاتمو "اينيلدراس واسنسأ"و "اينوتنأ" امه ءامهتمومع تانب
 ةرشع توتحا ةريغص ةظفحمو سبالملاب ىألم ةبيقحو لمح لغبو نيترقب نع ةرابع

 : ركاب" نوركألا ةيردعءانبا فاق وم راسنا و "اننا تناك( تاييرلمتا

 ءابو امهكرت نأ دعب امهزجعل ًارظن ةقفشلا باب نم "ويرونوه"و "وينوتنا" امهبحص دقو

 ًابعص رارفلا امهدوجو لعج دقو .ًابيرقت نيتلفط درجم ناتيبصلا تناك .نيتميتي يردجلا

 ةبوعص اتدجوو ةضيفخلا تاريجشلا تاباغ قارتخا ةيفيك نافرعت انوكت مل .دالبلا ربع

 تفّلخو (هيبارأوداريس) عطق نم ةريغصلا ةلمحلا تنكق كلذ عمو .شطعلا لمحت يف

 .(وكسيسنارفواس وير) تزاتجاو اهءارو (انيلورتب)و (يروك يروأ)و (وينوتنأ وتناس)
 (ايهاب) ةيالو نم ةدلبلا كلت يف مهظح ةبرجت "وينوتنأ" ررقو (وريزاوج) اولخد نيحو
 ."ويرونوه" نم ”واسنسأ"و ,"وينوتنأ" نم اينوتنأ" :نيوالبح اتيسمأ دق ناتخألا تناك
 ًاخوك "ويرونوه" ىنب نيح يف لاملا لجأ نم لمعي "وينوتنأ" عرش ًامامت يلاتلا مويلا يفو
 دق اناك نيتللا نيترقبلا قيرطلا يف اعاب دق اناك ."اينيلدراس" نيتخألا ةدعاسمب

 ءاعو "وينوتنأ" هلمحف .مهعم لازيال ناك لمحلا لغب نكل .(يراسأ) نم امهابحطصا

 نأ هيلع ناك .ةبرشلاب هعيبيو ةدلبلا يف هب فوطي حارو هرهظ ىلع يدناربلاب ائيلم

 ةعاضبلا ىرخأ ةيفاضإ لاغب ىلع كلذ دعبو ,رخآ ىلع مث ,لغبلا كلذ رهظ ىلع لمحي
 دعبو .تيب ىلإ تيب نم آءدب «ةيلاتلا تاونسلاو رهشألا يف اهعيبيل فوطي ناك يتلا
 اهلك ةيفلخلا يضارألا ءاجرأ يف ًاريخأو ,يحاوضلا يف ةماقملا تانطوتسملا يف كلذ

 لوقبلاو زرلاو دقلا كمس عيب ىطاعت دقل .هدي ةحار فرعي املثم اهفرعي راص يتلاو

 نوبلطي سانلا ناك ءيش يأو لوحكلاو شامقلا لاوطأو ماخلا ركسلاو لفلفلاو ركسلاو
 لتر ادغو .ءارقفلا نيصصاحملاو ةعساشلا عرازملا ّرهجم حبصأو .هب مهزهجي نأ هيلإ
 تاميخمو ةيريشبتلا تايلاسرإلاو ىرقلا يف رجغلا كريس لثم ًافولأم ًارظنم هلاغب
 ناكف .(ايدروكزياد اسارب) يف ؛(وريزاوج) يف ماعلا نزخملا امأ .ةيفلخلا يضارألا

 نولوتب سادلا ناك ءارغا ةرتشع رقنأ لمقر. "افيلوراس" نافل "نيررولوها وريد
 .ءارثإلا هاجت ًاديج ًاطوش اعطق دق نيوخألا نإ

 .ةيئاث زم اهب نكت نأ ةرسألا ىلع بتُك يتلا ةثراكلا مهتكردأ ةلحرملا كلت يفو

 فاجعلا تاونسلا يف امأ .لوألا نوناك يف ريخلا تاوئنس ىف لوطهلاب أدبت راطمألا تناك

 دقل .رايأ لح نيح ةدحاو رطم ةرطق الو طقست مل ةنسلا كلت يفو ءراذآ وأ طابش يفف
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 تاجاح دسل يفكت دكت ملو نيثلثلا رادقمب (وعسيسنارفواس) هايم ةيمك تصقن

 .دالبلا لخاد نم نيرجاهملا قفدت ءارج لاثمأ ةعبرأ اهناكس داز يتلا (وريزاوج)

 عيمج ىغلأ امك هقحتسي نيد يأ نا ويرقلا ؟ترعس مل ةنسلا كلت يف

 ىتح .هعئاضبل مهتابلط ,ةقطنملا ءارقف مأ ةعساشلا عرازملا يكلام اوناك ءاوس .هئالمع

 ةنفح ىتح عاتبت نل اهنأ هتغلبأ ,"افارباناك يد" نورابلا تاعطاقم رخفأ :(يبمولاك)

 رذبلا بوبح رمط دق "وينوتنأ" ناك ؛ةئيدرلا تاقوألا يف بسكلل ًاباستحاو .هنم حلم
 يلاعأ ىلإ راعسألا ٌةحشلا عفرت نيح اهعيب ةيغب بّنقلا شامقب تفل بشخ قيدانص يف
 مل اذإ هنأ كردأ لاحلا يفو .هتاباسح تزواجت اداعبأ تذختا ةثراكلا نأ ديب .ءامسلا

 سانلا نأ كلذ .اهيف بغار دحاو نوبز كانه نوكي نل ًاروف اهنزتخا يتلا روذبلا عبي
 يك حئابذلاو بكاوملاو سادقلا ىلع لام نم مهيدل ىقبت امم ريسيلا رزنلا نوقفني اولعج

 نيبئاتلا ناوخألا ىلإ مامضنالا ىلإ قوتي ناك مهنم دحاو لك نأب ًاملع ءرطملا هللا لسري
 .هقيدانص شبن كاذ دنع .طايسلاب مهسفنأ نودلجيو تاوسنلقلا نودتري اوناك نيذلا

 رقي ال "وينوتنأ "نكل .بنقلا شامقب فيلغتلا نم مغرلا ىلع تنّقعت دق روذبلا تناك
 هلفط - لافطألا ىتحو "اينيلدراس" ناتقيقشلاو "ويرونوه"و وه ماقف .ًادبأ راحدنالاب
 يلاتلا مويلا حابص يفو .نكمم هجو نسحأ ىلع روذبلا فيظنتب - ةثالثلا هيخأ لافطأو
 ةدوجوملا هروذب عيبيس ماعلا "افوناليف" رجتم نأ ةسيئرلا ةحاسلا يف ةنيدملا يدانم نلعأ

 ةعيرأ انيعو اههيسنل 'ويرونوف"و "ويلوقلا" حلس .ةيرغم راعسأب كلذو .ةرهاق بابسأل

 .نيرتشملا تالفنا نود اولوحي يك نيب وحن ىلع .رجتملا جراخ تاوارهلا نولمحي مدخ

 نالوانت "اينيلدراس" ناتقيقشلا تناك .ىلوألا ةعاسلا يف ماري ام ىلع ءيش لك ىرج

 نوحمسي الو بابلا دنع سانلا نودصي ةتسلا لاجرلا ناك نيح يف .دضلا دنع روزبلا
 لاحتسا ام ناعرس نكل .ةدحاولا ةرملا يف رجتملا ىلإ لوخدلاب صاخشأ ةرشع نم رثكأل

 باوبألا اورسكو فاطملا رخآ يف زجاحلا اوقلست سانلا نأ كلذ .ريهامجلا طبض

 لخادلا يف ءيش لك اوبهن قئاقد عضب يفو .لحملا اوحاتجاو اضرأ اهومرو كيبابشلاو

 هولاحأ دقف مهعم هذخأو هبهن اوعيطتسي مل ام امأ .دقنلا قودنص نم دوقنلا كلذ يف امب

 مل ةميسج تناك رئاسخلا نأ عمو .ةعاس فصن نم رثكأ ريمدتلا قرغتسي مل .بارت ىلإ

 "ايئيلدراس" ناتقيقشلاو "وينوتنأ"و "ويرونوه" ناك .ىذأب ةرسألا دارفأ نم يأ بصي
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 رثكأ ناك يذلا رجتملا نم نوبحسني مهو نيبهانلا نوبقري عراشلا يف نيسلاج لافطألاو

 علطتو .عومدلاب نيتأرملا نويع تقرورغا دقل .اهلك ةدلبلا يف عئاضبلاب ًأظاظتكا رجاتملا
 اوناك يتلا ةرسألا اياقب ىلإ نيردخ ضرألا ىلع كانهو انه ًاسولج نورشتتنملا لافطألا

 هجو ناك .اهب نوبعلي اوناك يتلا بعللاو اهنودتري اوناك ىتلا سبالملاو اهيلع نوماني

 باجأف .(ديدج نم أدبن نأ انيلع) :ًالئاق متمتف "ويرونوه" امأ .بحش دق "وينوتنأ"
 .(ةنيدملا هذه يف سيل نكلو) :هوخأ

 هتارفسو ىنضملا داهجإلا راثآ نأ ديب ءدعب هرمع نم نيثالثلا "وينوتنأ" غلبي مل
 دقف دقف .ًانس ربكأ ودبي هتلعج هتراجت هب ريدي ناك يذلا سجّهتملا بولسألاو ةكهنملا

 هيلع يفضت هبراشو ةريغصلا ةينقذلا هتيحلو ةضيرعلا هتهبج تناكو .هرعش نم ريثكلا

 لثم نيقاسلا ةسوقتم ةيشم اذو .ًاليلق نيفتكلا ينحم .ًايوق الجر ناك .نيفقثملا ءاميس
 ناك نيح يفو .ةراجتلا ادع طق ءيش يأب مامتها يأ رهظي مل .رقب يعار ةيشم

 وهو نويسنألا بارش نم ةريغص سأك برش يف عنامي الو تالافتحالا رضحب "ويرونوه"
 قراوزلا دحأ ةفد دنع (وكسينارف واس) ربع نورخمي نالخ عم رثرثي وأ ادنشنم عمسي

 "وينوتنأ" ناك .روهظلا يف أدبت ةقارب غابصأب ةغوبصم سوؤرل ةريغص ليثاق ثيح
 دنع فلختي ناك ءام ناكم يف ةلحر يف ًابئاغ نكي مل نيحو .ةيعامتجا ةايح الب شيعي
 لامعألا نم ةديدج بورض يف لوخدلا يف ركفي وأ هتاباسح رتافد ققدي .هرجتم دضن

 (راغلا ةديس) ةسينك مؤي ناك هنأ عمو .ءاقدصألا ليلق ؛نئابزلا ريثك ناك .ةيراجتلا

 مهمحل نوتيمي ناوخألا نم *نوطوستملا ناك يتلا بكاوملا نآو نآ نيب رضحيو دحألا مايأ
 ةسامح نوكلمي نيذلا نم ادحاو دعي نكي مل **رّهطملا يف مهحاورأ اودعاسيل طايسلاب
 .بئاصملا ةهجاومل ًانسح ًادادعإ ادعم ًادينع ًائداه ,ًاداج ًالجر ناك .ةقئاف ةينيد

 نم لوطأ .شطعلاو عوجلاب تبكُن ةقطنم ربع ةرملا هذه "افوناليف" ةرسأ ةلحر تناك
 اوحضأ ام ناعرسف .يردجلا ءابو نم ترف نيح نمزلا نم دقع لبق اهب تماق يتلا كلت
 ًارارطضا ناوخألا اهدعبأ نيرجاهملا نم ةبصع عم ةهباجم بقعو .باود نود نم

 اديدش ءارغإ لكشت تناك مهل ةدئاعلا ةسمخلا لمحلا لاغب نأ "وينوتنا" ررق قدانبلاب

 (مجرتملا). هللا ىلإ ابرقت طوسلاب مهسفنأ نوبراضلا - نوطوستملا *

 (مجرتملا) لجألا ددحم باذعب توملا دعب راربألا سوفن هيف رهطت نطوم - رهطملا * *
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 يضارألا عاقصأ يف ةلئاجلاو ًاعوج ةروضتملا ةيرشبلا دوشحلا بناج نم هتمواقم بعصت

 اورحن مث .ةميرك راجحأ ةنفح لباقم (ويليمرفوراب) يف اهنم ةعبرأ عاب كلذلو .ةيفلخلا
 ةعضب مهدوأ ماقأف يقبتملا محللا اوحّلمو .مهسفنأل ةميلو اوماقأو يقابلا ريخألا لغبلا

 اوناك ثيح (اجراوب) يف هونفدف راحزلا نم "ويرونوه" ءانبا دحا يفوت دقو اذه .مايا
 ينابسأ صاجإ نم ًاعونصم ًءاسح "اينيلدراس" ناتقيقشلا هيف تمدق أجلم اوماقأ دق

 كلذك كانه دومصلا نع اوزجع مهنأ ديب ءرفصألا سمرتلاو يربلا يدنهلا ريزنخلا محلو
 عسل ثيح ؛(ةدريفوتام)و (هتوماتاب) هاجتاب ةيناث نولوجي اوقفطو دج ةليوط ةدم

 ةجعزم ةرفس تناكو .ًابونج رفسلا اولصاو هتحص تنسحت نيحو ."ويرونوه" برقع

 لفاوقو ةروجهم عرازمو ندم حابشأ ىوس اهيف اوفداص ام عيباسأو عيباسأ تقرغتسا

 .ةسوله اهتباصأ ول امك ءفده نود نم ميهت مجامج نم
 الو ماكزلا نم "واسنسا"و "ويرونوه" ء انبأ نم رخآ نبا تام .(دنارغ اردب) يفو

 ةبارق ءاج نيح ةيناطبب ًافوفلم هنفد ةيلمع ةرمغ يف اوناك .هنم ةروطخ رثكأ ءيش
 هل قولخم مهنيب ؛نوللا رمحأ رابغ نم ةباحس مهفلت .ةيرقلا ىلإ ةأرماو الجر نيرشع

 ماظعو دلج ضحم تريخكا ناك .راع فصن يجنزو .ةعبرألا ىلع فحزيو لجر هجو

 ناك .هتمرب ملاعلا بورد تساد دق اهنأكو تدب لدانصو ةئرتهم ةيدرأ نوسبلي .طقف

 ىطخب ىضم .نيتيقبئز نينيعو هيفتك ىلع لدهتم رعش اذ رمسأ ًاليوط ًالجر مهميعز
 هدضب اناك قيذللا نيزخألا فقرأ هني وم مافابو.ةرشابم "اق رتالزبف" دنا وجت ةعساو

 .هسأرب اذه أموأ .(؟كنبا وهأ) :نيزر توصب "ويرونوه" لأس .دحللا يف ةشجلا لازنإ

 دارنا نأ دبال نكسه هنند نكف الا :ةيوطلس ةرب هوسألا سكلا وة نمسألا :لحرلا لاق

 يف يدبألا جاهتبالا لفح يف لبقتسي يك ةقئال ةروصب هليبس يف لسريو بارتلا

 اوناك نيذلا بوص لجرلا رادتسا .ةباجإلا نم "ويرونوه' نكمتي نأ لبقو .(تاومسلا

 لآ دهاش كاذ دنع .(ًاطبتغم برلا هاقلتي يك قئال وحن ىلع بارتلا هراونل) :ًالئاق هعم

 ًاعم اهوًرمسو اهوعطقو راجشألا ىلإ اوعرهف .ةايحلا مهيف بدت جيجحلا ”افوناليف"

 نيب لفطلا رمسألا لجرلا ذخأ .ليوط نارم ىلع تلد ةراهمب ًابيلصو ًاشعن اوعنصف
 رسبقلا يف بارتلا نوليهي "افوناليف" لآ ناك اهنبر .توباتلا يف هعضوو هيعارذ

 ركذلا تاولض اولتو كيربتلا ليتارت نورخآلا دشنأو لاع توصب لجرلا ىلص :ئلتميل
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 تحت ةحارتسا دعب ةرداغملاب نومهي جاجحلا ناك امنيبو .بيلصلا لوح نيقلحتم نيعكار

 احلم لاق .سيدقلا ىلع اهضرعو ةيندعم دقن ةعطق "افوناليف وينوتنأ" جرخأ راجشألا
 :هينيع نم ؛ةرخاس ةرظنب هيلإ علطتي وهو ء.اهضفر ددصب ناك لجرلا نأ ظحال نيح
 نل كنكل .هيلع ينركشت ام كيدل سيل) :ًاريخأ لجرلا باجأ .(اننانتمال زمر هذه)

 فاضأ مث فقوت .(هذه لثم ةكوكسم فلأب ىتح كتسذب ام برلا ءافيإ ىلع ردقت

 .(يدلو اي .دعلا ملعتت مل كنإ) :ةقرب

 يف نيقرغتسم نيسلاج ,جيجحلا ةرداغم دعب ًاليوط ًاتقو كانه "افوناليف" لآ ثبل
 اذه تاتكا): :"نيروتوعا لء اسبح هتارفحلل اءرواه عشا ةيفاشك زان لوض ريكفتتلا

 .يالعر يف نيناجلا نم نينكلا ثيفاش نتلا "ريق |" باحاف ( ؟ةانع ان انتم

 .(كلذ نم رثكأ ءيش هنأك ادب لجرلا اذه نكل

 "انوا" هريس تناك جتيواوكلاو تاقحلا نى نماع ع ةيتات ءامشلا ترطما قيح

 'وينوتنأ" عرش ةريغص ةحلمن اهرواجت ةعيض يهو .(اروموراغنتاك) يف ترقتسا دق
 نيلفطلاو "اينيلدراس" نيتقيقشلا - ةايحلا ديق ىلع ةرسألا دارفأ رئاس لظ دقل .اهليغشتب
 نم هتاناعم دعب ًائيشف ًائيش هرصب دقف ريغصلا "اينوتنأ"و ”وينوتنأ" دلو نأ ديب -
 لازي ال ناك هنأ عمو .ةلصاوتم مايأ لاوط امهكرفي هتلعج هينيع لوح ةيغمص تازارفا
 وأ سانلا هوجو صيخشت نع ًازجاع ىسمأ هنإف :مالظلاو رونلا نيب زييمتلا ىلع ًارداق

 ناك .ةنيط ةراخ نع تضخت دقق ةحلنملا انآ في ةظيحملا «اينتألا بلع تناك اه واين

 جرخيف .هل سايكألا نودعيو حلملا نوففجب مهمايأ نوضقي نالفطلاو ناتأرملا و "ويرونوه"
 شر ةيقدنب ًالماح كانهو انه لوجتي لعجو ةبرع هسفنل عنص دقو ؛عيبلل اهب يتوعنا'

 .هيلع تاباصع موجه ةلاح يف هسفن نع اهب عفاديل نيتروسام تاذ

 ىلإ نويورقلا داع ءرطملا ةدوعبو .ًابيرقت نينس ثالث (اروموراغنتاك) يف اوثكم
 ناك كلذ لك .اهرشع كله يتلا ناعطقلا اوعريل رقبلا ةاعر عجرو ءضرألا يف لمعلا

 .رجتم هل راص ام ناعرس ةحلمملا نع ًالضفف ."وينوتنأ" ىلإ ةبسنلاب ءاخرلا ينعي

 تلاحأ نيحو ءديج يحبر شماهب اهعيبيو اهيرتشيف ,ءبوكرلا باودب لماعتي قفطو
 ريغصلا لودجلا - هتايح يف ةجرح ةظحل كلتو - كاذ لوألا نوناك رهش راطمأ لويس
 ةحلمملاو زعملاو جاجدلا قرغأو ةيرقلا خاوكأ فرج ْغاط رهن ىلإ ةنطوتسملا ربع راملا
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 (انيتسدرون) قوس يف "وينوتنأ" ناك .ةدحاو ةليل يف ىمطلا نم رحب تحت اهنفدو
 .لاغبلا ضعب ءارشل ةين هيدلو حلملا نم ةلومح هعمو بهذ دق ناك ثيح ةيمسوملا

 "ويرونوه" ناك .راسحنالاب تادب دق ناضيفلا هايم تناكو عوبسا دعب داع

 ,نيسئتبم مهتمدخ يف نولغتشي اوناك نيذلا ةتسلا لامعلاو "اينيلدراس" ناتقيقشلاو

 تاباسح ىرجأو .هذاقنإ مت ام َدَرَجَف ,ءودهب ةريخألا ةبكنلا هذه ىقلت "وينوتنأ" نكل

 هل ءافولا ةقحتسم ةدع نويد ةمث لازتال هنأب لوقلاب مهتايونعم عفرو ءريغص رتفد يف

 .راحدنالاب هراعشإ ىلع دحاو ناضيف ردقي نأ نم رثكأ ًاحاورأ ءطقلا لثم .هل نإو
 ىلع هئاقدصأ نم يورق مهاوأ دق ناك .ةليللا كلت يف نفج هل ضمغي مل هنأ ديب

 ناك .ةضفخنملا ضرألا يف نونكسي اوناك نيذلا يلاهألا عيمج هب ذال دق ناك يذلا لتلا

 رمقلا ءوض يف دهاشتو ةيكبشلا ةحوجرألا يف بلقتي هب سحت نأ هتجوز ةعاطتساب
 ”سلوتلا" مهربخأ يلاتلا مويلا حابص يفو .هاوذأ دق قلقلا نأ اهجوز هجو ىلع عقاولا

 ةربن تناك .ًايئاهن (اروموداغنتاك) نورداغم مهنإ ذإ ءليحرلل اودعتسي نأ مهل دبال نأ

 دعبو .ببسلا نع هنم راسفتسالا ىلع ناتأرمالا وأ هوخأ أرجتي مل ثيحب ةمزاح هتوص

 :مزرلاب ةلقثملا ةبرعلا يف ةيناث قيرطلا ىلإ اوهجوت .مهعم هذخأ نع اوزجع ام لك عيب
 متق ذإ .مهريح ًائيش لوقي "وينوتنا" اوعمس مايألا دحأ يفو .لوهجملا يف ةيناث اوقرغو
 اذه انءاج دقل .ثلاثلا ريذحتلا مكلذ) :نيواقرزلا هينيع قامعأ تللظت دقو .ًالئاق

 جرح يف ناك ول امك .هل "ويرونوه" لاق .(وه ام فرعأ ال ام ًائيش لمعن يك ناضيفلا
 :(ناطيشلا نم ناك اقر «"وينوها“كهاجاف .(؟هامع: اي ةللا نم راذنا) ةلاؤسلا نم

 ةرسألا تنظ املكو .كانه ًارهشو انه ًاعوبسأ نيثكام .ءكانهو انه فاوطتلا اولصاو

 ضماغلا ثحبلا مهجعزأ دقل .ةرداغملاب رارقب "ويئوتنا" ىربنا رارقتسالا كشو ىلع اهنأ

 .مئادلا لاحرتلا اذه ىلع مهنم دحأ ضرتعا ام نكل ام صخش وأ ام ءيش نع

 ةيفلخلا يضارألا ضرع يف مايهلا نم روهش ةينامث نم برقي ام دعبو ًاريخأ
 دق تناك "افارب اناك يد" نورابلا ىلإ دوعت ةعرزم ىف رارقتسالا ىلإ اوهتنا اهلوطو

 رسأ عضب ىوس قبي ملو .هعم هتيشام لك ذخأ دق نورابلا ناك .فافجلا لح ذنم ترجه

 فافض ىلع ضرألا نم ةريغض ًافطق حرزت مخانملا فيرلا يف كانهو انه شيعت تبل
 .ةرضنخلا ةمئاد (افارب اناك يداريس) يلاعأ يف الكتل اهزعم ذخأتو (سراب -ازاف) رهن
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 نكمم ناكم أوسأ اهنأك تدب دقف .لابجلاب ةطاحم اهنوكلو (سودوناك) سوفن ةلقلو
 موي ناك ام ىلع اهيف اولوتسا يتلا ةظحللا يفو .كلذ عمو .هتراجت هيف ميقي نأ رجاتلل

 ليقث ءبع حازنا دق ناك ول امك "وينوتنا" فرصت ءنآلا ًابارخ ادغ يذلا ؛ليكولا تيب ام

 عيطتسي اهسفن ةراجتلا يف ةديدج ًاطوطخ طبنتسي عرش .لاحلا يفو .هلهاك نع

 .يلاوخلا مايألا يف امك اهسفن ةيلاعلا ةيونعملا حورلاب ةرسألا ةايح مظني ىربناو ,اهترشابم

 عئاضبلا عيبيو يرتشي ,همزعو هترباثم لضفب .ماعلا (افون اليف) رجتم راص .ماع دعبو

 .ةرمتسملا هتارفس "وينوتنا" لصاو ىرخأ ةرمو .خسارف ةرشع رادم ىلع

 اولخدو (ويابماكوا) تابنج ىلع جاجحلا رهظ موي رادلا يف ناك نأ فداص هنا ديب

 .مهتاوصأ ىلعأب كرابملا حيسملل دمحلا ليتارت نودشني ديحولا اهعراش نم (سودوناك)
 بقري راص .رجتمو راد كرتشم ىلإ نآلا لوحت يذلا ,قباسلا ليكولا نكسم ةرظنم نمو

 هتليدعو هتجوزو هوخأ ظحال .رثكأف رثكأ نوبرتقي مهو سمحتملا قلخلا كئلوأ رظنم

 .بكوملا سأر ىلع ناك يذلا قماغلا يناوجرألا ءادرلا وذ لجرلا هيلع لبقأ نيح هبوحش
 سيدقلا هلأس .ليحنلا مسجلاو قيمعلا توصلاو نيتمدتحملا نينيعلا كنيت ىلع اوفرعت

 ىلع "افوناليف وينوتنا" عكر .(؟ًالعف دعلا تملعت له) :رجاتلل هدي دامو .ًامستبم

 .ديدجلا مداقلا عباصأ لبقيل هيتبكر

 الك دك

 ,ليزاربلا لخاد ةيبعش ةروث نع .ةريخألا يتلاسر يف .يقافر اي مكتأبنا دقل

 مكل لقنأ نأ نآلا يعسو يف .(نيينيشتوباكلا) ناوخألا نم لماحتم دهاش اهنع ينغلبأ

 بوجيل لّسرم ؛نيدرمتملا نم هسفن وه لجر نم (سودوناك) لوح ةيقوثوم رثكأ ةداهش

 .مهبهذم ىلإ نيرخآ ليوحت ,بير نود نم .هتمهم .ةيفلخلا يضارألا عاقصأ عيمج
 اهيف َرَحَد ةحلسم ةهباجم ةمث تناك :ريثم ءيش نع كلذك مكربخأ نأ عيطتسأ يننكل

 نأ ىلع حضوأ تامالع كانه له .(سودوناك) ىلإ نيهجوتم يدنج ةئم (راصنألا)

 .طقف ميمعتلا هجو ىلع نكل ,ةحصلا ضعب اذه يف نإ ؟نويروث قافر نيدرمتملا ءالؤه

 :ءالؤه اننارخأ نع ًاضقانتم ًاعابطنا يطعي يذلا لجرلا اذه ىلع انمكح بجومب كلذو

 .قدصت ال تافارخ عم بنج ىلإ ًابنج ناموقي يعيبط كولسو ةداح ةنطف كانهف

 ءاسنلا ةيدوبع اهيف ةقطنم ءكش نود نم اهمسا نوفرعت ال ةدلب نم مكيلإ بتكا
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 .ًاعيمج ؛ناوخألاو بألاو ضرألا كلام نهدهطضي ذإ ؛ةياغلل ةطرفم ,ةيندبلاو ةيونعملا

 يف ىتح برضلا ءاسنلا ىقلتتو «هئابرقأل تاجوز ضرألا كلام راتخي عاقصألا كلت يف

 ةتبلا هب لفحي ال ءيش اذهو - نيرومخملا نهلوعب وأ نيبوضغلا ءابآلا بناج نم عراشلا

 نأ نمؤت نأ انيبلع :قافر اي ركفلل داز اذه نإ .دهاشملا كلت لثمم نوري نيذلا كئلوأ

 لاجرلا لالغتسا ىلع لب .ءبسح ناسنالل ناسنإلا لالغتسا ىلع يضقت نل ةروثلا

 .تاقبطلا نيب ةاواسملا ىلع ًالضف نيسنجلا نيب ةاواسملا ميقت نأو .كلذك ءاسنلل

 ءايبض وم ليلو انيك ىلا هيداج دنق (سوورناكا نم دناولا ثوعنملا نأ َتِمْلَع

 ةسرتفملا شوحولا لتقتو ملاعلا فشكتست نأ ةديج ةنهم) كلذك ةطقرملا رومنلل

 ةروشنم دولج طسو ةغبدم يف ةلباقملا تثدح .هلضفب هتلباقم نم تنكمت دقو .(ناعطقلل

 تعلطت نيح ةدشب قفخي يبلق عرش .يلاحسلا عم نوبعلي لافطأو سمشلا تحت فجتل

 اهثري يتلا نم .ةيدامرلاو ءارفصلا نيب ةرشب هل .نايكلا نيتم .ريصصق :لجرلا ىلإ
 وأ ةاقشلا نم ناك هنأ ةرظن نم ينتأبنا ههجو يف ةيدنو ؛دونهلا مهدادجأ نع نويسالخلا

 عضي .*"نينوكاب" حضوأ امك ؛عمتجملا نأ ذإ ؛لاح لك ىلع ؛ةيحض -قباسلا يف نيمرجملا
 نإ فيضأ نأ يلو .دلجلا نم هسبالم تناك .اهذيفنتل تاودأ نومرجملا نوكيو ةميرجلا سسأ
 ةكئاشلا لاغدألا تاوذ عاقصألا قارتخا نم مهنّكمي ذإ رقبلا ةاعرل داتعملا سبلملا وه كلذ

 هبناجب شرلا هتيقدنبو ًامئاد هسأر ىلع (وريربموسلا) ةعبق عضي ناك .مهدايج نوتم ىلع
 وه امك .ًاصلمتمو ًاغوارم هكولسو .نيتسباع .نيتقيمع هانيع تناك .انتلباقم ةدم لاوط
 روضحب كلذ لعفن نأ انيلع ناك .اندرفمب نينثالا نحن ثداحتن نأ أشي مل .ًةداع انه لاحلا

 .انيلإ اورظني نأ نود نم نولكأي ضرألا ىلع نيسلاج اوناك نيذلا ,هترسأو ةغبدملا كلام
 يلاهأ هلعف امل اولله نيذلا ملاعلا يف قافرلا نم ةرهمج يلو يروث ينإ هل تلق

 رهقو ءررحتملا بحلا ةقالع ةماقإو ءيعاطقإ ىلإ دوعت ضارأ لالتحا يأ .(سودوناك)

 ايهاب نلاهأ لكم ارسل لقاول ان اكس نإ تسبرلا قار اك نإ قرنا 30 .ووتفلا وم ةيرس
 هوجوف انه امأ .نيطسبنمو نيراثرث مهنوكب .يقيرفإلا ريثأتلا لضفب ءنومستتي نيذلا
 .مهراكفأو مهسيساحأ ءافخإ ءادب امك ءاهتفيظو ةعنقأ ىهف ءاهيف ريبعت ال سانلا

 (مجرتملا». سورلا نييوضوفلا نم (114-1877) ”نينوكاب" *
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 در لثم ةيزاوجربلا لعف در نإ ذإ ءىرخأ تامجهل نيدعتسم اوناك اذإ امع هتلأس

 هباوج ينلهذأف .ةصاخلا راقعلا ةيكلمل سدقملا قحلا كهتني نيح .شحوتملا ناويحلا لعف

 ربكأ ءاشنإ يف ضام (دشرملا) نإو ؛برلا ىلإ دوعت ضرألا عيمج نإ ًالئاق مدمد ذإ
 وه نكي مل سئانكلا مهءانب نأ هل نيبأ نأ تلواح .(سودوناك) يف ملاعلا يف ةسينك

 ةقدلا هجو ىلع ببسلا وه كلذ نأب باجأ هنكل .مهتبراحمل دونجلا تاطلسلا لاسرإ ببس

 ابيرغ ًادقن ,يقافر اي ,تعمس كلذ دعب .نيدلا سمط ةلواحم ددصب (ةيروهمجلا) نأل

 .لاعفنالل رثأ يأ نود نم .ةئداه ةيتاذ ةقثب هلاق ةيروهمجلل ًاعذال

 عيمج ةخسان .نينمؤملاو ةسينكلا يعي ىلع مزعلا ةدقاع (ةيروهمجلا) نإ

 ىلع ليلد عنشأ نإو .(حيسملا ةيعمج) تدهطضا نأ قبس امك .ةينيدلا بهاذملا

 نسادق ل اوال نيح رقكلا لامعا قيم 7 ءيش وهو ؛يندملا جاوزلا اهرارقإ اهدصاقم

 .ًامئاق ينابرلا جاوزلا

 يف اج ام ةءارق دنع مهكوكشو ين ارق نم ريثكلا لمأ ةبيخ ةبيخ روصتأ نأ عيطتسأ

 امنإ ,ةيسنرفلا ةروثلا دهع يف (هيدناف) ةضافتنا نأش يا (سودوناك) 5 نم هالعا

 امكف .يقافر اي ؛ةطاسبلا هذه لثمب رمألا سيل .ةسواسقلا اهب ىحوأ ةيعجر ةكرح يه

 دق راوثلا ْنِإو .(سودوناك) و (دشرملا) نيدت ةسينكلا نإ :ةريخألا يتلاسر نم متملع

 اذإ امع هجولا يف ةبدنلا اذ لجرلا تلأس .تانورابلا دحأ ىلإ دوعت ضارأ ىلع اولوتسا

 يه ةيكلملا نأل ,ًاروف باجيإلاب باجأ .ةيكلملا دهع يف ًالاح نسحأ ليزاربلا ءارقف ناك

 .يناثلا ”ورديب مود" روطاربمإلاب حاطأ ناطيشلا نأ حضوأ امك .قرلا تغلأ يتلا
 فرح لاب هتاملك تناك كلت .قرلا ةداعإ ةيغب هل تاودأ تناتستوربلاو نيينوساملا ارخسم

 .قرلا ةاعد مه نييروهمجلا نأب داقتعالا هعابتأ ناهذأ يف سرغ دقل :دحاولا

 بناج نم ناسنإلا لالغتسا ددصبف ؟كلذك سيلأ ,قدصلا نيقلت يف ةركام ةقيرط)

 ةغيصلا نم ًارش نوهأ اقر تسيل يروهمجلا ماظنلا ةماقإ نإ ءلاومألا باحصأ
 .كلذل ًادح عضن فوسلو .ريثكلا ءارقفلا ىناع دقل) :ًامزاج ثوعبملا ناك .(ةيعاطقإلا

 نيقوتعملا صيخشت نم ةموكحلا نيكق مهضرغ نأل يناكسلا دادعتلا ةلئسأ نع بيجن نل

 ةيزجلا عفدي دحأ ال (سودوناك) يف .مهدايسأ ىلإ مهوديعيو ةيناث لالغألاب مهولبكيل

 اهسفنل لحتنت نأ يف اهقحب فرتعن وأ اهب ٌرقن ال اننأل (ةيروهمجلا) نم ةضورفملا
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 ؟لاثملا ليبس يف فئاظولاو تاطلسلا كلت يه امو .(برلا ىلإ دوعت فئاظوو تاطلس

 .(سودوناك) يف ةلمعتسملا ةلمعلا يه ام تلأس .(تاواتألا ضرفو سانلا جيوزت)
 يأ ."ليباسيا" ةريمألا ةروص لمحت يتلا تاكوكسملا لوادتب الإ حمسي ال هنأب ينربخأف

 دوقنلا مادختسا نإف ردن اميف الإ ةدوجوم دعت مل هذه نأ امب نكلو .ةيروطاربمإلا ةلمع

 يطعي كلمي ْنَم لك "سودوناك" يفف .كلذل ةجاح ةمث سيل) .عقاولا يف لاوزلا ىلإ ليآ

 .(لمعلا عيطتسي ال نم لجأ نم كلذ لعفي لمعلا ىلع ردقي نمو ؛كلمي ال نم
 اهلك ءايشألل ةعاشملا ةيكلملا رارقإو لاملاو ةصاخلا ةيكلملا نع ىلختلا نإ هل تلق

 عاجشو ءيرج لمع وه امنإ ,ةيبابض تاديرجت ةغيصب كلذ ناك ول ىتح ,نوكت مسا يأب
 هذه لثم نأ تنيب امك .عيمجلا صالخ وحن ىلوأ ةوطخو ضرألا يف نيمورحملا حلاصل

 ةمكاحلا ةقبطلا نأ ذإ .عمقلا بورض ىسقأ .ًالجآ وأ ًالجاع .مهيلع بلجت فوس ريبادتلا

 دحلا نوزواجتي دلبلا اذه يف ءارقف كانه :ةقباسلا هذه لثم راشتناب ادبأ حمست نل

 اهل مه ىدلا ىرشلاب هانا ون( ديشرلا): ءلعبأ .نوازملا ةيحح ىلخ :ةليكنالل يقاكلا

 تارابعلا نم ةلسلس ددرو .نفج هل فرطي نأ نود نم :ينيع يف لجرلا قدح ؟نوريشم

 لب :ةموكحلا ةوق دونجلا سيل :مكل همدقأ جذومنلا اذه اهنم .يعماسم ىلع ةفيخسلا

 ىلإ هقياضمو ءبيلح ىلإ (سراب - ازاف) هايم لوحتت فوس ةجاحلا وعدت نيح .اهفعض
 ديق ىلع اونوكيل كراعملا يف اولتق نيذلا (راصنألا) ثعبيسو ؛ةرذلا (يسكسك) ماعط

 يف ايقيرفإ يف تام ًايلاغترب اكلم ناك يذلا) ”وايتسابس مود" شيج رهظي نيح ةايحلا
 .(رشع سداسلا نرقلا

 اهمدختسي ةيجيتارتسأل رصانع ةينيدلا مئامتلاو ةرطابألاو نيطايشلا هذه له
 الكل كالخ لاقل مقار يف :يع ةيهيتارعس :ةروقلا برد. ىف' نيكاسلا فدل( دكرلا)
 يف حالسلا نيلماح ضوهنلا ىلإ مهتعفد اهّنإ ذإ ,ةيلعافلا ةياغ يف رثأ تاذ . درجملا
 نيدلا زومر له ؟تاقبطلا عمتجمل ةيركسعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالا سسألا هجو

 يتلا ريهامجلا دومهلا ةلاح نم ءريثت نأ ىلع ةرداقلا يه اهدحو ةلالسلاو ةفارخلاو

 ؟يفارخلا ةسينكلا نايغطل ةضرع ةدع ًانورق تناك

 ضحسم اذه لك نأ مأ ؟مهرخسي (دشرملا) لعجي يذلا ببسلا وه اذه لهو

 امهم .هنأو ةفداصملاب تعني ءيش خيراتلا يف سيل نأ ,قافر اي ,فرعن نحن ؟ةفداصم
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 رهاظملا رثكأ ىتح ءارو ةنماك ةينالقع ماودلا ىلع كانه ءرهاظلا يف ًايضَرَع راسملا ناك

 وه لهو ؟هريثي يذلا ناشّيَجلا نع ةركف ةيأ (دشرملا) ىدل له .ةريحلل ةاعدم ةيجراخلا

 ,ةيضرف ةيأ نع ىلختلا مدع يغبني ؟نيمختلاو سدحلاب رهام وه مأ ءايكذألا فنص نم

 غامد لخاد ةشوقنم ةينالقعلا .ةدمعتم ريغ ؛ةيئاقلت ةيبعش ةكرح عوقو ةيضرف اميسالو
 مويغ ةرمغ يف .هدوقت نأ ةنيعم فورظ يف عيطتستو .فقثم ريغ ناك امهم ناسنإ لك
 نا .هتادرفم سوماق ددحت يتلا لماحتلا بورض وا هتيؤر شوشت يتلا ةدماجلا ةديقعلا

 ظحلا نإ ًالئاق ؛*"ويكستنوم" وه ءانم سيل لجر بتك دقل .خيراتلا ةريسم هاجتاب لمعت

 وه ؛يروثلا لمعلا نإ .انحراوج يف ددحم يرطف ليم ةطاسب لكب وه طخلا دكن وأ

 نأ لبق ىتح انيف مكحتت يتلا حراوجلا يف عوزنلا اذه بلص نم دلوي نأ نكمي ءرخآلا
 ؟(ايهاب)ل ةيفلخلا يضارألا يف ثداح وه ام اذه له .ءارقفلا ةغمدأ ملعلا فقشي

 تدجو نإ ؛ةيلاتلا يتلاسر ىتح .اهريغ نود نم اهنيع (سودوناك) يف هاتأم باوجلا
 ْ .الصأ ىرخأ ةلاسر

 (مجرتملا). يسنرف ماحمو فوسليفو يسايس (1185-1700)'ويكستنوم' #*

111 



2-2 

 ضورع كانه تناكف .(سودوناك) يف حارفألا نم نيمويب (اواوأ) راصتناب لفتحا

 ريغصلا) مظن امك ,تايّرانلا يف يصاصتخإلا "وينوتنأ" اهدعأ ةيران باعلأو خيراوص

 .ةعرزملا يف تماق دق تناك يتلا خ اوكألا ةهاتم طسو كانهو انه رودت بكاوم (كرابملا

 يف مهرظتنت لازتال أوسأ ًانحم نإ :دبعملا يف ةلاقس نم ءاسم لك ظعي (دشرملا) ناكو
 كرابملا حيسملا نييعيسو .مهب دبتسي ْنَأ ةصرف فوخلل اوحيتي الأ مهيلع .(سودوناك)

 تدغ يتلا ءضرألا نإ .ًاريشك هنع ثدحتي اعوضوم ملاعلا ةياهن تلظو .نينمؤملا

 ام برلا لأستس ؛ناسنإلا ءاويإو تاناويحلاو تاتابنلا جاتنإ نم ةدع نورق دعب ةكهنم

 دوصقملا وه مكلذ .ريمدتلا لامعأ ًادبتسو هتقفاوم هللا حنميسو .حيرتست نأ اهنكمي اذإ

 .(فيسلاب لب .مالسلاب ءيجأ ال) :ليجنإلا تاملكب

 ًايساق ًاريهشت اهب ترهش يتلا - (ا.هأب) يف تاطلسلا تماق امنيبف ؛كلذلو

 يف ثدح ام ببسب (يروهمجلا يمدقتلا بزحلا)و (سايسيتون يد لانروج) ةفيحص
 يعندمب ةزهجم .ةقباسلا ةلمحلا لاغما ةعست اهدونج دادعت ,ةيناث ةلمح ميظنتب تااولوأ١

 ةرمإب راطقلاب اهتلسرأو (تلفن درون) زارط نم نيّشاشرو (7.0) رايع نم (بورك)

 نم مادقألا ىلع ًاروف هجوتلاب رمأ عم :(ساداميك) ىلإ "وتيرب يد وينوربف" دئارلا
 جرخ .ةمايقلا مويل (سودوناك) يف مهسفنأ نوئيهي ءالؤه ناك .راوثلا ةبقاعمل كانه

 اوحنميل وأ مويلا كلذ مودق ليجعتل نوقوشتم م مهو .ًارابطصا لقأ اوناك نمم مهضعب

 حماج يقشع عافدنا يفو .بارخلا عرز ىلع نيلماع ءقحتست يتلا ةحارلا ضرألا

 يتلا ةضيفخلا تاريجشلا تاباغ يفو لبجلا داجن ىلع ةمئاق نابم يف نارينلا اولعشأ

 نيحالفلاو عرازملا باحصأ نم ريثكلا ذقني يكلو .ملاعلا نع (سودوناك) لزعت تناك

 تويب نم هب ناهتسي ال آددع كئلوأ قرحأ كلذ عمو ءايادهلا مهيلع اوضرع مهيضارأ
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 ىلع نيجراخلا ئباخمو ةاعرلا خاوكأو ةروجهملا نكاسملاو باودلا رئاظحو عرازملا

 "ريبكلا واوج"و "واوج توبا"و "وجاب"و "ويشانيف هيزوه" ىلع مزاللا نم ناك .نوناقلا

 ةعيبطلا ةحارإ ىلإ نيقاوتلا نيسمحتملا نيملاحلا كئلوأ اوفقويو اوربني نأ "اريبماكام" لآو

 دسأ)و (لاجرلا مأ) و (كرابملا ريغصلا) ىلع نيعتو ,مهدح دنع دامر ىلإ اهتلاحإب

 .سيدقلا ظعاوم مهف اوؤاسأ مهنأ مهل اوحضوي نأ (ايوتان

 ريثكلا دوفو نم مغرلا ىلع .مايألا كلت يف ىتح عوج نم (سودوناك) ناعت مل
 (كرابملا ريغصلا) نهامس - ةوسنلا نم ًاعمج "ودارداوك ايرام" تقتنا دقو .جاجحلا نم

 ةشاعإ يف اهندعاسي يك سدقملا دبعملا يف اهعم نشعيل - (سدقملا داشنإلا ةقوج)

 :هاقاس هعم هعواطت ال ًادح هموص ببسب فوقولا عيطتسيال ًافيعض ودغي نيح (دشرملا)

 طغضب قحسني ال يك هيمحي ًاعرد لمعلاو .لكأي ناك يذلا ليلقلا تاتفلا هماعطإو

 نم كرابملا حيسملا ىدل هتعافشل ًالسوت هنوبقعتي اوناك نيذلاو هسمل يف نيبغارلا جاجحلا

 ذخأ كلذ ءانثأ يفو .هليبس يف ىضم جوز وأ ميقس نبا وأ ةريرض ةنبا ءافش لجأ

 اوناك دقل .اهنع عافدلاو ماعطلاب ةنيدملا ديوزت ةيلوؤسم مهقتاوع ىلع نورخآ (راضنا)

 نم ريثك ىلع ىوطنا ضام يوذ ةاقش وأ ."ريبكلا واوج" لثم .نيبراه اديبع ام موب
 57 لاحت وسما دقن نآلا امأ ."واوج توبأ" وأ "وجاب" ةلاح يف امك .لتقلا مئارج

 عوجلا رطخ نيكردمو ءايندلا مومه نيعاو .نييلمع ًالاجر اذه عم ءاولظ مهنأ ديب .هللاب
 اوحبك امكو .(اواوأ) يف لصح املثم مهسفنأب عضولا ةجلاعم اولوت اذهلو .برحلاو
 لاغبلاو دايخلاو ةبنشاملا سوؤر (نسودوناك) ىلا اوقاس ادم نيقراخلا عومج حامج

 اولسرأ امك .كرابملا حيسملا ىلإ اهتبهوف ةرواجملا عرازملا تنعذأ امدنع زعملاو ريمح لاو

 كلذ لك نم مهألاو .سبالمو بوبح روذبو ًانيحط "افوناليف" نيوخألا رجاتم ىلإ

 (سودوناك) تألتما طقف مايأ ةعضب لالخ يفو .مهتاراغ يف اهوعمج يتلا ةحلسألا

 يضارألا ءاجرأ يف نودرفنم نوثوعبم فاط هسفن تقولا يفو .دراوملاب ةمختلا ىتح

 مودقلا ىلع سانلا نيضاح لحاوسلا اوغلب ىتح اودعتباو :ليجنإلا لسر لثم .ةيفلخلا

 اوناك .كلت ناطيشلا ةعدب :ةيروهمجلا ةلتاقمل ةوفصلا ىلإ مامضنالاو (سودوناك) ىلإ

 .دلج ناصمقو ليوارس لب .ةنبهرلا ةيدرأ نودتري ال ءرهظملا يبيرغ نييوامس نيثوعبم
 مايألا نم موي يف اوناك مهنأل عيمجلا مهفرعي ؛ةظفلا شابوألا تاعانش مههاوفأ قصبت
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 ىلإ اوضم نأ موي تاذ ثدح نأ ىلإ ءسوؤرلا قوف مّيخي ًافقسو مهسؤب مهنوكراشي
 تانيبرقلاو ىدملاب نيحلسم .ًةداع اوناك دق امك اوناك .ةكئالملا ةحنجأ مهلمحت (سودوناك)

 نوثدحتي ام لك ناك ذإ .هيلع اوناك ام ريغ نآلا اودغ كلذ عمو .اهسفن ةمخضلا لجانملاو

 سانلا ناك .اهنم اومدق يتلا ةيلاجلا وأ ءبرلا وأ ؛(دشرملا) وه نيرّثؤم رخفو ناهيإب هنع
 اهلك مهتاينتقم مهعم اولمح مهنم ريثكو .مهيلإ نوتصنيو مهتفايض نسح مهيلع نوضرعي

 .(سودوناك) نيدصاق اوضمو ةرم لوأ مهرودص يف لمألا شاج نأ دعب

 نم ةفلؤم .(ساداميك) ىلإ تلصو دق "وتيرب يد وينوربف" دئارلا تاوق تناك

 جاوفأ نم اوريتخا ءابطأ ةثالثو ًاطباض رشع ةعبرأو ًايدنج نيعبرأو ةثالثو ةئمسمخ
 تبحر دقو .نيثالثلاو ثلاثلاو نيرشعلاو سداسلاو عساتلا .(ايهاب) يف ةثالثلا ةاشملا

 عامتجاو (وينوتنأ وتناس) ةسينك يف سادقو ةدمعلا نم باطخب مهب ةريغصلا ةدلبلا

 يف كارستسشالا نم ةدلبلا يلاهأ نكمتسيل ةلطع موي نلعأ مويو ةيدلبلا سلجل

 ضرعلا أدبي نأ لبقو .ةدلبلا ةحاس لوح قاوبألا خفنو لوبطلا قدب ًالماك .ضارعتسالا

 يف ةحلسألاو دونجلا ددع نع (سودوناك) اوملعيل ًالامش اوضم دق نوعوطتم لسر ناك

 امو .ةئجافم رابخألا نكت مل .هعبتتل ططخت تناك يذلا ريسلا طخو ةلمحلا تاوق

 ؟ (دشرملا) ناسل ىلع هب مهغلبأ دق هللا ناك ام دّيأ دق عقاولا ناك اذإ ةأجافملل يعادلا

 (اكايراك) قيرط نع ةرملا هذه نوئيجيس دونجلا نأ هادؤم ناك ديحولا يقيقحلا أبنلا

 نأ نيرخآلا ىلع ”واوج توبأ" حرتقا هيلعو .(ساربوبإ) يداوو (يراكأ يداريس)و

 ليي تاردجتم دنع لاهو اوهضيو تاقوزتلاو ةورانلا اوجلحو قدانملا اووفخي

 :ليبسلا كلذ كرس ىلا ةورطغيس فاعهضورلا نا ذة[ (اضاك)

 دبعم دييشت ةلصاومب ودبي ام ىلع ًالغشنم (دشرملا) نهذ ناك .ةنوآلا كلت يف

 موي لك رجف رهظي لظ ذإ .برحلاب هلاغشنا نم رثكأ ,نكمي ام عرسأب كرابملا حيسملا
 افرح قيم درا ناك دقق ىاتبلا راجخا :نييسب رشات فرط يكل و انبلا لامعا يكازبل

 ذإ ءرطخ ىلع يوطني ناك جاربألا ىلإ اهعفر نأ مث .تقولا رورمب اهدعب داز علاقم نم
 اومشهتيل لامعلاو تالاقسلا ىلع ةمخضلا راجحألا طقستف ًانايحأ عطقنت لابحلا تناك

 يف هئاشنإ ةداعإو هؤانب قبس رادج مدهب رمأي سيدقلا ناك نايحألا ضعب يفو .اهعم

 .ةبحملا هاجتاب ةهجوم نكت مل اهنأب هأبنأ ام آماهلإ نأل ذفاون رييغتب رمأي وأ ءرخآ ناكم
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 ام"و (كرابملا ريغصلا)و (ابوتان دسأ) ةبحصب سانلا نيب فوطي هتيؤر ناكمإلاب ناك

 يك بابذلل ادرط قيفصتلا نع نعطقني ال نك يتاوللا سدقملا داشنإلا ةقوجو "ودارداوك

 نم تاعومجم وأ رسأ رشع وأ سمخ وأ ثالث تناك موي لك يفو .لجرلا جعزني ال

 يرسبنيف ءزعملا نم ةريغصلا مهناعطقو مهتابرع عم (سودوناك) ىلإ لصت جاجحلا

 نكسم ءانب نم اونكمتيل نكاسملا ةهاتم يف ةيلاخ ةعقب صيصختل ”انوناليف وينوتنأ"

 كلذو ,هتظعوم ءاقلإ لبق ددجلا نيدفاولا لبقتسي (دشرملا) ناك ءاسم لك يفو .مهل

 ربع مهدوقي يذلا وه (كرابملا ريغصلا) ناك .فقس نود نم لزي امل وهو دبعملا لخاد

 عوكرلا نم مهعنم لواحي ناك (دشرملا) نأ عمو .هترضح ىلإ مهلخديو نينمؤملا ةرهمج
 اوناك مهنإف .(رخآلا وه هللا) :هلوقب ينابهرلا هئادر سمل وأ .اهليبقتل هيمدق دنع

 امهنأب عابطنإلا نايطعت اتناك نينيعب مهيلإ اقدحم مهكرابي ناك كاذ دنع .كلذ نولعفي

 نأب ةنيعم ةظحل يف بيحرتلا لفح عطقي دقو .ماردلا ىلع ا اتناك

 يدؤملا ريغصلا ملسلا ىلإ يضمي ناك امنيب ًافوقو عيمجلا ىحنتيف ,هيمدق ىلع بصتني

 ةعيبطلا :ةداتعملا تاعوضوملا لوح كارح نود نم شجأ توصب ظعي مث ؛ةلاقسلا ىلإ

 ذاقنإ ىلإ ةجاحلاو .رافكلا هركو .ًادصتقمو ًاريقف ءرملا نوكي نأ ايازم ,حورلل ةيماسلا

 .نيلداعلل ًاذالم نوكتل (سودوناك)
 .نآلا مهتايح نيدلا ألم دقل .عانتقاو ضيفخ سْمَنب هيلإ تصنت تيس نياثلا ةرييع تناك

 تناك .كلذل بكوم ميقأو نيسيدقلا دحأ مساب يمس وتلم قّيض عراش ثدحتسا انلكو

 حورلاو كرابملا حيسملاو لفطلا حيسملاو .ءارذعلل ليثاقو بيراحم نكر لك يف ةمث

 نم ريثك ىمست دقو .يعارلا اهسيدقل حباذم ةنهم لكلو يح لكل تميقأ امك .سدقلا

 دعب .مهل تحال دق ةديدج ةايح نأ ىلإ زمري يذلا رمألا و ةَديَدنِج ايس اياك نيمداقلا

 ,ةيليفط تاناين اهتاكو ةيكيلوتاكلا تاتيراقملا نم تحردتا ةبيزملا تاذاعلا نطقت نأ

 نودقتعي اوناك مهنأ ليق دقو .ةالصلا ءانثأ يف نوصقري نييسالخلا ضعب عرش دقف

 عم اياطخلا نم مهماسجا نورهطي اوناك ةسامحلا ةروس يف مهمادقأب ضرألا برضب مهنأب

 نم يلامشلا عاطقلا يف ائيشف ًائيش ًاعم اوعمجت دقف دوسلا امأ .مهنم حضانلا قرعلا

 يأ ,.(وبماكوم)ب ذئدعب فرع شقو نيط نم ةينبم خاوكأ نم عمجم وهو (سودوناك)

 (سودوناك) يف شيعلل اوؤاج نيذلا .(الدناريم) نم نودفاولا دونهلا امأ .ديبعلا ذالم
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 اهنم حوفت باشعألا نم تابّكرم عيمجلا ىأرم ىلع نودعي اوناكف عقوتملا ريغ ىلع

 وعناص ًاعبط ءاج جاجحلا نع ًالضفو .ةيحور ةوشن يف مهسوؤر ريدت ةخودم ةحئار
 ىلع اهضعب ماق يتلا خاوكألا يفو .بئارغلا ءارو نوعاسو نولوجتم ةعابو بئاجعلا
 نور افي ةاقيكو :فكلا نأرقي ءاسن ىلع روثعلا نكمملا نم ناك ايالخلاك ضعب

 كريس يف نيلماعلا كتلوأ لثم .نيلاوج نيدشتمو :ىتوملا ىلإ ثذختلا مهتعاطتساب

 كانهو .مهنادبأ يف سيبابد زرغ وأ ةيبعش ناغأ داشنإب يمويلا مهقزر نوبسكي .رجغلا
 تاتابن نم بارشب ضرم يأ نم ءافشإلا مهرودقم يف نأ نومعزي اوناك نيجلاعملا ضعب

 ىلعاب مهبونذ نووري تاقشلا نينمؤملا نم ددع ناك امك .بلعشلا بنعو نيساكألا

 .مهيلع ةرافكلا اوضرفي نأ مهيعماس نولأسيو .ةبوتلا ةمادن مهب تدبتسا دقو مهتاوصأ

 نيبئاتلا ةّيوخأ سوقط سراق تذخأ (سودوناك) يف (وريزاوج) نم ةعامج تلح نيحو

 داك( شرلا] وأ موب ابتلع انيقاذ اركب ادع اكاعصر و ةاموتعا :هلئلا نالت يف
 رخآ يف ًاعاترم ادغ دقف ,ناميإلا يوقت ةاناعملا نإ ًالئاق ,محللا ةتامإو فشقتلا عجشب

 نود لوحيل مهلوصو دنع جاجحلا صحفتي نأ (كرابملا ريغصلا) ىلإ بلطو فاطملا
 صالخإلا عانقب عّدقملا رفكلا بورض نم برض يأ وأ مئامتلا سيدقتو ةفارخلا لوخد

 د لقيت

 نود نم .بنج ىلإ ابنجاسودوناك) يف رشبلا نم ةعونتملا ةعومجملا هذه تش

 اوناك .لبق نم هفرعتل ةبخنلا نكت مل ءالعإلا نم وجو يوخأ نماضت طسو لب .فنع

 لك مهل لوقي ناك امك ًاماق .نيزيمتملا .ءارقفلا برلا ءانبأ مهنوكل ىنغلاب نورعشي
 يتلا اهلك تافالخلا اوهنأ هل مهبح نم مهنأ مث .بوقثلاب ءيلملا راثدلا وذ لجرلا ءاسم

 ءاسنلاو لاجرلا كئلوأ ناك (دشرملاب) قلعتي رمأ يأ كانه ناك نيحو .مهقرفت تناك امبر

 ,لجبم عيطم درف نئاك ىلإ نولوحتي فالآلا ىلإ لصي أدبو تائملا مهددع غلب نيذلا

 مهتعض زواجي نأ عاطتسا يذلا لجرلا لجأ نم ءيش لكو ءيش يأ لمعل دعتسم

 ناكسلا نأ عمو .مهريصمب نيروخف مهلعجيو لمألاب مهتدئفأ الميل مهلمقو مهعوجو

 نم نوقلطني لاجرلا ناكف .ىضوفلاب ةبوشم ةايحلا نكت مل رارمتساب نوعراصتي اوناك

 رئاظحلا تناكو .ةدلبلا ىلإ نؤملاو ةيشاملا نوبلجي جاجحلاو .مهتامهم يف (سوروناك)

 يفكي ام يوحي ناك (سراب -ازاف) رهن نأ ظحلا نسح نمو .نزاخملا نأش اهنأش .ىألم
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 "ويشنانيف هيزوه" و "وجاب"و "واوج توبأ" ناك امنيبو .ةريغصلا عرازملا يقسل ءاملا نم
 ويلوشتا"و "ويروتوه' ناك «ترخلل ةدعلا نودعت نورخآو "واردب"و "رييبكلا راوخاو

 ضرألا عطق ناعزويو جيجحلا تابه ناملستي .ةدلبلا ةرادإ ىلع نيمئاق "افوناليف

 امك .نيمتيملاو نينسملاو ىضرملاب ةيحصلا ةيانعلا رود ىلع نافرشيو سبالملاو ماعطلاو

 ةيلاجلا دارفأ نيب تاعزانم موقت نيح ةعزانتملا فارطألا ىلإ ناعمتسي نيذللا امه اناك

 .ةيكلملا لوقح لوح

 يد وينوربف" دئارلا ةلمح تقلطنا دقل .موي لك درت (لاجدلا حيسملا) رابخأ تناك

 مويلا ءاسم ةلمحلا هتسّند عقوم وهو ء(وتناس هتنوم) ىلإ (ساداميك) نم "وتيرب

 ةّيح هتعسل ًادحاو ةاشم فيرع اهتوق تصقنو ؛لوألا نوناك نم نيرشعلاو عساتلا
 نم سيلأ .يرجي ناك ام دصق ءوس نود نم (دشرملا) حضوأ .ةتيمم ةعسل ةلجلجم

 هدصقي سدقم ناكم يف رامدلا نودصاق نوحلسم لاجر ركسعي نأ ةعانشلاو رفكلا
 يف مهمادقأ اوعضي نأ نيدحلملل حّمسي الأ بجاولا امنإ ؟ اهّلك ةرومعملا ءاحنأ نم جاجح

 جايتها ةروس دعبو .(هتنوموليب) مسا ةليللا كلت نم اهيلع قلطأ يتلا (سودوناك)
 عاجرإ نودصقي اوناك نيذلا نيدلا ءادعأل اونحني الأ ىلع مهّضح .هحناوج يف اهراثأ

 ةلوليحلاو بئارضلا عفد ىلع مهلمحب سانلا راقفإو ةيناث مهفارطأ دّيَقت ثيح ىلإ ديبعلا
 ماظنلا ليبق نم ةركام بيغالاب مهراكفأ ةلبلبو ,مهنفدو مهجيوزتب ةسينكلا مايق نود

 مهشع اهنم ىقيقحلا نطرغلا ناك ىتلا :سوفنلا داذعتو ةيئاضحإلا ةطيرتخلاو ئرتملا

 لوانتم يف تناك ةحلسأ ةيأ نيلماح :ليللا لاوط عيمجلا رهس .ةئيطخلا وحن مهعفدو

 تناك (بورك) يعفدم نوحلصي (وتناس هتنوم) يف اوناك ذإ :نوينوساملا تأي مل .ديلا

 .تازيزعتلا لوصو راظتناب ؛ةرعولا ضرألا ىلع امهبحس ءانثأ اهتماقتسا تعزعزت دق
 (سودوناك) هاجتاب (اكايراك) يداو نيقترم نيعوبسأ دعب لاترأ ةريسم يف اولحر نيحو

 نيفتخملا نيدترملاو داصرألاو نويعلاب اظتكم نوكلسيس اوناك يذلا بردلا لماك ناك
 رفحلا يف وأ .:ةضيفخلا تاريجشلا ةباغل كباشتملا ضفخنملا يف وأ زعملا تاراغم يف

 ةاعس ناك .رظنلا قارتسال اهينيع يتوجف اومدختسا ثيح ةرقب ةّمر تحت ةّيفخملا

 تناك ىلا قئارعلا كلذكوت ا سرفرتاك ىلإ اسوي ودفلا دقن اع ودك نوعيرم
 .همدقت لقرعت
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 نم مغرلا ىلع ًاريخأ (وغنولوم) تغلب دق ةلمحلا تاوق نأ (دشرملا) ملع نيح

 نأ كشوت يهو ترطضا اهنأو ؛ةشاشرلا عفادملاو نيعفدملا بحس يف ةمجلا اهبعاصم

 نأ ٌدبال :ًالئاق قلع .تابرعلا رج يلغببو رقب سأر رخآب ةيحضتلا ىلإ ةعاجملا هجاوت

 لبق ىتح ةيروهمجلا دونج رحد هدصب هنإ ذإ ؛(سودوناك) نع ضار ريغ نكي مل برلا
 .ةكرعملا ءدب

 ني ني نا

 :بضغلا نم عطقتي هتوصو ؛عطقم لك ًادكؤم .نأتب "لاغ ويليلاغ" ثدحتي

 ,يهاجت ةدحاو .نيتنايخ ءالك .ةنايخلا ...؟كجوز هلعف ام ينعت يتلا ةملكلا يفرعتأ)

 .(هتقبط لايح ةنايخ ..(سودوناك) يف هتوخأ لايح ىرخأو .هعم دقاعت يذلا انأ

 ,رانلا قوف ةينحنم اهنإ .تصنت ال اهنأ وأ ,مهفت ال تناك ول امك "اميروج" مستبت

 نم ًءادر يدترتو .ًاعمال ؛ًامعان ًاهجو رطؤي لدسنم اهرعش .ةباش يه .ام ًائيش ىلغت

 هنم اهظقوأ يذلا مونلاب نيتلقشم نالازت ال اهانيع .ناتيراع اهامدقو :مامكأ نود

 زئاكر ربع خوكلا للختي تفاخ يرجف رون ةمث .تاظحل عضب لبق "لاغ" لوصو ةظاظفب
 ليمارب نيب مئانلا جاجدلا نم فص ناكرألا دحأ يفو .يطفن سوناف كانهو .جايسلا

 .(ابال) ةديسل ةيئالو ةروصو دوقولا بشخ نم ماوكأو ثاثأ اياقبو تاروراقو ةيبشخ

 هسفرت اهنأ عمو ."اميروج" يمدق دنع ماعط نع ثحبي رعشلا يفوص بلك كانهو

 سلاج وهو ابضاغ لزي املو اهبقري "ويليلاغ" ناك .ةيناث دوعي ام ناعرس هنأ الإ ,دعتبيل
 يذ ليلدلا ةعرس اقواسم .ليللا لاوط رفسلا بعت نم ثهلي ةيكبشلا ةحوجرألا يف
 "قوزع لبقت .ةحلسألا عم ةيناث (ساداميك) ىلإ هب داع يذلا ةيلابلا ةيدلجلا لامسألا

 :ةايا هلوانتو زاخر هنم دغاضتي اناط ةلماخ هيلع

 ريغ هنإ لاق ذقل) : اهيتيع نادشتت هانيغو.:ةيدنب ناطلا ماض "ويليلاغ' متمتي

 ءودهب "ايروج" بيجت (؟هيار ريغ اذامل .ديدحلا ككسلا لاجر عم "انيبوكاج" نم لحترم

 مل مِهَّنِإ ذإ .بهذيل ناك ام) :اهيدي يف راخبلا هنم دعاصتي يذلا ساطلا يف خفنت يهو
 مهنأب هوربخيل اوؤاج مهنأل هيأر ريغ مث .هبب مهبلاطي ناك يذلا لاملا رادقم هءاطعإ اوغبي

 ,(فاطلألا ةديس) لزن يف كنع ًاثحاب ةحرابلا بهذ دقو .هب بلاطي ناك ام هل نوعفديس

 رودقمب نكي مل .كتبوأ وأ كدصقم نع ةلاسر كرتت نأ نود نم تلحر دق تنك كنكلو

 .(لمعلا كلذ نايتإ "ونيفور"
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 يوليو هتاهل قرحيف ,هساط نم ةفشر يستحي نأ ررقي .ًءاتسم "ويليلاغ" دهنتي
 كانهو ءطخسو بعت نم نفعتم هنيبج نإ .ىرخأ ةفشر لوانتي مث ساطلا يف خفني .ههجو
 .قرعيو ثهلي وه اه .ىلفسلا هتفش ضعي ىرخأو ةهنيه نيبو هينيع تحت ةقماغ تاقلح
 .(؟هنم ةنوعلملا ةلحرلا كلت قرغتستس مك) :هساط نم فشري وهو ,ليلق دعب رجمزي

 رويسلا تاوذ ةميدقلا ةريبكلا بئاقحلا ىدحإ ةفاح ىلع هتلابق "اميروج" تدعق

 ىلإ كذخأي فوس هنإو ؛هراظتنا عيطتست كنإ لاق .مايأ ةعيرا دا هقولت ةرم) :ةلحلا

 ظ .(دوعي نيح "سودوناك"

 !مايأ ةعبرأ وأ ةثالث) :ظيغ يف هينيعب ءامسلا وحن ًاهجوتم "لاغ" رجمزي
 .(نورق ةعبرا وا ةثالث نيدصقت

 ًايلاع يفوصلا رعشلا وذ بلكلا يوعيو ,جراخلا نم منغلا سارجأ نينر عمسي

 .زئاكرلا ىلإ يضميو هيمدق ىلع "ويليلاغ" بصتني .جورخلا ديري بابلا ىلع بثيو

 راوج .اهكرت ثيح ةدوجوم بنقلا شامقب ةاطغملا لمحلا ةبرع .جراخلا ىلإ ةرظن يقليو

 اهنكل ,ةحوتفم باودلا نيعأ .مانغألا ضعب هيف تسبح يذلا خوكلا بناج ىلإ جايسلا
 .نينرلا نع سارجألا تفقوت دقو ىسعن لازت ال

 نكل .سمشم موي يف ىرت نأ نكمي (ساداميك) نإ .عفترم ةمق ىلع نكسملا ءوقي

 ءارحصلا دادتما ىوس ىري ءيش ال نيح مويغلاب هؤامس ةدبلملا بيثكلا رجفلا اذه يف سيل

 دوعت .ةيكبشلا ةحوجرألا ىلإ ًادئاع "ويليلاغ" ىشمتي .لفسألا يف يرخصلا جومتملا

 ءارو ةرومطملا خاسوألا شبنيو يفوصلا رعشلا وذ بلكلا يوعي .هساط ًالمتف ”اميروج'

 نأ زئاجلا نم نورق ةعبرأ وأ ةثالث .مايأ ةعبرأ وأ ةثالث) :"لاغ" ركفي .ةرشابم بابلا
 وه يضمي نأ هيلع له ؟رخآ ليلد نع ثحبي نأ هيلع يغبني له .هوركم فلأ اهيف لصحب
 ءيش يأ ؟"سودوناك" ىلإ قيرطلا ىلع هلديل رخآ ًاصخش رجأتسيو (وتناس هتنوم) ىلإ
 نم نإ مث .قاطي ال راظتنالا لعج دق هربص دافن نإ .ةحلسألا عم ءانه ءاقبلا نم ريخ

 لا "وهرب" نئارلا ةلطح تاوق لوضو :ىشحب "نيادتوتيمابا" ناك امك ادي نكوملا

 باهذ نع ةلوؤسملا ينوكت ملأ) :"لاغ" مدمدي .(برهلا عيطتسي نأ لبق "ساداميك"

 تنأ) .اصعب رانلا "اهروج" ئفطت .(؟"انيبوكاج" نم ديدحلا ككسلا لاجر عم "وينيفور"
 .("سودوناك" ىلإ يلاصيإب "ونيفور" مايق ةركف طق يرقت مل
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 ءاكيو تس هيصق نأ ةظيحل رش "ويليلاغ' لعح اذح تنلب ةحارضت ةقفاوسش نيت

 لكي تاملكلا كلغب تفاف انينأ ديب :(طق ةزكفلا تيبخا اه :الك) :اكخيط رجفتي نإ وه

 ماظع وذ ليوط يوضيب اههجو نإ .نفج اهل فرطي نأ نود نم هينيع يف تقلمحو دج
 تحت ةيفخملا ماظعلا نوكت نأ نكمي له .ةدودشم ةرشب تحت نقذلاو نيدنلا يف ةزراب

 كئلوأ اولتق دقل) :"اهروج" فيضت ؟حوبلاو ةقالطلاو ةدحلاو زوربلا اذه لثم يف اهرعش

 ال ."سودوناك" نيدصاق نوريسيس دونجلا نم ًاديزم نأ عيمجلا لوقي ."اواوأ" يف دونجلا

 نإ هل لوقت همأ تناك .ماودلا ىلع كرحتلا ىلإ ةجاحلاب رعشي هنإ .رسؤي وأ لتقي نأ هديرأ

 :(؟"سوعيف:تناس" ةيضصقر) +"لاغ" لي انس : (كتكلت دق "سوعبف تناس“ ةضقر

 صاخشألا .كارح نود ءاقبلا نوعيطتسي ال نيذلا صاخشألا) :"ايروج" حضوت

 .(كانهو انه نوصقري نوكفني ال نيذلا

 ىلإ هلكرتو هحتفتو خوكلا باب ىلإ "امميروج" يضمت .فنعب حابنلا بلكلا دواعي
 بقعتي .مانغألا سارجأ نرت ةيناث ةرمو ءجراخلا يف حبني نآلا هناعمسي .اهمدقب جراخلا

 ةلعشلا ىلإ يه دوعت امنيب ,مهجتلا ءاميس ههجو ىلعو .هينيعب "اميروج" "ويليلاغ"
 .نوزلح ةئيه ىلع اديعب قاسنت ناخد ةحفن ةمث .اصعب رمجلا شبنتو

 .ماودلا ىلع اندعاسي ناك دقو .نورابلا ىلإ دوعت "سودوناك" نإ مث) :"ايروج" لوقت

 بناج ىلإ زاحنم كنإ .هلضفب انكلم تراص مانغألا هذه ,ضرألا هذه .تيبلا اذه

 نظتأ .مهل نوعلا ميدقت لداعي "سودوناك" ىلإ كلاصيإ نإ .مهتدعاسم مورتو "راصنألا"

 .(؟هنم هتعرزم اوقرس نيذلا صوصللا "ونيفور" ناعأ نإ ىضريس نورابلا نأ
 .(هاضر مدع نم نقيتم انأ) :ًارخاس "لاغ" مدمدي

 .نآلا ىلعأ وحن ىلع امنإ ,ةيناث امهعماسم ىلإ مانغألا سارجأ توص لصي

 :جراخلا ىلإ ةرظن يقلي .نيتوطخب خوكلا جايس زئاكر غلبيو هيمدق ىلع "لاغ" ضهني
 ىلإ ةلئاملا ةحسفلا يف زربت تعرش روخصلا عطقو راجشألا تحت ام لاغدأو ءراجشألا

 نول هنول لثامي يذلا بنقلا شامقب ةفوفلم مزرب .ىألم .جراخلا يف ةبرعلا .ضايبلا
 .ةزيكرب أطوبرم ؛لغبلا اهبناجبو ءارحصلا

 دقتعتا ؟كرابملا حيسملا ندل نم لسرأ دق "دشرملا" نأب دقتعتوأ) :"امروج" لوقت

 هايم نإو ؟ًارحب ودغت هذهو ةيفلخ يضارأ ودغيس رحبلا نأ ؟اهب أبنتي يتلا ءايشألاب
 .(؟ءارقفلا ماعطإل ةرذلا (يسكسك) ىلإ داهولاو بيلح ىلإ لوحتتس "سرابازاف"
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 اهبلا رظني "ريلتلاغ' ناك امتي اهينيض ىف نأ اهتاملك ىف ةيرخسل تا هيت نوبل
 ال هنإ .ًاداعم هتعمس يذلا هلك مالكلا لوح هارت ام اههجو ريبعت يف ئرقتسي نأ ًالواحم

 ,لوقصملا ؛ئداهلا ,ليوطلا ,.يوضيبلا اههجو نأ هنهذ يف رودي :فرعي نأ عيطتسي

 ني روععللا عوز ا ضييضسرا ياعيم مو واشاك وتلا لع هع

 نم ناك ًاضيأ كانه .(وروكيباتيا) يف ,ةغبدملا يف هعم ثدحت يذلا (سودوناك)

 .ركفي وأ رعشي موتكلا لجرلا ناك مب ةفرعم ههجو ةظحالم درجم نم ليحتسملا
 لعف دودر دصري وهو .ساطلا يف دوجوملا لئاسلا نم ةرطق رشا برش دعب متمتب

 نيروضتملا سانلا ىدل تادقتعملا نم ىوقأ ًةداع زئارغلا نوكت) :مامتهاب "ايروج'

 ام نإ .مهي ال كلذ نكل اهل ىتعف ال ةحداس ةنيغسءابشاب اقح نوسوي دق: اعرخ

 ةطلس اوضفرو يعامتجالا مرهلاو جاوزلاو ةيكلملا نع اولخت دقل .نولعفي ام وه مهي
 تالا ولالا ةطلسلا دبع ارز اح ننقا «نةينللا نم ةيرس اوةاباوو ةتيستكلاو ةلودلا

 :(ةنيكلا فرار ةيمسرلا

 ناوادوسلا اهانيع قدحت .ةلضع كرحت ال اهنا ذإ ءريبعتلا نم لح روك دخت نإ

 اهاتفش امأ .شاهدنا وأ فطاعت وأ لوضفل رثأ يأ نود نم هوحن ًاليلق ناتلئاملا

 .نيتيوازلا دنع نانضغتت ناتبطرف

 يتلا تاملكلا يف نظت نأ "اميروج"ل نكمي اذام لءاستي وهو ًالئاق ”لاغ" رمتسب
 نوردي ال مهنأ ولو .هنع اهيف انيلخت يتلا ةطقنلا يف لاتقلل اودعتسا دقل) :اهعمست

 .انه ىلإ يئيجم ببس وه اذه .ةايحلا ىلإ "ةركفلا" نوديعي مهنإ .كلذ اولعف دق مهنأ

 .(مهتدعاسم يف يتبغر ببس وه اذه
 بعت ذخأ دقل .هتوص ىلعأب ةدم ذنم خرصي ناك هنأكو ,هسفنتيل تيل .ءاوهلل ًابلط ثيلي

 دوجوم ريغ "ونيفور' نأ فشتكا امدنع اهب رعش يتلا ةبيخلا كلذ قوفو نيريخآلا نيمويلا
 ةيرغم نينيعلا قلغو ءاقلتسالاو مونلا ةركف تحضأ دقو .ةيناث هنارهقي (ساداميك) يف

 يف ءانه مونلا عيطتسي هلعل مأ .ةليلق تاعاس ةبرعلا تحت عاجطضالا ررقي هنأ ٌدح ىلا

 ؟كلذ لعفي نأ اهلأس نإ ًاعيظف رمألا "اميروج" نظتس لهو .ًالثم ؛ةيكبشلا ةحوجرألا هذه
 ,سيدقلا هلسرأ يذلا صخشلا .كانه نم مدق يذلا لجرلا كلذ) :لوقت اهعمسي

 توصب فيضت .ًامامتها "لاغ" يدبي ال ذإو .("وجاب" هنإ ؟وه نم فرعتأ .هتيأر يذلاو
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 ةقرسلا ىلع شيعي هنإ .اهلك ءاجرألا هذه يف ريرش أوسأ ؟"وجاب"ب عمست ملأ) :برغتسم
 . (قيرطلا يف هوقتلا نأ مهظح دكن نم ناك نيذلا سانلا ناذآو فونأ عطقو لتقلاو

 حابن اهبحاصي ؛جراخلا يف ةيناث منغلا سارجأ ةلجلج عامس ناعيطتسي لاحلا يفو
 (سودوناك) نم لسرملا ثوعبملا ركذتي "لاغ" ذخأ .لغبلا جيحشو .خوكلا باب دنع قلق
 نع هرابخإ مدع ًةطلغ ناك له .هتالابمالو بيرغلا هءودهو ههجو ىلع ةروفحملا ةبدنلاو
 باتريس ناك لب .ءقدصيل ناك ام :ذئنا هل اهفشك عيطتسيل نكي مل هنأل ءالك ؟ةحلسألا

 دهاشيو :جراخلا يف نونجب بلكلا حبني .رطخلا ىلإ ةطخلا لماك ضرعي كلذ ناك .رثكأ
 هركف .بابلا وحن ىطخلا عرستو .رانلا اهب تأفطأ يتلا اصعلاب كسق "اميروج" "لاغ'

 فرع دق ناك ول هسفنل ًالئاق (سودوناك) نم ثوعبملا يف ركفي لازي ال وه ذإ تتشم

 حفاكت يهو "امهيروج" ظحالي .هعم ثدحتلا رسيألا نم ناكل ةاقشلا قباس نم لجرلا دان

 توص :نيفد ءيش هئبني ةظحللا كلت يفو .هعفرتو ؛ليقثلا ضرعتسملا بابلا بيضق عم

 "اهروج"ب حاطي نيح ذإ .عقي نأ كشوي امع ءام ةفداصم .ةسداس ةّساح ءسدح ءام

 ةروصلا رهظتو - جراخلا نم ةلكر وأ ةعفدب - ةونع بابلا حتف دنع فلخلا ىلإ ةأجف

 هبوصو هسدسم جرخأ دق ”ويليلاغ" نوكي «بابلا ةحتف يف ةنيبرق لمحي لجرل ةيلظلا
 ًاعله اهتحنجأ قفطصتف نكرلا يف مئانلا جاجدلا ةنيبرقلا ريئز ظقوي .ليخدلا وحن
 ىري نيحو .ةقلطلا اهبصت مل نإو ًاضرأ طقستو ةخرص ”اميروج" نع دنت امنيب «ًأطبختو
 قافطصا نيب "لاغ" ىلع هروشع ناوث عضب قرغتسيو .ددرتي .هيمدق دنع ةأرملا مجاهملا
 رانلا قلطأ دق "ويليلاغ" نوكي .يأل دعب هيلع ةنيبرقلا بوصي نيحو .علهلا ةحنجألا

 روديو .ًاضرأ ةيقدنبلا ليخدلا يقلي .يبغ ريبعت نع مني ههجوو هيلإ رظني وهو .ًالعف

 بوص عرهيو ًاريخأ "ويليلاغ" ردابي .ىرخأ ةرم "اهروج" خرصت .ًارخاش فلخلا ىلإ

 ضرألا ىلع نئيو ىولتي حيرجلا لجرلا لخدملا ربع حملي مث ءاهلشتنيو ينحني .ةنيبرقلا
 ىلع ًاثلاثو ءام ءيش نع لاع توصب حيرجلا ًاملعُمو ,هتنيبرق ًاعفار ؛ًامداق يرجي رخآو

 ناك اعلا ملا ناظر وما

 ضرألا ىلع بلقنيو «ًايرج مداقلا لجرلا رشعتي .ًاماق بوصي الو رانلا قلطي

 دهاشي .(ناتصاصر تيقب) :ركفي .هيلع ىرخأ ةصاصر "ويليلاغ" قلطيو .ًارخاش
 بيضقلا لزنتو بابلا قلغت يهو اهدهاشي مث ءبابلا عفدت هبناج ىلإ "اميروج"
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 ىتم لءاستيو هيمدق ىلع ضهني .خوكلا نم يفلخلا ءزجلا ىلإ للستتو .ضرعتسملا
 ضبقي وهو .كطصت هنانسأو ؛هللبي قرعلاو .هوسكت خاسوألا نإ .ضرألا ىلع طقس
 :زئاكرلا لالخ نم جراخلا ىلإ رظنلا قرتسي .هعباصأ ملؤت ةديدش ةوقب سدسملا ىلع

 بلكلا لازيال خوكلا مامأو .رابغ نم ةباحس يف ًاديعب ءافتخالاب ةذخآ ةحلسألا ةبرع

 امهيلع سدسملا بوصي .منغلا ةريظح بوص نافحزي نيذللا نيحيرجلا ىلع نونجب حبني

 ةرمغ يف ةيرشب ةجرشح هنأ هل ودبي ام عمسيو .نيتيقابلا نيتريخألا نيتصاصرلا قلطيو
 كارح نود نم نايقلتسم نينثالا نإ .امهدحأ باصأ دقل لجأ .مانغألا ةلجلجو حابنلا

 .منغلا ةريظحو خوكلا نيب ةفاسملا فصتنم يف

 يف كانهو انه هناريط ءانثأ يف ًاروعسم ئقوقي جاجدلاو .خرصت ”امروج" لازتال
 رظني مث ًاقفص مهدعبي .هندبب مدطصيو .زئاكرلاب مطتريو ءايشألا بلقي ءاهلك تاهاجتالا
 ادبل ًابيرقت امهضعب قوف نايمرملا نامسجلا ناذه الول .ًأاراسيو انيمي ,ةيناث جراخلا ىلإ

 لالخ نمو .بابلا بوص ,سافنألا ليقث .جاجدلا نيب ًارثعتم يضمي .نكي مل ًاًئيش نأك
 .قدانبلا اوبهن دقل) :ركفي .نيرثعبتملا نيمسجلاو .دحوتملا تيرلا رظنم جلي قنوقفشلا

 بيضقلا عفرب ًاريخأ .نينيعلا عستتم ثهلي . تين ضا وز رشا وسي نمالا ناك

 .دحأ ال ؛ءيش ال .حتفنتف بابلا عفديو ضرعتسملا

 ةلجلج ًاعماس .هيف ةفقاو ةبرعلا تناك يذلا عقوملا ىلإ .بدودحم هبش ءيرجي
 رعشي هنإ .ةبيرزلا زئاكر لخاد فلخلا ىلإو مامألا ىلإ ًايرئاد ضكرت يهو مانغألا سارجأ

 .قفألا لخاد ىلإ قاسني دورابلا نم ًارثأ نإ :هقنع ةرخؤم يفو هتدعم يف دقنعتي قلقلاب
 هتيحل ىلع هدي يرجيو .ًاقيمع ًاسفن بحسي .(انوأ ادوكاي) هاجتاب يفتخي ثيح
 ,ةرجشلا عذجب طوبرملا لغبلا امأ .كطصت لازتال هنانسأ نإ - ةرمحملا ةريغصلا

 :ضرألا ىلع نيدسجلا مامأ فقوتي .ءطبب خوكلا ىلإ ًادئاع ريسب .حايتراب خرتسمف
 .سبيتم مهجت يف ادمج دقو .نيلوهجملا نيرمسملا امهيهجو صحفتي .نآلا ناتثج امهنإ

 نيتثجلا لكرب عرشي .هيلع رطيسي ال رم بضغ ىلإ هؤاميس لوحتي ةرغ نيح ىلعو
 كانهو انه بثيو :هحابن بلكلا فنأتسي ذا :دعم هقنح نإ .ًاقاش ًاًباس .مؤلب نيتدماجلا

 هيقالي .هيمدق ًاررجم خوكلا ىلإ دوعي ."ويليلاغ" أدهي مث .نيلجرلا لدانص يف شهنبو
 طسو يف ةفقاو "اميروج" .هيمحيل ههجو ءازإ هيدي عفري هلعجي جاجدلا نم برطضم

 ناتقرورغم اهانيع .حوتفم فصن اهمف .قّرمم اهؤادر .ًافاجترا فجترب نايك :ةفرغلا
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 اهنأ ول امك .اهلوح ةدئاسلا ىضوفلا يف ةريحب قدحت اهنإ .ثعشأ اهرعش .؛عومدلاب

 يمرتو هيلإ عرهت ,."لاغ" ةيؤر دنعو .اهتيب يف عقاو وه ام روغ ربس نع ةزجاع
 .اهودنسم» دماج قتنق سنام ايف آل تايلكز ةندمدم «ةردبج نلغ انيوعارذ

 اذه ؛هندبب قصاللا ندبلا اذه ىلإ ًافئاخ ًامهجتم رظني .هردص ىلع ةئكتم ةأرملاب رعشي

 ةحئار اهنإ :ٌةركف مهبم وحن ىلع هلابب رطختو .اهتحئار مشي .هرصب تحت ضبانلا ديجلا
 كرتي ."ايروج" يفتك لوح اهعضيو ًاعارذ عفري ديهج دهجبو .هاغدص ضبني .ةأرما
 :"اهروج" نذأ يف سمهي .شوفنملا اهرعش هلمانأ دسقو .هلمحي لازيال يذلا سدسملا

 ًائيش ةأرملا ًادهت .(نوديري اوناك ام اوذخأ دقف ءنآلا رطخ قبي مل .يلتق نولواحي اوناك)

 هنكل ."لاغ" ردص اهادي قلطتو ,فاجترالا نع اهندب فكيو ءاهدهنت تفخيو .ًائيشف
 ال ,ةوطخ ىأنت نأ "اهروج" لواحت نيحو .اهرعش ىلع ًاتبرم ,هقصل اهايإ ًاكسام لظي

 دقل ...يفاخت ال) :ةعيرس نافرطت هانيعو .ًالهمتم ةيزيلكنالاب اهل لوقي .تلفت اهعدي

 ربكي ءيش ءرتوتم «لجاع ءضماغ .ديدج ام ءيش ههجو ىلع ادب دقل .(اولحر ..اولحر
 ىلإ هذه وطخت ."اميروج" ديج نم ناتبيرق هاتفش .هب يردي ال داكي ءيش .؛قئاقدلاب

 ةضبق نم ررحتتل نآلا ةدهاجملا يف عرشت .كلذ ءانثأ يف اهردص ةيطغم .ةوقب ءارولا

 اهسفن ةرابعلا ديعيو سمهي ناك ةوقب اهب اكسمتم ناك امنيبو .اهكف يغبي ال هنكل "لاغ'
 .هيوص فنعب اهيتضبقب "اهيروج' يوهت .(يفاخت ال ...يفاخت ال) :اهمهفت نكت مل يتلا

 ربع اهءارو يرجي "ويليلاغ" نكل ,رابدألا يلوتو .تالفإلا نم را ,ههجو شدحتو

 .اعم ضرألا ىلع ناعقيف ؛ةقيتعلا ةريبكلا ةبيقحلا قوف رثعتي .اهكسميو .اهغلبيو ةفرغلا

 يتلا ةديحولا تاوصألا .خرصت ال اهنكل ءاهلك اهتوقب ًاديعب هع دهاجحتو "اميروج" هلكرت
 حابنو جاجدلا ةأقوقو ,عارصلا ءانثأ يف امهتامهمهو .جترملا نينثالا ثاهل يه عمست

 .ةقاق مويغ طسو قرشت سمشلا .منغلا سارجا ةلجلجو بلكلا
 الك دك 6

 نأ (ابوتان) ناكس بسح كلذلو .مخض سأرو اذدنج نيتريضق نيقاسسي دلو

 نوكسل انتفاع ل للك , اعاه ور اوت ىلا كرابملا حيسملا هذخأ ول هيدلاولو هل لضفألا

 ونيتسلس" ءانبأ رغصأ زجع نم مغّرلا ىلع ذإ .طقف ًادعقم راص هنأ الإ .ًائيمقو ًادعقم

 لقعو دقوتم ءاكذ اذ ناك هناف «سانلا رئاس لثم ريسلا نع .دايجلا ضورم ؛"سانيدراب
 يذلا ,مخضلا سأرلا كلذ ىلإ ام ةفرعم لوخد دنع رداق .ءيش لك ةفرعم ىلإ قوتي
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 دق هنوك ةقيقح :يدايتعا ريغ هيف ءيش لك ناك .ًادبأ اهئاقبتسا ىلع .سانلا كحّضي

 انهار فطن رك نموغرلا ىلع لاو نياتيورابا لا لقم ةلرسب ةزش أ ىف افرق

 لقنتي ناك ءرشبلاك هيمدق ىلع لقنتلا نم ًالدب هنأو ءضرمي وأ تمي مل ءرهظملا كحضم
 عيطتسي نأ ةزجعملاك ادب ثيحب ةعيظفلا ةماخضلا نم ًادح غلب هسأر نأو ؛ةعبرألا ىلع

 سماهتلاب ءدبلا ىلع (ابوتان) يلاهأ لمح ام نأ ديب .هلمحي نأ قيقرلا ريغصلا همسج
 ةءارقلا ملعت هنأ ةقيقح ؛ناطيشلا لب .دايجلا ضورم نكي مل يقيقحلا هابأ نأب مهنيب
 ءانع ”ايشندوغ انود" الو هسفن "”ونيتلس" فلكي مل .دحأ هملعي نأ نود نم ةباتكلاو

 نم ًافتنو ةينيتاللا نم ائيشو ةيلاغتربلا سردي ناك يذلا "وينيسأ مود" ىلإ هذخأ
 ديربلا عزوم نأ ثدح .نكل .لئاط الب نوكيس كلذ نأ حجرألا ىلع نيبساح .نيدلا

 فلكي مل ًاموسرم ةسيئرلا ةحاسلا يف يمسرلا نالعإلا ةحول ىلع رمسو ًاموي ءاج لاّيخلا
 ةرشع يف هقصلي نأ هيلع ًامازل لازي ال هنأ ًامعاز ءلاع توصب هتءارق ةقشم هسفن

 هزرسر كلاةلز ايعيم هايف ةدلبلا لغأ ناك نقلا تررتت نيش ىرخلا عئارم
 ءابو نإ لوقي) :يرامزملا تفاخلا (دسألا) توص .تحت نم ءاوعمس نيح ةيفيلغوريهلا

 نأ بجي ةمامقلاو ؛توزويركلاب مّقعت نأ بجي تالبطصألا نإو ىّشفت دق ًايناويح
 هلاق ام وه كلذ نأ "ونييسأ مود" َدْيَأ .(برشلا لبق بيلحلاو ءاملا يلغ مزلي امك ,قرحت

 هدجو ًاحاضيإ مدق ةءارقلا همّلع نّمع (دسالا) مهربخيل نييورقلا حاحلإ ءازإو .موسرملا

 مود" لثم لاجر - ةءارقلا نوفرعي نيذلا ةظحالمب ملعت دق هنأ :ًابيرم مهنم ريثكلا
 نكي مل ."وميزوز" يركمسلاو "ودر اليبأ مود" جلاعملاو "'ويليسيلف" ظحالملاو يو

 سار اودهاش ام ًاريثك مهنأ نورك دكت مهتعبرأ نأ د سير هاطعأ دق دحأ ةلقلوأ نيب

 ميدع يسركلا وذح رهظي .نيتيلوضفلا هينيعو .ثكلا هافق رعشب .مخضلا (دسألا)

 كلذ اهملست دق ناك ةلاسر ةدلبلا يف صخشل لاع توصب نوؤرقي اوناك ثيح .رهظلا

 كلذ دينو لععوم ننبألا] نأ نع ةقيقملا منلمابدل ةدعاو نويتكر وأ «ضخشلا
 راجشأ ءايفأ ىف ًاينحنم راهنلا تاعاس نم ةعاس ةيأ يف هتدهاشم نكمي ناك نيحلا

 باتكو تاولصلا بتكو فحصلا ةءارق ديعيو أرقي ,(ابوتان) يف قرزلا نيمسايلا
 يذلا صخشلا حبصأ دقل .هيلع هدي عضي نأ نكمي عوبطم ءيش يأو ميسارملاو سادقلا

 ةريبك فورحب بتكي ىتش تاتابنو زمرقلا نم اهعنص ةغبصو هسفنب اهذحش زو ةشيرب
 :ىضرملا رابخأ و« تاحيرل اوه اينولاو قولوا تانالعا و: ةالتلا ةآيغأ نتاع ةئباضتلا
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 ناك يتلاو ىرخأ ندم نم ًاسانأ اهغالبإ (ابوتان) ةدلب يلاهأ ديري ةرثرث درجم وأ

 ارقي (دسألا) ناك امك .عوبسألا يف ةرم اهعمجيل هناصح ىلع ءيجي ديربلا يعاس

 .مهيلإ لسرت تناك يتلا لئاسرلا ىرقلا لهأ عماسم ىلع

 هنأ ديب .ًاتنس يفوتسي نأ نود نم غارفلل ًءاضق نيرخآلل ًائراقو ابتاك لمعي ناك
 ."ويشيلف" ىقيقحلا همسا ناك .تامدخلا كلت هئادسإ ءاقل ًانايحأ ايادهلا ىقلتي ناك

 لحت ىتح ةينكلا تبغت نإ ام .عاقصألا كلت يف نايحألا بلغأ يف لاحلا ناك امك .نكل

 ىلع رطخ بقل وهو «حازملا ليبس ىلع امبر .(ادسأ) هنومسي اوناك .لوألا مسالا لحم
 ناهربلا ةماقإ دصقلا ناك ول امكو .تقولا رورمب نكل .لئاهلا هسأر ببسب ًانيقي لابلا
 تفخأ ةفيثك ةدبلب ًاوسكم ًالعف ادغ هسأر ناك .عقاولا نع اودعتبي مل نيحزاملا نأ ىلع

 تناك ىتلا نشملا ىف ةيققيرط ىلإ قرعي مسالا لعل وا كرت ايلك رعت تناكو «هببنذأ

 ,لقنتلا ضرغل هيديو هيمدق نم ًالُك مدختسي ناك هنأل بير نود نم ناويحلا ةيشمك
 تاودح وأ ءريبعتلا زاج اذإ ءفالظألاك اهمدختسي دلجلا نم فوفكب اهايإ انئاص

 ابلاغ نيتللا نيتليوطلا هيعارذو نيتريصقلا نيتريغصلا هيقاسب :هتيشم نأ ولو ؛دايجلا

 رومنلاو دوسألا ةيشم نم دورقلا ةيشمب هبشأ تناك .هلاوجت يف ضرألا ناسق اتناك ام

 وأ اراصق اتاقوأ بصتني نأ هرودقمب ناك ذإ ,تقولا لاوط اذكه ينثني نكي مل .ةسرتفملا

 .هنابعتي اناك نيلمعلا كنيذ نكل ,نيتكحضملا هيقاس ىلع ةيرشب تاوطخ عضب وطخي

 ءاسنلا لثم .بسح ةليوط ةيدرأ لب طق ليوارس دتري مل ؛بيرغلا هلقنت بولسأ ببسبو
 :نيحيسملا نم نيبئاثلا وأ ةيريشبتلا تايلاسرإلا ةارفأو

 مل ءالؤه نإف ةدلبلا لهأ تالسارم ىلوتي ناك (دسألا) نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع

 يف امهراع ءافخإ يف .ًاردان الإ ءاقفخأ دق هادلاو ناك اذإف .هلك لّبقتلا طق هولبقتي

 اهئاسنو (ابوتان) لاجر نم عقوتي نأ نكمي فيكف .هنع ايلختي نأ اموي الواحو هباجنإ
 ناك ؟تانئاكلا نم هسفن مهعون ىلإ يمتتني هنأ ىلع قولخملا اذه ىلإ اورظني نأ

 .هب ةقالع هل ءيش يأ نع نوأني هتاوخأو هتوخأ نم "سانيدراب" لآ لسن نم تارشعلا

 ,بشخ نم صفق ىلع لب .اهنيع ةدئاملا ىلع مهعم لكأي نكي مل هنأ افورعم ناكو
 ىلع رهاظلا يف علطأ دق هنأ ولو) يوخألا الو يوبألا بحلا فرعي مل اذهلو .هدحو

 اوناك هنارقأ نم نايبصلا نإ ذإ ةقادصلا فرع الو (رخآ زارط نم بح نم تاحلم

 هيلع نوقصبيو ةراجحلاب هنوفذقي اوناك .ذئدعب هنم نورفني اوذخأ مث رمألا لوأ هنوشخي
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 نم ناك هيلإ ةبسنلابو .نوبعلي مهو مهبقاريل مهنم بارتقالا ىلع أرجت اذإ هنونيهيو

 نأ .قودصلا ةداكذ نا :ةققش هتابنا ةركبم نس يفو .كلذ لعف لواحي نا دانلا

 بلغأ يف هبذعت لب ,.هجعزت وأ هاشاحتت تاقولخم ماودلا ىلع نونوكيس نيرخآلا

 ةثداحلا ىتح لقألا يف .هلعف ام كلذو .عيمجلا نع ًالزعنم لظي نأ هب ردجيف .نايحألا

 ىتح .مهنع يأنلا ىلع ًاصيرح ًامئاد هنودهاشي سانلا ناك .يرلا قدنخ دنع تعقو يتلا

 (ابوتان) ىلإ (ةسدقم ةثعب) تمدق نيحو .ةيمسوملا قوسلا ضراعمو تالافتحالا يف

 (وايشسس وك هد اروبتتم انسول) ةسينك حطس نم ظعاوملا ىلإ عمتسي (دسألا) ناك

 ببس رجغلا كريس ناك .حاتريف هفواخم دّدبت مل هذه لازعنالا ةطخ ىتح نكل .طق هنأك

 :هبئارغ ةلفاقب ةنسلا يف نيترم (ابوتان) ربع رمي كريسلا ناك .هفواخم اوسا نم دحاو

 نم يرجغلا بلط تارايزلا ىدحإ يفو .نيجرهمو نيلاوج نيدشنمو علاط ء ارقو تاناولهب

 لماع لافعتالا هع (دينألا) لأب اخيسي نأ "ايتشنيووع انوذ" نينو ةايحلا نطورم

 روكذملا هيف بلجي نل يذلا ديحولا ناكملا وه يكريس نإ) :امهل ًالئاق ادعاسم كريس
 ل ىرجفلا هيحطسات يلو ىلع اقفازبا اففان هن لعتيرر | عمو ينو. .دحا هاضا
 نكي مل نيحلا كلذ ذنمو .(ابوتان) ىلإ ًادئاع عوبسأ دعب بره (دسألا) نكل .هلاحرت

 .ةذلبلا كريتتلا هاج انلك هل زثأ ىلع رفعي

 دعب ةدلبلا ىلإ نيدئاعلا رقبلا ةاعر نم رمزلا كلت ,ىراكسلا هاشخي ام رثكأ ناك

 مهدايج روهظ نع نيلزانلاو ءزجلا وأ ءاصخألا وأ غمدلا وأ يعرلا يف لمعلا نم موي

 مهو عرذألا يكباشتم نوجرخي اوناك .مهشطع اووريل "اينافيبا انود" ةناح ىلإ نيعرسم

 يف هنع اوثحبيل نوضمي مث ,ىرخأ ًانايحأ نيبضاغ .ًانايحأ نيلذج ,نيحَّنرتم نونغي
 تروطت دقل .مهرعاشم نع اوسّفني وأ هباسح ىلع اولستيل ةقّيضلا ةيفلخلا عراوشلا
 نم .ًادج ةديعب ةفاسم نم فرعي نأ هعسوب راصف ةداتعم ريغ ةدشب عمسلا ةساح هيدل

 ام عرسأب تيبلا وحن بثي ناك كاذ دنع .نومداق مهنأ ,مهبابس نمو بخاصلا مهكحض

 هنإف تيبلا نع ًاديعب ناك اذإ امأ .هوحملي ال يك ينابملا تاهجاو ناردج ًايذاحم .نكمي

 ًامئاد حلفي نكي مل اهنإ .رطخلا لاوز ىتح حوطسلا دحأ ىلع وأ تامجألا يف ىّفختي ناك

 ًانالف نأ .ًالثم هربخي صخش لاسرإك .ًانايحأ ةليحلا ىلإ ءوجللابف .مهنم صلّمتلا يف

 يف هعاقيإ يف نوحلفي اوناك ؛ةدلبلا يضاق ىلإ عفرت ةضيرع ديوست ىلإ هتجاحل هبلطي

 تناك اذإ ام اوريل .يرعلا ىتح هسبالم نم هنيدرجم .ءتاعاس هنوبذعي كاذ دنعو .خفلا
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 اناضخ ةباكرا نا ءاهدم ةنكرملا نع الفن فئادزاةحت ةيدس ىرخا ةيشحو.ةانطعأ هل

 .لسن نم نيجهتلا اذه هجتنيس يذلا ام اوريل ىزعمب هتجوازم ةلواحم وأ
 دارفأ نم نورخآو "ساني دراب ونيتلس" ناك ؛ةبحم ةلأسم اهنم رثكأ فرش ةلأسمكو

 عفدنا تارملا ىدحإ يفو .نيحزاملا نوددهيو ءراج وه امب اوعمس ام اذإ نولخدتي ةرسألا
 ةدلبلا يلاهأ نم عمج نم بتاكلا ذاقنأل .فراجملاو ىدملا نيبلاج .ًانس ربكألا هتوخأ

 نيكسملا ىلع ركسلا سبد اوّبص دق اوناك نيذلاو بصقلا (يدنارب) ريثأت نم نيبخاصلا

 لوهجم ناويح هنأك لبحب ًاطوبرم عراوشلا ربع هوداقو ةمامق ةموك يف ًابيلقت هوبلقو
 اودجو يتلا ثداوحلا هذه نم ةيافكلا هيف امم رثكأ مهباصأ دق براقألا نأ ديب .فنصلا

 يأ نم رثكأ كلذ (دسألا) كردأ دقل .اذه ةرسألا وضع ببسب اهيف نيطروتم مهسفنأ

 .هيبذعم نم ًايأ نيدي ًاموي دحأ هعمسي مل اذهلو رخآ صخش
 موي ديكأ وحن ىلع أوسأ ًافطعنم "سانيدراب ونيتلس" ءانبأ رغصأ ريصم فطعنا

 هلافطأ نيب نم تيقب يتلا ةديحولاو ةريغصلا "وميزوز" يركمسلا ةنبا "ايدوملا" تضرم

 .مهتدالو نم مايأ ةعضب ذعب اوفوت وأ نيعبم نوقابلا دلو نأ دعب :ةابحلا ديف ىلع ةعسلا

 نأش اهنأش هاقرو "ودزالتبا مود ' تاجالع تتبث ثا دقو ؤيقتلابو ةديدش ىمخب تببصأ كقف

 نيع ةيحض ةاتفلا نأ هدافم ًاليلج ًايأر جلاعملا ىدبأ هيلعو .اهاودج مدع ؛نيدلاولا تاولص
 .فورعم ريغ ةريرشلا نيعلاب اهباصأ يذلا صخشلا ماد ام يدجي نل ءاود يأ نأو ؛ةريرش

 ةرق تناك يتلا ةنبالا كالت هديهعي ىذلا ريصملا نم"اببنارفأ"هضيعوزو "وفزوز" نسثيذإو

 «.تامولعم نلغ لوصتلا ءارو ايعس ( ايوتاث) خاوكأ ايوب اهاز د اييعتعا

 دق تناك ةينبضلا نأب ةلئاقلا ةعئاشلا نضاخشا .ةثالث ةاونفأ نم اهفس اذكهو

 ةعرزم ىلإ يدؤملا يرلا قدنخ ئطاش ىلع بيرغ ءاقل يف (دسألا) ةقفرب تدهوش

 حابص يف اهنأب ,ةيذاه هبش ؛تفرتعا ةليلعلا ةيبصلا باوجتسا دنعو .(الودناريم)

 مود" .اهبارع تيب ىلإ اهقيرط يف يرلا قدنخب ةرام تناك امنيبو ءًاديدحت مويلا كلذ
 لعف دقو .اهلجأ نم اهُفلأ دق ناك ةينغأ دشني نأ هل حمست نأ (دسألا) اهلأس ,"وليتون

 ثدحت يتلا ةديحولا ةرملا كلت تناك .رارفلاب ذولت نأ "ايدوملأ" عيطتست نأ لبق كلذ
 ام ابلاغ اهنا :ةفدايصم كلذ نآكو كلذ لبق تظحاأل نق تتاك انهن ولو: اهعف انين

 اهب بدحتي ناك يتلا ةقيرطلا يف ام ًائيش نأو ةدلبلا يف اهلاوجت دنع هيقتلت تناك
 .اهيلإ ثدحتلا يف هتبغرب يشي ناك اهرورم دنع
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 ءاقفرو راهصأو ةوخأ ءانبأ ةقفرب ىضمو .هب ةصاخلا شرلا ةيقدنب "وميزوز" كسمأ

 يف (دسألا) عضوف ."سانيدراب" لآ تيب ىلإ سانلا نم طهر مهعبتي ءاضيأ نيحلسم

 درطي يك ةينغألا ديعي نأ هنم بلطو .ًاماق هينيع نيب ام شرلا ةيقدنب بوصو ةيواز

 عستم .ركفلا تتشم .ًاقوعصم هيف (دسألا) قلمح .ةريرشلا حورلا "ودراليبأ مود"

 ةيرحسلا ةذيوعتلا فشكي مل اذإ هنأ ةدع تارم يركمسلا ررك نأ دعبو .نينيعلا

 (دسألا) انيع تعمتلا نمزلا نم ةهينهلو .هتيقدنب بوصو ءصاصرلاب هسأرب حيطيسف

 عورملا ءيرامزملا ليئضلا هتوص مدمد مث .قبطم ِعَْلَه يف ءاكذلا ىلع ناتلادلا ناتعساولا

 توت فوسو .ةيرحسلا ةذيوعتلا فرعت نل .ينتلتق اذإ) :هملاعم ءاحما دح ىلإ

 اذقبا نقفنو ارق انآ افرع يبيض "روت" ناك ,قيطنع تييضيفلا الث: "امرا"

 شحولا توص اوعمس .ةكرحلا نع نيلّطعم ه«ءانبأو "سانيدراب ونيتسلس" مهقدانبب
 (دسألا) عرش ذئدنع .لوبقلاب "وميزوز" أموأ .(؟يحارس نوقلطتس له) :لوقي يرامزملا

 (ابوتان) ناكس ركذتي املكو .نيقهارلا توص لثم رسكتي هتوصو ,صغي وهو ينغي
 يف مهل كلذ اوركذ نيرخآ نأ ىلع اومسقأ مهنكلو اورضحي مل نيذلا كلذكو ,نورضاحلا

 ءانغلا نم غرف نيحو ."ايدوملا" مسا اهيف درو ةيمارغ ةينغا دشنا .اريثك تعاش ةياور

 يركمسلا باجأ .(نآلا ينوكرتا) :ًالئاق رأز مث .جرحلاب (دسألا) انيع تألتما

 توق ىتح كقرحأس فشت مل اذإو .يتنبا ىفشت نيح باهذلاب كل حمسأس) :بائتكاب

 مألاو بألا :"سانيدراب" لآ ىلإ هلوح رظن .(اذه لعاف يننأ يتايحب مسقأ .اهدحل بنج

 كش يا كرتت مل ةربتب قانطاو :قداتبلا ديدهت تنحت كارح نود.نم اودمجت نقو. :ةوخألاو

 ًاضعب اهضعب لتقي نأ كترسأو يترسأ ىلع مّتحت ول ىتح ًايح كقرحأس) :هميمصت لوح
 .(ةيلاتتم انورق

 نأ ةدلبلا يلاهأ نظ .امد تأيقت نأ دعب اهنيع ةليللا كلت يف "ايدوملأ" تيفوت

 ىتح بصقلا يدنارب بعي نأ وأ ؛هللاب رفكيو ًادش هرعش فتنيو ًءاكب بحتنيس "وميزوز

 شئاطلا هكولس لحم لح دقف .اذه نم ءيش يأ لعفي مل هنكل .يعولا دقاف طقسي

 تومو هتنبا ًةزانج دحاو نآ يف ططخي وهو .ئداه مزع ةريخألا مايألا يف رهظ يذلا
 لب ؛ًافينع وأ ًايساق وأ ًالفاس ًالجر طق نكي مل .اهيلع هتذيوعت ىقلأ يذلا رحاسلا

 .هلعفي نأ كشوي ام امدقم هل نيرفاغ .هل نوثري عيمجلا ناك اذهلو .ًانيعم ,ًاقيفش ًاراج
 .هلعف يوني ام نوكزي صاخشأ كانه ناك لب
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 ةسباي ناصغأو شقب ىتؤي نأو .ربقلا بنج ماقي قوزاخب اوتأي نأ "وميزوز" بلط
 تاناويح ةبيرز يف ناكف (دسألا) امأ :مهتيب ءانجس "سانيداراب" لآ يقب .عقوملا ىلإ

 يزاعتلاو تاولصلا عمسي كانه ليللا ىضمأ .نيمدقلاو نيديلا طوبرم .يركمسلا

 ةبرع يف هولخدأو هوعفر يلاتلا مويلا يفو .ةافوتملا ةثج ىلع رهسلا بيحنو ليتارتلاو
 ,ةربقملا اوغلب نيحو .دعب نع يزئانجلا بكوملا عبتي ناك داتعملاكو .ةريغص ريمح اهرجت

 ةوخا ءانبا نم نانثا هقثوا ,تاولصلا نم ديزملا ىلتيو ىرثلا ىراوي توباتلا ناك امنيبو

 يتلا ناصغألاو شقلا هلوح نيموكم .قوزاخلاب ءريخألا تاميلعت قفو ىلع .يركمسلا

 ًابيرقت ةدلبلا يف نم عيمج ناك .توملا ىتح هوقرحيل اهولعشي نأ كشو ىلع اوناك
 .هب ةيحضتلا ةيلمع دهشيل كانه ارضاح

 وأ ةتئافلا ةليللا (ابوتان) غلب دق ناك هنأ دبال .سيدقلا لصو ؛ةظحللا كلت يف

 ناك ريسفتلا اذه نأ ديب .عقي نأ كشوي امب هملعأ دق ام ادحأ نأ دبالو .مويلا كلذ رجف

 نم رثكأ ةعيبطلل قراخلا نوقدصي اوناك نيذلا ةدلبلا لهأ هقدصي ال هتيقطنم طرف نم
 حيسملا نأ وأ ؛يلبقتسملا ؤبنتلا ىلع هتردق نأ ذئدعب اولاق دقل .يعيبط وه ام مهقيدصت

 كلت يف ةيفلخلا (ايهاب) يضارأ نم ةيئانلا ةعقبلا هذه ىلإ هعابتأبو هب ءاج دق كرابملا

 مدقَي مل .هتوطس ىلع ليلدلا ةماقإ درجمل وأ ,ةميرج عنمل ,أطخ حيحصتل اهنيع ةظحللا

 نينا ةقنرب رءادةزر دعن اريسب لدقا ايهنان نت ايبف كعو رعد | ل ادم انك هدو
 .ظعولا ىلإ ةفاضإلاب ,ماق نيح ةيلاتلا هترايز يف امك .طقف جاجحلا نم ةثالث وأ
 .ةدلبلا ةحاس يف روجهملا نييعوسيلا ريد ىلإ ةدئاعلا ةريغصلا ةسينكلا ءاشنإ ةداعإب

 يوذ اوناك مهنكل .هرقفو هتفاحن لثم يف ,ءاصخش نيثالث ةبارق هعم ناك ةرملا هذه يف

 يف ربقلا ىلإ هوشحلا ربع هقيرط قش :هنوعبتي ءالؤه ناك امنينو .ةداعس ركزت نويغ
 .همدرل بارتلا نم ةريخألا فراجملا ءلم اهيف نوليهي اوناك يتلا ةظحللا

 نعي انكار واع يذلا "ينور رعب طماع انارهن | ار تقرللعبلا ققعلا
 له) :ًادودو نكت مل نإو ةفيطل ةربنب هلأسو ءًاوت بولقملا بارتلا ىلإ قدحي نيتلبسم

 كرحي داكي ال وهو .ًاباجيإ "ومزوز" أموأ .(؟دلص توبات يفو .اهسبلم لضفأب اهتنفد
 .(ءامسلا توكلم يف جاهتباب اهلبقتسي يك برلل يلصنس) :(دشرملا) لاق .هسأر
 طقف ةظحللا كلت يف .ربقلا َوْدَح مينارتلا اودشنأو ليتارتلا نوبئاتلاو وه الت كاذدنع
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 نأ مهت يذلا ام) :لأسو .هب طبر دق (دسألا) ناك يذلا قوزاخلا ىلإ سيدقلا راشأ

 ببسلا حضوأ مث .(توملا ىتح رخا :"ومزوز" باجأ (؟ ىخأ اي .يبصلا اذهب هلعفت

 ىلإ تفتلا مث .فرطي نأ نود نم .سيدقلا ًاموأ .ىداصتتي هنأ ادب تمص ةرمغ يف

 وحن سيدقلا لام .تاوطخ عضب عيمجلا دترا .ًاليلق دتري نأ عمجلا ىلإ راشأو (دسألا)

 (دسألا) مف نم هنذأ ىندأ مث ,قوزاخلا ىلإ طوبرملا ريغصلا نذأ يف ملكتو (دسألا)

 دقع ءهمفو رخآلا نذأ بوص هسأر ينحي (دشرملا) ناك امنيب .اذكهو .لوقي ام عمسيل

 .ةداعلا قوف ثدح راظتناب ءدحأ كرحتي مل .ةيرس ةرواحم نانثالا

 ىلا هزل عج افا لدن ةرق نخب لقسم فم تعبسح هقررلا ىف فرخ ام ناك

 كرحتي نأ نود نمو ًامود دوهعملا راقولاب ,سيدقلا لاق ءاتمص نيح ذإ .ةيزئانج ةقرحم
 لجرلا لاق .ًاشهدنم هيلإ رظنو هرصب يركمسلا عفر .(هقاثو كف .ايه) :هعضوم نم

 هطابر يخرت نأ بجي) :فجترت سانلا لعج ضيفخ توصب قماغلا يناوجرألا يدترملا

 بهذت نأ ديرت له) :ءابغلا اذه نم شهدنم داك مةق ومع دعرأ ىرخأ ةرم .(كسفنب

 كلت نم دبألا ىلإ ىقبأو ًامارطضا دشأ كانه بهللا ةنسلأ تسيلأ ؟ميحجلا ىلإ كتنبا

 امع بت .ئطاخ .رفاك .ةفارخلاب رخزت كنإ) :ًالئاق رمتسا مث .(؟ اهداقيإل ىعست يتلا

 ةكلممت ىلإ كتنبا لسري ال يك برلل لصو هحفص لين ىلإ عسا .هقاثو خراو لاعت .يونت

 نعلين قر قا دلل اب كانانإا هلك تيس «ككلانسو ةاهنح ءاريح ناطسقلا
 ,ميحجلا ىلإ بهذتس ؛ةعينشلا هتطلغ ببسب ؛"ايدوملأ" هتنبا نأ ةركفب هعوري .هثحتسي

 نانلا قلظت نا قم الديد دمت عاصني فاطملا رخآ يف "وميزوز" ةدلبلا يلاهأ دهاش ىتح

 هيتبكر ىلع عكري هودهاش .شحولاو وه توملا ىتح هقرحي وأ هيف هتيدم زرغي وأ هيلع
 اوَقَيل .ءارذعلا ميرمو .دحوألا دحاولاو ؛كرابملا حيسملاو ءبألا ىلإ ًالسوتم بحتتنيو

 ا .ميحجلا يف طوقسلا نم ةئيربلا "ايدوملأا" حور

 يلصي ؛نيعوبسأ ةدلبلا يف ثبل نأ دعب ء.(وبماكوم) هاجتاب (دشرملا) لحر نيح
 ةربقم (ابوتانث)ل راص دق تناك .نييقاعملل حصنلا يدسيو ىضرملا يساويو ظعبو

 نيعباتلا فوفص تدادزا امك .اهلك رباقملا ىلع ةديدج نابلصو رجآلا نم رادجب ةطاحم

 هرمز تناك نيح اذب «نانستا هنضتو.ناوسح ضن :ًاليكتق انابك :ادهاو (ننقرسللا
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 يوذ نينمؤملا ةنفح وذح بخي (سوراكادنىلا)ب ةاطغملا فايرألا يف ةلغوم ريست جيجحلا

 .لامحا لغب وأ ىزعم وأ ناصح هنأكو .ةيلابلا لامسألا

 اع دؤع #

 وهو ءراهن تقولاو (ساداميك) يحاوض يف هنإ ؟ملحي ناك له .ركفي ناك له

 هنهذ يف ًاكبترم ءيش لك ناك كلذ ادع اميفو .ةيكبشلا "ونيفور" ةحوجرأ يف قلتسم
 ًاتلعسم ناك ايثيي ةععاشلا] دعب مقار ناح ةقرواس ىتلا ا ةسهدلاكفبلق دقن وبلا اذه
 .ظقيتسم فصن .مئان فصن كانه

 يف بوتكمو لوبجم .ربكألا هئزج يف .وه ردقلا نأب دقتعي صخش ىلإ ةبسنلاب ءلجأ
 نأ رظنلا ةداحلا نويعلاو .هسسحتت نأ ةرهاملا يديألا عيطتست ثيح ,غامدلا يواحلا فحقلا

 يذلاو هب ؤبنتلا نكمي ال يذلا شماهلا كلذ دوجو ةهجاوم ًةجعزم ًةبرجت تناك هأرقت

 .ةيصخشلا هتايلباقو اهسفن ءرملا ةدارإ نع رظنلا ضغب هب روانت نأ ىرخأ تانئاك عيطتست

 له ؟كلذك ةباشلا تفتخا له .لاح ةيأ ىلع .هبعت لاز ؟ًاحيرتسم ثبل ىتم ذنم
 يف ًءابه يططخ تبهذ) !ملح وأ كف ؟هتووهاب اينانا بلح ؟ةرستلا نطق فيك

 تذكي. هنا كردأ:(اذباأ ىدارف ىتأت ال بعاتملا نإ :ققحست نأ كنقو: ىلع تتناك نيخ

 هنأ امهدرم لهذملا بجعلاب روعشلا اذهو قلقلا اذه نأ اح يحص نكي مل .هسفن ىلع

 ةعلشألا ناودةلجرلا انافيذ لعق هنا وكما كولا نم اق ةتاو "ويقور ءاقل هقاف

 يذلا ًىجافملا عافدنالا كلذ ناك لب .تقرس دق (سودوناك) ىلإ اهذخأ ددصب ناك يتلا

 نع عانتمالا نم تاونس رشع دعب "اميروج" بصتغي هلعج يذلا هدامخإ وأ همهف نكمي ال

 .مئان هبش وهو هعجضم ضق يذلا وه .ءاسنلا سل

 لثملا لجأ نم نلضاني تاقيفر هل تناك امك .هبابش ىف ءاسنلا نم ًاددع بحأ دقل

 مايألا لالخ يفو .هتايح ةلحر نم ةريصق ًاتاقوأ هنكراش .لعفي ناك امك اهسفن ايلعلا

 تقو ًالماح تناك ةلماعلا ةقبطلا نم ةأرما عم شاع .(ةنولشرب) يف اهيف ناك يتلا

 تجوزت اهنا ءاينابسإ نم هرارف دعب ملع امك .مث ةيركسعلا تانكثلا ىلع موجهلا

 يف ًازراب اناكم لغشيل ام ًاموي سنجلا نكي مل :ةروثلا وأ ملعلا فالخب ؛نكل .ًايفرصم
 هكرتي ام ناعرس ةيساسا ةجاح عبشي ائيش هيلإ ةبسنلاب سنجلا ناك ماعطلا لثم .هتايح

 ؟رشع دحأ اهلعل مأ «ماوعأ ةرشع لبق هذختا دق ةيرس هتايح تارارق رثكأ ناك .امختم
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 دق ناك .امور هنإ :الف ناكملا امأ .هسأر يف صقارتت خيراوتلا تناك ؟رشع انثا مأ

 ةفاحصلل بتكي ناك قيفر :يلديص نكسم يف ةنولشرب نم بره نأ دعب كانه ىفتخا
 ةركاذ يف ةيحلا روصلا تناك كانه .ةرم نم رثكأ نوجس ليزن ناك وأ ةيرسلا ةيوضوفلا

 طقتلي قيفرلا كلذ ناك :ليلدلا ماق مث .رمألا لوأ كوكشلا ضعب هرواست تناك ."لاغ"

 يف تيبلا ىلإ نهب يتأيو *(مويسولوكلا) ىنبم لوح تاشرحتم َنعّكستي تارهاع
 كلذ عومد نم ها .طايسلاب نهدلجب هل نحمسيل لاملا نهل عفدي مث "لاغ" بايغ
 ءاسنلا عم ذاذتلالا هتعاطتسا مدعب فرتعا مث "ويليلاغ" هخّبو ةليل نيكسملا ناطيشلا

 ًامودكم ًامسج دهاش اذإ الإ سنجلا ةسرامم هتعاطتسا مدعو .نهب باقعلا عقوأ اذإ الإ

 ةدعاسملا بلطي .ةيناث ءيلديصلا توص عمس هنأب ملح وأ .نظ .ًاحربم ًابرض ًابورضم

 زوربلا سملتو ,هتمجمج سسحت ,ةليللا كلت يف امك .ظقيلا هبش همون ىفو .هنم

 ناك ثيح سأرلا ةمقل ةيدايتعالا ريغ ةرارحلاو ءايندلا فطاوعلا ةقطنم يف ريدتسملا

 .يلفسلا يلاذقلا ىنحنملا يف ةوشنلاو .سنجلا وضع عضوم ددح دق "مياه ستروبش"

 هب طاحأ ةظحللا كلت يف .ةرمدملا زئارغلا لثمت يتلا فيواجتلا يف .ًامامت هتبقر افق قوف

 فاد يذلا لاكلا ةيناق ميسو" يوكو ارامل" ةسارقل نقاذلا رخل ةرهنرج نلعو هينا
 ةنيدم يف دمعتملا قرحلا ةسرامم ىلإ دمعي ناك يذلا "يلوجل درابوج" لاثم .هداريإ ىلع

 تيت لق هيف هذه ةوسقلا ةقظنم تناك) .عطق نأ دعب هسأر صحف يذلاو (فينج)

 يلديصلا ًاربخم ءوه هتوص عمس مث :(لماح ةمجمج وأ محض دج مرو لثم تدب ىتح

 وه :؛قيفر اي .هنم كتايح صّلخت نأ بجي يذلا ءيشلا) :ةيناث ,جالعلا نع يوضوفلا

 .سنجلا ليبس ضارتعا متيس كلذ لعفي نيح هنأب هل ًاحضوم (ةليذرلا سيلو سنجلا

 فعاضتت كلذبو ةيعامتجاو ةيقالخأ تاياغ بوص هتعيبط يف ةيريمدتلا ةوقلا هجوتسو

 نود نمو .ايندلا هذه نم اهلك داهطضالا روص ثاثتجاو ةيرحلا لجأ نم حافكلل هتقاط

 كلذ لعفنل) :يوخألا حارتقالا اذه ةيناث هيلع ضرع هانيع فرطت وأ هتوص فجري نأ

 لع ءانالك وعقل نكف هنأ ىلع كل نهربأل هل لدتمأ و هليتع رارقلا نطفي :ةيوتس

 ءوجولا ةرظن كدت هدمت ىلا قد لهدا هانا اهنا ءاسبلا ناك و ارم يقل نأ
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 ةعشأ تقرتخا .(ًافيعض ًالجر ناك) :ملحو .ركف مث .ةليللا كلت يف هتوصو .هئاميس يف

 .هينيع يؤِبْوب تقرحأو ,نيتضمغملا هينفج سمشلا
 اذه ىتح .دهعلاب يفي نأ عاطتسا دقف .فيعضلا لجرلاب نكي ملف وه امأ

 ءدبلا يف ناك امل ةوق ردصم .نيكر دنس ةلزنمب اتناك ةفرعملاو ةجحلا ةوق نأ كلذ .حابصلا

 عوضخلاو ةيسنجلا ةذللا نع ثحبلا يف نكي ملأ .ةيقافر ةرداب وأ ,ةرباع ةركف درجم

 هيسهلت نأ زئاجلا نم سيلأ ؟ةداوه نود نم برحح يف طرخنا ْنَم ىلع رطخ ةزيرغلل
 داعبإ نكي مل نينسلا كلت يف "لاغ" بذع يذلا نإ ؟ايلعلا لثملا نع ةيسنجلا عفاودلا

 ام نولعفي اوناك ,كيلوثاكلا ةنهكلا ؛نييسيئرلا هءادعأ نأ ةركف لب ,هتايح نع ءاسنلا
 ةلصأتم ؛ةيمالظ .فورعم وه امك .هتلاح يف بابسألا نكت مل نإو ؛ًامامت هلعاف ناك

 رثكأو ىوقأ هسفن لعجي نأ يف ةبغرلا لب ءمهعم لاحلا وه امك .صلاخلا زيحتلا يف
 نيب ام يف قيفوتلاو ديحوتلا ىلإ ةيمارلا ةكرعملا هذهل ادادعتسا رثكأو قئاوعلا نم ًاررحت
 ضرألا :نيتمئاد نيتودع اهتلاحإ ىلع اودعاس دق ىرخأ ةهج ةيأ نم رثكأ ءالؤه ناك ام
 .(مويلا اذه ىتح) - هدهعب لالخإلا ىلع طق يرغأ دق نكي مل .حورلاو ةداملا .ءامسلاو

 نأب ًامزاج ًاناميإ نمآ دقف كلذ نم سكعلا ىلعو .ملحي وأ ركفي "ويليلاغ" ناك اذكه
 ماودلا ىلع ةديازتم ةيلباقو ربكا ةينهذ ةبغر ىلإ لوحت دق هتايح نم اذه ءاسنلا بايغ
 ةرداق ةجحلا ةوق تناك دقل .ةيناث ةرم هسفن ىلع ابذاك ناك :الك .لمعلاو لعفلا ىلع

 ةريثك يلايل يفف .مونلا دنع سيل نكل .ًاظقيتسم ناك نيح سنجلا ىلع بلغتلا ىلع
 ,همون ءانثأ يف هشارف ىلإ للستت ةيرغم ةيوثنأ لاكشأ تناك .ماوعألا كلت لالخ ددعلا

 ةمواقملا ىلع ىصعأ تناك ىؤرلا كلت نأ ركف وأ ملح دقل .ةيفخ هبعادتو هندبب قصتلتو
 وأ نيقهارملا لثم .مارغلا لدابت املاط هنأ ركذت امك ..دو محل نم نك يتاوللا ةوسنلا نم

 ريغ ةيلظلا روصلا كلت عم .ةفاك ملاعلا ءاحنأ يف نوجسلا يف نيسوبحملا قافرلا

 .اغوص هل اهغوصت هتوهش تناك يتلا ةسوململا

 ىلع هسفنب فذق مل .(؟كلذ لعفأ نأ يل زاج فيك) :بذعتي وهو ءركف وأ ملح
 ناك نإ هيسنن لابعد قتلا هج ديعسا ذاو .اهبرض دقو ؛هداعبأل حفاكت تناك ؟ةباشلا كلت

 اذام .اهبايث نع اهيرعي نأ هل حيتت تذخأو هداعبإل ةدهاجملا نع تفك نيح اهبرض دق

 هغامد هئبني مل ءالك .("لاغ" اي ,كسفن فرعت ال تنأ) :ركف وأ ملح ؟قيفر اي ءثدح

 ,روطتلا ةغلاب .ةحماج ًالويمو ًالوضف هيف اودجوو هوسسحت دق نيرخآ نكل .ام ءيشب
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 ةرشابم ةقالع ال ءيش لك يف مومعلا ىلعو .ةيلامجلاو ةيلمأتلا رومألا يف ةعارب ةلقو
 يف تلؤض امهم ةبارغ ةيأ طق دحأ ظحلي مل امك .ةيندبلا تامهملاو ةيلمعلا ءايشألاب هل

 ةعمش ملعلا لازيالا :هيف ركف نأ قبس ءيش يف ركف وأ ملح .هحور مضي يذلا ءاعولا

 .(مالظلا كلاح عساو فهك يف ًاتهاب آضمو ضموت

 يف هذختا يذلا رارقلا لازيال له ؟هتايح ثدح يذلا اذه ريغي نأ نكمي ةقيرط ةيأب

 ًاثداح ناك لهو ؟ثداحلا اذه دعب هدهع ريغي وأ ددجي نأ هيلع يغبنيأ ؟ًامئاق امور

 ,يردي نأ نود نمو ؟حابصلا اذه رجف جالبنا دنع ثدح ام ًايملع رسفي فيك ؟ًاضراع

 ةبوسنم تاراذقب تثولت دق (حورلا) ةملك نأ ,هلقع يف .الك - هحور يف نزتخي ناك

 يتلا اهلك تاقاطلاو روذجلا نم اهعلتقا دق هنأ نظ يتلا اهلك تاونسلا - نيدلا ىلإ

 اذه رج دق: قفا كارشلا اذهو .ةاذللا نهب لشف تاب اه ورحت تيحوردق اهنا بيبع
 ,موجهلا ةأجافمو فوخلاو رتوتلاو ةيبصعلا فورظ يأ .فورظلا هتلعشأ .حابصلا

 نا عاطتسا ول ها ؟حيحصلا ليلعتلا وه كلذ ناك له .لتقلاو.رانلا قالطإو .ةقرسلاو

 عم ؛يعوضوم وحن ىلعو .رخآ اصخش صخت ةلكشم ناك ول امك .هلك اذه صحفتب
 غامدلا ةسارف ملاع ناك يتلا تالوادملا كلت ركذت هنإ مث ."يبوك" لشم فورعم صخش

 ويراب) ةهاتم ربعو ةنولشرب يف ءانيملا ةقطصنم يف نايشمتي امهو *(ةيطارقس) اهيمسي

 ءابغلا نمو لوقعملا ريغ نم نوكيس ءالك .هداؤف يف نينحلا تاصغب سحأف (وكتيوغ
 ثدح ام راركت ليبسل اديه كلذ نوكيس .امور يف ذختملا رارقلاب كسمتلا فخسلاو

 دبال) :ةرم ةيرخسب .ملح وأ ءركف .أوسأ يش راركت ىتح وأ ؛لبقتسملا يف حابصلا اذه

 .("ويليلاغ" اي انزلا ىلع كسفن نطوت نأ

 اهنإ .نجدم ريغص ناويح اهلعل مأ ؟ًاركفم ًانئاك تناك له ."ايروج" يف ركف
 سئانكلا نم برهت (ينوتنأ سيدقلا) ليثامت نأب داقتعالا ىلع ةرداق .ةعناق .دودك

 ىلع نورابلا تامداخ رئاس لثم ةبردم اهنإ .اهيف تتحن يتلا تاراغملا ىلإ دوعتو

 .طقف هل اهيقاس حتفو هسبالم لسغو .اهلعب ماعط دادعإو :مانغألاو ,جاجدلاب ةيانعلا

 :ركف (كملظ نم انأ) :ركف :(ملظلا فشتكتو نآلا اهتابس نم ظقيتستس امبر) :ركف

 ْ .(ًافورعم اهل تعنص دق َكلعل)

 مجرتملا - "طارقس" يقيرغإلا فوسليفلا ىلإ ةبسن *
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 نم اناك له .امهلتق نيذللا نينثالاو ةبرعلا اوبلسو هومجاه نيذلا لاجرلا يف ركف

 يف ةغبدملا يف هيقل دق ناك يذلا لجرلا مهميعز ناك لهو ؟(دشرملا) لاجر

 نإو "وجاب" ناك هنأ ازاوج رثكألا نم نكي ملأ ؟"وجاب" ىمسملا صخشلا .(ساداميك)
 يصوأ ةناو.ةيشعابح نشغ: ىلإ قومي ارجنات وأ «نشيحلا نسيسارج دخأ همسح دق ازين
 ول ىنق ؟اهب (سودوناك) زهجي يك اهبلتسأ ةحلسأ هيدل نأ فشتكا نيح هّنِإ ,هتبقارم

 ةهجوتم ًاماق ةظحللا كلت يف تناك ةحلسألاب ةلمحملا ةيرعلا ْنإو .ثدح دق ام كلذ ناك

 مهل عقاو وه ام ةهجاومل نوؤيهتي مهو (راصنألا) دادمإل آاعيرس بخت (سودوناك) ىلإ

 نم نينثا تلتق دقل) :ركف ؟هب قوثولا "وجاب" ىلع ًامازل ناك مل .لجاعلا بيرقلا يف
 تاوصألا كلتو .ىحضلا سمش اهاتأم ةرارحلا كلت .اظقيتسم ناك .("لاغ اي :قافرلا

 نوناقلا ىلع نيجراخ نم رثكأ ال يديأ يف قدانبلا تعقو ول اذامو .منغلا سارجأ ةلجلج

 لقن ءانثأ يف ةقباسلا ةليللا يف :دلجلا يدترملا ليلدلاو هوبقعتي نأ نكمي ناك ؟بسح

 رخزت ةقطنملا نإ عيمجلا لقي ملأ :هيلإ "سادنونيمابيا" اهملس ثيح ةعرزملا نم ةحلسألا
 ةلومح غرفأ نأ يلع ناك) :ركف ؟ًاشئاط ناكو .ةلجعب فرصت دق ناك له ؟ (راصنألا)ب

 اهزساتسا دق نوتوكيسو تم. ديق نوكسشيب دندنع ءانه لخاذلا ىلإ اهبلحأو ةحلسألا

 ىلإ باهذلا لصاويأ ؟(ايهاب) ىلإ دوعي له .نونظلا هب تدبتسا .(لاح ةيأب اوضمو

 ةقيقحلا هجاويس لهو ؟ةيكبشلا هتحوجرأ نم ضهنيس له ؟هينيع حتفيأ ؟ (سودوناك)

 .حابنلا عامسو لجلجت يهو منغلا سارجأ عامس عيطتسي لازيال ناك ؟فاطملا رخآ يف

 .ًايرشب ًاتوصو تاوطخ عقو كلذك عمسي ىحضأ نآلاو

 الك دك #6

 نم ةوسنلا ةنفحو "وتيرب يدوينوربف" دئارلا ةلمح تاوق لاترأ تقالت امدنع

 دعب ىلع (وغنلوم) ةنطوتسم دنع ءاهءارو نطباري نك يتاوللا ركسعملل تاعباتلا

 نيذلا ءالدألا ناك .ءالدأ وأ نولاّمح اهيدل يقب دق نكي مل ,.(سودوناك) نم نيخسرف

 اودترا دق عالطتسالا تابرود هيجوتل (وتناس هتنوم)و (ساداميك) يف اومدختسا

 مث ءاهنم دعاصتي ناخدلا لازيالو تقرحأ اخاوكأ مهغولب ةظحل نواعتلا نع اومجحأو

 ضرألا ىلع اوواهت نيذلا دونجلا ناك امنيب :مالظلا لح امدنع ةأجف ًاعيمج اوفتخا

 توملا يف امبرو حارجلا يف ريكفتلا نوليطي مهضعب فاتكأ ىلإ نيدنتسم نوقلتسملاو
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 فاوحلا ةددحم اهتيؤر نوعيطتسي اوناك يتلا لايجلا ممق فلخ مهب صبيرتي ناك يذلا

 .دادوسالاب ةذخا ةقماغ ءاقرز ءامس لباقم

 ,نوثهلي مهو (سودوناك) ىلإ نوبراهلا ءالدألا لصوت «ةانعابس تس وعت دنع

 "افوناليف" لآ رجتم ىلإ اوذخأ .ناطيشلا مهتمدخ ببسب (دشرملا) نارفغ اودجتسيل

 يديب مهكرت مث نيمداقلا دونجلا نع ليصفت قدأب "واوج توبأ" مهيوجتسا ثيح
 ناك .ماودلا ىلع ددجلا نيدفاولا ملست ةيلوؤسم ىلوتي ناك يذلا (كرابملا ريغصلا)

 لصفب نوضري ال مهنأو :(نييروهمج) اونوكي مل مهنأب هل اومسقي نأ ءالدألا ىلع
 وأ يندملا جاوزلا وأ يناثلا "وردب مود" روطاربمإلاب ةحاطإلا وأ ةلودلا نع ةسينكلا

 ,سوفنلا دادعت ةلئسأ نع ةباجإلا نوضفريس مهنأو ,يرتملا ماظنلا وأ ةيدلبلا رباقملا

 حرجب .مه ءاوماق كلذ دعب .لاملاب ةنهارملا وأ ركسلا وأ ةقرسلا اودواعي نل مهنأو

 مهمد كفس يف مهتبغر ىلع ليلدلا اوميقيل ,مهنيكاكسب ًافيفط ًاحرج .هنم رمأب .مهمحل
 نم نوحلسم لاجر دبعملا ىلإ مهداتقا اما كاذ دنع .(لاجدلا حيسملا) ةبراحم يف

 .مهوحفاصو مهوّيحف ءالدألا لوصو ليلق لبق مهمون نم مهظقيأ سانلا نم عمج لالخ
 سمل اولواحو ,ءبيلصلا ةراشإ اومسرو مهبكر ىلع اوعكرف .بابلا دنع (دشرملا) رهظ

 درجم نم ًالدبو .بحتني مهضعب رجفنا ,لاعفنالا طرف نمو .هيمدق ليبقتو هئادر
 لبقتسا نيح لعف امك .ديعب ىلإ مهلالخ ناقدحت هانيعو (دشرملا) ىنحنا .مهتكرابم

 نيوادوسلا هينيعب ادحاو ًادحاو مهيلإ رظني قفطو مهمادقأ ىلع مهماقأو :ةلودحلا ةيقيلا

 "ودارداوك ايرام" ىلإ بلط كلذ دعب .طق هوسنيل اوناك ام وحن ىلع نيتمدتحأملا
 ةمزحأو ًاقرز ةيدرأ تايدترملا < سدقملا داشتإلا ةقرح نقلي ىاوللا ىتاسقلا تاتمؤللاو

 نيح ءاسم لك نلعفي نك امك كرابملا حيسملا دبعم سيناوف ندقوي نأ - ناتكلا نم
 .هتاداشرإ يدسيل جربلا ىلإ ىقري وه ناك

 مآ)و (ابوتان دسأ) و (كرابملا ريغصلا) ةبحصب ةلاقسلا ىلع رهظ قئاقد دعبو

 لاجر ناك لفسألا ىلإو .هلوح نيعمتجم .(سدقملا داشنإلا ةقوج) ءاسنو (لاجرلا

 رجفلا يف .عقوتلا راهبنا نيرهبنمو فيثك ماحدزا يف نيظتكم اهؤاسنو (سودوناك)
 :ًامود لاحلا ناك امكو .ًادج ةصاخ ةبسانم تناك كلت نأ نوكردي مهو ,جلبني ناك يذلا

 نينثا اناك نيذللا نبالاو بألا نعو *(ةلاحتسالا) نع ثدحتف ةرشابم رمألا لوانت

 (مجرتملا). همدو حيسملا دسج ىلإ هرمخو نابرقلا زبخ ةلاحتسا -ةيحيسملا ىف (ةلاحتسالا) *
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 نأ نيب ضمغ ام حاضيإ ةيغبو .(ةيهلإلا سدقلا حورلا) يف ًادحاوو ةثالثو .ًادحاوو

 لبج حفس هاجتا يف راشأ هتبابسبو .كلذك (سدقلا) نوكت نأ نكمي (هتنوم وليب)

 ىلعو .ةملؤملا (ادوهي) ةئايخ ةليل (نبالا) ىضمأ ثيح :*(نوتيزلا ناتسب) :(اليفافآ)

 نيب رارشألا هبلص ثيح (مجامجلا لبج) :(افارب اناك يداريس) ًاليلق دعبأ ةفاسم

 نيب (واجارك) يف خسرف عبر ةدعبم ىلع مئاق (سدقملا حيرضلا) نإ فاضأ مث .نيقراس

 اقيقدو آيليصفت افصو مّدق مث .ًابيلص نولوهجم نونمؤم ماقأ ثيح نوللا ةيدامر روخص
 ةلزنم ناك ةقيضلا (سودوناك) عراوش نم ًايأ نإ ًالئاق ادج بجعتملاو تماصلا عمجلل

 ةأرملا تماق يذلا عضوملاو .همأ يقل نيأو ةرم لوأ حيسملا طقس ثيح (بيلصلا برد)

 نوعمش) هدعاس يتلا ةلحرملاو .ههجو نع قرعلا حسمب ءلبق نم ةئطاخلا ,ةصّلخملا

 يداو ناك (ساريوبيا) يداو نأ حضوي ناك امنيبو .بيلصلا لمح ىلع اهيف (ينيروقلا
 تناك يتلا لبجلا ممقل ىرخألا ةيحانلا نم ةيران تاقالطإ توص ٌعمس (تافاشوهي)

 دب سفاجا نم( دشرلا) ينط رت نود نمو: كالا ةصفب نع | يودوتاك ليت
 رمتسصلا) هيه دق ناك الصرف اوقع نأ هج رانلا قالطاو هؤص رهن قب ةقرسملا

 توبأ" عم لاجر تاعومجم ترداغ طقف ذئدنع .(كالملا حدم يف) همسا :(كرابملا

 دئارلا ةعيلط ةهباجم اوأدب نأ قبس نيذلا (راصنألا) ةوق زيزعتل ناكملا "وجاب"و "واوج
 .(ويابماك هتنوم)ل ةيحفسلا لالتلا يف "ويترب يدوينوربف"

 ةئتانلا ةيرخصلا حاولألا ىلعو .ديداخألاو قوقشلا يف اوطباريل ايرج اولصو نيحو

 ناك هءاقترا نولواحي قرزلا - رضخلاو قرزلا -رمحلا مهتازبب دونجلا ناك يذلا لبجلا نم
 .لاتقلا يف مهبحن اوضق دق لاجر ًالعف كانه

 تاوقلا ىلع ناك يذلا رمملا يف "واوج توبأ" مهعضو نيذلا (راصنألا) ناك

 نيحو .ةملظم لازتال ءامسلا تناك نبح نوبرتقي مهودهأاش ف ةلاترأ هقرتخت نأ ةيسيئرلا

 خاوكأ ةينامث نع ةرابع تناك يعلا - (ساردب ساد وشتنار) يف ثبل دق مهبلغأ ناك

 ناتسب) لثم ليجنإلا يف تدرو تاراشإو عقاومب (سودوناك) وأ (هتنوم وليب) يف عقاوم ( دشرملا) هبشي انه *
 نيرخآلا بلصم ناك يذلا (ةلجلجلا لبج) وأ (مجامجلا لبج)و . هبلص لبق حيسملا هيف ىلص يذلا (نوتيزلا
 لمح يف حيسملا دعاس يذلا صخشلا وهو (يناوريقلا ناعمس وأ (ينيروقلا نوعمش)و « هيف حيسملا بلص لبق
 (مجرتملا) . سدقلاو (نوتيزلا ناتسب) نيب عقي داو وهو (تافاشوهي يداو)و ٠ « (بيلصلا برد) يف بيلصلا
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 يف طقرأ اداوج طتمم مزالم ةرمإب ةاشم ةيرس اوأر - ًادمع رانلا ولعشم اهقحم ًابيرقت

 : (ويايَماكوأ) هيفرض ةريبسف

 هيزوه" نم ةراشإب مث :ًابيرقت ضاضقتنالا عضوم يف اوراص ىتح نومدقتي مهوكرت

 قدانبو ةريصتقلا قدانيلاو تانيبرقلا ضاضر نم لباوي مهورطمأ "ويبشنانيف

 مئاتشلابو ,باشنلا ساوقأ نم ةقلطملا ماهسلاو ةراجحلاب كلذكو ةميدقلا (تاتيكسملا)

 ,مهدوجوب دونجلا نسحأ طقنف»كاذ دنع "كتاشيشرر" نينوي اما" نذإق“

 (راصنألا) راغص مهكردأ ىحرج ةثالث ءانثتساب .رابدألا اولوو مهباقعأ ىلع اورادتساف

 جرحدت مث .هبكار عقوأو ىعقأف ناصحلا امأ ءصاصرلا نوشاحتي مهو مهيلع اوضقو
 نأ نم مزالملا نكت .هفارطأ ترسكناف ةرعولا روخصلا طسو لبجلا ردحنم َرَدَح ناويحلا

 :كانه ًاضبار ناويحلا ناك امنيب رانلا ىلع دري عرشو ةريبكلا روخصلا ضعبب ذولي
 .رانلا قالطإ رمتسا امنيب ةدع تاعاس ًاملأتم لهصي

 فصقت تعرش يتلا (بوركلا) فئاذقب ًابرإ ابرإ (راصنألا) نم ريثكلا رياطت

 كردأ ذإو .ةيرخص تاراشنو ةيعسرا تاراستا ةيبسم ,ىلوألا تانقراخلا دي لبجلا

 ءاقبلا راحتنالا نم نأ "ويسن انيف هيزوه" بنج ًاطبارم ناك يذلا "ريبكلا واوج"
 نم نوبثي اولعجو .هوعاطأ .ًالتكتم افده اونوكت ال يك اوقرفت نأ مهيف خرص نيعمتجم
 مهنم لفسألا ىلإ ةاشملا دونجلا ناك امنيب ,مهنوطب ىلع نوفحزي وأ :ةرخص ىلإ ةرخص
 قاوبألا تاوصأل ةبخاص ةجضو رابغلا نم ةباحس ةرمغ يف (ويابماكوأ) نوقتري

 يفو .ءافرع باونو ءافرعو نيمزالم ةرمإب ةيلاتق تاعومجم ىلإ اومسُق دقو .ةيدانملا

 فصن اوغلب دق ءالؤه ناك ؛تازيزعتلا عم "وجاب"و "واوج توبأ" هيف لصو يذلا تقولا

 نولواحي اوناك نيذلا (راصنألا) ملسي مل ةحدافلا مهرئاسخ نم مغرلا ىلعو .لبجلا ىقرم

 رانلا قالطإب ةيرانلا ةحلسألاب ةدوزملا تازيزعتلا تعرش .ضرألا نم ًاربش ًاربش مهتحازإ

 ةليوطلا لجانملا ىوس نولمحي ال نيذلا ناك .ةيلاع تاحيصب تايلصلا نيبحاصم .ًاروف
 طبلا ديصل هنورخدي ةيفلخلا يضارألا لاجر ناك يذلا باشنلاو سوقلا عون وأ .نيكاكسلاو

 اوعنصي نأ (سودوناك) يراّجن نم بلط دق "افوناليف وينوتنأ" ناك يذلاو نالزغلاو
 ةئبعت وأ دورابلا مهتلوانمو ةيرانلا ةحلسألا يوذ لوح عمجتلا ىلع نورصتقي .هنم تارشع
 اوبرتقي وا ةيقدنب اوثري نا مهل حامسلا بوصتسي نا كرابملا حيسملا نم نيلما تانيبرقلا

 .يديألاب الع موجهلا نم اونكمتيل ةيافكلا هيف امب ودعلا نم
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 ةيرخصلا تارايهنالا تببست دقو .لبجلا يلاعأ فصقت (بورك) عفادم ترمتسا

 تعرشو أوت لحي أدب دق قسغلا ناك اميفو .صاصرلا ببست ام ردقب تاباصإ يف

 عنقأ .ةوفصلا طوطخ قارتخا يف قرزلا -رضخلاو قرزلا -رمحلا تازبلا ةيدترملا تاماهلا

 ناك .نيرصاحم مهسفنأ اودجو الإو اوبحسني نأ مهيلع نأ نيرخآلا "واوج توبأ"
 عامس اوعاطتسا نيذلا أدب .اوحرج دق كلذ نم رثكأو اوتام دق (راصنألا) نم تارشع

 نيهجتم (وينرل وباتوأ)ب فورعملا لهسلا قيرط نع نيللستم .رقهقتلاب هتعاطإو رمألا
 اوكلس دق اوناك نيذلا لاجرلا فصن نم ليلقب رثكأ مهددع ناك .(هتنوم وليب) بوص

 هيزوه" امأ .مويلا اذه حابصو ةقباسلا ةليللا يف سكاعملا هاجتالاب قيرطلا اذه

 هقاس توتلا دقو اصع ىلع ًائكتم ,نيبحسنملا رخا نم ًادحاو ناك يذلا "ويشنانيف

 .بيلصلا ةراشإ مسر نم نكمتي نأ لبق هتلتق هرهظ يف ةصاصر هتباصأ دقف .ةاّماملا

 ةوسن هب طيحت ةالصلا يف ًارمتسم دبعملا (دشرملا) مزل ,.حابصلا كلذ رجف ذنمو

 عمجو (ابوتان دسأ) و (كرابملا ريغصلا) و "ودارداوك ايرام" و ,سدقملا داشنإلا ةقوج

 ىلإ .هسفن تقولا يف .عامسألا نوفهريو كلذك نولصي اوناك نيذلا نينمؤملا نم ريفغ
 "واردب" امأ .لامشلا حير ىلع (سودوناك) ىلإ ًالومحم ًانايحأ ًادج حضاولا جيجضلا

 ةنيدملا دادعإل اوفلخت نيذلا نورخآلاو "اريبماكام ميكاوي" و "افوناليف" ناوخألاو

 ةيرانلا ةحلسألا لك هئطاوش ىلإ اوبلجو (سراب-ازاف) ةازاوم يف اورشتنا دقف .موجهلل

 زوجعلا "اريبماكام" حمل نيحو .اهيلع لوصحلا اوعاطتسا يتلا فئاذقلاو دورابلاو

 بالكلا لخدي نأ ءاش كرابملا حيسملا نأ متمت (ويابماك هتنوم) نم نودوعي (راصنألا)

 .نيتنيدملا امسا هيلع طلتخا دق هنأ هئانبأ نم دحأ ظحالي مل .سدقلا ةنيدم ىلإ

 يف ؛ليللا لولح لبق .هنيع مويلا كلذ يف ةكرعملا ريس ررقت دقف .اولخدي مل مهنكل

 . سف رسيرلا ىوويلاورسن" دئارلل ةنالقلا لاتزألا تارك تناك ةيضعا وكرت وباتوأ :١) لدن

 نأ دعب حرفلاو بعتلا نم ةخودم يهو .ضرألا ىلع راشتتنالاب ةنوآلا كلت يف تذخأ

 لع فرعتلا ابيرقت تعاطخساو «ليخلا تاعقترم رخآ نم نويريي (راضنألا) :كدهاش

 يتلا ةأفاكملا ًالعف هودع امل نييلاعلا نييرجحلا نيجربلاو شقلا فوقسل ةنيابتملا ةيفارغجلا

 (راصنألا) ناك امنيبو .خسرف فصن نم لقأ دعب ىلع يهو - اهايإ مهراصتنا مهبسكأ

 قلقلا مهلوصو راثا ثيح -(سودوناك) نولخدي نولازي ال ةايحلا ديق ىلع نوقابلا
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 ناك - تاوصألا ىلعأب ةولتملا ةالصلاو خارصلاو ليوعلاو بيحنلاو ةلعفنملا ثيداحألاو

 نيعفارو قرزلا -رضخلاو قرزلا - رمحلا مهتارتس نيحتاف ضرألا ىلع نوواهتي دونجلا

 مك أضعب مهضعب ربحي نأ نع اوزجع جن كاهنإلا طرف نم اوغلب دقو ناقيسلا قامط

 "وينوربف" دئارلا ررق برحلا سلجمل عامتجا يفو .ودعلا مهرحدب ةرماغ مهتحرف تناك

 يمهو ريدغ ةاذاحمب .درجألا يلبجلا دجنلا كلذ يف اوركسعي دا ريثع ةفيرالا هظاننتكو

 ًادعاصف مويلا كلذ يف هنومسيس يذلاو (انايل وبيس) مساب هيلإ ريشت مهطئارخ تناك

 عم نييصعتملا نيرع ىلع موجهلا نش درفت امك (مدلا ريدغ) يا - (غناس ود اوغال)

 .يلاتلا مويلا حابص نم لوألا ءايضلا

 نيضام ءافرعلا باونو ءافرعلاو نومزالملا ناك امنيبو .ةعاس نم لقأ دعب ؛نكل
 ناك امنيبو .نيدوقفملاو ىحرجلاو ىلتقلاب مئاوق دادعإو ًابعت : ةردختملا ايارسلا دقفت يف

 .نومجاهي مهب ذإ ءروخصلا نيب مهقيرط نيراتخم ,اعابت نولصي نولازي ال ةرخؤملا دونج

 ةوفصلا دارفأ .بابشلاو بيشلا .ءاسنلاو لاجرلا ,:نوفاعتملاو ىضرملا مهيلع ضقنا دقف

 بوجوب مهعنقأ دق "واوج توبأ" ناك .يجلث رايهنا مهنأكو مهلك لاتقلا ىلع نورداقلا

 اولعفي مل نإ "دعب اميف" همسا ءيش كانه نوكي نل ذإ ؛ةيوس عيمجلا ءلاحلا يف موجهلا

 روصب نيحلسم اوؤاج .لفاج ةيشام عيطقك دجنلا نيرباع .ةرداهلا عومجلا هتعبت .كلذ
 يصعلاو تاوارهلا نيكسام .ةنيدملا يف ةدوجوملا اهلك ةلالجلاو ءارذعلاو كرابملا حيسملا

 كلذكو .(سودوناك) يف ةدوجوملا اهلك ةمخضلا ىدملاو نيكاكسلاو يراذملاو لجانملاو

 (تارشتيلناملا) و ةميدقلا (تيكسملا) قدانبو ءراصقلا قدانبلاو شرلا قدانبو تانيبرقلا
 ةنسألاو ةيندعملا عطقلاو صاصرلا نوقلطي اوناك امنيبو . (اواوأ) يف اهومنغ يتلا

 ' ةشئاطلا ةعاجشلا كلت مهتكلم دقو ؛برحلا تاحيص نوقلطي اوناك ةراجحلاو ماهسلاو
 فعاضت دقو .مهتدالو موي ذنم (واتريسلا) يلاها هقشنت يذلا هسفن ءاوهلا تناك يتلا

 سيدقلا حلفأ يذلا هركلا كلذ .مالظلا ريمأل مههركو برلل مهبح ءارج مهسوفن يف نآلا

 دشحلا كلذ ةدهاشمب مهلوهذ نم هيف نوقيفتسي ًاتقو دونجلل اوحيتي مل .هايإ مهنيقلت يف
 مهبوص لهسلا ربع نورجي مهو .ةرغ نيح ىلع .ءاسنلاو لاجرلا نم خراصلا حئاصلا
 ىلإ مهعفدو ءاوظقيتف مهّضخو فوخلا مهقافأ نب نحو اورحدنا دق اونوكي مل مهنأك

 مهءاج دقف .تاف دق ناوألا قاك ءرمألا نخا مهقدانبب كاسمإلاو مهمادقأ ىئلغ :تفاضتنالا

 .مهيلع رانلا نوقلطي .مهنيب اوراصو فلخ نمو .مامأ نمو ,ءقوف نم (راصنألا)
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 نانسألاب مهنوضععيو .ةنسألاب مهنوقزميو ةراجحلاب مهنومجريو نيكاكسلاب مهنوبرضيو
 .مهنويع نوعلقيو مهرعش نوفتنيو ء.صاصرلا ةقطنأ كلذكو ةونع مهقدانب نوعزتنيو
 مث لوأ مهنم ةلق ملفأ .مهتايح يف اهوعمس مئاتش برغأب مهنوبسي هلك كلذ قوفو

 ئجافملا ينونجلا موجهلا اذهب اوّنِج دقو ؛نيلهذنم نيتوهبم ءرارفلاب اوذولي نأ نورخآ
 يتلا رانلا ةرك رثا يف طبهت تناك يتلا لالظلا يفو .يرشب وه ام قاطن جراخ ادب يذلا

 ةيحفسلا (ويابماكوأ) لالت نيب تاعامج وأ ىدارف اوقرفت .لابجلا ممق ءارو اوت تسطغ
 . اهلك تاهاجتالا يف نيضكار - ليوطلا مويلا لاوط دهاج دهجب اهوقترا نأ قبس يتلا
 يفختلا يف ًالمأ ةيمسرلا مهتازب نيقزمم .ضوهنلا نيدواعم ,نيطقاس ءنيرشعتم
 .داوسلا كلاح نوكي نأو ًاريخأ ليللا لحي نأ نيلهتبمو

 دحاو ةاشم يدنج وأ طباض ىقبي الأ نكمملا نم ناكو .عيمجلا تومي نأ ازئاج ناك

 جان لك ناك .ةرغ نيح ىلع ترسخ مث اهبسك قبس يتلا ةكرعملا هذه ةصقب ملاعلا ربخيل
 ننام او: قال ريغ نه ادعو نع نالت اننا نيروعتلا ةقيدتمتلا لاحرلا ةةلوك نم

 نورصختملا ناك ول ءقيوطتلاو دصرلاو بقعتلل اضرعغم :ةريخو فوخ نم كانهو انه

 حيسملا ةوفص قطنم نأ ديب .ًامات ًاريمدت ودعلا ريمدت بلطتي برحلا قطنم نأ نوفرعي
 برح .ودبي ام يف اهنونشي اوناك يتلا برحلا تناك .ايندلا هذه قطنم نكي مل كرابملا
 .لخادلا دض رحبلا لحاس برحو .؛لامسألا يوذ دض تازبلا يوذ برح ؛يجراخلا ملاعلا

 درجم مهنأ نيكردم (راصنألا) عيمج ناك .ةيديلقتلا ليزاربلا دض ةديدجلا ليزاربلا برح

 لزت امل يتلا ءرشلاو ريخلا برح ؛ةيدمرس برح .اهل رارق الو نامز ال برح يف ةبوعلأ

 اوناك امنيب ءاوبرهي نأ مهموصخل اوحاتأ كلذ لجأ نمو .نامزلا ءدب ذنم ةرعتسم

 نيددمت اوناك نيذلا كئلوأ «ةيطفنلا حيباصملا ءوض يف ىتوملاو ىحرجلا مهناوخأ نولشتني

 مهجت يف .برلل بح نم وأ ملأ نم نيمهجتم (ويابماكوأ) تاردحنم ىلع وأ دجنلا يف
 دقل .(مههوجو ىلع تقبأ دق ةشاشرلا ودعلا عفادم تناك ْنإ اذه) مههوجو ىلع َرفح

 :يتاوملا ثفشيوب ( خوش رايب يفضل رود ىلا: ىلا نول ةلماكي للا ايضمأ
 سوقط ثيح ىلإ ,ءلجع ىلع ةرمسملا تيباوتلا يف اهعضوو سبالملا ريخ اهسابلإ دعب

 ا يتوعلا وشنان ةنكو كرابملا حيسملا دبعم يف مهلجأ نم ةماقملا ىتوملا ىلع رهسلا

 ىلع اينادت تقلا (ييمرألا نييةسنتكلا ىقار سب صح اوتناث الآ (دهرلا]] ىرق
 .همادقتسال ,سدقملا داشنإلا ةقوج تادشنم ىدحإ ,"اينيردناسكلا" تبهذف .مهحاورأ
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 باعلألل ًاضرع .تاّيرانلا يصاصتخا ."وينوتنأ" ٌدعأ ءراظتنالا ءانثأ يفو

 عقوم ىلإ (راصنألا) نم ريثكلا داع :يلاتلا مويلا يفو .بكوم ميقأ مث .ةيرانلا

 امو .نفعتت يك ةيراعلا مهثثج اوكرتو مهتازيهجتو مهسبالم نم دونجلا اودرجو ةكرعملا

 مهيويج هتوتحا امو مهليوارسو دونجلا تارتس اوقرحأ ىتح (سودوناك) ىلإ اوداع نإ

 تالصخو روصملا رامقلا قروو راكيسلاو (ةيروهمجلا) نع ةرداص ةيقرو ةلمع نم اهلك

 قدانبلا اوعضو مهنكل .اهلايح اوسبع تاراكذت يهو ؛تانبلاو تاليلخلاو تاجوزلا رعش

 مهنم اوبلط دق "افوناليف" لآو "وجاب"و "واوج توبأ" نأل ابناج صاصرلاو تايرحلاو
 .ةيناث اومجوه ول اهموزل اوكردأ مهنألو ؛كلذ

 نأ ىلإ (دشرملا) رطضا ءاهريمدت بوجو ىلع نوحلي اولظ (راصنألا) ضعب نأ امبو
 :ورابلا قيداتضو تانمدسملاو عيش ا لاو (ريقعيل لاه: قواني اوعتسموا قبلا بلطي

 (بورك) اعفدم امأ ."افوناليف وينوتنا" ةدهع يف اهلك محشلا بلعو صاصرلا ةمزحأو
 اوقرحأف هنم لبجلا نافصقي اناك يذلا عضوملا يف (ويابماكوأ) حفس دنع نالازي ال اناكف

 ناتروساملا تبحس مث ,نيعفدملا يتبرعو بيلاودلاك اهقرح نكمي يتلا امهئازجأ عيمج
 .امهتباذإ نم نودادحلا نكمتي يك لاغبلا نم عمج ةطساوب (سودوناك) ىلإ ناتيذالوفلا

 هيف ركسع عقوم رخآ تناك يتلا .(ساردي ساد وشتنار) يف "واردب" لاجر رثع

 دونجلا فلخ نرسي نك تاواثعش تاعئاج ءاسن تس ىلع ."وتيرب يدوينوربف" دئارلا

 نهاصقأف .(سودوناك) ىلإ نهوذخأف ,مهعم ندقريو مهبايث نلسغيو مهل نخبطيل

 (لاجدلا حيسملا) مدخي نا هتيرح ءلمب راتخا صخش يأ نإ نهل ًالئاق (كرابملا ريغصلا)

 هيزوه" ةباصع دارفأ نم نينثا نييسالخ نأ ديب .(هتنوم وليب) يف ثكمي نأ نكمي ال
 :ًالماح تناكو (سودوناك) يحاوض دنع نهادحأب اكسمأ .هلتقمل نينيزح ."ويشنانيف

 ناعنتقم امهو .هعضوم يف ًايح اكيد اعضوو نينجلا اعلتقاو بصقلا لجنمب اهنطب ارقبف

 .ةرخآلا ايندلا يف امهميعزل ًافورعم نايدسي امهنأب
 6 ع 6

 انني ل تانلك نين انعم: انذلثا وأ نينرع ةدرك "سضانياك" مسأ عمسي وه اه

 ,ةيكبشلا ةحوجرألا ءازإ ةبصتنم "وئيفور" ةجوز يذ يه اه .هينيع حتفل حفاكيف

 تناكو نآلا راهنلا حضو تقولا ناك .ًاجيجض ثدحتو .اهمف كرحت .ًامات ةجاتهم
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 نإ .زئاكرلا نيب ةدوجوملا ذفانملاو بابلا ربع خوكلا يف ابص اهتعشأ بصت سمشلا
 .هيمدق ىلع ًابصتنم موقي وهو هينفج كرفيو فرطي هلعجي دح ىلإ هينيع يذؤي ءوضلا

 ةروص تبثتو "ويليلاغ" غامد وفصي امنيبو .ينبل ءام لالخ نم ىرتت ةشوشم روص

 ديعأ دقل .ةفرغلا يف ثدح دق ًالماش ًارييغت نأ هانيعو هلقع فشتكي همامأ ايندلا

 ءيش لك نأك .ةعمتلم ةقلأتم ءايشألاو ناردجلاو ةيضرألا تدبف .ءانتعاب اهيلإ ماظنلا

 .(تآ "سافياك") «(تآ "سافياك") :"اهروج" هلوقت ام نآلا كردي .ًالقصو ًاكرف فظن دق

 يدترت اهناو .حتفنيل هدق دق ناك يذلا اهءادر تلدبأ دق راثآلا يفتقم ةجوز نأ ظحالي

 نيأ ركذتي نأ لواحي امنيبو .ةفئاخو نيمدقلا ةيراع اهنأو نوللا يتقماغ ةرونتو ةزولب نآلا
 وه مداقلا لجرلا نأو .عايترالل يعاد آلآ هسفن ثّدحي ؛حابصلا كلذ يف هسدسم طقس

 عم انه ىلإ هداعأو "سفلاكنوغ سادنونم ابيا" ىلإ هذخأ يذلا دلجلا يدترملا ليلدلا
 ءازإ ءسدسملا وه اه .ةظحللا هذه يف ًارصح هيلإ جاتحي يذلا صخشلا وهو ؛ةحلسألا

 نأ هلابب رطخي امنيبو .هطقتلي .رامسمب ةقلعملا (ابال) ءارذع ةروص تحت ,ةريغصلا هتبيقح
 .خوكلا لخدم دنع "سافياك" دهاشي .هيف ةيقاب ىرخأ تاصاصر ال

 دقل) :هتطلغ كردأ نأ دعب ,ةيلاغتربلا ىلإ لقتني مث ةيزيلكنإلاب ًالئاق لجعتي

 سادنونم ابيا" ةيؤرل باهذلا نم يل دبال .ةحلسألا اوقرس دقل .يلتق اولواح

 هتعبق امهب سمي نيعبصإ ًاعفار (ريخلا حابص) :"سافياك" لوقي .(ًاروف "”سفلاكنوغ

 ييحي وهو اهعفري نأ نود .اهب ةطيحملا ةنيزلا رويس تاذ ةفاحلا ةضيرع ةيكيسكملا

 "سافياك" تفتلي مث .ةفيخسلا ةنازرلا عقو "لاغ" سفن يف هل ناك وحن ىلع "اميروج'

 (ريخلا حابص) :"لاغ" بيجي .(ريخلا حابص) :لوقلا رركيو لعف امك ئمويو هوحن

 ,نطبلاو لاورسلا نيب .هرصخ دنع هرشحي .هدي يف سدسملا قبم وهو فخسلاب ًارعاش

 "اهروج"ب دبتسا يذلا جرحلاو لجخلاو كابترالا أظحالم "سافياك" هاجتاب نيتوطخ وطخيو

 ٍةفراع ريغ ,ةيضرألا يف قلمحت ,كارح نود اهناكم يف ةفقاو اهنإ .ليلدلا لوصو دنع

 هيدي ةلغتس وا اهنلعا ام

 يف كانه نيتيملا نيلجرلا كنيذ تدهاش له) :لاسيو جراخلا ىلإ "ويليلاغ" رش

 مدا نأ دبال .ةحلسألاب رف يذلا لجرلاءامهعم رخآ كانه ا

 .(هيلإ ينذخ هرطخا نأ أل ناك كقاوبا“

144 



 نلإ تفعلي مت :( اهيهتيأر) «ةدئاز تانملكي ةضافخسالا نود "سافراك" لوقب

 ول امك اهلمانأ ينثت ,ةهودشم .سأرلا ةئطأطم تناك امك يه ثيح ةفقاولا "اميروج"

 نوثحبي مهنإ .ةئمسمخ نم رثكأ ."ساداميك" ىلإ دونجلا ءاج دقل) .جنشت اهيف ناك

 دقل .ةونع هنوذخأي هايإ مهراجئتسا ىبأي نم لكو ."سودوناك" ىلإ مهولصويل ءالدا نع

 | وتهفاور ريحا تع
 ىلإ بهذ دقف .انه سيل هنإ) :اهسأر عفرت نأ نود ؛:ةمثعلتم "ايروج" بيجت

 .("ايتيب وكاج"
 ؟دونج) :ًالعف هّسم هنأ ىتح ديدجلا دفاولا نم هيندت ىرخأ ةوطخ "لاغ" وطخي

 .(؟تلصو دق "وتيرب" دئارلا ةلمح تاوق يهأ

 يف تاليكشتب نوفطصم مهنإ .ضرع ةماقإ ددصب مهنإ" :ًالئاق "سافياك" ئموي
 .(حابصلا راطقب اولصو دقل .ةسيئرلا ةحاسلا

 نيح خوكلا جراخ نيتثجلا رظنمب ودبي ام ىلع ؛لجرلا أَجافي مل مل "لاغ" لءاستي
 :ىداه لح انه لازي ال"! ذو 5ةتذح فك :ثادحاام ناشي ةلقضأ ةبأ لأسي ال مل ,مدق

 موقلا نإ :ةيناث هسفن ثّدحي مث ؟ اذام رظتني - رظتني .ءيش يأ نع ربعي ال ءدماج دج

 نيينيصلاب هنوركذي ,.مهروغ ريس ال .نوضماغ .نوبيرغ عاقصألا هذه يف
 هيدخ امظعو .يزنورب هدلج .ماظع هلك ءًادج فيحن لجر "سافياك" نإ .نييناتسودنهلاو

 بيرغ هتوصو .ًادبأ نافرطت ال امهنأل ةلبلبلا ناريشت .ةرمخلاك ؛ناوانكد هانيعو .نائتان
 وهو ًابايإو ًاباهذ هعم اهب رفاس يتلا ةلحرلا لاوط هاف حتفي ناك ام ًاردان هنأل ًآماق هيلع

 ,نيقاسلاو دعقملا دنع كلذك رويسلاب نييوقملا .دلجلا هلاورسو هترتس نأ امك .هبناجب سلاج
 اذامل ؛ةرشق وأ .ًايفاضإ ًانيتم ًادلج .همسج نم ًاءزج اهلك ودبت :يلبجلا لدنصلا ىتحو
 رهظي ؟تاعاس عضب لبق امهنيب ثدح ام ببسب له ؟دحلا اذه ىلإ "اميروج" همودق لبلب

 ."اهروج" يمدق دنع ًابعلو ًاحرم رفطيو ,.بثيو ام ناكم نم يفوصلا رعشلا وذ بلكلا

 .ةفرغلا نم تفتخا دق خارفلا عيمج نأ "لاغ ويليلاغ" ظحالي ,ةظحللا كلت يفو

 بره يذلا ذخأ دقل .طقف مهنم ةثالث تدهاش) :ثعشألا هرعش دّسمي وهو ,لوقي

 كلذ يف ناك امبرلف نكمي ام عرسأب كلذب "سادنونيمابيا" رابخإ نم ٌدبال .هعم حالسلا
 .(؟هتعرزم ىلإ ينذخأت نأ كنكمي له .هيلع رطخ
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 كشو ىلع هنإ لوقي ةحرابلا هتعمس دقف ,كانه ًادوجوم دعي مل) :"سانياك" لوقي

 :( "انغاب" اذصاق اهوذاقيبأ

 ىلإ رخآلا وه رطضي فوسلف .كلذ نم برهم ال .(حيحص كلذ) :"لاغ" لوقب

 فوسلو "وييفوز" نع تعي نوسوات مهنإ .دونجلا مهاه) :ركفي .(ايهاب) ىلإ ةدوعلا

 ضفنيو ناكملا كرتي نأ ,.ةطاسب لكب ,هيلع .(ىلع نورثعي فوسلو ,نيليتقلا نودجي
 .كرحتي ال هنكل .هب دبتسا يذلا ساعنلا اذه ءلسكلا اذه هسفن نع

 مبر) :عقاولا يف هسفن ملكي هنأ عم ”سافياك" ىلإ ثدحتي ناك ول امك متمتي
 مل اذامل .نورابلا لاجرو "انايف زيول" مكاحلا لاجر - "سادنونمابيا" ءادعا نم اوناك
 اوناك امبر .كردلا نم اوناك ام ةثالثلا لاجرلا ءالؤه ؟نذإ ."يموقلا سرحلا" ءيجي

 .(عيبلل وأ ءبلسلاو بهنلل حالسلا اودارأ قرط عاطق

 هنع دعبي الف "سافياك" امأ .سأرلا ةئطأطم كارح نود نم ةفقاو "ايروج" لازت ال

 ريغصلا بلكلا امأو .دومجلاو ةنيكسلاو ءودهلا مئاد .مادقأ ةثالث نم لقأ ةفاسبب الإ

 .اثهال ؛كانهو انه بثيف

 .(اهتمرب ةيضقلا هذه لوح ًابيرغ ًائيش كانه نأ مث) :ًايلاع ركفي وهو "لاغ" لوقي
 ىلإ دوعا مث . دونجلا لحري ىتح ًاديعب ئبتخأ نأ ىلع بجي) :هسسفن ثدحي مث

 ًالعف كانه تتاب "وتيرب" دئارلا ةلمح تاوق نأ هسفن تقولا يف ادقتعم - ("رودافلس"

 .كش نود نم ءيضقتو (سودوناك) ىلإ هجوتتس اهنأو ,نيرتم وليك نم لقأ دعب ىلع

 روت وودي ايف ىرشنا دوا اهيف يارد نسنح يتلا نايصعلاو درمتلا ةكرح ىلع

 اذهو .بير كلذ يف ام .كلذك يلتق اودصق دقل .طقف حالسلا نوغتبي اونوكي مل مهنإ)
 .(؟"ساداميك" يف انه يلتق يغبي هاسع نم .ةتبلا همهفأ ال ام

 وهو هل ةربن ال يذلا هسفن توصلاب لوقي "سافياك" عمسي اذكه ,؛(يديس .انأ)-
 ةعيرس لازرت ال تناك ةييضاكفتالا هلاعقا نأ "دب .دكرحتح نلع ةناملا لصتب اجت سعب

 ةظحل يف ًاماقت ,ًاديعب تارتميلم عضب وطخلاو ًافلخ هسأر ةلامإ يف ملفأ اذكهز  اذخ

 .هترجنح يف زارغنألا لدب اهامرم هتيدم ئطختف .هيلع دلجلا يدترملا لجرلا ضاضقنا

 همسج يف راثأ امم .هفتكو هتبقر ىقتلم ثيح .نيميلا ةهج نم ,لفسألا ىلإ هحرجتو
 نيسحتي وقت اه , ارا طقس .ملألاب ساسحإلا نم رثكأ شاهدنالاو ةدوربلاب ًاروعش

 قلمحيو .امهتعس ىلع هينيع حتفي .هعباصأ نيب نم قفدتي مدلا نأ ظحاليو .حرجلا
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 ىتح ههجو ريباعت ريغتت مل يذلا ؛يتاروتلا مسالا يذ .دلجلا يدترملا لجرلا يف ًاروهبم
 ةيدملا كسام هنإ .نآلا ًادج نيعمتلملاو ًاقباس نيمتعملا هينيع يؤبؤب ادعام .ةنوآلا كلت

 وحن هبوصيو هقوف ليمي .ىرسيلاب يؤلْول ضبقم اذ ًاريغص ًاسدسمو ىنميلا هديب ةامدملا
 بجومب اذه لعاف يننإ) :حاضيإلا هبشي ام هل مدقي .كلذ لعفي ذإو ."ويليلاغ" سأر
 قلطنا يذلا سرافلا انأ تنك .يديس اي "سفلاكنوغ سادنونمابيا" ديقعلا نم رماوأ

 .(امهتلتق نيذللا نيلجرلا دئاق انأ .مويلا اذه حابص ةحلسألاب

 ننادنوتماييإ ")غريب ةرحح ىف ملألا ادق دقو "لاغ ويلبلاغ" راجي

 ةثج ىلإ ةجاح هل نإ) :ام ًاعون ةيراذتعا ةربن يكاحي امب "سافياك" لوقي .("سفلاكنوغ
 هسأر لامأ دق ناك يذلا "لاغ" سحيو .دانزلا ىلع طغضي كلذ ءانثأ يفو .(ةيزيلكنا

 يف حلفي .عطقت هنذأ نأب حوم رخآو .هرعشو هكف يف قراح روعشب ,بناج 2 ًايئاقلت
 يف هبصتس ةيناثلا ةقلطلا نأ ًابساح .(زيلكنإلا هركأ انأو يدنلتوكسا ينإ) :ةمتمتلا

 عرشي دلجلا يدترملا لجرلا نأ كلذ .توميو يعولا دقفيس ةلاز بلقلا وأ 0 ةهبجلا

 ضقت نيعو«ن طغقم:وا :ىرجوه نآلا ةآري انه نكل :ةيناث سدسملا تاذءةذن فى

 ذاو..كاذ دعي نيكفتلا نع:فقوتي .ًاضرأ هعقوتو هب كسقو "سافياك ىلع "اميروج'

 ىلع رخآلا وه هسفنب فذقيو هيمدق ىلع ضهني اهب هل دهع ال ةوق هتاذ يف فشتكي

 عيطتسي نأ لبقو .ًاملأ دقتيو امد فزني هنأب آمهبم ًاساسحإ سحي وهو "سافياك'

 .هسدسم صمخأب يوهي .هذقنأ يذلا ام .لصح دق ام كاردإ لواحي وأ ؛ةيناث ريكفتلا

 .هب ةكسمن "اهيروج" لازت ال يذلا .دلجلا يدترملا لجرلا ىلع .هتوق نم ىقبت ام رخآب

 هعافد ءانثأ يف هيلإ رظني ال "سافياك" نأ كردي روعشلا دقاف يوهي هدهاشي نأ لبقو

 ا دلع لب هينكغ وأ رك ةنك نت هنا افروخ" علا لد نسةنملا كادر نم دسلا نع

 مال حس را امك .ةرمخلا نولب نيقماغلا هيؤبؤب يف هروغ ٌرْبسب
 / ةحيتم .هعارذ تنثو هيلع اهسفنب تفذق ىتلا يه اهنوك ةقيقح نا نل اسك 'اميروج'

 هب ملحي نأ نكمي الو .هروصت عطتسي مل ًائيش ناك .هيمدق ىلع ضوهنلا كلذب هتيحضل

 تابرضلا ءارج ههجو مروتو همسج نهو يذلا .""سافياك" طقسي نيح ؛نكل .ًادبأ

 "لا رطل «ييقتسلا هموم كلذكو اقرا ةينلا "لا" مد وأ همدب ىطغتو

 املتم ااق هديب كفو هدح دنع ويفزشف "اهروخ" هرعت واتلا ةلظننأ كشؤيو

 .يريتسه وحن ىلع خرصتو ,لبق نم "سافياك" ديب تكسمأ
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 يل دبال .يفاخت ال) :ةلزانملل ةوق ةيأ هيدل قبت مل نأ دعب ةيزيلكنإلاب "لاغ" لوقي
 .(لغبلا ءاطتما ىلع .ةأرما اي ,ينيدعاس .نومداق دونجلا نأ ذإ ءانه نم لحرأ نأ

 يذلا "سافياك" بنج ىلإ رايهنالا كشو ىلع هنأب ًانقوم ,ةدع تارم هقلغيو هاف حتفي

 يف ءاوتكالاب روعشلا نأب ظحالي ذإو دهج نم ههجو ىّولتي ذإو .لملمتلاب ّدخآ هنأ ودبي
 .خوكلا ًازاتجم ريسي .كلذك نآلا هيذؤت هرعشو هلمانأ رفاظأو هماظع ّنأو ءاس دق هتبقر

 :ركفي وهو .بابلا وه يذلا ضيبألا رونلا جهو بوص ًاهجتم .ثاثألاو بئاقح اب ارثعتم
 | ةيزيلكتا ةقح ىتإ) .:ركني مق(" نسفلاكتوخ ساةلوتيماعبا)

 الع زك د6

 مئاغ موي رصع دلبلا ىلإ "ميكاوي مود" (يبموك) يف ديدجلا ةسينكلا يعار لصو

 اهرجي ةبرع يف رهظ .سارجا قدت وأ ةيران باعلا قلطت نا نود ,ةفصاع بوبهب رذنم
 هةةتلحر تناك .نئستتلاو نظم ا دنع اردن يا ةلاظمو نعت امك دع عسر ووك

 يفو .نيتنس ةدم ةسينكلل ًايعار ناك ثيح ,(وكوبمانرب) يف ,«(سالافناب) نم .ةليوط

 يف ىداقت دق ناك هنأل هدعبأ دق هّنارطم نأ اهدافم ًةصق نسلألا تكال ةيلاتلا روهشلا

 .رصاق ةبيبح عم ا

 هورأو ةسينكلا ةحاس ىلإ (يبموك) لخدم دنع مهاقتلا نيذلا ةدلبلا يلاهأ هلصوأ
 تتناك ئذلا نيمزلا ىف كاع .دبق ىغارلا ناك كثي طوقسلا ىلإ ليآلاةيشربألا ناد

 الب ناردج |5 اغراق الكيف: نآلا ىدبملا نأ دقل :ةسينك يغار اهيالل لاريأل (يبموك)

 ىلإ "ميكاوي مود" بهذ .ةبئاسلا تاناويحلل ًاذالمو ةمامقلل ًاعمجم مدختسا فقس

 دعاقملا عمجب ًامانم هسفنل عنصو (واكنسوك اروينيس اسون) ل ةريغصلا ةسينكلا لخاد

 .وه امك مانيل كانه ددتو لامعتسالل ةحلاصلا

 حرملا نم ءاميسو ريغص شرك اذ ًاليلق نيفتكلا ينحم .ًاريصق .ًاعفاي باش ناك
 نافع اد اجر دعا هليعاال درا قاغو مو او لول و: ةناذكل ا ندوب دقم نساتلا ىلا هتنبح
 كاردأل ةيعامتجا ةبسانم يف طقف ةدحاو ةرم هتقفارم يفكت ذإ .حورلا ملاع عم طيشن

 يفف .رخآلا همامتها ,نع ديزي وأ .لدعي امب (ءاسنلا امّيسالو) ايندلا هذه رومأب هعلو

 دحاو هنأك ةدلبلا يلاهأ عم طالتخالا ىلع ٌرداق هنأ ىرت (يبموك) لعج لصو موي لوأ

 دقل .مهتاداعو ناكسلا فارعأ عم ةسيئر ةروص ةيأب براضتتي اال هرضحم نأو , مهنم

 حتتف امدنع هب بيحرتلل ةسينكلا ةحاس يف ًابيرقت (يبموك) يف رسألا عيمج تعمجت
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 مث ترطمأ دق ءامسلاو لح دق ليللا ناك .ةحيرم تاعاس عضب مان نأ دعب هينيع

 ىصحي ال ددع ةمث ناكو .ةئفادلا ةبوطرلا ةرمغ يف توصت رصارصلا تناكو ءتحص

 هدي نلبقي ليوط لتر يف ةوسنلا تفطصاو ؛فراعتلا أدب .ءامسلا يف موجنلا نم

 ريصق تقو دعبو .مهئامسأب نيمدمدم .هل ةيحت ةيكيسكملا مهتاعبق نيعفار لاجرلا مدقتو

 .ًاشطعو ًاعوج روضتي هنأب ًاحضوم .ديلا ليبقت ةيلمع "ميكاوي" بألا فقوأ . بسح
 ذخأو :(مالآلا عوبسأ) لالخ بيلصلا تافقوب ءام وحن ىلع .ركذي لافتحا ميقأ .ذئدنع

 .اهمدقي نأ تيبلا برل نكمي يتلا موحللا لضفأ ىطعيو تيبلا دعب تيبلا روزي سقلا
 يف نيتدوجوملا نيتناحلا ىدحإ يف ارهاس لازي ال انبحاص ناك .ءرجفلا جلبنا نيحو

 عم ةيبعشلا يناغألا يف ةارابم دقعيو ضماحلا زركلا عم (يدناربلا) بعي (يبموك)

 .”سوراخات در سانا" نيقنملا

 . اقدح ئيؤولولا'لافطألا ادهغمو :نسادقلا الترم روق هنئاظاونع دأب: سفلا اذ

 دمأ ذنم نيبوطخملا آجوزمو ,نيرضتتحملا سوقط رخآ ايدؤمو .نيغلابلا فارتعال اتصنمو
 مامأ ةماقتسالا رهظمب روهظلا اودارأو دقع الب نيشياعتم اوناك نيذلا كئلوأ وأ ءبيرق

 ًاطيشن ناك .لاحرتلا ريثك ناك .اهاعري نأ هيلع ناك يتلا عاقصألا ةعسل ًارظنو .هللا

 قتلا نوجأالا امأ «ةيستكلل ايعار هناا: ءادأ ةعانس نزأت نيح ونازل اركش فحل

 سانلا َلُجَأ نإ متهيل نكي ملو .ةعضاوتم تناكف ةريثكلا هتامدخ نع اهاضاقتي ناك

 يتلا ةئيسلا تناك .ةسيئرلا تانيسلا نيب نم هنأل كلذ .ةتبلا ائيش اوعفدي مل وأ عفدلا

 كمهني ناك هنأ نم لقأ الف .ىرخألا تائيسلا نع امأ .عشجلا يه هيدل اهل ناكم ال

 ةعرزم بحاص هيلإ هب مدقتي يذلا نايرلا يدجلا ءاوش لبقتي ناك .زييق نود ًاعيمج اهين
 يتلا ماخلا ركسلا ةمقل امهب لبقتي نيذللا امهيسفن نيئفادلا جاهتبالاو نانتمالاب ام

 قتعملا (يدناربلا) نيب زيميل نكي مل هقلح نأ امك .اهايإ هتكراشمل ريقف حالف هوعدي

 تاقوأ يف داتعملا بارشلا ناك يذلا ءاملاب فّمخملاو قلحلل قراحلا ماخلا (مّرلا) بارشو
 نويعلا تاوذ تاواطمشلا :هفاعي فنص ةمث نكي ملف ءاسنلا ىلإ ةبسنلاب امأ .ةحشلا

 نهتلتبا يتاوللا ءاسنلاو ,.دشرلا نس نغلبي مل يتاوللا تاواقرخلا ايابصلاو ,ةقبدلا
 نهتلزاغمو نهئارطإ نم بعتيل نكي مل .هّلَبلا وأ ةقوقشملا هافشلا وأ *ليلآشلاب ةعيبطلا

 (مجرتملا). نرقتم يدلج ءونن -(لولؤث) اهدرفم *
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 .ههجو نقتحيو .نهعم بخصبو حرميف :ةسينكلا حبذم نييزتل ءيجملل نهيلع حاحلإلاو

 هنوك ةقيقح نإ .ملاعلا يف ةيعيبط رومألا رثكأ نم كلذ ناك ول امك اددوتم نهّسميو
 نقى أ ىلإ متّنم ريغ هنودعي ةوخألاو جاوزألاو ءابآلا تلعج تونهكلا بوث يدتري ًالجر

 نم يأ ناك ولو .اذه ةسينكلا يعار تاحاقو لايح نيملستسم اوحماستف .نيسنجلا

 ءادعصلا اوسفنت اذه عمو .لاحلا يف مهنيكاكس اوقشتمال دحلا اذه ىلإ أرجت دق روكذلا

 ءابزع تيقب يتلا ةاتفلا "ايروك اينيردناسكلا" عم ةمئاد ةقالع "ميكاوي" بألا دقع نيح

 .ءاملا نماكم ئبنتست تناك اهنأل

 لازت ال تناك نيح تناب ةبيجعلا "اينيردناسكلا" ةيلباق نأ ريطاسألا نع يور
 رفح نوسملتي (يبموك) ةدلب ناكس ناك نيح .مظعألا فافجلا ماع يف .ةعفاي ةيبص
 اوناكو ءًارمز اومسقتف .ءاملا ةحش نم سأيلا مهب دبتسا دقو ,ناكم لك يف رابآلا

 نأ نيّناظ ,لبق نم فيثك عرز هيف ناك عضوم لك يف رفحلاب ًايموي رجفلا نم نوموقي
 نوموقي لافطألاو ءاسنلا ناك امك .ضرألا نطاب يف ءاملا دوجو ىلع ًاليلد ناك كلذ

 ,ةبوطرلا ىلع ةمالع ةيأ رهظي مل عوفرملا بارتلا نكل .ينضملا لمعلا اذه يف مهبيصنب

 رخص وأ داوسلا ىلإ ليمأ لمر نم ىرخأ تاقبط ناك رفحلا ناعيق يف هودجو ام لكو

 اهنأك ,ةيسامح تاملك نم قفدب هيف "اينيردناسكلا" تربنا موي ءاج ىتح .دوملج
 مهربختل اهيبأ ةرمز ةعطاقمل اهجارخإل يفكي داكي ال تقو ىف ًءالمإ اهيلع ىلمَت تناك

 ءدب دنع ,دعبأ عضوم يف اوبّقني نأ مهيلع نإف اوناك ثيح اورفحي نأ نم ًالدب مهنأب
 حلت تلظ ةريغصلا ةيبصلا نكل .دحأ اهب لفحي مل .(اراكاسم) ىلإ يدؤملا رمملا

 رفحنس .نسح) :اهدلاو لاق .هيلإ يحوأ نمك اهيديب ةحولمو ءاهيمدقب ضرألا ةبراض
 ىصخحل ةحطسملا باحرلا يف اهماهلإ اوربتخيل اوضم مث .(طقف ةدحاو ةيفاضإ ةرفح

 رفحا موي يفو .(اراكاسم) و (ابينراك) ىلإ نايدؤملا نابردلا عرفتي ثيح ةرفصم
 تأدب .ةراجحلاو بارتلا نم ةسباي لتك ىلع مهرفح بولجم رصتقا نأ دعب ؛يناثلا
 يفو ًاريخأو .ةبوطرلا تامالع ىرثو قمغألا ىلإ لوحتت ةبرتلا نم ةيتحتلا ةقبطلا ناولأ
 ةبرقم ىلع ىرخأ رابآ ثالث تّفشتكا مث .ءاملا نم تارطق ترهظ .عيمجلا لاعفنا ةرمغ

 يتلا ةأطولا ىرخألا تادلبلا ىلإ سايقلاب (يبموك) ىلع تّفخ اهلضفبو .ناكملا نم

 ظ :ةلملاب :توملاو ءاقشلا نم نادنس اهب اهفقحلا
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 تراصو .لوضفو لالجإ عضوم ."ايروك اينيردناسكلا" تراص مويلا كلذ ذنمو

 سدحلا يف اهتردق نم بسكلا الواح اقولخم :اهيدلاو نويع يف كلذك رخآ ائيش

 يغبني يتلا عضاوملا سسحت ءاقل نيرواجملا يلاهألاو تانطوتسملا نم رجأ ءافيتساب
 عيبلل ةأيهم نكت مل "اينيردناسكلا" بهاوم نأ ديب .ءاملا اودجيل اهيف رفحلا مهيلع
 نك لوقت تناك ا ريتك و .ةنسيصت“ اف ماك نطخم ةنيببملا تناك نقف ءارعشلاو

 ال .نكل .(ينئبني ءيش ال .يردأ ال) :عوفرملا فرطلا يذ اهفنأب كانهو انه مامشتسالا

 تناك .ماودلا ىلع اهوحق اهتاحاجن ىركذ تناك يتلا .اهؤاطخأ الو تابينخلا كلت
 اهتفصب .اهبهاوم اهتلعج دقل .ربكتو ومنت يهو اهب تطاحأ يتلا ةرهشلا سمطتل

 ماق ىتح ةردقملا كلت تناك اهنأ فرع نإ ام ذإ .ةيقش نكل ,ةروهشم ءاملا ناكمل ةفارع

 .اهعم حايترالاب نورعشيل اوناك 9 نورخآلا راغصلاف .سانلا نع اهلزع اهلوح نم 5

 نوقلي ءاهيف نوقلمحي اوناك .ةيداع ةريغص ةيبص درجم اهولماعي مل نيغلابلا نأ امك

 دنع عوكرلا ىلع اهنولمحيو .,تامملا دعب ةايحلا وأ لبقتسملا لوح ةبيرغ ةلئسا اهيلع
 ةأرما درجم نوكت نأل اهيعاسم تناك .اهلقع تاردقب مهئاربإل ةلواحم يف ىضرملا ةرسأ

 اونوكي ملو .ماودلا ىلع .لالجإب اهنع نوأني لاجرلا ناكو .ىودج الب ءاسنلا رئاس لثم

 مهنم دحأ نكي ملو ؛مارغلا يناغأ اهنوعّمسي الو دايعألا يف صقرلا ىلإ اهوعديل
 .اهل ًاسيندت يسميس ناك اهمارغ يف عوقولا نأكف ؛ةجوز اهذختي نأ آموي ملحيل

 نكي مل ءاسنلاب رمألا قلعتي نيحف .ةدلبلا ىلإ ديدجلا ةسينكلا يعار لصو ىتح

 نإ .ةذوعشلا وأ ةسادقلا نم ًةلاه ىشخت نأ هسفنل حمسي يذلا لجرلاب "ميكاوي" بألا

 فنألا اهلو ةفيحنو ةليوط تناك .رمعلا نم نيرشعلا نآلا تزواج دق "اينيردناسكلا"

 اهيدلاو عم شيعت لازتال تناكو .امهيسفن نارقتست ال ناتللا نانيعلاو هسفن بيرغلا
 .نهصخت تويبو جاوزأ نهل راص يتاوللا انس ربكألا عبرألا اهتاقيقش فالخ ىلع

 نم مغرلا ىلع هديدبت نع تزجع يذلاو .هب يحوت تناك يذلا ينيدلا لالجإلا ببسبو
 لآل ءابزعلا ةنبالا هذه نأل ارظنو .ةشحوم اهتايح تناك ,ميقتسملا طيسبلا اهكولس

 ىلإ الإ ىعدت نكت مل اهنألو ءدحألا سادق روضحل الإ جرخت تناك ام ًاردان ”ايروك"

 نرووطح نرك نا نوهت نبانلا ناك ثيحل ةنصاخلا تالانعمالا نم اد لدلقلا

 نأ لبق ليوط تقو رم دقف .(دايعألا يف ةبآكلل ًاريثم قراوخلا نم ةلاهب بوشملا
 .ديدجلا ةسينكلا يعار اهيلع فرعتي
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 ةمقلا فيثك (يوالملا) حافتلا راجشأ تحت ايجيردتو ًائيطب أدب دق ًامارغ نأ دبال

 + متل سلا ىقعلر ناك يح ةقيضلا [ييمرك] هراوش نقرأ ةييسكلا ةعاسووت

 ,ناتيويحلا :ناتئيرجلا هانيع تناك امنيب هنأش ىلإ لك فرصني مث .ءاملا نماكمب ةفارعلاو

 لعجت ههجو ىلع ةئيربلا ةمسبلا تناك نيح يف اهلفاس ىلإ اهيلاع نم اهلمتت ناتريثملا
 .ةظاظف لقأ صحفتلا اذه

 نوناك نم نماثلا يف ةيدلبلا لافتحا نع الئاستم امبر ,ملكت نم لوأ ناك هنأ دبالو
 اهنأ ّدبالو .ءاملا عم اهتصق نع وأ تاولصلا يف اهايإ هتدهاشم مدع ببس نع وأ :*لوألا

 .لجخ نود هيف ةقلمحم .اهب صاخلا حيرصلا ءرشابملا ,عيرسلا وحنلا كلذ نع هتباجا

 ةرثرثلل زواجملا مالكلا ثيح ؛ةيضرع لقأ ىرخأ مث ,ةيضرع تاءاقل تلاوت نأ دبال اذكهو
 ءرارسألا لدابتو تايمارغلاو :كراغملاو ةرايسلا زةرافملاو: تاباضتعلاو ةيلخملا ثداوحلا لوح

 .ًائيشف ًائيش ةروصلا تلخد اهنأ دبال يتلا ةراكملا ةئيرجلا تاظحالملا ىلإ

 ىلع نيركام نوقلعي ةفيطللا مايألا دحأ يف اوعرش (يبموك١ يلاهأ لك نأ عقاولاو
 ريغ ةيشربألا تانب نم ةدحاو درجم تناك يتلا "اينيردناسكلا" ىلع أرط يذلا ريغتلا

 نكمي ناك .ةبظاومو ةرباشم نهرثكأ ةرغ نيح ىلع تدغ مث ,ةسينكلا نوؤشب تامتمهملا
 نم اهب قلع امم ةسينكلا دعاقم فظنت .حابص لك نم ىلوألا تاعاسلا يف ءاهتدهاشم

 تلا ليسن ألا نادي ىف ةهاسلك تر اص مث :تابلا لقدف ستكتو عهدا بقرتو هناجخ
 نإ ًاحضاو حبصأ دقل .ةيناث ةرم ذفاونو باوبأو فقس ةدلبلا يلاهأ ةدعاسمب اهل حبصأ

 ةتباث ىطخب "اينيردناسكلا" تجلو يذلا مويلا يف ةهقهقلاو ليبقتلا زواجت دق امهنيب ام
 لفح بقع ءاقدصألا نم طهر عم اهيف ىقخت دق "ميكاوي" بألا ناك يتلا ةناحلا

 ىتح تلخد نإ امو .ةربقلاك ديعس وهو ؛ةرمخلا برشيو ةراثيقلا فزعي .يديمعت

 ام تبرش دق كنأل نآلا يعم تأ كنإ) :ةحزام ةربنب تلاقو .هيلإ تضم .تمص

 .جراخلا ىلإ اهعبت ,ةفش ثنبب سبني نأ نود نمو . ( يفكي

 تضم دق "ايروك ايئيردناسكلا" تناك ؛ةرم لوأ (يبموك) ىلإ **سيدقلا مدق نيح

 ىعرتل كانه ترقتسا دق تناك ءدبلا يف .ةدع تاونس ةيشربألا راد يف اهانكس ىلع

 (مجرتملا» سندالب لبحلا ديع ؛ ءارذعلا ميرم ديع < لوألا نوناك نم نماثلا *

 (مجرتملا). (دشرملا) وه انه هب دوصقملا **
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 لدابت مضخ يف رصوح دق ناك ثيح (ويازور) ةدلب يف حرج نأ دعب "ميكاوي" بألا
 "وديسام ”ودلاريج" دئارلل ةعباتلا ةطرشلا ةزرفمو "ناطيشلا واوج" ةباصع نيب نارينلا
 ةثالث اهدنع راص مث كانه تماقأ كلذ دعبو .(تاباصعلا دراطم) ةينكب ريهشلا

 اهنوركذيو ءركأ ال "اينيردتاسكلا"هالوأ مهنا ىلع مهنيلا نوزيتكي سانلا ناك .لانطأ

 سقلا ةايح ىلع ئدهم ريثأت اهروضح درجمب اهل ناك ."ميكاوي مود" "ةيعار" اهنأ ىلع
 هسفن سقلا ودغي نيح اهنوعدتسي ةدلبلا يلاهأ ناك - ًائيش هتاداع نم ريغي مل هنأ ولو

 ةياغ ًالمث ناك نإو ًامئاد أدهي ىتح رهظت نأ امو .بارشلا يف طرفي نأ دعب ةلكشم
 .ةطرفم ةبلج نود نم امهتقالع ةدلبلا يلاهأ لّبقت بابسأ دحأ ناك اذه لعلو .لمثلا

 يلاهأ ىدل ةلوبقم "اينيردناسكلا" تناك ةرم لوأ (يبموك١ ىلإ سيدقلا ءاج نيحو

 نم لفط لك نوّمسيو ةيشربألا راد يف اهنوروزي اوناك اهتاوخأو اهيدلاو نإ ىتح ةدلبلا
 حايترالا مدعب اورعشي نأ نود تخألا نبا وأ تخألا تنب وأ ةديفحلا وأ ديفحلاب اهلافطأ

 لئادجلاو نيتقاربلا نينيعلا وذ فيحنلا ليوطلا لجرلا ماق نيح .كلذلو .ةتبلا

 يناوجرأ نول اذ ًالدهتم ًاليوط ًايتونهك ًءادر يدترملاو ؛ًالادسنا ةلدسنملا *(ةيرصانلا)

 ىلع .ىلوألا هتظعوم يف ةلبنق راجفناب هبشأ عقولا ناك .نيئيسلا ةاعرلا داقتناب ءقماغ
 ةماستبا ًامستبم .هدوعص هل حاتأ دق "ميكاوي" بألا ناك ثيح (يبموك) ةسينك ربنم

 00 0 لإ دحأ رظني مل .محدزملا ةسينكلا نحص ىلع يزئانج تمص نار : هةندع

 ةفينع ٌدزف ًازاف هينيع حتف دقل .يمامألا فصلا يف هل اعضوم ذختا دق ناك يذلا

 بولصملا لاثمت ىلإ ؛ةرشابم مامأ ىلإ ًاقلمحم .كارح ىندأ نود كانه سلاج وهو .ًابيرقت
 تناك يتلا "ايروك اينيردناسكلا" ىلإ ةدلبلا يلاهأ رظني مل امك .وه هتّلذم ىلإ وأ

 لكب ظعاولا ىلمتت هذه تناك "ميكاوي مود" فالخ ىلعو .ثلاثلا فصلا يف ةسلاج

 نأ دعب ةدلبلا ىلإ ءاج دق سيدقلا نأ رهاظلاو .تاومألا بوحش اههجو بحش دقو ةنازر
 ىلع د :ث تريصتبةرشاننوراثوب ةحظنت ءايشأ لاق :ةقمشفلا ءادغا ةيلإ تف

 ىلإ اولوحت نيذلاو ؛برلا مهراتخا نيذلا كئلوأ دض .رعقملا فقسلاو ةقيقرلا ناردجلا
 اياطخ عيمج مذ دقل .توهنكلا ةيدرأ مهسبلو مهنبهرت نم مغرلا ىلع ,ناطيشلل بانذأ

 (مجرتملا)١ نيطسلف يف (ةرصانلا) ةدلب ىلإ ةبسن *
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 اونوكي نأ لدب ,نيذلا نمحرلا اياعر ةسواسق هقحلأ يذلا راعلا :ةمحر الب "ميكاوي" بألا
 ,نيذلا كئلوأ ةقايل مدع ,نايذهلا دح بصقلا (يدنارب) نوّبعي اوراص ؛ةناصرلا يف ةودق

 ال سانأب نيطاحم نوشيعي مهنأ ىلإ اوهبتني نأ نود مهدعم نوشحي ءريتقتلاو موصلا لدب

 نيذلا ةراهطلا دهع اوسن نيذلا كئلوأ ةحيضفو .ماعطلا نم مهيفكي ام نودجي نوداكي

 لدب ءاوقلأ لب ءًايحور نهودشري مل يتاوللا ءاسنلا يف مهتذل اودجوو مهسفنأ ىلع هوعطق
 ارجت نيحو .منهج سيلبإ ىلإ ةسئابلا نهحاورا ميلستب كلذو عايضلا ىلإ نهرئاصمب .كلذ

 .كانه ًاسلاج لازيال هودهاش .مهنويع ةيواز نم مهّسق ىلع ةرظن ءاقلإب ًاريخأ ةدلبلا ناكس

 .جتبلا ةرمح هيدنو رمخأ لقو رشابم وحن ىلع انام :قلعحي لارزال

 (دشرملا) عني مل - ةدع ًامايأ ةدلبلا ثيدح تلظ ةعقاو يهو - ثدح دق يذلا نإ

 ,(يبموك) يف هثوكم ةدم (واكيسنوكاد اروينس اسون) ةسينك يف هظعو ةلصاوم نم

 يف ىرخأ تاييساتم قارا ,ةوفصلا نم طهر ةقفرب رهشأ دعب ةيناث داع نيح وأ

 ظعاوملا كلت ءاقلإ دنع ٌةداع "ويكاوي" بألا بايغ وه قرفلا ناك .ةيلاتلا تاونسلا

 فصلا يف ماودلا ىلع كانه تناك .بيغت نكت ملف "اينيردناسكلا" امأ .ةيلاتلا

 بورضو ايندلا ءارث دض سيدقلا يهاون ىلإ عمتست ,عوفرملا فرطلا يذ اهفنأب ,ثلاثلا
 نم توملل حورلا دادعإ ىلع هضحو فشقتلا تاداع نع هعافد ىلإو اهيف فارسإلا

 ةينيد ةسامح راهظإب هايملا نماكمب ةقباسلا ةفارعلا تعرش .ةالصلاو ةيحضتلا لالخ

 ًاتاقوأ يضقتو عراوشلا يف ةدوقعملا بيراحملا يف عومشلا لعشت تذخأف .ةيمانتم

 ركشلل تاطاشن ميظنتو ,قيمع زيكرت عضو يف حبذملا ةلابق اهيتبكر ىلع ةليوط
 مايألا دحأ يف ترهظ امك .تايعوساتو .حيبست تاولصو .ةماع تاولصو .نافرعلاو

 ؛ اهردص ىلع كرابملا حيسملا ةروص لمحي ًازرح تقلعو دوسأ ليدنمب اهسأر تطغ دقو
 نم مغرلا ىلع اهنيبو "ميكاوي" بألا نيب هللا بضغي ءيش يأ ثودح مدع عاش دقو

 نم راسفتسالاب نوؤرجتي ةدلبلا ناكس ناك نيحو .دحاو فقس تحت شيعلا الصاو امهنأ

 هنأ عمو .ركفلا لبلبم ودبي ناك .عوضوملا رّيغي ناك "اينيردناسكلا" نع "ميكاوي مود"

 مأ تناكو هنكس هكراشت تناك يتلا ةأرملاب هتاقالع َنِإف ,ةديعس ةايح شيعلا يف رمتسا

 لثم .امهضعب لايح بدألا ىهتنم يف لقألا يف سانلا مامأ ءاناك .تريغت هلافطأ

 يف اهديدحت نكمي ال رعاشم (دشرملا) راثأ دقل .رخآلا امهدحأ فرعي ناداكي ال نيصخش
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 املك هنأ ةقيقحلا ؟هل ىسأتي .هدسحي .همرتحي .هاشخي ناك له .ةسينكلا يعار سفن

 هلوانيو .هل فرتعيو هل ةسينكلا حتفي "ميكاوي" بألا ناك ؛ةدلبلا ىلإ سيدقلا مدق

 .صالخإلاو لادتعالل الاثم -(يبموك) يف هئاقب لاوط - ناكو ,ينابرلا ءاشعلا

 هل ةرايز رخآ يف .هعابتا نمض سيدقلا عم "ايروك اينيردناسكلا" تلحر نيحو
 دبي مل يذلا ةدلبلا يف ديحولا صخشلا "ميكاوي" ناك ؛هكلق تناك ءيش لك نع ةيلختم

 .بارغتسالا هيلع

 الك 6

 ,نافجترت اتناك هيدي نكل .نآلا هاشخي ال هناو توملا ىشخي نكي مل هّنأ نظي ناك

 رثكأف رثكأ رانلا نم وندي رمتساو .يرقفلا هدومع يف ةلزان ةدعاص يرست ةشعرلاو
 نم تروق ال كَنإ) :ركفي راص .قرعي ناك كلذ عمو .جلثلا ةدورب ةدرابلا هحناوج ئفديل

 اذه .يجلثلا روعشلا اذه ,تاشعرلا هذه ,.هذه ةريبكلا قرعلا تابح ."لاغ" اي فوخلا

 ,ةتبلا اديج كتاذ فرعت ال كنإ .توملا سجاه هباتني يذلا ءرملا عله وه كلذ ,فاجترالا

 اذه لثمب رعش دق نكي مل هنأ ًانقوم ناك هنا كلذ ؟ريغت دق هلعل مأ .(ميدقلا يقيفر اي

 ىتح هيلع رانلا قالطإ رظتني ناك نيح سيرابب نجسلا يف_ هبابش يف طق روعشلا

 ءادلبلا نويزاوجروبلا ناك نيح ىفشتسملا يف ةنولشرب يف وأ ,مادعإلا ةزرفم نم .توملا

 ىلع ناك .ديدح نم قوطب هقنخو دومع ىلإ هطبرب هنومدعي مث ىفاعتي يك هنوجلاعي

 ."ويليلاغ" اي كتعاس تفزأ دقل :تومم نأ كشو

 وأ ىقرغلا لاجرلل ثدحي هنإ ليق امك .ةمساحلا ةظحللا يف ًايسنج جيهتيس له
 ءام ةيوتلم ةقيقح يفخي ناك بعرلا دهشم نم عبانلا دقتعملا اذه ؟مهسوؤر عطقت نيذلا

 عقيل ناك ام ,ءيشلا اذه لثم دجوي مل ول .توملاب يعولاو سنجلا نيب ام ةضماغ ةلص

 لبق لب .ال ؟ةزيجو ةدم .ةزيجو ةدم لبق ثدح امو حابصلا اذه ركبم يف ثدح دق ام

 يف هراظتنا ءانثأ يف هنأ ركذت .ءامسلا يف ىصحت ال موجن تنابو ليللا لح .تاعاس

 نإ ًاحضوم (ةروثلا ةرارش) ةفيحص ىلإ باطخ ةباتك مزتعا (ساداميك) يف لزنملا

 هل ناك كلذ نأو .ةيربلا رظنم نم ًادج ريثكب ًاعونت رثكأ ةقطنملا هذه يف ءامسلا دهشم

 سفنت عمسي نأ هعاطتسم ناك .ةينيدلا ناكسلا لويص يف :بير نود مساح رثأ
 هلعج يذلا وه ينادلا توملا مّمشت ناك .معن .ةيباخلا رانلا ةقطقطب اطلتخم ."اميروج'

135 



 ةلص) :ركف .هسفن مويلا يف نيترم بصتتنملا هبيضقب اهذخأيو ةأرملا كلت ىلع طقسي

 ناك ةظحل لخدتلاب هتايح تذقنأ اذامل .كلذ ريغ ءيش الو .ينملاو فوخلا اهساسأ ةبيرغ

 .هتقفارو ؛لغبلا ءاطتما يف هتناعأ اذامل ؟هل ةمصاقلا ةبرضلا هيجوتب مهي "سافياك"

 ؟ههرك بجي ئرما لايح وحنلا اذه ىلع فرصتت تناك اذامل ؟انه ىلإ هب تتاو .هتجلاعو

 ةرطيسلا نكمي ال ىتلا ةطغاضلا ةتغابملا ةلاجععلا كلت ركنتسا .كلذ هنتف ذإو
 :ركف .ًاضرأ ًاعم امهطقساف .ًاعيرس ًاببخ بخي ناك امنيب ناويحلا طقس نيح .اهيلع
 ؟(ساداميك) نع نادعبي اناك مك .(ةجضان ةرمث لثم قلفنا دق ناويحلا بلق نإ دبال)

 تراد ؟دعب اهيلإ الصي مل امهّنأ مأ ءامهءارو اهنيكرات (انوأاد وشتاير) لوح اًفتلا له

 ىوه نيح ًاديدش فاخ له .ىفتخا دق هفوخ نكل .هغامد برطضم يف ةلئسأ ةعومجم

 فرقا يلتعلا وه كلا لح ؟ضرألا كغ هدخم هناو ظقاسلا كرداو لكملا
 بلقلا تقرتخا ةيران ةقلط نم لب كاهنإلا ءارج قفني مل ناويحلا نأ يف ينآلا كشلا

 نوكي نأ دبالو .ةيزيلكنإ ةثج هوليحيل هنوبقعتي اوناك نيذلا نوروجأملا ةلتقلا اهقلطأ

 تعقو دق تناك يتلا ةأرملا قوف بثو نأب ًايرطف ةيامحلا ىغتبا دق هنأل كلذ .كلذك رمألا

 ؟ةسفن ناطيشلا امر مأ ًالوبخم "اميروج" هتبسح له .هعم ضرألا ىلع جرحدتت تذخأو

 طونقلا كلذ نم .هآ .ةلاحلا كلت يف ,ةظحللا كلت يف ,فورظلا كلت لثم يف اهلاني نأ

 نابشنت هادي تناك يتلا ةقيرطلا نم اهنم هاغتبم تكردأ نيح اهشاعتراو ةأرملا ينيع يف

 :أ .اهتالابم الوناهر ارضنا نكي دل اهنكل لا: هذه ةمراقم ةبأ هقول ايبا ىف
 ناك امنيب "لاغ" لقع يف ًاعوبطم لظ يذلا اهمسجل ئداهلا مالستسالا كلذ نم

 وأ .ةوهشلا هلعل ءيش هب دبتسا دق .ًالوهذم .ركفلا لبلبم .ءضرألا ىلع ايقلتسم

 لالخ نمو .هيف هسفن دجو يذلا ٌمفلل ىمعألا راكنإلا وأ ,بايترالا وأ ءقلقلا وأ فوخلا

 ةيناث تحتفنا دق اهنأك تدب يتلا هتبقرو هفتك حورج نم هملأتو قرعلا نم ةواشغ
 صحفتت يهو ؛ةعمجتملا ةملظلا يف "اهروج" دهاش .ًابايسنا اهيف باسنت ةايحلا تذخأو

 ًاناصغأ عمجت ءضرألا ىلع ًادقار لازيال وهو .اهآر مث .همفو هينيع ةحتاف .لغبلا

 نم ةليوطلا ةيدملا عزتنت اهار .ةملك ةيأ هل لوقت نأ نود نمو .ًاران دقوتو .ًاقاروأو

 ىلع اهعضتو ءاهيف اصع كلست مث .لغبلا يبنج نم محللا نم حئارش عطقتو اهمازح
 نأكو .ريغ ال ايداع ايتيب ًابجاو يدؤت تناك اهنأب ًاعابطنا تطعأ دقل .اهّيشل رانلا
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 :ركف .اهلك اهتايح تريغ دق نكت مل مويلا كلذ عئاقو نأكو نكي مل يداع ريغ ًائيش
 هيد وم املك لحل نابشت "تايردق": اينالا هد ىف اضوستغ نيانلا رشا نينإ)

 .(عيظفلا كّنإف اهيلإ ةبسنلابو) :ركف مث .(ًاعيظف مأ .ًائيس مأ ًاديج ناك ءاوس .ةايحلا

 محللا غضمي ناو ءاملا نم تاعرج عضب برشيو ًابصتنم سلجي نأ ةدم دعب عاطتسا

 اناك امنيبو .ةرخاف ةبجو اهنأك محللا عطق تدب .حربملا هموعلب ملأ ببسب دهاج دهجب
 :اهكبرأ دق ثدح ام لك نأ ضارتفا ىلع "اميروج"ل ءيش لك للعي نأ لواح .نالكأي
 نأ فيكو .ةحلسألا نأشب هحرتقم وه امو ,"سفلاكنوغ سادنونمابيا"ناك َنَم
 يتلا قدانبلا ةقرسل "ونئيفور" نكسم ىلع موجهلل ططخ دق ناك يذلا وه "سفلاكنوغ"
 رعش يذ رقشأ لجر ةثج ىلإ هتجاحل ًارظن ٠ "”ويليلاعغ" ا .هلتقي مث .اهعاتبا دق وه ناك

 يغصت تناك امنيبو .اهل لوقي ناك امب ًادبأ ةينعم نكت مل اهنأ كردأ هنأ ديب .رمحأ

 هيرتل يموت نأ نود . اهنع بايذلا درطتو ةمظتنملا ةريغصلا اهنانسأب محللا مضقت تناك

 اهنينلو نيقوسب هت رظت ةراقت انه ازيشك تناك ابك: ادحاو لاوس لاست وا :ةههاف اننا

 كلت .حيحص كلذ .(ًالعف ديلب انأ) :ركف .ةدالبلاب رعشي هنالعجتو ايجيردت مالظلا

 .ًاباترم نوكي نأل ةيسايسو ةيونعم ةرورض هيدل تناك .ًاريثك اهيلع للد دق ةقيقح
 ىلع ةيوطنملا كلتك هئادعأ دض ةرماؤم كبح ىلع ًارداق ًاحومط ًايزاوجرب نأ يف كشيل

 هلاق ام ْنإف ,ىرخأ ةرابعبو !يزيلكنإ ةثج .هدض ىرخأ كبح ىلع كلذك ًارداق ةحلسألا

 نيج ىلا !ةيسدرتا انهنإ هل لأق انقل راسل ةلزيوأ الظج وكي هل: قواعلا لوح نفل اكدوا
 موك ىلإ هلوصو دنع اذه ىلإ "ويليلاغ" لصوت دقل .ةيزيلكنإ اهنأ نيقيلا ملع ملعي ناك

 باقعأ نلغ لمسملا ةمالع عت و كتل قي ةانفلاب ةيركلا كمحت ناك ايتن "رتيفوز"

 رْغت مل) :هسفنل حزي فشكلا اذه هلعج دقل ١189١(. لوبرفيل) :هيرظان ىلإ قدانبلا
 ,ةيزيلكنا قدانب .(ةيسنرف تسيلو ؛ةيزيلكنا قدانب هذه .ملعأ امك .دعب هرتلكنا اسنرف

 تناك) :رسيب روصتي نأ عاطتسا ؟"سفلاكنوغ" ةبعج يف ناك اذام .ةيزيلكلا ةثج

 هردص قاض .(تالامتحالا رثكأ يف ةعئار ىتح لب ؛ةئيرج .ةيساق ,ةتيبم ةركف هتركف

 ,ًاحورجم ناك .هيلإ ةبسنلاب ةلوهجم ضرأ هذه .(ينلتقي فوسل) :ركفو ةيناث قلقلاب
 نيأ .ةقطنملا يف درف لكو درف يأ فرط نم هرثأ ىلع قرعتلا لهسي ًاليخد ناك
 لقألا يف وأ .كانه انمآ نوكيس .ًاعبط .لجأ ؟"سودوناك" يفأ ؟ءابتخالا عيطتسيس

1537 



 كلفكت فوس) :هيلع ةركفلا تلاشنا .اديلب ناك هنأب يّسأتملا روعشب كانه تومي نل

 .(قيفر اي ,."سودوناك"

 دعبي يكلو ,ىذألا هل ببست هسأرو هقنعو هفتك تناكو .دربلا نم فجتري ناك

 ىدروست وربنا لئارلا ةرماب ةرئؤلا ثاوقلا ىلا هر اكفا مجوبي لراح هيغارج نع دنع

 ديبتس له ؟(وتناس هتنلوم١ بوص تهجوتو (ساداميك) ترداغ نأ قبس له ."وتيرب
 قرتخت ملو ءيمسج يف ةصاصرلا رقتست مل) :ركف ؟هغلبي نأ لبق ضرتفملا ذالملا كلذ

 ةريغص تناك نأ دبال ةصاصرلا نإ مث .ًاسم هَسّم نع دزت مل ءارمحلا اهران نإ .دلجلا

 حرجلا نكي مل .(ريفاصعلا لتق اهب دّصّقي .سدسملا صاصر نأش اهنأش «ًادج رايعلا
 ةدروألا ةعطاق .ءقمعلا تقرتخا دقل .نيكسلا ةنعط لب ةصاصرلا هدر غيلبلا

 هينيعو هينذأ ىلإ ةدعاصلا ةنعاطلا ةيواكلا مالآلا ردصم كاذ ناكو .باصعألاو

 له .نيمدقلا ىلإ سأرلا نم هنايك زهت ةدرابلاو ةنخاسلا تاشعرلا تناك .هقنع ةرخؤمو

 اهيراربو ءابروأ يف جلثلا طوقس ركذت ةأجفو ؟"لاغ" اي رضتحت نأ كشو ىلع تنأ
 ام ةيفارغج كانه له) :رّكف .ةحماجلا ةعيبطلا هذه ىلإ سايقلاب أمات ًانيجدت ةنجدملا

 ركذت .ايسور يف دكؤمو ءايكرت يف .اينابسا بونج يف .(؟هذه لثم ةيئادع ابروأ يف
 دق ةوبأ ناك: رهف سلع لع هدم ضمفلا طئاح ىلا نيتي اظمر همي” ووركاب" بور
 .(رومأ) رهنو ءايريبيس ربع ةيمحلملا ةلحرلا :ةصقلا هيلع صقو هنضح يف هسلجأ

 دجوي له) :ندنل هلوصو دنع نخاسلا لاؤسلا مث .ابروأ ىلإ ةدوعلا مث اينروفيلاكو
 رانلا ثيح ابروأ يف قرطلا بناوج ىلع ةرشتتنملا لزنلا ركذت .(؟دلبلا اذه يف راحم
 نويلغ نيخدت كنوكراشي نورخآ نورفاسمو .نخاسلا ءاسحلاو .دقاوملا يف ًامود ةلعتشملا

 .("لاغ" اي نابج لمع يضاملا ىلإ نينحلا نإ) :ركف مث .مويلا رابخأ لدابتو
 !*لاغ" ايدافتسا او .دمكلاو ىسانلا اهي دبعس نأ هسقنل حامسلا يف ًايضام ناك

 وأ ليزاربلا وأ ابروأ يف كلذ نوكي نأ مهي ناك لهو ؟ةماركب توق نأ دعب ملعتت ملأ
 ككفتلا) :ركف ؟ًاماق اهسفن يه ةبقاعلا نوكتس امأ !ضرألا عاقب نم ةعقب ةيأ

 نهاو لكيهف ءاهرود ةّمرلا رويط دؤت مل اذإو .دودلا راغصو ,نفعلا عضوملاو ءللحتلاو
 اذهو . دربلا نم تومتو ,يوتكت كنإ) :ركف مث .(سبيتم دلجب ةاطغم ةَرّفَصَم ماظع نم

 الو رويطلا لتقب ةصاخلا ةريغصلا ةصاصرلا الو ,فوخلا نكي مل .(ىمحلاب فرْعُي ام
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 ام ىلع نكي مل هيف ام ًائيش نأب رعشي أدب دق ناك هنأل كلذ .اضرم ناك :نيكسلا حرج
 سادنونمابيا" عم ةعرزملا كلت يف ناك نيح .دلجلا يدترملا لجرلا موجه لبق ىتح .ماري

 رئاس يف رشتنبو ةيفخ هئاضعأ دحأ شهني ناك هّنِإف بطخلا ناك امهمو ."سفلاكنوغ
 اي كتايح يف ديدج رخآ ءيش اذهو .غيلب حرجب ًاباصم سيلو .ًاضيرم ناك .هندب
 ىلإ كضيرعتب كلذو توق نأ لبق كميلعت لمكي نأ ردقلا ديري) :ركف .ميدقلا يبحاص

 نأ عطتسي مل هنأل كلذ ليلعب .ضرع كهتتنم ًالوأ . (طق لبق نم اهب رمق مل براجت

 ةغيلب ةروصب لجأ ؟حيرج . هر لا را ل اموي ركذتي
 هيلع ًايشغم عقي نأ كشو ىلع هنأ رعش .ًادبأ ؟ضيرم امأ .ةنولشرب يف ةدملا كلت يف

 هنأب سدحلا اذه مل ؟ريكفتلا ةلصاوم يف هل ىنعم ال يذلا دهجلا اذه مل .ةظحل يأ يف

 ناك اعاتب تمت تلعب دف "نروخ" نإ ةأجن سحأ .ركفي لظ املاط اًيح ىقبيس

 رانلا نأل اهتيؤر عيطتسي داع ام .هنيمي ىلإ اهسفنت توص عامس عيطتسي ال لازيال

 .اماق تأفطنا

 ةيتاوملا ريغ فورظلا نأ آمتمتم .كلذ ثبعب ًاملاع .هتايونعم عفري نأ لواح

 ةفيحص ىلإ ًاباطخ بتكيس هنأ هسفن ىلإ ًاثدحتم «ةرباثملا ىلع قحلا يروثلا ثحتست

 باطخو (سودوناك) يف ثداح وه ام نيب هبشلا هجوأ ىلإ ًاريشم (ةروثلا ةرارش)

 ناس) يداوو (دنوفودوشال) ةنيدم يف نييفرحلاو تاعاسلا ىعناص ىلإ هجوملا "نينوكاب"

 تاضافتنالا ثدحن ال عينصتلا ةياغ ةعتصملا تاعمتجملا يف هنأب ةانا دج (هييما

 اهيف رسخت ال يتلا ةيعارزلا ةفلختملا راطقألا يف لب ."سكرام" ابنت امك  ,ةميظعلا

 .ليزاربلا ىتحو ءايسورو ًالثم اينابسإك .ًائيش ةسئابلا نيحالفلا ريهامج

 اهيأ اي بيختس كلامآ) :هركف يف "سفلاكنوغ سادنونمابيا" خبويل طشن مث

 .ةعرزملا ف رشتسم ىف ٠ ؛كتمحر تحت تنك نيح ينلتقت نأ كيلع ناك .يزاوجروبلا

 .هتليلد ةباشلا نوكتسو ؛برهي فوس .ىفاعتي فوس .(برهأ فوس .ىفاعتأ فوس

 ةينانألا :نييزاوجروبلا متنأ هنولثق ام دض (سودوناك) يف براحيو ةباد قرسي فوسو
 ...عشجاو ةيكوكشلاو
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 يناثلا ءزحلا



 ها

 يلايل نم ضيقنلا ىلعو .اهلودس يخرت ءاسملا لالظ تناك امنيب .ةرارحلا فخت مل

 نم ىظلتت (رودافلس) نإ .ميسن نم ةحفن درجم ىتح كانه نكي مل :ئزرخألا هنيصلا

 عراوشلا اياوز يف ةيزاغلا حيباصملا أفطت ذإ .داوسلا كلاح ليللا .ةملظلا يف ةرارحلا

 يه تأفطنا دق ىراهسلا تويب حيباصم نإ امك .ةيدلبلا نم رمأب ليللا فصتنم دنع

 يف كانه ةءاضم لازتال طقف (سايستون يد لانروج) ةفيحص ذفاون .ةرتف لبق ىرخألا

 ىلع ةفيحصلا مسال قينألا (يطوغلا) طخلا لعجي اهقلأت نإ .ةميدقلا ةنيدملا يلاعأ
 .ةءارق قشأ يمامألا بتكملا ذفاون جاجز

 عئانص نأ ديب .فاغ ناصحلاو يذوحلا نم لكو .بابلا جراخ ةريغص ةبرع ةمث

 يذلا طئاحلا ىلإ مهقفارم نودنسي مهو ؛نونخدي ,نوظقي "سفلاكنوغ سادنونمابيا"
 ىلإ نيريشم سمهلا هبشي امب نوثداحتي مهنإ .ةفيحصلا بتكمل مخاتملا قدنخلا ولعب
 واكياسنوك يداروينس اسون) ةسينكلل مخضلا مرجلا ثيح كانه .لفسألا يف ام ءيش

 تناك .اليلق الإ ةملظلا يف نايري ناداكي ال يرحبلا ديحلا لوط ىلع دّبَرلا ةفاحو (ايارب

 ىتح قيرطلا اذه ىلإ دوعت نلو ليلق لبق اهتلوج يف ترم دق ةلايخلا ةطرشلا ةيرود

 .رجفلا

 كلذ ةمث ,ةطلتخملا بتكملاو خاسنتسالا ةفرغ يف ًاديرف ًاديحو .لخادلا يفو

 حيحصتب ةصاخلا ةكيمسلا هتراظن هلعجت يذلا .ميسولا ريغ ,فيحنلا ,عفايلا يفحصلا

 شيرلا لدب زو ةشيرب ةباتكلا ىلع هرارصإو .ةيلاتتملا هساطع تابونو ءرصبلا رصق
 حيبقلا هسأرو .هبتكم ىلع ًابكم ؛ةعرسب بتكي هنإ .بتكملا يفظوم ةكوحضأ .ةيندعملا

 ةيوازب بتكملا قوف بدودحي هلعجت ةسلج يف ريغصلا حابصملا ءوض ةلاه يف حباس

 وذح هعفري ًاريغص ًارتفد عجاريل وأ «ةربحملا يف هتشير سمغل الإ فقوتي نأ نود ءاقرخ
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 امك .ليللا يف ثعبنملا ديحولا توصلا يه هملق ةشخشخ نإ .اهسمي داكي ىتح هتراظن

 ءرخآلا وه ءاضملا ءاهريرحت سيئرو ةفيحصلا كلام بتكمو .ةليللا نكاس رحبلا نإ

 لني نيح نكل .هتلواط ىلع مان دق "سفلاكنوغ سادنونمابيا" ناك ول امك ءتماص

 يجراخلا بتكملا زايتجا يف عرسيو ,هتلاقم نم ةريخألا ةملكلا رصبلا ريصق يفحصلا

 ناتحوتفم هانيعو هراظتنا يف هدجي .(يروهمجلا يمدقتلا بزحلا) سيئر بتكم لخديو
 يفحصلا ىري نيحو ,ناتعطاقتم هيديو بتكملا ىلإ نادونسم هيقفرم نإ .امهادم ىلع
 ةقاطلا كلت هماظعو هتامسق دكؤت يذلا ماظعلا زرابلا رمسألا ههجو يختري .ًالخاد

 هل ضمغي نأ نود ةيسايسلا تاعامتجالا يف ةلماك يلايل ءاضق نم هنكمت ىتلا ةينطابلا

 .(ًاريخأ ء.نسح) .لوقي هنأكو .بعتلل رثأ يأ نود يلاتلا مويلا لاوط لمعلا مث .نفج

 (؟تلمك له) :متمتي
 نكل .اهايإ هلوانيو قاروألا ةقبط رصبلا ريصق يفحصلا كسمي .(لجأ) -

 ام اذإف ًايلاع يل اهأرقت نأ لضفألا) :لوقي .اهذخأي ال "سفلاكنوغ سادنونمابيا"

 .(ءوضلا ءازإ كانه .ًايسرك دعتقا .اهتيهام نع نسحأ ةركف يدل نوكتس اهتعمس

 ةبون ًاريخأو ,ىرخأ مث .ةسطع هتمهد .ةءارقلا يف عرشي نأ كشو ىلع وه امنيبو

 ةفخ يف .هنأك هندر نم هبحسي مخض ليدنمب هفنأو همف ةيطغتو هتراظن عفر ىلع هلمحت

 «.رخ انس وبلا

 هعطاقي .نقتحملا ههجو ًاحسام .(فيصلا اذه ةبوطر اهّنإ) :ارذتعم لوقي

 (ءاجر أرقا .كلذ فرعأ) :ةرشابم "سفلاكنوغ سادنونمابيا"
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 ت2

 _ يوق نطو .ةدحتم ليزارب -

 سايستون يد لانروج

 (سفلاكنوغ سادنونيمابيا" :اهبحاص)

 ١م8ا/ يناثلا نوناك " يف ايهاب

 .ةيفلخلا (سودوناك) يضارأ يف "وتيرب يدوينوربف" دئارلا ةلمح راحدنا

 .ةديدج تاروطت
 (يتاذلا مكحلل "ايهاب") بزحو ةيالولا مكاح مهتي (يروهمجلا يمدقتلا بزحلا)

 .يلابلا يلايربمإلا ماظنلا ةداعإل ةيروهمجلا ىلع رمآتلاب

 ظ .يزيلكنا سوساج ةثج

 نايصع دامخإل يداحتالا شيجلا لخدت ءارو ًايعس (وير) ىلإ نييروهمجلا ةنجل رفس
 .نيمادهلا نيبصعتملا

 :"رازيس اريروم" ديقعلا ىلإ (ايهاب) يف نينطاوملا ةيقرب
 :(ةيروهمجلا اوُدقنأ)

 اول نه شاوق قمنا وللا تنير درست وردا :داكارلا زا ةيرك سعت ةلمتللا راسا نإ
 نيب ؤطاوتلا تامالع ديازتو ؛نيثالثلاو ثلاثلاو ءنيرشعلاو سداسلاو عساتلا ةاشملا
 مكحلا) ةيضقب مهتالصب نيفورعم (ايهاب) ةيالو يف ضارأ كالمو (يزيلكنالا جاتلا)

 ,ىرخأ ةهج نم (سودوناك) يف نيبصعتملا دوجوو ؛ةهج نم يضاملا ىلإ نينحلاو ؛(يتاذلا

 .(ايهاب) ةيالول ةيعيرشتلا ةيعمجلل ىرخا ةبخاص ةسلج نع ةعمجلا ءاسم يف ضخم

 بزحلا) مهتا "سفلاكنوغ سادنونمابيا مود" مرتحملا بئانلا .هسيئر ةطساوبو

 كلذكو "ناين ررول يد" ةباخت ء(ايعابز ةنالز يكاخ يدعو (قروومتلا دنقلا
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 ةيروطاربمإلا نوؤشلا ريزو - "افارب اناك يد" نورابلاب ايديلقت ةطبترملا تاعامجلا

 ةراثإب «(يناطيربلا جاتلا) ىدل يناثلا "وردب مود" روطاربمإلل قباسلا ريفسلاو .قباسلا

 ضرغل .ةرتلكنا ةدعاسم لضفب .حالسلاب ةاصعلا ديوزتو (سودوناك) يف درمتلا
 لخدتت نأ (يروهمجلا يمدقتلا بزحلا) باون بلط .ةيكلملا ةداعإو ةيروهمجلا طاقسإ

 مود" مرتحملا بئانلا هامس ام دمخت يك (ايهاب) ةيالو يف ًاروف ةيداحتالا ةموكحلا

 ةرتلكنا عشجو .دلبلا ييطارقتسرأ بناج نم ةيدرق ةرماؤم" "سفلاكنوغ سادنونمابيا
 ( ايهاب) ننف ةززاناتايبصختت هم ةنلوح هيل نا قلعا امك ."ليتاربلا ةةاويدترديغمملا

 تاءادن لوح "سيروم يد ةتندورب" سيئرلا ةعجارمل (وريناج يد وير) ىلإ 55 دق

 وينوتنأ" ةكرح ةدابإل يداحتالا شيجلا نم تاوق لاسرإب ةبلاطملا (ايهاب) يف ريهامجلا

 .ةمادهلا "وريسلنوك
 ةليخ راجت ني ابيكم لق نصوشا نأ ةيعفملا ( ةويمدقتلا نووووفيفلا) نكذ

 مغرو .,ةقيقحلا هذه مغر .هّنأو .ًاحّلست لضفأو ًاددع رثكأ ةاصع دي ىلع "وتيرب"

 ةثجو ء(سودوناك) ىلإ ةلسرم (ارايبوبيا) ةبصق ىف ةيزيلكنإ قدانب ةنحش فاشتكا

 مكاحلا ةماخفلا بحاص نم ًاءدب ؛ةلودلا تاطلس نإف "لاغ ويليلاغ" يزيلكنإلا سوساجلا

 ةيروفلا اهتبلاطم مدعب كلذو ؛نيتهوبشم ةيبلسو ًاصوكن ترهظأ دق ."انايف زيول مود"
 تتاب يتلا ةرماؤملا هذه دامخإ ةيغب .(ايهاب) يينطو بلطم وهو يداحتالا شيجلا لخدتب

 .هسفن يليزاربلا نطولا دوجو ددهت
 "كور يدوزيلأ مود" مرتحملا بئانلا .(يروهمجلا يمدقتلا بزحلا) سيئر بئان الت

 ةيكلملا ةضافتنالا قحس نع لوؤسملا طباضلا .ءيروهمجلا شيجلا لطب ىلإ ةلسرم ةيقرب

 اريروم" ديقعلا ."وتوسكب ونايرولف" لاشراملل زرابلا نواعملاو ء(انيراتاك اتناس) يف

 تاجاجتحا مغرو .(ةيروهمجلا ذقنأ لاعت) :ةيلاتلا ةبضتقملا ةلاسرلا ىلع صنت "رازيس

 نييرودافلسلا نيبخانلاو رسألا بابرأ نم "70 ءامسأ مرتحملا بئانلا أرق :ةيرثكألا باون

 .ةيقربلا ىلع نيعقوملا

 بحاص .ةيعيرشتلا ةيعمجلا سيئرو (يتاذلا مكحلا بزح) سيئر بئان نلعأ
 ًالجر نأب ءاحيإلا درجم ةعيضو ةياشول اهّنِإ "ويشتوموغ يدوتربلادأ" ريسلا ةداعسلا

 يف لضفلا هيلإ دوعي يذلا (ايهاب) يف ةزرابلا ةيصخشلا ."افارباناك يد" نورابلا لثم
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 سرادمو ةيريخ تايفشتسمو ًاروسجو ًاديدح ًاككسو عراوش ةيالولا هذه كالتما

 ًايبايغ ؛كلذ قوف .هيلإ هجوملا - ماهتالل ةضرع نوكي دق ةماعلا لاغشألا نم ريثكلاو
 .ليزاربلا ةدايس دض رمآتلاب -

 هبيرق حبسي نأ لضفي ةيعمج لا سيئر نأ "رترام ونايرولف مود" مرتحملا بئانلا نلعأ

 كوفسملا دنجلا مد نع ثدحتلا لدب روخبلا قبع يف "افارباناك يد" نورابلا هبزح سيئرو

 ةحلسألا نع وأ ءارقحلا (نيينايتسابسلا) دي ىلع (ويابماك) لبج ىلعو (اواوا) يف

 فشتكا يذلا "لاغ" يزيلكنإلا سوساجلا نع وأ لخادلا يف اهيلع ىلوتسملا ةيزيلكنإلا

 ةروانملا هذه ىّرعت له) :لاؤسلا اذه لؤس مث .(ارايبوبيا) يف يفيرلا سرحلا هتثج
 لاق (؟حاترم ريغ مرتحملا ةيعمجلا سيئر لعجت عيضاوملا هذه نا ةقيقح ىلإ ةعرابلا
 يف .نييروهمجلا نإ "'ويريسلغ ودراودا مود" (يتاذلا مكحلا بزح) نع مرتحملا بئانلا

 اهسيساوجب ةلماك ."لوينيغ دنارغ" طف نم تارماؤم نوعرتخي ,ةطلسلل مهقوشت

 يد" نورابلا سيلأ) :لءاست مث .ءالقعلا (ايهاب) يلاهأ ةكرحضأ مهلعجي امم .صربلا

 نم يضارأ نولتحي الأ ؟ةاسقلا نيبصعتملا كئلوأ نايصعل ىلوألا ةّيحضلا "افارباناك

 :نلعأ يذلا "ساداكروه ساتناد مود" مرتحملا بئانلا هعطاق كاذ دنع .(؟هتعطاقم

 مرتحملا بئانلا باجأ .(؟ًاعوط مهيلإ تملس لب .تّبصتغا ام ضرألا كلت نأ ول اذامو)

 ملاذ ءاميك ”نضاداكر وش نساستاو ود" دجلا بئانلا لاس زأب "يريستلع وهز ازوأ قفا
 .همالك ءانثأ آبذهم ًالجر عطاقي الأ هيلع نأ (نييزيلاسلا ءابآلا) ةسردم يف هومّلعي

 ملكتملا نأ هلابب رطخي مل هّنِإ ًاروف "ساداكروه ساتناد مود" مرتحملا بئانلا باجأف

 هذه ىلع باوجلا نإ "ويريسيلغ ودراودأ مود" مرتحملا بئانلا خرصف .بذهم لجر
 سيئر راشأ انه .ةقيقحو ًاقح تاراذتعالا مَدَقَت ملام .فرشلا ةحاس يف نوكي ةناهألا

 مود" مرتحملا بئانلا ىلع "ويشتوموغ يدوتريبلادا" ريسلا ةداعسلا بحاص .ةيعمجلا

 نلعأ .اهتماركو ةسسؤملا فلآت لجأ نم هليمزل هتاراذتعا مدقي نأ "ساداكر وه ساتناد

 يف دعي مل هنا درجم هلوقب دصقي ناك هنا "ساداكروه ساتناد مود" مرتحملا بئانلا

 وأ تانورابلا وأ ناسرفلا ىنعمب نوبذهم لاجر .ةقدلا هجو ىلعو ؛هملع بسح «ليزاربلا
 زنايوولف 'لاشرانلل :ديحملا ةيروعمللا ةيركملاب ا يدنا كلا بضيو فاعتؤاك اغلا

 تراص .دبألا ىلإ نييليزاربلا بولق يف هاركذ ايحتس يذلا ,لضافلا نطاوملا ."وتوسكب
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 ىلإ ةءاسإلا دصقي مل هنإ لاق هنكل .ىودجلا ةهدع قرو تاصاصق ءالبنلا باقلأ لك
 .راذتعالا اذه ريخألا لبقف ."ويريسيلغ ودراودأ مود" مرتحملا بئانلاب كلاب امف .دحأ

 لجر ىلإ ةءاسإلاب حامسلا عيطتسي ال هنا "اربيس اخور مود" مرتحملا بئانلا لاق

 نيدوقح لاجر بناج نم ء.اهتزعو ةيالولا فرش وه يذلا "افارب اناك يد" نورابلا لثم
 اهادسأ يتلا عفانملا نم ةئملاب دحاو درجم ىتح (ايهاب) اوبهي مل مهنأ مهتالجس نيبت

 تايقرب لاسرإ بجي اذامل مهفي نأ نع زجع هنأ فاضأو .(يتاذلا مكحلا بزح) سسؤم

 ناك يذلا وهو (ايهاب) ىلإ مودقلل ."رازيس اريروم" ديقعلا .(ةبقاعيلا ) دحا وعدت

 نأ ؛(انيراتاك اتناس) يف ةضافتنالا اهب َدَّمَحَأ ىتلا ةوسقلا نم هيلع انمكح اذإ ؛هملح

 لوقلا اذه .رطقلا "ريبسبور" ودغيو ليزاربلا يف ةماع ةحاس لك يف تالصقم بصني

 اوفقو نيذلا (يروهمجلا يمدقتلا) بزحلل نيمرتحملا باونلا نم ًابضاغ ًاضارتعا راثأ

 "رازيس اريروم" ديقعلاو "وتوسكب ونايرولف "لاشراملاو شيجلا ةايحب فاتهلاب اوجضو
 داع .ةيروهمجلا لاطبأ دحأ مسا داوسلاب خطلت يتلا ةناهإلا هذه نع ةيضرت اوبلطو

 ديقعلاب نعطلا دصقي مل هنأ ًانلعم ةباطخلا ةحاب ىلإ "اربيس اخور مود" مرتحملا بئانلا

 لاشراملا موحرملا ىركذ ىلإ ةءاسإلا الو ؛ةيركسعلا هايازم هبجعت يذلا "رازيس اريروم"

 لخدت ئواني هنأب حضويل لب ,ةيروهمجلل هتامدخب رقي يذلا ."وتوسكب ونابرولف"
 نادلبلا كلت سيضم: ىقلت:ليزاربلا ئزيدنآ ةري هل هنأ كلذ :ةسابسلاب نييركسعلا
 نم عاذت ةيمسر تانايبل ًابقاعت نوكي نأ اهخيرأت دعي مل يتلا ةيبونجلا ةيكيرمألا

 يذلا وه يليزاربلا شيجلا نإ هركذيل "لوب يدوزيلا مود" مرتحملا بئانلا هعطاق .تانكذلا

 ةيناث نومرتحملا ةضراعملا باون ضهن كاذ دنع .ةيروهمجلا سسأو ةيكلملا ىهنأ دق ناك

 لصاو ."رازيس اريروم" ديقعلاو "وتوسكب ونايرولف" لاشراملاو شيجلل مهريدقت اونلعأو

 فخسلا نم نإ حرص نأب ةعطاقملا كلت دعب هتاظحالم "اريبس اخور مود" مرتحملا بئانلا

 ًارارم دكأ دق ”انايف زيول مود" مكاحلا ةماخف ناك نيح ىف ةيداحتالا ةطلسلا لخدت بلط

 (ينايتسابسلا) نونجلاو ةيصوصللا رباد عطقل ةمزاللا لئاسولا (ايهاب) ةيالو ىدل نأ
 نأ ةيعمجلا "سفلاكنوغ سادنونيمابيا مود" مرتحملا بئانلا رّكذ .(سودوناك) هلثمت يذلا

 بئانلا لأسو ؛لخادلا يف نيتيركسع نيتلمح نم رشعلا اوكلهأ نأ مهل قبس ةاصعلا

 ريربت لبق هيأر بسحب اهريمدت مزلي ىرخأ ةيركسع ةلمح مك "اريبس اخور مود" مرتحملا
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 يفكت ةينطولا نأ "”ساداكر وه ساتناد مود" مرتحملا بن بئانلا لاق .ةيداحتالا ةطلسلا لخدت

 هدوهج سركي صخش يأ لحولا يف ررجي يك رخآ صخش يأ ىلإ وأ هيلإ ةبسنلاب ًارربم

 ؤطاوتلاب ةيروهمجلا دض ةدرلا نايصع ةراثإل ,ىرخأ ةرابعب .وأ ركعلا ءاملا يف ديصلل

 نأ ىلع ناهرب لوأ نإ "سواديب سليل مود" مرتحملا بئانلا لاق .نوؤخلا هرتلكنا عم
 دي ىلع ترج يتلا ثداوحلاب ناك وحن يأ ىلع ًاطروتم ناك ام "افارب اناك يد" نورابلا

 رهشأ ذنم ليزاربلا جراخ ناك هّنأ ةقيقح وه ءامدلا ىلإ نيشطعتملا (سودوناك) ةاصع

 مدع ىلع سيل" ًاليلد دعي دق هبايغ 0 "رترام ونايرولف" مرتحملا بئانلا لاقف .ةدع

 ,ثدحلا عقوم نع داعتبالا اذه لثمب عدخي نأ دحأل نكمي الو ؛ًاماق سكعلا لب "هعولض

 وأ ليوخت نود ةيالولا يف ًاعبصإ كرحي نأ عيطتسي دحأ ال ْنأ ملعت (ايهاب) لك نإ ذإ
 نها نبا ذاك وهب ساعت او: نود ءسللا يكادلا لاق: "اقازر .اناك" نورانلا نه عنرس رمأ
 نحش ةيضق ةشقانم دانعب نومرتحملا ةيرثكألا باون ضفري نأ قئاثولل فشاكلاو بيرملا
 جاتلا) فرط نم لسرملا ”لاغ" يزيلكنإلا سوساجلا ةلأسم كلذكو ةيزيلكنإلا ةحلسألا

 ةداعس ءمرتحملا ةيعمجلا سيئر لاق .ةريرشلا مهططخ يف ةاصعلا ةدعاسمل (يناطيربلا

 لهجلاو ةيهاركلا اهيلق يتلا تاليختلاو تانهكتلا نإ "ويشتموغ يدوتربلادأ" ريسلا

 لزنيس "افارباناك يد" نورابلا نإ نلعأ امك .قدصلا لوق درج ةرشابم اهديدبت نكمي

 مكحلا) ا (ايهاب) ئطاوش ىلإ

 ليبس ريخ كلذ نوكيسو .قحتسي يتلا رصنلا ةوافحب يلاهألا رئاس لب طقف (ىتاذلا

 تاطلسو هبزح مساو همسا طبر نولواحي اوناك نيذلا كئلوأ بيذاكأ نع د نكم

 .(سودوناك) يف يونعملا خسفتلاو ةيصوصللا اهتراثأ يتلا ةفسؤملا ثداوحلاب (ايهاب)

 "افارب اناك يد" نورابلا مهسيئرل اوقفصو اوفتهو نومرتحملا ةيرثكألا باون ماق كاذ دنع

 ىلع نيسلاج (يروهمجلا يمدقتلا) بزحلل نومتنملا نومرتحملا باونلا يقب نيح يف
 .ىضرلا مدع ىلع ةمالع اهنوزهي اوذخأ يتلا مهيسارك

 نأ ةجزمأللو تابطرملا لوانت نيمرتحملا باونلل حاتيل ةتقؤم ةروصب ةسلجلا تعفر

 ةيماح تالداجم تعمس ,تاشقانملا فقوت نم ةزيجولا ةدملا هذه لالخ يف ,نكل .أدهت

 نيبئانلا نم لك ءاقدصأ رطضاف ,ةيعمجلا تارمم يف فينع مالك لدابتو سيطولا
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 ىلع اكشوأ نأ دعب امهقيرفت ىلإ "اريبس اًخور مود"و "رترامون ايرولف مود" نيمرتحملا

 .مكالتلا ىلإ ءوجللا

 يد وتربلادأ" ريسلا ةيعمجلا سيئر ةداعس حرتقا ةسلجلا تفنؤتسا نيحو

 عرشت نأ .ةيسمألا كلت يف مهيلع ضورعملا لامعألا لودج لوطل ًارظن ."ويشتوموغ
 ككس دم ضرغل ةيلخادلا ةرازو اهتبلط يتلا ةديدجلا ةينازيملا تادامتعا ةشقانمب ةيعمجلا

 قنح حارتقالا اذه راثأ .ةلودلل ةيلخادلا يضارألا نم ةيئانلا عاقصألا حتفل ةديدج ديدح

 !ةنايخ" :نيفتاه اوضفتنا نيذلا (يروهمجلا يمدقتلا) بزحلا يف نيمرتحملا باونلا

 مث نمو (ايهاب) هجاوت ةلكشم رطخا لوح ةشقاتملا فابكتنا اميلطر" [ةركام ةروانم

 ةيرثكألا تلواح اذإ هنأ "سفلاكنوغ سادنونمابيا مود" مرتحملا بئانلا رذح .اهلك دالبلا

 نوؤش يف (يناطيربلا جاتلا) لخدتو (سودوناك) يف ةدرلا ةروثب ةقلعتملا ةشقانملا زواجت

 اوحماستي نل مهنإو .ةيعمجلا ةعاق ةضراعملا ءاضعأ نم هؤالمزو وه كرتيسف ليزاربلا
 تاروانملا هذه لثم ىلإ ءوجللاب بعشلا عادخل ةيرثكألا بناج نم ةلواحملا هذه ءازإ

 عنمل مرتحملا ةيعمجلا سيئر دوهج نإ "كدر يدوزيلأ مود مرتحملا بئانلا لاق .ةفيخسلا

 ةشقانمل هرارطضا يف (يتاذلا مكحلا) بزح جرح ىدم ىلع ًاسوملم ًاليلد لثمت شاقنلا

 رسمألاب كلذ نكي ملو ؛ةيزيلكنالا ةحلسألاو "لاغ" يزيلكنالا سوساجلا عوضوم

 زيلكنإلا عم هفطاعتو ةيكلملا وحن ةيناحلا "افارباناك يد" نورابلا لويم نإ ذإ برغتسملا
 .عيمجلا ىدل ةفورعم

 باون نأ "ويشتوموغ يدوتربلادا" ريسلا ةداعس مرتحملا ةيعمجلا سيئر َنابأ
 نأو ء«زازتبالا اذه لثم ىلإ ءوجللاب صخش يأ ةفاخإ يف اوحلفي نل نيمرتحملا ةضراعملا

 يف .ةينطولا قلطنم نم ءًادج ينعملا بزحلا ًاديدحت وه (يتاذلا مكحلل ايهاب) بزح
 يف مالسلاو ماظنلا ةداعتساو (نيينايتسايسلا) (سودوناك) يبصعتم ةكرح دامخإ

 .هيف كامهنالا ىلإ نوقاوت شاقنلا يشاحت نم ًالدب مهنإ فاضأو .ةيفلخلا يضارألا

 نيذلا ىوس عيطتسي ال هّنِإ "هدنوي يد ساكيس واوج مود" مرتحملا بئانلا لاق

 موعزملا يزيلكنإلا سوساجلا نع ثيدحلا اولصاوي نأ فخسلا راعشتسا ىلإ نورقتفي
 سرحلا بناج نم (ارايبوبيا) يف .معز امك .ةمحفتملا هتثج تدجو يذلا "لاغ ويليلاغ"

 ,بعشلا يأر قفو ىلع ١ تدنج اهّنأ وه فيضي نأ دوي ايشليم مهو .(ايهاب) ل ىفيرلا
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 نم ةيكاغ: تاضارتعا تاملكلا كلت: ترانأف :ةضرافملا باح اح نم:كيحيوو فلومو

 واوج مود" مرتحملا بئانلا مدقت .(يروهمجلا يمدقتلا) بزحلل نيمرتحملا باونلا

 دق (ايهاب) يف ةيناطيربلا ةيلصنقلا نأ اهدافم ةيفاضإ ةمولعمب ”هدنوي يد ساكيس

 ٍضام وذ "لاغ" هسفن يمسي يذلا صخشلا نأب اهملع دعب ءاهنوك ةقيقحب تدهش
 5-5 نإو ءكلذ بجومب فرصتت يك نيرهش لبق كلذب ةيالولا تاطلس تغلبأ دق ,ئيس
 ,هيلإ اموملا ىلإ لسرملا :دالبلا نم درطلا رمأ رضحتساو كلذ دكأ دق (ايهاب) ةطرش

 .(زييسرامال) ةيسنرفلا ةرخابلا رهظ ىلع ةرداغملل هسفن ئيهي نأ هيلع بجوت يذلا

 دق "لاغ ويليلاغ" مساب فورعملا صخشلا نوك ةقيقح نإ مرتحملا بئانلا فاضأ امك

 ةتبلا ليلدلا ميقت ال ,قدانب هعمو ةيالولا لخاد يف رهش دعب ّدجو مث ءدرطلا رمأ ىصع
 لهو كل 3 نيم نسكعلا ىلع لدت لب :ةعتعا ةلود غدت“ نأ ةينابس ةزهازم: ةوحو ىلغ

 ينومضم نيرتشم ىلإ ةحلسأ برهي نأ لواحي ناك ركذلا فنآ لفاسلا نأ ىلع .حجرألا
 نيذلا (نيينايتسابسلا) نيبصعتملا يا ,ةددعتم تاقرس نم لاملا مهزانتكال .عفدلا

 مود" مرتحملا بئانلا اهادبأ يتلا تاظحالملا نأ امبو ."وريليسنوك وينوتنأ" مهمعزتي
 ةضراعملا باون ةيحان نم كحضلا نم ةفصاع تراثأ "هدنوب يد ساكيس واوج

 سيئر بلاط .سيدق ةلاهو كالم يحانج كلمي هنأ نيحوم نوئموي اولعج نيذلا نيمرتحملا
 .ةيعمجلا يف ماظنلا مازتلاب "ويشتوموغ يدوتربلادأ" نورابلا ةداعس ءمرتحملا ةيعمجلا

 ةجضلا هذه لثم ةراثإ قافنلا نم نإ "هدنوي ه» ساكيس واوج مود" مرتحملا بئانلا لاق

 ةرجاتملاو بيرهتلا نأ عيمجلا ملعي امنيب :ةيفلخلا يضارألا يف قدانب عضب فاشتكا لوح

 كلذ نكي مل اذإو .فسألا عم ,لخادلا يف ًابيرقت ةماعلا ةدعاقلا اتناك ةحلسألاب

 يمدقتتلا) بزحلا حلس فيك اوللعي نأ نومرتحملا ةضراعملا باون عيطتسي لهف ًاحيحص
 يذلا صاخلا شيجلا ليكشتل مهودنج دق اوناك نيذلا ةاصعلاو راصنألا (يروهمجلا

 ازواجتم لمعلا هنم دوصقملا ضرغلا ناك يذلاو يفيرلا (ايهاب) سرح مساب فرع

 "هدنوي يد ساكيس واوج مود" مرتحملا بئانلا نأل ًارظنو اذه ؟ةيمسرلا ةلودلا تاسسؤم

 يمدقتلا بزحلا) باون بناج نم كلذو .ةنيهملا هتاملك ببسب ةقناخ ةيرخس عضوم ناك

 يف ماظنلا مازتلاب ةبلاطملا ىلإ مرتحملا ةيعمجلا سيئر رطضا .نيمرتحملا (يروهمجلا
 ةيقتاعلا زهلا ةيعجملا
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 اوراص نيمرتحملا ةيرثكألا باون نإ "سفلاكنوغ سادنونمابيا" مرتحملا بئانلا حرص
 نيذلا كئلوأل ثدحي امك .رثكأف رثكأ اهسفن مهبيذاكأو مهتاضقانت يف نيلحوتم

 يذلا وه هسلل ينمرلا نيرا نال ءاسستلا اقر ةصئاقلا عونا لامر ىله ور ريس
 سرحلا نإ كلذ ."لاغ" يزيلكنالا سوساجلاو .ةيزيلكنالا قدانبلا ىلع ىلوتسا دق ناك

 ةنواعتالا نركفلا اطلس تت :ةليصا ةوبتك ةينطو ةنيبا تلة ةقرتقا 5ك

 ةلواحم ةيأ عنمل ةمزاللا تاءارجإلا لك تذختاو ءتعقو يتلا ثداوحلا ةروطخ ىلإ

 ةكاحملا ةرماؤملا يف (يناطيربلا جاتلا) عم نييلصألا نييكلملا نواعت ىلع ةلدألا ءافخإل

 يف هنإ لاق مث .اهيف حمرلا سأر (سودوناك) تناك يتلا ؛ةيليزاربلا ةدايسلا دض

 ربع ؛نولقني زيلكنا سيساوج دوجوب طق ةيروهمجلا تملع امل يفيرلا سرحلا الول .عقاولا

 ,كاذ دنع .(سودوناك) يف ةدرلا لهأ ىلإ قدانبلا نم تانحش ,.ةيفلخلا يضارألا

 سوساجلل ديحولا رثألا نأب هربخيل "ويريسيلغ ودراودا مود" مرتحملا بئانلا هعطاق

 ةأرمال نوكي نأ يرح رعّش نم ةنفح وه ,هيلع رثع دق ناك يذلا .ريهشلا يزيلكنالا
 ةيعاتم ند كحطلا ترانا عكر كاك داس رح يدا نعل اردع
 هله دعب ”سنلاك هج سادكوثناب] درزلا نحمل بناقل سار اهب ةضرانلاكيرتكألا
 نكل .هعطاق دق ناك يذلا مرتحملا بئانلا نم اذه ةباعدلا سحل للهي هنإ ًالئاق ةعطاقملا

 نع ًاعافد اوطقس نيذلا نيينطولا مد لازيال نيحو .ةدايسلا يف رطقلا حلاصم دّدَهُت نيح

 ةبسانم ةظحللا نوكت ال دقف ًائفاد (ويابماك هتنوم) حوفس ىلعو (اواوا) يف ةيروهمجلا

 .نمردعحما ةكراعملا باوت نم قيفصتلا نف ةفضاغ ثراثا ةظطحالف كلعو:«تاكنلل

 ىلع ةجحلا تباث ًاليلد كانه نأ ةيعمجلا "كور يدوزيلا مود" مرتحملا بئانلا رّكذ

 رارقإلا ضفر نإ لاقو .ةيزيلكنالا قدانبلا عم (ارايبوبيا) ىف تدجو يتلا ةثجلا ةيوه

 نإ ةقيقحب ةيعمجلا ركذ امك .راهنلا ءوض دوجوب رارقإلا ضفرك ليلدلا اذه لثم دوجوب
 ةقالع ىلع اناكو "لاغ ويليلاغ" يزيلكنإلا سوساجلا الباق دق اناك نيذللا نيصخشلا

 زيمتملا يساطنلاو "دتشر ناف ناي" نطاوملا امهو ء(ايهاب) يف هثوكم ةدم هعم ةميمح

 هترتس ؛يزيلكنالا سوساجلا سبالم اصّخش دق "اريفلوأ اس يداتستاب هيزوه" روتكدلا

 رمحألا رعشلا كلذ نم مهأ وه امو .هصخت اهنأ ىلع .هتمزجو هلاطنب مازحو ةليوطلا

 .هنوصقي مهلعج ام ةنطفلا نم ةثجلل فشتكملا يفيرلا سرحلا دارفأل ناك يذلا عماللا
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 هيمارمو يزيلكنالا ءارآ ةيروثب ادهش دق نينطاوملا الك نأب نيمرتحملا باونلا رّكذ امك
 هتثج دوجو نم برغتسي مل امهنم ايأ نأو .(سودوناك١ صخي اميف ةفوشكملا ةيرمآتلا

 اولدأ دق لخادلا ندم نم نيريشك نينطاوم نأب هيعماس رّكذ ًاريخأو .ةقطنملا يف

 ةجهللاو رمحألا رعشلا اذ بيرغلا اودهاش دق اوناك مهنأب يفيرلا سرحلا ىلإ مهتاداهشب

 لاق .(سودوناك) ىلإ هنوذخأي ءالدأ ىلع لوصحلا لواحي ةيلاغتربلا ملكت يف ةبيرغلا

 ويليلاغ" صخشلا نأ ركني دحأ نم ام هنإ "هدنوب يد ساكيس واوج مود" مرتحملا بئانلا

 ىلع ًاغماد اليلد سيل كلذ 1 ديب .(أرايبوبيا) يف .قدانب هعمو :اتيم 0 نفق لا

 111 عيل نا ىلطادعإ) دهب نهرب هل ادمحأ هوك نإ 31 :انويلكلا ابرماج ملوك
 هدم نس ايكو. وأ ايتاملا ىلا ايهنرت وا ايديويشرواايكرافاو اضوشاح نوكأ نكف

 .!؟ ينيصلا جاجدلا

 ةيرثكألا باون تاملك عامس نإ "سفلاكنوغ سادنونمابيا مود" مرتحملا بئانلا لاق

 ةيبنجا ةلود نا ىلع ليلدلا مهيلإ مدق نيح ابضغ اوضتخي نأ لدب نيذلا نيمرتحملا

 ماظنلا ةداعتساو ةيروهمجلا ضيوقتل ليزاربلل ةيلخادلا نوؤشلا يف لخدتلا لواحت تناك

 ةيمهأ تاذ اياضق ىلإ روهمجلا مامتها اولوحي نأ اولواح ميدقلا يطارقتسرألا يعاطقإلا

 عطقأ لكشي ةبنذملا فارطألا كلسم ريربتل ةففخم فورظو راذعأ نع اوشتفيو ةيوناث

 اذهف «(سودوناك) نايصع ءاهنإل اعبصإ عفرت نل (ايهاب) ةيالو ةموكح نأ ىلع ليلد
 (ةيليفايكيملا) دئاكملا نإ .ًاحيحص ءاضر مهيضري .كلذ نم سكعلا ىلع .ءنايصعلا

 دوجوم ليزاربلا شيج نأل ,حجنت نل (يتاذلا مكحلا) بزحو "افارباناك يد" نورابلل
 بونج يف ةيروهمجلا دض ةيكلملا نايصعلا تاكرح عيمج نآلا دحل دمخأ امكو .اهطابحإل

 دالبلا ةدايس نوكت نيح هنإ حرص مث .كلذك (سودوناك) نايصع قحسي فوسلف .دالبلا

 يف عرشيس (يروهمجلا يمدقتلا) بزحلا نإ ؛لوقلا ةلفان نم تاملكلا نوكت رطخ يف
 حرتقا امك .يداحتالا شيجلل مدَقَت ةحلسأ ءارشل لاومأ عمجل ةلمحب ًاديدحت يلاتلا مويلا

 نونحي نيذلل ةيعمجلا تاعاق اوكرتي نإ نيمرتحملا (يروهمجلا يمدقتلا) بزحلا باون ىلع

 ةلابق يروهمجلا ماظنلل دهعلا اوددجيل (هدنارغ وبماك) ىلإ اوجحي ناو .ميدقلا ماظنلا ىلإ

 كلذب اوموقيل ءالؤه قلطنأف :"وتوسكيون ايرولف" لاشراملا ىركذل ًءايحإ ماقملا رمرملا حول
 .نيمرتحملا ةيرثكألا باون قياض امم روفلا ىلع
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 يدوتربلادا" ريسلا ةداعس مرتحملا ةيعمجلا سيئر ًةسلجلا عفر قئاقد دعبو

 ويبصاك): تف ميقا ىذلا طولا لقخلا نع اريرقت اديع وكل لقتت كوس. ."ويشتومرغ

 بزحلا باون بناج نم .يديدحلا لاشراملا ىركذل ءايحإ ماقملا رمرملا حول ةلابق (هدنارغ

 .رجفلا دنع نيمرتحملا (يروهمجلا يمدقتلا)
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 اهيلإ فاضت ةزراف درجم ىلإ ىتح جاتحت ال اهّنِإ "سفلاكنوغ سادنونمابيا" لوقي
 يشخ دق ناك ول امك ءاضر نم رثكأ لب ؛حايترا رظنم ههجو َرظنم نإ .اهنم فذحت وأ
 ةوذ ةلصتفم ةرووضبو:«لانع تون اوت 00 اهأرق يتلا ةلاقملا هذه نم أوسألا

 .ةدحاو ساطع ةبونب الو ىتح .ةعطاقم

 .(كئنهأ) -

 ءاوس .ةيئانثتسا ةصق اهّنِإ) :هعمس دق نكي مل هنأك ودبي يذلا يفحصلا متمتب

 يف فوطي ناك يذلا يهالملا ندم يلاجد دحأ نأ نيبتي نأ .ةبذاك مأ ةحيحص تناك

 ةيوضوفلاب رشبي ناك يذلاو ,يوديلا حاورألا طخ يه ماظعلا نإ ًالئاق "رودافلس" عراوش

 ةداعتسال "نيينايتسابسلا" عم رماتم يزيلكنإ سوساج وه امنإ تاناحلا يف داحلإلاو

 .(؟ًايئانثتسا ائيش كلذ سيلأ .ةيفلخلا يضارألا يف وهو ًاقرح ىهتناو ةيكلملا

 نأ كلذ نم رثكأو ًالعف .لجأ) :(يروهمجلا يمدقتلا) بزحلا سيئر قفاوي
 رصانع نم ريثكلاب اوكتفي نأ نيبصعتملا نم ًةرمز اودب نيذلا سانلا كئلوأ عيطتسي

 ,يئانشتسا ,معن .ةشاشرلا عفادملاو عفادملاب حلسملا وهو ةميزه رش هومزهيو جاوفألا دحأ

 .(دالبلا هذه لبقتسم ىلإ ةبسنلاب بعرم نكل

 هحسمي .قرعلا يف قراغ رصبلا ريصق يفحصلا هجوو .وجلا ةرارح تداز دقل
 .دعجتملا هصيمق ةمدقمب ةببضملا هتراظن حسمي مث ًاليدنم همدختسي يذلا شارفلا فشرشب

 نيدضنملا ىلإ آيصخش هذه ذخآس) :بتكملا حطس ىلع ةرئانتملا قاروألا عمجي وهو لوقي
 يف .قلقت ال .ةيعبطم ءاطخأ ةيأ كانه نوكت نل .فورحلا ديضنت ءانثأ يف كانه ىقبأو

 .(يديس اي .نينيعلا ريرق مونلا كعاطتسم
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 ىف هتنك امث يدنع كلاغتشاب ًالاح دعسأ تنأأ) :ًارشابم ًالاؤس هسيئر هلأسي

 ادويرايد) ةفيحص يف كبسكم نم انه رثكأ بسكت كنأ فرعأ ؟نورابلا ةفيحص
 .(انه هلضفتأ .لغشلا ىلإ ريشأ ينكل (ايهاب

 ةظحل لظيو .اهعضوم ىلإ هتراظن يفحصلا ديعي .(عقاولاو ةقيقحلا يف لجأ) -

 هنكل ,شعترم فنأو حوتفم فصن مفو نيتقلغم فصن نينيعب ةسطعلا راظتناب ًاقوعصم
 رارضألا نع ةباتكلا نم ًاعاتمإ رثكأ ةيسايسلا ريراقتلا ةباتك نإ) .ًافئاز ًاراذنإ ناك

 قيرحلا وأ ”بيغاباتيا يداريبر" يف تارجفتملا مادختساب كامسألا ديص اهببسي يتلا

 .(هتالوكوشلل "سيال انام" لمعم يف بشن يذلا

 ةينطو ةيضق يف مهست ذإ .دلبلا ءانب ىلع دعاست اهنإ مث) :"سادنونمابيا" لوقب
 :(؟ كلذ نسبلا انه دغاو كنا نيسنلا ..:ةليلخ

 قمعيو ؛عماسملا قرط ٌدح ًانايحأ ًاريهج ولعي يذلا توصلا كلذب يفحصلا بيجي

 تسبلا :دنسجلا ءاضعأ رئاب ناش هناش ةيلغ ةامشعأالا نكي ال ىذلاو «نظيو انايخا

 .(ةسايسلا ينمهت الو ةيسايس تادقتعم يأ يدل

 لر انعلا هدي دقو: اهنا نسيت: ةقيصفلا كلا كصقي ىاناقعا ده ملا )ع
 مزلي ام ةقدلا هجو ىلع لوقت اهّنِإ .ةياغلل ةميلس كتالاقم نإ .كعم ديعس انأ) .هتبيقح

 .(ةيساسح ماسقألا رثكأ كيلإ تلحأ دق يننأ رورسم انأ .ةحيحصلا تارابعلابو .هلوق

 يفحصلا هعبتي «بتكملا رداغيو ءًاخفن هتبهل ئفطيو ريغصلا ةدضنملا حابصم عفري

 .يجراخلا بتكملا ىلإ ةيدؤملا بابلا هزايتجا ءانثأ ةقّصبمب رثعتي يذلا

 اريروم" ديقعلا مدق اذإ .يديس اي التشف كلاسا نأ ةوأ ند هيج :ًةلئاق رذهي

 ةفيحصل لسارم ةفصب هقفارأ نأ دوأ ."سودوناك" يف نايصعلا دامخإ لجأ نم ”رازيس

 .("سايسيتون يد لانروج'
 .هتعبق هئادترا ءانثأ يف هصحفتي مث .هيلإ رظنيل "سفلاكنوغ سادنونمابيا" ريدتسي

 ىنعت نكت مل نإو اف اتم ساو كنا م.:قرتالا .نكم كلذ نا ببسحأ) لوفي

 ىنعم لكب ًايروهمج نوكي نأ دبال "رازيس اريروم" ديقعلاب بجعي نم نإ .ةسايسلاب
 لوقأ .كعم ًانيمأ نوكأ يكل) :قرو ةعطقب هسفن يوهي وهو يفحصلا فرتعي .(ةملكلا
 برقتلاو .همحلو همدب لطب ةدهاشم نإ .ةقدلا هجو ىلع ًاباجعإ كلذ ناك نإ يردأ ال يننإ

 .(هسملتو ةصق لطب ةدهاشم لثم كلذ نوكيس .رغم دج حمطم ءادج ريهش صخش نم
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 .كوطَخ ئطوسم ظحالت نأ كيلع نوكيس) :"سفلاكنوغ سادنونمابيا" لوقي
 قالطإب ةماعلا هتايح أدب دقل) .بابلا بوص ًالعف هجتي .(نييفحصلا بحي ال ديقعلاف
 .(شيجلا َناهأ دق ناك هنأل "وير" عراوش يف يزاهتنا يفحص ىلع رانلا

 ثيح رخآلا ىئبملا فرط ىلإ ًاعرسم يشهي مث .(كتليل تباط) :يفحصلا متمتي
 ىتح لمعلا ىلع نيفكاع اولظ نيذلا نيدّضنملا نإ .ةعابطلا مسق ىلإ ملظم رمم يدؤي

 ةوهقلا نم حدق لوانت ىلإ كش الب هنوعدي فوس هتلاقم راظتناب ةرخأتملا ةعاسلا كلت

 ا
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 ثلاثلا ءزجلا
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 ديقعلاب بحرت ةقافخ مالعأب ًانادزم (ساداميك) ةطحم هلوخد دنع راطقلا رفصي

 ,رمحألا رجآلا يذ قيّضلا فيصرلا ىلع سانلا نم ريفغ عمج رهمجت دقل ."رازيس اريروم"

 ديقعلاب بحرت "ساداميك") :ةيديدحلا ةكسلا طوطخ قوف فرفري ضيبأ مخض قريب تحت
 ةافح لافطأ نم عمج حولي .(!ليزاربلا تشاع .ةديجملا هتبيشكو "رازيس اريروم" لطبلا

 ىلعو داحآلا مايأب ةصاخلا مهسبالم ريخ نيدترم لاجر ةعضب كانهو .ةريغص مالعأب

 نيستاي نيلاتأ نم عمج مهب طيحب ,مهيدايأ يف مهتاعبقو .يدلبلا سلجملا راعش مهرودص

 نوطعتسم مهيف فوطي نيح يف ءريبك لوضفب نوعلطتي نوفقاو مهو .ةيلاب ًالامسأ نيدترم

 .ةيلقم رئاطفو رمسألا ماخلا ركسلا نوعيبي نولوجتم نوعئابو ؛ةقدص نودجتسي

 هذفاون دنع محازت يذلا - راطقلا تاجرد ىلع ”رازيس اريروم" ديقعلا روهظ لباقي

 ةيفوص ٌةزب ًايدترم ,فيصرلا ىلع ديقعلا بثي .قيفصتلاو فاتهلاب - مهقدانبب دونج

 زامهم تاذ ةمزج ًايذتحمو .ًافيس ًاقطنمتمو ءرمح ةطرشأو ةيبهذ رارزأ تاذ .ءاقرز
 عيمجلا .ةكرحلا فيفخ هنأ الإ .ًاحيسك نوكي داكي .ةينبلا ليئض لجر هّنِإ .يبهذ

 ضقانتت ةيندبلا هتقر نإ .قرعي ال هنإ لب ءالف ديقعلا اّمأ .رحلا ءارج هوجولا ونقتحم
 وأ هينيع نع ةرداصلا ةشايجلا ةقاطلا ببسب هلوح اهعشي هنأ ودبي يتلا ةوقلا عم ةدشب

 :ديرب ام فرعي ةتاذ ديم لحجر ءامبش ةءايسس و | فتاكرش اهب مستت يتلا ةقثلا

 ] .يهنلاو رمألا ىلع داتعمو
 سانلا يمتحي ثيح عراشلاو فيصرلا دادتما ىلع ًافاتهو ًاقيفصت وجلا ئلتمي

 راثن نم مهيدايأ ءلم لافطألا فذقي .ىوقملا قرولا نم عطقب سمشلا نم نوعمجتملا

 ديقعلا نكل ؛مامأ ىلإ ةدلبلا نايعأ وطخي .اهب قرايبلا ولماح حوليو ؛ءاوهلا يف قرولا
 ئموي .شيجلا طابض نم عمجب ًاطاحم ناك .مهتحفاصمل فقوتي ال "رازيس اريروم"
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 لاشراملا شاع !ةيروهمجلا تشاع) :ًاحئاص .روهمجلا ىلإ تفتلي مل :ًابدأتم نايعألل

 عامس بير الب نوعقوتي اوناك نيذلا ةيدلبلا سلجم ءاضعأ ةشهد مامأو .(!..ونايرولف"

 لواحي .هطابض هبحصي ةطحملا ديقعلا لخدي .هتقفارمو هعم ثداحتلاو بيطخلا

 عّمسي .هءارو روفلا ىلع قلغت يتلا بابلا دنع مهعنمه سرحلا نكل .هوعبتي نأ ءاضعألا

 اهسفن ةبادلا سحلت .بابشلا طهر حرفيف راطقلا نم ةليمج سرف جرخت .ليهص

 .بيرقلا فيرلا حاتفنا رعشتست يهو ًالذج ًاليهص قلطتو .اهتورع زهتو ,فظنتتنف

 امزر مهعم نيلزنم .ذفاونلاو باوبألا ربع ,ىدارف ءراطقلا نم نآلا دونجلا فوفص طبهت

 رهظت امنيح ودم فاته قلطني .ةشاشرلا عفادملاو ةريخذلا قيدانص نم ًالامحأو ,بئاقحو

 عطق بحسل ناريثلا نم تاعومجم نوبلجي دونجلا .سمشلا ءوض يف عمتلت يهو عفادملا

 نيذلا نييلوضفلاب قاحلل ةيدلبلا تاطلس يضق ةنعذم تاريبعتبو .ةليقثلا ةيعفدملا

 رفظلا نيلواحم .ةطحملا لخاد ىلإ رظنلا اوقرتسيل كيبابشلاو باوبألا دنع اوعمجت

 .ناكملا مهب جعيب نيذلا مدخلاو نينواعم لاو طابضلا عمج نيب نم "رازيس اريروم" نم ةحملب

 .هءارو قربلا فظوم لمعي لصافب ةمسقم .ةطحملا لخاد يف ةعساو ةفرغ ةمث

 بتك ةحولو قباوط ةثالث نم نوكم ىنبم ىلع ةطحملا فيصرل ةلباقملا ةفرغلا ةهج فرشت
 (وروكيباتيا) ةداج لوط ىلع ناكم لك يف دونج كانه .(لاتنتنوك) قدنف اهيلع

 نم قوشب لوزنلاب دونجلا عرشي .ةماعلا ةحاسلا ىلإ ةيضفملاو راجشألا نم ةيلاخلا

 .ةطحملا لخاد ىلإ ةعلطتملاو جاجزلا ىلع ةطغاضلا هوجولا نم تارشع فلخ راطقلا

 ًايهابتم هب يدنج حولي .ًاروشنم ةبيتكلا قريب رهظي ةأجف .فاتهلا نم رخآ طوش عمسي

 سرفلا دونجلا دحأ طشمي (لاتنتنوك) قدنفو ةطحملا نيب ةبحرلا يفو .روهمجلا نيعأ مامأ

 رارجلاب ةرماع ةليوط ةدئام دجوت ءةطحملا ناكرأ دحأ يفو .ةعئارلا ةورعلا تاذ ءاضيبلا

 هب لفحي ال يذلا بابذلا بارسأ نم شامقلا نم عطق اهيمحت ماعطلا نوحصو ينانقلاو

 يمدقتلا) بزحلا تاقصلم طسو .فقسلا نم ةالدم درو تاقابو ةريغص مالعأ ةمث .دحأ

 ةيروهمجلاو "رازيس اريروم' ديقعلا يحن ,(يتاذلا مكحلل "ايهاب') بزحو (يروهمجلا

 .يليزاربلا شيجلا نم ةعباسلا ةاشملا ةبيتكو

 فوصلا ةيمسرلا هتزب ”رازيس اريروم" ديقعلا لدبي مجلا طاشنلا اذه لك ةرمغ يفو

 فظوم بتكم لزعي يذلا زجاحلا ةلابق لبحب ةيناطب نايدنج قلع دقل .ةيناديم ىرخأب
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 فلأتت يتلا ءايشألا فلتخم كلت ةلجترملا سبالملا رييغت ةفرغ نم ديقعلا فذقيو «قربلا

 يدتري امنيبو .ةريبك ةبيقح يف اهظفحيو نيدعاسملا دحأ اهعمجيف ضارعتسالا ةزب اهنم
 يف دادعتسالا ةئيه يف نيفقاو طابض ةثالث ىلإ ثدحتي .ناديملا ةزب "رازيس اريروم"

 1 ظ .جراخلا
 .("سوتاماينوك" اي ,ةلاعفلا انتوق نع ينربخأ) -

 ةثالث) :اهعجاري ةقرو ىلإ عوجرو هيبعك نم ةفيفخ ةّقط دعب ًالئاق دئارلا نلعي

 ًارصنع نوثالثو ةسمخو ناتئمو فلأ .ىرخأ ضارمأو يردجلا مهباصأ ًالجر نونامثو
 ةميلس عفدم ةفيذق نيعبسلاو ةيقدنب ةقلط نويلم رشع ةسمخلا نإ .لاتقلل ادعتسم

 .(يديس .قالطالل ةأيهمو

 هوم" ىلإ نسكألا ىف نعاس لالخ قلطس نك ةعيلطلا ىلإ ريمألا معاد
 .يناصخش الو ةربنلا ميدع .مزاج ديقعلا توص نإ .('وتناس

 دعب مهلبقتسأ فوس .يدلبلا سلجملا ىلإ يتاراذتعا مّدق "ويبميلوأ" اي تنأو) -
 وأ ةيمسرلا تالفحلا روضح يف تقولا ةعاضإ عيطتسن ال اننا مهل حضوأ .ةزيجو ةرتف

 .بداملا

 ىلإ ثلاثلا طباضلا وطخي .ةرداغملل "ورتساك يد ويبميلوأ" بيقنلا نذأتسي نيح

 وذ ءام اعون نيدبو ريصق .نسلا يف مدقتم لجر وهو .ديقع طئارش يدتري هنإ .مامأ

 رماوأ امهيدلو نارضاح "وتيرب يدوينوربف" دئارلاو "اريريف سيريب" مزالملا) :ةئداه ةرظن
 .(نيراشتسم ةفصب ةبيتكلا ىلإ مامضنالاب

 دعسا ام) :عمسي ال داكي توصب متمتي .ةظحل ريكفتلا يف قراغ "رازينس اريووم"

 .("ودنيرامات" اي انه ىلا امهقفار .ةبيتكلا ظح

 :ةهيته دعبو .زامهم نود ةمزج ءادترا ىف ًاعكار :ديقعلا لسارم يدنج دعاسي
 ناذختي ."ودنيرامات" ديقعلا امهمدقتي "اريريف سيريب" و "وتيرب يد وينوربف" لصي

 مث ءامهيتبترو امهيمسا ناركذيو ءامهيبوعك ناّقطي :ةيناطبلا ةلابق دادعتسالا عضو

 قطنمتم "اريروم" نإ .ضرألا ىلع ةيناطبلا طقست .(يديس .بجاولل انرضح) :نانلعي
 «:ناتريصق ءاغارذو «يلعألا نلا نانؤفلم هيهيستلا اندرو :ةبقح ىلع افنيسو انهدنينت

 سبني نأ نود نيمدقلا صمخأ ىلإ سأرلا تمس نم نّيدفاولا قمري .ناواسلم ,ناتفيحن
 اما ةرظنب امهايإ اقمار ,ةفش تنبب

150 



 دئاق لجأو رهشأ ةمدخ يف ةقطنملا هذه يف انتربخ عضن نأ انل فرشل هنإ) -

 .(يديس .؛ليزاربلا يف يركسع

 ريخألا حيشي ىتح "وتيرب يدوينوريف" ينيع يف "رازيس اريروم" ديقعلا قلمحي
 .بارطضا يف هنع ههجوب

 .هتوص ديقعلا عفري مل .(ةاقشلا نم ةنفح درجمب امتهبوج نيح امكعفنت مل ةربخ) -

 اريروم" ريشي .تّلشو .تبرهكت اهنأكو ديدحلا ككسلا ةطحم ةعاق تدب كلذ عمو

 ناك طباضلا اذه) :ةرشح هّنأك ةرظنب دئارلا قمربو ."اريريف سيريب" ىلإ هعبصإب "رازيس
 نأ كسفنل تحمسو .كترمإ تحت لجر ةئمسمخ كيدل ناك نيح يف .طقف ةيرس دوقي

 ةبيتكلا ىلإ امكروضح نإ .ةيروهمجلا مث ءشيجلا امتيزخأ دقل .رغلا راحدنا رحدنت

 ةرخؤملا يف نايقبتس .لاتقلا يف كارتشالا امكيلع روظحمو هب بحرم ريغ ةعباسلا
 :(!افرضنا «تاوذلاو يكرلا انيفرقل

 جرفنت .ًاقرع "وتيرب يدوينوربف" ببصتي .تاومألا بوحش نيطباضلا اهجو بحش

 ةيحتلا يدؤي نأ كلذ دعب رقي هنكل .اقينش لوقي نأ كلو ىلع. ناك ول امك داعقم
 ترمحا دقو هعضوم يف ًارمستم فقيف مزالملا امأ .ةكلاهتم تاوطخب بحسنيو ,بسح

 ةرهمج رمتستو .هيلع ةرظن يقلي نأ نود "رازيس اريروم" هزواجتي .ةرغ نيح ىلع هانيع

 قاروألا نم ةموكو طئارخ ةمث .مهتابجاو ءادأ ةلصاوم يف نيلسارملا دونجلاو طابضلا

 .ةدضنم ىلع ةعوضوم

 .("سوتام اينوك" اي نويفحصلا نولسارملا لخديل) :ديقعلا رمأي
 ةبيتكلا هتلقتسا يذلا هسفن راطقلا يف اوؤاج دقل .لوخدلاب مهيلإ دئارلا ريشي

 نم ؛ةسمخ مهنإ .جاجترالاو ماطترالا ةرثك ءارج ًاحضاو كاهنإلا مهيلع رهظيو ؛ةعباسلا

 مالقألاب نودوزمو ,ةيسورفلا ليوارسو تاوسنلقو ناقيسلا قامط نودتري ؛ةفلتخم رامعأ

 .مئاوقلا يثالث لجرمو يدلج بارج تاذ ريوصت ةلآ لمحي مهدحأ نأ امك .رتافدلاو

 سانلا هابتنا بلجي (سايسيتون يد لانروج) ةفيحص نم رصبلا ريصقلا باشلا لسارملا
 هرهظم بسانت اهقلطأ دق ناك يتلا ةبذشملا ةريغصلا ةيحللا .نيرخآلا رئاس نم رثكأ

 يني ال يتلا ةباتكلا ةشيرو هندرب ةطوبرملا ةربحملاو ةلومحملا ةريبكلا هتلواط ؛ثرلا

 ءيضت اريماكلا عارصم اذه لمعي نيدعو :ةرموجت لا ندتعلا دعب امكن انيضق
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 ءارو نيعباقلا ةيبصلا ىدل لاعفنالا تاخرص نم ديزملا ىتح ريثت نزخملا يف رون ةضمو

 .ةفيفط ةءاميإب نيلسارملا ةيحت ىلع ”رازيس اريروم" ديقعلا دري .ذفاونلا جاجز

 يلابقتسا مدع راثأ دقل) :ةيحتلا ليبس ىلع .ةرارح وأ ,بدأت غيص نود .لوقي

 يف ضومغ دجوب ال .سانلا نم ريثكلا بارغتسا "رودافلس" يف ةزرابلا تايصخشلا

 ىلإ انب تتأ يتلا ةمهملل رظنلاب ةيلاغ ةقيقد لك .تقو ةلأسم اهنإ .يتداس اي .رمألا
 ةاصع ةبقاعم ليبس ىف ةعباسلا ةبيتكلا نإ .حاجنلاب اهمتخنس ىتلاو "ايهاب"
 اتناس" يبيداحتاو "يال"و "زوركاتناس" ةعلق ةاصع لايح تلعف امك ."سودوناك"

 :(ةيرويسملا دتح ئرخا تافافتتا ةيآ كانه نوكت نل .."اينراثاك

 هلوقي ام عامسل دهجت يهو .ذفاونلا جاجز فلخ ةعباقلا ةيرشبلا عومجلا تتمص

 نإو ء:نوتصني نودماخ .نوكس يف نوفقاو نيلسارملا دونجلاو طابضلا نإ .ديقعلا

 انه هنإ ءوه هنإ لجا .بايترالاو نانتفالا نم جيزمب هيف نوقلمحي ةسمخلا نيلسارملا
 :ًافيحن :هنع رشنت يتلا (تاريتاكيراكلا) يف ودبي املثم ًاماق .ًايصخش .ًاريخأ

 صخشلا ربع ةرشابم ناذفنت وأ ناضموت نيتللا نيتريغصلا هينيعب ؛ةايحلاب ضبني .ًاعيفر
 لبقو .فيسلاب زرابملا عافدنا هبشي امب هملكت دنع مامألا ىلإ هدي عافدناو ,هبطاخي يذلا

 (ايهاب) يلاهأ نم تائملا لوضف نولمحي (رودافلس) يف هراظتنا يف اوناك ,نيموي

 يتلا ةصقارلا ةلفحلا الو مئالولا رضحي مل هنأل .عيمجلا نظ بيخ دقل .هسفن نيرخآلا

 ماق ةريصق ةرايز ادع اميفو .هفرش ىلع ةماقملا ميركتلاو لابقتسالا تالفح الو اهومظن

 لماك ًاسركم ءدحأ ىلإ ثدحتي مل "انايف زيول" مكاحلا ىلإو يركسعلا يدانلا ىلإ اهب

 ىلإ تازيهجتلاو تادعملا لقنو ءانيملا يف هتاوق لازنإ ىلع يصخشلا فارشإلل هتقو

 هسفن راطقلا يف يلاتلا مويلا يف ةيفلخلا يضارألا ىلإ ةرداغملا ةيغب ؛(اداسلاك) ةطحم

 ول امك .رابدألا ًايلوم ناك ول امك (رودافلس) ةنيدم ربع رم دقل .ةبيتكلا بلج يذلا

 نكل .تقولا :هكولس للعي ذخأ طقف نآلا .عيظف ضرم نم ىودعلا ىشخي ناك
 ,ةظحللا هذه يف لئاق وه ام يف نوركفي ال ,هتاكرح طسبأ نيبقارملا ,ةسمخلا نييفحصلا

 ,يروطسألا قولخملا كلذ نهذلاب نينراقم .هنع بتكو ليق دق ناك ام نوركذتسي لب

 مل ول امك مهيلإ ًاثدحتم يضمي يذلا .ًادج ريصقلا مراصلا نايكلاب ًاعم رّقتحملاو هّلؤملا

 ًاعوطتم شيجلا ىلإ مضني .ًاريغص لازيال ًاباش هوليختي نأ نولواحي مهنإ .كانه اونوكي
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 هتاونس كلذكو .ددعلا ةيواستم ًاحورجو ةمسوأ ىّقلت ثيح ؛(ياوغاراب) دض برحلا يف

 يف ببستي نأ ةيروهمجلا لجأ نم هلاضن داك ثيح (وريناج يدوير) يف ًاأطباض ىلوألا
 .ةيكلملا دض تارماؤملل ًاميعز اهيف ناك يتلا مايألا وأ .سبحلاو شيجلا نع هداعبإ
 نأ مهيلع ريسعلا نمف .هتوصو .هتاكرحو .هينيع نم ةئعبنملا ةقاطلا نم مغّرلا ىلعو

 سمخب .ةمصاعلاب (روديفوأ) عراش يف لوهجملا يفحصلا كلذ لتقي وهو هوروصتب
 يف نلعي ذإ هتوص لّيخت ىرخألا ةيحانلا نم ًاريسع نكي مل نإو .هسدسم نم تاقلط
 نيهي ًادحأ عمس ول كلت هتلعف رركيس هنأو ,لعف ام لعف هنأل روخف هنأ هتمكاحم قايس

 يف يفنلا نم تاونس دعب ,يفيظولا هكلسم ءيش لك لبق نوركذتي مهنكل .شيجلا

 نميألا دعاسلا راص فيك نوركذتي مهنإ .ةيروطاربمإلا طوقس رثإ هتدوعو (وسورغوثام)

 تاونسلا يف تثدح يتلا نتفلا عيمج ديدح نم ديب ًاقحاس ."وتوسكب ونايرولف" سيئرلل
 هججح نع ةريثملا (ونيبوكايوأ) ةفيحص يف ًاعفادمو ؛ةيروهمجلا رمع نم ىلوألا

 نوكي تيح.ةيسايس بارحا الو :نامرب الي "ةيروتاسكو ةيروهمج' ةماقا ىلإ ةيعاذلا

 ةسامحب لضاني يناملع عمتجمل يبصعلا زكرملا ,ءلبق نم ةسينكلا تناك املثم .شيجلا
 دق ناك هنأ احيحص ناك اذإ امع نولءاستي مهنإ .يملعلا مدقتلا فده قيقحتل ةديدش

 ولتي ناك امنيب "وتوسكي ونايرولف" لاشراملا ةافو دنع ,كاهنإلا طرف نم هيلع يمغا
 يد هتنادورب" وهو ةطلسلا ىلإ يندم سيئر مدقمب هنإ سانلا لاق دقل .ةربقملا يف ءاثرلا

 ذق ةبقاعيلاب نومسي نمو "رازيس اريزوم' ديقعلل يسايسلا ريصملا نوكي ."سياروم

 ناك امل الإو .حيحص ريغ نوكي نإ دبال كلذ نا مهسفنأل نولوقي مهنكل .ايئاهن ررقت

 اهسفن ةموكحلا هتلسرأ يليزاربلا شيجلا يف فنص رهشأ سأر ىلع (ساداميك) يف انه

 .بير كلذ يف ام ,ةباهملاو لالجلا نم ديزمب (وير) ىلإ اهدعب دوعيس .ةمهمب مايقلل

 مكحلا) بزحو (يروهمجلا) بزحلل ةيرادجلا تاقصلملا ىلإ رشؤي وهو .لوقي
 يف لخدتأل "ايهاب" ىلإ تآ مل) :اهيلإ رظني نأ نود فقسلا نم ةالدملا (يتاذلا

 تاروانملا جراخ فقيو ةيوئفلا تاعازنلا قوف شيجلا نإ .ةيلحملا ةيسايسلا تاعزانملا

 ةاصع ءارو نأ كلذ .ةيكلم ةرماؤم دامخإل انه ةدوجوم ةعباسلا ةبيتكلا نإ .ةيسايسلا

 درجم مه نوسئابلا ءالوهف .ةيروهمجلا دض ةرماؤم نيبصعتملا اهنيناجمو "سودوناك"
 ,مهتازايتما نادقف عقاو ىلإ مالستسالا نع اوزجع نيذلا نييطارقتسرألا ديب تاودأ
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 تيصختلا ةيوانيتلا دماادا كلذكو ايرضع ادلع ا نتاربلا نوكت نأ نووي أل ىفذلاو

 ام رصيقل اوديعي نأ نوديري ال مهنأل ةلودلا نع ةسينكلا لصف أدبم لبقت نع نيزجاعلا

 ةدسافلا ةيروطاربمإلا ةدوع ديرت ىتلا ءودبي ام ىلع :هرتلكنا ىتح كلذكو .ءرصيقل

 دح ةسخب راعسأب ركسلا نم ليزاربلا جوتنم لك عاتبت نأ اهل حمست تناك يتلا

 نودسيس ةرتلكنا ةلو :ةسواسقلا الو. :نويبطارقعسرألا الف .نوئطخم مهنكل .فخسلا

 .(كلذب شيجلا حمسي نلف .ًادبأ .ةيناث ليزاربلا يف عئارشلا

 هديو :ةفطاعلا نم ةيلاخ ةربنب ةريخألا تارابعلاب هافو .ًائيشف ًائيش هتوص عفر دقل

 نوكس وجلا دوسي تمصي نيحو .هشيطارخ قاطن نم قلعملا سدسملا ىلإ ةدونسم ىنميلا

 يف رودت يهو عماسملا ىلإ تارشحلا نينط لصيو .؛ةطحملا ةعاق يف بقرتلا نم ليلج

 لجر وهو « يفحص بيشأ عفري .قيقر شامقب ةاطغملا ماعطلا نوحص قوف نونجم طابحإ

 ءايحتسا ىلع ةدحاو ادي «ةقناخلا ةفرغلا ةرارح مغر شقنلا ةعبرم ةرتسب اعفلتم لازيال

 راشأ دقل .ملكتلاب هل حمسي ال ديقعلا نكل .لؤاستلا وأ قيلعتلا يف بغار هنأ نيبيل

 امهّنإف ةبسانملا هذهل اقباس نيبردتم اناك املو .نيلسارملا هدونج نم نينثا ىلإ اوت هديب
 قف ذاسلاب ولف نإ هز احهقسما ةلو اليل نعت هظيو تر نظر ال نع اق زدكض و هنت

 .ةسمخلا نييفحصلا مامأ ةئيطب ىطخب ءيجملاو حاورلا يف "رازيس اريروم" عرشي

 .هرهظ فلخ ناتكباشتم هاديو

 ءاليتسالا مت) :ام صخش نم رخسي ناك ول امك ؛ةرخاس ةربنب مالكلا لصاوي

 تقفخا ,لقألا يف .قدانبلا هذه .ةداسلا اهيأ ."ايهاب" ءارو ةعقاولا يضارألا يف اهيلع

 ةقشم ىتح مهسفنأ اوفلكي مل مهنإ ؟ اهردصم نيأ نمو ."سودوناك" ىلإ لوصولا يف

 رهظت مل زارطلا اذه نم قدانب نإ .اهنم لقأ الو (لوبرفيل) .ةعناصلا ةهجلا ةعقر ةلازإ
 تارايع قالطإل صاخ زاهجب ةدوزم اهْنأ كلذ ىلإ فاضي .ًادبأ لبق نم ليزاربلا يف

 حارج :ًاريثك شيجلا يحارج تشهدأ يتلا ةرغافلا صاصرلا حارج للعي ام اذهو .ددمتت
 حارج نم راثنملا ةفيذق حارجب هبشأ اهنإ .ًارتمتنس رشع ينثا ىلإ ةرشع اهنم ّلُك رطق

 هذه ءرقب ةاعر درجم مه نيذلا ء.جذسلا (راصنألا) فرعي نأ حجرملا نمأ .صاصرلا

 ئجافملا روهظلا ىنعم ام .مث ؟ةددمتملا تارايعلا لثم نم ةمدقتملا ةيبروألا تاينقتلا

 يف فشتكا يذلا نامثجلا ؟ةفورعملا ريغ لوصألا يوذ نم هذهك سانلا نم ةرهمجل
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 تانوابلاب ءولمم هبيجو (وسورغ ميباك) يف رهظي يذلا صخشلا .(ارايبوبيا)

 نوملكتي نيذلا ناسرفلا نم ةعامجل ًاليلد لمع دق هنأب فرتعي يذلا ةينيلرتسالا
 ىلإ دورابلاو نؤملا نم تانحش لاصيإ نولواحي بارغأ فاشتكا مت دقل .ةيزيلكنالا

 لمهن نأ نم رثكأ يه ةيرهاظلا تافداصملا نإ ."هتنوزير وهوليب" يف ىتح "سودوناك"

 ةيروهمجلا ءادعأ نإ .اهردصم يه تناك ةيروهمجلا دض ةرماؤم دوجو ىلإ ةراشإلا

 يف اولشف امك ."وير" يف اولشف دقل .نوديكي امم ىودج ال نكل .مالستسالا نوضفري

 .(ةداسلا اهيأ ."ايهاب" يف نولشفي فوسلو "لوس ود هدنارغوير"
 ٍتاوطخ .تارم ثالث وأ نيترم ةسمخلا نييفحصلا مامأ ًاباهذو ةئيج ىطختي

 تاذ ةلواطلا ءازإ ءقباسلا يف امك هسفن ناكملا ىلإ نآلا داعو .ةيبصع .ةعيرس ,ةريصق

 .ةددهم ؛ةسرطغتم هتوص ةربن ودغت ,ةيناث مهبطاخي نيحو .طئارخلا

 ىلإ نورطضتس مكنكل ؛ةقباسلا ةبيتكلا ةقفارمب مكل حامسلا ىلع تقفاو دقل) -

 ًالوأ اهيلع قداصي ْنأ بجي انه نم اهنولسرت يتلا تايقربلا نإ .دعاوقلا ضعب ةاعارم

 نع نولسرت ريراقت ةيأ ىلع اذه قداصبو "ودنيرامات" ديقعلا وأ "سوناماينوك" دئارلا
 مكنم دحاو يأ لواح ام اذإ هنأ نم مكرذحأ نأ يل دبال .ةلمحلا لالخ يف ةاعسلا قيرط

 نأ لمآ .ةريطخ ةيانج كلذ دعيسف ّينواعم اهيلع قفاو نأ قبسي مل ةلاقم لاسرإ
 ةيضق ةمدخب ةرطاخملا ىلع يوطنت دق ةقامح وأ .ةطلغ وأ .ةّلْز ةيأ نإ :عضولا اوكردت

 وه اذه .ةرسملا ىلع ًاثعاب ةبيتكلا عم مكئوكم نكيلف .برح يف اننإ اوسنت ال .ودعلا

 (.ةداس اي ءرمألا يف ام لك

 ًارحس نأ ول امك_ روفلا ىلعو .روفلا ىلع هب نوطيحيف هناكرأ طابض ىلإ تفتلي

 ةطحم يف كانهو انه حاورلاو ةنطنطلاو ةعجعجللاو جيجضلا دوعي_ لطبدق

 ,نيكبترم ءرظنلا نولدابتي كانه نيفقاو نوثبلي ةسمخلا نييفحصلا ْنأ ديب ."ساداميك"
 مهايإ "رازيس اريروم" ديقعلا ةلماعم ببس كاردإ نع نيزجاع .ءاجرلا يبيخم ,نيخودم
 مدع ببسو .دحاو لاؤس ءاقلإب مهل هحامس مدع ببسو .نيلمتحملا هءادعأ اوناك ول امك

 ةطيحملا ةقلحلا قرفنت .لقألا يف بدأتلا وأ ءدولا ىلع لدت مهل ةراشإ طسبأ ءادبإ

 ًاعايصنا .ةفلتخم ةهج ىلإ هجوتيو هيبعك هطابض نم دحاو لك قطي نيح ديقعلاب
 ةودخملا سحبت هلرح ام ونا يوعتلاب دخا نسح قمل هر نا امو رمال
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 كلذ ىعو ناك ول امك_ رظني هنإ .نوئطخم مهنكل .مهتحتافم ىلع كشوي هّنأ ةسمخلا

 هنإ .ذفاونلاو باوبألاب ةقصتلملاو .,ًاعوج ةروضتملا ,ةسئابلا ,ةحلاكلا هوجولا ىلإ_ اوت

 هتفش تأتن نيح يف .ديدحتلا هجو ىلع هايحم فصو ليحتسي .ًاسباع مهبقاري

 اهعفديو .باوبألا برقأ بوص ةعساو ىطخو مزعب هجوتي ةرغ نيح ىلعو .ىلفسلا

 لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا ةرهمجب ًابيحرت هيعارذ درفيو .اهيعارصم ىلع حتفنتل

 هيلإ نوقدحي مهلكو_ ًةافح مهنم ريثكلا ناكو_ بسح ةيلاب ًالامسأ نيدترملا خويشلاو
 مهبحسي مث ءاولخدا نأ ةيوطلس تاكرحب مهل ئموي مث .باجعإ وأ فوخو لالجإب
 تابورشملا عبقت ثيح ةليوطلا ةدئاملا ىلإ آرشؤم .مهعجشيو ؛لخادلا ىلإ مهررجيو

 .دحأ اهسسمي نأ نود .هفرش ىلع يدلبلا (ساداميك) سلجم اهطسب يتلا تالوكأملاو

 .ةعشج تارشح نم بحس اهقوف موحتو

 قيقرلا شامقلا عطق اهسفن هذي غفار ,مهب عفديو ,ةدئاملا ىلإ مهدوقي وهو ,لوقي

 ةبيتكلا فويض متنأ .لخادلا ىلإ اومله :لخادلا ىلإ اومله) :ءاعطلا يطغي يذلا

 اولك .هيلإ جاتحن امم رثكأ هيلإ نوجاتحت مكنإ .مكل اذه لُك .اوفاخت ال ءايه .ةعباسلا

 . (ًاثيرم ًائينه اوبرشاو

 ال وحن ىلع .عشجو ةوشن يف اوعقو دقلف .مهثح ىلإ ةجاح كانه دعت مل نآلاو

 داعبإل قفارملاب نوعفادتي ,قيرابألاو ةريبكلا قابطألاو سوؤكلاو نوحصلا ىلع .قدصي

 ,بارشلاو ماعطلا لجأ نم نيكراعتم «نيبراضتم .نيعفادتم .نيمحازتم ؛ًاضعب مهضعب
 .هاوفألا يرغاف كانه نويفحصلا فقي .نينيزحلا ديقعلا يرظان مامأ

 نع ةعجار تّلسنا .اهمضقت تعرشو اهتفّقلت ماعط ةعطقب كسق زوجع ةأرما ةمث

 ةمالع ًةمسار ,ءمتمتت .نافرعلاب قرشم اههجوو "رازيس اريروم" ةاذاحمب فقتل ةدئاملا

 .(ديقعلا ةرضح اي ةسدقملا ةديسلا كمحتل) :ءاوهلا يف بيلصلا

 .(ينيمحت يتلا ةديسلا اذ وه) :هفيس سمي وهو بيجي نويفحصلا هعمسيف

 هني ني

 يمسي نأ ءرملا عاطتسا اذإ ؛ًاصخش نيرشع مضي هزع مايأ يف ؛كريسلا ناك

 مردب"و ”توبكنعلا لجرلا" و 'مزقلا" و "ةيحتلملا ةديسلا" لثم تاقولخم ًاصاخشأ
 ةبرعب لوجتي كريسلا ناك ,مايألا مكلت يفو .ةيحلا عدافضلا علان "وايلوج" و "رابجلا
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 .ءاوهلا يف حجرأتلا تاناولهب نع اهيبناج ىلع تاقصلم لمحت .رمحألا نوللاب ةغوبصم

 .ةيكيتابوركأ اباعلا نودؤيو اهنوطتمي نويسنرفلا ناوخألا ناك يتلا ةعبرألا لويخلا اهرجت
 ناك يتلا ةيرشبلا بئارغلا ةعومجم هلباقت شوحولل ًاريغص ًاضرعم كلمي ناك امك
 ىعفأ ,نيسأر وذ ريغص درق ؛مئاوق ةسمخ وذ فورخ :هفاوطت يف اهعمج دق يرجغلا
 ةثالث تاذ ةازعمو ءريطلا راغص اهماعطإ مزلي ناك يتلا (اربوكلا) فنص نم ةيدايتعا

 نكت مل .نيتمخضلا هيديب اهمف حتفب روهمجلل اهضرعي "مردب" ناك نانسألا نم فوفص

 لطعلا مايأ يف ندملا نم ةسيئرلا تاحاسلا يف مدقت ضورعلا تناك ذإ ءطق ةميخ مهيدل

 .نييلحملا ةاعرلا نيسيدقلا دايعأ وأ ةيمسرلا

 ناك ءناكفا ةءارقز :ةيرحس ليجو:«وئاوعلاو ةرقلل ةقراخ ضورغ كانه قناتك

 ىلإ رسيب اقلحزتم دعصي "توبكنعلا لجرلا" ناكو .فويسلا علبي دوسألا ”واميلوس"

 لمع عيطتسي صخش يأل ةميقلا يلايخ دقنلا نم اغلبم ضرعي مث محشملا دومعلا ةمق
 "ةيحتلملا ةديسلا" تناك نيح يف ,ءلسالسلا رسكي رابجلا 'مردب" ناكو .هسفن ءيشلا

 (مهتجيكم) دعب نيجرهم نولمعي مهعيمج ناكو .اهمف مثلتو (اربوكلا) عم صقرت

 ىنثم ؛ماظع الب ودبي ناك يذلا "يبغلا" يلب نوموقيف زرألا قوحسمو قورحملا نيلفلاب
 ةطرفم ةيساسحب ًاصصق يوري ناك يذلا "مزقلا" ناك لفحلا مجن نكل .ًاسادسو اعابرو
 اهفطتخا يتلا (يلوبان) كلم ةنبا "نولغام" ةريمألا ةصق :لايخو روعش ةقرو ةسامحو

 "اينافلس" ةصقو .ةكمس نطب يف اهرهاوج ٌراحب دجو يتلاو "رييب" ريسلا سرافلا

 اسنرف تادرولو "ناملراش" ةصقو ءاهجوزتي نأ .هريغ نود ءاهوبأ ىهتشا يتلا ةليمجلا

 "تربور' كدلو. مت :ناظيسفلا نهب ىنز سلا رقاسعلا "ةقردلا" ةيضقو.نسشنع ىتتألا

 لعجي ناك هنأل جمانربلا رخآ يف هرود ناك ..."سارباريف" و "رفيلوأ" ةصقو .ناطيشلا

 .ءاحمس ةيسفن ةلاح يف روضحلا

 مل هنأل كلذ ؛ئطاشلا ىلع ةطرشلا عم ةلكشم يف عقو دق يرجغلا نوكي نأ دبال

 :ةجح لقأب هاتضبق تلفنت .ًافينع ًالجر ناك .فافجلا تارتف يف طق عضوملا كلذ شع
 هنكل .ًاناويح مأ ةأرما مأ ًالجر ناك ءاوس هجعزي نئاك يأل ةمحر نود تابرضلا ليكيف

 .هكرتب ملحيل كريسلا مقاط نم درف يأ نكي مل ,مهايإ هتلماعم ءوس نم مغرلا ىلع
 تناك تاقولخم ناكم لك نم ًاعماج .هتوك يذلا صخشلا ناك ,ءكريسلا حور وه ناك
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 برلا نم اصاصق اهنودعي نورخآلا ناك بئارغ .ءاردزا عضوم اهرّسأو اهرايد يف

 لجانب ؟رابجلا نايس | ةيينلا"وب "نقلا" ىأ يكس نإ سنا ف تاطتو
 نكي مل نإو نوؤشلا هذهب ساسحإلا عيطتسي ناك يذلا) "يبغلا" ىتح لب ."توبكنعلا

 .اهنم اوؤاج يتلا نم رثكأ ةفايضم ٌةريد لآوجلا كريسلا يف دجو ؛(اهمهف ىلع ًارداق
 دقو .ةرارحلا ةياغ ةراحلا ةيفلخلا يضارألا يف كانهو انه نوفوطي .ةلفاقلا يف .اوناك

 مهتلعج تاهاع مهعمجت تناكو .راعلاب روعشلاو فوخلا اهؤلم ةايح شيعلا نع اوفك
 ارا مهنأ نورعشي

 يذ (ايوتان) نم مداقلا ريغصلا كولس مهفتي نأ مهنم درف يأ عطتسي مل كلذل

 نيقاس الب ناك يذلا ,ةيويحلاب نيتمعفملا نيتنكادلا نينيعلاو ةكباشتملا ةليوطلا رئافضلا

 بلج هنأ اوظحال ,ةنيدملا يف مهضرع اوماقأ نيحو .ةعبرألا ىلع كانهو انه بخي .ًالعف

 نأ ةقيقحل ناركن ال هنأ كلذ .ةلفحلا لاوط ىبصلا بقاري ناك اذه ْنإو ,يرجغلا هابتنا

 ناك ىذلا لاملا تيم حم قشعا تبسل هتكنت تناك ."ةيئاويح هأ ةيرشب_ ةعيبطلا تاتلف

 ,رثكأ لماكتم .رثكأ يوس هنأ سحي ناك هلعل .اهضرع ءارو نم هيلع لوصحلا عيطتسي
 ,ضرعلا ىهتنا نيح لاح ةيأ ىلعو .تاهاعلا يوذو ذاوشلا عمتجم يف رشكأ لماك

 نأ امهعنقاو هيدلاو ىلإ هسفن مدقو ءنكسملا دجو مث ,يبصلا نكسي نيأ سانلا لأس

 نإ .مهفلا نع آيصع نورخآلا هدجو يذلا ءيشلا .كريس بعال هنم لعجيل دلولا هايطعي

 يذلا تقولا يف اماق .عوبسأ دعب كريسلا نم رف ةعبرأ ىلع لقنتي يذلا قولخملا اذه

 .تاناويحلا ضيورت نم اطوش هميلعتب هيف يرجغلا عرش
 لحاسلا ىلإ باهذلا دينعلا يرجغلا ضفر ببسب ربكألا فافجلا عم مهظح ءوس أدب

 تلوحت ةروجهم عرازمو اندم اودجو دقل .لعفي نأ هيلإ نولسوتي كريسلا لهأ ناك امك
 .لاغبلا دانع ًادينع ناك يرجغلا نأ دّيب .اشطع نوتومي دق مهنا اوكردا .نخادم ىلإ

 اوبهذت مل اذإ امأ .متئش نإ ءاولحرا .مكتيرح مكبهاو ينإ) :مهل لاق يلايللا ىدحإ يفو

 يف كريسلا هجوتي نأ يغبني نيأ «ةيناث ةرم ,ًاموي مكنم يأ ينربخي نأ ديرأ ال يننإف

 نوفاخي اوناك مهعيمج نأ بير نود كلذ ببس لعلو .دحأ لحري مل .(ةمداقلا ةرملا
 يرجغلا ةجوز تبيصأ (اروم وداغنتاك) يف .ةبيصملا نوشخي اوناك امم رثكأ نيرخآلا

 دعب .(يدنراكاث) يف اهنفد ىلإ اورطضاو تيفوت مث ,ءيذهت اهتلعج ىمحب "افيداد"
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 ,فصنو ماع دعب ؛ةيناث رطملا لطه نيحو .تاناويحلا لكأب عورشلا ىلإ اورطضا كلذ

 لجرلا"و رابجلا مردباو دوسألا "واميلوس" كلذكو "انبياس" هتجوزو "وايلوه" ناك

 تاقصلم تاذ ةنحاشلا اودقف دق اوناك .مهفتح اوقل دق "ريغصلا مجنلا"و "توبكنعلا

 اوناك نيتبرع يف مهصخي ام نوررجي اوسمأو .نيبناجلا ىلع ءاوهلا تاناولهب

 نكمتو ةيفلخلا يضارألا ىلإ ةايحلاو ءاملاو سانلا داع ىتح .مهسفنأب امهنوبحسي

 .بحس يلغب ءارش نم يرجغلا
 يف ماعط عضول يفكي ام نوبسكي اوداعو .ةيناث ضورعلا ةماقإ يف اوعرش

 هلقع هتدقفأ يذلا يرجغلاف .لبق نم هيلع تناك املثم نكت مل رومألا نكل .مههاوفأ

 ةياعر يف ةثالثلا لافطألا كرت دق ناك .نآلا ضورعلاب همامتها دقف ةلؤملا هدالوأ ةراسخ

 ةدلبلا يف دحأ عطتسي مل .فافجلا دعب مهذخأيل داع نيحو ؛(هدنارغ واريدلاك) يف ةرسأ

 روثعلا يف طق لمألا دقفي مل .هلافطأ نع وأ "ساينبماك" ةرسأ نع ءيش يأ هربخي نأ

 وأ مهودهاش دق اوناك اذإ امع ندملا يف سانلا لآسي كفني ال ناك نينس دعبو ,مهيلع

 مهتوم نم نيقي نلع اغندح نورخآلا ناكو_ هلافطأ ءافتخا نإ .مهنع ءيش يأ اوعمس

 ىلإ «ةرارح هلك قولخم ىلإ امهنيع ةيلاعلا حورلاو طاشنلا ًاموي ناك لجر نم هرِّيص_
 اوناك مايألا دحأ رصع يفو .ءيش يأو ءيش لك نم ًابضغ روثيو طارفإب برشي لجر

 داتعا يذلا رودلاب موقي يرجغلا ناكو .(ازوراتناس) ةيرق يف ضورعلا دحا نومدقي

 ناسق هيفتك لعجي نأ دهاشم يأ يدحت يأ :يلاوخلا مايألا يف هيدؤي نأ رابجلا "مردب"'

 نم يرجغلا ضهن .ىلوألا ةعفدلا دنع رسيب ًاضرأ هعقوأو ةينبلا يوق لجر مدقت ءضرألا

 ىلع ًاحوطبم طقس ةيناثلا ةرمللو .ةيناث لواحي نأ لجرلا ىلع ّنإو قلحزت هنإ ًالئاق هتطقس
 ناك نإ رخآلا لأس .ناضموت هانيعو ةيناث يرجغلا ضهن نيحو .لضعلا لوتفم لجرلا دي
 يف ةلواطملا يف ًاقح ًابغار لجرلا نكي مل .نيكس هديبو ةيلوطبلا هتلعف ديعي نأ بغري

 يوقلا لجرلا نأ دح ىلإ نيهم وحن ىلع هيلع ّحلأ ,هباوص دقف دقو ,يرجغلا نكل .ةياهنلا
 ًالبق اهب هطقسأ دق ناك ىتلا اهسفن ةلوهسلابو .يدحتلا لوبق ريغ رايخ همامأ دعي مل

 دعب سانلا ملع دقل .هانيع تججزتو موعلبلا دنع هتبقر تّقش دقو .ًاضرأ يرجغلا عقوأ
 .روهشملا قيرطلا عطاق "واردب" لزاني هلعج يذلا شيطلا هكلق دق يرجغلا نأ ؛كلذ

 ةطيسبلا ةيرارمتسالا مكحب يقب لب ,كريسلا فتخي مل ءيش لك نم مغّرلا ىلعو
 تءاج ةرابعلا هذهو) كلذ ررقت اذإ الإ لئاز ءيىش ال هنأ ىلع للدي ناك ول امك .بسح
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 .ميدقلا كريسلل لظ درجم ىسمأ دق هنأ يف بيرال .("ةيحتلملا ةديسلا" ناسل ىلع

 دقو .دحاو ريغص رامح اهبحسي .عّقرملا بنقلا شامق اهؤاطغ ةبرع لوح محازتي وهو
 "ةيحتلملا ةديسلا" - نيقابلا نيبعاللا رخآ ناكو اهحيلصت رثك ةميخ اهلخاد يف تيوط
 ةماقإ اولصاو دقل .ةليل لك اهتحت نومانيو اهنوميقي - "اربوكلا" و "يبغلا"و "مزقلا"و

 مايألا يف امك ًاريبك ًاحاجن ىقلت ةرماغملاو بحلا نع "مزقلا" صصق تْلظو مهضورع
 تناكو .مادقألا ىلع ًايشم نورفاسي اوناك ءريغصلا رامحلا اوبعتي ال يكلو .يلاوخلا

 نم ةلس لخاد ةشئاع .ةبرعلا مادختساب معنت تناك يتلا مهنيب نم ةديحولا "اربوكلا"

 انه مهلاحرت يف يرجغلا كريس دارفأ نم ىقبت نم رخآ ىقتلا دقل .ةلودجم ناصغأ

 عازفإلا ةياغ ةعزفم هوجو يوذ ًاسانأو ,نيرجاهمو ًاجاجحو ةاقشو نيسيدق كانهو
 ةدبل اوفداص نأ حابصلا كلذ لبق طق فدصي مل نكل .ةبارغلا ةياغ يف ةسبلأ نودتري

 اوناك امنيب هوحمل يذلا ضرألا ىلع هلوطب ددمتملا لجرلا ةدبل لثم بهللاك ءارمح رعش

 نود كانه ًايقلتسم ناك .(اسنوأ ادوكاير) ىلإ يضفملا بردلا نم ىنحنم لوح نوّقتلي
 تناك تادراي عضب ةدعبم ىلعو .ضيبأ رابغ نم عقب هيطغت دوسأ ًاسابل ًايدترم ,كارح

 ةباش تناك دامرلا بناج ىلإو .ةئفطنم رانو .دوس روسن اهمهتلت ةنّقعتم لغب ةّمر

 رمأ دق هنأكو ءرامحلا فقوت .ًةنيزح دبت مل ءاميس اههجو ىلعو نوبرتقي مهو مهبقرت
 لجرلا ىلع ةيناد ةرظن "يبغلا"و 'مزقلا"و "ةيحتلملا ةديسلا" نم لك ىقلأ .كلذب

 نوللا تاوذ رئافضلاب يفخملا هفتك يف يناوجرألا نوللا ىلإ براضلا حرجلا اوصحفتو

 ةديسلا" تلأس .هصيمق مدقمو .هنذأو .هتيحل ىلع فاجلا مدلاو ,يرانلا دعجألا

 .(دعب هبحن ضقي مل) :”اهروج" تباجأ .(؟تيم وه له) :"ةيحتلملا
 الع دع 6

 اذهءزانلا نمدت فوشسا] :ةزرسضتش ىلع ءاضقرقلا يلح نأ تعي (ةيهزملا) لاق

 دعب ةقباسلا ةليللا بكوم ىهتنا نأ ذنم .طقف تاعاس عبرأ اوحارتسا دق اوناك .(ناكملا

 عمس .؛توص تفخأ ىلع هانذأ بصتنت يذلا ("ابوتان" دسأ) نأ ديب .ليللا فصتنم

 هذه نودي يك ةقروو ًاملق كسميل ضرألا نم ًاضهان بثوو همون يف يلجلا توصلا كلذ

 امامت ًاقرغتسم هينيع قلغأ دقو ؛(دشرملا) فاضأ .اهتعاضإ مدع بجي يتلا تاملكلا

 هكرتأسف عبارلا امأ .ىلوألا ةثالثلا ئفطأسو .قئارح ةعبرأ كانه نوكتس) :ىؤرلا يف
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 ةفرغلا يف (سدقملا داشنإلا) ةوسن هتاملك تظقيأ ةرملا هذه يف .(كرابملا عيسملل

 دهاشو ؛بتكي ناك امنيب حتفنت بابلا عمس ("ابوتان" دسأ) نإ كلذ .كلذك ةرواجملا

 ءانثتساب ديحولا صخشلا يهو_ قرزألا اهئادرب ةعفلتم دبعملا جلت "ودارداوك ايرام"

 نذإ نود ؛ليللا يف مأ راهنلا يف ءاوس .دبعملا لخدي ناك يذلا ,«(كرابملا ريغصلا)

 :بيلصلا ةراشإ مسرت يهو .(سدقملا داشنإلا ةقوج) ةسيئر تلاق .(دشرملا) نم قباس

 ةربنب لاق مث .(هل ًادمح) :هينيع ًاحتاف .(دشرملا) باجأ .(كرابملا حيسملل ًادمح)

 .(برلا نوخأ نل يننكل .يننولتقي فوس) :ملحي لزي امل وهو ,ةنيزح
 ًارعاش ؛ٌةظحل تتشتي نأ هنهذل حمسي نأ نود .بتكي ("ابوتان" دسأ) ناك امنيبو

 هب (كرابملا ريغصلا) اهطانأ يتلا ةمهملل ةيماستملا ةيمهألاب اهسفن هرعش روذج ىتح

 داشنإلا ةقوج) ةوسن عمسي نأ عاطتسا ؛ةظحل لك يف (دشرملا) ةكراشم كلذب هل ًاحيتم

 نهل "ودارداوك ايرام" نم نذإ ىلع لوصحلل نلسوتي نهو ةرواجملا ةفرغلا يف (سدقملا
 ةليوط مامكأ تاوذ ًاقرز ةيدرأ .اهلثم .نيدتري تادشنم ينامث نك .دبعملا ىلإ لوخدلاب

 تايفاح كانهو انه نلقنتي نك .رصخلا دنع ضيب ةقطنأب تاقطنمتم ,ةيلاع تاقايو

 ببسب (لاجرلا مأ) نهتراتخا دقل .ىرخألا يه قرز ليدانمب ةاطغم نهسوؤرو ,مادقألا

 .(دشرملا) ةمدخ يه ةدحاو ةمهمب نهيلإ تدهعو ,نهئالوو نهيدل تاذلا راكنإ حور

 .ًادبأ نهرسأ ىلإ ةدوعلا مدعو ؛ةراهط ةايح شيعلل نهسفنأ ًاعيمج نهتينامث ترذنو

 ءانثأ ةلاهلاك (دشرملا) نقفاريو ,بابلا نم رخآلا بناجلا ىلع ءضرألا ىلع نمني نك
 ةريغصلا (وينوتنأ وتناس) ةسينك يف هتالصو .كرابملا حيسملا دبعم ءانب ىلع هفارشإ

 رظنلابو .ةحصلا رود هترايز وأ ةزانجلاو حيبستلا تاولص هسؤرتو بكاوملا هتدايقو

 هئادر حيلصتو ,لسغلا :ةليلق ةيمويلا نهتابجاو تناك .دهزلا يف سيدقلا تاداعل

 .هناردجو دبعملا ةيضرأ فيظنتو ءريغصلا ضيبألا لَمَحْلا ةياعرو ,قماغلا يناوجرألا
 دبعملا لوخد يف نعرش دقل .اهفيظنتل اديدش ًاقرط شقلا نم ةعونصملا هتريصح قرطو
 تناك وهم ارواج اتلا تقلغا و. لوخدل ايوتونا "ودار داو اننا" هيتس: ا ةفتنألا

 تيلضلا ةزانكا ةيهتابك تقسو ييفضلا ضيبألا لمخلا دوق "ايروك ابهزدناسكلا'

 .(هل ًادمح) :لمحلا دّسمي وهو ,(دشرملا) باجأ .(كرابملا حيسملل ادمح) :نلتري نهو

 ىلع ةغوضوم ةفقروو هدب ةملقو ةيبقع ىلع ءاصقرقلا اصلاح( "انرعات" دسأ) كيل

 نيتقرشم ناضموت اتناك ناتللا ناتيكذلا هانيعو .ةلواط اهمدختسا يتلا ةريغصلا ةكدلا
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 يتفش ىلع ناترمسم ههجو ريراسأ لك قوف ةلدهتملا ةرذقلا ةليوطلا ةدبللا نيب نم
 امنيب ضرألا ىلع ئفكنم ههجوو ددق .يلصي نأ كشو ىلع ريخألا ناك .(دشرملا)
 دسا) :نكل :هغم ةالتخلا ةلوح ةيتانعلا تانقنلا ةزيستلاو "ؤةرارداوك يرام" كنفكر

 يف كارتشالا نم ىتح هيفعت تناك هتمهم نأ كلذ :عكري وأ ًاضرأ ددمتي مل ("ايوتان" |

 ىدحإ نوكت نأ ىسع ًاظقي لظي نأ هيلإ زعوأ دق (كرابملا ريغصلا) ناك .دّبعتلا
 كلذ يف ًاتماص ىلص (دشرملا) نأ ديب ."ايحو" اهولتي سيدقلا ناك يتلا تاولصلا

 ىلإ للختي ناك امنيب ةظحل لك يف ًاقارشإ دادزي ناك يذلا رجفلا ءوض يف ,حابصلا

 تارذ عم ىمارتت بهذ نم لئادج_ بابلاو ناردجلاو فقسلا قوقش لالخ نم (دبعملا)
 :ةيربكب تاوصا بالك كريو :لظفشت "كرم ىليب) :تاخا انيق انينقو.نزايفلا

 جاجح :ًالعف عمجتت تعرش دق ةداتعملا ةريغصلا رمزلا تناك جراخلا يفو .عمست تناك

 اف وهم هنن“ نلطيم فا (ةيشرملا) الباقين ةنوفيوي ارئاك فيلا ةعامتملا ةازفاو

 ةئيلم ًاسأك هل (سدقملا داشنإلا) ةوسن تمدق ىتح .هيمدق ىلع (دشرملا) ماق نإ امو
 نكل .(ساباغناملا) ب ةئيلم ةلسو ىلغملا ةرذلا قيقد نم انحصو زبخ ةرسكو زعملا بيلحب

 ءاملا نم ًالطس ةوسنلا تبلج كاذ دعب .بيلحلا نم تافشر عضب ناك هلوانت ام لك

 نهنم ةدحاولا ضرتعت نا نود تارباثم تاتماص هتريصح لوح نردي نك امنيبو .هنلسغيل

 ,ةجنفسألاب ههجوو هيدي نحسميل .نهتاكرح ىلع نر دق نُك ول امك .ًادبأ ىرخألا قيرط
 ,ةالصلا وأ ريكفتلا هقرغتسا دقو ءكارح نود سلجي (دشرملا) ناك ؛ةوقب هيمدق نكرفيو

 لجأ نم هعلخ دق ناك يذلاو هيمدق ىلع هب صاخلا يعارلا لدنص نعضي نك امنيبو

 ديما "داوكي تونا" دون( كراملا ويقيفلا] لش ةةتلدللا هتعا عيبا

 ناك لوألا نأ دح ىلا انلعحم ناغمتجي نيح نينثالا كئيذل يجراخلا رهظملا ناك

 :امهدحأ لاق .ةنادب رثكأ رخآلاو .هتالمأتب ًاقارغتسا رثكأو ًانهو رثكأ ماودلا ىلع ودبي

 .(كرابملا حيسملا انديسل ًادمح) :رخآلا لاقو (كرابملا حيسملل ادمح)

 .(هل ادمح)-

 بألا نع ربخ نم له) :هدي نامثلي امهو ,ةفهلتم ةربنب امهلأسو هدي (دشرملا) دم
 ةسرد ىلإ انيك ناكدنا عمو :هنع يحتال وأ (كراتملا يعضلا ١ باجأ دا يكارنا

 اهذختا يتلا (سودوناك ) ةبصق ىلع (دشرملا) هقلطأ يذلا مسالا وه (هتنوموليب) ناف  ئراقلا ريكذتل *

 (مجرتملا) . ًارقتسم
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 ال يتلا ةقاطلا كلت نع فشكي ناك ههجو َنإف .هناوأ لبق خاش دقو ةليلع هتحصو ةملؤم

 ططخيو جاجحلا لابقتسا ةيلوؤسم ىلوتيو ةدابعلا تامدخ لك اهب مظني ناك يتلاو رهقت

 .ةينيدلا ديشانألاو ليتارتلا فيلأتل تقولا دجيو لكايهلل ةياعرلا نسح نّمؤيو بكاوملل
 نأ ءرملا عيطتسي بوقشب ًارخازو ,يفتك حاشو اذ قماغلا ينبلا نوللا وذ هؤادر ناك

 نم مويلا كلذ ذنم طق هعفري مل هنإ لاقي يذلا هرصخب طيحملا كلسلا اهلالخ نم دهاشيب

 ءارولا ىلإ اطخ امنيب ثدحتيل نآلا مدقت .هيلع هدقع دق (دشرملا) ناك نيح هابص ينس

 .(عراشلا رمأ)و (ةدلبلا ميعز) هتيمست يف سانلا عرش يذلا "واوج توبا"

 دشرملا) اهب بطاخي ناك يتلا ةرّفوملا ةبحتسملا هتوص ةربنب (كرابملا ريغصلا) لاق

 ًابرح كانه نإ ...ماهلإلا يحو نم يه ةركف "واوج" ىدل نإ .بألا اهّيأ) :ماودلا ىلع

 يف ًاماق ًاديحو تنك ؛نوبراحي عيمجلا ناك امنيبو .اهسفن (هتنوم وليب) يف ةمئاق
 .(كيمحي صخش يأ كانه نكي ملو ؛جربلا

 لكو كيمحي وهو ."كرابملا ريغصلا" اهيأ ينيمحي برلا) :(دشرملا) متفق
 انقر شيعت ناددبأل كيكلو ونحت توم دفا +(فكرابنملا ريهتيعلا) حلأ . 0

 دنا" اهنا هناعيح ركاب

 قرطم ثدحتي ناك .(بألا اهيأ .كيمحي سرح ميظنت ديرن) :"واوج توبأ" متمتف
 املثم هيقتننسو .ىذأ يأ كلاني الأ سرحلا اذه نمؤيس) .تاملكلا نع ًاثحاب :نيئيعلا

 عجشأو لضفأ نم فلأتيسو (سدقملا داشنإلا ةقوج) "ودارداوك ايرام" مألا تقتنا

 .(كتمدخل مهسفنأ نوسركي فوس .ًايلك مهب قوثوملا كئلوأ نم .لاجرلا
 ىلإ راشأ مث .(كرابملا عوسي ءامسلا ةكئالم مدخت املثم) :(كرابملا ريغصلا) لاق

 ةئم كانه ,سانلا نم ديزم ةمث ,ةعاس لك يف ,موي لك يف) :ةيلاعتملا ةجضلاو ,بابلا
 اذامو .مهنم درف لك ىلع ًايصخش فرعتن نأ انعسي ال .جراخلا يف كانه نورظتني مهنم

 نوكتس سرحلا قرف نإ ؟ىذألا كب اوقحليل لخادلا ىلإ اوللست ناطيشلا لاجر نأ ول
 .(ًادبأ أديحو نوكت نل :لاتقلا بشت ام اذإو .كعرد

 نأ نود تاتماص نتصني .نهباقعأ ىلع ءاصفرقلا (سدقملا داشنإلا) ةوسن تسلج

 نيذللا نيلجرلا بناجب كلذو "ودارداوك ايرام" تناك ةديحولا ةفقاولا .ةفش تنبب نسبني

 :دلكلا ءاننا نف (ديكرما) نسلخم ىدح هستت رح نك (ابوتاتاهسأ١ ناك ارث الضو

 .دحاع هللدي بلك لثم .سيدقلا ةبكر ىلع هسأر عضوو
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 يح وص ةركف اهنإ .نيرخآلا يف لب ءكسفن يف ركفت ال) :"ودارداوك ايرام" تلاق

 .(اهلبقا .بألا اهيأ اي اهب

 حيسملا ةيرس" ."يكيلوثاكلا سرحلا" كئلوأ نوكيس) :(كرابملا ريغصلا) لاق

 .(ةقيقحلاب نينمؤم ادونج .نيدهاجم نونوكيس ."كرابملا
 دق هنأ اوكردأ مهعيمج نكل ,ةظوحلم ريغ نوكت داكت ةراشإب (دشرملا) أموأ

 .(؟مهدوقيس يذلا نم) :لأس .ةقفاوملا ىطعأ

 وه ,"كرابملا ريغصلا" دقتعي .متقفاو نإ "ريبكلا واوج") :قباسلا يقشلا باجأ

 .( بيضانملا نضتنتتلا نوك. ذك ةنآ اشيا

 .(ناميإلا خسار نمؤم هنإ) -

 ال راص دق هتوص ناك ,ةيناث ملكتي عرش نيحو .ةهرب ًاتماص (دشرملا) ثبل

 ريثكب ربكأ ددع ىلإ لب مهنم يأ ىلإ ةهجوم تناك هتاملك نأ دبي ملو .ًاماق ًايناصخش

 .هل ةياهن ال مخض روضحلا نم روهمج ىلإ .نيعماسلا نم
 لعجت يتلا يه .اهريغ لبق .حورلا ةاناعم نإ .حورلا يفو مسجلا يف ىناع دقل) -

 :( اقنع ارايخا رايحألا سانلا

 هسأر عفر دق اذه ناك ("ابوتان' دسأ) ةيحان (كرابملا ريغصلا) رظني نأ لبق ىتحو

 يتلا تاملكلا نودو ءططقلا ةعرسب ةقروو ًاملق كسمأو سيدقلا يتبكر ىلع نم

 عضوف داعو (دشرملا) ثيح ىلإ ةعبرألا ىلع ةيناث فحز ,ىهتنا نيحو .ًاوت اهوعمس

 دق "واوج توبأ" ناك .كلذ ءانثأ يفو .هتبكر ىلع ةكباشتملا هلئادجب مخضلا هسأر

 اوجرخ دق راصنألاف :ةريخألا ةليلقلا تاعاسلا لالخ ثدح دق ام يوري عرش

 عرازم يف رانلا اولعشأ دق مهريغ نورخأو .نؤمو رابخأب اوداع نورخآو .فاشكتسالل

 هانيع تناك ؟هيلإ ًايغصم (دشرملا) ناك له .كرابملا حيسملا دعاسي نأ ضفر ْنَم

 دقل .(سدقملا داشنإلا) ةوسن تلعف امك .كارح نود نم ًاماق ًاتماص ثكمو .نيتقلغم

 امك_ ةيوامسلا تارواحملا كلت نم ةدحاو يف ماهسإلل نيحانج تراعتسا هحور نأ ادب

 يلاهأ ىلإ ةقيقحلاو يحولا بورض هَبْلَج اهبقعي يتلا_ (كرابملا ريغصلا) اهيمسي ناك
 توبأ" نإف ءنيرخآ دونج مودق ىلإ ريشت لئالد ةمث نكت مل هنأ عمو .(هتنوم وليب)

 (اواوا) و (وبأ ومرج) ىلإ (سودوناك) نم قرطلا لوط ىلع ًالاجر عضو دق "واوج
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 رفحي لعجو .(سول سود لاروك) و (وشتوروشت) و (ويرازور) و (وبابماك وأ)و
 .ةلئسأ ةيأ (دشرملا) هلأسي مل .(سرايازاف) فافض لوط ىلع سيراتملا ميقيو قدانخلا

 ناك يتلا كراعملا رابخأ (كرابملا ريغصلا) ىور نيح لاؤس يأب مدقتي مل هنأ امك

 جاجحلا رطاقت فيك .حيبستلا تاولص ولتي ناك ول امك .حضوأ .هتيحان نم اهضوخي
 (ويلسنوك موب) و (اينبوكاي) و (وبورباك) نم حابصلا اذه يفو مرصنملا ءاسملا يف
 مهلبقتسيس له .(وينوتنأ وتناس) ةسينك يف (دشرملا) راظتنا يف نآلا مهو .(لابموب)و

 يف مأ كرابملا حيسملا دبعم يف لمعلا يرجي فيك ىريل بهذي نأ لبق حابصلا ءانثأ يف
 دفن دقل .لمعلا يرجي فيك (كرابملا ريغصلا) هل ىور اهدعب ؟هظعاوم لالخ ءاسملا

 بهذ .فقسلا يف لمعلا ءدب نم اونكمتي ملو مهيدل ةدوقعملا فوقسلاب صاخلا بشخلا

 ,رجحلا يف ةحش دوجو مدعل ارظنو .ديزملا ىلع لوصحلا ريبدتل (وريزاوج) ىلإ ناراجن

 .ناردجلا طابر نيمأت يف ظحلا نسحل نوؤانبلا رمتسا
 .نكمي ام عرسأب كرابملا حيسملا دبعم لمكي نأ دبال) :هينيع ًاحتاف ء(دشرملا) متق

 .(ةيمهألا ةياغ مهملا وه اذهف

 ام سيل .نونواعتي عيمجلا .بألا اهيأ ,كلذك هنإ ًاقح) :(كرابملا ريغصلا) لاق

 ىلع لصحنس اننكل .دافنلاب ذخآ ءيش لك .ءانبلا داوم لب يدايألا صقن انزوعي

 سانلا .كلذ لعفنسف .هنمث عفدن نأ انيلع بجو ام اذإو .جاتحن يذلا بشخلا

 .(لام نم مهيدل ام لك اوبهيل .ًادرف ًادرف ؛ًاعيمج نودعتسم

 مل امك .ةدع مايأ ذنم "ميكاوي" بألا انتأي مل) :قلقلا اهبوشي ةربنب ء(دشرملا) لاق

 .(ةدم ذنم "هتنوم وليب" يف سادق دفع
 داك دقل .بألا اهيأ ,هترَّخآ يتلا يه تاعقرفملا لئاتف نأ دبال) :"واوج توبأ" لاق

 دق هنأ دبال ."وباساك" يف اهنم ًائيش يرتشيل بهذي نأ ضرع دقو .دفني نأ اننوزخم
 ا ةنع فس اذهجا لضوا نأ ينديرت له .اهدورو رظتنيو اهب ةيبلط مدق

 ىلإ تفبقلا مقا( "عيكاوي"هينألا انلذخي نل «:تاياقوس) :(دشرلا)» تانخأ

 جرح يف .اهيفتك نيب ام أطأطم اهسأرو ةسلاج تناك يتلا "ايروك اينيردناسكلا'
 .ةرم لوأ (يبموك) ةسينك يعار مسا ركذ ذنم .رهاظ

 .(يتينب اي .لجخلاب يرعشت ال نأ كيلع .ىلع ىلبقا) -
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 رثكأ اههجو و ًاندب فحنأ نينسلا رورب تدغ يتلا ."ايروك اينيردناسكلا" تلعج

 .عضاوتملا اهكولس عم ناضقانتي اهئاميس حومجو فرطلا عوفرملا اهفنأ لظ نإو .ديعاجت
 .هيلإ رظنلا ىلع ارجت نا نود ؛(دشرملا) ثيح ىلإ فحزت

 ريح ىتا نيشلا كلذ عم) ةديمالتك ءاننا ونيمار نلع ادب عضي وهو اهل لاق

 هتاباسح ىوسو مدنو ىناع دقف .مثأ دق هنألو ؛ًاريرش ًايعار ناك دقل ."اينيردناسكلا"اي

 هل تيدسأ دقف .ةيئاهنلا ةلصحملا يفو .حلاصلا برلا نبا نآلا راصو .تاومسلا عم

 :لازنأل انيأ كل كانك "عنوم ىلع! ىفدناتا رخو فانا وخا ىلإ ةندخ كنلقو اعدت
 .(رخآل تقو نم سادقلا عامس ىلع نيرداق ."ميكاوي مود" لضفب

 نأ ظحلي مل هلعلو .ةريخألا تاملكلا هذهب هوفتي وهو هتوص يف نزح ةمث ناك
 لئاوأ يف .اهنكر ىلإ بحسنت نأ لبق هءادر مثلتل اهسأر تنث دق ةقباسلا ءاملا ةفارع

 لافطألا اودّمعيو سادقلا اولتيل ءيجملا ةسواسقلا نم ددع داتعا .(سودوناك) مايأ

 (نيينيشتوباكلا) ةسواسقل ةسدقملا ةيلاسرإلا كلت دعب نكلو .تاجيزلا اودقعيو

 (ايهاب) هفقاسأ سيئر رظح .ًاريثك اهمتتخم ءاس يتلاو .(رودافلس) نم نييريشبتلا
 بألا ناك .كلذ عمو .(سودوناك) يف ةسدقملا نيبارقلا اومدقي نأ سنئانكلا ةاعر ئلغ

 اقرو لب ءبسح ناميإلا ىولس بلجي مل .ءيجملاب رمتسا يذلا ديحولا سيسقلا "ميكاوي'
 ءايشألا قلثخمو :(كرابملا ريغضلل) اروخبو اعويممشو :كلذك (ابوتات دسأ)' ىلا اربخو

 يدحت ىلإ هاعد يذلا ام ."افوناليف" ناوخألاو "واوج توبأ" هنم اهبلط دق ناك ىتلا
 ناك يتلا هلافطأ مأ ,"ايروك اينيردناسكلا" امبر ؟ةيندملا تاطلسلا مث .ًالوأ ةسينكلا

 يف وأ دبعملا يف اهيقتلي نيح (سودوناك) اهيف روزي ةرم لك يف ًابضتقم ًامالك اهملكي
 وحن ىلع ًامئاد برطضي ناك يذلا (دشرملا) هلعل مأ .ةريغصلا (وينوتنأ وتناس) ةسينك

 نم ريثكلا كشي ناك امك) لمألا هلعل مأ .هحور قامعأ ىتح رثأتيو هرضحم يف حضاو

 .قاقحتسالا ميدق ًانيد ةيفلخلا يضارألا يلاهأو ءامسلا فوم همودقب هنأ يف (سانلا

 ناك يذلا "ةيكزلا ءامدلا" عوضوم نع ثدحتلاب عرش دق (كرابملا ريغصلا) ناك

 جراخلا جيجض طسو بابلا ىلع ةقيقر ةقد اوعمس نيح مويلا كلذ رصع هيف ءدبلا آررقم

 ' هفلخو (يبموك) ةسينك يعار رهظ .بابلا حتفتل "ودار داوك ايرام" تضم .هلك

 .هيفتك قوف نم قيدحتلا لواحت سوؤرلا نم عمجو اديدش ًاقارشإ ةقرشم سمشلا
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 :يحنتلا ىلع (ايوتان دسأ) تربجأ ةعرسب هيمدق ىلع ضهن دقو (دشرملا) لاق

 ىشم .(ةرغ نيح ىلع رهظت كب اذإو .ًاوت كنع ملكتن انك .كرابملا حيسملل ادمح)

 ناك املثم رابغلاب ىطغم هترافغ ءادر ناك يذلا "ميكاوي" بألا لباقيل بابلا بوص
 (دشرملا) ناك ناذللا مارتحالاو عضاوتلا ناك .اهلبقو هدي لوانتو سيدقلا ىنحنا .ههجو

 اجعزنم مويلا ناك هنكل .حايترالاب رعشي سيسقلا نالعجي ماودلا ىلع امهب هلبقتسي

 .ًائيش ظحالي ال ايهاس اهب ادب ةجرد ىلإ
 داشنإلا ةقوج) ةوسنو (لاجرلا مأ) و "واوج توبأ" و (كرابملا ريغصلا) امنيب ؛لاق

 ىلإ اهقيرط يف يداحتالا شيجلا نم ةبيتك نإ .ةيقرب تلصو) :هدي نولبقي (سدقملا
 .(اهيف هتاوق داق برح لك بسك لطب .روهشم صخش اهرمآو "وير" نم ةمداق .انه

 . (نآلا دح ىلإ "بآلا" ىلع طق ًابرح دحأ بسكي مل) :ًالذج (دشرملا) لاق

 .دعقملا ىلع ضبار وهو ةعرسب بتكي ("ابوتان" دسأ) ناك

 الك زك 76

 هلجأ نم هرجأتسا دق ناك يذلا لمعلا نم (ابوتيا) يف "ونيفور" غرف نأ دعب
 نم ةعومجم داشرإ يف نآلا ضام هنأف (انيبوكاج) يف ديدحلا ككسلا ةكرشل نوبستنم
 تي ىليملا لقتل كلذنوا وعيني فذ: ريس 3 ةيقلقلا ةرعولا ىارودلا يف نكنلا ةاعو
 نيذلا ةيشاملا صوصل رثأ نوبقعتي مهنإ .ضرألا ىلع ءامسلا نم ةراجح ةرم تطقس

 ودرانرب هيزوه" همسا ديقع ىلإ ةدئاعلا (ايليسرفاردب) ةعرزم نم ًاسأر نيسمخ اوقرس
 ةلمح راحدنا نع رابخأ مهلصت .ةيشاملا ناكم ىلع اوفرعتي نأ لبق مهنكل ."واروم

 اولباقتي الثل ثحبلا نع فكلا نوررقيو .(ويابماك هتنوم) يف "وتيرب يدوينوربف" دئارلا
 يف "ونيفور" عقي ءرقبلا ةاعر نع لاصفنالا ديعبو .نيبحسنملا دونجلا وأ (راصنألا) عم

 يلاعأ يف (وكوبمانري) نم فيرع مهدوقي .نيبراه دونج نم ةبصسع ةضبق
 يتلا دوقنلا سيكو هتنوؤمو ةليوطلا هتيدمو شرلا ةيقدنب نورداصي .(هدنارغاريس)
 هنورذحي لب هنوذؤي ال مهنإف كلذ ادع امو .ككسلا ةعامجل ًاليلد هلمع ءاثأ اقنتسك

 اهتاليكشت ديعت ةروحدملا "وتيرب" دئارلا تاوق نأل ؛(وتناس هتنوم) قيرط نع ىضمي الأ

 .مهتمدخل هودنجي نأ آدج زئاجلا نمو كانه

 نم برقلابو «ةيلاتلا ةليللا يف .برحلا ببسب ديدش بارطضا ةلاح يف ةقطنملا نإ

 حابص نم ركبم تقو يف فشتكيو :؛قدانب نارين توص ليلدلا عمسي (اكيراك وير)
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 اتناس) ةعرزم اورّمدو اوبهن دق (سودوناك) نم اومدق نيذلا لاجرلا نأ يلاتلا مويلا

 نيزباردلا تاذ ةدوربلا ةفيطللا ةعساولا رادلا اولاحأ دقل .ًاديج اهفرعي يتلا (ازور

 تالبطصالا حملي .نّخدم دامر نم ةموك ىلإ ءليخنلا راجشأب ةطاحملاو .يبشخلا

 .ىرخألا يه نارينلا اهيف تمرضأ ىتلا نيحالفلا خاوكأو ًاقباس ديبعلا نكاسمو ةغرافلا

 (هتنوم وليب) ىلإ اولحر دق عيمجلا نأ هربخي راوجلا يف نكسي دس اجرنا انيك

 .نارينلا هيلع تأت مل رخآ ءيش لكو باودلا مهعم نيبحطصم

 هرذحت يلاتلا مويلا يفو .(وتناس هتنوم) لوح فتليل ايوتلم ًاليبس "وئيفور" قرطي

 سرحلا نم تايرود كانه نأل .ًاظقي نوكي نأ (سودوناك) ىلإ ةهجتم جاجحلا نم ةرسأ

 .ةيركسعلا ةمدخلا يف طارخنالا ىلع مهنورسقي لاجر نع ًاثحب فيرلا طشق يفيرلا

 ىلإ ةلئاملا تاردحنملا طسو ةأبخم فصن ةريغص ةسينك ىلإ لصي راهنلا فصتنم دنعو
 ديلقت بسحب .ءامدلاب مهيدايأ ةخطلم لاجر ءيجي ثيح (ادروكنا اداريس) ل ةرفصلا

 دج ىنبم هّنِإ .نيبارقلا ميدقتل نورخآ يتأيو .مهمئارج نع اورّمكيل ,مدقلا يف لغوم
 .ًلوزنو ًادوعص ةيعاسلا اياظعلاب رخزت ضيبلا هناردجو ؛باوبأ نود ءهدحو مئاق ءريغص

 ةريغص ليثاق .ًارجحتم ًاماعط يوحت سوط :روذنلاب اما ةئيلمف ةيلخادلا ناردجلا امأ

 فلتخمو .سبالم .ةحلسأ ؛عمشلا نم ةعونصم سوؤرو ناقيسو عرذأ ءبشخلا نم

 شرلا قدانيو ةليوطلا لجانملاو ىدملا ًاديج "ونيفور" صحفتي .ةريغصلا ءايشألا عاونأ

 ىلإ بهذي مث .ةزيجو ةدم ذنم كانه ةكورتم ذحشلا ةداح ةسوقم ةليوط ًانيكس يقتنيو

 هنإ كرابملا عوسيل حضويو ؛هتلابق عكري يك بيلص ىوس ءيش لك نم درجملا حبذملا
 كلذلو هلمحي ناك ءيش لك هنم قرس فيك هربخي .بسح ًةراعتسا ةيدملا هذه ٌريعتسُم

 نأ ًاتاتب هتين يف سيل هنأ هل دكؤي امك .تيبلا ىلإ دوعي يكل نيكسلا ىلإ جاتحي هّنإف
 هنم ًارذن نوكتس ةّدجلا لك ةديدج ةيدم عم هل اهديعي نأ دعيو .هل دوعي ًائيش ذخأي
 ةمالع مسري .ماودلا ىلع هدوعوب يفي ناك هناو اصل سيل هنأب هرّكذي امك .هل همدقي

 .(كرابملا حيسملا اهيأ كركشأ) :لوقيو بيلصلا

 ًاعطاقو .داهولا ًاطباهو حوطسلا ًايقترم ؛هبعتت ال ةتباث ىطخب هليبس يف يضفي مث
 عردملا ناويح ديصي مويلا كلذ رصع يفو .ةيرخصلا يضارألاو ةضيفخلا راجشألا ضرأ

 ريغ هسفن دجي ثلاثلا مويلا يفو .نيموي ةدم عردملا محل هيفكي .رانلا ىلع هيوشيو

 .هتليل يضقي ناك املاط ثيح .هفرعي عرازم خوك ىلإ هجوتي .(انتيسدون) نع ديعب
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 فيك مهربخي .هل ماعط ةبجو ةجوزلا دعتو ءلبق يذ نم رثكأ بيحرتلاب ةرسألا هلبقتست
 يقل ثيح (ويابماكوأ) ةكرعم بقع يرجيس امع نوثدحتي مث ؛ةيدنجلا نم نورافلا هبلس

 ظحالي .نوثدحتي امنيبو .سانلا لوقي امك .مهعرصم لاجرلا نم ريثكلا ريثكلا

 ءيش ىلع هاعلطي نأ ناديري امهنأ ول امك تارظنلا نالدابتي هتجوزو لجرلا نأ "وئيفور"
 ذنم .يبصع وحن ىلع لعسي وهو عرازملا هلأسي مث .هب حوبلا ىلع اأرجتي مل نإو ام

 نذإ .الك ؟هتدلاو تتام له .رهشلا براقي ام ذنم .هترسأ نع ًارابخأ عمس ىتم

 نع ترشتتنا رابخأ ةمث .لجرلا حصفي ًاريخأو .هيلإ نارظني نانثالا سلجي ؟"اميروج"
 رمخأ تيرغ لجر ةبحضب هشعوز ليحرو :هتكسم ىف لاجر لعقمو «ناث قالظإ لدابت
 .لاحلا يف مهرداغيو مهتفايض نسح ىلع "ونيفور" مهركشي .رعشلا

 رهظي لت ىلع ءوضلا لباقم ةيلظلا ليلدلا ةروص بصتنت .يلاتلا مويلا رجف يف
 راجشألا راغصو روخصلا رابك اهيف رشتنت يتلا ةريغصلا ةمجألا ربع ريسي .هنم هخوك

 هيف هنكسم موقي يذلا عفترملا بوص هقيرط قشيو .ةرم لوأ "لاغ ويليلاغ" ىقتلا ثيح

 لوط راثا لمحي ههجو نإ .يرجلاو يشملا نيب فصتني عيرس ببخ :داتعملا هوطخب
 .ةمرصنملا ةليللا يف اهاقلت يتلا ةئيسلا ءابنألاو ءاههجاو يتلا تالكشملاو ءلاحرتلا

 .قمعأ وحن ىلع ةروفحم فيواجتو طوطخو ,ةدح رثكأ ةروصب ةزراب حمالم .مهجتو رتوت

 هلوح ام يف اهربع قلمحي .كرابملا حيسملا نم اهراعتسا يتلا ةيدملا هكلمي ام لك ناك

 ديب .ةحوتفم ةغرافلا باودلا ةبيرز ةباوب نإ .هخوك نم تادراي عضب ةفاسم هبارتقا دنع

 ةبيرز سيل ًاعم نيتروهبمو ,نيتيلوضف .نيتمتعم نينيعب هصحفتيل "ونيفور" فقي ام نأ
 ًالبق كانه انوكي مل نابيلص نآلا دجوي ثيح .رادلا ةلابق ةفوشكملا ةبحرلا لب باودلا
 حابصملا ىلع هانيع عقت ,خوكلا هلوخد دنعو .ةريغصلا راجحألا نم نيتموك ىلع نازكترم

 ءارذع ةروصو ةريبكلا ةبيقحلاو مونلا ةكبشو ريصحلاو رارجلاو بشخلا ليماربلاو يطفنلا

 رثكا و اضقات اهينكة مث نا ند كل :ةوقولا نفح ةفوكو هتاضاطو خبطلا رودقو (ابال)

 دوعي .حيحصلا هعضوم يف ءيش لك نأو ةيانعب بتر دق خوكلا نأ ودبي ءاذه نم

 ام رس ءايشألا هذه نم جرختسي نأ لواحي نّمك ءطبب هلوح ام يف رظنلا ريديف "ونيفور"

 الو ,ئقوقي جاجد الو حبني بلك ال ...نوكسلا عامس ىلع رداق هنأ .هبايغ يف ىرج

 ءيش لك ًاصحفتم .؛ةفرغلا بوجي عرشي ًاريخأو .هتجوزل توص الو ,نرت فارخ سارجأ

 .قفرب هفلخ بابلا ًاقلاغ .خوكلا رداغي .اترمحا دق هانيع نوكت يهتني نيحو .بثك نع
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 سوؤرلا قوف سمش تحت .دعب ىلع ًاعوطس ةعطاسلا (ساداميك) بوص هجوتي
 رهظت مث ءرحبلا يف لخادلا لبجلا ىنحنم ءارو ةيلظلا "ونيفور" ةروص ىفتخت .ةرشابم

 قيزاوخلا جايسو ةرفصملا ةمجألاو رابصلاو نوللا ةيدامرلا راجحألا طسو ببَح يف ؛ةيناث

 ادينفا) قيرط نع ةدلبلا لخدي ةعاس فصن دعب .ةبيرزلاب طيحملا ةّنسألا ةببدملا
 ىلع قيترلا# نيسشلا ةغشأ نيكست : ةييشترلا ةحاونلا نفهةبتن نيشو: (وروكيناعا

 دعب نوبحسنملا دونجلا عرش دقل .رضخألا وأ قرزألاب اهباوبأو ضيبألاب ةغوبصملا لزانملا

 ةيلاب سبالم يوذ ًابارغأ ةنيدملا لخاد ىلإ مهسفنأ بحس يف (ويايماك وأ) يف راحدنالا

 نيمحتسم وأ ءراجشألا تحت نيمئان وأ ءعراشلا يتيصان ىلع نيفقاو مهتدهاشم نكف

 .بلغألا يف مهدهاشي نأ نودب ىتح لب مهيلإ رظني نأ نود ليلدلا مهزاتجي .رهنلا يف
 نعضري ءاسن ,ةحوفلم ؛ةحولم هوجو ووذ رقب ةاعر :ةدلبلا يلاهأ يف الإ ركفي ال

 مهنإ .كانهو انه نورجي لافطأ ,مهنادبأ نوسُمشي بيش ,نوقلطنم ناسرف .نهلافطأ
 .مهايإ هزايتجا دعب مهنأ فرعي وهو .مسالاب هيلع نوداني وأ ءكراهن باط نأ هنويحي
 ىلع دري .سماهتلاب نوؤدبيو .عبصإلاب هيلإ نوريشيو مهتارظنب هنوقمريو نوتفتلي

 نع مهنم دحاو يأ ينثي يك ماستبا نود مامأ ىلإ ًارظان .هسأر نم ةءاميإب مهتايحت

 بالكلاو سمشلا ةعشأ نم ةفيثك ةلتك - ةسيئرلا ةحاسلا زاتجيو هيلإ ثدحتلا ةلواحم

 قيدحتلاو سمهلاب ارعاش .نيميلا ىلإو راسيلا ىلإ هسأر ًاينحم - جرملاو جرهلاو
 عومش هيف ًاريغص ًاناكد غلبي ىتح فقي ال هنأ .مهيف اهريثي يتلا راكفألاو ءاميإلاو

 هتعبق عفري .(ةحبسملا تاذ انتديس) ةسينك لباقم .جراخلا يف ةقلعم ةينيد روصو

 :لخدي مث .ءاملا ىف نسطغي نأ كشو ىلع ناك ول امك اقيسمع اسفن ذخأيو ةضيرعلا

 ردق ىلع اهينيع حتفت «نوبز ىلإ ةمزر ةمّلسملا مسجلا ةليئضلا زوجعلا هحملت نيحو
 .هل ةملك لوقتل يراشلا نوبزلا ةرداغم ىتح رظتنت اهنكل .اههجو ءيضيو ءامهتعس

 ةمث .اهلالخ سمشلا ةعشأ نم ةنسلأ لخدت بوقث يذ بعكم نع ةرابع ناكدلا

 روذنلاب ةاطغم ناردجلا .دضتلا ىلع ةفوصرمو ريماسمب ةقلعم ةعمشم لئاتفو عومش

 دي لبقيل "ونيفور" عكري .ةيدابع روصو .ءارذعلاو حيسملاو نيسيدقلا روصب كلذكو

 ةريثكلا اهعباصأب هتهبج ىلع بيلصلا ةمالع مسرت .(مألا اهتيأ كراهن باط) :زوجعلا

 ةعفلتم .نينيعلا ةيساق ,هجولا ةمهجتم ,ةليحن زوجع اهّنِإ .ةرذقلا رفاظألا تاوذ دقعلا
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 :لوقت .اهيدي ىدحإب ةريبك زرخ تاذ ةحبسم لمحت اهنإ .ةقناخلا ةرارحلا مغر لاشب
 امأ ؛تاملكلا جارخإ يف ةبوعص دجت اهّنِإ .(عضولا حضويل كاري نأ "سافياك" ديري)
 ءيجي هّنإ .تبسلا قوس ىلإ ءيجيس) .اهنانسأ نادقفل امأو ًامؤم عوضوملا دجت اهنأل

 لك ىلع ءيجي ناك هنكل .ةليوط ةلحر اهنإ .ال مأ تدع دق تنك نإ ىريل تبس لك
 .(كل رومألا حضوي نأ ديريو كقيدص هنإ .لاح

 .(نيفرعت امع ةدلاو اي ينيربخأ مالا :ليللا كح

 دقل .اهولتقيل وأ .تنأ كولتقيل اوتأي مل) :ةرشابم مسجلا ةليئض زوجعلا بيجت

 تدهاش له .مهنم نينثا لتقو ةوقلاب مواق هنكل .هريغ نود بيرغلا اولتقيل وربنا
 اتنفدف نيتثجلاب دحأ بلاطي مل) ."ونيفور" ئموي .(؟كنكسم ةلابق كانه نيَبيلصلا

 كراد تدجو له .بر اي .ةسدقملا داجمألا يف الَبَقَيل١ :بيلصلا ةراشإ مسرت .(كانه

 لوقي .(ًارذق هدجت نل اذهلو رخآو نيح نيب كانه ىلإ باهذلا ىلع تبظاو دقل ؟ةبترم

 .بائتكا يف .سأرلا ئطأطم كانه فقاو هنإ .(يىبهذت نأ كيلع ناك ام) :"ونيفور"
 دق تيبلا كلذ نإ مث :نسفنالا قش ةب الإ يشملا نيعطتست ال كنإ) :هديب ةضيرعلا هتعبقو

 .(دبألا ىلإ ًارذق ادغ

 ىلإ قيدحتلا لصاويو امهاشاحتي هنكل ,هترظن دشنت اهانيعو ءزوجعلا متمتت
 نم ةظحل ننعب شييقتو: :ةارملا يسينعت تيل نقلا نذا) :نضرألا نلا:لفسنألا

 كلذ يف ةدوجوم:كدوقت' نإ :جاجدلا قس امك قست آل ىك كفارخ تغب دقل) «توكسلا
 عوضوملا يف ثيدحلا بنجت .هيشاحت نكمي ال ام ليجأت ةلواحم ,ةيناث فقوتت .(جردلا

 كنإو ءدئاع ريغ كنإ اولاق .ءاثبخ سانلا) ."ونيفور" ينعي يذلا ديحولا ءاهينعي يذلا

 دونجلا ةرثك تظحال له .ةكرعملا يف كبحن تيضق كلعل وأ ,شيجلا يف َتدّنِج امبر
 دئارلا نإ .كانه مهعرصم اوقل دونجلا نم ًاريثك نأ ودبي ؟ (ساداميك) يف نيدوجوملا

 .(رخآلا وه ءانه دوجوم "وتيرب يد وينوربف"

 (؟مهميعز ناك نم نيفرعتأ .هلتقل اومدق نيذلا) :اهعطاقي "ونيفور" نكل
 .يل هحضوأ دقو .كلذ كل حضوي فوس .كانه ىلإ مهبلج دقل ."سافياك") :زوجعلا

 وه امك ,تكست .(رمحألا رعشلا يذ ؛بيرغلا لب .تنأ كلتقل اوقلطني مل .كقيدص هنإ

 بارسأو ءمخضلا بابذلا زيزأ عامس نكمي .باهلإلا دح راحلا ,متعملا أجلملا يفو .تكاس

 .روصلا لوح مئاحلا يداعلا بابذلا
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 ناتمدتحم اهانيعو .فجترم توصب فتهت .ةيناث قطنت نأ ًاريخأ زوجعلا ررقت
 ,تمثأ دقل :تركف ,ينربخأ نيح ."سافياك" كلذكو .سانلا نم ريثك امهآر) :ةأجف

 دقل ."اهروج" ."اهروج" :"ونيفور" اي معن .ينبا ىلع دكنلا تبلج دقل .ينبقاعي هللاو
 ةلئام يهو .هقوطت اهعارذو ,هعم تلحر دقل ."سافياك" يديب تكسمأ ذإ هتايح تذقنأ

 دعب انه شيعلا عيطتست نل .نوفرعي عيمجلا) :عراشلا هاجتاب ريستو ادي دق .(هيلع
 .(يدلو اي ةدالا

 لالظب َتَحْلُك دق طلمألا ليحنلا هجولا يف نيعلا ةشمر نإ .ةلضع شعترت
 1 :ءايسعلا ةقرفلا

 :عراشلا هاجتاب راقتحاب قصبتو .دقعلا تاذ ةريغصلا اهتضبق ةريصقلا زوجعلا زهت
 مؤلب مهنإ .يداؤف يف ًارجنخ ةملك لك تناك .كنأشب يعم ثدحتلاو يتلماجمل اوؤاج دقل)

 :ًاعومد حسم تناك ول امك اهينيع قوف دوسألا لاشلا دمت .(يدلو اي .ةماسلا يعافألا

 سيلأ .هيلع اهالاهأ يتلا ةراذقلا كمسا نع أردت فوسل) :نيتقرقرتم ريغ اهينيع نكل

 فراع هنإ "سافياك" ىلإ ثدحت .كالتق ول امم أوسأ ,كينيع اعلق ول امن أوسأ هّنإ ؟كلذك

 .(كلذ كل حضوي فوس .فرشلا ىنعمبو ,كمساب تقحل يتلا ةناهإلاب

 مل يذلا "ونيفور" ىلإ رظنت .نافتم عروب اهتحبسم تازرخ مثلت مث ,ةيناث دهنتت

 ءاجو "سودوناك" ىلإ نوريثك لحر دقل) :قرأ ةربنب لوقت .هعفري وأ هسأر كرحي
 نإ .دئاع كنأ فرعأ يننأل تفلخت يننكل .ىرخألا انأ ,باهذلا دوأ تنك .نويراوح

 نآلاو .ىرج ام ىرج اذهلو .دهاشن ام دهاشن اذهلو .يدلو اي .هتياهن ىلإ ضام ملاعلا

 .كلذ (بآلا) ررقيس ؟ةليوطلا ةلحرلا هذه لثم يف ياقاس دمصتس له .ةرداغملا يننكمي

 .(ءيش لكل ررقملا وه هنإ

 دج ةرفس اهّنِإ) :لوقي ,ةيناث اهدي مثليو "ونيفور" ينحني ةظحل دعبو .تمصت
 يف .لكؤي ءيش الو «نارينو ءلاتق كانه .هامأ اي .اهب يموقت الأ كحصنأو ةليوط

 ءيشلا وه هنيلعفت ام لك نوكيس .اهبف كتبغر يه هذه تناك اذإ نكل .قيرطلا

 .(ببسلا اذهل يلجخت الو ينزحت ال .كل "سافياك" هلاق ام يسنا .ماودلا ىلع باوصلا

 أك اإك

 ل ةيرحبلا ةوقلا فيصر دنع ربلا ىلإ هتجوزو "افارب اناك يد" نورابلا طبه نيح

 البقتسا يذلا لابقتسالا نم ءامكحي ْنأ امهنكمي ناك ؛ةدع رهشأ بايغ دعب (رودافلس)

202 



 ناك يذلا هسسؤمو هميعزو (يتاذلا مكحلل "ايهاب") بزح ةوق ًاريثك ترسحنا فيك .هب
 ريو ناك نيكي« يلاوتللا ءابألا ىف (ايهابا ىلإ ةوراتلا ةدوع تناك امور ةقاقةرطسا|ذ

 نم ىلوألا تاونسلا يف ىتحو .ندنل يف ةداعلا قوف ريفسلا وأ ةيروطاربمإلا نوؤشلا
 ةنيدملا ءاهجو عيمج ناك .ماودلا ىلع ىربك تالافتحال ةبسانم ؛ةيروطاربمإلا رمع

 قرايب نولمحي ء ابرقأو مدخ مهبحصي .ع انيملا ىلإ نوعراسي ئضارالا كآلم طهرو

 نم لافطأو ةيقيسوم ةقرف كانه تناكو .ءيجملا ىلع ةنيدملا وفظوم ّبأد امك .بيحرتلا

 رصق) يف ماقت ةيداملا تناك ."ةليقنا" ةنورانلل ةرو:قاقاي ةزلمحي تايبشررألا نادم

 باخنألل فويضلا نم تارشع قفصيو مسارملا ةسائر ةمهم مكاحلا ىلوتيو .(رصنلا

 نيجوزلا فرش ىلع حادملا دشنملا اهيقلي ناك يتلاو اهنم ٌرفم ال يتلا ةديصقلاو ,بطخلاو
 صخش يتئم نم رثكأ ةيرحبلا ةوقلا فيصر يف نكي مل ةرملا هذه يف نكل .نيدئاعلا

 ةيدلبلا ءاهجو نم يأ مهنيب نكي ملو ءربلا ىلإ امهطوبه دنع ةنورابلاو نورابلل اوقفصيل
 ودراودا" باونلاو "ويشتوموغ يدوتربلادأ" ريسلا ناك امنيبو .ةسينكلا وأ ركسعلا وأ
 مهو - "هدنوي يد ساكيس واوج"و "سيداديب سيليل"و "اريبساخور"و "ويريسيلغ

 نومدقتي_ مهميعز لابقتسال (يتاذلا مكحلا) بزح نم ةنيعملا ةنجللا ءاضعأ

 مهنأ مههوجو ريباعت هتثدحأ يذلا عابطنالا ناك ,ةنورابلا دي اولبقيو نورابلا اوحفاصيل
 دق امهنأ ىلع ةمالع ةيأ ارهظي مل ةنورابلاو نورابلا نأ ديب .ةزانج يف نونوكي ام هبشأ
 نالعفي اناك امك ًامامت افرصت .ةرملا هذه هايقل يذلا لابقتسالا يف قرفلا ىدم اظحال

 اهتفيصو ."انايتسابس" ىلإ درولا تاقاب يرتو مستبت ةنورابلا تناك امنيبو .ًامئاد
 نورابلا ناك ءاهايإ اهئادهإ نم تبجع دق تناك ول امك .اهقرافت ال يتلا ةيصخشلا
 ءاقدصألاو براقألاو بزحلا ءاضعأ نم هئالمز فاتكأ ىلع تيبرتلاو قانعلا قدغي

 .هب بيحرتلل روباط يف اورم نيذلا

 ءانع مهسفنأ اوفلك مهنأل مهركشو مهتاجوز لاوخا نع نسفعتماو مسالاب مهايح

 دوعي نأ ماودلا ىلع ةحرفل اهّنِإ ؛ةنطاب ةجاح هعفدت تناك ول امك ءرركو .هايقلل ءيجملا

 لبقو .سانلا ءالؤهو يقنلا ءاوهلا اذهو سمشلا هذه ىلإ دوعي نأ ء.(ايهاب) ىلإ
 وذ يذوح اهقوسي يتلاو .فيصرلا دنع امهراظتنا يف تناك يتلا ةبرعلا ىلإ دوعصلا

 هيعارذ اعفار عيمجلا نورابلا َّءدو ءامهحملي نيح ىرخألا دعب ةرملا ينحني ناك ةصاخ ةزب
 سلج .روهزلاب نيتئيلم امهاترونت تناك نيتللا "انايتسابس" و ةنورابلا ةلابق دعق مث
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 (ايارب ادواكيسنوك راداريدال) ةداج يف ةبرعلا تقلطناو ؛هبناجب "ويشتوموغ يد ققربلا |"

 جيلخلا يف ةيعارشلا قراوزلا نورفاسملا دهاش ليلق دعبو .ةفرتم ةرضان ةرضخ اهفحت

 .ناطرسلا نوديصي ءاملا يف نييسالخلاو دوسلا نم اددعو قوسلاو (وللسرام ناس) نصحو

 ناودبت امكنإ .ماودلا ىلع بابشلا ريسكأ ابروأ نإ) :ًالئاق "ويشتومرغ" امهأنه
 د( ةرداقملا"دعض هلع امعنك هع فاارتتس نعي اهب رغتخا

 حورأ .ابروأ ىلإ هنم رثكأ ةرخابلاب رفسلا ىلإ كلذب ةنيدم انأ) :ةنورابلا تلاق

 .(!يتايح يف عيباسا ةثالث

 جراخلا ىلإ نورابلا علطت .(تاونس رشعب ًانس ربكأ تنأ ودبت ءىرخأ ةهج نم)-
 رقكا نضرعتشسي ذا ةريزخلاو رعبلل ليلخلا لماشلا رظنملا ىلا :ةريغصلا ةذفاتلا لالخ. قف

 نآلا (وتنب ناس يراريدال) ةداج ةيقترم .ىلعأف ىلعأ ةبرعلا تدعص املك رثكأف

 .(؟ءوسلا اذهب رومألا له) .ةنيدملا ىلعأ ىلإ ةهجوتمو
 ًامخض ًايريهامج ًاعمجت ديرن انك .روصتت نأ كنكمي امم أوسأ) :ءانيملا ىلإ راشأ

 لوعن انك .لخادلا نم ىتح .سانلا اوبلجي نأ عيمجلا دعو دقل .ةريبك ةيبعش ٌةرهاظتو

 .(رضح مك تيأر دقلو .فولألا ىلع

 مهتاعبق اوعفر دق اوناك نيذلا نيلاوجلا كمسلا يعئاب ضعبل هتعبقب نورابلا حول
 .توهاللا ةسردمب رق ةبرعلا مهتدهاشم دنع شقلا

 ةسايسلا يف ضوخلا قئاللا نم سيل) :ةرخاس ةداح ةربنب هقيدص نورابلا رجز
 .(؟ةديس "اليتسا" دعت ال كلعل وأ .تاديسلا رضحم

 تناك .ًانس رغصأ ودبت اهتلعج مهلا اهبوشي ال ةنانر ةكحض ةنورابلا تقلطأ

 تنر .رويطلاك فرفرت عباصألا يتقيقد نيدي تاذ .ًادج دلجلا ءاضيب ءرعشلا ةيئانتسك

 ةرضخ ىلإو ةقرزلا قماغ رحبلا ىلإ .ءاشتنا يف ؛ةروكملا ةئلتمملا ءارمسلا اهتفيصوو

 .ةرمحلا ةيناق فوقسلاو ةقلأتملا ئطاشلا

 وه رربم هبايغل يذلا ديحولا صخشلا) :ًائيش عمسي مل هنأك "ويشتوموغ" لاق
 نوكل ًارظنو .يدلبلا سلجملا عم ءيجملا يغبي ناك .كلذ نع نيلوؤسملا نحن انك .مكاحلا

 "انايف زيول" نإ .ةجضلا نع ًاديعب لظي نأ هل لضفألا نمف .هيلع وه ام ىلع عضولا
 ( اضلخم: اديؤضل اوبك
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 .دايجلا ىلع يوتحي اموبلأ كل تبلج) :هقيدص تايونعم عفر ةيغب نورابلا لاق
 .("وتربلادا" اي ,ءدايجلاب كعلو كدقفت مل ةيسايسلا بعاتملا نا بسحا

 مسبت ؛(ةرصانلا) ةقطنم ىلإ امهقيرط يف ؛ةنيدملا نم دعبألا فرطلا لوخد دنعو

 .ةراملا تايحت درل امهمامتها اًسركو ماستبالا نوكي ام نسحأ ىلع ًاثيدح نالصاولا ناجوزلا
 ءانيملا نم لبقأ مهضعب .ءناسرفلا نم هب سأبال ددعو ةدع تايرع نورابلا تقفار

 طسو رجحلاب ةفوصرملا ةقيضلا عراوشلا ربع ةبضهلا ةمق يف نورظتني اوناك نورخاو

 وأ تافرشلا ىلإ نيجراخ وأ ,يشامملا ىلع آفوقو ,ةيوس نيمحدزم نييلوضف ةراظن

 لآ ناك .امهرورم نيح امهوبقاري يك ريمحلا اهرجت تابرع نم مهسوؤر نيدام

 نم هفقسو ؛لاغتربلا نم دروتسم طالبب ىطغم ةنيدملاب نكسم يف ناشيعي "افارباناك"

 ليثاق نم ةدمعأب ةدونسم عواطم ديدح نم هتافرشو ءزارطلا ينابسإ رمحأ رودم ديمرق

 نادسأ :عامل رفصأ فزخ نم تافرخزم عبرأ اهولعت ةهجاوو ءرودصلا تادهان ءاسن

 جيلخلا ىلإ ةمداقلا قراوزلا نابقاري امهنأك نادسألا ادب .ربونص اترجشو نيتدبللا افيثك

 ةبصخل ا ةقيدحلا تناك .رحبلا يبكارل ةنيدملا ةعور نع نانلعت امهنأك ربونصلا اترجشو

 يتلا (سوكيفلا) و كولملا بحو (وغناملا) و ناجرملا راجشأب ةئيلم نكسملاب ةطيحملاو
 ,ةرطعملا باشعألاب تبيطو ؛لخلاب رادلا تّمَّقع نأ قبس دقل .ميسنلا بهم عم دهنتت

 ليطانبب مدخ فقو لخادلا يفو .اهيبحاص لابقتسال راهزألا نم ةريبك تايرهزمب تنيزو
 .امهل ةيحت نوقفصي .ارمح ليدانمو تارونت تايدترم تايجنز ايابصو ةروكم ضيب

 هرقفار نيذلا عدوي نورابلا ناك امنيب تاملك عضبب مهيلإ ثدحتلا يف ةنورابلا تأدب

 'ويشتوموغ" ىوس رادلا لخاد ىلإ هعم لخدي مل .لخدملا يف هعضوم ذختا نا دعب
 :.ستاكس و اوخار "شادي نسلبلا و ”[نييسافوراو "يويصسلغ ةةراودأ"ففارتلاو

 :ةيصخلا اهعنيضو اهغيتت «ىلعألا قباطلا ىلا دعضت ةثورابلا تناك امتسو ."ةلتوب

 باوبأ نورابلا حتفو ءبشخ نم ثاثأب ةدوزم راظتنا ةفرغ وهو .وهبلا لاجرلا زاتجا

 نيح الجر نيرشع وحن تكس .ةقيدحلا ىلع فرشتو بتكلاب ةئيلم فوفر اهب فحت ةفرغ
 .عيمجلا قفصو نودعاقلا فقوو .ةفرغلا لخدي هودهاش

 رضحأ الآ يتركف نكت مل) :لاق يذلا "انايفزيول" مكاحلا وه هقناع نم لوأ ناك

 يدلبلا سلجملا دارفأ عيمجو مكاحلا كمامأ انه دهاشت تنأ .لاح ةيأ ىلعو .ءانيملا ىلإ

 .(نيعيطملا كمدخ ءًادرف ادرف
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 ءانع هسفن فلكي ال ناكو ءيناودع شركو علصأ ميسج سأر اذ .ًاديدش ًالجر ناك

 ناك .بابلا "ويشتوموغ" قلغأ ,نيرضاحلا ييحي نورابلا ناك امنيبو .همومه ءافخإ

 .ةدئاملا ىلع هكاوفلا رمخ قيرابأ تّفص امك .ءاوهلا نم رثكأ ةفرغلا يف رئاجسلا ناخد

 يساركلا دناسم ىلع لاجرلا ضعب زكترا ,عيمجلا سالجإل يساركلا ةيافك مدعل ًارظنو

 ءاجرأ يف ءطبب هقيرط قشي نورابلا ناك .بتكلا فوفر ىلع نيدنتسم نورخآ فقوو
 .يديلج تمص داس ًاريخأ سلج نيحو .ًادرف ادرف عيمجلا يّيحيل ةفرغلا

 كلذك تماص ءاجر نع لب .بسح مهلا نع سيل مهنيعأ تفشكف هيلإ لاجرلا رظن

 ادغ مث ,حرملا نع مني نورابلا هجو ىلع ريبعتلا ناك ةظحللا كلت ىتحو .ةسجوتم ةقثو

 .ةيزئانجلا نيرخآلا حمالم ظحال نيح ةيدج رثكأ

 ظحالأ نأ يرودقم يف) :"انايفزيول" ينيع دشنت تارظنو .دجلا نم ريثكب .لاق
 *"سين" لافنرك ناك نإ مكملعأ نأ ًابسانم دعي مل ثيحب ًاغلبم غلب دق عضولا نأ
 (؟ رهام فرح اع اوني اذينل .ال مأ انلافتحا يهاضي

 .مكلوصو تقو تلصو ةيقرب) :اسطاغةيف اذي:نيدنتسم يذ يسرك نم مكاحلا متم

 .سرغنوكلا يف عامجإلاب تيوصت رثإ "ايهاب" يف ًايركسع لخدتلا "وير" تررق دقل

 يدوتربلادأ" ةعطاق .("سودوناك" ةمجاهمل يداحتالا شيجلا نم ةبيتك تلسرأو

 ىلع ايمسر ناقفتم سرغنوكلاو ةيداحتالا ةموكحلا نإ ىرخأ ةملكبو) :"ويشتوموغ
 "نيينايتسابسلا" نيسووهملا نإ يأ .قاسو مدق ىلع ةمئاق ةرماؤم كانه نأب لئاقلا يأرلا
 مكحلا) بزحو هرتلكناو نييكلملاو "وي" تنوكلا ةدعاسمب ةيروطاربمإلا ةداعتسال نوعسي
 تراص "ةبقاعيلا" ةرمز اهتخبط يتلا تاءارتفالا عيمج نإ .اعبط "ايهاب" يف (يتاذلا

 .(ةيروهمجلا ىدل ةيمسر قئاقح ةأجف

 ال يداحتالا شيجلا لخدت نإ) :لاق لب ءعايترالا نع ةمالع ةيأ نورابلا دبي 5

 ةلأسم ًالعف يبارغتسا ريثي ام نإ .ةجرحلا ةلحرملا هذه يف كلذ نم صانم ال ذإ ينئجافي

 ,شاهدناب أموأ مث .(ماتلا راحدنالا ىلإ نالوؤت ناتيركسع ناتلمح .هذه "سودوناك"

 كئلوأ كرت امإ يغبني ناك ."زيول" اي اذه مهفأ ال يننإ) :"انايف" ينيع نادشنت هانيعو

 (ههنوتملا) :.يعيشرفلا اريقررلا لباني رق ( ور ةنيدن ىلإ ةراغإلا
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 يف ببسلا هانكتسا عيطتسأ ال .ةلوج لوأ نم مهتدابإ امأو ,مالس يف .مهنأشو نيناجملا

 انءادعأ بهتو .ةينطو ةلكشم اودغي نأ سانلا ءالؤهل حيتت نأ .اذه ةموكحلا ءادأ ءوس

 02 .(...كلت لثم ةيده اناجم

 له .شاشر اعفدمو ؛ناعفدمو .يركسع ةئمسمخ) :ًاسمحتم "انايف زيول" باجأ

 نأ عيطتسي ناك نم ؟نيدلاب نيسووهم داغوأ ةبصع دض لّسّرت ةليئض دوق اذه نظت
 لثم هعمو "وتيرب يد ”وينوربف" اوقزمي نأ نوعيطتسي نيهفات داغوأ ةعضب نإ روصتي

 -  .(؟ًابرإ ًابرإ ةرقلا هذه

 ىتح ةيبصعب هيدي ًاكباشو ًاقلق ًاسوبع ًاسباع هعطاقف "ويشتوموغ وتربلادأ" داع
 ,ةمزأ ءارَج دحلا اذه ىلإ أدج ًاردكتم طق هدهاش دق نكي مل هنأ بسح نورابلا نإ

 ريغ "وينوربف" دئارلا سيل .انعنص نم تسيل اهنكل .ةرماؤم ةمث نا حيحص) :ةيسايس
 اًمدقم هنأشب مواستلا متو ررقت ,ًادوصقم هراحدنا ناك .هبسحن نأ وه انديري امك ءفك

 كلذ لك ."سفلاكنوغ سادنونيمابيا" ةطاسوب كلذو "وريناج يدوير" يف "ةبقاعيلا" عم

 "وتيسكب ونايرولف" كرت نأ ذنم نودشني اوناك يتلا ةينطولا ةحيضفلا ةراثإ دصقب
 شيسجلا ئجري يك نيحلا كلذ ذنم ةيكلملا تارماؤملا كبح يف اورمتسي ملأ .ةطلسلا

 .(؟ةيروتاتكد ةيروهمج ميقيو سرغنوكلا تاسلج

 وه ام فرعأ نأ ًالوأ ديرأ ."وتربلادأ" اي دعب امل كتانيمخت رْفو) :نورابلا فته
 .(عئاقولا .اديدحت راج

 دئاكمو ةحماج تاروضت هرتكم ..قئاقح ها دعوت الإ "ا ريبس خور" يتاثلا لخذت

 عم رمآتلاو مهل ةحلسأ لاسرإو "نيينايتسابسلا" ةراثإب اننومهتي مهنأ .ايلك قدصت ال

 .(ةيروطاربمإلا ةداعتسال ةرتلكنا

 يد لانروج" ةفيحص نإ) :ئزهتسم وحن ىلع هديب ًاحولمو .ًامستبم نورابلا لاق
 .(يناثلا "وردب مود" طوقس ذنم ٠ اوما زوما نكح: كلذ امك تقف هز "ننايسيقرت

 كلذب "سايستون يد لانروج' ةفيحص دارفنا سيل وه قرفلا) :"انايفزيول" لخدت

 هسأر حسميو هيسرك يف ةيبصعب ىولتي نورابلا هآر .(ليزاربلا فصن هلومش لب ءنآلا
 يفو ."هتنزروه وليب" يف ."ولوابواس" يف ."وير" يف ةرغ نيح ىلع) .هديب علصألا
 اهقلتخي يتلا تاعاشإلاو حضافلا فخسلا نوددري سانلا أدب رطقلا ءاجرأ عيمج

 .("يروهمجلا يمدقتلا بزحلا"
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 الأ نيتعوفرم نيديب مهيلإ نورابلا ًأاموأف .هسفن تقولا يف ًايلاع لاجر ةعضب ملكت
 ناك ام نإ عمو .هئاقدصأ سوؤر نيب نم ةقيدحلا دهاشي نأ هناكمإب ناك .اونشاختي

 تناك اذإ ام لءاستي ناك هبتكم هلوخد ةظحل ذنم هنإف هعوريو همامتها ريثي ناك هعمسي

 نورخآ عّلوتي املثم هب عّلوت يذلا ناويحلا كلذ يهو - ال مأ راجشألا نيب ةيفتخم ءابرحلا

 .ططقلا وأ بالكلاب

 هظن اذامل نآلا تريست اننإ) «لونقي "ويرسم س يلف: وو راودأ" بئانلا ىتطنيم

 قدانبلا ىلع ...ةبسانملا ةظحللا يف ليلدلا ميقي يك ..يفيرلا سرحلا "سادنونيمابيا"

 .(بناجألا سيسارجلا ىلع ىتحو "راضنألل"' ةبرهملا

 :نورابلا هجو ىلع رّيحملا لوضفلا ريبعت ظحال ذإ "ويشتوموغ يدوتربلادأ" لاق
 يف يزيلكنا يرس ليمع ...عينشلا فخسلا ةمق .ءابنألا رخآ عمست مل كنإ ..هأ)
 ناك هنكل .اهودجو نيح ًادامر تدغ ىتح تقرتحا دق هتثج تناك .ةيفلخلا يضارألا

 عم "وير" ناملرب يف هوضرع دقل !رمحألا هرعش ببسب ؟كلذ اوفرع فيك .ًايزيلكنا

 يف دحأ انيلإ عمتسي نل ."ارايبوبيا" يف ةئجلا بناجب تدجو اهّنأ ضرتفا يتلا قدانبلا
 دالبلا نإ .ةجاذسب فخسلا اذه لثم نوقدصي اوذخأ انئاقدصأ ريخ ىنتح ."وير"

 .(ةيروهمجلا ىلع رطخ "سودوناك" نأب ةعنتقم اهلماكب
 .(ةرماؤملا هذه ءارو ضماغلا يرقبعلا انأ يننأ ضرتفا) :نورابلا متق

 اولعف امث رثكا لحولاب كوخطل دقل) :اهرشانو "ايهاب"ويرايد" ةفيحص بحاص لاق

 ابروأ ىلإ ةرفسب تمقو .ةاصعلا ىلإ "سودوناك" تملس دق كنإ ...رخآ صخش ىأب

 لاملا نم ًادامتعا ةمث نإ ليق لب .ةروثلل ططختلو ,ةيروطاربمإلا نم نيرجاهملاب ءاقتلالل

 متق .(يناثلا فصنلاب هرتلكنا تلفكتو غلبملا فصن تدصر كنأو .بالقنالا لجأ نم

 .(!يميوقت يف نولاغي مهنإ !ءامسلل اي ."يزيلكنالا جاتلا" عم فصنلاب كيرش) نورابلا

 وه نم فرعتا) :مكاحلا يسرك ىلع ًاسلاج ناك يذلا "سداديب سيليل" بئانلا لأس

 لامأ .(ةعباسلا ةبيتكلاو "رازيس اريروم" ديقعلا ؟ةدرلا ةروث دامخإل هنولسريس يذلا

 اه كقسرو مامأ ىلإ ًاليلق هسأر ”افارب اناك يد" نورابلا

 تقو.نمهنفش اكرخم «تقولا كعب اذراتك نيلج (؟ "راوينس ازيروف" ديقعلا) د

 اي باوص ىلع كلعل) :لاقو "ويشتوموغ" ىلإ تفتلا مث .ًاسمه ثدحتي هنأك رخآل
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 لاتكر املا ةانو:دت ”ةنيقافسلا" لبق نفاةكوح ةرز اك وده نوكذ كنق: "وت ريبلاوأ

 هيلع نولوعي يذلا لطبلا ,ةحبارلا مهتقرو "رازيس اريروم' ديقعلا ادغ "ونايرولف"

 .(ةطلسلا ةداعتسال

 هذه مهفقوي مل هنأ ريغ .هسفن تقولا يف ًاعيمج ملكتلا نولواحي مهعمس ةيناث ةرم

 تصنم هنأب رهاظتي كانه سلج ,نوشقانتيو مهءارآ نوضرعي هؤاقدصأ ناك اميفو .ةرملا
 نيح وأ ةشقانم هرجضت املاح همزالت تناك ةداع كلتو .ًادراش ناك هنهذ نكل مهيلإ

 هلاسرا نا 1"رازريس/اريووم" كقعلا ةغفام وهام ةيبها رثكا ول و ديت نه دراكفا تناك

 ركذت .ًارطخ ناك ,نيبصعتملا لككو ,ًابصعتم ناك دقل .ريخب رشبي ال (ايهاب) ىلإ
 لبق (انيراتاك اتناس) يف نييداحتالا ةروث اهب دمخأ يتلا ةيشحولا ةقيرطلا نورابلا

 مهل يوريو همامأ لثمي نأ يداحتالا سرغنوكلا هلأس امدنع ءهنأ فيكو .ءماوعأ ةعبرأ

 ًاجذومنأ تناك ةيقربب باجأ .اهذيفنتب مادعإلا ةقرف رمأ دق ناك يتلا تامادعإلا

 يف كانه ديقعلا مهمدعا نيذلا نيب نم ناك هنا ركذت .(!الك) :يلاعتلاو باضتقالل

 هرمأ ؛(ةيروهمجلا) ءيجم دنع هنأو .هفرعي ناك لاريمأو .نورابو ءلاشرام بونجلا

 عم مهتاقالعب نيفورعملا طابضلا عيمج نم شيجلا رهطي نأ "وتوسكب ونايرولف" لاشراملا
 ناك "ضربا و" نا كفا (نسووولاك] ديط ةساسلا ةاشلا ةبييتك وسلا ان.ةيكلملا

 .عامتسالا ىلع هسفن ربجأ ةيناثلا ةرمللو .(عينشلا فخسلا ةمق اهّنإ .باوص ىلع

 ,لخادلا يف "نيينايتسابسلا" يفصيل ًامداق سيل هنإ) :ثدحتي "وتربلادأ" ىضم

  ملسيو "يتاذلا مكحلا" بزحو ,كلذك "انايفزيول" اي كيفصيل مداق هنإ .انيّقصيل لب
 .(انه "ةبقاعيلا" لجر وه يذلا "سفلاكنوغ سادنونيمابيا" ىلإ "ايهاب"

 اهّيأ .مكسفنأ لتقل وعدي ام ةمث سيل) :ًاليلق هتوص ًاعفار ؛نورابلا هعطاق
 سيل) :ًارركم مزاح توصب ملكت .مستبي دعي ملو اذاج نآلا راص .(نوبذهملا ةداسلا

 :ءاقدصأ نأب ًانقيتم ءطبب ةفرغلا يف هلوح اميف رظن .(مكسفنأ لتقل وعدي ام ةمث

 هذه يف ءانه دجوت الا .انصخي ام انبلسيس دحا نم ام) .ةيدعم هتنازر نودجيس

 ةطلسلاو ."ايهاب"ل ةيدلبلا ةموكحلا ."ايهاب" ل ةيسايسلا ةطلسلا .اهسفن ةفرغلا

 ةكولمملا يضارألا بلغأ تسيلأ ؟"ايهاب" يف ةفاحصلا لاجرو "ايهاب يف ةيئاضقلا
 نأ عيطتسي ال "رازيس اريروم" ديقعلا ىتح ؟انه ةدوجوم اهتاكلتممو "ايهاب" ناعطقو
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 سادنونيماسيا" نإ .ةداسلا اهيأ "ايهاب" ءاهنإ هانعم انءاهنإ نإ .كلذ نم ريغي
 ةربخلا الو لاجرلا الو لئاسولا مهدنع الف .ءاجرألا هذه يف بارغأ هعابتأو "سفلاكنوغ

 مهبلقي فوسلف .ةرشابم مهيديأ يف تعضو ول ىتح "ايهاب" يف رومألا مامز اولوتيل
 .(لاحلا يف داوجلا

 وهو ةفشر لكب ظملت .ًاسجهتم هكاوفلا ةرمخ نم ًاحدق مهدحأ هلوانف ,فقوت

 .ةفاوجلل فيطللا ةوالحلا قاذم ىلع فرعتي

 دق اننأب تنأ مأستس امنإ .كلؤافتل ًاريثك حرفن نأ يعيبط) :لوقي "انايف زيول" عمس

 نود) :ًالئاق نورابلا هدأ .(نكمي ام عرسأب لمعن نأ انيلع بجوتيو ءتاسكن نم انيناع

 اريروم" ديقعلا ىلإ ةيقرب لاسرإ وه ةظحللا هذه يف هلعفنس امو .كلذ لعفن فوسلو .بير

 "يتاذلا مكحلا" بزحو "ايهاب" تاطلس دييأت نيضراعو همدقمب نيبحرم .روفلا ىلع "رازيس

 نوقرسي نيذلا صوصللا نم انصلخيل همادقتسا رمألا عقاو يف انتحلصم يف سيلأ .هيلع

 نيتاسبلا يف اولمعي نأ انيحالفل نوحمسي الو عرازملا نوبهني نيذلا نيسووهملا نمو انيضارأ
 يداحتالا شيجلا ىلإ ملستس يتلا لاومألا عمجل ةلمحب ردابن ًاديدحت مويلا اذه يفو ؟مالسب

 .(تاباصعلا لاجر دض لاتقلا يف اهمادختسال

 وجلا ناك .بارشلا نم ىرخأ ةفشر ًالوانتم .تاوصألا ةمهمه تدمخ ىتح رظتنا

 .قرعلاب تبطرت دق هتهبج تناكو .ًاراح

 نينس ذنم لازتامو تناك انتسايس لك نأب مكركذأ) :ًاريخأ "انايفزيول" لاق
 .(ةطرفم ةيلعافب "ايهاب" نوؤش يف لخدتلا نم ةيزكرملا ةموكحلا عنم فدهتست

 يف تيقب يتلا ةديحولا ةسايسلا نكل .ديجو نسح هلك اذه) :ظفحتب نورابلا لاق
 ةيروهمجلا ءادعأ انسل اننأ اهلك دالبلل َنيِبن نأ يه .انسفنأ لتق رتخن ملام ءنآلا انيديأ

 اذه ريغ ليبس الو .ًاروف ةديكملا هذهل ًادح عضن نأ انيلع بجي .ليزاربلا ةدايس دض وأ

 نوكيس .اننف الاقتا ةعباشلا ةنيمتكلاو "راس" اريروف" ليقتس قوس: لعفل

 .("يروهمجلا بزحلا" لفح سيلو - انلفح بيحرتلا لفح
 .لبق يذ نم ىلعأ تدغ ىتلا تاوصألا ةمهمه توفخ رظتني داعو هليدنمب هنيبج حسم

 نم ًاددع نورابلا دهاش .(ئجافم دج رّيغت هنإ) :"ويشتوموغ يد وتربلدأ" لاق

 .ةقفاوملاب ئموت هفلخ سوؤرلا
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 يفو ةيعمجلا يف اهلك انتيجيتارتسا تناك دقل) :اديؤم "اريبس اخور" بئانلا عطاق

 .(يداحتالا لخدتلا بنجت فدهت ةفاحصلا

 يف ىقبن نأ بجي "ايهاب" حلاصم يمحن يكل) :ئداه توصب نورابلا باجأ
 تناك ول امكو .(لقألا يف نآلا انتسايس ريغن نأ انيلع ةطلسلا يف ىقبن يكلو ةطلسلا

 نحن .انيلع بجي) :هتاهيجوت يطعي رمتسا .ةيمهأ تاذ ريغ ةراثملا تاضارتعالا

 اهدوزنو .ءالدألاب اهدمفو .هتبيتك يوأن .ديقعلا عم نواعتن نأ .يضارألا باحصأ

 نم صلختنس نيذلا نحن نوكنس ."رازيس اريروم" عم كارتشالابو .تازيهجستلاب

 حسمو داع امنيب ماستبالا عنصت .("ايروتكف" ةكلملا مهلوق نيذلا نييكلملا نيرماتملا

 نم ديقعلا غرفي نيحو .رخآ ًارايخ كلف ال اننأ ديب ,ةفيخس ةلزهم اهنإ) .هليدنمب هنيبج
 فلتخم ميقنس "سودوناك" يف نيفيزملا نيسيدقلاو نيكاسملا تاباصعلا لاجر ةيفصت
 .("اسناغارب" ةلالسو ةيناطيربلا ةيروطاربمإلا راحدنا ىركذل ًاديلخت تالافتحالا

 ذخأ نيح نكل .نيحاترم ريغ .نينكاس اوناك مهلك .مستبي ملو .دحأ هل قفصي مل

 سيل نأب ءضضم ىلع ولو .مهسفنأل نآلا نورقي مهنم ًاضعب ىفلأ مهضرعتسي نورابلا

 .هولعفي نأ نوعيطتسي رخآ ءيش ةمث
 نكل .نآلا ىتح كلذل تططخ دق نكأ مل ."يبمولاك" ىلإ بهذأس) :نورابلا لاق

 عيمج ىلعو .اهفرصت تحت ةعباسلا ةبيتكلا هجاتحت ام لك يسفنب عضأس .مزال كلذ

 نمل "رازيس اريروم" دهاشيل .كلذ لثم اولعفي نأ ةقطنملا يف ةيفلخلا يضارألا باحصأ

 .(انه رمآلا وه نمو . دالبلا نم ءزجلا كلذ دوعي

 هذه ىلع اوقلعيو .ةلئسأ اولأسي نأ نوديري عيمجلا ناكو .ًادج ًارتوتم وجلا ناك
 اذهب ةشقانملا نم ديزل بسانملا تقولا سيل اذه نأ ىأر نورابلا نأ ديب .تاظحالملا

 اونوكي نأ دعب مهسجاوهو مهكوكش نوسني مهلعج لهسألا نم نوكي فوسلو .ددصلا
 ىلإ مضننل) :هيمدق ىلع ضهني وهو حرتقا .ليللا ةيادبو رصعلا لاوط اوبرشو اولكأ دق
 لك ةسايسلا نوكت نأ يغبني ال .ذئدعب ثداحتن فوس .ءادغلا ماعط لوانتنو تاديسلا

 .(ًاضيأ اهناكم تارّسملل نوكي نأ يغبني .ةايحلا يف ءيش
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 عا(

 بهم يف طاشنلا نم لحن ةيلخ تراص .ركسعم ىلإ (ساداميك) تلوحت نأ دعب

 ىلع نوفطصي دونجو :قيعزلاب اهنع نلعي رماوأ :بارتلاب اهيطغت يتلا ةيتاعلا حيرلا
 تاوصأ قشت ةرغ نيح ىلعو .نوئمويو نوحياصتي فويسلا يرهاش ناسرف طسو لجع
 (وروكيباتيا) ئطاش لوط ىلع نويلوضفلا يرجيو ؛ةيدانم رجفلا نانع قاوبألا
 مسقلا :(وتناس هتنوم) هاجتاب قفألا يف ىشالتت يتلا ةيواذلا ةباغلا ةعقر ىلع اوجرفتيل

 دونجلا هيدؤي يذلا ةريسملا ديشن ًاديعب لمحت حيرلاو ,قلطنم ةعباسلا ةبيتكلا نم لوألا

 .مهتاوصا ىلعاب

 ”رازيس اريروم" ديقعلا سردي لوألا رجفلا ءايض ذنمو راطقلا ةطحم لخاد يفو

 نم بجاولا ريراقت مأستيو ؛تايقربلا ىلع عقويو .رماوألا يطعيو ؛ةيفارغوبوط طئارخ

 ةعتمألا ةبرع نولمحيو مهدايجو مهلاغب نوجرسي نوسعانلا نويفحصلا .جاوفألا فلتخم

 (سايستون يد لانروج) ةفيحصل فجعألا لسارملا ءانثتساب ,مهلك_ ةطحملا باب جراخ

 قشي نأ لواحي وهو .هّمكب هتربحم ًاطبارو ةلاقنلا هتلواط ًاطبأتم ,ناكملا سوجي يذلا

 سلجملل ةتسلا ءاضعألا ْنإف ءركبملا تقولا نم مغرلا ىلعو .ديقعلا بناج ىلإ هقيرط

 ىلع ءراظتنالا يف ,نوسلاج مهنإ .ةعباسلا ةبيتكلا دئاق عيدوت ةيغب نورضاح يدلبلا
 رثكأ مهب نيهبآ ريغف ؛كانهو انه نيمداقلاو نيبهاذلا نيدعاسملاو طابضلا طهر امأ .دعقم

 مكحلل "ايهاب") بزحو (يروهمجلا يمدقتلا) بزحلل ةمخفلا تاقصلملاب مهمامتها نم

 ةفاحن فيحنلا يفحصلا ةظحالمب نولستي مهنكل .فقسلا نم ةالدم لازتال يتلا (يتاذلا

 .تنار ءوده ةظحل نم ًاديفتسم "رازيس اريروم" نم وندلا يف ًاريخأ حلفأ يذلاو ,ةعازفلا

 .(؟ديقعلا اهيأ اي ًالاؤس كلأسأ نأ يل له) :نخألا فيعضلا هتوصب لوقي
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 بكوك نم ًانئاك ناك ول امك مدقلا ىلإ سأرلا نم هايإ اصحفتم طباضلا بيجي

 وأ ءرخآ ملاع نم مداقلا قولخملا رهظم نكل .(يفحصلا رقؤملا دعوم ةحرابلا ناك) :رخآ

 .(؟كلاؤس وه ام .نذإ :نسح) .ذيقعلا ةانق نيلت .هتأرج

 نيجاسملا نأشب هنإ) :هيلع ناوالوحلا هانيع تتبثت دقو .يفحصلا لسارملا متمتي

 ةليل نجسلا ىلإ تبهذ دقو .ةبيتكلا فوفص يف ةلتقو ًاقارس ٌدّْنِجم كنأ 3 دق

 (ءالزنلا نم ةعبس نادنجي امهتدهاشو نيمزالملا عم ةحرابلا

 :فقوت دعب ؛ًالئاق فدري مث .(نولتاقي فيك نوفرعي مهنإ) :"رازيس اريروم" لوقي

 نكمي برح او . أطخلا ةيحانلا يف ةيراجلا ةيرشبلا ة ةقاطلا ضيف تالاح نم ةلاح مرجملا)

 لب ؛ًاناعجش مهلعجي اذهو .نولتاقي اذا نوفرعي مهنإ .حيحصلا هّجّتملا يف هبصت نأ

 اذإ .كلذك تنأ .كلذ ىرتسو .ينيع مأب كلذ تدهاش دقل .نايحألا ضعب يف ًالاطبأ

 نم ودبي امبسح .كنأل كلذ) :همدق ىلإ هسأر نم هصحفتي دوعي ("سودوناك" تغلب

 .(ةيفلخلا يضارألا يف ادحاو ًاموي مودت ال دق ,كرهظم

 .(ديقعلا اهيأ يدهج ىراصق لذبأس) -

 "سوتام اينوك" دئارلاو "ودنرامات" ديقعلا مدقتيو رصبلا ريصق يفحصلا بحسني

 .نارظتني .هءارو نم نيفقاو اناك ناذللا

 .(أوت عئالطلا تقلطنا) :"ودنرامات" ديقعلا لوقي

 ىلإ يدؤملا قيرطلا تفشكتسا دق "اشور اريرف" بيقنلا تايرود نأ دئارلا حضوي
 ةئجافم تاضفخنبم ءىلم قيرطلا نكل ار امست اللا تا هه نسل ةاويما سيسكات)

 اريرف"ل نيعباتلا نيفشكتسملا نإ .ةيعفداملا رورم بعصلا نم لعجتس ةرعو لحارمو

 نإف لاح ةيأ ىلعو .ام وحن ىلع .عقاوملا هذه لوح فافتلالا ناكمإ نوعلطتسي "اشور
 .قيرطلا ةيوستل ًامدق تضم دق كلذك نييركسعلا نيسدنهملا نم ةلث

 .(؟ءانجسلا لصف تنّمأ له) "رازيس اريروم" هلأسي
 نأ ةحيرص ةروصب مهيلع ترظحو .ةفلتخم ايارس يف مهتنيع دقل) :هل دئارلا دكؤي

 :( اوت داحش ىا ارفالعب

 .(ىرخألا يه باودلا ةلفاقب ةصاخلا ةزرفملا ترداغ دقل) :"ودنرامات" ديقعلا لوقي

 .(ءاكب ةبون هتباصأ .ًادج ةردكتم "وتيرب يدوينوربف" ناك) :ددرت ةظحل دعب لصاوي مل
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 ًانيمق ناك هريغ رخآ طباض يأ نإ) :”"رازيس اريروم" نم ديحولا قيلعتلا ناك

 ةلواطلا ىلع نم قاروألا عمجب لسارم يدنج عرسيو هيمدق ىلع ضهني .(راحتتنالاب

 هعبتي .جرخملا بوص "رازيس اريروم" هجتي .ًابتكم اهمدختسا دق ديقعلا ناك يتلا

 بابلا هغولب لبق ام ًائيش ركذتي هنكل ,هتدهاشمل مامألا ىلإ سانلا عفدني .هناكرأ طابض

 (ساداميك) ةيدلب وراشتسم ناك ثيح ليوطلا دعقملا وحن ريسيو راسملا ريغيف

 ريخ اودترا راغص راجت وأ نوعرازم .ءاطسب سانأ مهنإ .نيفقاو ءالؤه ضهني .نورظتني
 مهنإ .مارتحالا ىلع ةمالع .عنصلا ةنقتم ريغ ةمخضلا مهتيذحأ اوعّلو مهسبالم
 .حضاو وحن ىلع نيبرطضم .مهيدايأ يف ةضيرعلا مهتاعبق نولمحي

 .(ةداسلا اهيأ مكنواعت ىلعو مكتفايض نسح ىلع ًاركش) -
 .ءافوج هبش .ًايديلقت بدأت ةبدؤم ,ةدحاو ةلماش ةرظنب عيمجلا ديقعلا بعوتسي

 اوعرت نأ لمآ ."ساداميك" يف هتيقل يذلا راحلا بيحرتلا ةعباسلا ةبيتكلا ىسنت نل)

 .(انه ثكمتس يتلا تاوقلا

 ًاعفار عمجلا رئاس ييحي ًادرف ادرف مهعيدوت نم ًالدبف .ةباجألل تقو مهل ىنستي ال

 .بابلا وحن هجتيو ريدتسي مث ,ةيسنرفلا هتعبق ىلإ ىنميلا هدي

 يف .جراخلا يف هيقفارمو "رازيس اريروم" روهظ قيفصتلاو فاتهلاب سانلا ييحب

 راظنألا نع يفتخت لاجرلا بتارم ثيحو ؛ةليكشت يف ةبيتكلا تفطصا ثيح عراشلا

 نم نييلوضفلا سارحلا عنمي .ديدحلا ككسلا طوطخ ىتح ةيرس فلخ ًةيرس .دعبلا ىلع

 يطتمي .قلطنت نأ لجأ نم اهربص دفني يتلا .ءاضيبلا ةفيطللا سرفلا لهصت .ٌوندلا

 طيحبو .مهدايج نوقفارملاو "ورتساك يد وييبلوا"و "سوتات اينوك"و "ودنورامات"

 ناك يتلا ةيقربلا ةءارق ديعي هنإ .لويخلا روهظ ىلع مهو ديقعلاب نويفحصلا نولسارملا
 ,مويلا اذه يف ةعباسلا ةبيتكلا أدبت) :ةيزكرملا ةموكحلا ىلإ ةنونعملاو اهالمأدق
 مدع نم ةدحاو ةلاح ةيأ دجوت ال .ليزاربلا ةدايس نع ًاعافد اهتلمح .طابش 8 فداصملا

 اونوكي نل ةدرلا راوثو "وربليسنوك وينوتنأ" نأ وه ديحولا انفوخ .تاوقلا نيب طابضنالا
 نم ىلوألا فرحألاب ةيقربلا عقوي .(ةيروهمجلا تشاع ,(سودوناك) يف انراظتنا يف

 "ورتساك يد ويبملوأ" بيقنلل رشؤي مث .ًاروف اهلاسرإ نم قربلا لماع نكمتي يك همسا
 ناذآلا قشي ًانيزح ًايدانم ًاتوص نيردصم ءالؤه خفني .نيقاوبلا ىلإ ازاعيإ اذه ردصيف

 هنإ) :هل رواجملا بيشألا لسارملل "سوتام اينوك" لوقي .ركابلا حابصلا ءاوه قرخيو
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 لانروج) ةفيحصل عباتلا لجرلل ليئضلا قياضملا ءداحلا توصلا لأسي .(ةبيتكلا ءادن

 هتلواط لقنل دلجلا نم ريبك بارجب هلغب زهج دقل .(؟مسا هل له) :(سايستون يد
 .بارجلا تاوذ تاناويحلا ءاميس هتباد ىلع ىفضأ كلذبو ةلومحملا

 ذنم ةبيتكلا هتفزع دقل .باقرلا عطقو موجهلا ءادن) :"رازيس اريروم" بيجي

 فويسلاب موجهلا ىلإ ,ةريخذلا ةحش ببسب ؛ترطضا نيح "ياوغاراب" عم برحلا
 :(ىدملاو تارخخلاو

 دايجلاو لاجرلاو لاغبلا عرشت .ريسلا زاعيإ ردصي ىنميلا ديلا نم ةراشإبو

 .مهبوص ةيتاع حير اهججؤت بارتلا نم بحس طسو قالطنالاب ةيعفدملا عطقو تابرعلاو
 اهزيمي الف ءاهضعب برق ةفلتخملا لترلا فونص دشحتت (ساداميك) ةرداغم دنعو

 تازب ودغت ام ناعرسو .مالعألا ةلمح اهعفري يتلا قرايبلا ناولأ ىوس اهضعب نع
 ىلع ًاعيمج مهربجت ةباهلا ةيتاعلا حيرلا نأل صيخشتلا ىلع ةيصع بتارملاو طابضلا
 مههاوفأ طبر ىلع مهنم ريثكلاو .مهتاعبقو مهتاوسنلقل ةيمامألا فاوحلا ضيفخت
 امو ؛ةدعتبم اهتريسم يف لئاصفلاو ايارسلاو جاوفألا يضق ًائيشف ًائيشو «ليدانملاب
 نضرألا قوف نعيش ًاليروط انايفث :اضارغم يح ًايئاك ةطخملا ةرداقم:دنغ وذنبن ناك

 ىلإ .نيقرفتم دارفأ ىلإ أزجتي .كوشلا تاريجش نم ةسباي ةتيم عوذج طسو ,ةققشتملا
 (ًةدم ضعب اهضعب ىأرم نع يفتخت .رثكأف رثكأ اهرودب دعابتت ًامجح رغصأ نيباع

 ةئيج نولقنتي ناسرفلا ناك .ةيوتلملا ضرألا ربع جرعتملا اهليبس قشت امنيب حمالتت مث
 نم تاراستعسالاو مارألاو تامولعتشلل ةراود#ةموظتم نلكشيم .عاطقنا نود ًاباهذو

 حملت نأ ءتاعاس عضب ةريسم دعب ءاهتمدقمل نكمي ناك يتلاو ,ةقرفتملا ةدحولا ءازجأ

 دهاشي امك .عئالطلا تكرت دقل .(وكيسواب) :اهتريسم طخ يف ةيرق لوأ ةدعبم ىلع
 نيب كانه نم اهرورم ىلع لدت ًاراثآ ,يناديملا هراظنم لالخ نم ”رازيس اريروم" ديقعلا

 .لئاسر امهعمو هنارظتني امهنأ كشال نيلجرو .ًاريغص ةراشإ قريب :خاوكألا
 هاروت هتاكرا طاقضو دبتعلا مامأ تادراي عضب ةفاسم نوقفارملا ناسرفلا يضمي

 نيذلا نولسارملا مه .:ةيمسرلا تازبلا تاذ ةدحولا هذه نع بارغأ نويليفط ءالؤه

 يفو .مهتريسم ءانثأ يف نورماستي اوذخأو .طابضلا نم ريثكلا نأش مهنأش ءاولجرت
 مهثحتسي نيذلا ناريثلا نم تاعومجم اهبحست .عفادملا ةيراطب دجوت .ًاماهت لترلا طسو
 صاخلا لكشلا يساملا رمحألا راعشلا هّيَّمك ىلع يدتري طباض ةرمإب ًالجر نيرشع وحن
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 ةدنيحرلا تازنصألا : "اشورادناسولانت ريكس ا ةيززه" نيبقنلا :ةنئشف دما كدنضن

 نيح قورطملا بردلا ىلإ اهل اعاجرإ وأ باودلل اثاثحتسا لاجرلا تاحيص يه ةعومسملا
 مهتريسم يف نوضمي وأ .مهتوقل ًاريفوت ةضيفخ تاوصأب دنجلا ثداحتي .اهليبس لضت
 نوريثكلا .ةرم لوأ اهنوري ىتلا ةلحاقلا هبش ةحطسملا ةيربلا هذه نيصحفتم .؛نيتماص

 مهروهظ بئاقح لقثو ةليقثلا تاوسكلاو ةراحلا سمشلا ءارج اقرع نوببصتي مهنم

 ةرثكب مههاوفأ ىلإ مهئام *تادازم اوعفري الأ ءالؤه لواحي رماوألل ًالاثتماو .مهقدانبو

 نوقحلي رهظلا دنعو .أمظلا دض ةكرعملا :العف تأدب دق كراعملا ىلوأ نأ نوملعي مهنأل

 نم ٌةدحو ًامدق اهقوست يتلا زعملاو فارخلاو ةيشاملا نأ ذإ ؛هنوزاتجيو تادادمإلا لترب

 يد وينوربف" دئارلا اهسأر ىلعو ؛ةمرصنملا ةليللا يف تقلطنا دق تناك ةاعرلاو دونجلا

 ام ةيلدج ةطقن نع عفادي وأ ضحدي ناك ول امك هيتفش كرحي ناك يذلا مهجتملا "وتيرب
 بيقنلا اهدوقي يتلا ناسرفلا تاوق دجوت ةريسملا طخ ةياهن يفو .ةليختم ةرواحم يف

 ضعب هسرف ىلع يضمي "رازيس اريروم" ناك .مادقملا نتافلا طباضلا "وكنارف اريردب"
 .مهدئاق ريكفت لبح اوعطقي ال يك هونواعم تمص امك .ةملكب هوفتي نأ نود تقولا

 .هتعاس ىلا ديقعلا رظني .(وكيسداب) ىلإ ةيدؤملا ةميقتسملا قيرطلا ةلحرم غولب دنعو

 هرمز اثم تافحس لدنعلا ازمب )"زيوت امان وبق"و "وينر امان” ودق التناول وني

 نم ففخنو "وتناس هتنوم" يف انءارو ةليقثلا تادعملا كرت ىلإ رطضنس ."سودوناك"

 ايش رفا نوكيس :ةيانكلا نع ديويءام ةريهذتلا نيمعاضل. نأ قبكأ :لاحرلا بتاقتع لقت

 .(روسنلا ريغ ائيش دجن الو ةدعبملا كلت ىلا باهذلا فلكتن نأ ءوسلا ةياغ

 يف ةلومحم .عفدم ةفيذق نيعبسو ؛ةيقدنب ةشوطرخ نويلم رشع ةسمخ ةبيتكلا كلق
 "ودن رامات" ديقعلا ظحالي .اهمدقت ءطبل يسيئرلا ببسلا وه اذهو .لاغب اهرجت تابرع

 نم ةروعو دادزت ضرألا نإ ذإ .(وتناس هتنوم) مهزايتجا ديعب دشأ ءطبب نومدقتي مهنأ

 انودوديرفلا"و "هتيال سفلا وغنمود" ةسدنهلا فنص يطباض لوق دح ىلع .ًايلاتف كانه
 نوكتس اهدعب امف ةطقنلا كلت نم هنأ ةقيقح كلذ ىلإ فضأ) :فيضي مث ."وتنيميس

 زواجت دقل .نولم ليدنمب نقتحملا ههجو حسمي كفني الو .رحلا هكهنأ دقل .(تاشوانم كانه

 .ةبيتكلا ةقفارم ىلع رصأ هنكل كانه نوكي نأ ىلع همغري ءيش الو دعاقتلا نس

 (مجرتملا) . ءاملا ةظفاح -(ةدازم) اهدرفم *
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 اذهو (رارفلل تقولا مهل حيتن الا انيلع بحب "رار اريروم" :كيقعلا متمتي

 هنأف ةرارحلا مغرو .(وير) يف راطقلا مهبوكر ذنم ةدع تارم هنم هطابض هعمس دق ءيش

 هنأ امك .ةذوحتسم ًانايحأو .ةداح امهترظن نانيعو ءريغص بحاش هجو هلو قرعي ال
 ًاحبك هحبك دق ناك ول امك داح ريغ ؛قيقر .ًابيرقت بيترف هتوص امأ .مستبي ام ًاردان
 انوند اهيف نوفشتكي يتلا ةقيقدلا يف) .لوفجلا سرفلا عم هلعف نسحتسي املثم
 رظني .(كلذ ثودحب حامسلا انعسو يف سيل .ًاعيرذ اقافخإ ةلمحلا نوكتسو ,.نوقرميس

 دقل) .لاق ام ىلع ًاباوج ةفش تنبب اوسبني نأ نود ءالؤه عمتسيو .ةيناث هئالمز ىلإ

 نكل .كلذ نوكردي مهانلعج دقل .عقاو رمأ يه ةيروهمجلا نأب نآلا ليزاربلا بونج كردأ
 دعب اوملسي مل نيذلا نييطارقتسرألا نم ريثكلا ريثكلا ةمث لازيال "ايهاب" ةيالو يف انه

 سأرتي يئدم دوجوب ,مهرودقمب نأ نونظي مهنإ .لاشراملا توم ذنم امّيسالو .عقاولا اذهب
 يمتح وه امب اولبقي نل .ءارولا ىلإ ةعاسلا براقع اوديعي نا .ايلع لثم نود دالبلا
 ظ :(ةناسنلا اهبأ :نيودلا يقفل دعوم نان نآلاو :اديخ ارو: ارقلعب ىح

 ةقيقح تسيلأ .يديس اي توملا نم مهفوخ نوفئاخ مهنإ) :”سوتام اينوك" لوقي
 عافدلل لاملا عمجل ًةلمح أدبو "رودافلس" يف ًالفح انل ماقأ دق "يتاذلا مكحلا" بزح نوك

 .(؟مهناقيس نيب مهلويذ نوعضاو مهنأ ىلع للدت ةيروهمجلا نع
 ثيح "اواسلاك" ةطحم يف رصنلا سوق ماتخلا كسم ناك) :"ودنرامات" ركذتسي

 لخدت ةوارضب نوضراعي اوناك طقف مايأ ةعضب لبقو ."نيذقنملا" مسا انيلع اوقلطأ
 انغلباو .عراوشلا يف انيلع دورولا نورثني اوذخا مث ,"ايهاب" يف يداحتالا شيلا
 .(ةبيتكلا فرصت تحت هتعرزم عضيل "يبمولاك" ىلإ تآ هنأب "افارب اناك يد" نورابلا

 .ايدعم اذه قئارلا هجازم دجي ال "رازيس اريروم" نكل ؛بلقلا نم ةكحض قلطيب
 ينثي نأ هرودقمب نكي مل .هئاقدصأ نم ىكذأ نورابلا نأ ينعي كلذ) :ديقعلا بيجي

 هزبي ال يك ةينطولا حجري اذهلو ةحضاو نايصع ةيضسق يف لخدتلا نع "وير"

 ةبرض ديدست نم نكمتي يك ًاتقؤم مهكبريو سانلا يهلي نأ وه هفده نإ ."نويروهمجلا'
 .(ةداس اي .ةيزيلكنإلا ةسردملا يف نورابلا فيقثت اونسحأ دقل .قحال تقو ىف انيلإ ىرخأ

 نايدنج ةيحتلا يدؤي .تاناويحلاو تاكلتمملاو سانلا نم ةيلاخ (وكيسواب) نودجي

 يذلا ةرباخملا قريب هقوف فرفري ثيح .ناصغألا نم ةيلاخ ةرجش عذج بنج نافقاو
 .هلوح نيطلا خاوكا ىلع ةرظن يقليو هتباد نانع "رازيس اريروم" بذجي .عئالطلا هتكرت
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 دحأ نم زربت .اهلصافم نع تطقس يتلا وأ ؛ةبراوملا باوبألا ربع اهّلخاد نيبي ىتلاو

 .نكدألا اهدلج اهلالخ حولي بوقث هلك ًءادر سبلت ,نيمدقلا ةيفاح ,ءادرد ةأرما خاوكألا
 اهب ناقصتلي .ةخفتنم نطب وذ راع امهدحأ .ةدماج نويع اوذ .ناحيسك نالفط ةمث

 :هسرف طتمم وهو لع نم امهيلإ "رازيس اريروم" رظني .هادشناب نييدنجلا يف ناقلمحيو

 نزحلا هيف طلتخي حملمب ههجو ىولتي .ماتلا زجعلاب ةقطانلا امهتروص هتفقوتسا دقل

 اوبلجيل) :هيقفارم دحأ ىلإ أرمأ ردصي ءامهيلإ رظنلا لصاوي امنيبو .قنحلاو دقحلاو
 يف اهيلع سانلا ىقبي يتلا ةلاحلا ىرت له) :هينواعم ىلإ تفتلي مث .(مهل دازلا ضعب

 .هدمغ نم هفيس جرخي ؛ةفينع ةكرح يفو .هانيع ضموتو هتوص فجتري .( ؟مهيضارأ

 مهقانعأ كييف فلسا .هلبقي نأ كشو ىلع ناك ول امك .ههجو ىلإ هعفريو

 ,كلت ةيسقطلا فيسلا ةيحت ؛ةرداغملا لبق ,يدؤي وهو ةعباسلا ةبيتكلا رمآ اودهاشيل

 ينكاس ىلإ انه ةهجوم .ايلعلا ةطلسللو ينطولا ملعلل ضورعلا يف ةصصنخملا
 .ةثالثلا ءاسعتلا (وكيسواب)

 الك داك 6

 ةأرملا برق ًاددممث هودجو نأ ذنم ٌةفينع تاقفد قفدتت ةموهفملا ريغ تاملكلا تناك

 تناك .ًاهرش ًارقن هرقنت دوسلا روسنلا تناك يذلا قفانلا لغبلا ةمرو نيزحلا هجولا تاذ

 "هليألا" نبحح قنخ ةيساسما ةيدعر :ةيسا :ةعطقتم راقت لبل قلد

 رعشلا 1: لجرلا تمنت نأ دغب "اهروح" ل "ةيحتلملا ةديسلا"تلاق :نحتربف :ًانابخأ

 لبق توميس ."افيراد" ىلع تضق يتلا كلت لثم ؛نايذهلا ىمحب باصم هنإ) :رمحألا

 كشو ىلع ودبي ناكو ًانايحأ ناضيبت اتناك هينيع نأ ولو تمي مل هنكل .(راهنلا ءاضقنا
 بلقعلاب ادبي ناك :كارخ نود ةليوط ةدم ءاقلشسالا دنعبو .توملا تاجرشح كطي نأ

 نيحلاو نيحلا نيبو .مهيلإ ةبسنلاب اهل ىنعم ال تاملكب ًاهوفتمو ًارشكم ؛ةيناث ليامتلاو

 ,ةيرجغلا ةجهللاب نطري ناك هنأب "'مزقلا" مسقأ .ًاراتحم مهيلإ رظنيو هينيع حتفي ناك
 .سادقلا ةينيتال هبشي همالك نا "ةيحتلملا ةديسلا" ترصاو

 بر ."ةيحتلملا ةديسلا" تلبق .مهتقفارم اهناكمإب ناك نإ "ايروج" تلءاست نيح

 :ةبرعلا لخاد ىلإ هلقنو بيرغلا عفر يف مهتعبرأ كرتشا .ةيرارمتسالا مكحب امر ؛ًايسأت

 .مهل ظحلا ناديدجلا مهاقيفر بلج دقل .ةيناث ًامدق اوضم مث ءاربوكلا ىعفأ ةلس بناجب

 ًاناخد ةريصق زوجع تخفن .مالظلا لولح دنع يفيرلا (اريريك) لزنم يف ءاشعلل اوعد دقف
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 هنإ تلاقو :ايلغم ءاوذ تذدعأو .هحورج ىلع ةيبط ًاياشعأ تعضوو "لاغ ويليلاغ" ىلع

 يلستل ىعفألا ةبحصب ًايضارعتسا ًارود "ةيحتلملا ةديسلا" تدأ ةليللا كلت يف .ىفشيس

 ناسرفلا نع هصصق '"مزقلا" ىورو ,يجيرهتلا هرود "هلبألا" ىدأ امك .رقبلا ةاعر

 يتلا ماعطلا تامقل داردزاب ًالعف عرشي بيرغلاب اذإو ءوحنلا اذه ىلع اورمتسا .ةيسورفلاو

 نكت مل ءالك .هتجوز يه تناك نإ "اهروج" "ةيحتلملا ةديسلا" تلأس .اهايإ هنولواني اوناك

 دعب هلعفت نأ اهعسوب ناك يذلا ام .اهجوز بايغ يف اهفرش خطل دق ناك هّنِإ ذإ ,كلذك
 :( ةنيزخ كنا مل نآلا تمهف دق) :ًافطاعتم "مزقلا" لاق ؟هب قاحللا ىوس كلذ

 ام اودجو مهنأ كلذ ءديعسلا ظحلا موجن نم ةمجن مهلدت :ماودلا ىلع ًالامش اوضم

 بحأ دقل .يورق ناجرهم يف ًاضرع اوماقأ ؛ثلاشلا مويلا يفو .موي لك يف هنولكأب
 اهتيحل نأ مهسفنأب اودكأتيل لاملا اوعفد ذإ .اهريغ نم رثكأ "ةيحتلملا ةديسلا" نويورقلا
 .ًاقح ةأرما تناك اهنأ نم اونقيتيل قفرب اهيتملح نوسّسحتي اوناكو ؛ةراعتسم نكت مل
 يف ةيعيبط ةريغص ةيبص تناك نأ ذنم اهتايح ةصقب "مزقلا" مهربخأ كلذ ءانثأ يف
 اهرهظ ىلع ومني رعشلا أدب نيح اهترسأ ىلع ًاراع مايألا دحأ يف تدغ مث .(اريس)

 يف ةئيطخ ىلع يوطني رمألا نأ نوسماهتي سانلا ذخأ .اههجوو اهيقاسو اهيعارذو
 نم انيق ةييبضلا تعلب :سسيلبا ةتبا وأ «تاسدقملا ةفرغ ظفئاح ةنبا اهنأ ءاه ناكف
 تق مل اهنكل .بلكلا ءادب ةباصملا بالكلا لتقل لمعتسملا عونلا نم قوحسملا جاجزلا

 ,ءكريسلا كلم .يرجغلا موي تاذ رهظ نأ ىلإ ةنيدملا يف ةكوحضألا ةايح تشاسعو

 ةصقلا قلتخي ناك "مزقلا" نأ "اهروج" تنظ .كريس ةبعال اهنم لعجو هعم اهبحطصاو

 .اوثداحتيل ًانايحأ نوسلجي اوناك .ةحيحص اهنم ةملك لك نأ اهل دكأ هنكل ءاهتمرب
 (يبمولاك) يف ةعرزملا يف اهتلوفط نع هتربخأ .هب اهتقثلو .اهعم ًافيطل "مزقلا" نوكلو
 ناك .لامجلا ةعرابلاو فوطعلا ةأرملا ,"افارباناك يد" نورابلا ةجوزل ةمداخ تناك نيح

 يح .نورابلا عم ثوكملا لدب (ساداميك) ىلإ "وينيفور" اهجوز لحري نأ نزحملا نم
 مل هنأ اماليإ رثكألاو .ًادج ًاريثك رادلا نع هتدعبأ ةعيظف ةنهم كلتو .ًاليلد حبصأ

 متق ؟لفط باجنإ مدعب هللا اهبقاعي نأ مزل اذامل .ًالفط بجنت اهلعجي نأ عطتسي
 .(ًانايحأ مهفلا ىلع قشت هللا ةدارإ نإ ؟يردي نم) :"مزقلا"

 .قرط قرتفم يف ةعيض يهو .(ارايبوبيا) يف مهمايخ اوماقأ مايأ ةعضب دعب
 ىتح ًابرإ ًابرإ هلافطأ هنونج ةبون يف يورق عطق دقف .كانه ةاسأم تثدح دق تناك
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 لافطألل ًازانج نوميقي اوناك نييورقلا نأل ًارظنو .هسفن لتق مث بصقلا لجنمب توما
 .يلاتلا ءاسملا يف اهنوميقيس مهنأ اونلعأ نإو ةلفح كريسلا لهأ مقي مل .ءادهشلا
 ءاحنأ عيمج نم سانلا هيلإ دفَي ماع رجتم اهيف ناك نكل ةريغض ةنطوحسملا تناك

 .مهنؤم اورتشيل ةقطنملا

 برض ظقيأو «ًاببخ ةيرقلا اولخد :نوروجأملا مالزألا لبقأ يلاتلا مويلا حابص يف
 ىرتل ةميخلا تحت نم ةفحاز تجرخ يتلا "ةيحتلملا ةديسلا" اهرفاوحب اهقدو ضرألا باودلا
 مدَقمْلا اذه مهأجاف دقو (ارايبوبيا) خاوكأ عيمج باوبأ دنع نويورقلا رهظ امك .مداقلا نم

 نمو .مهسبل ةقيرط نم ءزيق نأ تعاطتسا نيحلسم ناسرف ةتس تدهاش .اهأجاف املثم

 نم اوسيلو نيروجأملا مالزألا نم مهنإ مهدايج تابنج ىلع ىأرملا حضاولا ةعرزملا مسا مسو

 هتدهاشو .دلجلا نم سبالم يدترملاو .ةمدقملا يف ناك يذلا لجرلا لجرت .يفيرلا سرحلا

 .اهقيناطب ىلع اوت تسلح دق تتاكف "اهرونج' امأ ءاهبوض هوتي ”ةيحتللا ةديسلا"

 .اهوف رغفناو ءىتوملا بوحش اههجو بحش دقو "ةيحتلملا ةديسلا" اهتدهاش
 هنا :ةباتشلا تلاقء.(؟كخجور' اذه له) ::"اهروج" "ةيحتلملا ةدييبسلا" تلاس

 "اميروج" تفحز ةباجإلا نم ًالدب نكل .(؟كلتقيل ءاج له) :حاحلإب اهتلأس .("سافياك"
 فقوت يذلا روجأملا ىلإ ةهجوتم تراسو تبصتنا مث ,ةميخلا جراخ ىلإ ةعبرألا ىلع

 نأ تروصت ذإ .ًافينع قدي أدب اهبلق نأب "ةيحتلملا ةديسلا" ترعش .هبرد يف ًماق
 ىلع ناك .نينيعلا دماجلاو ماظعلا يدابلا هجولا اذ ةنحسلا رمسألا .دلجلا يدترملا لجرلا

 لجرلا رهظ يف اهزرغيف يضمي مث .اهيف هتيدم زرغي امبر وأ ءاهسفري ءاهبرضي نأ كشو
 مل لجرلا نأ ديب .ةبرعلا يف بلقتي هعمست نأ اهنكمي ناك يذلا رمحألا رعشلا يذ

 .مارتحالاو بدألا يداب بولسأب اهايحو ةضيرعلا هتعبق عفر :سكعلا ىلع .اهبرضي
 ةكرح درجم ناك يذلا راوحلا كلذ نوبقاري ةسمخلا لاجرلا ناك .مهلويخ تابنج نمو
 ناك ؟رخآلل امهدحأ لوقي نانثالا ناك اذام ."ةيحتلملا ةديسلا" ىلإو مهيلإ ةبسنلاب هافش

 "اهروج" ترادتسا ؛ةظحل دعب .عضولا نابقاري العجو اظقيتسا دق "هلبألا"و "مزقلا"
 .اهيف ًامئان بيرغلا ناك يتلا ةبرعلا ىلإ تراشأو

 تحت هسأر دمو .ةباشلا هبقعتت ؛ةبرعلا ًادصاق ةيدلج سبالم يدترملا لجرلا راس

 ال اذه ناكو .ةالابم نود لجرلا يف سرفتي "ةيحتلملا ةديسلا" هتدهاش مث .ةميخلا فقس

 نينيع اذ نيروجأملا ةرمز ميعز ناك .ًايحاص مأ امئان ناك ءاوس ؛هحابشأ ثداحي كفني
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 ةديسلا" تناك يتلا اهسفن ةرظنلا .لتقلا ىلع نيداتعملا كئلوأ لثم ءودهلا ةياغ يف

 .هبلغو ةكرعملا يف يرجغلا برض نيح "واردب" يقشلا ينيع يف اهتدهاش دق "ةيحتلملا

 ًاريخأو .هتنياعم نم روجأملا عرفي نأ ترظتناو .تاومألا بوحش "اميروج" هجو بحش
 .اولجرتي ْنأ هعابتأ ىلإ لجرلا راشأ مث "اميروج" تأموأ .ام ًائيش لاقو اهيلإ تفتلا

 ةديشلا":ةيسمه هرمحلا نسق انيدم تبلطو "ةيختللا ةةيسلا" نع "انروه" تلقا

 مث .(الك) :"اميروج" تباجأ .(؟كلتق يوني له) :هنع ثحبت تناك امنيب "ةيحتلملا

 نوروجأملا مالزألا هجوت ."افيداد" صخي ناك يذلا رجلا صقم اهديبو ةبرعلا ىلإ تدعص

 _ (ةيحتلملا ةديسلا" تضم ذئدنعو .ةنعألاب مهدايج نودوقي مهو (ارايبوبيإ) رجتم ىلإ

 ."اهروج" ةبعج يف اذام ىرتل - "هلبألا"و "مزقلا" اهعبتي

 داكي ال قيض عضوم يف_ هبنج ةيثاج يهو .بيرغلا رعش صقت "اميروج" تناك
 ديب ةقاربلا رمحلا تالصخلا ةكسام ,سأرلا ةدلج ىتح ًايرذج أصق_ امهيلكل يفكي

 ءامد عقب ءادوسلا ةليوطلا "لاغويليلاغ" ةرتس ىلع ناك .ىرخألا ديلاب راصلا صقملاو

 ناولألا ةددعتم عطق طسو هرهظ ىلع ًايقلتسم ناك .رويط زاربو بارتو عومدو ةسبيتم

 موجن اهب ةقدتسم تاعبقو ةيطفنلا حيباصملا بابهو قاوطألاو بلعلاو شامقلا نم
 هتمزج تناك امك .ىرخألا يه سبيتم مد اهيف هتيحلو .نيتضمغم هانيع تناك .ةّلهأو

 حرج امأ .هبراوج بوقث نم ةزراب ةرذقلا رفاظألا تاوذ ةليوطلا هيمدق عباصأو ةعوزنم

 عمو .ًاكحاض '"هلبألا" رجفنا .ةيجالع باشعأو ةدامض تحت رظنلا نع ىفتخا دقف هقنع

 نم ىولتو ,قهشي رمتسا هنأ ريغ هعالضأ يف اهيقفرم تزرغ "ةيحتلملا ةديسلا" نأ

 مفلا وذ :تارظنلا غرافلا ,ةيديدحلا ةكسلا نم بيضق هنأك ليزهلا درمألا كلذ كحضلا

 حتف بيرغلا نكل .هب "امهيروج" هبأت مل .نيتفشلا نم يلدتملا باعللا طيخو حوتفملا
 نهولا نأ ديب .هب نولعفي اوناك امن علهلا وأ .ملألا وأ ةأجافملا نم ههجو ىولت .هينيع

 ًاهوفتمو .ًابلقنم ءاقلتسالاب ىفتكاو ابصتنم سولجلا نع هزجعأ آغلبم هب غلب دق ناك
 .كريسلا لهأ مهف ىلع تلاحتسا ىتلا تاوصألا كلت دحأب

 نكمت ًادح .غرفت نأ لبق .هلوط غلب .ًاليوط اتقو اهنم ”امهروج" ةمهم ءاهنإ قرغتسا
 نونجملا مهلتق نيذلا لافطألا ةصق عامسو رجتملا ىلإ باهذلا نم هيف نوروجأملا مالزألا

 كلذو (ارايبوبيا) ةيرق يلاهأ تلهذأ سيندت ةيلمع فارتقال ةربقملا ىلإ باهذلاو

 .ةرداغملا مث .مهدايج دحأ رهظ ىلع توباتلا عم هتثج عضوو لافطألا لتاق ربق مهشبنب
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 مت نيحو .نورظتني ءكريسلا لهأ نم تادراي عضب دعب ىلع اوفقوو نآلا اوداع دقل

 "هلبألا" داع ءرمحألا ريرحلاك يوس ريغ ناعمل يف هتمجمج تدبتو .هلك "لاغ" رعش صق
 اهرجح يف اهتعضو دق تناك يتلا رعشلا تالصخ "اميروج' تعمج .ًاكحاض رجفناف

 .فلخلا ىلإ هب اهرعش تدقع دق تناك يذلا طيخلا ةعطقب ةمزح يف اهتطبر مث ؛ةيانعب

 وه ناك ًاريغص ًاسيك جرختو بيرغلا بويج يف شتفت "ةيحتلملا ةديسلا" اهتدهاش مث
 .ةبرعلا نم تطبه مث .هيلإ اوجاتحا اذإ همادختسا مهنكمي الام يوحي هنأب مهربخأ دق

 .كريسلا لهأ تزاتجاو .ىرخألاب سيكلاو ديب رعشلا تالصخو

 يتلا بيرغلا رعش تالصخ ذخأي "ةيحتلملا ةديسلا" هتدهاش .ةرمزلا ميعز مدقت

 اوبْوب ناك .اهيلإ رظني داكي ال وهو جرخلا لدع يف اهعضيو هيلإ اهب "اميروج" تمدقت

 ,يمسر بولسأب "ايروج" بطاخي ناك هنأ ةقيقح نم مغّرلا ىلع ءرشلاب نارذني هينيع
 يف ناك ةرملا هذه يف .هنيع تقولا يف هتبابسب هنانسأ ًالَّلْخم ,ةسوردم ةلماجم لماجم

 .هنالوقي اناك ام عمست نأ "ةيحتلملا ةديسلا" عاطتسم

 نكل .(هبيج ىف اذه ناك) :سيكلا ىلع ةضباقلا اهدي ةدام "اميروج" تلاق

 .هذخأي مل "سافياك"

 وه هنإ) .هرفن دق يئرم ريغ ًائيش نأكو (هذخآ الأ يلع يغبني) :لاق

 .("وئيفور" صخي رخآلا
 ةديسلا" تنظ .ةعنامم ةيأ يدبت نأ نود اهترونت يف سيكلا "اميروج" تّسد

 ةرظنب هقمرت يهو .ةقرب "”سافياك" تلأس اهنكل .يضقت نأ كشو ىلع اهنأ "ةيحتلملا

 .(؟هبحن ىضق دق "ونيفور" ناك ول اذامو) :ةرشابم

 هستعمس .هانيع فرطت نأ نود .هحمالم ريغتت نأ نود ,ةظحل "سافياك" ركف
 يذلا راعلل مقتني نم ًامئاد كانه نوكيس .تام دق ناك نإ) :لوقي "ةيحتلملا ةديسلا"

 وا: قيدص ةييرق)' ءارفألاو ناسرفلا نع وصفر "مزقلا" عمست اهنأ اهل ادبو .(هقحل

 .(رمألا مزل نإ ,ًايصخش انأ

 .(؟تلعف ام فشتكا كسيئر نأ ول !ذامو) :كاذ دنع تلءاست

 .كلذ نم رثكأ وهف "ونيفور" امأ .بسح يسيئر وه) :هسفن نم ًاقثاو "سافياك" باجأ

 ًابيرق ."ونيفور" دي ىلع امبر ؛هحارج ءارج امبر .بيرغلا تومي فوسلو .بيرغلا توم ديري هنإ
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 يطتميل "اهروج'ل هرهظ رادأ .(تيم لجرل نوكيس رعشلا اذهو .ًاقدص ةبذكلا ودغتس
 .(؟ىرخألا انأ ,ينلتقيس له) :ةبرطضم ؛جرسلا ىلع أدي تعضو .هداوج

 لع نم ةرظنب اهقمري يدلجلا سايللا يدترملا لجرلا "ةيحتلملا ةديسلا" تدهاش

 تنك ول) :هتباد رهظ ىلع نم "سافياك" لاق .ءاردزالا نم ءيشب امبرو .سأت نو

 تسل يننأ امب نكل .هتطلغ نم رشكأ امبر .كلذك تنأ كتلز اهنأل ؛كتلتقل "ونيفور"

 ظ .(قرعيش,ىذلا وه :فرغأ الف "ويفوز

 مهتمينغ نيبحصتسمو .مهدايج نيطتم نوروجأملا مالزألا لحرو هناصح سخن

 .هسفن هنم اوؤاج دق اوناك يذلا هجتملا بوص .ةنتنلا ةبيرغلا

 ني ني ان

 (وينوتنأ وتناس) ةسينك يف "ميكاوي" بألا هماقأ يذلا سادقلا ىهتنا املاح

 دق ناك يتلا ءايشألاب ءيلملا صفقلا ذخأيل دبعملا ىلإ "واوج توبأ" بهذ .ةريغصلا

 ةبيتك يف دجوي ًايدنج مك :هينضي لاؤس هنهذ يف ناك .اهبلج سيسقلا ىلإ بلط
 . (هتنوموليب) يف ةرعولا ضرألا ربع ةعساو ئطخب عرسأو هفتك ىلإ صفقلا عفر ؟ةدحاو

 نإ ًاحيحص ناك اذإ ام اولأسيل لجع ىلع هيلع نولبقي اوناك نيذلا سانلا ًابنجتم
 بالكلاو زعملاو جاجدلا قوف زفقي وهو فقوتي نأ نود معن نأ باجأ .مداق رخآ ًاشيج
 يذلا ,ةعرزملل قباسلا ليكولا راد غلب .مهسودي ال يك هليبس اوضرتعا نيذلا لافطألاو

 2 .صفقلا لقث نم هملؤي هرهظو .رجتم ىلإ نآلا لوحت
 عطق لخادلا يفو .هل لاجملا اوحسفيل لخدملا يف نيفقاولا سانلا عمج ىحنت

 اعطاق عرهو "واسنسأ" هتليدعو "ايثوتنأ" هتجوزل هلوقي ناك ام "افوناليف وينوتنأ"

 توبأ“ لاق .(!ءانه ...ءانه) :رركت ءاغبب ترمتسا .اهتحوجرأ نمو .هب قحتليل ةفرغلا

 .(ةيتأ ةبيتك نإ) :ضرألا ىلإ هلمح ًالزنم "واوج
 .(؟ اهدادعت الجر مك) -

 تايوتحم صحفتي هيبقع ىلع ءاصفرقلا سلاج وهو "افوناليف وينوتنأ" فته
 ىلإ ةفاضإلاب ,فشتكا نيح ّىضر قرشأ .(!تارجفتملا لئاتف بلج دقل) :ةفهلب صفقلا

 لاق .لوحكو ًاتيزو *(ليمولاك)١و تادامضو تامقعمو لاهساإلل ًابوبح ,لئاتفلا بلع
 هلعفي امع "ميكاوي" بألا ةأفاكم ىلإ ليبس ال) :دضنلا ىلع هعضيو صفقلا عفري وهو

 (مجرتملا) . ةدعملل ًالهسم ذختُي رورذ -(ليمولاكلا) *
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 فونص عيمجو ةشمقألا لاوطأو ينانقلاو تابلعملاب ةئيلم فوفرلا تناك .(انلجأ نم
 ىرتتلا نفالغو سانبكا تناك انك ةضرعلا تاغشتلا ىلإ لوادعلا ندم ىسالملا

 ىلعو .امهريغو "اينيلدراس" ناتقيقشلا اهنيب يشق ضرألا ىلع ناكم لك يف ةسدكتم
 نم دوس ذاتسأ رتافد ةعضب ؛ليمارب ىلع ةدودمم ةليوط ةحول نع ةرابع يهو .دضنلا

 .عرازملا وبساحم همدختسي يذلا عونلا

 نوكي نأ نكمي له .كلذك ًارابخأ "ميكاوي" بألا بلج دقل) :"واوج توبأ" لاق

 :(؟لحردوفلا ةبيعكلا ةاذغت

 ىلع اهبلج دق ةسينكلا يعار ناك يتلا ءايشألا عضي وهو "افوناليف وينوتنأ" أموأ
 اير. لرنلا نم رككا ؟ةييسك ليقف اطيح ا هفعسم اعاذه اغا :نسنلا

 نيذلا دونجلا ددع لوح رودي نكي مل "وينوتنأ" ركف نا "ناره ةفوسا ؟فكوفا ءازاقلا

 ملصألا نيمسلا رجتملا بحاص ظحال .ةرملا هذه (سودوناك) دض ناطيشلا مهلسريس

 .ةداتعملا ةقذاحلا ةقيشرلا هتقيرطب ينانقلاو مزرلا يحني وهو ,ةثكلا ةيحللا اذ ءام اعون

 هنإ) :"واوج توبأ" رّككف .مامتهالا ىتح وأ ؛قلقلا نم رثأ ىندأ هتوص يف نكي مل

 ىلإ ام صخش لاسرإ مزاللا نم نأ حضوأو  (ىرخألا ءايشألا نم ريثكلاب لوغشم

 بوبحلا نأشب قلقلا ىلإ رطضي الأ هل ريخ .بيصم هنإ) .لاحلا يف (وتناس هتنوم)

 نيتس لدم ناك اهر "ويترشتا" نأ كلذبيسو :(قرخألا رومألا رئاسس ىلإ ةفابضإلاب
 ,ىلوألا مايألا يفف .(سودوناك) يف رخآ درف يأ نم رثكأ لغتشيو ماني يذلا صخشلا

 عيمجلا ةقفاومب .هنكل اهعيبو علسلا ءارش يف هلمع لصاوي ناك .(دشرملا) لوصو َديعب
 ديق ناك يذلا عمتجملا ميظنت ةمهم كلذ ىلإ ةفاضإلابو ايجيردت ىلوت ,ةينمضلا

 مونلاو لكألا بعصيس ناك هنودبف .هتقو مظعم لغشت تدغ ةيلوؤسم كلتو .ءوشنلا

 .بدحو بوص لك نم (سودوناك) ىلإ قفدتت جاجحلا نم جاومأ تعرش امنيب ءاقبلاو

 يذلا وهو .مهتالغ ضرعو مهنكاسم ءانب نم اونكق ثيحب ضرألا مسق يذلا وه ناك

 ىرقلا يف ةضياقملا ىلوت يذلا وهو «نوبري ةيشام ةيأو نوعرزي يذلاب مهحصني ناك
 :ىلاوثت تاعربتلا تادب نيحو :هجاعحت امب (سودوناك) هجتنت ام ًالدبتسم :ةرواجملا

 ةحلمألا ءاريقل نانيدكر كارابلا مينا هما ضمعب اهرابشم روق ىلا رهزاك
 ددجلا نودفاولا ناك ,مئادلا ءاقبلاب مهل (كرابملا ريغصلا) نذأي املاحو .تازيهجتلاو
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 نيّدسملل ةحصلا رود تناك .مهنيطوت يف مهدعاسيل "افوناليف وينوتنأ" ىلإ نوهجوتي
 (ويابماكوأ) و (اواوأ) يف تاكابتشالا ءانثأ يفو .هراكفأ ىدحإ نيقوعملاو ىضرملاو

 عم رواشتلا دعب .اهعيزوتو اهيلع ىلوتسملا ةحلسألا نزخ ةيلوؤسم ىلوت يذلا وه ناك

 نع ملعتسيو ءيش لك هيلع ضرعيل ًابيرقت ايموي (دشرملا) يقتلي ناك ."واوج توبأ"
 لوقت ”اينيلدراس اينوتنأ"واوج توبأ" عمس دقو .كانهو انه لاحرتلا ىلإ دعي مل .هتابغر
 ناك يذلا لجرلا كلذ .اهجوز ىلع أرط يذلا رّيغتلا ىلع ةمالع بجعأ وه اذه نأ

 رفاسملا وه نآلا ”ويرونوه" راص .ماودلا ىلع لقنتلل يناطيش عفاد موي تاذ هكلمتي

 تاداع تناك اذإ ام لوقلا عيطتسيل دحأ ناك امو ةعامجلاب قلعتت تامهم يف ًامود

 هنوك ةقيقح مأ (هتنوموليب) يف ةمهملا هتابجاو ةرثك اهببس تيبلا ةمزالم يف ربكألا خألا

 ناك .قئاقد عضب ولو «ًابيرقت ايموي (دشرملل) ًابحاصم نوكي نأ ءاذكه ,عاطتسا دق

 .ةقيمع لاب ةحارو ددجتم طاشنب تاعامتجالا كلت نم جرخي

 كابل سرا نس نيرف ثادحتسما ىلع دقرما" قناووقلا "و ارهص توبا" لاق

 .("ريبكلا واوج" مهسأرتي نأ ىلع قفاو امك

 :عابترا ةرظني هقمري دقو لوقي نأ هيلع ناك اف ةرملا هذه اهتيع "وينوقنا "ناك
 .(!ءانه) ةيناث ءاغببلا تقعز

 نأ .هلاجر ءاقتنا يف هدعاسأ نأ عيطتسأ .ينلباقيل "ريبكلا واوج"ب اوئيج) -

 .(كلذب يمايق حجرت تنك اذإ ًاعبط .ًاعيمج مهفرعأ

 اذه حابص "انيراثاك" تءاج) :"واوج توبأ"ل تلاقو "اينيلدراس اينوتنأ" تمدقت

 .(؟نآلا اهتلباقمل تقولا نم عستم كيدل له .كنع لأست مويلا

 لآ نأ عم ءلجنخلاب رعش .ةليللا امبر .نآلا هيدل تقو ال ءالك :هسأر "واوج" ره
 .يناثلا يف هترسأو .هرظن يف لوألا ماقملا يف يتأي هللا نأب نوكردي اوناك " ”افوناليف"'
 نوكت نأ أدج هنزحي ناك هسفن ةرارق يف نكل ؟مهيلإ ةبسنلاب كلذك رمألا سيلأ
 .كرابملا حيسملا ةدارإ وأ رهاقلا فرظلا ءارج لقأف لقأ مايألا هذه يف هتجوز هتدهاشم

 ء( "انور اتاك" رابغ ع داش ينص مل "اننوعلا"«تلاق

 امك ؛هتايح يف هتفداص ةبيرغ ءايشأ نأ فيك ركفي وهو رجتملا "واوج توبأ" رداغ
 هئاقتلا دنعف .(نيلاوجلا ءارعشلا صصق يف امك) :ركف .حجرألا يف ئرما لك تفداص
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 دك مة نه اردنا ةكرعم يف طروتم وه اهو .هبرد نم لئاز مدلا نأ دقتعأ ؛(دشرملا)

 نم ةبوتلا ىلع هلمحي (بآلا) لعج يذلا ببسلا وه كلذ ناك له .اهضاخ دق ناك

 ناك كاذ نأ يف كشال معن ؟نوتومي سانلا ةدهاشم يفو لتقلا يف رمتسي يكلأ ؟هماثآ

 ميكاوي "زوجعلاو" "واردب" اربخيل عراشلا يف امهفداص نييبص لسرأ .ببسلا
 ناكم ىلإ باهذلا لبقو .(وباومرج) ىلإ يضفملا ةدلبلا جرخم يف هايقلي نا "اريبماكام

 ىلإ قيرطلا يف قدانخ رفحيل جرخ دق ناك يذلا "وجاب" نع ثحبي ىضم '"ريبكلا واوج"
 ربع ًاقدنخ يطغي وهو ؛ةريخألا خاوكألا نم تادراي عضب ىلع هدجو .(ويرازور)
 مهضعب لمحي .لاجرلا نم عمج ناك .هيومتلا ضرغل لهسملا َقّبْنلا ناصغأب كلاسملا
 نعزوي ءاسن تناك امنيب ,يغبني ثيح اهنوعضيو راجشألا ناصغأ نوبلجي «شر قدانب
 .ادب ام ىلع اوت مهلمع ةبجو اوهنأ دقو ءضرألا نيدعتقم نيرخآل ماعطلا نم ًانوحص

 يأ نودبو .ةعلطتم هوجو نم ةقلح طسو هسفن دجوف .هلوح عيمجلا دشتحا ,هتيؤر دنعو

 ,ةرذ ةبجو هيلع ترثن يذلا زعملا محلب ًائيلم ًاساط هيدي يف ةوسنلا ىدحإ تعضو مالك

 اهلك ةفاسملا عطق نأ دعب_ بعتلا هب غلب دقل .ءاملا نم اقيربإ ىرخأ ةأرما هتلوان مث

 قم نكمش:نآ ليف ءاملا نم ةدردم عرش ىدعيو اقتمع اسنن تحتي هلغح ادخن ."ايرخ

 تقولا يف ماوعأ ةعيضب لبق هنأ ةعبلا هلا رطشياتأ نود :لكأب وشو تر .ءالكلا

 ناك .ىرخألا ءافخإ اهنم لك لواحت "وجاب" ىلإ ةعباتلا كلتو هتباصع هيف تناك يذلا

 تحت هعاقيإ ىلإ يدؤي ءيش يأ لذب كاذنآ نوثمتي نآلا هيلإ نوعمتسي نيذلا سانلا

 نسح نم نإ .هولتقي نأ لبق ةروصتملا باذعلا فونص ًأوسأل ةضرع هولعجي نأو مهتمحر

 .ناك ربخ يف تسما دق ةيوضوفلا مايألا كلت نأ ظحلا

 .ناث شيج ءيجم لوح "ميكاوي" بألا رابخأ هعامس دنع ًانكاس "وجاب" كرحي مل

 هنأش .فرعي نكي مل ءالك ؟ةبيتكلا دادعت مك فرعي "وجاب" ناك له .لاؤس يأ لأسي مل

 باهذلا :هنم هبلطيل هب ىتأ يذلاب "واوج توبأ" هربخأ كلذ دعب .اعيمج نيرخآلا نأش

 نيجراخلا نم هتباصع تبهن دقل .اهتقياضمو ةمداقلا تاوقلا كلت ىلع سسجتيل ًابونج

 .رخآ صخش يأ نم لضفأ وحن ىلع اهفرعي ناك .ةدع تاونس ةقطنملا كلت نوناقلا ىلع

 دونجلا هكلس يذلا قيرطلا فوطيل لضفألا لجرلا وه سيلأ ,ءضرغلا اذه ىلإ ةبسنلابو

 مهريخأتل نئامكلا بصنيو مهفوفص لخاد للستيو قرايبلا ةلمحو ءألدألا دّيصتيلو
 ؟ اهتاعافد دادعإل تقولا (هتنوموليب) ل حيتبو
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 يدامرلا هبوحش "واوسجج توبأ" ىأر ذإو .مفلا قبطم لازيال وهو "وجاب" ًاموأ
 غلبي ناك مك ةيناث لعاست .نيتملا يوقلا همسجو .ههجو ىلع ريبكلا حرجلا رثأو ءرفصملا
 .هرمع ىدبتي ال ,نسلا يف ًانعاط نكي مل اذإ امو ءرمعلا نم

 ذخآ نأ يلع يغبني ًالجر مك .ًايموي ريراقت مكل لسرأس .نسح) :لوقي هعمس
 .(كلاجر مهنإ .ديرت يذلا ددعلا نكي امهم) :"واوج توبا" باجأ .(؟ يعم

 تضمو دقو هب نيطيحملا لاجرلا ىلع هلوح ىلجع ةرظن يقلي وهو "وجاب" رجمز

 امأ ,يلاجر اوناك دقل) :ةئجافم ًةراح ًةضمو ,ناتدماجلا ,ناتقيمعلا ,ناتريغصلا هانيع

 .(كرابملا حيسملا لاجر مهف نآلا

 :ةئجافم ةلاجع ىلع يوطنت ةربتب لاق مث .(هلاجر انلك) :"واوج توبأ" باجأ

 ريخجلت لئاتف انيدل .رداغت نأ لبق ”انوتالتيف ويترتنا" نم تارهفتلاو ةريخذلاب ةوزت)

 .(؟ انه ءاقبلا ”اليمارت" عيطتسي له .نآلا

 نيتلئام نينيع اذ مسجلا ليئض اريغض اضخف ناك :همسأ ركذ يذلا لجرلا مدقت

 توصب "وجاب" ل لاق .هبئانو "وجاب" دعاسم ناك .نيتضيرع نيفتكو ديعاجتو بودنو

 يلجأ ىلإ :ةاردلا ىلع كعيعر دتل "ردنا فنون" ىلإ عم بقت نأ ةيرأ ذاع
 .(كل ًاديعس ًاظح

 .(ينم ًاقاقحتسا رثكأ اهنإ .نآلا ' سودوناك" َعرا) :باضتقاب "وجاب" باجأ

 نم ًاديزم كل لسرأس .اديعس ًاظح انل بلجاو قبا .لجأ) :"واوج توبأ" لاق

 .(هل ادمح) :ةدع تاوصأ 5320017 (كرابملا حيسملل ادهح .ةدحولاب سنشت هت ال يك لاجرلا

 بوص لوقحلا ارباع ىرخأ هرم يرجي ىصمصو .مهل هرهظ رادأ دق 3 "واوج توبأ ناك

 ركف .ريبكلا "واوج" ناك ثيح .قفألا يف ناب يذلا (ويابماكوأ) نم ربكألا ءزجلا
 ىلع ئباخمو قدانخ رفح نيمأت ررق نأ ذنم اهآر دق نكي مل .يرجي ناك امنيب هتجوزي
 تناك ةرئاد نمض راهن ليل ًاضكار هاقبأ عورشم كلذو .ًاعيمج بوردلا لوط
 "واوج توبأ" فرع نأ فداص دقل .ايندلا زكرم تناك امك اهزكرم (سودوناك)

 دوعصو طوبه يف مهددع 5 ءاسنو لاجر نم ةنفح نم ًادحاو ناك نيح "انيراثاك"

 ًاليل هبناجب ضرألا ىلع نوددمتيو (دشرملا) عم ىرقلا نولخدي اوناك_ رهنلا هايم لثم
 كئلوأ نيب .هتاداشرإ ىلإ عامتسالاو ةالصلا هتكراشمل ةبعتملا ةليوطلا راهنلا ةلحر دعب
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 ضيبأ ءادرب تعفلت دقو .حبشلاك ودبت تناك هتبحاص نأ ةفاحنلا نم غلب هجو ناك

 هيلع نارمستت اتناك ام ًابلاغ اهينيع نأ ظحالت ًاقباس ةاقش اوناك نم نيعأ تناك .نفكلاك

 اتناك .هنافيخت ًانايحأو ,هناقياضت اتناك .ةحارلل مهتافقوتو مهتاولصو مهتاريسم ءانثأ يف

 .ايندلا هذه نم سيل باقعب هايإ نيتددهم اتدب نينيع .ملألا امهضمأ نينيع
 "واوج توبأ" فحز .ميخملا ران لوح اومان دق جاجحلا ناك نيح .يلايللا ىدحإ يف

 سمه .هيلع ناترمستم امهو :بهللا ءوض يف اهينيع ىري نأ نكمي ناك يتلا ةأرملا ىلإ
 حفاكت تناك ول امك ةدهاج هتباجأ .(ماودلا ىلع ّيلإ نيرظنت مل فرعأ نأ ديرأ) :ًالئاق

 يف تنك) :هعامس هيلع قش توصب تلاق .ديدش ززقت وأ ءديدش كاهنإ ىلع بلغتلل

 صخشلا وتو. تلقَم ني لرأ ىبا ناك «فكهشت داع هيلع يصعل دج نهرب
 توبا" ثبل .(هنطب يف كتيدم تزرغ فيك تدهاش دقل .راذنإلا ةحيص قلطأ يذلا

 ًالواحم .ةأرملا سّفنَتو تارشح لا نينطو ميخملا ران ةقطصقط توص عمسي .ًاتماص "واوج

 ىلع ولعي داكيال هتوصو لأس ,ةهينه دعب .رباغلا رجفلا كلذ يف نينيعلا كنيت ركذت
 تمتق .(؟مويلا كلذ يف "ايدوتسك" يف مكعيمج تمي مل نذإ) :رخآلا وه ,ءسمهلا

 حطس ىلع شقلا يف أبتخا يذلا "سايتام مود" .مهفتح اوقلي مل انم ةثالث) :ةأرملا

 مهنأ اونظ .انأو .اهلقع بهذ نإو اهحورج تمأتلا يتلا "ازور" اروينيسلا .هنكسم
 سانأ نع ناثدحتي امهنأك اناك .(ىرخألا يه يحارج تمأتلا دقو ًاضيأ انأ ينولتق

 ناك مك) :قباسلا يقشلا لأس .ًارقف دشأ ةفلتخم ةايحو ىرخأ ثادحأو نيرخآ

 توبأ" اهيلإ رظن .(ليبقلا اذه نم ءيش .ًاماع رشع انثا وأ ةرشع) :تلاق .(؟كرمع

 ناثدحتي ارمتسا .اهارجع دق ةاناعملاو عوجلا نكل .ًادج ةريغص لازت ال اهنأ دبال :"واوج

 ثداوح ىسأ يف نانثالا ركذتساو .نيرخآلا جاجحلا اظقوي ال يك ًادج ضيفخ توصب

 دق ناك .امهيتركاذ يف ةيح لازتال يتلاو ءليوط دهع اهيلع ىضم يتلا ةليللا كلت

 ثور ةحئار هنم حوفت يذلا هلاورس ةلابق وثجت رخآ اهلعج مث ءلاجر ةثالث اهبصتغا

 ةباصعلا دارفأ دحأ اهحرج نيحو .فرقم لعف نايتإ ىلع اهرسق مث .هرارزأ كفو ءدايجلا
 انأ تنك له) "واوج توبأ" .سمه .اهرمغت ىربك ةئيكسب "انيراتاك" ترعش .هتيدمب
 مل .ذئتعاس ًاراهن ناك تقولا نأ عمو .يردأ ال) يما تدر .(؟ةيدملاب كتحرج يذلا

 .(انأ تنك نيأ فرعأ نكأ ملو .هوجولا صيخشت عيطتسأل نكأ
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 (ايروتسك) ةحبذم نم ةيجانلاو قباسلا يقشلا ذخأ ءاهالت امف ةليللا كلت نمو

 نآلا تدب يتلا ةيضاملا امهيتايح صصق نايوري امهو ًامئاد ًاعم نايشمتيو ًاعم نايلصي

 تشاع ثيح (هيباغرس) ىرق ىدحإ يف سيدقلاب تقحتلا دق تناك .امهل ةموهفم ريغ
 . أ موي ىتأ دقو ,(دشرملا) دعب .ًالزه ةبصعلا دشأ تناك .نيرخآلا تاقدص ىلع

 نيب اهلمحو "واوج توبأ" اهعفرف .تاومألاك تدغو يعولا نع هيف تباغ مهتريسم

 نم ةريغص عطق بلج ىلوت امك .ةدع ًامايأ اهلمحي لظو .ليللا لح ىتح هيعارذ

 (دشرملا) ىلإ اعمتسي نأ دعبف :ليللا يف امأ .هعلب عيطتست امم اهل عوقنملا ماعطلا

 عمس دق ناك يتلا ةيسورفلا صصق .لفط عم لعفيل ناك امك ءاهل يوري ناك .ًاعم

 امبر_ ليصافتلا رفوأب نآلا هيلإ تداع يتلاو ًاريغص ناك نيح اهنووري نيلاوجلا نيدشنملا

 دعب .هلأست مث .هعطاقت نأ نود هيلإ عمتست تناك .ةيلفطلا اهتءارب تداعتسا هحور نأل

 ساربارف" و *"نييناسارسلا" لوح ةلئسأ عمسي داكي ال يذلا ضيفخلا اهتوصب .مايأ

 ةايح نم اننيمح امد تدغ دق فايطألا كلت نأ كردي اهدنعو "ناطيشلا تربور"و

 ريم ةدوبصا وع انشلا ىلا :قلتاق لق تناك وه هن اوه وم اء سلات انك "انيراتاكا

 وهو .؛جاجحلا عيمج ءامأ يلايللا ىدحإ يف "واوج توبأ" فرتعا نيح ةيناث اهيمدق ىلع
 (دشرملا) ىعدتسا .اهكالعما ىف ةبغرلاب رعشي ناك ام أبلاغ هنأ :جرتح نم فجري

 اهلاس اها كوع ايكلا عاما نق ار هع دق اهناك اذا اه ايلات ة"انراناك"

 ثدح ام ببسب ةرارملاب رعشت لازتال تناك اذإ ام نيتماصلا جاجحلا ةقلح مامأ (دشرملا)

 امهلعج مث (ترهطت دق) :(دشرملا) لاق .اهسأر تزهف تداع .(ايدوتسك) يف

 .امهلجأ نم برلل اولصي نأ ًاعيمج نييراوحلا نم بلطو .يديألاب ناكباشتي
 وأ عبرأ ؟كلذ ىلع ىضم مك .(كيزكز) ةسينك يعار امهجوز دحاو عوبسأ دعب

 فايطأ ًاريخأ حمل ءرجفني نأ كشو ىلع ناك هبلق نأ "واوج" رعش ذإو ؟تاونس سمخ

 كلذب رمتساو .يرجلا نع فقوت .(ويابماكوأ) نم أطوألا تاردحنملا ىلع (راصنألا)

 نكت مل يتلا هتالحر يف ةليوط تافاسم هعطقأ دق ناك يذلا ريصقلا عيرسلا وطخلا

 آدراب ءام برشي وهو رابخألا رخآ هل يوري "ريبكلا واوج" عم ناك ةعاس دعب .يهتنتل

 (مجرتملا) . ًانايحأ يبرغلا يبعشلا ثوروملا يف مهرك ذ دري امك نيملسملا وأ برعلا نع ةيانك قلطي مسا *
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 ةيقب ىلإ نلعأ نأ دعب هنأ كلذ ءامهدحو نانثالا ناك .ةرذلا نم نحص َءلم لوانتيو

 ءارقالا بلط.. اهدادعت نع ريشي نأ يدصوأ طقسا, ةمداف ةنيعك نأ لاعولا
 نوللا تهاب ًالاطنب يدتريو ,هتداعك نيمدقلا يفاح قباسلا دبعلا ناك ."ريبكلا واوج"ب

 مم رارزأ ةيأ الب ًاصيمقو .مخض لجنمو هتنيكس هنم تلدت لبحب رصخلا دنع ًادودشم

 لوح نافوفلم شيطارخ ابارجو هفتك ىلع ةقلعم هنيبرق هيدل تناك .رعشألا هردص ىرع
 ةيامحل لكشيس ًايكيلوثاك ًاسرح نأ "ريبكلا واوج" عمس نيحو_ ةدالقلاك هقنع
 .(؟ال مل) :"واوج توبا" هلأس .ًاعطاق اره هسأر زه ءوه هسأرتي نأ ررقت هنأو (دشرملا)

 .(فرشلا اذه لثم قحتسا ال) :دوسألا متق

 .(انكح كتم لطفا وهو :ةقحعشس كنا (نشرمللا)لوق١ + "ناوج ةونا"تاعا

 ملعتأ نأ ديرأ ال كلذ نم رثكأو .رماوألا يطعأ فيك فرسعأ ال) :دوسألا جتحا

 .(دئاقلا رخا صخش نكيل .ةيفيكلا

 اي شاقنلل تقوال .كريغ نود .دئاقلا نوكتس يذلا كنإ) :عراوشلا رما لاق

 انه نيرشتنملا لاجرلا عومج بقاري وهو .ريكفتلا يف اقرغتسم ًافقاو دوسألا ثبل .("واوج"
 .نوللا ةيدامر تدغ ءامس تحت ,لبجلا حفس ىلع روخصلا ريبكو راجحألا نيب كانهو

 كفلوا «لزطا ةرعف انعاونكما نيذلا كئلوأ «لاعرلا ريح رمشلا) :"واوخت: توبا" لاق

 انه شيجلا كلذ لصي نيحو .(وبابماك) يف انهو "اواوا" يف ًاديج نولتاقي مهتدهاش نيذلا

 .("سودوناك" يمحي عرد ةباثمب نوكيل ءيكيلوثاكلا سرحلا ءاشنإ مت دق نوكي نأ بجي
 كانه ًافقاو لظ .ًاغراف همف ناك ناو ءطبب غضمي ؛ًاتماص ريبكلا "واوج" ثبل

 نيروهشملا "وايتسابس مود" كلملا يلتاقم دهاشي هّنأكو هب ةطيحملا لابجلا ممق ىلإ علطتي

 .ةأجافملا مات ًاجافم .ًاروهقم ءًاعاترم :ةأجف نورهظي

 كنأ ."دشرملا" وأ "كرابملا ريغصلا" سيلو .ينراتخا يذلا تنأ تنك) :روتفب لاق

 .(فورعم يأ يل دؤت مل
 .كيذوأل الو كيلع لضفتأل كرتخأ مل .كلذ لعفأ مل ءالك) :"واوج توبأ" فرتعا

 ادمح) :دوسألا لاق .(لمعلاب أدباو ."هتنوموليب" ىلإ ضما .لجر لضفأ كنأل كترتخا

 ضرالا ريغ ىطيو اسلاج ناك اكيعةركعلا نع ضيلا دا دنقرحلل فلز الا يسعلا
 لا
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 .ًاضكار قلطني قباسلا دبعلا دهاش ناوث عضب دعبو .(هل أدمح) :"واوج توبأ" لاق

 هني دنا

 امك هلتقت مل كنإ .نيترم .كبجاول ًاصلخم نكت مل .رخآ ىنعمبو) :"وئيفور" لوقي
 دقةنا ابا امو "سادت ابا“ ىلع قيدكو «لعقت نا كتم "نيادنونيسانبا" ةارأ

 .(نيترم ...تام

 تناك .ةثجو هرعش هتملس .ًاقح ةريطخلا يه اهدحو ىلوألا ةرملا) :"سافياك" لوقي

 اهنأ ىلع اهزيمي نأ عيطتسي ناك رخآ صخش يأ الو وه ال نكل .رخآأ صخش ةثج
 اذهلو .كلذك نآلا وه نكي مل نإ ءبيرق امع ةثج ليحتسيس يبنجألا نأ امك .كلذك

 .(ةفيفط ةلز اهنإف
 هيلع موقت يذلا ئطاشلا ةلابق .رارمحالا ىلإ لئاملا (وروكيباتيا) ئطاش ىلع

 تاصنم تميقا .رخا تبس لك لثم .كاذ تبسلا موي يف .(ساداميك) غبادم

 تاوصأ عفترت .مهعئاضب ةقطنملا ءاحنأ لك نم نولاوجلا ةعابلا عيبي ثيح تابطصمو

 اوس كاعبق ةردقربم ا ةيراخغ سوقر نه رشي ووفق نيعئابلاو يرانشلا نيب تالواجملا

 لافطألاو ةحبانلا بالكلاو ةلهاصلا دايجلا ةبلجب طلتختو قوسلا يفر شدنت ةضيرع

 فقع يف ةغلابملاب سانلا مرك نوسمتلي نوطعتسم ةمث .نيدبرعملا ىراكسلاو نيقعازلا

 ةراثيقلا ىلع فزعلاب مهدرس نوبحاصي نولاوج نودشنمو .ةقوعملاو ةهوشملا مهفارطأ

 نييحيسملا نيب بورح لاو مارغلا صصق نوصقي سانلا نم ةريغص عومج مامأ نوفقيو

 نززهي نهو ظحلا نع نفشكيف .تاثسملاو نهنم تاباشلا ؛تايرجغلا امأ .نيدحلملاو

 .رواسألاب نهعرذأ نيطغ دقو نهتارونت

 اذهلو ”سافياك" اي فيرش لجر كنإ .لاح ةيأ ىلع .كل نما )4 ونيقور؟ لوقب

 .(كل عيمجلا مارتحا يف ببسلا وه اذهو .ماودلا ىلع كتمرتحا ببسلا

 هاجت وا هسيئر هاجت له ؟ناسنإلا ىدل بجاو مظعا وه ام) :"سافياك" لوقي
 .(تلعف ام لعفأ نأ ىلع ًاربجم تنك يننأ ىري نأ ىمعألا عيطتسي ؟هقيدص

 ضبانلا .جيهبلا دشحلاب نيلفاح ريغ :ةنازرلا ةياغ يف بنج ىلإ ابنج نارئاس امهنإ

 .عومجلا ربع ةظاظفب امهقيرط ناقشي امهنإ .امهلوح دئاسلا يوضوفلا وجلاو ,ةيويحلاب
 مهدحأ مهييحي رخآو نآ نيبو .فاتكألا نم ةعفد وأ بضغ ةرظنب ,ةوقلاب سانلا نيحنم
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 ةيحتلا امهالك دريف ءبثقلا شامقب ىطغم (كشك) لخاد نم وأ دضن فلخ فقاو وهو

 ينمض قافتا ةمث ناك ول امكو .امهنم ٌوندلا نع ناك ًايأ ىهنت باضتقالا نم ةجردب

 ةيبشخ حاولأ نم تالواطو بشخ دعاقم_ تابورشملا عيبل لحم بوص ناهجوتي

 ول امك "سافياك" ثدحتي .تالحملا نم هريغ يف نمت لقأ نئابزلا نم ددعو ؛ةرجشو
 تنك ولا :ةليوط ةدم ذنم هنهذ يف هبلقي كفني ال ناك ءيش نع تاملك يف حصفي ناك

 رأثلا نم كعنمي كلذف ...كيلإ تأسأ تنكل ,"ارايبوبيإ" يف كانه هيلع تيضق دق

 اذامل ؟كانه هلتق ضرغل ًالصأ تبهذ اذاملا :”ونيفور" هعطاقي .(كفرشب قحل يذلا راعلل

 الربتنا ل كانه توقنا "نسادتوفماببا" ةارآ) :"نساتفيانك" تانج 05 يكب: ىف
 ءاوهلا يف قصبي .(ىذألا اهنع اوعنميل يلاجر تام دقل .امكلتق ًاررقم ناك "اميروج"

 .يئطخ ءارج اوتام امبر) .هلقع يف رومألا بلقي كانه فقيو .ىلعألا كفلا يف بان ربع

 ادب روظم نك ول ءلتاقو هلك نر عيعت ا هسا نع قازد نقاد لاي دعي
 .(فنصلا كلذ نم هنأ يلع

 .(كلذك نكي مل .الك) :"ونيفور" ديؤي

 .دحأ امهعمسي نأ نود املكتي يك امهضعب نم امهييسرك نابرقيو نادعقي

 (ىدتارب) ناديري.اناتك نإ ايتيلاستو نيساك اسهم دخ ىلع ةيئانقلا ةارملا انمسسلو انت

 ةعرج امهنايستحيف ءامهنم لكل ًاساك ليلدلا بصيو .ةنينق فصن بلجت .معن .بصقلا
 نم انس ربكأ هنإ .نيسأكلا ءلم يف "سافياك" رود يتأي مث .باخنألا لدابت نود ةدحاو

 نم .دلجلا نم هسابل لك ءامهيف ةايح ال ناتيباك ةتباثلا ةرظنلا اتاذ هانيعو ,"وئيفور"

 .ًامئاد هناش وه امك ,مدقلا ىلإ سأرلا

 قه تاكا ؟هتذقنا يلا نه تناك له) :ةيتيع الدسم -ًاريخأ "وتيفور" تادحتتي

 .(؟كعارذب تكسمأ يتلا

 تسمأ دق تناك اهنأ اهب تكردأ يتلا ةيفيكلا يه كلت) :"سافياك" ئموي

 .يفده نع ينتحنو «ىلع تبثو نيح) .ههجو ىلع بارغتسالا نم راثآ لازتال .(هتأرما

 اناجهتسا هيفتك زهي .(يلع اهيف مجه يتلا اهسفن ةظحللا ىف ىلع تمجه نيحو
 (؟هنع عافدلا ريغ عنصت نا فاس اماازهلوذلعت هعارما ةمسأ دق كناك ) ققفت

 .(حيحص) :"ونيفور" لوقي
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 يف .ببسلا نع "ايروج" تلأس .امهالك ينلتقي مل مل مهفأ ال) :”سافياك" لوقي

 .(بيرغ هرمأ ؛يبنجألا كلذ .ًاباوج رحت ملف ,"ارايبوبيأ"

 :(كلذك هنا 'لجأ) :"وئيفور" قفاون

 ةلمح تاوق نم يقب ام مه ,قوسلا يف نيدوجوملا سانلا نيب دونجلا نم ددع ةمث

 شويجلا دحأ لوصو ؛لوقت امك ءرظتنت ةدلبلا يف تثبل تاوق ."وتيرب يدوينوربف" دئارلا
 نومانيو ,ةعئاض فايطأك ةقطنملا نوسوجي مهو .ًاقيزمت ةقزمم مهتازب نإ .عقوتملا وه امك

 نولوجتي ؛كلذك ءانه مهنإ .طشلا ىرجم دنعو ءراطقلا ةطحم يفو ةسيئرلا ةحاسلا يف

 ىلإ قوشب نوعلطتي .ةعبرأ ةعبرأ وأ :نينثا نينثإ .(كاشكألا) نيب كانهو انه فده نود

 ىلإ ثدحتتلا مدعب ًارارق ةدلبلا يلاهأ ىدل نأ ودبيو .مهلوح بارشلاو ءاذغلاو ءاسنلا

 .ةتبلا مهب ثارتكالا الو مهيلإ عامتسالا الو ءالؤه

 .كيدي قثوت دوعولا نإ) : سك ةتيوع ةركغ ترعش نق ودي راجت 'ونيفور" ثدحت

 .(؟كلذك سيلأ

 دعو نع نصكتن أ ءرملل نكمي فيك .دوعولا هلعفت ام كلذ) :"سافياك" ملسي

 .(؟ءارذعلل وأ كرابملا حيسملل

 :(؟ نورانلل ف١ :مامأ ىلا شار البق "وكفور" لوقي

 ةيناث امهيحدق المي .(هتعطق دعو نم كّلحي نأ نورابلا عيطتسي) :"سافياك" لوقي
 يهتنيو .ةدعبم ىلع ام ناكم يف داح لادج عقي ,قوسلا جيجض طسو .نابرشيو

 .رطق نأ كشو ىلع اهنأك ءامسلا تماغ .كحضلا نم ةفصاعب
 لك نآو ءمانت نأ عيطتست ال كنأ فرعأ .كرعاشم فرعأ) :ةأجف "سافياك" لوقي

 امك :نيرخآ سانأ ةبحصب نوكت نيح ىتحو .كيلإ ةبسنلاب ىهتنا دق ةايحلا يف ءيش
 ردقي نيح لاحلا وه اذكه .لاحلا وه اذكه .ماقتنالا يف ةبغر يلغت كنإف .نآلا يعم تنأ

 .(هفرش لجرلا
 :تغرف: يتلا (اباجاك١لا: ةنيقق لوخ اطعم :ةذئاملا ربع لمتلا نم قف ذقت

 .سأكلا ىلع هدي ةضبق دتشت .هئافتخاو همدقت يف "ونيفور" هدصري

 هنإ .فاك ريغ توملا .كنهذ نع بيغي ال نس ءيش كانه) :"سافياك" فيضي

 هجو نإ كلذ .كلذ لعفت .ًاماق هي ةمضولا نول
 1 .(هتجوز وأ همأ ةيسدق لثم يف ءرملا
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 نكل ؛هبيج ىلإ هدي "سافياك" دميو .هيلإ لحملا ةكلام ةأرملا عرهت "ونيفور“" ضهنب

 امهنم يأ هوفتي نأ نود دوقنلا يقاب اهبلج نارظتني .هسفن باسحلا عفديو هعنمي ليلدلا

 .هراكفأ رحب يف قرغتسم امهنم لكو .؛ةملكب

 نيح فيضي مث .(؟"سودوناك" ىلإ تبهذ دق كتدلاو نأ حيحصأ) :"سافياك" لأسي

 يف لاجرلا نم ديزملا رفنتسي "سادنونيمابيا" نإ .كانه ىلإ نوبهاذ نوريثك) :"ونيفور" ئموي

 نأ ,سيدقلا عم براقأ يدنع .هل ةدعاسملا دي دم ديري وهو ,مداق ًاشيج نإو .يفيرلا سرحلا

 .(؟"ونيفور" اي كلذك سيلأ .اهسفن ءرملا ةرسأ دض برح نش بعصلا نم .رخآلا
 ًابرح يدل نإ) :هبيج يف اهايإ ةأرملا هتلوان يتلا دوقنلا ًاعضاو "وئيفور" متمتي

 :(اهتشا قرخا

 . (ضرم نم تمي مل هنأو ؛هدجتس كنأ لمآ) :"سافياك" لوقي
 .(ساداميك) قوس جيجض طسو امهافيط يفتخي

 6 د 6

 ناك يذلا زازهلا يسركلا يف حرتسم وهو "واروم ودرانرب هيزوه" ديقعلا ررك
 اهيأ همهفأ ال ءيش كانه) :همدقب هايإ ًاعفاد :مامألا ىلإو فلخلا ىلإ ءطبب هيف ليامتي

 رصن "ايهاب" ىلإ همودق نإ .ههركن نحنو .انهركي "رازيس اريروم" ديقعلا نإ .نورابلا

 نأ يغبني ال "وير" نأ وهو الأ :ًامئاد هانديأ يذلا ًأدبملل راحدناو "سادونيمابيا"ل ريبك

 يف لاطبألاب هبيحرت هب بحري "يتاذلا مكحلا" بزح نإف كلذ عمو .اننوؤش يف لخدتت

 عطاق" دعاسيس بزح يأ ىرنل "سادنونيمابيا" عم سفانتن نحن اهو ."رودافلس"

 .(هريغ نم رثكا "باقرلا

 ةعيضلا رصق يف .ضيبأ ًاغبص ةغوبصملاو ةدوربلا ةفيطللا سولجلا ةفرغ رهظم ناك
 ةمثو ؛ةريبك ساحن ةيرهزم يف لباذلا درولا ةقاب :أضوقتمو قينأ ريغ ًارهظم .ميدقلا

 بصق لقح ةيؤر نكمي ناك ذفاونلا لالخ نمو .كلذك ةيضرألا يفو .ناردجلا يف قوقش
 ةرشابم تيبلا جراخ مدخلا نم طهر كانه ناكو .ةبهاللا سمشلا ةرارح يف ركسلا

 .ليخلا نم اددع نوطبري

 ىتح ."ودرانرب هيزوه" يزيزع اي ريحم انئامز) :"افارب اناك يد" نورابلا مستبا

 .(اهيف شيعن يتلا ةباغلا ربع مهقيرط اوقشي نأ نوعيطتسي ال سانلا ىكذأ
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 باحصأ تافص نم كلذ سيلف .طق ًايكذ نكأ مل) :"واروم" ديقعلا رجمز

 لك نأ ىرأل انه نرق فصن تيضمأ دقل) .جراخلا هاجتاب ةضماغ ةءاميإ أموأ .(يضارألا

 نلو بيرق اه ءوي ىف توماس: ىتتا ةديعولا ياولس .يربك يف ىطشعي ادي ىش
 .(ماتلا دلبلا اذه بارخ ىرأل شيعأ

 نوما ةكوقأب حولت دلجو .ماظعو دلج درجم .نسلا يف ًانعاط ًالجر ًاقح ناك

 هسبلم ناك .ةقالحلا ءيدرلا ههجو ناّكحت ام ًابلاغ اتناك دقعلا يتريشك نيّدَيو ًاريثك

 دلج ةيردص هقوف ًاحوتفم ًاصيمقو نوللا تهاب ًالاورس يدتري وهف ءريقف لماع سبلم
 .اهرارزا لك تدقف

 .(ًابيرق ةئيسلا مايألا هذه يضقنتس) :"ويشتوموغ يدوتربلادأ" لاق

 نيذلا سانلا ددع مك ملعتأ .يلإ ةبسنلاب سيل) :لاقو هيدي لصافم كأآلملا قط

 ماعلا فافج .رسألا نم تائم ؟ةمرصنملا ةليلقلا تاونسلا يف دالبلا نم ءزجلا اذه اوكرت

 ةنوعلملا "سودوناك" نآلاو ءنوزامألا يف طاطملاو بونجلا يف نبلا عرازم بارسو .الا/

 ءيش لك نيكرات ."سودوناك" ىلإ نيبهاذلا سانلا ددع نع ام ةركف كيدل له .هذه

 مودقو "ايؤرلا رفس" راظتنا يف كانه ىلإ نوبهذي ؛لامعألاو باودلاو نكاسملا ءمهءارو.
 نكلو .ًايكذ تسل) :يرشبلا ءابغلا هرهق دقو امهيلإ رظن .("وايتسابس مود" كلملا

 ."ايهاب" ىلع امكاح "سادنونيمابيا" "رازيس اريروم" بصنيس .ثدحيس امب امكربخأس
 انعرازم عيب ىلإ اهءازإ رطضنس ثيحب تالكشملا نم ريثكلا انل هلاجرو وه ببسيسو

 .(كلذك نحن لحرنو اهب عربتن وأ .ًأدج ةسخب راعسأب
 .دحأ اهسسمي مل ىلحملا تيوكسبلا نم ةلسو تابطرم اهيلع ةريغص ةلواط كانه تناك

 ىلع هنم ًائيش ضرعو ةريغص طوعس ةبلع نورابلا حتف ."ويشتوموغ" و نورابلا لباقم

 :هينيع حتفي وهو لاق .نينيعلا قلغم ًةظحل كانه ًاسلاج ثبل .ًاذتلم هنم قّشنتو .هقيدص

 ةقيقح نم مغرلا ىلعو ."ودرانرب هيزوه" اي ةغئاس ةمقل "ةبقاعيلا" ىلإ ليزاربلا ملسن نل)

 . (مهتروانم يف اوحلفي نأ ىلع نيرداق اونوكي نلف :ةراهمب سسألا عضو اونسحأ دق مهنوك
 اريروم" نأ كلذ ىلع ليلدلاو .نآلا مهكلم ليزاربلا تحبصأ) :"واروم" هعطاق

 .(ةموكحلا رمأب انه ىلإ مداق "رازيس

 "وير" يف "يركسعلا يدانلا" طغض ببسب ةلمحلا ةدايق يطعأ دقل) :نورابلا لاق

 هذه نأ يه رمألا ةقيقح ."سياروم" سيئرلا ضرم لغتسا ريغص "يبوقعي" لقعم وهو
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 "سودوناك" نإ ذإ .راهنلا حضو نم حضوأ مهتطخ ىوحف نإ ."سياروم" دض ةرماؤم

 اريروم" :ةوطسلاو دجملا نم ًاديزم بسكي يك مُهّلِجر اهيلإ دنتسي ىتلا ةعيرذلا يه

 ليلد ريخ اذه سيلأ !ةيروهمجلا ذقني "رازيس اريروم" !ةيكلم ةرماؤم قحسي "رازيس

 شيجلا ملستي اذكهو ؟نطولا ةمالس نامض ىلع رداقلا وه هدحو شيجلا نأ ىلع نكمت

 نكل .؛ةظحللا كلت ىتح ًامستبم ناك .("ةيروتاتكدلا ةيروهمجلا" نلعتف .ًاعيرس ةطلسلا

 قحسنس نيذلا نحن اننإ ذإ ”ودرانرب هيزوه" اي كلذب حمسن نل) .ًاداج نآلا ادغ هبولسأ

 ةداسك فاضح نا انهن ل انادتمتكا هك "ةيقاعبلا" نسيلو كنيكلملا ةزفازملا

 لخاد ام ًاضبان تاملكلا هذه َتَتَلْفُأ .(شابوألا لغش يه ةسايسلا .يبحاص اي نيبذهم

 أي .مكل ملسأ ينإ .ًادج نسح) :فته .ًاكحاض رجفناو ههجو قرشأف نسملا "واروم"

 ىلع بجي له .هجاتحي ام لكو ًانؤمو ءالدأو ًالاغب "باقرلا عطاق" ىلإ لسرأس .شابوأ

 :( تلد انه ةعباشلا ةيفكلا تيفعسا نأ

 رطضت نل ٌكنإ لب .كضرأ زاتجي نل هنأب كل دكؤأ نأ عيطتسأ) :نورابلا هركش

 .(ههجو ةيؤر ىلإ

 انضفتنا دق اننأب دقتعت ليزاربلا عدن نأ انعسي ال) :"ويشتوموغ يدوتربلادأ" لاق

 هيزوه" اي كلذ كردت الأ .ةيكلملا ةداعتسال هرتلكنا عم انرمآت لب ةيروهمجلا دض ةروث يف

 .(ةبعل ةينطولا تسيل .نكمي ام عرسأب ةرماؤملا هذه دمخن نأ انيلع بجي ؟”ودرانرب
 .(ادج ديج وحن ىلعو .اهبعلي "سادنونيمابيا" ئتف ام ةبعل اهنإ) :"واروم" متفق
 هتبعل نأ نظ انلك "انايف”و "وتربلادأ"و تنأو انأ .حيحص اذه) :نورابلاّرقأ

 .(رطخ مصخ هنا ىلع نهرب دق "سادنونيمابيا" نا ديب .مهتال ةريغصلا

 .(اماق ةلذتبمو ؛ةفيخس .ةصيخر اهتمرب اندض ةكاحملا ةرماؤملا) :"ويشتوموغ" لاق

 :جراخلا ىلإ نورابلا علطت .(نآلا ىتح .هيلإ ةبسنلاب ةبيط جئاتن ىلإ تدأ اهنكل) -

 :ةحراغ قتحت نا دعي ةيناث لحرب نأ هل لضفألا نمنأ ةيقيدضصل قلغأ :ةأيمم ةايحلا :لخأ

 ”اليتسإ" تناك نإ ىريل بهذي نأ كشو ىلع ناك .ًادانع (ايهاب) ةيالو يكالم رثكأ عانقإ
 دق ناك ًالجر نأب "واروم ودرانرب هيزوه" هركذ نيح ؛ةرداغملل اتدعتسا دق "انايتسابس"و

 ًايلك هريمأ ىسن دق نورانلا ناك .نيتعاس دتم هعلباتم نظنتي لاريأل (نساداميكلا نم مدق

 ةيلظلا ةروصلا تدب .ةظحل دعب وتاب نأ هربخي نم لسرأ مث (حيحص ...حيحص) :متمنو
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 رادلا بحاصل ًةيحت بدأب ئمويو ؛ةضيرعلا هتعبق عفري هودهاش .بابلا دنع "ونيفور"ل

 هرهظ ىلع تبري وهو ريخألا لاق .هدي البقم ينحنيو نورابلا ىلإ مدقتي مث "ويشتوموغ"لو
 لاح فيك .انتلباقمل يتأت نأ ليمج مك .ةيدومعملاب ينب اي كارأ نأ يندعسأ ام) :فطلب

 .(اهارت نأ ًاريثك ”اليتسأ" دعسيس ناك ؟كعم اهب تأت مل مل ؟"اميروج'

 انف اكياس ل رنا ةلط اطم بناات كانه انف راك لسلدلا نأ قوراملا فحل

 يف ببسلا نوكي دق ام نّمخ لاحلا يفو .ديدشلا جرحلا ءاميس هيلعو ,هتضبقب ةضيرعلا
 .هذه قباسلا هلماع ةرايز

 .(؟ةضيرم "ايروج" له ؟كتجوزل ام ءيش ثدح له) :هلأس

 .(يدهعب ثكنأ نأ :يبارع اي يل حمسا) :ًاحصفم "ونيفور" لجعت

 امامتها ههجو لجخلا رمغ يذلا لجرلا اذهو نورابلا نيب ةثداحملا هذه تراثأ

 رتوتملا تمصلا وج يفو .نهذلا يدراش اناك نيذللا "واروم"و "ويشتوموغ" دنع ًائجافم

 كلت ينعت دق ام كرديل تقولا ضعب نورابلا قرغتسا .كاذ دعب نار يذلا ضماغلا

 .هنم بلطي نأ "ونيفور" دصق ام مهفيو تاملكلا

 سيلأ ؛كنع لختت مل ؟كب تلعف اذام ؟"اميروج") :ًاركذتسم .ًادترم ,فرطي وهو لاق

 .(؟رخآ لجر عم تلحر اهنأو .هتلعف ام وه كلذ نأ ينعت له ؟"ونيفور" اي .كلذك

 .رهظي داكي ال وحن ىلع .هتلابق ناك يذلا .طبسلا رذقلا رعشلا وذ سأرلا أموأ

 ناك يذلا دهجلا رادقمو .هنع هينيع يفخي دامعلاب هثبا ناك مل نورابلا كردأ كاذ دنع

 عم طاحت تاعي ناك كر كلة هنلكي
 ؟كل كلذ ىودج ام ؟"ونيفور اي ؛كلذ ينم بلطت اذاملا :ملأتب ًائموم .لاق

 دقف .كنع تلحر دق تناك اذإف .ةدحاو ةرم نم ًالدب نيترم كسفن ىلع ءالبلا بلجتس

 ."اهروج" سنإ .كلذ يف دي كل نوكي نأ نود اهسفن تلتق .ًالعف ام وحن ىلع تتام

 كل نسلخت ىرخا ةنيوز ناسفتل نمت قوس «تقولا نم اضع «كلذك "نينادانيبك" سلا

 . (نالخلا نم ريثكلا كيدل ثيح "يبمولاك" ىلإ انعم لاعت

 ناك .امهلوضف راث دقو "ونيفور" باوج ”ودرانرب هيزوه"و "ويشتوموغ" رظتنا

 نأ نود هيعفش ىلإ هيرقو :(شتنابلا) بورشم نم ًاحدق هسفنل بص دق "وبشتوموغ"
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 .(يبارع اي .يدهعب ثكنأ نأ يل حمسا) :هينيع عفري نأ نود ؛ليلدلا قطن ًاريخأ

 عمتسي رمتسا اميف "ويشتوموغ يدوتربلادأ" ايحم ىلع ةيميمح .ةقفاوم ٌةمسب تناب
 دقف "واروم ودرانرب هيزوه" اما .قباسلا همداخو نورابلا نيب ثيدحلا اذه ىلإ ضيفخ سفنب

 وه اع ليقر نأ هيلع قاقلا ىف. ىودجتال انآ القاف دسقن ىلإ نررابلا كد عساك اذ
 عمو .”ونيفور" يأر لدبي نأ هرودقم يف نأب هسفن ماهيإ لدب :ال وأ معن امإ لوقيو متحم
 .(؟هعم تبره يذلا وه نم ؟كنم اهقرس َنَم) :متق .تقولل ًابسك حواري نأ لواح كلذ

 فقوت .("ساداميك" ىلإ َمدَق يبنجأ) :لاق .ةباجإلا لبق ةظحل ”ونيفور" فقوت
 ىلإ لوصولا لواحي ناك .يتيب ىلإ هولسرأ) :ديدش ءطبب ًاملكتم لصاو مث ةيناث

 :( "راضتألا" ىلا ةخلنبا لقنيلا "نسوؤوتاك

 ال نكلو .هيمدق دنع ًاراثشن مشهتو "ويشتوموغ يدوتربلادأ" دي نم سأكلا عقو

 نع ةثالثلا لاجرلا هابتنا فرص راثنلا ذاذر الو رمخلا ةشطرط الو سأكلا راسكنا توص

 ال ,سأرلا ئطأطم ,كارح نود هناكم يف ًافقاو اذه ثبل .ديدش بجعب ليلدلا ىلإ مهعلطت

 .أوت اهب هاف يتلا تاملكلا تكرت يذلا رثألاب رعاش ريغ ناك ول امك ,ةفش تنبب سبني

 ىلإ ةحلسأ لاصيإ لواحي يبنجأ) :ةمدصلا نم قافتسا نم لوأ نورابلا ناك
 .ابارغتسا رثكأ ودبي ةيداع ةربنب ملكتلل هلذبي ناك يذلا دهجلا هلعج دقل .("سودوناك"

 لصي مل هنكل .لعفي نأ لواحي ناك ام كلذ) :ةخسولا ةفيثكلا رعشلا ةلتك تأموأ

 رمأ) .ًامارتحا ًاينحم كفنا ام هسأرو ءضرألا ىلإ رظني "ونيفور" رمتسا .(كانه ىلإ

 ذقل :كلذك سبل هتكل كبف هنا بسحب وهو ةلثقب "نسفلاكت وغ نتاذت تيمون ا" قينقعلا

 .(ًاعم نآلا امهو "امروج" هتذقنأ

 نم ضوهنلل "ودرانرب هيزوه" دهاجو ,نيهودشم رظنلا نورابلاو "ويشتوموغ" لدابت

 .نافجترت هادي تناكو ,نوللا بحاش نورابلا ناك .ام ًائيش مغمغي وهو زازهلا هيسرك
 يتلا ةصقلاب ديدشلا ةثالثلا لاجرلا جاعزنا ىدم ىعو دق ليلدلا نأ دبي مل نآلا ىتح

 ٠«فور

 ىنعم) :ىرخألا هتضبقب هدي نطاب ًابراض :مداكلا نع " ويشتوموغ" نكق ًاريخأ
 تراص ىتح تقرحأ يتلا ةثجلا تناك را ةرابعبو .ًايح لازيال "لاغويليلاغ" نأ كلذ

 .(...ىرخألا فنعلا لامعأ عيمجو .عوطقملا سأرلاو ًادامر
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 تمص نار ىرخأ ةرمو .(يديس اي هدسج نع هسأر اوعطقي مل) :"وئيفور" هعطاق

 تناكف ةثجلا امأ .طقف ليوطلا هرعش اوصق امنإ) .ةبترملا ريغ سولجلا ةفرغ يف برهكم
 نأ عمو .تكس مث كلذ لاق .(قزري ًآّيح يبنجألا لازيال .هلافطأ لتق نونجل

 اًلأو لاحلا يف ةدع ةلئسأ هيلإ اهجو "واروم ودرانرب هيزوه"و "ويشتوموغ يدوتربلادأ"
 نورابلا ناك .دانعب ًاتماص "ونيفور" لظ .ةباجإلاب هابلاطو ليصافتلاب امهيفاويل هيلع
 نأ هيلع ناك ام لاق دق ليلدلا نأب كرديل يفكي امب هضرأ نينطاقلا يلاهألا فرعي

 نم رخل ةملك جرختسي نأ ىلع رداق ءيش يأ ةلددحأ ال نآو لوقت

 دق ناك .(؟ دامعلاب يدلو اي ءهنع انربخت نأ كنكمي رخآ ءيش يأ ةمث له) -

 .هرعاشم ءافخإل دهج يأ لذاب ريغ "ونيفور" فتك ىلع هيدي ىدحإ عضو
 .هسأر "ونيفور" ره
 تيدسأ دقل .يدلو اي .ىربك ةمدخ يل تيدأ دقل .كمودقل ًاركش) :نورابلا لاق

 .(كلذ فرعت ال تنك نإو ؛كلذك دالبلل لب .ًاعيمج انل افورعم

 :ىضم تقو يأ نم رثكأ ًاحاحلإ دشأ هتوص ادغو .روفلا ىلع ةيناث "ونيفور ' ملكت

 .(يبارع اي كل هتعطق يذلا دعولا نم لح يف نوكأ نأ ديرأ)

 .(كل رفغيلو كعم هللا نكيلو .كريمض كيلع هيلمي امب لمعا) :نورابلا متق

 : نات حم نيت ريهتملا هيتيع نأ نورانلا ظحالو رسختو ةسار "ويفوز" عفر

 .اهب رم دق ةديدش ةاناعم نع 1 ناك ههجو ريبعت نأو ,عومدلاب ناتقرورغمو ,ناترمحم

 ضهن .ةيناث اهمئليل هدي دمو هنيبج ىلع بيلصلا ةمالع نورابلا مسرف "وئيفور" اثج

 نيصخشلا ىلع ةدحاو ةرظن يقلي نأ نود نم ةفرغلا رداغو هيمدق ىلع ًابصتنم ليلدلا

 .اهيف نيرخآلا
 انه ةرثاننملا ةريغصلا جاجزلا عطق ىلإ ًارظان .لاق .ملكت نم لوأ " تربلاد ا" ناك

 لجر "سادنونيمابيأ" نإ .قكاللا راذتعالا ًارذتعم كل ينحنأ ينإ) :هيمدق دنع كانهو

 .(هنأشب أطخ ىلع اننأب ةيعاوط مّلسأ ينإ .ةليجلا عساو

 فاشتكالا مغر ,نكل .(انبناج يف سيل هنأ ًادج فسؤملا نم) :نورابلا فاضأ

 "اميروج" يف لب "سفلاكنوغ سادنونيمابيا" يف ركفي نكي مل .هيلإ لصوت يذلا قراخلا

 ملعت نيح "اليتسا" بيصيس يذلا نزحلا ىدم يفو ءاهلتق "ونيفور" دصقي يتلا ةباشلا

 .ربخلاب
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 تا

 نالعإلا ىلإ هطوسب ًارشؤم (ةحرابلا ذنم نايبلا قصلأ دقل) :"رازيس اريروم" لوقي
 ىدل مهتزوحب يتلا ةحلسألا عيمج اولجسي نأ نييندملا ناكسلا رمأي يذلا يمسرلا

 اذه ىلعو .شيتفتلا لبقو حابصلا اذه يف ألملا ىلع ئرق هنأ امك) .ةعباسلا ةبيتكلا

 .(ناديسلا اهيأ .هب نافزاجت امتنك امب ملع ىلع امتنك

 الو امهيهجو ىلع بيذعت راثآ كانه تسيلو .رهظب ًارهظ ناطوبرم نينيجسلا نإ
 ًامع وأ «هنباو اَبَأ انوكي نأ زئاجلا نم اناك .نيسأرلا ايراع .مادقألا ايفاح .امهيدخ ىلع

 ةرظنلاب قمري امهالكو .ًاماقت ربكألاو رغصألا حمالم هباشتت ذإ .نيوخأ وأ .خأ نباو

 نمو .ًاوت امهتمكاح يتلا ةمكحملا ةئيه اهيلإ تسلج يتلا ةريغصلا ميخملا ةلواط اهسفن

 اءاج يتلا اهسفن ةعرسلاب نآلا نانثا رداغي امهومكاح نيذلا ةثالثلا شيجلا طابض نيب

 (واكناسناك) ىلإ لصت كفنت ال يتلا ايارسلا بوص نيهجتم ءاهب امهمكح اردصأو

 كانه قاب طقف "رازيس اريروم" .ةدلبلا يف تركسع نأ قبس ىتعلا كلت ىلإ ةفاضإلاب

 .دورابلاب ءولمم ريغص بارجو صاصر قودنصو نيتنيبرق :ةنيدملا ةلدألا بناجب فقي
 نضيقلا ارقلا نيذلا نوتلا دحأ اساهدق ةانوجسل ا ناك ةعلتالا ءاقعإ ىلإ ةفاسالابب
 _ نيحالفلا نم تارشع عضب مهو_ (واكناسناك) ناكس عيمج .هاحرجو امهيلع

 .رثكأ بارتقالا نم مهنوعنمي ؛قدانبلا بارح يرهاش دونج ءارو ؛ةحسفلا يف نودوجوم

 سيل .نيتينبرقلا ديقعلا ةمزج لكرت .(ءانعلا قتحتستل ضاقنألا هذه نكت مل) -

 هلأسي ناك ول امك .هل لوقيو هبناجب فقاو فيرع ىلإ تفتلي .ءادع ةربن لقأ هتوص يف
 نوعمجتم نينيجسلا راوجب ءنولسارم ةمث .(يدناربلا نم ةعرج امهطعأ) :تقولا نع
 كئلوأ ىطغ دقل .هادشنالاو فونلا ءاميس مههوجو ىلعو مالك نود ءريغص دشح يف

 تاوصألا عامس نكمي .ةبهاللا سمشلا ءاّقتا مهليدانمب مهسوؤر تاعبق اودتري مل نيذلا
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 رفاوح شبن ءضرألا ىلع ةليقثلا مزجلاو ةيذحألا عقو :ةحسفلا نم ةدعبم ىلع ةداتعملا

 دونجلا نأ ودبي .ةرجفتم تاكحضو ءريرص .رماوألاب رهجت تاوصأ .اهليهصو لويخلا

 كييقووه اهةعبلا ارافسبل اوداهانم ارشاتربل' ارهاق قيسرويذلا نإ نيم ذاقلا

 نم لك مف ىلإ اهيلعي وه اهو ,ينانقلا ىدحإ ةدادس فيرعلا عزن دقل .ثردحلا

 :ةعرجلا ليظيف :رخآلا رثا نحاولا نيتيجتسلا

 هسأر "رازيس اريروم" زهي .(صاصرلاب ًايمر تومأ نأ ديرأ) :ةأجف رغصألا ىجرتي
 .(لاجرلاك ْتْمو عجشت .ةيروهمجلا ةنوخ ىلع ةريخذلا ددبأ ال١ :لوقيو

 امهيدمغ نم امهيرصخ دنع نيتقلعملا نيتنيكسلا نايدنج بحسيف ةراشإ يطعب
 هديب نينيجسلا دحأ رعش امهنم لك كسمي :لئثاقو ةقدو ةفخب ناكرحتي .نامدقتيو
 ريغصلا ةّنأ رّصقي ًاقيمع اقش هموعلب قشيو .فلخلا ىلإ ةأجف هسأر ٌرجيو .ىرسيلا
 .(.....وليب" تشاع !دشرملا ؛كرابملا حيسملا شاع) :ربكألا ةحيصو ةيناويحلا

 ناك نإو ؛نييورقلا ىلع قيرطلا دس نوغبي اوناك ول امك .فوفصلا دونجلا صرب

 .بائتكالا ةياغ يف وهو علطتي رخاو .رظنلا بنجتي نيلسارملا ضعب .اولملمتي مل ءالؤه

 نيتثجلا يف "رازيس اريروم" سرفتي .(سايستيون يد لانروج) ةفيحص لسارم رشكيو

 .ضرألا ىلع نيتددمملاو ,مدلاب نيتخطلملا

 اهدعب .(قصلملا رمألا لفسأ يف عيمجلا ىأرم مامأ امهوكرتا) :قيقر توصب ملكتي

 ربع ةعيرس ةيبصع تاوطخب يضميف .اماق هنهذ نع مادعإلا ةيلمع ًادعبتسم ودبي

 نيلسارملا عيمج قلطني .هلجأ نم ةيكبش ةحوجرأ تدعأ نأ قبس ثيح خوكلا وحن ةخسفلا

 نيلسارملا فالخ ىلع ,قرع ةرطق نود ءًانكاس .ًانيزر .مهطسو يف يشمي .هب نوقحليو هءارو

 كنيت رظنم نم دعب اوقيفتسي مل .ًاوت هودهاش امو ةرارحلا نم مههوجو تنقتحا نيذلا

 ؛برحلا :تاملكلا ضعب ىنعم نإ .مهنم طقف تاوطخ عضب دعب ىلع نادقت نيتبقرلا
 ةسوسحم ٌةَيدام سبلتو هيف ناك يذلا درجملا لاجملا كرت دق ءريصملا .ةاناعملا ,ةواسقلا

 ًالسغم ديقعلا ٌلسارم ّيدنج لواني .خوكلا باب ىلإ نولصي .قطنلا مهدقفأ ام ,ةيدسج
 .درابلا ءاملاب ههجو ىلع بطبطيو هيدي ةعباسلا ةبيتكلا رمأ فطشي .ةفشنمو

 لعل):ةليقث سبالم ًايستكم رخآ ىلإ عضوم نم ًامئاد لقنتي يذلا لسارملا جلجلتي

 .(يديس اي هذه مادعإلا ةيلمع لوح تايقرب لسرن نا انل
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 هاشخي يذلا ديحولا ءيشلا) :بيجي نأ دصقي ال هنأ وأ "رازيس اريروم" عمسي ال

 قطنت .ههجوو هيدي ففجي وهو كلذ لاق .(توملا وه .ريخألا ليلحتلا يف ؛ناسنإلا

 عم اهدقعي ناك هنإ ليق يتلا تاثداحملا يف امك ؛ةقلذح نود ؛ةيعيبط ةربنب تاملكلا

 .لدعلاب هب ىضقي نأ طرشب .ديحولا لاعفلا صاصقلا وهف ءانه نمو) .هطابض ضعب
 عقو وذ مالكلا اذه عامس نأ فرعأ .ودعلا ةيونعم ضوقيو نييندملا ناكسلا بذهي هنإ

 .مويلا اذه يف رانلا دامع متدهاش دقل .بورحلا بسكل ليبسلا وه اذه نكل .ساق

 .(لضافألا ةداسلا اهيأ .عقوتم وه ام نوفرعت متنأو

 ءاهتنا ىلع ةديكأ ًةراشإ اهوفرعي نأ اوملعت ىتلا ةدرابلا ةعيرسلا ةءاميإلاب مهفرصي

 .ةلباقملا

 .ةكرحلاب ةجاض تازب حمل نم نونكمتي ثيح ةفيقسلا لخديو ؛مهيلإ هرهظ ريدب
 ديدش بائتكاو جاعزنابو .مهبوعك نوقطي نيدعاسملا نم ةئفحو ,ةطوسبم ةطيرخو

 فقوت لك دنع مهتيارج نومأستي ثيح .معطملا ةميخ ىلإ ةحسفلا ربع نودوعي ؛هادشناو
 ةيأ غلبتي نل مهنم درف يأ نأ دكؤملا نم نكل .طباضلا ةيارج هباشت يتلاو .ةحارتسالل

 .مويلا اذه يف ةمقل

 مهناقيسو .مهلؤت مهروهظ .لترلا اهب مدقتي يتلا ةعرسلا ءارج نوكهنم مهتسمخ
 لاغدألاو راّبصلاب جعت يتلا ةيلمرلا ءارحصلا هذه سمش اهتقرحأ مهدولجو ؛ةسّبيتم
 ةاشملا نأ فيك نولءاستي مهنإ .(وتناس هتنوم)و (ساداميك) نيب ةعقاولاو .ةكئاشلا

 ريثكلا نكل .اودمصي نأ نوعيطتسي .ةبيتكلا يف ةقحاسلا ةيبلغألا مهو .مادقألا ىلع

 نم ريثكلا لثم ةبابطلا تابرع يف نومكريف نوطقاستي مهودهاش .دمصي ال مهنم

 نأ دعب ًايساق ًابينأت نوبّنْؤي نيكوهنملا لاجرلا كئلوأ نأ نآلا نوفرعي مهنإ .بئاكزلا
 دق اونوكي مل مهنإ كلذ .(؟برحلا يه هذه له) :رصبلا ريصق يفحصلا ركفي .اوقيفي

 عفدي مل نومهفي ال مهف كلذلو .هذه مادعإلا ةيلمع لبق ءبرحلا هبشي ءيش يأ اودهاش

 حيحص ؟بارس وحن قابس اذهأ .ةواسقلا كلت لثمب ًاعفد هلاجر ةعباسلا ةبيتكلا رمآ

 نكل .لخادلا يف ةفينعلا (راصنألا) لاعفأ لوح تاعئاشلا نم عاونأو عاونأ كانه تناك

 نيكاسملا اهناكس ناك ؛ةروجهم فصن ىرق ىوس اوفداصي مل مهنإ ؟راوثلا ءالؤه نيأ
 ,نولأسي نيح ؛ًامئاد نوبيجي اوناكو مهرورم دنع ةالابماللا نم تارظنب مهنوقمري
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 حيحص له .ةرم الو عفادملا توص اوعمسي ملو .لترلا مجاهي مل .بسح ةيصلق تاباجإ
 ال مهنإ :مهل "رازيس اريروم" دكؤي امك .ودعلا اهقرس دق تفتخا يتلا ةيشاملا نإ

 ىلع هتردقبو سفنلاب هتقشب نورثأتم مهنكل ,ديدشلا ليئضلا لجرلا اذه نوفطلتسي

 يك مهتايناطبب نوعُفلتي مه اميفو .بضنت ال يتلا هتقاطبو مون وأ لكأ نود دومصلا
 ررزت مل هتزبو ,كانهو انه ًالّقنتم وأ ًافقاو لازيال وهو هنودهاشي .ةئيدر ةليل اوماني
 لدابتيل افقوتم .دونجلا فوفص نيب ًالقنتم .دعب ىلعأ ىلإ ّفَكُت مل اهمامكأو .دعب
 يف َحّفْني نيح ءرجفلا دنعو .هناكرأ طابض عم ثداحتيل وأ سارحلا عم تاملك عضب

 لسر لأسي .ًاقلاح .ًالستغم ؛كانه وه نوكي ,ساعنلاب نيلقثم ؛مهنويع نوحتفيو قوبلا
 يتلا مادعإلا ةيلمع ىتح .ةتبلا مان دق نكي مل هنأكو .ةيعفدملا عطق دقفتب وأ ؛ةعيلطلا

 يذلا ديحولا ناك ءلجرلا اذه ىوس مهيلإ ةبسنلاب ينعت برحلا نكت مل ,ةظحل لبق تذفن
 نودهاشي مهتلعج .نيعنتقم مهتلعج ناميإلا نم ةجردب اهنع ثدحتلا نع عطقني ال

 ةعئاجلا تاقولخملا كلت نم ريثكلا نأب مهعنقأ دقل .اهب نيرصاحم .اهب نيطاحم مهسفنأ

 .نورمي ذإ مهيلع جرفتلل مهخاوكأ نم نوجرخي نيذلا_ امدعأ نيذللا لثم_ ةفئاخلا ريغ
 يصحتو سيقتو دعت سيساوج ةدماجلا نويعلا كلت ءارو نإو .ودعلا عم نوئطاوتم مه
 قبست امنإ .كلذك (سودوناك) ىلإ اهقيرط يف يه يتلا ,تامولعملا هذه نإو .لجستو
 ("دشرملا" شاع) :نسملا لجرلا ةحيص رصبلا ريصق يفحصلا ركذتي .ماودلا ىلع َلترلا

 .(ءادعأ مهعيمج لعل .حيحص اذه لعل) :ركفيو هتافو لبق

 هل ضمغيل نيلسارملا نم يأ ددمتي ال ؛ةقباسلا تافقولا فالخ ىلعو .ةرملا هذه يف

 ,باذعو بارطضا يف مهو .ًاضعب مهضعب قفاري .معطملا ةميخ دنع نوثكمي مهنإ .نفج
 ىلع رداقب سيلف (سايستون يد لانروج) ةديرج نم يفحصلا امأ .نوركفيو نونخدي
 يف فرفري ثيح ؛ةرجشلا عذج لفسأ دنع نيتددمملا نيلجرلا يتثج نع هرصب عفري نأ

 سار ىلع ةيناث نولسارملا نوكي ةعاس دعبو .هايصع يذلا رمألا نالعإ حيرلا بهم

 يذلا لاتقلا بوص نيهجتم .ةرشابم "رازيس اريروم" ديقعلاو قرايبلا ةلمح ءارو .لترلا
 .مهرظن يف ًالعف نآلا أدب

 دنع كلذو .(وتناس هتنوم) ىلإ لوصولا لبق مهراظتنا يف ىرخأ ةأجافم ةمث

 ىلإ يضفملا فرحنملا ىلإ ملاعملا ةحضأو ريغ ةريغص ةمالع ريشت ثيح قرطلا قرتفم
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 .هتريسم فانئتسا نم تاعاس تس دعب كانه ىلإ لترلا لصي .(يبمولاك) ةعرزم

 (سايستون يد لانروج) ىدل مدختسملاو ةعازفلاب هيبشلا فيحنلا لسارملا نوكي فوس
 هنيب رظنلل ةتفال ةقالع تأشن دقل .برق نع توملا دهاشيس يذلا ةسمخلا نيب ديحولا

 الو لب ,ةقدلا هجو ىلع ةقادصلاب اهتيمست نكمي ال ,ةعباسلا ةبيتكلا رمأ نيبو

 ًاضقانت نيضقانتملا بذاجت وأ لدابتم رفانت هؤشنم يلوضف مامتها اهلعلو .فاطلتسالاب

 نيح سيل_ هصخشل ًاريتاكيراك ودبي ناك يذلا لجرلا نإف ءلاح لك ىلعو .ًارشابم

 ىلع وأ هيتبكر ىلع اهعضي يتلا ةلومحملا ةبيرغلا ةباتكلا ةلواط ىلع ًابتاك سلجي
 هيف عضي يذلا نرقلا لكش ىلإ برقأ ودبت يتلا ةربحملا يف هملق سمغيو هجرس
 يشهي نيح لب_ ديصلا ىلإ مهجورخ دنع باشنلاو سوقلا مهسأل مسلا (نويلكوباكلا)
 ودبي لجرلا اذه ,راهني نأ كشو ىلع هنأب امئاد اعابطنا يطعي ذإ ؛كلذك ةباد بكري وأ

 ال ,ةقيقد لك يف ؛ماودلا ىلع هدصري هنإ .ءيمقلا ديقعلا اذهب روج اوشن

 عوضوملا "رازيس اريروم" نوكي .هئالمز عم هثيداحأ يفو .هنم وندلل ةحناس هتوفت

 نم رثكا رهاوظلا عيمج بسحب همهي يذلا عوضوملا ؛همامتها ريثي يذلا ابيرقت ديحولا
 ريشي نأ نكمي يذلا باشلا يفحصلا اذه يف اذامو .برحلا وأ (سودوناك) عوضوم

 كلت .شام لكيهب ههبشو ,بيرغلا هماوقو ,ةبيرغلا هسبالم امبر ؟ديقعلا مامتها
 يتلا ةليوطلا رفاظألا كلت ,.بغزلاو رعشلا نم ةراذقلا كلت .ًادج ةليحنلا فارطألا

 ةمالع ىندأ ىلإ رقتفي يذلا ّلُكلا كلذ .نيكرلا ريغ كلسملا كلذ .ةراذقلا نم تّدوسا

 دوجو يف ةمئاق ةقيقحلا لظت نكل .ًايركسع .ًايلوجر ديقعلا هيمسي دق ءيش يأ ىلع
 ىلإ هبّبحي ءهيركلا توصلا يذ ؛ةكحضم ةبارغ بيرغلا صخشلا اذه ىف ام ءىش
 .هفنأ مغر امبر كلذو ,ريثأتلا يتديدشلا نينيعلاو ةتباثلا راكفألا يذ ريصقلا طباضلا

 ثدحتيو ؛ةيفحص تارقؤم دقعي نيح هبطاخي نأ ديقعلا دوعت يذلا ديحولا صخشلا هنإ

 مدقتي ام ابلاغ تاريسملا لالخ يفو .ءاسملا ماعط لوانت دعب دارفنا ىلع ًانايحأ هيلإ

 ناك ول امك ,ديقعلاب قحليو هتباد رهظ ىلع نيرخآلا (سايستون يد لانروج) لا لسارم

 .(واكناسناك) لترلا رداغ نأ دعب ةرملا هذه يف ثدح ام اذهو .ةتيطم نم ةردابمب كلذ

 ؛ةكرحتملا ىمدلا لثم ًالزان أدعاص زفاقتي وهو راظنألا نع رصبلا ريصق يفحصلا عيضب

 ديقعلا عفريو .ءاضيبلا "رازيس اريروم" سرفب نيطيحملا نيدعاسملاو طابضلا ةمحز يف
 .فوقولل ةراشإ (يبمولاك) ىلإ يدؤملا فرحنملا غولب دنع ىنميلا هدي
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 ايارس عيمج فاقيإل ًايدانم قاوبلا خفنيو رماوألا اوغلبيل ًاببخ نوقفارملا قلطني
 "ودنرامات"و "سوتاماينوك"و "ورتساك يدويبميلوا"و "رازيس اريروم" لجرتي .ةبيتكلا

 اوسطغيل دونجلا نم ريفغ عمجو نولسارملا يضمي فلخلا ىلإو .ًالجرتم يفحصلا قلحزتيو
 ,ةطيرخ "ودنرامات"و دئارلا سردي .نسآ ءام ةكرب يف مهمادقأو مهعرذأو مههوجو

 ةمق ءارو ءافتخالاب ةذخأ سمشلا .يناديملا هراظنمب قفألا "رازيس اريروم" صحفتتيو

 عضي اميفو .ًايفيط ًالكش اهيلع تفضأ دقو_ (وتناس هتنوم) - ديعب نم ةديحو
 .نيب وحن ىلع رتوتم هنإ .ههجو بحشي «ًابناج هراظنم ديقعلا

 اريروم" ملكتي .(؟يديس .كقلقي يذلا ام) :"ورتساك يد ويبموأ" بيقنلا لأسي
 نأ لبق رابدألا اولوي انا لاما .:«تقولا) .هييرغ:ءعئش هفلخ: ىف ناك ول امك "رايس

 .(كانه ىلإ لصن

 .مهعم هللا نأب نونمؤي مهنإ ءرارفلاب اوذولي نل) :رصبلا ريصق يفحصلا توصي
 .(يقيقحلا لاتقلا نوبحي ءاجرألا هذه يف سانلا

 .(رافلا ودعلل قيرطلا دهم :ميدقلا لثملا لوقي امكو) :احزام بيقنلا لوقي

 انيلع بجي .ةلاحلا هذه يف سيل) :حوضوب تاملكلا ظفلت يف ةبوعص ديقعلا دجي

 .(كلذك شيجلا ةناهإل رأثيو ,ةيكلملا ماهوأ يهني اسرد مهنّقلن نأ

 ةيناث هاف حتفي .رخاو عطقم نيب ةضماغ تافقو افقوتم .فجترم توصب ثدحتي

 هانيعو ؛ىتوملا بوحش بحاش هنإ .هنم ةملك ةيأ جرخت نأ نود نكل ام ًائيش لوقيل
 .ءطبب ةيسنرفلا هتعبق عفريو .ةطقاس ةرجش عذج ىلع دعقي .ةبضاغ ةرمح ناوارمح

 دهاشي نيح .رخآلا وه دعقيو كانه (سايستون يد لانروج) ةفيحص لسارم ىضمب

 :ًافقاو بثي مل ,ضرألا ىلع ديقعلا ةوسنلق عقتف .ههجو ىلإ هيدي عفري "رازيس اريروم'

 ول امك ةديدش ةيبصعب هصيمق رارزأ كفي امنيب ءرجنبلا ةرمح ههجو ّرمحا دقو .ًاحنرتم
 ةركف ال نيذللا لسارملاو "ورتساك يدويبمللوا" بيقنلا يمدق دنع بلقتي .قنتخي ناك

 ,هقوف ناينحني امنيبو .ةرطيس الب ىولتيو ءهمف نم دبزيو نئي وهو هاهد امع امهيدل

 "ودن رامات" ديقعلا خرصي .ناكملا ىلإ نينواعم ةعضبو "سوتاماينوك"و "ودنرامات" مره

 ازويش' بييطلا اوعدجسا (ةعربس:ةياظي'ةووسسملا الز": ةنيرطقغم ةلك حب اقموس

 .(!ءارولا ىلإ ؛ءارولا ىلإ اوعجرا .دحأ هنم برتقي ال ."وريريف

 ةهجاومل نينواعملا عم يضميو ؛ًاديعب يفحصلا لسارملا "سوتاماينوك" دئارلا بحسي
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 عضوت كلذ ءانثأ يفو .ةفاسم داعتبالا ىلع ةظاظفب نيلسارملا نومغريو نييفحصلا

 امهيترتس "ودنرامات"و "ورتساك ي دويبملوأ" يوطيو "رازيس اريروم" ىلع ةيناطب

 .هسار تحت ةداسو اهدحتسعل

 اوكسماو همف اوحتفا) :هلمع بجي ام ًاماق فراع وهو مهيلإ مرضخملا ديقعلا زعوي

 "رازيس اريروم" مف بيقنلا حتفي .ةميخ ةماقإب امهرمأيو نيقفارملا ىلإ تفتلي .(هناسل

 دوعت ةبكرم يف "وريريفازوس" بيبطلا لصي ًاريخأ .تقولا ضعب هتاجنشت رمتست .ًةونع

 .يناديم ريرس ىلع اهيف قلتسم ”رازيس اريروم"و ةميخلا اوماقأ دقل .يبطلا مسقلا ىلإ
 نيئمؤمو ًاحوتفم همف نييقبمو نيبوانتم ؛هبناجب "ورتساك يد ويبملوأ"و "ودنرامات" ىقبي

 ,نينيعلا قلغم .ًاقرع هجولا َللبم .ديقعلا مف وغري رخآ ىلإ تقو نمو .ىطغم هءاقب
 نود تارظنلا "ودنرامات" ديقعلاو بيبطلا لدابتي .ةعطقتم تاّنأ ًاجرخم .ًالوحتم .ًابلقتم

 عزن يف "وريريف ازوس" رمتسي امنيب ,ىتم ذنمو ؛ةبونلا هتمهاد فيك بيقنلا حضوي .مالك
 طابضلا رداغي .ريرسلا ىلإ ةيبطلا هتدع ةبيقح بلجي نأ هدعاسم ىلإ :ئمويو ؛هتزب ةرتس

 اهولزعيل ةميخلا نوحلسم سارح قوطي .ًالماش ًاصحف ضيرملا صحف بيبطلل حاتيل ةميخلا
 .قدانبلا نيب نم رظنلا نوقرتسي ثيح نولسارملا فقي ةبيرق ةفاسم ىلعو .لترلا ةيقب نع
 سارحلا نيب مارح ضرأ ةمث .دهاش امب مهربخأف ؛ةلئسألاب رصبلا ريصق يفحصلا اورطمأ دقل
 اذه ىشمتي .هل ”سوناماينوك" دئارلا نذأي مل ام يدنج وأ طباض يأ اهزاتجي ال ركسعملاو

 بيقنلاو "ودنرامات" ديقعلا هيلإ مضني .هرهظ فلخ هيدي ًادقاع ةعساو ىطخب ًابيأ ًابهاذ

 مههوجو دادزت .رارمتساب ةميخلا لوح نوطختي نولسارملا مهدهاشيو ”ورتساك يدويبموأ"
 مث ةميخلا "ودنرامات" لخدي رخا ىلإ نيح نم .قسغلا بهل وبخي اميف ًايجيردت ةمتع

 ابر ؛ةعاس فصن .ةدع قئاقد رق .ىرخأ ةرك ءيجملاو حاورلاب ةثالثلا أدبي مث .اهنم جرخي

 نم يفحصلا لسارملل ئمويو نيلسارملا بوص ةأجف "ورتساك يد" بيقنلا وطخي مث .ةعاس

 حفني فلخلا نم ام ناكم يفو ,ةريبك ران تدقوأ .هبحصي نأ (سايستو يد لانروج)

 يذلا ءرصبلا ريصق يفحصلل رورملاب سارحلا نذأي .ءاشعلا عمجتب ًاناذيإ هقوب يف قاوبلا

 .دئارلاو ديقعلا ىلإ هقفاري بيقنلا ناك
 ال ةربي كلذ لاق: .(انتدعاسشم كعوبو ةقطنلا فرعت تنا) :"ونئارافا#" كيش

 نم ديدش روفن ىلع بلغتيل حفاكي ناك ول امك ؛ةتبلا ةداتعملا دودولا هتوص ةربن هبشت

 ىلإ ديقعلا ذخأ بوجو ىلع بيبطلا حلي) .بيرغلا عم ةرشابم رمألا ثحب ىلإ هرارطضا
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 ام ةعرزم دجوت له .ًاديج هب ةيانعلا نكمت ثيح ةحارلل لئاسوو قفارم هيف دجوت ناكم
 .(؟ انه نم برقلاب

 .(اهدوجوب .ىلثم ,فرعت تنأ .ًاعبط) :ةقبطلا ىلاع توصب ثدحتي

 ادع اميف دصقأ) :حاترم ريغ وهو .ًالئاق هسفن "ودنارامات" ديقعلا ححصي

 .هتعرزم يف ةبيتكلا ةطبارمل نورابلا ةوعد ةحارص لكب ديقعلا ضفر دقل ."يبمولاك"
 1 .(اهيلإ هذخأل بسانملا ناكملا يه تسيل

 ىلع شبغلا ربع رظنلا زكري وهو ,مزاج وحن نع رصبلا ريصق يفحصلا ملكتي
 نيعلل نكمي ام لك):اهلخاد نم رداصلا ةرضخلا ىلإ براضلا بهللا ىلع .ناديملا ةميخ

 .("افارب اناك" نورابلا ىلإ دوعي "”سودوناك"و "واكناسناك" نيب هارت نأ

 ةميخلا نم "وريريف ازوس" بيبطلا جرخي ةظحللا هذه يفو .ًابئتكم هيلإ ديقعلا رظني
 ةزب يدتري ءرسحنم رعشو ةضفلاك نوللا ايدامر ناغدص هل لجر هنإ .هيدي ًاحسام

 مهل ًابوصم كلذ عم ًافقاو لظي يذلا يفحصلا نيسان ءهب طابضلا طيحي .ةيركسع

 .هتراظن يتسدعب اتربك نينيعب ةئيرج تارظنب

 يندبلاو يبصعلا قاهرإلا هنإ) :هيتفش نيب ةراكعيس عضي وهو :ًايكاش بيبطلا لوقي

 ,ظح ءوس .هيف نحن يذلا عضولا يف .نيتنس دعب .ىرخأ ةبون .ةيضاملا ةليلقلا مايألا يف

 جاتحي هنكل .ناقتحالا فيفخت لجأ نم همد تدّصف دقل ؟يردي نم .ناطيشلا نم ةليح

 .(ةداسلا اهيأ كلذ اوررقت نأ مكل .جالعلا لماكو .تاكيلدتو تامامح ىلإ

 اذه حنحنتي ."ودنرامات" ديقعلا ىلإ "ورتساك يدويبلوأ" و ”سوتاماينوك" رظنب
 تنأو "يبمولاك" ىلإ هذخأن نأ ىلع رصت له) :ملكتي ًاريخأو .أئيش لوقي ال هنكل
 .(؟كانه دوجوم نورابلا نأ فرعت

 امع ثدحتأ ينإ ."يبمولاك" نع ةملكب هفأ مل) :درلا يف "وريريف ازوس" عفدني

 انه هءاقبإ شيطلا نم نإ .رخآ ائيش فيضأ نأ يل اوحمساو .بسح ,ضيرملا هجاتحي
 .(لاوحألا هذه يف

 يف ةعضلاو ةناهإلاب رعشي فوسل .ديقعلا فرعت تنأ) :"سوتاماينوك" عطاقي

 .(يكلملا بيرختلا ءامعز دحأ نكسم

 مكطباض انأف .مكرارق مرتحأ ينإ) :ةالابم الب هيفتك "وريريف ازوس" روتكدلا زهي
 .(يتمهم ترجنأ دقو ةبتر ىندألا

247 



 هاجتاب نوعلطتيو نوريدتسي مهلعجي يفحصلاو ةعبرألا طابضلا فلخ بارطضا ةمث
 فيعضلا ءوضلا يف ىري داكيال ؛لخدملا يف فقاو "رازيس اريروم" .ناديملا ةميخ

 ءانكد عقب .كانه همهف نوعيطتسي ال ام ًائيش رجمزي .لخادلا يف حابصملا نم ثعبنملا

 ةميخلا ناتتك ىلع ٌئكتمو رصخلا ىتح راع وهو .ًاقلع اقلع وكت نأ بال :هردص: ىلع ةنكا
 ةونع همف حتفيل بيبطلا عكري .طقف ناوث عضب هيمدق ىلع ًافقاو هيقبت ةوق هيدل .هيديب

 .يرفسلا ريرسلا ىلإ هلمحل نيفتكلاو نيعارذلاو نيمدقلا نم طابضلا هعفري امنيب

 ,"يبمولاك" ىلإ هلقن ةيلوؤسم ىلوتأس) :ًالئاق "ورتساك يدويبملوأ" بيقنلا ملكتي
 نكل ."وريريف رازوس" بحصاو ًاقفارم ذخ .ًادج ديج) :"ودنرامات" بيجي .(يديس

 رصبلا ريصق يفحصلا لأسي .(انه ركسعتسو :نورابلا ضرأ ىلإ بهذت نل ةبيتكلا

 يف تلمع دقو ةورانبلا فرعا ينإ .؟بيقن اي كقئفارأ نأ يل له) :جوجللا هتوصب

 .("سايستون يد لانروج" ةفيحص ىلإ لقتنا نأ لبق ةفيحص

 اع اا #6

 ىلع نيروجأملا مالزألا ةرايز دعب ,ىرخأ مايأ ةرشع (ارايبوبيا) يف اوثكم دقل
 .ةديحو ةمينغ مهعم عمال رمحأ نول يذ رعش ةموك اوذخأ نيذلا ءالؤه_ ليخلا روهظ

 ةيلاغتربب ثداحتي "ةيحتلملا ةديسلا" هتعمس يلايللا ىدحإ يفو .ىفاعتي بيرغلا ذخأ
 مويلا ءاسم يفو .مويو رهش يأ يفو وه دالب يأ يف اهايإ ًالئاس "اميروج" عم ةبعتم

 بهذ نيتليل دعبو .ةحنرتم تاوطخ عضب وطخلا يف حلفأو ةبكرملا نم ًالزان لسنا يلاتلا

 :حارشناب نكل . دوع هنأكف لزهو ىمحلا هنع تلاز دقو (ارايبوبيا) يف ماعلا رجتملا ىلإ

 ةلئسأب_ ًاعتمتسم ةيراعلا هتمجمج ىلإ علطتي ئتفام يذلا_ رجتملا بحاص رطمي ذخأ

 ىلع لجرلا لمحو .رماغلا حرفلا نم برض هب ٌدبتسا دقل .برحلا نعو (سودوناك) نع
 ةرمإ تحت (ايهاب) نم مدق لج ةفيسسخ مارق اقيه أ هدافم ًاربخ ةدع تارم ديعي نأ

 نإ ىتح ربخلا اذهب ًاريثك لعفنا دقو ."اويابماكوأ" يف قحس دق "وينوربف" دئارلا

 ةرهاسرخ داس مدعو نأ كو ناعدلا ارق نقلا, "ةيحللا ةدبسلا ار "اهروغا
 مان ءرجتملا بحاص عم (اساجاك) لا بارش نم ًاريغص ًاحدق لوانت نأ دعب :نكل .ةيناث

 .لاوط تاعاس رشع قيمع مون يف قرغتساو "لاغ"

 ةرتف اوثكمي نأ كريسلا لهأ دوب ناك ."لاغ" حاحلإ ءارج نيلحار اوقلطنا ةيناث ةرمو
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 مل نإ .ماعط نم يفكي ام ىلع لوصحلا نوعيطتسي اوناك ثيح ؛(ارايبوبيا) يف لوطأ
 يبنجألا نأ ديب .جيرهتلا ضورعو صصقلاب نييورقلا ةيلستب كلذو ءرخآ ءيش ةمث نكي

 ملكتي ذخأ :هتيفاع داعتسا دقل .ةرملا هذه مهعم هسأر مهذخأو مالزألا ةبوأ ىشخي ناك

 هيلإ نوعمتسي اولعج '"هلبألا" ىتحو "مزقلا"و "ةيحتلملا ةديسلا" نإ ىتح ةيراصعإ ةقاطب
 هعافدنا مهنتف امك .لوقي ناك امئ اءزج اونمخي نأ مهيلع ناك .ناسللا ودوقعم مهو

 وه ناك نإ "اميروج" "ةيحتلملا ةديسلا" تلأس .(راصنألا) نع ثدحتلا يف مواقي ال يذلا

 .ةعساولا هللا ضرأ نوبوجي نيذلا حيسملا ييراوح نم ًادحاو

 فرعي نكي مل امك .(سودوناك) ىلإ بهذ دق نكي مل :كلذك نكي مل ءالك

 يه ءاذه هسوه مهفت نأ نع تزجع اهسفن "اميروج" .هللاب ىتح نمؤي ال هنأ لب ؛«(دشرملا)

 نأ "مزقلا"و ”ةيحتلملا ةديسلا" تررق .ًالامش رفاسم هنأ مهل "لاغ" نلعأ نيحو .ىرخألا

 باذجنا_ ببسلا يه ةيبذاجلا تناك امبر .ببسلا ليلعت ناعيطتسي اناك ام .هب اقحتلي
 ال .رايخ ال .هنالعفي لضفأ رخآ ءيش دوجو مدع درجم وأ ؛ةيوقلا ىلإ ةفيعضلا ماسجألا

 .ةايحلا يف اددحم ًاكلسم ًاكلاس ءامهنم ضيقنلا ىلع ءادب ئرما ةدارإ ةمواقمل ةدارإ

 نود (سوراكادنام) لا كاوشأو روخصلا نيب راهنلا لاوط اوراسو رجفلا دنع اولحر
 'هلبألا"و "ةيحتلملا ةديسلا" و "'مزقلا" اهيذاحي ناك يتلا ةبرعلا مهمدقتت ءاوملكتي نأ

 يمحي يكلو .ةلفاقلا ةياهن قحالي "لاغ ويليلاغ"و بيلاودلا راوجب "اميروج" تناكو

 ادغ دقل .رابجلا "مهردب" ىلإ دوعت تناك ةيكيسكم ةعبق ىدترا .سمشلا ةرارح نم هسفن

 نم رارمتساب لدهتي ناك هصيمق نأ امك ًاضافضف راص هلاورس نإ ىتح ًادج ًافيحن
 امك .هنذأ فلخ ةيناوجرأ ةمالع تكرت دق هتّسم ىتلا ةجهوتملا ةصاصرلا تناك .هيفتك

 هينيع هلوبذو هبوحش لعج دقل .هفتكو هقنع نيب ةجرعتم ةبدن "سافياك" ةنيكس تفّلخ
 دنعو مهلاحرت نم عبارلا مويلا يفو .ام وحن ىلع لبق ىذنيروقكا نيتحماج ناودبت

 عايجلا ةاقشلا نم ةبصع اوفداص (سرولف سارونيس)ب فرعي قيرطلا يف فطعنم
 (سوراكادنام)لا تاريجشو كاوشألا نم ةمجأ يف اوناك .ريغصلا مهرامح مهوبلسف

 اريس) يلبجلا حفسلا ةدعبم ىلع اودهاشي نأ مهنكمي ناك .نيمسق فاج رهن عاق اهمسق

 تاعبق نيرمتعم .دلجلا نم سبالم يدتري مهضعب .ةاقش ةينامث اوناك .(ادروغناد

 صاصرلا ةمزحأو تانيبرقلاو نيكاكسلاب نيحلسم اوناكو .دوقنلا عطقب ةنيزم ةيكيسكم
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 نيتيساقلا نينيعلاو ةحراجلا رويطلا رهظم وذ .شركتملا .ريصقلا_ مهميعز ناك .ةقلعملا
 تازاعيإ ةعضب اذه ردصأ .درمأ ناك هنأ مغر "ةنشخلا ةيحللا اذ" هلاجر هيمسي-

 ريغصلا رامحلا هتباصع لاجر رحن .مالكلا هقرغتسي امع لقت ةرتف يفو .ةبضتقم

 ليلق دعب اهيلع اوضقنا .هنم ةريبك ًاعطق اووشو ًاران اولعشأو ًابرإ هوعطقو هوخلسو

 ينغي مهضعب عرش دقف .ماعط نود نم ةدع ًامايأ اوضمأ دق اوناك مهنأ دبال .ةهارشب

 نمزلا ىدم نع لءاست .مهبقاري "ويليلاغ" ناك امنيبو .ةميلولا كلتب حرفلا ةدش نم
 ماوكألا كلت ىلإ ةّمرلا ةلاحإب ةعيبطلا لماوعو ةماّمقلا تاناويحلا مايق هقرغتسيس يذلا

 يف هقيرط يف اهتدهاشم ىلع ًاداتعم نآلا ادغ يتلا ةخولسملا ماظعلا نم ةريغصلا

 رّكذت يتلا ةيناويحلا وأ ةيرشبلا تاراكذتلاو ءاياقبلاو مجامجلا نمو .ةيفلخلا يضارألا

 ناك .قاهرإ نم هئامغإ وأ هتوم ةلاح يف هرظتنيس يذلا ريصملاب عشب وحن ىلع رفاسملا
 ةيحللا وذ" علخ ."اميروج'و "هلبألا"و "هزقلا"و "ةيحتلملا ةديسلا" بناجب ةبرعلا يف اسلاج

 راشأو .هنيبج قوفو ءاهتفاح دنع عمتلي يبهذ هْيَنِج ناك ثيح .ةيكيسكملا هتعبق "ةنشخلا
 دمو اثج يذلا "هلبألا" كلذ لعفي نأ أرجت نم لوأ ناك .اولكأي نأ كريسلا لهأ ىلإ
 'مزقلا"و "ةيحتلملا ةديسلا" نم لك هلثم لعف مث ,فيثكلا ناخدلا ةباحس بوص هعباصأ
 ًافوفلم «ًاحولم هلعج دق ءارعلا يف شيعلا ناك .رانلا بوص مدقتف "لاغ" امأ ."اميروج"و

 هتعبق علخي "ةنشخلا ةيحللا اذ" اهيف دهاش يتلا ةظحللا ذنمو "يناتريس" يأ لثم

 امنيب هيلإ رظنلا زكري "لاغ" رمتساو .هسأر ىلإ رظنلا نع هانيع لوحتت مل ,ةيكيسكملا
 :"مزقلا" فاضأ .أيقتي أدب ؛ةمقل لوأ علب ةلواحم دنعو .هيتفش ىلإ محللا نم ةعطق عفر

 .(تاغللا ملكتيو يبنجأ هنأ)

 فك .اذكه يلإ نورظني نيذلا مه طقف يئادعأ) :نشخ توصب ةباصعلا ميعز لاق

 مدقت .هوحن عيمجلا رادتسا .ايقتي ناك نيح طق هاكرتت مل "لاغ" ينيع نإ كلذ

 ءطبب لاق .هلوانتم يف حبصأ اذهبو ؛لجرلا صحفتي لازيال وهو تاوطخ عضب "ويليلاغ"
 .(هسملأ نأ يل حمسا .كسأر وه يمامتها ريثي يذلا ديحولا ءيشلا) :ديدش

 هل مستتبا نأب "لاغ" هأده .هيلع موجهلاب مهي هنأكو .هتيدم لوانتل هدي يقشلا دم

 :اةوذو ةماستبا

 ريثأ دقو امأ . (كرارسأ نع كربخيس .كسملي هعد) :"ةيحتلملا ةديسلا" تمتع
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 نم ةعطق همف يف تناك .مدقلا ىلإ سأرلا نم "لاغ" يف سرفتي اذه لعج .يقشلا لوضف

 .اهغضم نع فك هنكل .محللا

 .(؟رحاس تنأأ) :ةأجف هينيع نم ةوسقلا ترخبت دقو هلأس

 نا[ فيحب هم بيرق دع نآلا راض ورحت قرخا ةزطخ اطخو ةيناث هل "لاغ" مستبا

 هرعش نكي مل يذلا تاباصعلا لجر نم لوطأ ناك . ًافيفخ أسم يقشلا مسج سم هندب

 .ناتتفاو لوهذ يف نينثالا وحن ءكريسلا لهأ مهلثمو .ةاقشلا علطت .هفتك لواطي ثكلا

 ةفرعملل ًاقاوت ناك هنكل .هديب هتنيكس ًاكسام لزي املو ًاسرتحم "ةنشخلا ةيحللا وذ" ادب
 هسسحتي أدبو "ةنشخلا ةيحللا يذ" سأر ىلع اهعضوو هيدي "ويليلاغ" عفر .كلذك

 لصخ ةقرفم ؛ءطبب كرحتت هت هعباصأ تناك امنيب ةيانعب عطقم لك قطان ؛باجأ

 ينحنم مل .كلذك نوكأ نأ ام تقو يف تعرش) :ةراهمب ىيقشلا ةدلج ةصحفتمو .رعشلا

 .(ةلهم ةطرشلا

 .(؟ةرايسلا و :مهفتب "ةنشخلا ةيحللا وذ" لاق

 تألتما .(هسفن ودعلا انودع .لقألا يف كرتشم ةم دحاو ءيش انيدل) :"لاغ" لاق

 فصنب لاق .رجضم خف يف عقو هنأكو ,ةأجف قلقلاب ناتيزرخلا 'ةنشخلا ةيحللا يذ" انيع

 ديوأ) :رخآ ءيش يأ نم رثكأ هلقع رمدي ناك امع فشكلا ىلع هسفن امغرم .ةسمه

 توماس نبك كرعأ ذأ

 هينذأ ىلعأ يف امّيسالو ًاليوط ٌةثبلتم .يقشلا ةورف يف "لاغ" عباصأ تساج

 .مجلا هطاشن تاظحل يف امك مومحملا قلألا كلذ هينيع يفو ًاداج ههجو ناك .امهفلخو

 حورلا) وضع حوضوب سسحتت نأ هعباصأ عاطتسمب ناك .ًائطاخ ملعلا نكي مل

 نوروهتم مه نيذلا .لاتقلاب نوعتمتسي نيذلا ,موجهلا ىلإ نوحنجي نيذلا وضع .(ةيلاتقلا
 هنكل .ةمجمجلا يفصن الك يف .نيهتسم ,رودم ءوتن هلمانأ تحت مات كانه ناك .نوتلفنم

 .ةاسقلا ,فرطتلا ىلع نيلوبجملا ,نيمقتنملا وضع .(ريمدتلا) وضع ءيش لك لبق ناك

 زورب «ةينالقعو ةيقالخأ ىوق مهمواقت ال نيح .ءامدلل نيشطعتم ًاشوحو نوكي يذلا وضعلا
 .(سرتفملا لجرلا) :ركف .نينذألا قوف نانخاس نايساق ناخافتنا :يعيبط ريغ

 اهفنع نم غلب ةزه يف "لاغ" عباصأ ةسمل نع هسأر ًادعبم ؛ةنشخلا ةيحللا وذ رجمز

 (؟عمست ملأ ؟تومأس فيك) :حنرتي ريخألا تلعج انهنأ
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 .(كماظع يف ًابوتكم كلذ سيل .فرعأ ال) :لاقو ًارذتعم هسأر "لاغ" زه

 ديزملا نع ًاثحب رانلا ىلإ نيدئاع .نوبقري ًافوقو اوناك نيذلا ةبصعلا لاجر فرصنا
 ."ةنشخلا ةيحللا يذ"و "لاغ" بناجب مهنكامأ يف اولظ كريسلا لهأ نأ ديب .ءاوشلا نم

 هفاخأ ءيش يأ كانه سيل) :ةبئتكم ةنازرب لاق .ريكفتلا يف اقرغتسم ىقشلا ادب

 ضعب يف يمظعلا يلكيه دهاشأ ذإ اليل فلتخي رمألا نأ ريغ .ًاظقيتسم نوكأ نيح
 .(؟ينمهفت له ..يراظتنا يف ًائيش نأك .نايحألا

 ثبل .رهاظ وحن ىلع ًاردكتم ناك .قصبو .همف ربع هدي كعدو .جاعزناب ًاموأ

 ,ريبابدلاو قرزألا نطبلا اذو هنم يداعلا بابذلا نوعمسي ةهرب تمص يف نيفقاو عيمجلا

 .رامحلا لوح نطت يهو
 ًالفط تنك نيح هب تملح املاطف .ةهينه ذنم هتملح ًاملح سيل هّنِإ) :يقشلا فاضأ

 "وجاب" عم تنك نيح رمألا كلذكو .ةليوط ةدمب "ايهاب" ىلإ يئيجم لبق "يريراك" يف

 مانملا يف هتيؤرب أدبأ ءةرغ نيح ىلعو ,ةرتف دعبو .هب ملحأ نا نود نوتسرق ًانابخأو

 .(ةليل لك ةيناث

 لجرلا ؟"وجاب") :ناضموت نينيعب "ةنشخلا ةيحللا يذ" ىلإ علطتي وهو "لاغ" لاق

 .(؟ ...يذلا لجرلا ؟ةبدنلا وذ

 1| اننيروتست امو ماوعأ ةسمخ ةسمخ ةدم هعم تنك ."وجاب". .كاذ وه) :يقشلا اقوا

 نيدلا ىلإ ىدتهاف ةكئالملا حانج هَّسَم دقل .لازنلا دنع لاجرلا ريخ ناك .طق ةداشم

 .("سودوناك" يف كانه .هللا مهافطصا نيذلا دحأ نآلا وهو .ميوقلا
 .ةتبلا همهي ال نأش هنأ وأ ,مهفلا ىلع ريسع اذه نأ دجو هنأ ول امك هيفتك زه

 فيك ؛كانه يرجي يذلا ام .اهنع ينربخأ ؟"سودوناك" ترز له) :"لاغ" لءاست
 (؟اهيف لاحلا

 ًاددع اولتق مهنا اهنم .رومألا نم ريثكلا عمست) :ًاقصاب "ةنشخلا ةيحللا وذ" لاق

 راوت مل اذإو .راجشألا ىلع مهوقلع ."وينوربف" همسا لجر عم اوؤاج نيذلا دونجلا نم

 .(نولوقي امك ناطيشلا اهذخأي بارتلا ام ٌةثج
 دومصلا نم نونكمتيس له .ديج لكشب نوحلستم مه له) :ًاَحلم "لاغ" لصاو

 .(رخآ موجه دض
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 .كانه ديحولا وه "وجاب" سيل .نودمصيس .معن) :"ةنشخلا ةيحللا وذ" رجمز
 رثكأ .كلذك "ورادب"و .هدالوأو "اريبمكام ميكاوي"و ”اليمارات"و ”واوج توبأ" كانه
 لتقيو نيرخآلا مهنم لك هركي نأ ىلع اوبأد دقل .ءاجرألا هذه يف فوخلل ةراثإ ةاقشلا

 :ةنجلا ىلإ نوبهاذ مهنإ ."دشرملا" لجأ نم نوبراحي ؛ةوخأ نآلا مهنأ ديب .ًاضعب مهضعب

 .(مهل ”دشرملا" رفغ دقل .مهاياطخ نم مغرلا ىلع

 نيتصنم ضرألا اوشرتفا دق "اميروج"و "مزقلا"و "هلبألا"و "ةيحتلملا ةديسلا" تناك

 .نيروحسم

 ريغصلا" بلطي .نيبجلا ىلع جاجحلا "دشرملا" لبقي) :"ةنشخلا ةيحللا وذ" فاضأ

 ةلبق ىمست كلتو مهلبقي مث مادقألا ىلع اوفقيل "دشرملا" مهضهنيف وثجلا مهنم "كرابملا

 ىلإ بهاذ كنأب فراع تنأف ,ةوفصلا نم نوكت املاحف .حرفلا نم سانلا يكبي .ةوفصلا

 .(؟كلذ دعب توملا مهي اذام .ةنجلا

 .كلذك مكناوخإ مهّنِإ ."سودوناك" يف اونوكت نأ كلذك متنأ مكيلع) :"لاغ" لاق

 .(ًاريثك اهنوشخت يتلا منهج يفتخت ..ضرألا ىلإ ةنجلا طبهت يك نولتاقي مهَنِ

 ًافئاخ تسل) :هتوص يف بضغ ةمالع ةيأ نود ًالئاق "ةنشخلا ةيحللا وذ" هححص

 كلذ .توملا ملح ,سوباكلا ىشخأ ينإ ءلضفأ ريبعتب وأ .توملا نم لب ميحجلا نم
 .(؟دصقا ام مهفت الا .رخا ءيش

 ىلإ ريشي وهو ”"اميروج" ىلإ ثدحت ةأجفو .باذع حملم ههجو ىلعو ,ةيناث قصب

 .(؟يمظعلا هلكيهب ًادبأ كجوز ملحي الأ) :"لاغ'

 .(يجوز سيل هنإ) :"اميروج" تباجأ

 داي دك ظ

 يتلا ةيلوؤسملا ءارج ةماود يف هسأرو ؛ًايرج (سودوناك) ريبكلا "واوج" لخد
 سئاب ٌءوطاخ هقحتسي ال فرش رق ةظحل لك عم ودبت تناك يتلاو ؛ًاوت هقتاع ىلع تيقلأ

 :دواعت ينال افرح كلذ ناك .ناظيشلا نم سبيع نأ انايحأ شعم نمكتش دلع

 هغولب دنع فقوت .نآلا عجارتي نأ هنكمي الو كلذ لبق دق ناك هنكل .مساوملا رتاوتك

 ديتوعلا" ىلإ باهذلا دست ناك لتي نأ يلع يقيني امزنر نع ربع «ىلوألا وهلا

 رثكأ نأ هملع راتحملا هبلق نكل .يكيلوثاكلا سرحلا مظنُي فيك هنم ملعتسيل "افوناليف
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 :ًاقسغ تقولا ناك .ًايناحور انوع لب ةيلمع ةدعاسم سيل ةظحللا هذه يف هجاتحي ام

 .(دبعملا) يف هب قاحللا نم نكمتي دقف لجع ولف .جربلا (دشرملا) يقتريس ام ناعرسو

 نيكرات اوناك لافطأو ءاسنو لاجرب ةمحدزم ,ةيوتلم .ةقيض عراوش يف ةيناث يرجي عرش

 اهجوت ءاسم لك نولعفي اوناك امك .نيدشتحمو ,مهروحجو مهفوهكو مهخاوكأو مهتوسب

 دهاش "افوناليف" لآ رجتمب رم ذإو .ظعاوملا ىلإ عامتسالل كرايملا حيسملا دبعم ىلإ

 .مهئابرقأ نم ةرهمج نوعدوي مهو ؛ةليوط ةرفسل نيزهجتم ًابيرقت الجر نيرشعو "وجاب"
 ةرواجملا ةحوتفملا ةحاسلا اهب تقاض يتلا دوشحلا ربع هقيرط قش يف ةريبك ةبوعص دجو

 .كانهو انه عمتلت ةريغصلا حيباصملا يه اهو ,لحي مالظلا ذخأ .سئانكلل

 ىلإ يدؤملا جرخملا ىتح "ميكاوي" بألا قفار دق ناك .دبعملا يف (دشرملا) نكي مل

 ةحصلا رود يف فقوت كلذ دعب .ةدلبلا رداغي ذإ سقلا عدوي يك (يبموك) قيرط

 يعارلا اصعب كسميو ديب ريغصلا ضيبألا لمحلا دهدهي وهو .نينسملاو ىضرملا يساويل
  تالوج تسمأ ةوطخ لك يف هقحالت تناك يتلا ةمخضلا دوشحلا ببسبو .ىرخألا ديلاب

 دسأ) بهذ ةرملا هذه يفو .رمي موي لك عم (دشرملا) ىلع ةبوعص رثكأ (هتنوموليب)

 "ودارداوك ايرام"و (كرابملا ريغصلا) نكل ,هتقفارمل (سدقملا داشنإلا) ةوسنو ("ابوتان"

 .دبعملا يف كانه اناك

 نيبا'اي الها تسلا :ةتوص قعخا دقو تانبلا لكخدم دنع قباسلا دبعلا لاق

 .(كرابملا حيسملل ًادمح ."كرابملا ريغصلا"
 نم لجأ يكيلوثاكلا سرحلل ًامَسَق تددعأ دقل) :ةعرسب (كرابملا ريغصلا) باجأ

 ريبكلا "واوج" ملس .("دسألا" هنود دقل .صالخلل نوئيجي نيذلا هيدؤي يذلا نيميلا

 رهظ نع هظفحت نأ كيلع) .نيتمخضلا نيوارمسلا هيدي يف تعاض قرولا نم ةعطق
 سرسحلا ليكشت متي نيحو .هيلإ عاصني نأ ىلع مسقي هراتخت لجر لك لعجتو بلق
 .(كاذ دعب ًابكوم مظنن مث دبعملا يف ٌةينالع هودؤي نأ ًاعيمج مهيلعف يكيلوثاكلا

 ًاشامق ةبلاج ,ةفرغلا اياوز ىدحإ يف ةفقاو تناك يتلا "ودارداوك ايرام" تلبقأ

 ينعد مث ًالوأ ةعرج برشا ."واوج" اي دعقا) :ةقفرتم تلاق .ءاملاب ائيلم ًءانإو

 .(كلسغأ
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 ةقوج ةسيئر (تابهارلا ةريبك) لواط ثيحب لوطلا نم ناك .دوسألا اهعاطأ

 ,قرعلا يف ًاقراغو ًابرطضم ناك .ًاشطعتم برش .هسولج دنع ىتح (سدقملا داشنإلا)

 هتبقرو ههجو ىلع درابلا بطرلا شامقلا ”ودارداوك ايرام" ترجأ امنيب هينيع قلغأ امك
 .بيشلا هطخ يذلا لّتفملا هرعش تالصخو

 ةريبك اي ينينيعأ) :فوخلا هّلش دقو .ءلسوت .اهب ثبشتو ًاعارذ دم ةرغ نيح ىلعو
 .(ميركتلا اذهل الهأ تسل ."ودارداوك ايرام" :تابهارلا

 نوكت نأ لبقت الأ .دحاو لجرل ًادبع تنك دقل) :لفط هنأك هفطالت يهو .تلاق

 .(ريبكلا "واوج" اي كنيعي فوسل ؟كرابملا حيسملل ًادبع

 :ديدش صالخإب (كرابملا ريغصلا) الت

 حيسمب هلادبإ وأ ,روطاربمإلا درطب لبقأ ال يننإو ؛ًايروهمج نكأ مل يننإ مسقأ) -
 .يرتملا ماظنلا لبقأ الو .ةلودلا نع ةسينكلا لصف وأ يندملا جاوزلاب ىضرأ الو .لاجد

 وأ نيخدتلا وأ ةقرسلا دواعأ نلو .سوفنلا دادعت ةلئسأ نع ةباجإلا ضفرأ فوسلو

 .(كرابملا عيسمللو ينيدل يتايح بهأسو .ًادبأ ةيناث انزلا وأ ةنهارملا وأ ةرمخلا برش

 :( "قكرانملا يقسلا" اننا ا ةنلفتات) :نيبكلا "واوف" انت

 ماوقلا بحاص لخد نإ امو .ةريبك ةجض هقبست (دشرملا) لصو .ةظحللا كلت يف

 لكش وهو: ("ايوتان* دما ]:«ريعصلا لمحل ةفلخو ديلا ىلا تبسنلا نمينألا ليوظلا
 ,(سدقملا داشنإلا) ةقوجو .كانهو انه ًابثوتم ودبي ناك مادقأ ةعبرأ وذ ملاعملا ضماغ

 سحلو ريغصلا لمحلا ءاج .بابلا نم ىرخألا ةهجلا نم تاوصألا ةبلج ترمتسا ىتح

 نهروهظ تادنسم ءاصفرقلا (داشنإلا ةقوج) ةوسن تسلج ."ودارداوك ايرام" يلحاك
 دقو هيتبكر ىلع ًايثاج ناك يذلا ءريبكلا "واوج" بوص (دشرملا) راس .طئاحلا ىلإ

 لازيال ناك .نيمدقلا ىتح سأرلا نم فجتري هنأ ودبي ناك .ضرألا ىلع هانيع تتبثت

 .هرضحم يف ناك املك ءرعشي ناك كلذ عمو .ًاماع رشع ةسمخ ذنم (دشرملا) ةقفرب

 .هفات ءيش لب .هفات قولخم هنأكو

 اوبّوب سرفت .هسأر عفري نأ ىلع هلمحو ريبكلا "واوج" يدي (دشرملا) لوانت

 توصب لاق .عومدلاب نيتقرورغملا قباسلا دبعلا ينيع قامعأ يف ناجاهولا سيدقلا
 .(ريبكلا "واوج" اي يناعت لازتال كنإ) :معان
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 نإ «ينلتقا .ديرت رخآ ءيش لعفأ نأ ينرم .كتسارحل ًالهأ تسل) : دوسألا بحتنا

 نأ «بألا اهيأ ,ركذت .ينم أطخ يأ ءارج كل ءيش يأ لصحي نأ كيلوا ذل .رمألا جاتحا

 .(يمد ىف ناطيشلا

 ذقت يهل ارما نوكحيو كيل تاكلا سرحلا لكتصي«كا) ا دنقرلا) باغأ

 لداعلا لجرلا نإ (بآلا) لاق .كتقايل ببس وه كلذ .نآلا يناعت كنأو .ًاريثك تيناع

 .(ريبكلا "واوج" اي لداع لجر نآلا كنإ .ئطاخلا مد يف هيدي لسغيس

 .ءاكبلا نع دوسألا فك ىتح , دورش ٌةرظن هينيع يفو .رظتناو هدي مثلي نأ هل حمس

 يلاهأ ظعيل ةيناث جربلا ىلإ دعصي يك عيمجلا هعبتي دبعملا رداغ ,ةظحل دعبو

 ةزجعم يوري مث ةالص يدؤي هعمس .دشحلا ىلإ ريبكلا "واوج" مامضنا دنعو .(هتنوموليب)

 هيلإ رظني صخش يأ ءاربإ نكمي ىتح ؛(بآلا) رمأب ,ىسوم هماقأ يذلا يزنوربلا نابعثلا
 نم ديدج وزغب (دشرملا) أبنت مث .هموق مجاهت تناك يتلا نيباعثلا هعسلت نأ لمتحي نّمم

 هعمس هنكل .هللاب نينمؤملا ىلع ءاضقلل (هتنوموليب) ىلإ يتأتس يتلا ةماسلا يعافألا

 .يعافألا عسل مغر ةايحلا ديق ىلع نوقبيس مهناميإ ىلع نولظيس نيذلا كئلوأ نأ لوقي
 نأ ركذت .ريبكلا "واوج" داؤف أده ههتويب ىلإ مهليبس يف نيضام سانلا ناك امئيبو

 عنص كلذبو .فافجلا ءانثأ يف .تلخ ماوعأ لبق ةرم لوأ ةزجعملا هذهب هغلبأ دق (دشرملا)

 .ًانيمطت ىركذلا هذه هتنمط دقل .نيباعثلا هتمهد يذلا عقصلا يف ىرخأ ةزجعم

 "نقبل درانس واستسا" هفلخو ا :"انوتاليف ويتوننا" تاي قرط نجح رخا اصخش ادغ

 نيوخألا دالوأ نم نيريثكو هتجوزو رجتملا بحاص "واوج" دجوف "ويرونوه" ةجوز

 نخاس ماعط قبط هولوانو لاجملا هل اوحسفأ .نومعطي دضنلا ىلإ نيسلاج امهنيواعمو
 عيضم دئاب ًارعاش :لكأي ناك ام ظحالي نأ نود نم ىتح هدردزاف .هنم ةرخبألا دعاصتت

 لدب ؛راتخا دق "وجاب" نأب هربخي "وينوتنا" ناك امنيب ىغصي داكيال ناك .ًانيمث ًاتقو

 ًاماهسو ركسلا بصق نم باشن ساوقأو تاراّفص ابحطصم يضملا .هعم دورابلا ذخأ
 دوسألا ثبل .نيمداقلا دونجلا ةقياضل لضفأ ةامس نوكيا قف كلذ نأ انناح :ةصمومسم

 .هتمهمب امام ًالغشنم هنهذ ناك دقف ,همامتها زكري نأ نود ,علبيو غضمي

 فرغلا يف مهشارف ىلإ نورخآلا بهذ ىتح .ماعطلا ةبجو نم اوغرف نإ امو

 طسو ةعوضوملا ,مهتايناطب وأ .ةيكبشلا مهحيجارأ ثيح ىلإ اوجرحدت وأ .ةرواجملا

256 



 .يتبز حابصم ءوض ىف "وينوتنا"و "واوج" ملكت مث .مهب ةطيحملا فوفرلاو صافقألا
 يفو .ىرخأ ًانايحأ ًاريثك ىلعأ تاوصأبو .ًانايحأ ةضيفخ تاوصأب ًاليوط املكت

 تحاتجا كلذ ءانثأ يفو .ىرخأ انايحأ لدابتم ماتحم بضغ يفو .ًانايحأ مات ماجسنا

 ناك ءرخآ ىلإ نيح نمو .ناكرألا نم نكر لك يف ةقلأتم .ًائيشف ًائيش رجتملا تاعارب
 ديعاوم اهيف نودي نأ داتعا يتلا ةريبكلا ذاتسألا رتافد نم ًادحاو حتفي "وينوتنا"

 "واوج" حتي مل كلذ عمو .ةنيعم امسأ ركذو .تايفولاو تادالولاو جاجحلا لوصو

 قرو ةعطق ءانتعاب دسم نأ دعبف .ةيليللا هتحار ثيح ىلإ يضمي نأ رجتملا بحاصل
 تاملكلا :ظنح ع اراركتو ارازم اهورقي ةلغجو هل اه :ةديب اهكشت ناك ةرفشم

 ًاغراف ًالاجم شرتفا يذلا قباسلا دبعلا ساعنلا بلغ نيحو .بلق رهظ نع اهيف ةنودملا

 "افوناليف وينوتنا" هعمس .هتمزج علخي مل ثيحب ًادح بعتلا هنم غلب دقو ء.دضنلا تحت

 .يكيلوثاكلا سرحلل (كرابملا ريغصلا) هفّلأ يذلا مسقلا ةوالت رركي

 داتا عيمج يف نونواعملاو "افوناليف' نيوخألا دالوأ لاج ,يلاتلا مويلا حابص يفو

 بهي نأ ىشخي ال صخش يأ نا «سانلا نم اعمج اوفداص امثيح .نينلعم (هتنوموليب)

 سرحلا يف ًاوضع حبصي نأ ىلإ علطتي نأ هل قحي (دشرملا) لجأ نم (اهتايح وأ) هتايح

 ةعرزملل قباسلا ليكولا راد مامأ نيحشرملا نم ريثكلا دشتحا ام ناعرسو .يكيلوثاكلا

 مهلبقتسا .(سودوناك) يف ديحولا ميقتسملا عراشلا وهو .(هدنارغ وبماك) اودس ثيحب

 ماق .عئاضبلا نم صفق ىلع ناسلاج امهو ادحاو ًادحاو "وينوتنا"و "ريبكلا واوج"

 "واوج' مهلأسو :هذاتسأ رتفد يف هلوصو خيرأتو دحاو لك مسا قيقدتب رجتملا بحاص

 لعف امك مهرسأ نع يلختلاو هنوكلي ءيش لك بهو يف نيبغار اوناك نإ رخآ رثإ ادحاو

 قفاو .ةمواقملاو لمحتلاب ةيدومعملا ىلإ مهسفنأ ضيرعتو هلجأ نم حيسملا ويراوح

 .ةسامحب عيمجلا

 ريغ دعبعساو (ويابماكوأ) و"(اواوأ٠ ىن'ارلتانق دق ءارتاك نيذلا:كتلوأ لصف

 انك .اههرخس تدهقا ةبقدك. ديربت ىأ تاتيبرقلا وشحو قالانبلا كتلست قلع حيرداقلا
 امك .لماوحلاو نيناجملاك ؛لاتقلل نيقئاللا ريغ كلذ لبقو .ًادج راغصلاو لوهكلا دعبتسا
 انودم وأ بئارض عماج وأ ةرايسلا ةطرشلا ةيولأل ًاليلد ام موي يف ناك نم لبقي مل

 ةعطق ىلإ صوحفلا كلت لك اوزاتجا نيذلا ذخأي "ريبكلا واوج" ناكو .سوفنلا دادعتل
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 اوناكف نوددرتي اوناك نيذلا امأف .ًاودع ناك ول امك هومجاهي نأ مهرمأيو ةغراف ضرأ

 لولحبو .مهتعاجشل ًاناحتما يدايألاب نولتاقتي مهلعجي ناكف نوقابلا امأ .نوضَمُرُي
 ةباصع يف ًاوضع تناك ةأرما مهنيب ءرشع ةينامث يكيلوثئاكلا سرحلا ددع غلب ليللا

 ىلإ اودوعي نأ مهربخأ مث ءرجتملا يف هودأف مهيلع مسقلا "ريبكلا واوج" الت ."واردب"

 ديحو مازتلا مهيدل نوكيس ,يلاتلا مويلا نم ارابتعا مهنأ كلذ .مهرسأ اوعدويل مهرايد

 .(دشرملا) ةيامح :طقف

 نودعاسي اوذخأ مهرابتخا قبس نيذلا كئلوأ نأل عرسأ يلاتلا مويلا يف ءاقتنالا ناك

 يف ماظنلا ىلع نوظفاحيو .نيحشرم مهسفنأ اومدق نيذلا كئلوأ صحف يف ريبكلا "واوج'
 "اينيلدراس" ناتخألا تناك ,كلذ نوضغ يفو .كلذ تبقعأ يتلا ةديدشلا ىضوفلا ةرمغ

 عيمجل ليدانم وأ عرذأ ةطرشأ عنصل يفكي ام اتدجوف قرز ةشمقأ نع كانهو انه نايرحتت

 يف نيسمخو .يناشلا مويلا يف نيرخآ نيثالث "واوج" فلحتسا .مهرايتخا مت نيذلا كئلوأ

 .دمتعم سراح ةئمعبرأ وحن هيدل ناك عوبسألا ةياهن يفو .ثلاثلا مويلا

 يتلا (سودوناك) عراوش ربع ةريسمب يكيلوثاكلا سرح لا ماق يلاتلا دحألا موي يف

 فصتتنم يف بكوملا أدب .مهنوطبغيو مهل نوفتهي اوناك سانأ اهيبناج ىلع فطصا

 :( ويت وقنا وكناس) ةسينك نم ليئاق تلمح ,ىربكلا تالافتحالا عيمج يف امكو ءراهنلا

 .اهنم مهتويب يف ام ةنيدملا ناكس جرخأو .عراوشلا ربع .ءاشنإلا ديق دبعملا نمو

 دبعم يف لحي ليللا ناك امنيبو .تاولصلاو روخبلاب وجلا التماو خيراوصلا تقلطأو
 اهنأكو تدب موجنب تمحدزا ءامس تحتو ,فقس ريغ نم لازال يذلا ؛كرابملا حيسملا

 مسقلا دحاو توصب يكيلوثاكلا سرحلا ءاضعأ ررك ,جيهبلا لفحلا دوهشل ًاركبم ترهظ

 .(كرابملا ريغصلا) هعضو يذلا

 شيج نأ "واوج توبأ" ربخيل "وجاب" نم لسرم لوسر مدَق ؛يلاتلا مويلا رجف يفو
 عطاقب قرعي رمآلا ديقعلا نأو عفادم ةعضب كلمي هنأو .لجر يتئمو ًافلأ غلب ناطيشلا
 .باقرلا

 ني ني نا

 .ةيفاضإ ىرخأ ةلحرل ةريخألا تادادعتسالاب "ونيفور" موقي ةليلق ةعيرس تاكرحب

 اردب) ةعرزم يف نوراسبلا ةلباقمل امهادترا دق ناك نيذللا صيمقلاو لاورسلا لدبأ دقل
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 ةرظن يقلي .ًابارجو نيتيدمو ةنيبرقو ًاريبك ًالجنم هعم ذخأو نيهباشتم نيرخآب (ايليمرف

 ةديس ةروصو ةليوطلا دعاقملاو ةيكبشلا ةحوجرألاو تاساطلا :خوكلا يف ام ىلع

 ههجو دوعي ةظحل دعب نكل .تقولا لاوط نافرطت هينيعو ةدودشم هحمالم نإ .(ابال)

 تادادعتسا يرجي ةطوبضم تاكرحبو .مهفلا ىلع ديصضع امس بلوقتلا ىلا: ليخبلا

 دق ناك ءايشأ قرحيو لعتشملا يتيزلا حابصملا ليتف لوانتي غرفي نيحو .ةريخأ ةليلق
 يضمي .ةدعاصتم ًابهُل قارتحالا يف خوكلا عرشي .ةفرغلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف اهعضو

 ىتح .جرخي نإ امو .بارجلاو ةحلسألا ىوس بحصتسم ريغو ,لجعتم ريغ بابلا ىلإ

 بهللا ةنسلا يوهت ةقيقر ةمسن كانه نم بقريو ,«باودلا ةبيرز راوجب ءاصفرقلا سلجي

 .هيمدق ىلع ضهني .لعسي هلعجتو هبوص ناخد ةباحس قاسنت .هنكسم مهتلت يتلا

 ىلع بارجلاب يقليو نيتيدملا بناجب همازح يف هلجنم رشحبو .هفتك ىلع هتنيبرق قلعي
 زاتجي ذإو .ًادبأ (ساداميك) ىلإ دوعي نل هنأ فرعي وهو ؛ًامدق ريسيو ريدتسي .هرهظ

 ابيحرت ةيرادجلا تاقصلملاو مالعألا عضوب سانلا مايق ىلإ ىتح هبتني ال ؛ةطحملا
 ."رازيس اريروم" ديقعلاو ةعباسلا ةبيتكلاب

 ةربغملا ةندللا ةليحنلا ةّيلظلا هتروص دّهاشت ؛ليللا لحب امنيبو ,مايأ ةسمخ دعبو

 نم اهراعتسا دق ناك يتلا ًةيدملا ديعي يك هليبس فطعنا دقل .(ارايبوبيا) لخدت يهو

 كلت لالخ يف ةحارلل ًاتقو اقرتسم .ًايموي تاعاس رشع لدعمب ىشمو .كرابملا حيسملا
 دقف .هماعط ةرجأ هيف عفد طقف دحاو موي ءانشتسابو .ًامالظو ةرارح رثكألا تاظحللا

 باب دنع نيسلاجلا لوهكلا نم ةنفح كانه .هلكأ ام لك رانلا قالطإ وأ خفلاب داطصا

 رثألا يفتقم مدقتي .ةلئامتم نييالغ يف نوخفني .هبشلا لك نوهباشتي .ماعلا رجتملا

 نع هنولأسي مهنأ كلذ ,هنوفرعي مهنأ دبال .ةيكيسكملا هتعبق ًاعفار مهييحيو مهنم
 نع هرابخأ يه ام وأ أدونج دهاش دق ناك نإ اوفرعي نأ نوديري مهعيمجو (ساداميك)
 .(ارايبوبيإ) يف سانأ نع لأسي مث .فرعي ام لك نع مهربخيو مهبناجب سلجي .برحلا
 نيترسأ نأو ؛مهقازرأ ءارو ًايعس بونجلا نيدصاق اهورداغ نيرخآو ,تام دق مهضعب نإ
 لخاد ىلإ لوهكلاو "ونيفور" لخدي .مالظلا طبهي نيحو .(سودوناك) ىلإ أوت اتلحر
 ةلوحتم نآلا ةقئاخلا ةرارحلا تفخ دقل .(اساخاك١لا بارش نم ريغص سأك لوانتل رجتملا

 يذلا عوضوملا بلص زنآلا "ونيفور" لوانتي ؛نيبسانم نارودو فل دعبو .فيطل ءفد ىلإ
 يأ
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 ريباعتلا دعبأ مدختسي هنإ .ًالجآ وأ ًالجاع هيلإ يضفيس ثيدحلا نأ فرعي عيمجلا ناك

 مهلك .بارغتسالاب اورهاظتي نا نود لوهكلا يغصي .مهنم هراسفتسا يف تاذلا نع

 هنم فيطلا ىلإ برقأ كريس انه نم رم دقل ,معن .نيبوانتم نوملكتيو مهسوؤرب نوئموي

 موي يف ناك هنأب قيدصتلا بعصلا نم ناك هنأ ةجرد ىلإ رهظملا سئاب ناك .عقاولا ىلإ
 امنيب مارتحاب "وئيفور" عمتسي .يرجغلا هدوقي يذلا مخفلا بكرلا كلذ مايألا نم

 هجويف دوعي .فقوت ثدحي نيح ًاريخأو .مايألا مرصنم يف كريسلا ضورع نوركذتسي
 بدألا لوصأ اوعار دق مهنأ اوررق مهنأكو .ةرملا هذه يفو .أدب ثيح ىلإ مالكلا

 فيكو .ةرشابم ةدلبلا جراخ اوميخ موي مك :دكأتي وأ ملعيل ءاج امع هنوربخي ةقايللاو
 ةياورو علاطلا ةءارقب يمويلا مهقزر نوبسكي '"هلبألا"و "مزقلا"و "ةيحتلملا ةديسلا" تناك

 ةلئسأ لأسي كانهو انه بهذي بيرغلا ناك فيكو ؛ةيجيرهت ضورعب مايقلاو صصقلا

 هرعش صقتل تءاج نيروجأملا مالزألا نم ةبصع نأ فيكو (راصنألا) لوح ةشئاط
 رخآلا صخشلا نوركذي مه الو .لأسي ال هنإ .هيدلو لتق يذلا بألا ةثج قرستو ءرمحألا
 رضاحلاو بئاغلا صخشلا اذه نكل .بيرغلاب نكي ملو كريسلا ةقرف نم نكي مل يذلا

 ناك يتلا ةيفيكلا عوضوم مهدحأ قرط املك سجاهلاك هركذ ددرتي ظوحلم وحن ىلع

 نم ؟"ونيفور" ةجوز وه فيطلا اذه نأ نوفراع مهنأ له .اهب ىعاريو معْطِي بيرغلا
 امو هلوق نكمي ام نورعشتسيو نوفرعي امك .هب نورعشي وأ كلذ نوفرعي مهنأ دكؤملا
 ىلع 'وينيفور" فرعتي .ةفداصملا براقي امبو ,ثيدحلا ماتخ يفو .هركذ لافغإ بجوتي

 ىلع .ةليللا كلت رجتملا يف ماني .اولحترا نيح نودصقي كريسلا لهأ ناك يتلا ةهجولا
 .تباث ببخ يف رجفلا دنع رداغيو ءرجتملا بحاص هل همدق ريصح

 .همسج لظ ريغ اهيف لظ ال ةيرب "ونيفور" زاتجي .ءاطبإ وأ وطخلا يف عارسإ نودبو

 هقيرط قشي ؛نيتقلغم فصن نينيعو .ههجو ىلع دماج ريبعتبو .هقبسي مث رمألا لوأ هعبتي
 نيحو .عقاوملا ضعب يف ىفتقملا كلسملا ىطغ دق فراجلا لمرلا نأ ةقيقح مغر ددرت نود

 عرازملا هب بحري .لولحلا ىلع براقي ليللا ناك عورزم لقح ىلع فرشي خوك ىلإ لصب

 ءمهعم برشيو لكاي .اميدق اقيدص ناك ول امك ةارعلا فصن هدالوأو هتجوزو رجأتسملا

 فواخملاو برح ا نع نوثدحتي .ىرخأ نكامأو (ارايبوبيا)و (ساداميك) رابخأ مهغلبم

 تانهكتلا ىلإ نوضرعيو ,.(سودوناك) ىلإ مهقيرط يف نيراملا جاجحلا نعو ءاهريثت ىتلا
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 نعو كريسلا نع "ونيفور" مهلأسي طقف كاذ دنع .ملاعلا ةياهن لولح برق زاوج لوح
 سوييلوأ يد اريس) وحن اوهجوتو انه نم اورم معن .ًايلك زوزجملا رعشلا يذ بيرغلا

 وذ درمألا فيحنلا لجرلا ةجوزلا ركذتت ام رثكأ .(وتناس هتنوم) ىلإ مهقيرط يف (اوغوذ

 نرد ًاكحاض رجفني ناك يذلاو هل ماظع ال ناويح لثم لقنتي ناك يذلا نيوارفصلا نينيعلا

 ا ونيفور" اهيف مانيل ةيكبش ةحوجرأ ناجوزلا دجي .لصاوتم وحن ىلعو .ببس

 .رجأ يأ لوبق نيضفار .ألم هبارج ناألمي يلاتلا مويلا

 ةئيلم لاغدأب تدرتبا ةيرب يف .دحأ ة ةيؤر نود راهنلا مظعم اببخ " ونيفور' يضم

 فقوتيف زعم ةاعر هقيرط يف فداصي مويلا كلذ رصع يفو .رثرثملا ءاغببلا نم بارسأب

 _- (سرولف ساد ويتيس)لا ءارو اميف ةليلق ةفاسم ىلعو .رخأو نيح نيب مهثداحيل

 هتوش بارتو روخص ىوس كانه دجوي ال ذإ ةتكنك فقوتسي مساوهو ,راهزألا عقوم

 طاحمو رجشلا عوذج نم عنص بردلا ىلع بيلص بوص هجوتيو فطعني_ سمشلا

 ةسارح ميقت نيقاسلا ةميدع ةأرما ةمث .ةتوحنم ةريغص ةيبشخ ليثاق لكش ىلع رذنب

 اهلرانب نا رم هكرايو ؟رتق ور" عكار غلاك ضرألا ىلع مق بيلرعلا لدتنا دتع
 فنأتسي نأ لبقو .مهدهاشت مل .مهب عمست مل .ناثداحتيو هلكأتل ًائيش راثآلا يفتقم

 .بيلصلا مامأ هسأر ينحيو ةعمش "ونيفور" لعشي ؛هتريسم

 نأب جتنتسيو رقبلا ةاعرو نيحالفلا نم رسفتسي .ةثالث مايأ لاوط مهرثأ عيضي
 هجاردأ داع وأ ام عضوم يف فطعنا دق .(وتناس هتنوم) ىلإ يضملا نم ًالدب ,ءكريسلا

 فيرلا سوجي ؟توق نم يفكي ام ذخأل ضراع قوس نع ًاثحب امبر .همدقم ثيح ىلإ
 لك لوح ةلئسأ ًاحراط .عاستالا ةديازتم رئاود يف ,.(سرولف ساد ويتيس) لوح ام يف

 وأ ؟مادقأ ةثالث هلوط ًامزق وأ ؟هجولا ةرعشم ةأرما دحأ ىأر له .كريسلا لهأ نم درف

 ةغل ملكتي ؛هتمجمج ىلع ةرمحلا ىلإ براض بغز اذ ًايبنجأ وأ ؟طاطملاك همسج هلبأ

 ةفداصم هيلع رثع ذالم يف قلتسم وهو نمخي .ماودلا ىلع .ال باوجلا ؟اهمهف بعصي

 يضمي ؟هحارج ببسب تام هنأ لمتحملا نمأ ؟ًالعف هولتق دق اونوكي نأ زئاجلا نم له

 رضع يفو .مهرثأ طقتلي نأ نود :ةيناث فيرلا بوص هجوتي مث (وينكتاتول) ىلإ الوزن
 دةلع تحدت :فقولا ندعي ؛ مانيل ىوقلا كوهنم ضرألا ىلع ددقو ىطق نيح .مايألا دحأ

 .ظتيحسل هراص ىلع الع لدتص دعب هةنايطالاك نيدفانح نحس ل ارنا رقت
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 ىلإ ةفاضإ .شيطارخ ةقطنأو بصق نم تارفاصو ةريبك لجانمب نودوزم لاجرلا نأ ظحالي
 يف ةقشم دجو .مهنم اودوعي مل لقألا يف وأ ؛تاباصعلا لاجر نم اوسيل مهنإ .تانيبرقلا

 رداسغ نأ ذنم يدنج يأ دهاشي مل هنأو ,شيجلا هاركتسا ًاليلد سيل هنأب مهعانقإ

 مهدحأ عضيف .بذاك هنأ اونظ مِهَّنِإ ىتح .برحلاب ليلق دج ًامامتها يدبي .(ساداميك)
 .يدو ثيدح ىلإ باوجتسالا لوحتي ًاريخأو .تاظحللا نم ةظحل يف هموعلب ىلع ةيدم

 حيسملا)و (لاجدلا حيسملا) نع مهثيدح ىلإ ًايغصم .مهتبحص يف ليللا ”ونيفور" يضقب

 اوشاعو اوقرسو اولتقو اوفطخ دق اوناك مهنأ مهنم مهفي .(هتنوموليب)و (دشرملا)و (كرابملا

 مدقستلا يف ذخآ شيجلا نأ هل نوحضوي .نوسيدق نآلا مهنكل ؛نوناقلا نم نيبراه

 ضفري نم لك قانعأ يف ىدملا ًأزراغو لاجرلا ادنجمو ؛سانلا ةحلسأ ًارداصم ,نوعاطلاك
 مهيلإ مامضنالا دوي ناك نإ هنولأسي نيحو .حيسملا نعلي وأ بولصملا لاثمت ىلع قصبي نأ

 .نومهفيف ببسلا حضوي .ًايفن "ونيفور" بيجي
 هسفن دونجلا لوصو تقو يف (واكناسناك١ ىلإ لصي يلاتلا مويلا حابص يفو

 رهصملا برق فقاو لجرلا امنيبو .هفرعي يذلا دادحلا يقتليل "ونيفور" هجوتي . ابيرقت

 ةدلبلا نم جرخي نأ هحصني :قرعلاب لتبم وهو ةرارحلا نم ًاجهوتم ًارارش فذقي يذلا

 هل "ونيفور" حضوي نيحو .ءألدألا عيمج نودنجي اوذخأ ةسلابألا نأل نكمي ام عرسأي

 .ةهينه لبق "ةنشخلا ةيحللا وذ" رم دق .هنيعي نأ هعسو يف .معن .رخآلا وه رمألا مهفي

 عم هل ءاقل نع ثدحتو ,مهنع لأسي "ونيفور" ناك نيذلا صاخشألا ىقتلا دق هنأ امك

 يف كانه راثآلا يفتقم ثبليو .دادحلا حضوي ؟مهاقتلا نيأ .سوؤرلا أرقي يذلا بيرغلا

 دوعي مث .سارحلا هظحلي نأ نود ةيرقلا رداغي مث .ليللا طبهي ىتح هعم رثرثي ناكدلا
 نأ دكؤملا نم تاب دق نأ مهربخي .(هتنوموليب) نم نيمداقلا نييراوحلا ىلإ نيتعاس دعب
 .(واكناسناك) تغلب دق برحلا

 دو نك ان

 ىلإ ًادحاو ًادحاو اهلوانو لوحك يف ةماجحلا سوؤك "وريريف ازوس" بيبطلا سمغ
 نساك لك لعشت :ءاطقغ اهشار ىلع ًاليزتف ةييمو نق كناك لا ةليقبا" ةنورانلا

 نإ ىتح ءودهلا نم ةجردب ًايقلتسم اذه ناك .ديقعلا رهظ ىلع ةراهمب اهعضتو
 .دعجتت دكت مل فشارشلا
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 تررطضا) :ضيرملا امبر وأ ءامبر ءبيبطلا ةبطاخم ,جوامتملا اهتوصب ةنورابلا تلاق

 نونس ترم دق .لاقي قحلاو ,نكل ."يبمولاك" يف ةدع تارم ةلباقو ةبيبط لمعأ نأ ىلإ
 .(؟ديقع اي ءانأ كتيذؤمأ ..ةماجحلا سوؤك تمدختسا نأ ذنم

 وجرأ .ًاعطق ءالك) :حلفي مل هنكل .هملأ يفخيل هدهج ىصقأ ”رازيس اريروم" لذي

 نكت مل اهنإ .كلذك كجوز ىلإ كلذ غالبإب يفطلتو .وزغلا اذهل يتاراذتعا لوبق

 .(يتركف

 ىلإ قوتأ تنك .مكدوجو انحرفي) :دئاسولا تدهمو .ةماجحلا نم ةنورابلا تغرف

 لا كنب ضرما ءىجب الا نينا تنك عطلاب:ىفأ للز  اييعشس لطب العلا
 ظ :("قيفولاك"

 قيرابأ اهيلع ةدضنم شارفلا رواجت تناك .ايحطس .ًارحاس ؛ًادودو اهتوص ناك
 ةئيلم ةرجو نطق تاركو تادامض ةمثو ,ةيكلم سيواوطب ةنيزم فزخ نم لساغمو

 ةدرابلا ةفيظنلا ةفرغلا ىلإ للختي رجفلا ءوض ناك .ةدع ريراوقو ةماجح سوؤكو قلعلاب

 دكع ةققاو كناكف :ةثورابلا ةقيضو# "انايكيانس" امأ :نظيسلا رئاكسلا ريع ةضعتم هور

 رثأ نم حفطب ىطغملا ضيرملا رهظ "وريريف ازوس" بيبطلا صحف .كارح نود بابلا
 .ليللا لاوط مونلا معط قذي مل هنأ نارهظت هانيع تناكو ؛ةماجحلا سوؤك

 ةقيقح يلع ركنت نل .كل كيلدتو مامح اهدعبو .ةعاس فصن رظتننس .نسح) -

 .(كهجو نول داع دقف ءيديس اي .نسحتلاب رعاش كنا
 .(يلإ متجتحا نإ كانه نوكأسو .زهاج مامحلا) :"انايتسابس" تلاق

 .ىسنأ تدك .هوأ .نآلا امككرتأس .كتمدخ يف ؛كلذك انأ) :ةنورابلا تلخدت

 كغلبي نأ يجوز دوي .ديقع اي انعم ياشلا لوانتت نأ يف "ازوس" َروتكدلا تنذأتسا

 باشلا كلذو ."ورتساك يد" بيقنلا كلذكو .روتكد اي كلذك وعدم تنأ .هتامارتحا

 .:(؟ةيتاث ةملسا اه... .اذج راوطألا تيرقلا

 ةفرغلا "افارباناك يد" نورابلا ةجوز ترداغ نإ ام نكل .اهل مستبي نأ ديقعلا دهج
 اي .صاصرلاب كيمرب رمآ نأ يغبني ناك) :ًالئاق رجفنا ىتح "انايتسابس" اهعبتت
 .(خفلا اذه لخاد ينتريص ذإ ءروتكد

 .(.رخآ اموي ريرسلا يف ثوكملا ىلإ رطضتف كدّصفأسف ؛كترئاث تراث ام اذإ) -
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 نآلاو) .بعشلا ةيامغ بعت وهو زازه يسرك ىلع "وريريف اروس" بيبطلا كلاهت
 .(كرحتت ال نأ وجرأ .ةعاس فصن ةدم حيرتسأ نأ .كلذك انأ يل حمسا

 تحازناف .مجاحملا عفري عرشو ًاديدش امهكرفو هينيع حتن : ادي دخت .ةغايس فضلت نعي

 .ضيرملا دلج ىلع اهتيبثت عضاوم يف يناوجرألا نوللا ىلإ ةبراض تاقلح ةكرات رسيب

 دكي ملو .نيتكوبشملا هيعارذ يف نوفدم هسأرو لفسألا ىلإ ههجوو ًاددمتم ديقعلا ناك
 ازوس" قفار .لترلا ءابنا هغلبيل 'ورتساك يدويبملوا" بيقنلا هيلع لخد ىتح هاف حتفي
 ىلع ءيش لك تدعأ دق "انايتسابس" تناك ثيح مامحلا ىلإ "رازيس اريروم" "وريريف

 ناك .ًاريثك نيحولملا هيعارذو ههجو فالخ ىلعو_ هسبالم ديقعلا علخ .هتاميلعت قفو
 ,ةفش تنبب سبني نأ نود مامحتسالا ضوح لخاد ىلإ دعصو_ ًادج ضيبأ ريغصلا هندب

 ًالمعتسم ًايوق ًاكيلدت بيبطلا هكلد مث .هنانسأ ًاقبطم .ًاليوط ًاتقو هيف ثكمو

 قوف ىلغت تناك ةيبط باشعأ ةرخبأ قشنتسي هلعجو لدرخ ةخبل مدختساو .لوحكلا

 ىدبأ ىتح قاشنتسالا نم ىهتنا نإ ام نكل .تمص ىف اهلك ةجلاعملا ترج .ةرمجم

 ةضرع ناك هنأب رعش هنأ اهدافم وجلا رتوت فيفختل ةلواحم يف ةظحالم ديقعلا

 ريغ رحسلاو ملعلا نيب لصافلا دحلا نإ "وريريف ازوس" قلعف .رحسلا نم تاسراممل
 بيلحو هكاوف ٌةينيص تناك .مونلا ةفرغ ىلإ عوجرلا دنعو .احلاصت اذكهو .روظنم

 "رازيس اريروم" لكأ .امهراظتناب ةوهقلاو ددقملا ريزنخلا ذخف حئارشو زبخ تاّقلو جزاط
 لسارم ناكو ًارهظ تقولا ناك .ظقيتسا نيحو .مانف ساعنلا هبلغ مث بجاولا مكحب

 هع ؟٠9

 ضرع .بعللا قرو نم ةدش هديبو هريرس بنج افقاو (سايستون يد لانروج) ةفيحص
 طاسوألا يف ًاجاور رثكألا تناك يتلا ةبعللا يهو .(هربموالا) ةبعل هملعي نأ هيلع

 'وريريف ازوس" لبقأ ىتح ؛ةملك ةيأ الدابتي نأ نود ابعل .(ايهاب) يف ةيميهوبلا
 ةفرغ ريخألا لخد نيحو .ضوهنلا هعسو يف نأ ديقعلا ربخيل ًاوت قلاحلاو محتسملا
 بيقنلاو بيبطلاو هتجوزو نورابلا دجو .هتفيضمو هفّيضم عم ياشلا لوانتل لابقتسالا

 ةتئافلا ةليللا ذنم نيزتي مل يذلا عمجلا نيب ديحولا ناك يذلا يفحصلاو "ورتساك يد"

 .ًالعف اوعمتجا دق

 ةيضرألا تاذ ةعساولا ةفرغلا تناك .ديقعلا حفاصيل "افارباناك يد" نورابلا لبقأ

 ةيبشخ سارك :(ادناكراجلا) نم ةقسانتم عطقب ةثثؤم ,ضيبألاو رمحألا ديمرقلاب ةاطغملا
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 دضانمو ؛ةيواسمنلا يساركلا مساب تفرع كوبحم ريصح نم .دعقملاو رهظلا ةمئاق

 كلذكو .فزخو رولب عطق اهيف ةيجاجز بيلاودو ءروصو ةيطفن حيباصم اهيلع ةريغص

 ةيئام تاحولب ةنيزم تناكف ناردجلا امأ .لمخملاب ةنطبم ةبلع يف تعضو تاشارف

 تارابع نانثالا لدابتو .رعشي ناك فيك هفيض نورابلا لأس .ةيفير رظانمل غابصألا
 تناكو .يركسعلا طباضلا نم اهيف رهمأ نورابلا ناك ةبعل يهو ,ةداتعملا ةلماجملا

 يفو ءرئبو ؛لخدملا دنع ةيرجح ةدمعأ رظنم ىلع لطت قفشلا لابقتسال ةحوتفملا ذفاونلا

 ناك ام ىلع .ةيكلملا ليخنلاو يدنهلا رمتلا راجشأ اهب فحت يتلا ةلباقملا ةحاسلا يتهج

 ةفيصوو "انايتسابس" تناك .ةعرزملا يف ةليغشلا ءارقف يح نآلا راصو ديبعلا يح ًاموي
 حادقألاو ياشلا قيرابأ عضوب نيتلغشنم ةعبرم طوطخ تاذ ةرونت يدترت اهل

 يد"و يفحصلاو بيبطلل يورت ةنورابلا تناك امنيبو .كعكلاو ولحلا تيوكسبلاو

 اذهب ةصاخلا ثاثألاو داوملا لك لقن ءنينس ىدم ىلع .بعصلا نم ناك مك "ورتساك

 ًالئاق ةففجم باشعأ ةعومجم ”رازيس اريروم" يري نورابلا ناك ؛(يبمولاك) ىلإ تيبلا
 نحن نكلو .حيرشتلا فرغو تاربتخملا يف هرمع ءاضقو ملعلاب باش وهو ملحي ناك هنأ
 :ةسايسلاو ةيسافولبدلاو ةعارزلا ةتايح نسرك نيحألا يفو .ريبدتلا يف هللاو ريكفتلا يف

 ديري ناك له ؟ديقعلا نع اذامو .ومنلا رود يف ناك نيح طق ةمهم نكت مل رومأ يهو

 غلب نأ ذنم هحمطم يركسعلا فارتحالا ناك .معن ؟يركسعلا كلسلا يف نوكي نأ ًامئاد

 ةيالول ةعباتلا ةريغصلا ةدلبلا يف ًالبق ناك ذنم ,حجرألا يف ,ءكلذ لبق لب .دشرلا نس

 ىرخألا ةعامجلا كرت دق يفحصلا لسارملا ناك .(اباغناه نوماذيب) دلو ثيح (ولواب واس)

 يفحصلا ىلإ ًاريشم نورابلا مستبا .ةحاقوب مهمالك ىلإ عمستي .مهبناجب ًافقاو نآلا ثبلو
 ناك هنأ مكربخأ له .يل ةأجافم تءاج مكعم ًامداق باشلا اذه ةدهاشم نإ) :رصبلا ريصق

 نوكي نأ ديري ناكو "وغيه روتكف"”ب ًابجعم تقولا كلذ يف ناك ؟يباسحل لغتشي ًاموي
 .(مايألا كلت يف ةفاحصلا يف ديمح ريغ يأر اذ ناك .ًايمارد ًافلؤم

 .(كلذك لازأ الو) :ةجردلا يلاع جعزملا توصلا لاق

 ةنايخلاو ,ليقلاو لاقلا نهتم ِهَّنِإ ةقيقحلا !ةخراص ةبذك هذه) :نورابلا فته
 بلقنا ءيمصخ ةفيحص ىلإ لقتنا نيحو .يتيامح تحت ناك .راّخكملا موجهلاو ةياشولاو

 .(رطَخ لجرلا اذه .ديقع اي سرتحا .يل دقتنم رقحأ ىلإ
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 .ءانثلاو دمحلاب َرمُع دق ناك ول امك .رصبلا ريصق يفحصلا قرشأ

 ىلع نورداق ,نويفطاع .ءافعض .نورطخ نيفقثملا لك) :"رازيس اريروم" باجأ

 لماعتلا بجي نكل .مهيلإ ةجاح يف دالبلا نإ .لاعفألا رش ريربتل راكفألا ريخ فيظوت
 قوثولا نكمي ال تاناويح مهنأك مهعم

 اوتفتلا بيقنلاو بيبطلاو ةنورابلا نأ هطرف نم غلب حرم كحضب يفحصلا رجفنا
 .كاذنآ ياشلا مدقت "انايتسابس" تناك .هيلإ اورظنيل

 ةداعلا ترج .ةيده كل يدنع) :ةنازخ ىلإ هداقو "رازيس اريروم" ديب نورابلا كسما

 كاينوكلا بارش نم ةربغم ةنينق جرخأ .(فيضلل ةيده ميدقت ىلع "واتريسلا" يف انه

 يف يبروأ ذوفن لك ةفأش لاصئتسا ىلإ قوتت كنأ فرعأ) .ةيفخ ةزمغ ًازماغ ةعقرلا هارأو

 .(كاينوكلا لمشي ال ةيبنجألا ءايشألا لكل كهرك نأ سحأ يننكل .ليزاربلا

 ركسلا نم نيتعطق تسدو ءياش حدق ديقعلا ةنورابلا تلوان ىتح ءاسلج نإ امو

 يقدانب) :مهثيداحأ اوعطق نيرخآلا نأ اهتنازر نم غلب ةربنب "رازيس اريروم" لاق
 برشأ ال يننأ امب نكل .كاينوكلا الو ابروأ هركأ ال انأ .ةيناملأ يعفادمو ةيسنرف

 .(اهريدقت عيطتسي ال صخش ىلع ةيدهلا هذه لثم رده مدع نسحألاف لوحكلا

 .(ىركذك اهب ظفتحا .نذإ) :ةنورابلا هتعطاق

 راجتلا كلذكو نييلحملا يضارألا كلم هركأ) :يديلج توصب همالك ديقعلا لصاو

 ركسلا مهينعي نيذلا كئلوأ هركأ .ةملظم روصع يف ةقطنملا هذه اوقبأ نيذلا زيلكنإلا

 .(ليزاربلا بعش نم رثكأ
 ,تيبلا بر ناك .اههجو حملم لدبتي نأ نود اهفويض ةمدخ يف ةنورابلا ترمتسا

 .ادودو هتوص لظ كلذ عمو .ماستبالا نع فك دق ,ىرخأ ةيحأن نم

 سانلاب نوينعم ةحوتفم عرذأب بونجلا مهلبقتسي نيذلا نويكيرمألا راجتلا له) -
 .(؟طقف نبلاب مأ

 لاملاو ةينقتلاو نئاكملا مهعم نوبلجي) :رضاح باوج "رازيس اريروم" ىدل ناك

 امك .لاملا سأرو لمعلاو ةعانصلا ينعي مدقتلا نإ ذإ ,مدقتتل ليزاربلا هجاتحت يذلا

 ءيش اذه) :فيضي وهو ناتريغصلا ناتدرابلا هانيع تفرط .(ةدحتملا تايالولا تنهرب

 :(ةقبلا نيبعلا وكلام ةينيش قل

2066 



 حادقألا يف ياشلا ريدت قعالملا تعمس .تاملكلا هذه بقع نار يذلا تمصلا يفو

 .هياش يستحي يفحصلا ناك امنيب ؛تارغرغلاك اهعمسم ناك تافشر كلذكو
 وحن ىلع ًاقذاح ًاباوج تناك ةظحالملا نأك مستبت يهو ةركذتسم ةنورابلا تلاق

 تغلأ يتلا يه ةيروهمجلا نكت مل) :ًاولح ًاتيوكسب اهفويض لوانت تناك امنيب رحاس

 لبق اوررح دق يجوز عرازم يف ديبعلا نأب ملعت تنكأ ,ددصلا اذهبو .ةيكلملا لب ؛قرلا
 .(؟ريرحتلا موسرم رودص نم نينس سمخ

 مستبا .(ديمح لمع هنإ دكؤملا نم .كلذب ملعأ نكأ مل ءالك) :ديقعلا باجأ

 تامسب نم مغرلا ىلع ءنآلا ارتوتم وجلا ناك .ياش ةفشر لوانتو ةلعتفم ةماستنبا

 يد" بيقنلا ةصقو ,تاشارفلا ةعومجمب ئجافملا "وريريف ازوس" روتكدلا مامتهاو ةنورابلا

 ظ .هتجوز هتلتق (وير) نم ماحم نع "ورتساك

 كلم نإ) :ًالماجم نورابلا ىلع ينثي "وريريف ازوس" ناك امنيب رثكأ رترقلا نشا

 نولعشي اوعرش ”راصنألا" نأل مهتاعطاقم نع نولختي اوذخأ ءاجرألا هذه يف يضارألا

 .("يبمولاك" ىلإ كعوجرب ىذتحي ُلَثَمَف تنأ امأ .اهيف نارينلا
 نأل فسآ .ةعباسلا ةبيتكلا فرصت تحت ةعرزملا عضأل تدع) :نورابلا باجأ

 :( الوفا قلك مل يتدعاسم

 ادبأ دحأ كشي ال ,ةقطنملا دوسي يذلا ءودهلل ًارظن) :"رازيس اريروم" ديقعلا متق

 لجر كّنِإ ."راصنألا" كسسمي مل .انه نم ةبيرق ةفاسم ىلع ًالعف ةمئاق ًابرح نأب

 .(ظوظحم

 يفاوسأالا نم. ربسكلا .ةعادخ رهاظملا) :ةئداه هتوص ةربن لزت املو نورابلا باجأ

 ضرأ "سودوناك" نأ مث .فصنلا ىلإ ةعورزملا ضرألا تصلقتو ,تلحر دق "يبمولاك"

 يأ نم رثكأ_ يلع ةضورفملا تايحضتلا نم يبيصن تلن دقل ؟كلذك سيلأ ,ينصخت
 .(ةقطنملا يف رخأ صخش

 نأ ديب .ديقعلا تاملك ًامتح هيف هتراثأ يذلا بضغلا ءافخإ لواحي نورابلا ناك

 لك قدصت ال نأ لمآ) :ةيناث ايلاع تثدحت نيح ىرخأ ةناسنإ ىلإ تلوحت ةنورابلا

 دقو كلذ تلاق .("راصنألا" ىلإ "سودوناك" يجوز ميلست نع ليق امع تاياشولا

 .ءايتسا اهانيع تقاض
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 .اهلوق ضحدي وأ ديؤي نأ نود ياشلا نم ىرخأ ةفشر ديقعلا لوانت

 يننأب ًاقح نودقتعتأ .ةقيقح يه ةنئاشلا ةبذكلا نأب نذإ مكوعنقأ دقل) :نورابلا ع

 .(؟عرازملا نوقرسي نيذلا قارسلاو دمع نع نارينلا يلعشمو نيناجملا ةقطارهلا دعاسأ

 هناسل ىرجأو ةدماج ةرظنب نورابلا قمرو ةدئاملا ىلع هحدق "رازيس اريروم" عضو

 :ًادحأ عطقم توفي نأ ىثخي ناك ول امك ءورتو ديدنك ءطبج لاق :هيعفش ىلع ًاعيرس

 قدانب نوكلتمي دمع نع نوقرحملاو .رجفتم صاصرب دونجلا نولتقي نيناجملا ءالؤه)

 نييكلملا ريغ نم نم .ةيلكلا ءالكو نم ةدعاسملا نوقلتبف قارسلا"امأ .. ادن ةكيلخ

 1 .(؟ةيروهمجلا دض نايصع ةراثإل رمآتي نأ. ضرعني

 وحن مهراصبأ عيمجلا ضفخ .هيدي يف فجتري ريغصلا حدقلا ذخأو ههجو بحش دقل

 .يفحصلا ادع ام :ضرألا

 نارينلا نولعشي وأ نولتقي وأ نوقرسي ال سانلا ءالؤه) :مزاح توصب نورابلا لاق
 دحأ ال نأل كلذ .ماظنلا هدوسي ملاعلا نأ نوري نيح «بتتسم ماظنلا نار نبح

 .ةيعقاو ريغ نيناوقب انماظن ترمد ةيروهمجلا نأ ديب .يمرهلا مكحلا مارتحا يف مهقوفي
 "ونايرولف" لاشراملا نم ةطلغ اهنإ .ةعاطلا أدبم لحم اهل رربم ال يتلا تاسامحلا َةَّلحَم

 سيلو ءودهلاو ةنيكسلاب لصأتي يعامتجالا يلافملا ماظنلا نأ كلذ .ديقع اي

 دا ياللا

 اي كعوتلاب رعشتأ) :هيمدق ىلع بصتتنا دقو "وريريف ازوس" روتكدلا هعطاق

 .(؟ىديس

 هنيبجو ًاقرزم نآلا ديقعلا ناك .هدودح كردي هتلعج ”رازيس اريروم" نم ةرظن نكل

 بطاخو هيسرك نم ضهن .امهضع دق هنأك نيتيناوجرألا ىلإ برقأ هاتفشو قرعلاب ًاللبم

 نأ فرعأ .ةئوراب اي ينيرذعت نأ وجرأ) :ةمغمغ نع ولعي داكيال هتوصو ةنورابلا
 يذلا ديحولا عمتجملاو ةعضاوتم ةئيب نم تئج .ىغَتبي امم ريثكلا اهزوعي يتافرصت

 ظ :(ركاشمعلا ةنكث وه اموي هيلع تودرت

 ثاثألا عطق نيب رخآ ىلإ بناج نم ًاليامتم .لابقتسالا ةفرغ نم جرخي وهو حّنرت
 ثكم .ياشلا نم رخا ًاحدق ةظاظفب يفحصلا توص بلط هفلخ نمو .ةيجاجزلا تانازخلاو

 ةبيتكلا رمآل ثدح ام ىريل بهذ بيبطلا نأ ديب .ةفرغلا يف ”ورعساك يدوسبلو "قوق
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 يف هدعاس .ديدشلا بعتلا نم ةلاح يف .سافنألا روهبم ثهلي ريرسلا يف هدجو .ةعباسلا

 حابصلا رجف دنع ةبيتكلا ىلإ مضنيو دوعيس هنإ لوقي هعمسو ًانكسم هلوانو هسبالم علخ

 نإ بيبطلل حمس .ءكلذ لاق نأ دعب .ًايئاهن رمألا ةشقانم يف بغري ال هّنِإو ؛يلاتلا

 هنم جرخ .دراب ءام هيف مامحتسا ضوح يف سطغف داع مث ةيناث ةماجحلا سوؤك مدختسي

 هنكل .همون ةفرغ يف هماعط لوانت .لدرخلاو (نياتنبرت) لاب كيلدت هامحا مث .فجتري وهو

 ركشيل لابقتسالا ةفرغ يف قئاقد عضب ىضمأو مامحلا (بور) يف وهو كلذ دعب ضهن
 مويلا حابص نم ةسماخلا ةعاسلا يف ظقيتسا .امهتفايض نسح ىلع ةنورابلاو نورابلا
 ريخ يف هنأب (وريريف رازوس) روتكدلا نمط ,ةوهقلا نم ًاحدق لوانتي ناك امنيبو :يلاتلا

 اوت ظقيتسا يذلا ءرصبلا ريصق يفحصلا رذح امك .هتايح يف اهلثم فرع ام ةيفاعو

 اريغص ناك امهم ربخ يأ رهظ ام اذإ هنأب ,هبناج ىلإ سلجي وهو .ًابئاثتم ءرعشلا ثعشأ

 مداخ هءاج ؛جورخلاب مهي ناك امنيبو .كلذ نع ًالوؤسم هدعيسف ةفيحص يأ يف هضرم نع
 ةباتك ةدضنم اهيف ةريغص ةفرغ ىلإ هداق .هبتكم يف هيتأي نأ دوي نورابلا نأ هربخيل
 تعضو فوفر نع ًالضفو .ةرادصلا عقوم تلتحا رياكسلا فلل ةادأ اهيلع ةريبك ةيبشخ

 تاععبقو دلجلا نم تازافقو طاوسأو نيكاكس ناردجلا ىلع َتَقَّلع دقف .بتكلا اهيلع

 رجفلا ءوض يف نكمي ناكو .رظنم ىلع ةلطم ذفاون ةفرغلل تناك .ليخ ةدعو ةيكيسكم

 .(ايهاب) نم مداقلا يفحصلا ىلإ نوثدحتي مهو ديقعلا يقفارم ةيؤر جلبنملا

 ىف انتافالتخا مغر) :الماجم لاق .نيفخو مامحلا (بور) ايدترم نورابلا ناك

 ًالواحم تسل ءالك .ديقع اي ءايلعلا ليزاربلا حلاصم هسجاه نطاوم كّنأ دقتعا ؛يأرلا

 اذإ ام ةفرعم ىلإ جاتحأ انأ .كتقو ةعاضإ يف بغرأ الو .كئارطإب كفطاعت بسكأ نأ

 دضو يدض ةمدختسملا ةيفخلا ةروانملاب ايراد ,لقألا يف كسفن تنأ وأ .شيجلا ناك

 : نموه ترا نع نك اقام

 دلل ةنلعم ةيسابس هامرعضلا ىلا ايما لوشالا 45 دعب اريررم" هضطات
 ىضرخ نه اذه بطلا ىلإ ةيرويسللا ضرع انايسم,دبحأل هانز ةئلز ىلإ كنع
 .(ءيجملا يف ديحولا

 لاق .رخآلا ينيع يف امهنم لك سرفتي .ضعب امهضعب نم ًادج نيبيرق نيفقاو اناك
 شيجلاو ةموكحلاو "وير" لعَج .مهتروانم هْتَفَدهتسا ام ةقدلا هجو ىلع كلذ) :نورابلا
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 يأ نوكلمي ال ءاسعتلا نيكاسملا ءالؤه ."سودوناك" هلث يذلا رطخلا وه اذه نأب نودقتعي

 ةدام وأ ؛”تيانوميل" تافوذقم يه ةرجفتملا شيطارخلاف .ةثيدحلا ةحلسألا نم عون

 لك يف ةرفوتملا نداعملا نم وهو ؛ينفلا حلطصملا حجرت تنك نإ نوللا ةينبلا تياتامه"لا

 .(شرلا قدانبل تايرك ةيفلخلا يضارألا يف سانلا هلمعتسيو "وغندنب يد اريس" يف ناكم

 «نب ايبقاتكو "او "اواو ىف: ققيجلا ايل درع ىتلا فاراحدتالا لق« ديققعلا لا
 ىلإ زيلكنإ ءالكو اهبرهو "لوبرفيل" نم تنحش يتلا قدانبلاو ؟ىرخألا يه ءةروانم

 .(؟ةقطنملا

 له .ةرخاسلا هتمسبو نيتيناودعلا هينيعو ءيرجلا طباضلا هجو يف نورابلا سرفت
 ناك ًايلك حضاولا ءيشلا .تبثتلا عيطتسيل ناك ام ةلحرملا هذه يف ؟ًارخاس ًاكاكش ناك

 .هل "رازيس اريروم" هرك

 سادنونيمابيا" بلط دقل .ًالعف مهتطخ نم ًاءزج ةيزيلكنإلا قدانبلا تناك) :باجأ

 عم رمآتلاب انمهتي يك انه ىلإ اهبلج "ايهاب" يف ةسامح كيدّيؤم دشأ ."سفلاكنوك
 وه هقلتخا دقف "ارايبوبيا" يف يزيلكنإلا سوساجلا نع امأ ."راصنألا" عمو ةيبنجأ ةلود

 رعش اذ .هظح ءوسل .ناك انيكسم اولتقي نأ هيروجأم ىلإ رماوأ رادصإب كلذو رخآلا

 .(؟كلذ فرعت تنك له .رمحأ

 قلمحي رمتسا .همف حتفي مل امك ؛ةلضع كرحي ملو "رازيس اريروم" انيع فرطت مل
 ناك امع تاملكلا نم حصفأ وحن ىلع نورابلا تربخأ ةرظن كلتو ؛هلثم ؛نورابلا يف
 .أوت اهلاق يتلا ءايشألا يفو هيف هنظب

 ةرماؤملل ربدملا لقعلا امبرو .كيرش رمآتم تنأ .ًانيقي كلذ فرعت تنأ نذإ) -

 يف ريكفتلا نعمي ناك ول امك ءسأرلا قرطم ةظحل ثبلو هينيع نورابلا ىشاحت .(اهلك
 قحتسي كلذ نإ نظتأ) :نهذلا ءافص داعتسا نأ دعب لاق ًاريخأو .ًايواخ هنهذ ناك نيح

 ةماقإ ليبس يف .مئارجلا هذه لك ىتحو .تارمؤملا هذهو .بيذاكألا هذه لك ؟ءانعلا اذه

 عيمجل عجانلا ًءاودلا نوكيس اذه لك نم ًامجان ًائيش نأ ًاقح نظتأ ؟ةيروتاتكد ةيروهمج
 > .(؟ ةريثكلا ليزاربلا للغ

 لئام عاعشإ َنَذآ جراخلا يفو .همف "رازيس اريروم" حتفي نأ نود ناوث عضب ترم
 توص ءاج ىلعألا قباطلا نمو .لويخ ليهصو تاوصأ تعمسو .سمشلا خوزبب ةرمحلل

 .وطخلا ةلقاثتم مادقأ
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 :ةيصخشاللا ؛ةبضتقملا «ةتباثلا هتوص ةربن يف رّيغت ىندأ نود .ةأجف ديقعلا لاق

 .نيتيركسع نيتلمح اومزه دقو ةيروهمجلا نوضفري حالسلاب نوججدم سانأ انه دجوي)
 اولبقت دق كلف ةيذلا كقلوأ تاودآ سانلا ءالده:ن اف :ةينعوسكوم ةنوأز قشر

 ماظنلا اوقبتسيو ةطلسلا مامزب اوكسميو لضفأ وحن ىلع اهونوخي يك ةيروهمجلا

 لين يف اديعب ًأطوش متعطق دق متنك مكنأ حيحص .ءامسألا ضعب رييغت عم يديلقتلا

 نكمي ُثيح ناكربو ءاهلشيو دالبلا مسقي يبزح مكحو .يندم سيئر نآلا كانه .مكضرغ
 ذنم اهومتنقتأ يتلا بيعالألا لضفب كلذو .ههيوشتو .رومألا رييغتل دهج يأ ريخأت

 تاوق صيلقت نع ًاثيدح كانه ْنِإ لب ؟كلذك سيلأ ءرصنلل ًالعف نوللهت متنك دقل .ةدم
 لظت نل .نوئطخم متنأ امنإ !راصتنالل اي ؟ًاحيحص كلذ سيلأ ,فصنلا ىلإ شيجلا

 :شيجلا نم ضرغلا وه اذه .نورق ذنم اهلالغتسا ىلع متبأد يتلا ةيعاطقإلا ليزاربلا

 دلب قلخو ,نييليزاربلا عيمج نيب ةاواسملا رارقإو .مدقت تادعاو .ةيلو ةدحو نيوكتل

 متنا ."سودوناك" :ليبسلا ضرتعت يتلا عضاوم ا ليزنس انناب كدهاعا .يرصع يوف

 نحن .هدصقن يذلا ام كل حضوأ نل .ليبسلا ضرتعي نم لك ؛زيلكنالا راجتلا
 صخش كنا .يضاملا ىلإ يمتنت كنأل ,مهفت نل .ةيروهمجلاب .نييقيقحلا نييروهمجلا
 نيرشعلا نرقلا نأ نيح يف ًانوراب ءرملا نوكي نأ ةفاخس ىدم كردت الأ .ءارولا ىلإ رظني
 نود ةمئاق انبرحو ؛نادودل نامصخ انأو ثنا ؟طقف تاونئس عبرأ نوضغ يف ادهم

 .(اننيب لاقي ءيش ةمث سيلو ةداوه

 .بابلا وحن هجوتو رادتساو ىنحنا

 دهاش .هعضوم نم كرحتي نأ ريغ نمو .(كتحارص ىلع كركشأ) :نورابلا مت
 يطتمي هدهاش .ناوث عضب دعب رصقلا جراخ روهظلا دواعي مث بتكملا رداغي ديقعلا

 ,رابغلا نم ةباحس يف قلطنيو ماجللا نم اهب كسمي لسارملا ناك يتلا ءاضيبلا سرفلا
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 ناذآ تالبط قرخي نعاقنا ريغ اليوع .رويطلا ضعب ءادن تارافدضلا تزيح بشت

 ذإ ؛توملاب ريذن هنإ .ةريسم يف مهئجافي وأ ًاليل مهظقوي ,مهباصعأ يف رقتسيو دونجلا

 وأ اهسمش ةعطاس ءامس يف عمتلتو حضاو زيزأب ولعت يتلا ماهسلا وأ صاصرلا هبقعي
 تانألا عمستو تارافصلا توص عطقني اهدنع .اهفادهأ برض لبق اهموجن ةرثتنم

 باصي نيياحألا ضعب يفو .ةحيرجلا ءادجلاو زعملاو لاغبلاو لويخلاو راقبألل ةيكاشلا
 وأ دونجلا ناذآ ةباصإ ريفصلاب دصقي ام ردقب هنأ كلذ .يئانثتسا كلذ نكل .يدنج

 .ةداوه الب تاناويحلا فدهتست صاصرلاو ماهسلا نإف .مهحاورأ وأ مهلوقع

 اوفشتكيل دونجلا ىلإ ةبسنلاب نييفاك ابيصأ ناذللا ةيشاملا نم نالوألا ناسأرلا ناك

 نم اوونيقت نيذلا كتلوأ ىلإ ةبسنلاب تح «لكألل نيقحلاص اقسبل نيعيسملا كتيقنأ

 ثيحب ةدشلا نم غلب لاهسإ نم اوناعو .ءوسلا نم غلب وحن ىلع ةيشاملا كلت محل لكأ

 :نيترم ةيشاملا تلتق دق "راصنألا" ماهس نأ .مهيأر ءابطألا يدبي نأ لبق ىتح ءاوكردأ

 ءايحأ ءاقبلا يف اهنوعري اوناك نيذلا كئلوأ اهتدعاسم لامتحاب مث اهتتامإب ىلوألا

 ىلع ضيبألا طفنلا بصي "وتيرب يدوينوربف" دئارلا لعج .ةلحرملا كلت دعبو .نوقزري
 نم وكشيو .لبق يذ نم ةفاحن دشأ دئارلا ادغ دقل .هقرحيو .هطوقس ةظحل ناويحلا

 ذلجر زانح ( سادافيك) لترلا ةرواعم دعب ةليلقلا مايألا رحب يفو .نيعلا باهتلا

 تناك يذلا لجرلا حجرألا يف ناك .لترلا دارفأ عيمج نيب نمو .ًانيزح امهجتم

 امكو .ًابذعتم ًارهاس هيقبتف :نوكي ام حجنأ ىلع دوصقملا ريثأتلا هيف رثؤت تاراّفصلا

 :ملألا نم لاع راوخ طسو طقست يتلا مئاهبلا كلت نع لوؤسملا هّنإف ءظحلا ءوس ىضتتقي

 وهو .اهقارحإو اهيلع ةمحرلا ةصاصر قالطإب رمأي نأ هيلع ببحي يذلا صخشلا وهو

 هعسو يف ام لك لمع دقل .ةيلبقتسم عوج مالآب رذنت هذه لتقلا تايلمع نأ فراع
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 يمحتو ناعطقلا قحلت تايرود نم ًالاجر ًالسرم :ىندألا دحلا ىلإ ماهسلا رثأ ليلقتل

 لعجت ةياقولا هذه ّنإف ؛ًادج ةيلاعلا فيصلا ةرارح يف امأ .ةيقاو ةيدلج ةيطغأب ةيشاملا

 دونجلا دهاش دقل .ةرارحلا ءارج ًانايحأ وبكتو ريسلا يف أاكلتتو ًاقرع ببضتت تاناويحلا

 كلتو .ةدنرتسنستلا دوت املاح فيرلا فوطتل جرخت ىلا تاجرودلا سار له هلال

 نإ .نيمجاهملا ىدل صلمتلا ةيلباق ىلع ليلدتلل الإ ديفت ال ,ةضبقم ,ةكهنم تاراغ
 نأ نكمي ال كلذ نكل .مهترثكب يحوت مهتارافص اهقلطت يتلا ناذألل ةماصلا ةبلجلا

 تاوذ ةطسبنملا يضارألا كلت يف مهماسجأ ءافخإ ًالصأ نوعيطتسي فيك ذإ ,نوكي

 نومسقنم نيمجاهملا نإ :ليلعتلا مهل "رازيس اريروم" ديقعلا مدق دقل ؟حيحشلا تبنلا

 يف ًامايأو تاعاس رظتنت ثيح ةسيئر عقاوم يف روحجب ذولت .ةريغص دج تاعامج ىلإ
 ةطاسوب للضم وحن ىلع تارافصلا توص مخضتيو .تامجأو بئارزو داهوو فوهك
 نأ يغبني ال ةليحلا هذه نإ .نوزاتجي يذلا فيرلا ىلع ميخي يذلا قبطملا تمصلا

 :لجرلا ىلع ريثات يأ ايل سيل ذإ مهعاتا فرضت
 يتلا تاناويحلا نع ريرقتلا ملست دعبو ,ةريسملا فانئتساب رمألا رادصإ دنعو

 لداعي امب رصقأ تقوب كانه ىلإ لصنسو انلمح ففخي هّنإ .نسح اذه) :حرصي .تدقف
 .(فيفختلا كلذ

 مهمامأ ةلزاه تاظحالم يدبي نأ هسفنل حمسي نيذلا نيلسارملا يف هءوده رثؤي

 كئلوأ رضحم ىف نيلسارملا ةيبصع دتشت .تايفولا نم ديزملا نع ريراقت ىقلت املك

 عوضوم هنإ .ًادبأ مهودهاشي نأ نود ؛ًامئاد مهتاكرح ىلع نوسسجتي نيذلا موصخلا
 هنولاسيو (سايستون يد لانروج) ةفيحص لسارم نورصاحي مهنا .ديحولا مهثيداحا
 .هدراومو لترلا باصعأ ىلع هيف ةداوه ال يذلا موجهلا اذه نأشب ًاقح ديقعلا هاري امع

 وأ ماهسلا كلت نع ثدحتي ال "رازيس اريروم" نأ يفحصلا باوج نوكي ةرم لك يفو

 ىلإ لوصولا :دحاو سجاهب .ًاحورو ًامسج .ًايلك لغشنم هنأل تارافصلا كلت عمسي

 نايةعت عت نم.دكاقمجةتا .زارفلا نم ةانصعلاو (دشرملا] نكمش' نا لبق( سوورتاك)

 لاجرل حاتي يك ةعباسلا ةبيتكلا راظنأ فرص الإ اهنم ضرغ ال تارافصلاو ماهسلا كلت
 نأ هسفنل حمسي ال قذاح طباض ديقعلا نكل .باحسنالل دادعإلل تقولا تاباصعلا

 نع ادحاو ًارتميلم لوحتلا وأ يراربلا طيشمتب ىودج نود أدحاو موي دقفي وأ عدحنيب

 رظنلا ةهجو: نيف هناي: لبقعشملا ةئوؤم لوخ نيقلقلا طانشلا ربخأ نقل هل ططخخلا هراسنف
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 دجت فوسف ,نكمي ام عرسأب (سودوناك) غولب وه ةيمهألا ةياغ مهي ام ,كلذك هذه

 .هتالبطصاو هلوقحو ودعلا نزاخم يف .كانه هجاتحت ام لك ةعباسلا ةبيتكلا

 ًاكسمم ًاريغص ًاطباض نولسارملا دهاش .ةريسملا ةبيتكلا تفنأتسا ذنم .ةرم مك

 موجه نع غلبيل لترلا ةمدقم بوص ًاببخ ريسلا ذغي وهو مدلاب ةخطلم ماهس نم ةضبق
 هتنوم) ةبيتكلا لوخد نم تاعاس عضب لبقو ءرهظلا دنع ,ةدملا هذه يف نكل ؟رخآ

 لب طقف ماهسب "وتيرب يد وينوربف" دئارلا ندل نم لسرملا طباضلا تأي مل (وتناس
 لاجرلا هوجو تللبتو داهولا دحأ يف لترلا فقوت دقل .كلذك باشنو سوقو ةرافصب

 نم هّنإ .ةيانعب باشنلاو سوقلا "رازيس اريروم"' صحفتي .ةقرحملا سمشلا يف قرعلاب

 هنأ امك .ًاكيكر ًادش دودشمو ءلوقصم ريغ بشخ نم عونصم ءًادج يئادبلا فنصلا
 .هلوح نولسارملاو "ورتساك يدويبملوا"و "ودنرامات" ديقعلا دشتحي .لامعتسالا طيسب

 مث ءلمعي فيك نييفحصلا يريو ءباشنلاو سوقلا يف هبكري ماهسلا دحأ ديقعلا ذخأي

 ةنألا عيمجلا عمسيف همن ىلإ زوزح تاذ ركس ةبصق نم ةعونصملا ةرافصلا عفري

 حيرج امهدحأ ,يديس .؛ناريسأ انيدل) :ةلزلرملا ءابنألا لسارملا غلبي طقف اهدنع .ةبيئكلا

 | . (لكذلا عظتس رخألاو
 "ورتساك يدويبملوا"و "ودنرامات"و "رازيس اريروم" لدابتي ةيلاتلا تمصلا ةرتف يفو

 ةلاح يف نوفقي ةيرودلا دارفأ نم ةثالث نأب ًاحضوم باشلا طباضلا رمتسيو .تارظنلا

 هجوت نيتعاسب كلذ لبق هنأو ؛تارافصلا عمست املاح فيرلا ةقطنم اوسوجيل مئاد بهأت

 مهنم ًادحاو ْنِإو .طوقسلاب ماهسلا أدبت نأ لبق ًةفلتخم تاهجو .يفصلا ءدب دنع مهتثالث

 نأ تلواحو مهتغلبو ةيرودلا مهتدراط .روخصلا ضعب ءارو مهللست ليبق نيلابنلا حل

 هاجتاب لاح لا يف اببخ "رازيس اريروم" قلطني .حرجف مهمجاه مهدحأ نكل ,ءايحأ مهرسأت
 رخا يف ودعلا هجو ةدهاشم ةركفل ًاريشك اوسمحت نيذلا نولسارملا هعبتي «ةبيتكلا ةرخؤم

 ناريسألا ناك ,ةعاس دعب ةرخؤملا اولصو نيحو .ًاينآ هودهاشي نأ مهل بتكي ال .رمألا

 مهن .ةتبلا وندلاب مهل نوحمسي ال بارحلا يرهاش دونج ةسارح تحت خوك يف نيزوجحم

 ةيصلق تاباجإ نوقلتيو .كامهنا يف نيبيا نيتآ طابضلا نوبقريو ءراوجلا ةقطنم نوسوجي
 قيرط يف وهو .ثالث اهلعل وأ .نيتعاس دعب ”رازيس اريروم" رهظي .نيريسألا اودهاش نم
 .ثدح امع ريسيلا رزنلاب نوغُلبي ًاريخأو .لترلا ةمدقم يف هناكم ىلإ هتبوأ
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 هتنوم" ىلإ انلوصو ىتح ىقبي ال دقو ؛ةئيس ةلاح يف مهدحأ) :ديقعلا مهربخي
 ىنعم ال ذإ ,ةلوثمأ امهتوم نوكي يك كانه امّدعي نأ يغبني .فسؤم ءيش ."وتناس

 .( انه امهمادعإل

 نم ةهاقنلا رود يف ناك ول امك رثدتم وهو ءًامئاد لقنتي يذلا يفحصلا لأسي نيح

 :ًاباترم هيفتك ديقعلا زهي ,ةديفم تامولعم ةيأب مهادوز دق ناريسألا ناك اذإ امع .ماكز

 امهَنِإ .ملاعلا ةياهنو "لاجدلا حيسملا" و هللا نع هل ىنعم ال يذلا داتعملا ثيدحلا)

 لوح امهيمف نم جرخت ةملك ال .نكل .ةياهنال ام ىلإ كلذ لك نع ثدحتلا يف نابغري

 كنيذ ءًادج ريثكلا نافرعي ال امهّنأ ًادج زئاجلا نم .ةميرجلا يف ءاكرشلاو نيضرحملا
 .("وجاب" همسا يقش اهدوقي ةباصعل ناعبات امهنإ .ناسئابلا

 لولحب (وتناس هتنوم) لخديو ةيمنهج ةعرسب ًارئاس لترلا قلطني .لاحلا يفو
 تناك ثيح .ىرخأ تادلب يف هوفلأ امع فلتخي ًاذخأم رومألا ذخأت كانهو .ليللا

 نولسارملا ناك امنيبو ءانه امأ .ةحلسألا نع عيرس شيتفت درجمب يفتكت ةبيتكلا

 يذلا لبجلا حفس لفسأ يف يدنهلا رمتلا راجشأ تحت ةدلبلا ةحاس يف نولجرتي نولازيال

 نأ قبس تارظن تاذ نويع مهل لوهكو لافطأو ءاسن اهب طيحت ةريغص سئانك هب فحت
 لهجلاو دانعب ةدالبلا يعدت ,ةيئان ,ةقثاو الو ةيلابم ريغ تارظن .اهصيخشت اوسرام

 .يرجي اب ماتلا

 ةينيطلا خاوكألا وحن ,ةثالث ةثالثو ,نينثا نينثا نوضكري مهو دونجلا نودهاشي
 مهبناجب ؛ةمواقم نوعقوتي اوناك ول امك .ًادادعتسا ٌةرّهشم مهقدانبو اهنولخديو
 تايرودلا لاجر لكري ,تاخرصلاو رماوألا يودت امنيبو ء.ناكم لك يفو .مهمامأو

 ادبي ام ناعرسو .مهقدانب باقعأ نم تابرضب ةونع اهنوحتفيو ذفاونلاو باوبألا

 قفارم ةعبرأ يف ًاناعطق نورّشحي مهو ةدلبلا ناكس نم فوفص ةدهاشمب نولسارملا
 يذلا ناكملا نم نويفحصلا عيطتسي .مهباوجتسا يرجي كانه .سارح اهسرحي ةجيسم

 ةوسنلا ليوع اهبحاصي ملألا تاخرصو تاجاجتحالاو بابسلا عامس هيف نوفقي

 يفكت ةريصق قئاقد عضب .سارحلا نم صلمتلل نحفاكي نهو جراخلا يف نهتاخرصو

 فوطي .نارين لدابت وأ تاقلط نود ؛ةبيرغ ةكرعمل دهشم ىلإ (وتناس هتنوم) لك ةلاحإل

 نأ نود مهدحو اوكرت دقو .ىده ريغ ىلع بولصملا روصو نابلصلا ةدلب يف نولسارملا
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 رخآ نودهاشيف رخآ ىلإ قفرم نم نولقتني .راج وه ام حضويل مهيلإ طباض يأ مدْقَي
 آريسأ نوري رخآ ىلإ تقو نم .دنجلا بارحب نيزجتحملا لاجرلا فوفص :هسفن ءيشلا

 ىتح ًامطحت مطحت دقو ةبيرز نم هنوبحسي وأ .مامأ ىلإ ًاعفدو ًابرض جراخلا ىلإ داقي

 طسو مهعوقو نم نيبعترم .نيمحازتم نولسارملا عمجتي .هيمدق ىلع فوقولا هيلع قش
 وه كلذ ْنأب نوّكاش مهنكل عقاو وه ام نيمهاف ريغ .ةداوه نود ةنحاطلا ةيلآلا هذه

 .مويلا كلذ حابص ارسأ ناذللا ناريسألا هلع فقشك ا1 ةحيشت

 هعم ثداحتلا نم نونكمتي يذلا "رازيس اريروم" ديقعلا ةطساوب مهكوكش ديأتت

 رمتلا راجشأ تحت متي يذلا ,مادعإلا قبست .نيريسألا مادعإ دعب ءاهسفن ةليللا كلت يف

 ىلإ ةرطضم ةيروهمجلا نأ ىلع صني يذلا يمويلا رمألا طابضلا دحأ ةءارق .يدنهلا

 وأ لهجلا وأ بصعتلا وأ عمطلا ببسب اهدض نوفقي نيذلا كئلوأ دض اهسفن نع عافدلا

 ليزاربلا ءاقبإ يف اهتحلصم .ةدترم ةحيرش تاوهش نومدخي كلذبو .ةدمعتملا ةعيدخلا

 هذه ةدلبلا ناكس مهفي له .لضفأ وحن ىلع اهلالغتسا لهسي يك فلخت ةلاح يف

 ةدلبلا يدانم اهنع نلعي يتلا تاملكلا هذه نأ ًاسدح نوفرعي نيلسارملا نإ ؟ةلاسرلا

 هه اهنا نلف سارخلا فرط: نم ةةودضملا ةعمانسلا تانزلخلا اهاقلعت رداغ توبضب

 : امهاتبقر تدق نيذللا نم وندلاب يلاهألل حمسيو مادعإلا يهتني املاحو .بضغو بخص

 بتري .هيف هليل يضقيس يذلا نكسملا ىلإ ةعباسلا ةبيتكلا رمآ نويفحصلا قفاري

 امك ؛رومألا ,.(سايستون يد لانروج) ةفيحص لثمم ءرصبلا ريصق يفحصلا لسارملا

 .ةفاحصلا لاجر لبقتسي نيح هبناجب نوكي ثيحب_ ةداعلا ترج
 ءارج كدض "وتناس هتنوم" لك بلق مزاللا نم ناك له) :ديقعلا يفحصلا لأسي

 .(؟تاباوجتسالا

 دقل .ةرماؤملا يف فرط مهلك ناكسلاف .ًالعف ءادعأ مهّنِإ) :"رازيس اريروم" بيجي

 مهب اوفتحاف .ًالجر نيسمخ وحن هعمو «ةزيجو ةرتف لبق انه نم "وجاب" يقشلا رم

 سوفن يف ماظنلا بلق لصأت دقل ؟نولسارملا اهيأ ءينعأ ام نورت له .نؤملاب مهودوزو
 .(ينيدلا بصعتلا اهل دهم ىتلا ةحلاصلا ةبرتلا لضفب ,نيسئابلا ءالؤه

 يف ةدقوم ةفوشكملا نارينلاو عومشلاو ةيتيزلا حيباصملا نإ .عايترالا هيلع رهظي ال

 .فايطألاك ةقطنملا ةبيتكلا تايرود سوجت ةملظملا لالظلا يفو .ناكم لك
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 .("وتناس هتنوم" يف عيمجلا باقر عطق يضتقي ناك .نيئطاوتملا عيمج مدعي يكلو) -

 دئارلاو "ودنرامات"ديقعلا هيف هرظتني ناك ريغص تيب ىلإ "رازيس اريروم" لصو
 ذخأ ىلا تفعليو هذي نم ةراشإب نيلسارملا فرصي .طابشلا نم طهرو "سوتاماينوك'

 .(؟تيقب ةباد مك) :ةأجف عوضوملا ريغيو هيدعاسم

 .(يديس ؛ةرشع ينامث ىلإ ةرشع سمخ نيب) -
 "وينوربف"ل لق .ةنيكسملا تاناويحلا ودعلا ممسي نأ لبق دونجلل ةميلو ميقنس) -

 ىلإ "رازيس اريروم" تفتليو ءًاعرسم طباضلا رداغي .(ةدحاو ةرم اهلك اهرحن نمؤي نأ
 :( ده دع نم انعمرحا دقننأ انيلغ) ةراغضلا:طابضلا زئاس

 نوبرشي كانهو .معطملا خوك بوص نولسارملا هجتيو عضاوتملا نكسملا لخاد يفتخي

 سئانكلا نم ةباسنملا ليتارتلا نوعمسيو تاعابطنالا نولدابتيو نوئخديو ةوهقلا

 ,نفدلا لبق نيلجرلا يتثج ىلع نورهاسلا رهسي ثيح لبجلا حفس دنع ةمئاقلا ةريغصلا

 مهعباصأ نوبشني مهو دونجلا نودهاشيو «محللا عيزوت ةيلمع ىلع نوجرفتي كلذ دعبو

 تاراثيقلا ىلع فزعلاب نوعرشي مهو مهنوعمسي وا ذذلت يف ةرخافلا ةميلولا هذه يف

 برشو محللا لكأ يف نوكراشي نييفحصلا نأ عمو .مهتايونعم تعفترا دقو نونغيو
 نولفتحي مهو دونجلا تكلق يتلا ةوشنلا يف نومهسي ال مهنإف ,ركسلا بصق (يدنارب)

 ًالئاس ”ورتساك يدويبملوأ" بيقنلا ءيجي ةزيجو ةدم دعبو .ققحم رصن هنأب نودقتعي امب

 ىلإ ريسلا ةلصاوم وأ (وتناس هتنوم) يف ثوكملل نوططخي اوناك نإ مهايإ
 يف مهقيرط قش يف ةبوعص نودجيس ةريسملا نولصاويس نيذلا امأف .(سودوناك)
 .ماقي نل أطيسو رخآ ركسعم نأ كلذ .بايإلا

 ىلإ 50 رخاس ست رم) ىف ءاقلا ناكتا رزق ةحسحت نانو

 ناراتخي نيذللا نينثالا ىلع بيقنلا حرتقي .هتحص لالتعاب رعشي ذإ (ساداميك)

 رخآلاو ًاريثدت ارثدتم لقنتي يذلا نسملا يفحصلا امهو ,ةبيتكلا عم ةريسملا ةلصاوم

 نم ةيرابجإ تاريسم كانه نوكتس ذإ مونلا نم ًأطسق الانيو ابهذي نأ ءرصبلا ريصق
 .ادعاصف نآلا

 نأ امهل لاقي كويدلا حايص عم يلاتلا مويلا رجف يف نولسارملا ظقيتسي نيحو
 ةاتف دونج ةثالث بصتغا ذإ :لترلا ةعيلط يف تعقو ةثداح نأل لحر دق "رازيس اريروم"
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 ةمدقم ىلإ نالصي نيحو "ودنامات" ديقعلا ةرمإب ةيرس عم ًاروف عضوملا نارداغي .ةقهارم

 .نودلجي اوناكو .رخآلا بنج دحاولا ءرجشلا موذجب اوديق دق نيبصتغملا نادجي لترلا

 ثلاثلا امأ ,يىلصي هناك رخآلا دنت امتي طوس ةبرض لك دنع ملألا نم مهدحأ راجت

 .قاشبنالاب مدلا أدبيو ًارارمحا هرهظ دادزي امنيب سرطغتم ريبعتب هايحم بلوقيق
 (هماليف١لاو (سوراك ادنم)لا نم ةمجأ اهب طيحت رجشلا ةعوطقم ضرأ يف مهنإ

 ةيلمع ىلع جرفتت قيلعلا تاريجشو لاغدألا طسو عئالطلا ايارس فقت .(يبمولاك)لاو

 نيح نمو .ًادبأ نيدولجملا مهنويع قرافت ال نيذلا لاجرلا نيب قبطم تمص دوسي .دلجلا

 .ءاصرب ةباش ةيكابلا نإ .تمصلا ءاسنلا ىدحإا قاناو:ةاواغتبلا دع: رشيدووخا ىلإ

 .اهسبالم قوقش لالخ نم ةيداب تامدك اهيلع ,نيمدقلا ةيفاح .ءيشلا ضعب ةهوشتم

 يتلا هذه تناك نإ نيفظوملا دحأ رصبلا ريصق يفحصلا لأسي نيحو .دحأ اهب لفحي ال

 ."سوتاماينوك" دئارلا بناج ىلإ فقاو "رازيس اريروم" نإ .هسأرب اذه ئموي .تبصتغا
 ةورفو ؛جرس نود نم .هنم تادراي عضب ةفاسم ىلع لوجتت اهّنِإف ءاضيبلا هسرف امأ
 .اوت تطشم نق اهناك ةرشن ةفيظن اهرعنت

 نأ ديب .امهيلع يمغأ دق نيبقاعملا دونجلا نم نانثا نوكي َدْلَجلا يهتني نيحو
 .ديقعلا تاملك عامسل هبتنملا رهظمب رهظي رباكملا ثلاثلا

 ,نوكي نأ بجيو ءوه شيجلا نإ .لاجر اي مكل ًاسرد اذه نكيل) :ًالئاق اذه خرصي

 ىندأ ىلإ ةبتر طابضلا ىلعأ نم ؛ًاعيمج انيلع .داسفلا ىلع ةيروهمجلا تاسسؤم عنمأ

 يتلا ةزبلا نومرتحي نييناملا لعجي وحن ىلع ًامئاد فرصتن نأ ؛بتارملا يف يدنج

 لجأ نم انه نحن .ةوسق لكب نيئيسملا ةبقاعم :ةبيتكلا هذه ديلقت نوفرعت متنأ .يدترن
 يذلا يلاتلا لجرلا صاصق توملا نوكيس .ةاقشلا ةسفانم لجأ نم ال .نييندملا ةيامح

 .(باصتغالا ةممرج فارتقاب بنذي

 نييقلم امهيلع ىمغملا نيلجرلا امسج لظي .هتارابع ىلع ًاباوج ؛ةكرح الو .ةمأن ال
 ينت ال يهو .ةنوئنجم ةرظن اهينيع يف نإ .بيحنلا نع ءاصربلا تّقك .قرخأ عضو يف

 .نيحلاو نيحلا نيب مستبت
 :(هلكأت اعيش ةدوكتملا ةقولخملا هذه اوطعأ١ اهبل ارسم "رازسس اريزوتم" لوقت

 .اهسأر يف ءيشلا ضعب ةسوسمم اهّنِإ) :هنم اوند نيذللا نييفحصلا ًابطاخم فيضيو
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 ؟ًالصأ انيلع لماحتم روهمج نيعأ يف ًالاثم لكشي اهباصتغا نأب لوقلا امكنكمي له
 حيسمملا" َعَّمَج اننومسي ْنَم نأ ىلع ليلدتلل ةقيرط ريخ ليبقلا اذه نم ءيش سيلأ
 .( ؟نوبيصم "لاجدلا

 ةبلجب .رماوألاب رجشلا ةعوطقملا ضرألا بخطصتو .ديقعلا سرف يدنج جرسي

 .ةفلتخم تاهاجتاب ايارسلا يضمت .كرحتت ذإ تاوقلا

 نوئطاوتملا ذخأ) :ةأجف باصتغالا عوضوم يسن دقو "رازيس اريروم" ملكتي
 هنإ ؟"سودوناك" زهجم وه نم نوفرعتأ ؛لضافألا ةداسلا اهيأ لجأ .نورهظي نومهملا
 نمأآلا رورملا زارج وه نهاكلا ءادر :"ميكاوي" بألاب فرعي صخش ,"يبموك' يروح

 .(لضافألا ةداسلا اهيأ ,يكيلوثاك سق !ةناصح ...مسمس اي حتفا ...يلاثملا

 .بضغلا نع ريبعتلا نم رثكأ تاذلا نع ىضرلا نع ربعي ههجو نإ
 ام داع

 .ةبرعلا رج يف نوبوانتي ؛ةيرخص ضرأ ربعو (اريبماكام) طسو كريسلا لهأ مدقت
 نأ نود ًامايأ مهتلحر يف نوضهمي اوناك نايحألا ضعب يفو ءنآلا ةحوفلم يراربلا تناك
 ىلإ مهقيرط يف ًاجاجح نوقتلي اوذخأ (سرولف ساد ويتس) دعبو .ًائيش اولكأي
 ام ابلاغو مهروهظ ىلع مهعاتم عيمج نولمحي ءًاسؤب مهنم دشأ ًاسانأ ؛(سودوناك)

 تناك .فورظلا تحنس امثيحو .نوعيطتسي وحن لضفأب مهعم نيقوعملا نوررجي

 نودؤيو ةيمارغلا صصقلا نووريو علاطلا نوؤرقي 'مزقلا"و ”هلبالا"و "ةيحتلملا ةديسلا"
 هوطعيل ريسيلا رزنلا ىوس مهيدل نكي مل كئلوأ ليبسلا يرباع نكل .جيرهتلا ضورع

 (وتناس هتنوم) يف يفيرلا (ايهاب) سرح نأ اهدافم تاعئاش نايرسل ًارظنو .كلذ ءاقل

 دقف .لاتقلا نس يف لجر لك دنجي ذخأ هنأو (سودوناك) ىلإ يدؤملا قيرطلا عطق دق
 ًابحس نودهاشي اوناك رخآو نيح نيبو .(يبموك) بوص فتلملا لوطألا ليبسلا اوقرط
 اوناك نيذلا (راصنألا) لمع نم ناك كلذ ْنِإف ءسانلا مهربخأ ام بجومبو .ناخدلا نم

 اذه اياحض مهسفنأ مه نونوكيس امبر .ًاعوج ناطيشلا شويج توق يك ضرألا نوبرخي
 .ًاريثك فعض نأ دعب هتكحضو لب هتوص ًالعف "هلبألا" دقف دقل .سؤبلا

 دق مهنأك ىسألا ىلع ثعبي مهتسمخ رظنم ناكو .ًاجوز ًاجوز ةبرعلا اوبحس دقل
 .ةديدش دج ةاناعم اولمحت
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 "ةيحتلملا ةديسل" ل رمذتي ناك .رج ةباد نوكيل "هزقلا" رود ع ةرسم لك يفو

 .نوبهاذ اننإف كلذ عمو ."سودوناك" ىلإ باهذلا نونجلا نم نأ نيفرعت تنأ) :ًالئاق

 نم ههجو ىولت دقو "لاغ" ىلإ راشأ .(عوجلا نم نوتومي كانه سانلاو ماعط ةمث سيل

 .(؟هيلإ نيغصت اذاملا :قنحلا

 رصقأ ادب دقف ملكتيل مامأ ىلإ أفكناو ىنحنا دق هنوكلو ًاقرع ببصتي "مزقلا" ناك

 .ًالعف نضغتي ههجو !ديدقل «كقرغي أل ةيسفت هلا ؟ةريمع نوكنووا سف ام .داتعملا نم

 .ًاريثك فحن دقل .لبق يذ نم رثكأ هردصو هرهظ ىلع ناتريغصلا ناتبدحلا تّدبتو

 سيحمل .يقيقح لجر هنأل :تفتهو "لاغ" ىلإ "ةيحتلملا ةديسلا" ترظن

 يب خوسملا ةطاحإ

 ؟تنأ ام ؟كنع اذامو) :ًاكحض ىنثنا دقو لاق .ةهقهقلا نم ةبون 7 تباتنا

 كر فلا هنالا 11 ىف ذاهب عيطت نأ اهل بيطي ٌهَّمَأ كنإ .كلذ باوج فرعأ .هوأ

 . (هلبق

 نكل .هعفصت نأ .ىرخألا يه ةكحاض ترجفنا يتلا ,"ةيحتلملا ةديسلا" تلواح

 كبار سس موي كارتشا دق .هَمَأ ينوكت نأ نيبحت تنأ) :حاص .اهادافت "مزقلا"

 .(عومدلاب كانيع تقرورغاو هتقدصو (ةمومألا ةلماك انآ نيتركتس» تنك كنأ١كل لاقو

 ةديسلا" هب قحلت ال يك ايرج يضمي نأ ىلإ رطضاف ةلاثق كحض ةبون هترتعا

 ىلإ راسو ًاعجار ”مزقلا" لفق ,قئاقد عضب دعبو .ةهينه هيلع راجحألا تفذق ."ةيحتلملا

 ةداتعم ريغ ةقيرط وأ ةبعل اهنأك .ًامئاد ةلكاشلا هذه ىلع امهتاموصخ تناك .اهبناج

 .لصاوتلا يف

 وأ ةبرعلا بحس يف بوانتلل لَودَجُم ماظن نود نم .نيتماص مهريس يف اوضم

 ةروطخ ريب نأ قيطيب ام رثكأ مهدحأ بعتي نيح نوفقوتي اوناك .ةحارتسالل فقوتلا

 نم نونكمتي ثيح ًاليلظ اعقوم وأ ءام نيع وأ ةيقاس نوفداصي اوناك نيح وأ .ىرخأ

 ,ماودلا ىلع نيظقيتم نودصرتي مهريس يف اوناك .مويلا يف ةرارح تاعاسلا دشأ ءاضق

 نيب ةديرط صنق ىلع نيرداق اوناك اذهلو .ماعط نع اثحب مهلوح ام يف رظنلا نيمعنم
 .رضخأ ءيش يأ غضم ىلإ نورطضي اوناكف «ًاردان ًاثدح ناك كلذ نأ ديب .رخآو نآ

 اهوردقي نأ مهمّلع دق "لاغ ويليلاغ" ناك ىتلا (وريزوبمأ )لا ةرجش نع نوشتفي اوناك
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 ماعطلاب ةهيبش اهلعجي ةنايرلا اهروذجل ةوالحلا ليلقلا شعنملا قاذملا ناك ذإ ءاهردق قح

 .يقيقحلا

 اوفقوت دق اوناك جاجحلا نم اعمج مويلا كلذ رصع يف اوقتلا (سيودوفلا) دعب

 ىلإ باهذلا اوررق ةيرقلا نم ًاسانأ مهبلغأ ناك .مهيلإ اومضناو مهتبرع اوكرت .ةحارلل

 ًالدنص لعتنيو ؛لاورس قوف ةليوط ةرتس يدتري لهك يراوح مهدوقي ناك .(سودوناك)

 هيلإ نورظني هنوعبتي نيذلا سانلا ناكو .نيمك الب اضافضف ًابوث يدتري ناك امك .ًايلبج

 ويليلاغ" سلج ذإو .رخآ ملاع نم ًاصخش ناك ول امك ,مهنويع ىشغي لوجخ لالجإب
 ةرظن هيلع ىقلأ يراوحلا نكل .ةلئسأ هيلع حرطي ذخأ ,لجرلا بناجب ءاصنفرقلا "لاغ
 دعب :ثذحت ليكلا لجرلا نأ الإ .ةسان ىلإ تدحعي رمتساو :هسهفي نأ نود :ةنيئان

 وسر ايس ىذلا (دشرللا :تاوبس ومو ةليدتلا سكلا نر( سودرتاك) نموا
 امأ .ةقدلا هجو ىلع .دحاو مويو رهشأ ةثالث نوضغ يف ءايحا نوثعبي هعابتأف .حيسملا

 ميعنلا نيب ؛توملاو ةايحلا نيب قرفلا :قرفلا وه كلذ .ًادبأ نوتوميف (ناطيشلا) عابتأ
 ىلإ ًادونج لسري نأ (لاجدلا حيسملا) عسو يف .صالخلاو ةنعللا نيب .ميحجللاو

 ىلا نوفتخي فوسلو ,نيخسفتم نوكلهي فوسلف ؟كلذ ىودج ام نكل .(سودوناك)

 _ دحاو مويو رهشأ ةثالث دعب نودوعي مهنكل .,ًاضيأ مه ؛نوتومي دق نينمؤملا نإ .دبألا
 هقمر .(كرابملا حيسملا) سافنأو ةكئالملا ةحنجأ فيفرب ةرهطتم مهحاورأو ؛ةلماك مهنادبأ

 نيحو .عطقم هتوفي ال نأ هدهج ىصقأ لواحي وهو .هانيع تضمو دقو .ةبقاث ةرظنب "لاغ'

 ىلإ لب بسح ناميإلا ىلإ جاتحي ال بورحلا بسك ْنِإ "لاغ" لاق ؛ةظحل لهكلا فقوت
 ؟ءايرثألا شيج دض اهسفن نع عافدلا ىلع ةرداق (سودوناك) تناك له .كلذك ةحلسأ

 رظني مل اذه نأ عمو .يراوحلا هاجتاب تداع مث ثدحتملا نم ىرتل جاجحلا سوؤر ترادتسا

 وأ .ءاينغأ سانأ كانه نوكي نل ءبرحلا ىهنت نيحو .هيلإ ىغصأ هَّنِإف "لاغ" ىلإ
 روخصلا هذه .ءاينغأ نونوكيس عيمجلا نأ ببسلاو .ةتبلا دحأ مهظحالي ال ,ىرحألاب
 ةيلمرلا (سيودوفلا) يضارأو ؛ةبصخ ًالوقح لالتلا تاردحنم ودغتسو «ًاران ريصتس
 يعافألا امأ .(وتناس هتنوم) ىلع ةيمانلا كلت لثم (ديكروالا) راهزأ نم ةنينج حبصتس

 مل ول نآلا نوكتل تناك امك .ءناسنإلا فداصتسف ةيكيرمألا دوسألاو ةيبئذلا بكانعلاو

 .قئاقحلا هذهب سانلا ركذيل ايندلا هذه يف دوجوم (دشرملا) نإ .ةنجلا نم مدآ درطي
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 ذخأ .ًاليوط ترمتسا ةضيفخ ةيبلق تاقهشب مالظلا هبش يف يكبي مهدحأ عرش
 حيسملا يه حورلا .ةداملا نم ىوقأ حورلا نإ .ةقرلا نم ءيشب ؛ةييناث ثدحتي لهكلا

 يفتخيو ءاهراظتنا لاط يتلا تازجعملا ثدحت فوسلو ,ناطيشلا يه ةداملاو كرابملا

 دقو "ويليلاغ" برق ًاعجطضم ناك يذلا ."مزقلا" هادي تسسم .حبقلاو ضرملاو رقفلا

 نيرخا عامس ًانكمم نآلا راص .سانلا رئاس لثم ًاميسوو ًاليوط ًاضيأ اذه ودغيس .روكت

 هسار يراوحلا لاه «نخآلا صخشلا تاتنيبت ىردع مهيق ترس. دقو اكبلاب قرشيجب

 مه اومان مث جاجحلا أده ًائيشف ائيشو .مونلا هبلغ مث .هنم برقألا ذيملتلا مسج ىلع
 اوعمس .ةريصق ةرتف دعبو .مهتبرع ىلإ كريسلا لهأ داع مث .رخآلا دعب ادحاو ؛كلذك

 .ليقث مون يف رخشي ؛همون يف ملكتي ناك ام ابلاغ يذلا "مزقلا"

 اهاميقي مل يتلا بنقلا ةميخ ىلع ,امهضعب نع نيلصفنم "اميروج"و "ويليلاغ" مان

 ناكو .ىصحت الو دعت ال موجن نم ةناطب سأرتي عمتلملا ردبلا ناك .(ارايبوبيا) ذنم
 (سوراك ادنام)لا نم فايطأ هنطقت .ًانكاس ,ةلدتعم ةدورب ًادراب ,ًايفاص ليللا

 ناك نيح يف ؛تمظتناو اهسافنأ تأطابتو .اهينيع "اهروج" تقلغأ .(سوريخبوك)لاو

 نوكيس .ءامسلا ىلمتي ؛هسأر فلخ هاديو ىلعألا ىلإ ههجوو .اهبنج يقلتسملا "لاغ"

 ادج زئاجلا نم .(سودوناك) ةدهاشم نود ةلحاقلا ضرألا هذه يف يهتنن نأ ءابغلا نم

 ريغ ءيش بير الب اهنكل ,ةفارخلاب ةثولتم ,ةجاذسلا دح طيسب .يئادب ءيش اهنأ
 نود نم .ةسايس نود نم انما نود نم .لام نود نم .ةدارإلا ةيرحل ةعلق ...يداع

 .ءارقفلا رقفأ ءامدو ناميإب ماقم ملاع «ضارأ كآلم نود نم ؛ةفرايص نود نم ؛ةسواسق

 ترسل يتيدللا لف اسفل ىتقالتتس ةررمأ نم ىقناام تقتسيسف .فساوو نيواق اذ
 هرعش ذخأ دقل .هسأر شرهيو مستبي عرش ؟يردي ْنَم .ىرخأ (تاسودوناك) انه رشتنت

 ةسيرف قولحم رعشب لقنتلا ناك .عباصألا فارطأب هب كاسمإلا ّدح ًاليوط ادغو ءومني

 نيح ةنولشرب يف هئاقب ةدم ركذتي داع ؟ببسلا ام .فوخلا نم ةئجافم تابونلو قلقلل

 نوقلحي اوناك .نجسلا نيناجمو ىضرملا ةهدر ركذتسا .هومدعيل هب نونئتعي اوناك

 نولكأي_ نييداعلا نيجاسملا نم سارحلا ناك .نيناجملا تارتس مهنوسبليو مهسوؤر

 نم مهيلع جلثملا ءاملا بصب نوذتليو .ًاحربم ًابرض مهبرض يف نوسقيو ؛ىضرملا تايارج

 دقو هسأر حمل املك ةيح ثاعبنالا دواعت تناك يتلا ةيؤرلا تناك كلت .ميطارخلا
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 بناج نم نيبذعملا نيناجملا كئلوأ ةروص :رئب وأ لودج يف وأ ةآرم يف هتروص تسكعنا

 آروخف ناك ةلاقم بتك دق ناك_ ةبقحلا كلت ىلإ ةدوعو .ءاوسلا ىلع .ءابطألاو سارحلا

 لاملا سأر رين نم ناسنإلا ررحت نل ةروثلا نإ .(ىضرملا داهطضا دض) :ناونع تحت اهب

 _ ضيرملاف .يقبط عمتجم يف كلذك ىضرملا لايح زييحتلا نم لب ,بسح نيدلاو

 نع ةناهملاو ةاناعملا لوط يف لقي ال .عمتجملا ةيحض ناك_ ًايلقع ضيرملا امّيسالو
 - اهسفن ةليللا كلت يف مرتحملا لهكلا كلذ لقي ملأ .ةمداخلاو رهاعلاو حالفلاو لماعلا

 نأب_ ةيرحلا نع ثدحتي ةقيقحلا يف ناك نيح يف هللا نع ثدحتي ناك هنأ روصتي وهو
 يروشلا لثملا وه كلذ سيلأ ؟ (سودوناك) يف لاوزلا قيرط يف حبقلاو ضرملاو رقفلا

 ؟ًايلاع ركفي ناك له .هبقرت تناكو نيتحوتفم "اميروج" انيع تناك ؟ىلعألا
 نيح مهعم نوكأل ءيش لك بهأس تنك) :لزغ تارابعب هوفتي هّنأك اسماه لاق

 ام لك ناكو .حافكلا يف يتايح تيضمأ دقو .ةميزه رش "وتيرب يدوينوربف" اومزه

 ةرم ولو ىتح .ًارصن ىرأ نأ دوأ تنك .ةقرفو تاراحدناو تانايخ انركسعم يف تدهاش

 رصنلا قاذم وه امو .ةقيقحلا يف وه ام فرعأو ,ءكلذب روعشلا سسحتأ يك ...ةدحاو

 .(انتعامجل يقيقحلا
 ةنوتفم .ىرخأ تاقوأ يف لعفت تناك امك .هيلإ رظنت تناك "اميروج" نأ ظحال

 سمالتي نأ نود طقف ةدحاو ةصوب امهلصفت كانه نيعجطضم اناك .دحاو نأ يف ةيئانو

 .ايذاه رثرثي عرش دق "مزقلا" ناك .امهادسج

 دقاف تنك نيح ينيلتقت مل مل .كمهاف انأ الو يننيمهفت ال تنأ) :"لاغ" لاق

 روت فلكل نع الدبر نعم سنار اردخ ا نأ نيروحأملا ءلرألا يعيق ل اذان يفرلا
 .(هب نمؤأ امب نينمؤت ال كنإ ؟ىعم تنا اذال ؟طقف

 ام ائيش للعت تناك اهنأك .ةيهارك اهتوص بوشت ْنَأ نود ةلئاق "هروح تسمش

 تلعف تنكل كتلتق ولو ."ونيفور" وه كلتقي نأ هيلع بجي يذلا صخشلا) :طيسب دج
 تلا كلعف ان ةلانخ اوما ايش

 يفو ؛لبق نم هسفن ءيشلا نع اثدحت دق اناك .(همهفأ ال ام كلذ) :"لاغ" ركف

 نيدلا كلذو ماقتنالاو فرشلا .امود ناك امك ملظم هاتم ىلإ يهتني ثيدحلا ناك ةرم لك

 يف انه اهدوجو حيضوت ىلإ ليبسلا فيك_ ةقيقدلا ةيكولسلا نيناوقلا كلت ؛مراصلا
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 :«فرشلا .مهنادبأ ىلع لمقلاو ةيلابلا قرخلا ىوس نوكلمي ال سانأ نيب :ملاعلا ىهتنم

 فيك _ نييليفطلاو ىلاسكلاو ءايرثألا بيعالأو تايلامكلا هذه .لجرلا ةملك .دهعلا

 يف (فاطلألا ةديس) لزن يف هتفرغ ةذفان نم .هنأ فيك ركذت ؟انه امهمهف ىلإ ليبسلا

 نإو .تناك ةصق يكحي لوجتم صاّصق ىلإ عضبتلا مايأ دحأ يف عمتسا ؛.(ساداميك)

 دقو ءباش وهو اهدهاشو ًالفط اهأرق يتلا ىطسولا نورقلا ريطاسأ ىدحإ ,تهوشت

 تلصو فيك .(ناطيشلا تربور) يه ,حرسملل ةفيفخ ةيسنامور ايديموك ىلإ تلوحت

 .ودبي امم هب ؤبنتلا ىلع بعصأ ملاعلا نإ ؟ انه ىلإ

 يرعش اوذخأي نأ ىلإ نيروجأملا مالزألا تعد يتلا بابسألا مهاف انأ الو) :متق

 .هرأشب ذخألا ةذل نم هقيدص مرحي ال يك يتايح ىلع ىقبأ له ."سافياك" دصقأ .مهعم

 .(نييطارقتسألا دحأ فرصت هنأ .حالف فرصت سيل كلذ

 كلت يف ةتماص تلظ اهنكل .ىرخأ تاقوأ يف للعت نأ "اهروج" تلواح دقل

 .ًادبأ رومألا هذه مهفي نل بيرغلا اذه نأب نآلا تعنتقا اهلعل .ةليللا

 (سودوفلا) جاجح لبق .ةيناث قيرطلا ىلإ اوهجوت يلاتلا مويلا حابص يفو
 دح عوجلاو بعتلا مهب غلب ليللا يفو .ًالماك اموي (اسنارف يداريس) مهروبع قرغتساو

 يف دقر ةيناثلا ةرملا يفو .راهنلا ةلحر ءانثأ يف نيترم "هلبألا" ىلع يمغأف .رايهنالا

 مهراهن نع اوئفوك قسغلا دنعو .تام دق هوبسح مهّنِإ ىتح نوكسلاو بوحشلا ةياغ
 تبلجو ءهنم اوبرش .ةيئاملا تاتابنلا قيرفت دعبو .رضخم هؤام ريدغ فاشتكاب ىنضملا

 يشرب اريركلا ىسفأ تاير: نيكومشللا اهبفكب "هليألا" ىلإ ةيرش '"ةنيشقلملا ديلا"
 اودجي نأ امئاد نوعيطتسي اوناك مهْنإ ذإ عوجلا نم ناويحلا ناعي مل .ءاملا نم تارطقب

 ًاناقيسو ًاروذج نوعمجي اوذخأ .مهأمظ اوور املاحو .هماعطإل نيتنثا وأ ةدود وأ تاقيرو

 ةرارحلا دعب مهل ًآمسلب ميسنلا ناك .ًاخاخف "مزقلا" بصن امك ءاهنولكأيل ًاقاروأو
 تعضوو '"هلبألا" راوجب "ةيحتلملا ةديسلا" تسلج .راهنلا لاوط اهولمحت ىتلا ةعيظفلا
 .يه اهريصمك ريبكلا اهسجاه ةبرعلاو اربوكلاو "هلبألا" ريصم ناك .اهنضح يف هسأر

 ىعفألاو صخشلا كلذ ةيامح ىلع اهتردقب نهر اهءاقب نأب دقتعت تناك اهّنأ رهاظلاو
 .مهدم اهملاع نوكتي يتلا ةبكرملاو

 تانيصغلا نيقصاب .نيذذلتم ءلهم ىلع نوغضمي "مزقلا"و "ايروج"و "لاغ" ناك
 فصن بلص ءيش يروثلا يمدق دنع ناك .اهتراصع صاصتما نم مهغارف لاح روذجلاو
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 ناك .ةيفلخلا يضارألا يف ناك نأ ذنمو .ةرسكتم ءارفص ًةمجمج ناك .معن .رومطم

 كلت يف لاجرلا ضعب نأب هربخأ دق مهدحأ ناك .تاقرطلا ىلع ةيرشب ًاماظع دهاشي

 ًاماعط ءارعلا يف اهنوكرتيو .مهئادعأ ثثج نوجرختسيو ضرألا نوشبني اوناك ءاجرألا

 ىلإ كئلوأ حاورأ نولسري اوناك امنإ كلت مهتلعفب مهنأب نودقتعي اوناك مهنأل يراوضلل

 .هيديب ؛كلت نمو ةهجلا هذه نم اهايإ ًابلقم .,ةمجمجلا صحفت .ميحجلا

 اذام .ايارم ,ًابتك يدلاو ىلإ ةبسنلاب سوؤرلا تناك) :يضاملا ىلإ قوت يف لاق

 ملا ىف ؟ ادب نأ يتلا ةيالولا ىف «ناكلا اذه ناب اه يعاب لع ول نظيس ناك
 امدنع هنظ تبيخ دقو .يرمع نم ةرشع ةعباسلا يف تنك ءاهيف هتيأر يتلا ةريخألا

 ناك .ةصاخلا هتقيرط ىلع .رخآلا وه .ًارئاث ناك دقل .ملعلا نم مهأ لعفلا نأ هل تلق

 .(ًارحاس هنومسيو ,هنم نورخسي ءابطألا

 غضمي "لاغ" رمتسا ."ايروج" تلعف امك مهفي نأ ًالواحم ."مزقلا" هيلإ رظن

 .ريكفتلا يف قراغلا هجو ههجوو .ءقصبيو

 ةرسأ الف ؟كرايد نع ًادج اديعب توملا ىشخت الأ ؟انه ىلإ تئج ْمل) :"مزقلا" متق

 :( ةحا ةفلرك ذي قلوب :ءاقذنسا لود انهالت

 .(كلذك "راصنألا"و ,يترسأ متنأ) :"لاغ" باجأ
 دقاع تنأ اذامل .هللا ىلإ ثدحتت الو يلصت ال تنأ .اسيدق تسل) :"مزقلا" لاق

 .(؟"سودوناك" ىلإ باهذلا ىلع اذكه مزعلا

 تنأف نطو كيدل نكي مل نإ .ءابرغلا نيب شيعلا عيطتسأ ال انأ) :"اهروج" تلاق

 .(ميتب

 تفتلي فوسلو .مايألا نم موي يف نطو ةملك لوزتس) :ًاروف "ويليلاغ" باجأ
 ىلع طوطخ لوح نولتاقتي .دودح نمض نيقلغنملا نحن انيلإ .ىضم نم ىلإ سانلا
 .(مهابغأ ناك ام الأ :نولوقيو ,ةطيرخ

 هنابسحي اذخأ امهنأب روعش "لاغ" ىدل دلوتو ؛تارظنلا "اميروج"و "مزقلا" لدابت

 .رخآو نآ نيب ازازئمشا نيرشكم .ناقصبيو ناغضمي اثبل .يبغلا وه
 رش نود ًاملاع نأ نم "سودوغلا" نم مداقلا يراوحلا هلاق امب دقتعتأ) :"مزقلا" لأس

 .(؟مايألا نم موي يف موقيس ضرم الو
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 امك كلذب نمؤأ) .ةدع تارم ًاباجيا هنمارد ايوا .(حبق نوقن) : "لاغ" انكأ

 .كلذ ققحتي يك مهتايح نوبهي سانلا نم ريثكلاو ؛ليوط تقو ذنم .هللاب نورخأ نمؤي

 تومأس .لاوحألا أوسأ يفو ءكانه ."سودوناك" غولب ىلع دينعلا يمزع ببس وه كلذ

 .(هلجأ نم توملا قحتسي ءيش لجأ نم

 الع مث .("ونيفور" دي ىلع لتقتس) :ضرألا يف قدحت يهو "اميروج" تمتف

 نإ هرأثب ذخأيسو انع ثحبي هنأ .هفرشب تقحل يتلا ةناهإلا يسن هنأ نظت وأ) :اهتوص

 . (الجآ وأ ًالجاع

 :ماقتنالا كلذ يدهاشت نأ هفده يعم كءاقب نإ) :اهلأسو اهعارذ نم اهب كسمأ

 مل .رخآلا وه مهفي نأ عطتسي مل "ونيفور" ىتح) :ًاككشم هيفتك زه (؟كلذك سيلأ
 ةدارإلا ةوق .اهمامأ ءيش لك حستكت ةوهشلا نإ .هيلإ ةءاسإلا يتين يف نكت

 اهيمسي امك انسوفن يف ..انماظع يف اهنإ .اهيلع ةرطيسلا كلم ال نحن .ةقادصلاو

 ان .لتعلا ةريفن .. هحناك نقل امذان تبل «ةنبنات "اهكروع" دنعو ىلإ ههجو برق

 لجخن الأ بجي .تايلاثملا عم ضقانتت ال ةيدسجلا ةذللا نإ .ًأطولغم ناك هب دقتعا تنك

 .(نيمهفت ال كنإ .الك ؟نيمهفتا .دسجلا نم

 نأ نكمي ءىرخأ ةرابعبو) :لسوت ةرظن هينيع يفو رسكتم توصب "هزقلا" هعطاق

 أربأ هّنِإو نوعمسي ناشرطلاو نوري نايمعلا لعج هنإ سانلا لوقي ..؟ًاحيحص كلذ نوكي
 لهف :ةزجعملا عنصتس كنأب فرعأ يننأل تئج :هل لوقأ ول .مهحورج نم ّصربلا

 .(؟يتماق ليطيو ينسميس

 يف هل اهمدقي ةبذك وأ ةقيقح ةيأ دجي ملو .ركفلا لبلبم .هيلإ "لاغ" علطت
 ."هلبألا" ىلع ةيسأتم .ةيكاب "ةيحتلملا ةديسلا" ترجفنا ةظحللا كلت يف .باوجلا

 ات ترق هنأ وكتب 3 .مستبي دعي مل .ةوقلا نم ةرذ رادقم هيف قبي مل) :تلاق

 .وفغت نأ لبق ةليوط ةدم وحنلا اذه ىلع يكبت اهاعمس .(ةظحلف ةظحل .ًائيشف

 نإ .ةئيس ًارابخأ مهيلإ تلقن (ابيانراك) نم ةمداق ةرسأ مهتظقيأ رجفلا دنع

 اوذخأ ةقطنملا يف عرازملا باحصأ مهرجأتسا نيذلا مالزألاو يفيرلا سرحلا تايرود

 ديحولا ليبسلا نإو .شيجلا لوصو راظتناب .اهجراخمو (يبموك) لخادم نوضرتعي
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 قيرط كولسب ةليوط ةفاسم فاطعنالاو ًالامش فافتلالاب ادغ (سودوناك) غولبل

 .(ويرازور)و (وكيجنأ)و (اراكاسام)

 ربع ريغص ةيندعم هايم عوبني وهو ؛(وينوتنا وتناس) ىلإ اولصو فصنو موي دعب

 «نيتيم لبق ةدلبلا اوزارن دف كريسلا لاجر ناك ريضخملا ( اراكاسالا) سين قافض

 نويعلا يف ةيدلجلا مهضارمأ ةجلاعمل نولبقي سانلا نم ريثكلا ناك فيك نوركذيو
 تامجهل ةمئادلا ةيحضلا (وينوتنا وتناس) تناك امك .ةقبقبملا ةخئزلا ةيندعملا

 ىتح اوفداصي ملف ؛ةروجهم ودبت مويلاو .ىضرملا بلستل يتأت تناك يتلا تاباصعلا

 وا ءبلك ءناسنإ_ يح قولخم يا اودهاشي مل امك .رهنلا دنع لستغت ةدحاو ةارما

 دنهلا زوج راجشأ اهب فحت يتلا رجح اب ةفوصرملا ةقيضلا عراوشلا يف ءريط
 ىلإ هبرقو قوبب كسمأ .ةأجف "مزقلا" جازم قرشأ كلذ عمو .رابصلاو (سكينفلا)و
 ةديسلا" ترجفنا .قاوبألا ءادأ لوح رثرثي عرشو .ةكحضم ةعلعل قلطأو هيتفش

 ربكأ ةعرسب ةبرعلا عفدي نأ .هفعض ىلع .لواح "هلبألا" ىتح ,ةكحاض "ةيحتتلملا

 اريخا و :تاعللا نم ةلراطخم تاروطق هن ليست" رقاف عمق ناك تسارز هو ةيفعكفب د

 مهيلإ رظن .باوبألا دحأ جالزم بّكري ناك لكشلا هوشم ًاحيبق ًاليئض ًانسم ًالجر اوحم
 .مستبا هل ةيئاوه ةلبق "ةيحتلملا ةديسلا" تلسرأ نيح نكل ؛مهدهاشي مل هنأكو

 باوبألا تأدب .ةقلستم مورك اهيف ةعبرم ةحاس يف مهتبرع كريسلا لهأ فقوأ

 ةعلعل مهتبذتجا نيذلا ةدلبلا يلاهأ هوجو تعرشو .اهعيراصم ىلع حتفنت ذفاونلاو

 عطق يف نوبقني 'هلبألا"و "ةيحتلملا ةديسلا"و "مزقلا" ذخأ .اهنم رظنلا قارتسا يف قوبلا
 غابصألاب مههوجو خيطلت يف اولغشنا ىتح ةظحل الإ يه امو .مهعاتم روثنمو مهتشمقأ

 مقاط نم ةريخألا اياقبلا مهيديأ يف ترهظو .ةقارب سبالمب مهسفنأ نييزتو اهديوستو
 .ةيقرولا (انيترسنوكلا) ةفزعم ؛ةيرحس يصع . قاوطأ ءاربوكلا ىعفأ صفق :مزاوللا
 عرش انيدكف اقينقو :( ادببعنأ كشو: ىلع ضرغلا) :حاصو فنعب هقوب يف "مزقلا" خفن

 نكاسملا نم تجرخ .ًأاوت سوباك نم اوجرخ مهنأكو ,هلوح عمجتلاب نيدهاشملا نم عمج

 ةرفحم ناقيسو عرذأو هوجو ووذ ههبلغأ :نيبق ال سادجاو رامعأ نم ةيرنشن لكانيف

 أكتاو ءيلوألا مهلجو ىلع اوبلغت ذإو .يردجلا راثآو حفطلاو جارخلاو ةلكآلا تاحرقي

 اوراص ؛مامأ ىلإ مهسفنأ اوررج وأ ,ةعبرألا ىلع اوفحز وأ ضعب ىلع مهضعب
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 مهّنِإ .نورضتحي سانأ مهنأ ىلع مهرهظم لدي ال) :"لاغ" ركف .عمجلا ةقلح نومّحضي
 .(تقولا ضعب ذنم اوتام دق سانأ لثم نودبي

 تناك يتلا "ةيحتلملا ةديسلل" مهضعب مستبا .لافطألا اميسالو ؛ًالوهك عيمجلا ادب

 ىلإو اهيعارذ لخاد ىلإ اهايإ ٌةمرابو .مفلا نم اهايإ َةلَبقم اهلوح ىعفألا يولت
 عم هيدؤت "ةيحتلملا ةديسلا" تناك يذلا ضرعلا دلقو "هلبألاب" "مزقلا" كسمأ .امهجراخ

 ,ةمستبم وأ ةداج هوجوب ةدلبلا لهأ جرفت .ًادقع دقعنيو ىولتيو صقري هلعجف .ىعفألا

 نيرظان مهضعب رادتسا .رخآو نآ نيب فاتهلاب نيرجفنمو ؛ًاناسحتسا مهسوؤرب نيئموم

 ًانوتفم يروثلا مهبقار .امهضرع نامدقيس ىتم نولءاستي مهنأك "ايروج"و "لاغ" ىلإ
 ,اهرعاشم ءاوتحال اهدهج راصق تلذب .زازئمشا ةبيطقت يف "اهروج" هجو ىولت نيح يف
 ئدهي مل .ناكملا حرابت نأ ديرتو .مهرظنم قيطت ال اهنأب تسمه ام ناعرس اهنكل
 :نامعألا ىنح اروويه دره ناك ايك هزرارعج ناد نق ءانيع تناك :اههور نفض ؟نيليلاغ"

 اهسفن ىلع ةقلغتم سفنلا لعجت:ةبئانآ :ةطلسلاو ةرثرفلاو بحلا نأش اهتأشةيفاغلا نا

 .بحي ال نأو ءيش يأ ءرملل نوكي ال نأ لضفألا نم ؛معن .نيرخآلاب ريكفت لك يغلتف
 ام لكاشم ةمث تناك ؟ىضرملا هناوخإ يراجيل ءرملا ةحص نع يىلختلا فيك نكلو

 .ناكم لك يف هسأر ملظلا عفر دقو .ةدع سوؤر اهل ةيفارخلا ىعفألاف .اهرثكأ

 ًابضاغ لاق .اهعارذ نم اهذخأف ,ةعاترم ةرفان "اميروج" تناك مك ظحال اهدنع

 تايوق تاباش موي نك .ةوسنلا ىلإ يرظنا .مهيلإ يرظنا .مهيلإ يرظنا) :امومحم
 ,ءايرثألا رارشألا ,ةلّفَسلا ءالك ؟هللا ؟مويلا هيلع نه ام ىلإ نهلاحأ ْنَم .تافيطل

 .(نوذفنتملا ,نوينانألا .نوفاعتملا

 زكرم وحن وطخلا عسوأو ةمومحم لاعفنا ةرظن ههجو ىلعو "امميروج" عارذ كرت

 "نولغام" ةريمألا نع ةبيرغلا ةصقلا يوري عرش دق "مزقلا" نأ ةظحالم نود ىتح ةقلحلا

 ةيحللاو سأرلا ةدلج ىلع ةرمحملا ةورفلا اذ لجرلا نوجرفتملا دهاش .يلوبان كلم ةنبا

 :حماج وحن ىلع هعارذ زهي عرشي وهو ,لهلهملا لاورسلاو .ةبقرلا ىلع ةبدنلاو .ءارمحلا

 نأل انه نولبتو نونّفعتت ال مكْنإ !اوطنقت ال !يناوخإ اي مكتعاجش اودقفت ال) -

 انه مكلاح ىلع مكنإ .ريرش عمتجملا نأل لب ,كلذ ررق دق مويغلا فلخ ًائبتخم ًافيط
 مكنألو .مكاعري دحأ ال نألو ءءاود وأ ءابطأ مكيدل سيلو ؛هنولكأت ام مكيدل سيل هنأل
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 .يناوخأ اي اوملستست ال .لالغتسالاو ةلماعملا ةءاسإو ملظلا ىمست مكتلع نإ .ءارقف

 يضارألا اولتحا ."سودوناك" يف مكل ناوخإ لعف امك .اوروث مكئاقش قامعأ نم
 اوقرس نيذلا :مكبابش مكنم اوقرس نيذلا كتلوأ تاكلتمم ىلع اولؤتساو «تويبلاو

 :(كعتساسا كيف اع
 هتزهو ًابضغ اههجو نقتحا .رارمتسالل ةصرفلا هل "ةيحتلملا ةديسلا" حتت مل

 ٍْغصُم دحأ نم ام !يبغ قمحأ نم كل اي !يبغ قمحأ نم كل اي) :ههجو يف تخرصو

 .مهسوؤر سسحت !لكألا لصاونل انل ًالام اوعفدي نل .مهرجضت كنإ .مهنزحت كنإ !كيلإ

 (!مهدعسي ًائيش لعفا .مهلبقتسم نع أبنت

 الك اوك 4#

 :ركفو .حيصي كيدلا عمس نيح نيتضمغم نالازت ام (كرابملا ريغصلا) انيع تناك

 داك .مويلا كلذل ةوقلا هحنمي نأ برلا لأسو ىلص .لملمتي نأ نودبو .(حيسملل ادمح)

 تناك ةريخألا مايألا يف .نهاولا هندب ىلإ ةبسنلاب هدح نع ديزي نأ مومحملا طاشنلا

 ناك نيحو .جاجحلا نم ةديازتم دادعأ قفدت ءارج ًانايحأ راودلا نم تابون هبيصت

 تناك .ةريغصلا (وينوتنا وتناس) ةسينك حبذم ءارو ًاليل شقلا هشارف ىلع ىواهتي

 كانه ثبلي ناك .ةليحتسم ةحارلا لعجي ناك ملألا نأ دح ىلإ هملؤت هتالضعو هماظع

 باذعلا اذه نم داقرلا هررحي نأ لبق نائنسألا كطصم ةدع تاعاس قلتسم وهو ًانايحأ

 | .يفخلا

 مل ثيحب ةوقلا نم تناك حور اذ ناك هناف (كرابملا ريغصلا) نهو نم مغرلا ىلع

 ةيحورلا تاطلسلا ىلعا اهيف سرامي ناك يتلا ةدلبلا كلت يف هندب فعض دحا ظحالب

 .(دشرملا) دعب

 .رجفلا ءوض ناب فقسلا ةوك لالخ نمو ؛ةيناث حاص دق كيدلا ناك .هينيع حتف

 هتعقر دق "سدقملا داشنإلا" ةقوج ةوسنو "وداراوك ايرام" تناك يذلا ءادرلاب امئان ناك

 بلقلا راعشو يفتكلا حاشولا مثلو يلبحلا هلدنص ىدترا .ىصحت الو دعت ال تارم

 ةئدصلا كلسلا ةعطق هرصخ لوح ماكحإب دشو .هردص ىلع امهيدتري ناك نيذللا سدقملا

 شارف فل .(لابموب) يف ًالفط لازيال ناك ذنم هل (دشرملا) اهاطعأ يتلا ةليوط ةدم ذنم

 الجر ناك .ةسينكلا لخدم دنع ًامئان ناك يذلا ةسينكلا ظفاح ظقويل بهذو شقلا
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 باجأ .(حيسملا عوسي انالوملأدمح) :متق هينيع حتف نيحو .(وكورك) نم نسم

 ملألا نابرق حابص لك مدقي هب ناك يذلا طوسلا هلوانو (دمحلا هل) :(كرابملا ريغصلا)

 رشع هب عقوأو - اشج دق (كرابملا ريغصلا) ناكو_ طوسلا لهكلا ذخأ .برلا ىلإ
 .ةّنَأ ةيأ نود تادلجلا (كرابملا ريغصلا) ىقلت .هتوق لكب زجعلاو رهظلا ىلع تادلج

 .مويلا بئاجو تأدب اذكهو .ةيناث بيلصلا ةراش نانثالا مسر

 .بابلا ىلإ (كرابملا ريغصلا) هجوت ؛حبذملا بيترتل هقيرط يف ظفاحلا ناك امنيبو
 يف (هتنوموليب) ىلإ اولصو دق اوناك نيذلا جاجحلا دوجوب سحأ اهنم بارتقالا دنعو

 ررقي نأ ىلإ بثك نع مهنوبقاري اوناك يكيلوثاكلا سرحلا نأ يف بيرال .ليللا ءانثأ
 هفارتقا زاوج نم فوخلا نإ .كلذب نيريدج ريغ مِهّنِإ مأ ثوكملا مهنكمي ناك اذإ ام وه

 ىلع ررضلا هدوجو بلجي دق صخش لوبق وأ ءديج يحيسم ضفر وأ ءام ًأطخ

 ىجرتي اهلجأ نم ناك ىتلا ءايشألا دحأ كلذ ناك :ملؤم وحن ىلع هداؤف َلَبْلَب .(دشرملا)

 تاقولخملا تارشع دهاشو تاوصأ ةمهمه عمسو بابلا حتف .ىسألا ىهتنمب برلا نوع

 مهقدانبب .يكيلوثاكلا سرحلا نم ُدارفأ كئلوأ نيب سوجي ناك .ةباوبلا مامأ ةطبارم

 .(كرابملا حيسملل ادمح) :دحاو توصب اولاق هوحمل نيحو .قرزلا مهليدانم وأ مهتطرشأو

 مل نم ضهنو ؛بيلصلا ةمالع جاجحلا مسر .(هل دمحلا) :ةقرب (كرابملا ريغصلا) باجأ

 نإ (كرابملا ريغصلا) ردق .روبحو عوج مهنويع يف ناك .نيفقاو ًاضيرم وأ اقوعم نكي

 "دشرملا" بلطي .كرابملا عوسيو برلا ضرأ "هتنوموليب" ىلإ مكب ًابحرم) :دشنأ
 ربيغلو نيباذكلل ناكم ال .قدضلاو: نافألا :ءاذتلل ةباهضسا نودفي نيذلا نم نتغبش

 الق بلا شرأ يف ليزا
 ثدحتي ناك :يلاوخلا مايألا يف .مهلاخدإب أدبي نأ يكيلوثاكلا سرحلا ىلإ بلط

 أشي مل :تاعومجم يف مهيلإ ثدحتلا ىلإ رطضيف ًايلاح امأ .ًادرف ادرف ءجاح لك عم

 رييخصلا" انها انوياعلا ثنااقللا) ويحي ناكو قوعلا لي دعا لل هنأ (ةيشرلا)

 .ةيلوؤسملا هذه يف مهسيل ام صخش َنييعت ريخألا بلط املك كلذو ؛("كرابملا

 نم اومدق دق اوناك .امهلافطأ نم نانثاو اهلعبو هتنباو ىمعأ لجر لخد

 نيجوزلا ادلوو جوزلا ةدلاو تتام قيرطلا يفو .ًارهش تقرغتسا ةلحر كلتو .(اريريك)
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 ةالص ةماقإ عم تيباوت يف لجأ ؟ةيحيسملا ةقيرطلا ىلع بارتلا مهوراو له .نامأوتلا

 قالغنالا دح نيقبدلا نينفجلا وذ لهكلا ناك امنيب مهبقاري (كرابملا ريغصلا) ناك .ىتوملا

 ناك ذإ ,رابكلا اهيف ٌَمرَتَحي ةدحتم ةرسأ اوناك مهَّنأ ثدح .ةلحرلا ةياكح مهل يوري

 ناك امل ادييأت مهسوؤرب نيئموم .هوعطاقي نأ نود ىمعألا ىلإ نوغصي نورخآلا ةعبرألا
 ةاناعملاو عوج لا نع جتانلا جيزملا كلذ نم حمالم ديف ا هولا لله ناك فلوق

 وليب) مهمادقأ أطت نيح جيجحلا ىلع ذوحتسي ناك يذلا يحورلا روبحلا كلذو ,ةيندبلا

 .بيحرتلا عضوم مهنأ ررق ,كالملا حانج فيفرب (كرابملا ريغصلا) رعش ذإو .(هتنوم

 نوددري مهلعج نأ دعبو .ًاموي (لاجدلا حيسملا) مدخ نم مهيف ناك اذإ ام لأس كلذ عمو

 درطب اوضري مل مهّنأو .نييروهمج اونوكي مل مهّنأ هبجومب اوفلح يذلا مسقلا هدعب
 نازوألا ماظن الو «يندملا جاوزلا الو ,ةلودلا نع ةسينكلا لصفب الو ءروطاربمإلا

 سرحلا دارفأ دحأ ةبحصب مهلسرأو مهقناع ,سوفنلا دادعت ةلئسأ الو .ديدجلا سيياقملاو

 نذأ يف ام ءيشب ةأرملا تسمه بابلا دنعو ."افوناليف وينوتنا" رجتم ىلإ يكيلوثاكلا

 ترظتنا ؟( هدانا لا دشرملا) نوقتليس ىتم :فجتري وهو لجو ىف : لايف «ىمعألا
 ."ةوفصلا" نم مهنأب هسفن ثدحي (كرابملا ريغصلا) لعج دج ادع لب نق هباوج ةرسألا

 حرض برلا ناب مهربحيو ظعي هنوعمسيس مهّنإو ءدبصملا يف .ءاسملا يف هولباقم مهنإ

 دوجو نإ .روبحلا طرف مهخّود دقو ,ناكملا نورداغي مهدهاش .ةيعرلا نمض مهلابقتسال
 (كرابملا ريغصلا) ناك .سوفنلل ٌرهطم كالهلاب اهيلع موكحملا ايندلا هذه يف فاطلألا

 ةثالثلا مهاتوم ًايلعف اوسن دق ددجلا نيميقملا ءالؤه نأب نيقيلا هجو ىلع فرعي
 "افوناليف وينوتنا" نوديسو .شيعلا قحتست ةايحلا نأب نورعشي اوتاب مهناو ؛مهنازحأو
 ةأرملاو .:ةحصلا رود ىدحإ ىلإ ىمعألا لسري مث ؛هب ةصاخلا ذاتسألا رتافد يف مهءامسأ

 .نيئاقس لمعلل جراخلا ىلإ دالوألاو جوزلاو ,"اينيلدراس" نيتقيقشلا دعاستل

 -_ اهيعارذ نيب ةطبر لمحت ةأرملا تناكو_ نيرخآ نيجوز ىلإ عمتسي ناك امنيبو
 نم .ناميإ اذ الجر ناك ."افوناليف وينوتنا" ىلع (كرابملا ريغصلا) راكفأ ترقتسا
 ناكلتمي اناكو ءسرادملا يف املعت دق هوخأو وه ناك .برلا ةيعر نم ًادحاو ,ةوفصلا

 ريفولا لاملا عمجل امهتايح اسركي نأ امهل نكمي ناك .ًالامو ةيشامو ,ةعونتم عناصم

 عم كارتشالاب ءهللا ةمدخ كلذ لدب اراتخا امهنكل .مدخلاو يضارألاو تويبلا ءانتقاو
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 ؟ انه "افوناليف وينوتنا" لثم صخش دجوي ْنأ ًةينابر ًةبه نكت ملأ .نيكاسملا مهناوخأ
 اوثةميظنت كلذ لافم :اهرقكأ ام. تالكشم تحدق نا هعمكمحل لطفلا ةوغي لجر

 بلجي مث ء(ايلف ادنزاف) تانازخو (سراب ازاف) رهن نم عمجي ناك .ءاملا عيزوت ةلأسم

 فرعت ةقيرطلا هذهبو .ًاثيدح نيمداقلا جاجحلا نم نوؤاّقسلا ناك .ًاناجم نكاسملا ىلإ

 .ماعطلا مهنوطعي اوناكف .كرابملا حيسملاو (دشرملا) نومذخي مهنأب اورعشو مهيلإ سانلا

 لجرلا مف نم تقفدت يتلا تاملكلا ليس نم (كرابملا ريغصلا) صلختسا ًاريخأو

 ناطبهي اناك امنيب ةتئافلا ةليللا ءاسم تيفوت ةديلو ةلفط يوحت تناك ةطبرلا نأب
 ؛ًاسبيتم ريغصلا مسجلا ناك .رظنو ةريغصلا شامقلا ةعطق عفر .(افارباناك اداريس)لا

 ةديحولا ضرألا ةعطق يف اهتنبا توت نأ ءامسلا فطل نم نأ ةأرملل نيب .دمّرلا نولب

 ريغصلا) لعفف .اهادمع دق انوكي مل .ناطيشلا ىلع ةيصع تلظ يتلا ايندلا هذه يف

 حورلا هذه ذخأي يك برلا ىلإ ًايلصمو "ايزارفوي ايرام" اهايإ ايَّمسم .كلذ (كرابملا
 لآ رجتم ىلإ امهلسرأو .مسقلا نارركي امهلعج مث .هتوكلم داجمأ ىلإ ةريغصلا
 يف ةلكشم نفدلا تايلمع تسمأ بشخلا ةحش ببسبو .امهتنبا نفد بيترتل "افوناليف"

 نفدي نأ هيف ركفي نأ نكمي ءيش عظفأ كاذ ناك .هعاخن يف ةدعر ترس .(هتنوموليب)

 .هنوصي توبات نود نم ربق يف هنامثج

 داشنإلا) ةقوج ةوسن ىدحإ تلخد .جاجحلا نم ديزملا ىلإ ثدحتي ناك امنيبو

 ةيراخف ةريغص ةساط هل "ايروك اينيردناسكلا" تبلج مث .ةسينكلا بيترتل (سدقملا

 مأ) نأ كلذ .(كدحو كل ماعط) :يه "وداردوك ايرام" نم ةيوفش ةلاسرب ةبوحصم

 .ًاعوج نوروضتتي اوناك نيذلا ىلإ هتيارج يطعي نأ دوعت هنأ فرعت تناك (لاجرلا

 حورلا ةوق نم هحنمل هللا (كرابملا ريغصلا) ركش .جاجحلا ىلإ عمتسي ناك امنيبو

 ماعط ةمقلو ءاملا نم تاعرج عضب :شطعلا وأ عوجلا حيرابتب ًادبأ رعشي ال هلعجام

 ناوخألا رئاس لثم اعوج روضتلا مالآ ناعي مل ءارحصلا ربع جحلا لالخ ىتح لب .هيفكت
 لجأ نم همايص تارم ددع يف (دشرملا) ىوس دحأ ههاضي مل كلذ ببسبو .تاوخألاو

 "ريبكلا واوج"و "واوج توبا" ناب ”ايروك اينيردناسكلا" هتملعأ كلذك .كرابملا حيسملا
 .دبعملا يف هراظتنا يف اوناك "افوناليف وينوتنا"و
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 نذإلاب ظحي مل طقف مهنم دحاو .جاجحلا ًالبقتسم نيتعاس ةبارق ةسينكلا يف ثبل
 نأ هل قبس نم ضٌَكرُي مل .بئارض عماج ًقباس ناك (ساينردب) نم بوبح رجات_ ءاقبلل
 يعماج ىلع ناك نكل .شيجلل نؤملا ديروت يدهعتم نم وأ ًاليلد وأ ًايدنج ناك
 ءاسو اوفرعشا قل توبلل اردكرفح لاو اذبا ةةودع الب: اوك ارلحرت نا هناربغلا

 مهعشج ناك .مهتيشام اوقرسو هوعابو مهداصح ىلع اولوتساو ؛ةرطق رخآ ىتح ءارقفلا

 ىلإ (كرابملا ريغصلا) حضوأ .ةرمشلا دسفت يتلا ةدودلا اونوكي نأ اوداكو ءدمهي ال

 يصق ناكم يف دوجوملا ,ناطيشلا لتاقي نأ بجي هّنأب (ساينردب) نم مداقلا لجرلا
 نيدوجوملا جاجحلا غلبي نم لسرأ نأ دعبو .ءامسلا ةمحرب رفظي يك ةصاخلا هتقيرطب ءام

 سمشلا ءوض لعج دقو ءىحض تقولا ناك .دبعملا ىلإ هجوت ؛هورظتني نأ جراخلا يف
 هنأ تاداشرإلاب حضوأ هنكل .هوقبسي نأ نوريثك لواح .ًاضيمو عشت روخصلا قاربلا
 ضفري ناك ةيادبلا يف .يكيلوثاكلا سرحلا نم دارفأ هقفار .هرمأ نم ةلجع ىلع
 :ناوخإلا كتلوأ نود نمف :هنع ىنغ ال قفارملا نأب نآلا كردأ هنكل :هل قفارم ةبحاضم

 ببسب تاعاس هنم قرغتسي دبعملا نع ةسينكلا لصفت تادراي عضب ربع هقيرط قش ناك
 .هيلإ ثدحتلا لجأ نم نوحلي وأ تابلطلاب هيلع نولاهني اوناك نيذلا سانلا ةرثك

 نكامأ نم مدق ًارفن حابصلا اذه جاجح نيب ْنأب ريكفتلا هرواس ًامّْدُق ًايشام ناك امنيبو
 دبعملا لوح محدزا يذلا عمجلا ناك ؟ًاعئار كلذ سيلأ .(اريس)و (سوغالا) يأن ةيئان

 اسانأ اوناك_ كانه ىكيلوثاكلا سرحلا نم دارفأ ةعبرأو وه رصحنا ثيحب ةرثكلا نم

 (دشرملا) رهظيس ثيح ةريغصلا بشخلا باب هاجتاب مهقانعأ تبأرشا رامعألا عيمج نم

 ماق مث قرزألا شامقلا نم ةريغصلا مهعطقب اوحول .راهنلا تاظحل نم ةظحل ةيأ يف

 وهو هسفن ىلإ ثدحت .(كرابملا ريغصلل) بردلا حاسفإب دبعملا يف نوبوانملا مهؤاقفر

 الول هنإ ًالئاق .ماسجألا هب فحت يذلا قيضلا رمملا كلذ يف نيفتكلا بدودحم يشي

 ناطيشلا ناك يتلا ةباوبلا راصلو (هتنوموليب) يف ىضوفلا تداسل يكيلوثاكلا سرحلا

 .اهنم لخديس
 روفلا ىلع كردأ .(هل أدمح) :باوجلا عمسو .(حيسملا عوسي انالومل دمحلا) :لاق

 ىقيسوم ادغ جراخلا يف نينطلا ىتح .هتاذ لوح اهثدحي (دشرملا) ناك يتلا ةنيكسلا

 .انه
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 نوقفدتي جاجحلا نم ديزملا .بألا اهيأ ,ينرظتنت كتلعج يننأل لجخ انأ) :متق
 .(مههوجو ركذت وأ مهيلإ ثدحتلا يننكمي ال ثيحب ةرثكلا نم مهو انه ىلإ

 .(مهلجأ نم حرفأ .صالخلا يف قحلا مهعيمجلا :(دشرملا) لاق

 ىلع بضاغ انأ .موي لك مهنم ديزملا ةيؤرل يبلق جهتبي) :(كرابملا ريغصلا) لاق

 .(اديج مهيلع فرعتلل تقولا نم ًاعستم دجأ ل نال نيضاح انا .يسفن

 نيكسام اناك نيذللا ريبكلا "واوج"و "واوج توبا" نيب .ضرألا ىلع دعق

 "ويرونوه" هوخأ كانه ناك "افوناليف وينوتنا" ىلإ ةفاضإلابو .امهبكر ىلع امهيتنيبرق
 هتلوان .هيطغي ناك يذلا رابغلا نم ًاجاتنتسا تالحرلا ىدحإ نم اوت ادئاع ادب يذلا

 عفلتملا (دشرملا) ناك .ةرطق لك اقوذتم ءطبب هبرشف ءاملا نم ًاحدق "ودارداوك ايرام"

 دسأ) ناك هيمدق دنعو .ًاماق ًابصتنم ريصح ىلع ًاسلاج قماغلا يناوجرألا هئادرب

 تناك_ (دشرملا) يتبكر ىلع دنتسم حبلا هسأرو ؛هرتفدو هملق هيدي يفو ("ابوتان'

 ةقوج) ةوسن تناكو .كباشتملا محافلا دوسألا هرعش يف ةنوفدم ريخألا يدي ىدحإ

 ناكو .تانكاس تاتماص رادجلا ءازإ نهباقعأ ىلع ءاصفرقلا تاسلاج (سدقملا داشنإلا

 :"دينسلا" + "رشرملا"هنا)' :ايسيحشم (كراتملا ريغتسلا) نكف اناث يقتشلا لمحلا

 قفدب رعش .(نييراوح انم لعجف ءيش ال انك .راغصلا هدالوأ نحن ."بيبحلا"و "قئاللا"

 .اسم هسمي كالملا حانج ناك ةيناث ةرمو .ةطبغلا نم

 ناك ."افوناليف وينوتنا"و "واوج توبأ" نيب يأرلا يف ًافالتخا كانه نأ كردأ

 نإو ءلعفي نأ ديري "واوج توبأ" ناك امك (يبمولاك) قرح ضراعي هنأ لوقي ريخألا
 نورابلا ةعرزم تلاز ول اميف بقاوعلا نم يناعتس يتلا يه ناطيشلا ال (هتنوم وليب)

 ناك ول امك ثدحتي ناك .نيومتلل ردصم نسحأ اهنأل دوجولا نم "افارباناك يد"

 ناك .ًايلاع راكفألا هذه لثم نع ثدحتلا وأ ءام دحأ رعاشم ىلإ ةءاسإلا ىشخي

 هينذأ داهجإ ىلإ رطضي ناك (كرابملا ريغصلا) نأ دح ىلإ فيفخ توصب ثدحتي

 نم لجر ناك ذإ ءبير نود نم ةعيبطلل ةقراخ "دشرملا" ةلاه تناك مك ركف .هعمسيل

 ةايحلا ىرجم يف ءرجتملا بحاص ناك ؟هرضحم يف اذكه عنخي "افوناليف وينوتننا" لثم
 هاودع يرست ناميإب اهنع حصفي هؤاراو .ةرهاق هتقاط ,ةعيبطلا ىوق نم ةوق .ةيمويلا
 ناك :؛كاذ راكفألا عبن ءلكي ال يذلا لماعلا كلذ ءتوصلا ريهجلا كلذ .هريغ ىلإ
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 .(يفاشلا مسلبلاب رعاش هنأ .بئتكم ريغ هّنِإ) .(دشرملا) ةلابق ريغص لفط ىلإ لوحتي

 امهثدحتو امهيشق ءانثأ يف ,قباسلا يف ةدع تارم كلذب هربخأ دق هسفن "وينوتنا"ناك

 ةتالوخج ةضق:(دنشرملا) نععىش لك فرحي نا ديري "وينوتكنا" ناك ؛ظعاوملا كقنع

 ىلوألا مايألا كلت يف قايتشاب ركف .(كرابملا ريغصلا) هروثف ءاهرشن يتلا ميلاعتلاو

 نم ناك .ىضقنا يذلا نيرخآلا ىلع حاتفنالاو ةبرحلاب روعشلا يف ؛(هتنوموليب) يف

 اقاضقا ىلا (سوورتاك) ىذا وفة" انوي ارهاسعب نأ. رجتلا بهاضوهتداف

 افشاك هل هبلق "افوناليف وينوتنا" حتف .ناكسلاب ةلهأ ريغو ةريغص لازتال تناك امنيح

 :ًامئاد ةدودشم يباصعأو .ماودلا ىلع ًاردكتم تنك) :هتايح رّيغ دق (دشرملا) نأ فيك

 ينم بيرش هنأب ةفرعملا درجم يفكت نآلاو .راجفنالا كشو ىلع يسأر نأب روعشلا عم

 ريغصلا" اهيأ فاش مسلب هنأ .لبق نم انهم رست ا كيك ان ةعيكسس سما يلعجل

 دق امهنم ًالك ْنِإ ذإ ؛ةليوطلا ثيداحألا لدابت ىلع نيرداق ادوعي مل امهنكل .("كرابملا

 :ييرداي كدقيشم اهنإ دهب ةضاخلا هقايلووسع ةكديععتا
 نع "افوناليف وينوتنا" فقوت ىتم ظحالي مل هنأ دح ىلإ تايركذلا هتقرغتسا دقل

 نأ_ "وجاب" اهديأ دقو ةدكؤم ءابنألا تناك .بيجي نآلا "واوج توبأ" راص .مالكلا

 يضارألا باحصأ رمأي هنأو (لاجدلا حيسملا) ةمدخ يف ناك "افارباناك يد" نورابلا

 (يبمولاك) نأو ,لاغبلاو لويخلاو ءالدألاو نؤملابو نيروجأملا مالزألاب شيجلا ديورسب

 نزاخملا ريخ اهيف ةعرزم :ىنغألاو عسوألا نورابلا ةعرزم تناك .ًايبرح ًاركسعم تراص
 مدعو اهوحم مزاللا نم ناك .شويج ةرشع نو نأ عيطتست يتلاو .عئاضبلاب ةئلتمملا
 (هتنوموليب) نع عافدلا نوكيس الإو ,ناطيشلا تاوق عفني نأ نكمي ءيش يأ كرت

 ىلإ ناتصخاش هانيعو كانه افقاو "واوج توبأ" ثبل .اهلوصو دنع ًاريشك بعصأ
 :ةلوادملا نم ديزل ةججاح الو: .هننقن ءىشلا "افوتاليف :ويتوشنا" لعفو.:(دشرلا) ىعفنق

 ةمعط نوكتس اهنأ مأ (يبمولاك) ىلع ءاقبإلا يغبني اذإ ام سيدقلا فرعي فوسل

 نإف_ ةدع تارم نالداجتي (كرابملا ريغصلا) امهدهاش دقو_ امهفالتخا مغرو .نارينلل

 هاف مهني نأ نم (ةشرملا) نكسي نأ لبق نكل :صقتنل ناك اه ةرخألاب انهروعت

 توبأ" ىضم .(يبموك) نم نيمداق نيحلسم ًالاجر اوناك .دبعملا باب ىلع ةرقن تعمس

 . يدع ىلا هذاك ىقلا رابخألا اه فرعي ىف "ار
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 ةرملا هذه كلذ ناك نإو ."ةيناث مالكلاب "افوناليف وينوتنا" عرش «ناكملا رداغ نيح

 تداكو ىتوملا ددع داز نيدفاولا جاجحلا قفدت ءازإف .(هتنوموليب) يف تاومألا لوح

 سانا لسرا كلذلو :روجقلا نم ديون ىلع قيتطت" نأ ستاتكلا تلخ ةنعتقاولا ةربقملا

 (ويابماكوا)و (سودوناك) نيب ةعقاولا (وينيرلولاتوا) يف ضرأ ةعطق اوروسيو اودهميل

 ناك امتييو :ًاليلق هسارب سيدقلا ًاموأ ؟(دقرملا) قفاوي له: اهينق ةديدج ةريقم ءاشنأل

 يذ قدنخ رفحب مرصنملا مويلا يف يكيلوثاكلا سرحلا عرش فيك يوري ريبكلا "واوج'

 هيديب احولم ء(ايليف ادنزاف) ىلإ (سراب ازاف) ئطاوش نم دتمي جودزم يرخص سارتم
 "ابوتان" دسأ) ىتح ."واوج توبا" داع .قرعلاب عمتلي لّتفملا هرعشو ًاجاعزنا نيتمخضلا

 .نيتلئاستملا هينيعو مخضلا هسأر عفر

 بألا نع نولأسي اوناك .مويلا اذه رجف "يبموك" ىلإ شيجلا تاوق تلصو) -

 .(هورحن مهنأ ودبي .هنع نوشتفي اوضمو ةدلبلا مهلوخد دنع "ميكاوي'

 اينيردناسكلا" نم اهّنإ فرعي ناك :تفتلي مل هنكل ,ةقهش (كرابملا ريغصلا) عمس

 ألم ىتح ؛تلعو تلع اهتاقهش نأ ةقيقح مغر .كلذك .نورخآلا اهيلإ رظني مل ."ايروك
 .دبعملا اهتوص

 هنإ ."ميكاوي" بألا لجأ نم نآلا يلصنس) :قيقر توصب لاق .(دشرملا) كرحتي مل

 .ايندلا هذه يف امث ربكأ ردقب ىتح .كانه نم انتدعاسم لصاوي فوسلو .برلا عم نآلا

 .(لداعلا لجرلا ىلإ ةبسنلاب ديع توملا .انسفنا لجا نمو هلجا نم جهتبنل

 نأ دعب (يبموك) ةسينك يعار نم دسحلا هب دبتسا (كرابملا ريغصلا) عكر نيحو
 ريغ هلخدي ال يذلا زيمتملا ناكملا كلذ يف .يلاعألا يف كانه :ناطيشلا نم نآلا َّنمأ

 .حيسملا عوسي ءادهش

 الك >6 6

 لهأ نأكو نافرصتت شيجلا نم نيتيرود لوصو عم (يبموك) ىلإ "ونيفور" لصي

 .قدانبلا باقعأب جتحم لك نوبرضيو .لزانملا نوشتفي مهف .ءادعألا نم ةدلبلا

 مِهَنِإ .لوبطلا عرقب كلذ نع نينلعم ,ةحلسأ يفخي نم لك توملاب دعَي أرمأ نوقصليو
 مههني ملو ءرمألا رخآ هناكم اوفرع مهنإ "ونيفور"ل ليق .ةسينكلا يعار نع نوشتفي

 ءاجرأ يف "ونيفور" لقنت دعبو .ةيشحولا ةوقلاب آبحس هجارخإو ةسينكلا لوخد نع عدار
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 .رجآ عناص راد يف ةليللا ءاضقل ًانكس دجي .كريسلا لهأ نع ًالئاس ةفاك (يبموك)

 دشأ وحن ىلع نومودصم مهنكل .ةلماعملا ءوسو يرحتلا تايلمع ىلع ةرسألا قلعت

 لوقي ام نوكي نأ دبال ,نذإ !برلا ةسواسق دحأ برضو ةسينكلا حايتجا :سيئدتلاب
 وهو ةدلبلا نع "وئيفور" لحري .ناطيشلا مدخ مه رارشألا ءالؤه نإ :احيحص سانلا

 يف وأ ؟(سودوناك) يف امبر نوكي نأ نكميأ .(يبموك) نم رمي مل بيرغلا نأب عنتقم

 قيرطلا عطقل يفيرلا سرحلا هماقأ سارتم يف ًاريسأ ذخؤي نأ كشوي هنإ ؟ دونجلا ةضبق

 ضعب دعبو ؛هحلاصل نيرخآلا ىدل نوطسوتيو مهضعب هيلع فرعتي .(سودوناك) ىلإ

 رييشلا :كقيو::ةزرضعشم اقرزط كلان ًالامش هحوقي .هقريسم ةلضاوت هل نوخيسس ثقولا

 دنع ةأجف الع يذلا رابغلا نم كردي .ةيقدنب ةقلط توص عمسي .؛بسح ةريصق ةفاسم

 عقوم ددحيو ًامدُق فحزيو ًاضرأ هسفنب فذقي .هيلع رانلا نوقلطي مهّنأ هيمدق
 بثي .هتيدمو هتنيبرق يمريل هيلع ناخرصي .عفترم ىلع ناضبار ناسراح :هيمجاهم
 هذه ىلإ لصي .ذفان ريغ نكر وحن جرعتم طخ يف هنكمي ام عرسأب يرجيو ًابصتنم

 نم قورملاب نيسراحلا نع داعتبالا يف حلفي كانه نمو .هوركم هّسمي نأ نود ةنمآلا ةعقبلا
 هدراطي دعي مل ًادحأ نأب نقيتي نيحو :هتاهاجتا عيضي هنأ ديب .ىرخأ ىلإ ةرخص
 ةهجولا سمشلا ههجوت .ةرجش عذج هنأك ماني هّنأ ةجرد ىلإ كهنم هنإ .حاتريل يقلتسي

 يف محدزت تاهاجتالا عيمج نم ةقفدتملا جيجحلا نم عومج .(سودوناك) ىلإ ةحيحصلا

 ٍراجتو ةيشاملا ناعطق ىلع تلخ نينس عضب لبق همادختسا رصتقا يذلا لحوملا بردلا

 مسجلا ليئض ًانسم ًالجر عمسيو جاجحلا نيب لزني ليللا لولح دنعو .عقدملا رقفلا مهانضأ
 .كانه هدهاش كريس ضارعتسا نع ثدحتي (وينوتنا وتناس) نم ًامداق روثبلاب ىطغم

 نردي ةظحل :ةعبو فعطاقيانا قوذ: ثدعك لهكلا عدي .نونجملاك "ونئيفور" بلق قفخي

 .لادلا رثألا طقتلا دق هنأ

 ىلع ةدتمملا كربلا ىدحإ ءازإ دعقيف ليللا ةملظ يف (وينوتنا وتناس) ىلإ لصي
 ارجاع ادغ هنأ ربصلا دافن نم غلب دقل .راهنلا لولحل ًاراظتنا (اراكاسام) ئطاوش لوط

 ىلإ ةريغص راد نم لقنتلاب عرشي ؛غوزبلاب سمشلا ةعشأ عرشت نيحو .ريكفتلا نع
 ىلع هفداصي يورق لوأ هلدي .ةيلاخ اهمظعمو .ًاماق ةهباشتم اهلكو .ةرواجم ىرخأ

 صيصب ىلع هانيع دوعتت ىتح فقوتيو ؛ةحئارلا هيرك املظم ًالخدم جلي .هبهذم
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 بلقو ؛ةشبرخو ةباتك نم روطس اهيلع يتلا ناردجلا ىلع فرعتلا يف أدبي .ءوضلا

 كانه نكل .يطفن حابصم الو لب ؛ثاثأ وأ روص كانه تسيل .عوسيل شبرخم سدقم
 .اهب اولحر دق نونكاسلا ناك يتلا ءايشألل ةيقاب ىركذ هبشي ام

 اهلوح ةمث .لخدي هتدهاشم دنع ةسلاج ضهنت .ضرألا ىلع ةعجطضم ةأرملا نإ

 .هصيخشت هيلع رسعي ءيش اهنضح يفو .ةرمجمو نارزيخ ةلسو نولم شامق نم عطق

 ةأرملا هجو ىلع يفضي يذلا بغزلا نآلا راثآلا يفتقم ظحالي .ىعفأ سأر هّنِإ معن

 نأ عيطتسي .ًايقلتسم ددمتي ام صخش دجوي طئاحلا نيبو اهنيبو .ًاقاق ًانول اهيعارذو

 ينيع ألمي نزحلا نم ةحمل صنتقي .اهيمدق وأ هيمدقو صخشلا ندب فصن دهاشي

 هيلإ رظنلا يف رمتست .كريسلا نع مارتحاب اهنم رسفتسيو ينحني ."ةيحتلملا ةديسلا"'

 نإ ءاهلكأيو اهذخأي نأ هعسو يف .ةبيئك يهو اريخأ اربوكلا هلوانت مث .هتدهاشم نود

 ًاماعط ذخأيل تأي مل هنأ .هيبقع ىلع ءاصفرقلا سلاج وهو "وئيفور" حضوي .ءاش

 ائيش رضتحي ناك .ىفوتملا نع "ةيحتلملا ةديسلا" هثدحت .ًائيش فشكتسيل لب ءاهنم

 اهبنؤي .اهسفن مولت .ًائموم ءاهيلإ تصني .ةمرصنملا ةليللا يف هبحن ىضق مث ًائيشف
 .اهلكأيل هل اهيطعتو لبق نم "اكيليدا" لتقت نأ اهيلع ناك امبر .بينأتلا لك اهريمض
 لجرلاو اربوكلا نإ .ال لوقتف يه امأ ؟هذقنتس ىعفألا تناك لهف ؛كلذ تلعف تناك ول

 ًاروص "وئيفور" ىلإ ةركاذلا ديعت .كريسلا تايادب ذنم اهتايح اهامساق دق اناك ىفوتملا

 دقل .(يبمولاك) يف ةلوفطلا مايأ مهدهاش نيرخآو رابجلا ”مردب  نعو ,يرجغلا نع

 اهؤلمي ام اذهو .ميحجلا ىلإ نوبهذي تيباوت يف نونفدي ال نيذلا ىتوملا نأ ةارملا تعمس

 نع ةحارصب هلأست .اهقيدصل ربق رفحو توبات عنص اهيلع "ونيفور" ضرعي .ًاباذع

 :لوقلا "ةيحتلملا ةديسلا" ديعت ؟بيرغلا .فجترم توصب "ونيفور" اهربخيف .هاغتبم
 .ةيرقلا مهترداغم دنع مهعم ةلايخلا ضعب هذخأ دقل .هنيعب وه ,لجأ ؟"لاغ ويليلاغ"

 هيلع ريسع كالزف'رفكا ةفاشم عيحس نع ةزحاع ايت إ «ىفوعملا نغ قيدحلا ةواعت

 ؟ادوتح اوتاك لع هم اكعالارقتاك قيس ءاقنلا ليضنألا ىوعاوا تررق:نبقل اذ

 يف هرعش اوصق نيذلا صاخشألا اوناك له .كلذ فرعت ال اهنإ ؟تاباصع لاجر ؟ًاسرح

 مهل مهن لجأ ؟ةنع نوقع ارتاك لع مهسفتا كتلوأ اونوكيول“ الك ؛ (ارايبوجنا)

 . اهيا كلذ قرعت أل اهنا ؟( سوةوتاك) تيرتص اوهجوت لح :كريسلا لهأ اوهقزي
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 ًاطبار ءنفدلل ىفوتملا دعيل ةذفانلا قوف ةتبثملا بشخلا حاولأ "ونيفور" لمعتسي

 هعبتت .ًاجراخ يضميو هفتك ىلع بيرملا توباتلا عفري .نوللا ةقاربلا شامقلا عطقب اهايإ

 عصيو ًاربق رفحي .ةفرجم هنوريعيو ةربقملا ىلإ قيرطلا ىلع نييورقلا ضعب هلدي .ةأرملا

 قلمحي ئتف ام يذلا "ونيفور' اهلأسي .ريغصلا اهماقم ىلإ ةدوعلا دنع ركشلا ليزج

 تنأ) :لوقتو "ةيحتلملا ةديسلا" انيع فرطت ؟مهعم كلذك ةأرملا اوذخأ له :ًاديعب

 عمسي .(سودوناك) نيدصاق "مزقلا" عم تلحر دقف ءالك .معن نأ ئمويف (؟"ونيفور"

 . كب نوعتمتسيف .ةفداصم ثيدحلا ةدلبلا ناحس نم ءاجنمألاو ىضرملا نم طهر

 نكسملا يف حيرتسيل يضمي نأ لبقيف ءفاضتسي .حنرتي راص ثيحب كهنم "ونيفور"
 لجر بلجي ظقيتسي نيحو ليللا لولح ىتح ماني ."ةيحتلملا ةديسلا" هلغشت يذلا

 يف تاضافتنالا نعو برحلا نع امهيلإ ثدحتي .ماوقلا ظيلغ ءيش هيف اساط هتجوزو

 نع "ةيحتلملا ةديسلا" نم رسفتسي ناكملا ةأرملا و لجرلا حرابي نيحو .ملاعلا ءاجرأ

 ىلإ ةبهاذ .ىرخألا يه ءاهنا هربختو فرعت امب هملعت ."ايروج"و "ويليلاغ"

 اهلعل .ةديحو تيقب ْنِإ دشأ اهتيشخ نإ ؟دسألا نيرع جولو ىشخت الأ .(سودوناك)

 .امهتبحص فانئتسا ناعيطتسيو ,ةيناث كانه "مزقلا" ىقلت

 برغلا هاجتاب راثآلا يفتقم يضميو ؛عادولا ةيحت نالدابتب يلاتتا مويلا حابص يف

 يف يضمي .هيلإ نوروجأملا مالزألا هجتا يذلا ليبسلا ناك كلذ نأ نايورقلا هل دكأ ثيح

 طشم ةفاشك ةيرود ىدافتي حابصلا فصتنم يفو .ماجأو كاوشأو تاريجش نيب هليبس

 يأ صنتقي مل .ضرألا ىلع تاناويحلا راثآ صحفتيل رخآو نآ نيب فقوتي .لاغدألا

 يد وكاير) يف هتليل يضمي .راضخلا نم عطق غضم ىلإ رطضيف مويلا كلذ يف ديص
 عطاق) شيج حملي :يلاتلا حابصلا يف هتلحر هفانئتسا نم ليلق دعبو .(اينيجرف

 رابغلا يف عمتلت دونجلا بارح دهاشي .ناسل لك ىلع يرجي يذلا مسالا ؛(باقرلا

 سيل ليبسلا كلذ كلس نم نأ نويورقلا هربخي .مالظلا لولح دعب الإ (ايليز) لخدي
 قيرف ةدهاشم لخا كدي أل امنا .كلذك (راضتألا) نم "رخاب" لاخو لب تنسج ةرقللا

 نم بصقلا تارافص ريفص ”"ونيفور" عمسي : لاغ .ةيدش صحخحش مهعمو مالزألا نم

 .ليللا لاوط ةعطقتم ةروصب رفصت اهنإ .ديعب
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 نيبت الو ةداح راجحأ اهيف رثتنت ةفاج ةطسبنم ضرأ (وتناس هتنوم)و (ايليز) نيب
 .ةظحل ةيأ يف ةيرود ىقلب نأ ةيشخ رذحب هقيرط "وئيفور" قشي .بوردلا راثا اهيف

 رظني .اديحو سيل هنأب روعش هباتني ليلقب كلذ دعب .اماعطو ًءام دجي ىحضلا يفو

 ةزيجو ةرتف دعب هنا الإ .ءيش ال :ًاباهذو ةئيج وطخيو ةمجألا فشكتسي .هلوح ام ىلإ

 ريغيف .مهنم صلختي نأ لواحي .لاجر ةعضب بناج نم دوصرم هّنِإ :عقاولا نم دكأتي
 نولازي ال مهو مهتعنص نوفرعي راثأ وفتقم مهنإ :ةدئاف ال .يرجي .ىفختي .هاجتالا

 تاطايتحا ةيأ ذختم ريغ ؛ًاملستسم ريسلا لصاوي .نييئرم ريغو دج نيبيرق .كانه
 تدان او .زعملا نم عيطق ءاغث عمسي قئاقد عضب دعب .هولتقي نأ اعقوتم ءنآلا

 ةهوشملا *ءاقهملا ةّيبصلا ىري .نيحلسملا لاجرلا حملي نأ لبقو .راجشألا نم ةيلاخ أضرأ
 ثبعت اهنإ .ةدودقملا اهسبالم لالخ نم ةقماغ تامدك نيبت .ةنونجملا ةرظنلا تاذ

 قوس يف ةاعرلا همدختسي يذلا فنصلا نم بصق ةرافصبو اهدي ءلم باود سارجأب

 اوهوفتي نأ نود ءمهنم وندي نأل هل .نيرشعلا وحن مهو .لاجرلا حمسي .مهناعطق
 ةيلجنم ىدم مهيدل نأ ديب ,تاباصعلا لاجرب مهنم نيحالفلاب هبشأ مهنأ .ةملكب
 ,مهيلإ "ونيفور" لصي نيحو .دوراب اهيف ًانورقو نيكاكسو شيطارخ ةقطنأو تانيبرقو

 امهعاستا ىلع اهانيع حتفنت .اهفيخي ال يك مستبي وهو تنبلا هاجتاب مهدحأ ريسي
 سارجألا .اهتنأمطل تاءاميإب موقي وهو .لجرلا ذخأي .كارح نود نم كانه ةسلاج ثكو
 نوقلعي عيمجلا نأ "وئيفور" ظحالي .هقافر ىلإ مضنيف دوعيو اهنم ةرافصلاو ةريغصلا
 .مهقانعأ لوح تارافصو ةريغص ًاسارجأ

 همودقب ةأجافملا مهيلع ودبتال .ماعطلا نولوانتي ؛ةقلحلا هبشي امب نوسلاج مهنإ

 ةيكيسكملا هتعبق ىلإ هدي راثآلا يفتقم عفري .هئيجم نوعقوتي اوناك مهنأكو .ًاعطق
 ئمويو .ماعطلا لوانت يف لاجرلا ضعب رمتسي .(ريخلا ءاسم) :شقلا نم ةعونصملا

 نيجه يدنه هنإ .(كرابملا حيسملل ادمح) :ماعطلاب ءولمم مفب مهدحأ مدمديو ,نورخآ

 ركذي :قالطألا ىلع ارتادفنأل] كرمت آل ءاكت ةبدنو.نوللا ةنيتوتتيز ةرستب و: قش
 نوكي نأ نود توميس هنأ كلذ .هنزحي ام اذهو .(ينلتقيسو "وجاب" وه اذه) :"ونيفور"

 (مجرتملا) . نينيعلا ةيلفنرق رعشلا ءاضيب ةرشبلا ةينبل ةناسنإ -(قهمألا اهركذم) ءاقهملا *
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 لب ؛ةنيغض نود نمو .هباوجتسا يف "وجاب" عرشي .هفرش سند يذلا لجرلا هجو مطل دق

 نيأ ىلإو لمعي نم حلاصلو .مدق نيأ نم هلأسي .هتحلسأ ميلستب هتبلاطم نود نم

 .رخآ لاؤسب عطاقي نيح الإ تماص ريغ .ددرت نود "ونيفور" بيجي .ىقتلا نممو بهاذ

 ىلإ سأرلا نم هنوصحفتيو مهسوؤر نوريدي الو .مهماعط لوانت يف نورخآلا رمتسي

 رركي نأ ىلع "وجاب" هلمحي .اذاملو هنع ثحبي يذلا ام "ونيفور" حضوي نيح الإ نيمدقلا

 نإ ىريل تاباصعلا لاجر ديصتت يتلا ةرايسلا ةيولألا اهيف لد يتلا تارملا ددع ركذ

 مدقي ال هنإف قحلا لوق ةيادبلا نم ررق دق "ونيفور" نأ امب نكل .هسفن ضقانيس ناك
 ضبقلل "وجاب" دصرتت تناك ةرايسلا ةيولألا كلت ىدحإ نأب ملعي ناك له .ةئطاخ ةبوجأ
 ءاوللا كلذ ركذتي هنأ ةقباس نوناقلا ىلع جراخلا لوقي مث .كلذب يردي ناك .معن ؟هيلع

 يف ًاريثك ىناع هنأل (تاباصعلا دراطم) ىمسملا "وديسام ودلاريج" بيقنلا هسأري يذلا

 نكل .كلذك لازأ ال) :"ونيفور" بيجي .(ًاديج راثآ يفتقم تنك) :لوقي .هنم صلختلا

 تماص صخش ةروص زربت .(مهنم صلختلا عطتسأ مل ذإ ينم ريخ كل نيعباتلا نيبقعتملا

 ةمجألا لخاد يف بوذي مث ام ءيشب هربخيل "وجاب" نم ونديو ءرخآو نيح نيب ةمجألا نم
 "ونيفور" بقاري .ررقملا ريصملا نع راسفتسا البو ءربص دافن نود نمو .حبش هنأكو

 نورمطيو مهمادقأ ىلع (راصنألا) ضهني .ماعطلا لوانت نم نوغرفي مهو ةعامجلا

 هيلإ "وجاب" رظني .(وكيالا ) رجش ناصغأب مهدوجو راثآ نوليزيو مهمحف تارمج

 ال .(ًالوأ يفرش ٌذقنأ نأ بجي) :"وئيفور" بيجيف (؟كحور ذقنت نأ ديرت الأ) :لوقيو

 ذخأ دق هنع ثحبت يذلا بيرغلا) :متمتي مث تاظحل عضب "وجاب" ددرتي .دحأ كحضي

 ىلع هلاجر عم لحري ةيلاتلا ةظحللا يفو .("افارباناك يد" نورابلا ىلإ ."يبمولاك" ىلإ

 نيدوسأ نيرسن كلذكو ؛ضرألا ىلع ةسلاج لازتال ءاقهملا "ونيفور" دهاشي .مهلويخ
 .توصلا شجأ لهك يأ لثم حنحنتلاب امهيترجنح نافظني (وريزبما) ةمق ىلع نيعباق

 ةعاس فصن يضقنت نأ لبق نكل .ريسلا لصاويو روفلا ىلع ءالخلا ضرألا رداغي

 نوكت ,هيعو ديعتسي نيحو .هناكم يف راهني هلعجي ىلك كاهنإ_ للش همسج باتني

 رعب ا( نا داتهبك )كرد اقع لتمر لرألو متاحا تافسلر الس ماع ار او مقر

 هاجتا يف ةيناث قلطني .ثبع يف ثبع وه امنإ هلعاف وه يذلا نأب اعنتقم ءّرملا طابحإلاب

 ًاباهذو ةئيج اهيف رم دق ناك ةقطنم هزايتجا ةقيقح نم مغرلا ىلع .هنأ ديب .سكاعم
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 كلاسملا لك عقاوم فرعي ثيح .يشملا هيف ملعت موي لوأ ذنم ىصحت الو دعت ال تارم
 ودبت مويلا ةلحر نإف ءخاخفلا بصنل نكامألا لضفأو .ءاملا نع ىرحتي نيأو «:ةرصتخملا

 رثإ ةرمو .بائتكالاب روعشلا هنع أرديل حفاكي نأ ةظحل لك يف هيلع نأو ؛يهبنت ال اهنأك

 ةعيتسم قت نق ةقيفر ةركتم نفرالا نإ .مويلا كلذ رصع هب ملح ء "يش هدواعي ىرخأ

 كانه نمو .؛(وتناس هتنوم) نم اييزف ردح رسنلا صرخ .ةظحل ةيأ يف ًاعالتبا هعلتبتن

 لب :حاتريل فقوتي مل ليللا لاوطو .تاعاس رشع نم لقأ (يبمولاك) هغولب قرغتسي
 ال ؛هتلوفط ىضماو اهيف دلو يتلا ةعرزملا هزايتجا ءانثأو .تاقوألا ضعب يف ًايرج قلطنا

 الو ,سانلا نم ليلقلا ىوس دجوي ال هنأ فيكو ؛ةراضلا باشعألاب ةاطغم يه مك ظحالي

 الو ةيحتلا دري الف هنويحي نيذلا لامعلا ءارقف نم ًاليلق ًاددع ىقلي .ماعلا روهدتلا ةلاح

 .ةدعبم ىلع هنوعباتي مهنم ليلقلاو ؛هليبس ضرتعي دحأ ال .مهتلئسأ ىلع بيجي

 رمتلا راجشا تحتو ةعيضلا رصقب طيحملا فرشتسملا ىلع نوحلسم لاجر دجوي
 نيب نولقنتي نوؤتفي ال نيذلا لامعلا ءارقف نع ًالضف .يروطاربمإلا ليخنلاو يدنهلا

 انيفور" ريش .ةضفخم:لفاوتلا تايسيشك لا .مدخلا نكاسمو نزاخملاو تالبطصالا

 نود نمو ءماظنلا نم عون يأ نود نمو .مامتهاب مهايإ ًابقارم مالزألا بوص انيوهلا

 لدابت ىتح الو لب .ديدهت وأ خارص ال .هئاقلل ءالؤه مدقتي .مهنيب اميف مالك يأ لدابت

 ىلع نودشيو هب نوكسمي راثآلا يفتقم مهغلبي نيحو ."ونيفور" نيبو مهنيب ةيوخاو ةلكسا

 .هنيكس وأ ةيلجنملا هتيدم وأ هتنيبرق نوذخأي الو .هنوبرضي ال .لفسألا ىلإ هيعارذ

 نوتبري هنيع تقولا يفو .ةطاسب لكب هليبس نوضرتعي امنإ .هيلع اوسقي الأ نولواحيو
 .لقعلا توص ىلإ عمتسب ب نأ لب ادينع نوكي الأ هل نولوقيو هنويحيو هرهظ ىلع

 نبحو .مهنع ىأني نأ لواحي هنكل .رخآلا وه ,مهبرضي اال .ًاقرع راثآلا يفتقم ببصتي

 .عجارتلا ىلع ًاروف نارخآ نانثا هربجي :مامأ ىلإ ةوطخ وطخبو .مهنم نينثا نم صلختي
 يلخي .هسأر سكنبو "وئيفور" نعذي ًاريخأو .تقولا ضعب هذه ةبعللا ةهيبش رمتست

 ةذفانو .رودملا يفقسلا ديمرقلاو .نيقباطلا يذ ىنبملا ىلع ةرظن يقلي .هليبس لاجرلا

 ةيناث هليبس لاجرلا ضرتعي لاحلا يفو ؛مامأ ىلإ ةوطخ وطخي .نورابلا بتكم
 غلبي يذلا رظانلا "وكراتسرا" وه .هفرعي صخش جرخيو ةعيضلا رصق باب حتفني

 هذه يف كلبقتسيسف نورابلا ةلباقم ديرت تنك نإ) :ًافطلتم هل لوقي .مهرماوأ مالزألا

 .(ةقيقدلا
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 يل بيرغلا ماسيس له) :ةديهنت "ونيفور" ردص قلطي
 اللا .شيجلا ىلإ هميلستب موقيس) :هسأر "وكراتسرأ" زهي

 .(كلذ فرعي نورابلاو .ينصخي صخشلا اذه) :"ونيفور" متمتي

 له .هايإ كميلستب نورابلا موقي نلو .هلتقتل كل سيل هنإ) :"وكراتسرأ" رركي

 .(؟هسفنب كل كلذ حضوي نا هنم ديرت

 هتبقرو هيغدص ةدروأ تخفتنا دقل .(الك) :ههجو عقتما دقو "ونيفور" بيجي

 .ًاقرع ببصتو ؛هانيع تظحجو

 رخآلا صخشلا كلذل لقو .يبارع دعي مل هّنِإ نورابلل لق) :رسكتم توصب لوقي
 .( ىنم اهقريم علا ةأرملا لعقل ضام:ىتنإ

 .هنم ءاج يذلا قيرطلا يف ًارئاس يضمي مث ريدتسيو قصبي
 6 د6 46

 وهو بتكملا ةذفان ربع "ونيفور" "لاغ ويليلاغ"و "افارباناك يد" نورابلا دهاش

 يطعأو .محتسا دق "ويليلاغ" ناك .مهنكامأ ىلإ نودوعي مهو ًةليغشلاو سارحلاو لحري
 ةعومجم تحت ةعقاولا هتدضنم ىلإ نورابلا داع .يدتري ناك امث ًاريخ ًالاورسو ًاصيمق

 ,نايلغلا دح ةراحلا ةوهقلا نم حدق كانه ناك .طئاحلا نم ةالدملا طايسلاو ىدملا نم

 تارشح ملاع لثم "لاغ" صحفتي داع مث .ةيئان ةرظن هينيع يفو ةفشر اهنم فشترا
 وهو هدهاش نا ذنم وحنلا اذه ىلع "لاغ" صحفتي ئتف ام هنإ .ردان فنص هاوهتسا

 نم هلاجرو "وكراتسرا" بناج نم .عوجلا نم ًاروضتمو اكهنم .هبتكم ىلإ هب ىتؤي
 .ةرم لوأ ملكتي هعمس نأ ذنم هصحفت نم دازو .مالزألا

 ىلع رصأ ام اذإ "وئيفور" لتقب مهرمأتس تنك له) :ةيزيلكنالاب "لاغ" لءاست

 .(هلتقب رمأتس تنك دقف .كلذ نم نقيم انأ ءلجأ ؟احقو حبصأ ام اذإو ,لوخدلا

 هتلتق دقف .تام دق "ونيفور" نإ .تاومألا لتقي نأ ءرملا عيطتسي ال) :نورابلا باجأ

 هل ان ررتعتم كنف تكل هلع توما ديت تنك ولو: متم "ووش" تقرع قنص كنا

 :( كلذ نم رغا تانغ سورا فرقاه لتعم ذاع هد رحل تقكو

 يحس ىفا ان اردع لبشتا ا رجناو لعشر قاع اهنيو ناكسلا نم ًاقودحس معن
 ةطخ تناك .[نورابلا عابتأ دحأ هلدي يزيلكنا ليكو] :لوقي (سايستون يد لانروج)
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 يأ .هنأ ىلع اذه نم ريخ ناهرب يأ :"لاغ"ل ًاليلد "ونيفور“ َمدخَتْسَي نأ ةعراب

 ؟بيرغلا عم رماتلا يف اكرتشم ناك ؛نورابلا
 همهفأ مل يذلا ديحولا ءيشلا) :تجنشت دق تناك ول امك هعباصأ كرحي وهو لاق

 لوخدلا ىلع موعزملا ليكولا ءارغإل "سادنونيمابيا" اهمدختسا يتلا ةجحلا ةيهام ناك
 الجر تعضو نيح هتباح دق امبر ءامسلا نأ طق يخم لبقتي مل .ةيفلخلا يضارألا ىلإ

 يف ءنآلاو .لبق نم مهنم ًادحأ قلأ مل .بيرغ فنص نييلاثملا نإ اقح .هيدي نيب ايلاثم
 اريروص" ديقعلا وه يناثلا .مهنم نينثا عم لماعت يل راص ءريغ ال مايأ ةعضب رحب
 .(قباطتت ال كمالحأو همالحأ تناك نإو .رخآلا وه :نيملاحلا نم كاذ :لجأ ."رازيس

 نمو .ةذفانلا ىلإ ىضم .هريكفت لبح هيلع عطق جراخلا يف ديدش بارطضا ثدح

 ةعبرأ لب "ونيفور" نكي مل داع يذلا نأ ظحال يندعملا كبشملل ةريغصلا تاعبرملا لالخ

 :لوقي "لاغ" عمس .مالزألاو "وكراتسرأ" مهب طاحأف اولصو تانيبرقب نيحلسم لاجر
 وه ناك نإو ,هفيض وأ هنيجس امإ ناك يذلا لجرلا كلذ_ ("سودوناك" نم "وجاب" هنإ)
 ال نيفقاو اوناك مهنم ةثالث .ددجلا نيمداقلا يف رظنلا نعمأ .وه امهيأ فرعي ال هسفن

 .ًاريصق .(ولكوباكلا) نم ناك ."وكراتسرا" ىلإ ثدحتي ناك عبارلاو ةملكب نوهوفتي
 ربع دن ةبدن هلو ,غوبدم ريغ دلج اهنأك ةرشب اذ ءبابشلا ةلحرم زواج ؛نايكلا نيتم
 هدهاشو .ءتارم عصب اباجيإ هسأر 'وكراتسرا" ره .'وجاب" ناك امبر . معلا .هلك ههجو

 .نكسملا وحن هجوتي نورابلا

 .(لفاح مويلا اذه) :هراكيس نخدي وهو نورابلا متم
 عسوب ناك نكل ؛ماودلا ىلع هنأش وه امك ءريبعتلا ضماغ "وكراتسرا" هجو ناك

 .ًاعاترم ناك مك فرعي نأ ؛كلذ عم .نورابلا

 .(كيلإ ثدحتلا ديري ."وجاب" هَّنِإ) :زاجيإب لاق
 نم .نآلا ةفرغلا رداغت نأ دوأ) :ًالئاق "لاغ" ىلإ تفتلا ءنورابلا بيجي نأ لدبو

 .(ةسداسلا يف ..ًاركبم ماعطلا لوانتن فيرلا يف انه نحن .ءاشعلا تقو كيقتلأس .كلضف

 ةعبرألا كئلوأ مه اوؤاج نم ناك نإ رظانلا نورابلا لأس ةفرغلا "لاغ" رداغ نيح
 جراخ نيرشتنم لقألا يف (راصنألا) نم ًالجر نيسمخ نم برقي ام كانه ءالك .طقف

 .معن ؟ "وجاب" وه (ولكوباكلا) نأ نم ًادكأتم ناك له .رادلا
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 (؟دمصن نأ اننكمي له ؟"يبمولاك" اومجاه ول ثدحيس يذلا ام) :نورابلا لءاست

 كلت ىلإ لصوتو هنيع لاؤسلا اذه هسفن لأس دق ناك ول امك "وكراتسرا" باجأ
 ًاضيأ مه .ءالؤهو .مهيف قثأ دعأ مل لاجرلا نم ريثك كانه .انفتح ىقلن دق) :ةباجإلا

 .(ةظحل ةيأ يف "”سودوناك" ىلإ نوقلطني دق

 . (ءاقللا اذه رض نأ ليراو :ةلخذا) :لاقو:ةورابلا دنت

 .ديدجلا مداقلا هعمو ةظحل دعب داعو "وكراتسرأ" جرخ

 اعفار ءرادلا بر نم ةدراي دعب ىلع (سودوناك) نم مداقلا (ولكوباكلا) فقوت

 نينيعلا كنيت يف ام ًاحملم فشكتسي نأ نورابلا لواح .كلذ ءانثأ يف هتعبق

 دق هنأ ليق يتلا عئاظفلاو مئارجلا نع ,ةحوفلملا حمالملا كلت يفو ,نيدونعلا نيتريغصلا

 *يرونس بلخم وأ ةيدم وأ ةصاصرل ًارثأ نوكت دق يتلا ةعيظفلا ةبدنلا نأ .اهبكترا
 دق .كلذ ادع ام يفو .اهشاع دق ناك يتلا ةفينعلا ةايحلاب ركذت ءشحوتم مخض

 ىلإ مهنويع نوعفري اوناك نيح هلامع نكل .هضرأ يف لامعلا ءارقف نم ةطاسبب بسحي
 هينيع يف ناقدحت اتناكف "وجاب" انيع امأ .ماودلا ىلع فرطت كلت تناك .هينيع

 ةلذم نود ؛ةرشابم

 ناك ”وضاو كل 1١ ريحا هلاك

 .(معن) :لجرلا لاق

 .لاثمت هنأك كارح نود هفلخ ًافقاو "وكراتسرأ" ناك

 كبهنو كلتقو كتاقرسب عاقصألا هذه يف رامدلا نم ترشن دقل) :نورابلا لاق

 .(فافجلا لعف املثم

 مايألا كلت تضم دقل) :بلقلا هرعشتسي مدن وأ ضاعتما نود "وجاب" باجأ

 نآلا يننإ .ام اموي اهيلع بساحأس يتايح يف اهتبكترا اياطخ كانه .نآلا تضقناو

 .(ناطيشلا ال برلا مدخأ

 تايلاسرالل (نيششتوباكلا):ءابآلا ةربتاثتناك كلت توضلا ةربت:نووابلا نصحخش

 اريروم" ةربن .(وتناس هتنوم) ىلإ جحت تناك يتلا ةسدقملا ةلئاجلا فئاوطلا ةربن ؛ةسدقملا

 (مجرتملا) . (خلا رومنلاو دوسألاو ةرهلا) تايرؤنّتسلا ىلإ ةبسن *
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 مهرواست ال نيذلا كئلوأ ةربن .قلطملا نيقيلا ةربن اهنإ ركف ."لاغ ويليلاغ" ةربن :"رازيس
 ءرملا كلذ ء(دشرملا) عامس ىلإ ةرم لوأ لوضفلا هب راث ,ةرغ نيح ىلعو .ًادبأ كوكشلا

 .نيدلا يف ًابصعتم ًاصخش ًايقش رّيصي نأ ىلع رداقلا يقشلا

 (؟ انه ىلإ تئج مل) -

 .(اهرخآ نع "يبمولاك“ قرحأ يكل) :نئمطملا توصلا باجأ
 .هتفقوو هتوصو نورابلا ريباعت هادشنالا ريغ .(؟ اهرخآ نع "يبمولاك" قرحتل) -

 قحتست ضرألا هذه نإ .اهريهطتل) :ديدش ءطبب ًاثدحتم (ولكوباكلا) حضو

 .(ءانع لوط دعب ةحارلا
 نعمأ دقف ,هشأج ةطابر داعتسا دق ناك يذلا نورابلا امأ ."وكراتسرا" كرحتي مل

 يف .اهب صحفتي ناك ام ًاريثك يتلا اهسفن ةقيرطلاب قباسلا تاباصعلا لجر يف رظنلا
 تكرحت ةأجف .ةربكم ةجاجز ةدعاسمب هتبشعم يف تاعورزملاو تاشارفلا ءأدهألا مايألا

 .هلاوقأ لوصأ نم ضمغ ام ىلع فرعتيل ,لجرلا اذه راوغأ قمعأ ربسل ةبغرلا هيف
 حتافلا ”اليتسأ" رعش دّسِق يهو "انايتسابس" ةروص هرطاخب ترم هسفن تقولا يفو
 .ههجو عقتما .بهل نم ةقلح طسو نوللا

 ؟هلعاف وه ام سيعتلا "دشرملا" اذه كردي الأ) :هبضغ رمضيل هدهج ىصقأ لذب

 اذه نأب كردي الأ ؟رسألا تائمل توملاو عوجلا ينعي اقرح عرازملا بيرخت نأ ظحالي الأ

 .(؟ "ايهاب" ةيالو ىلإ برحلا بلج دق نونجلا

 ةيتآ "ةيروهمجلا" نإ .ليجنإلا يف روكذم هنإ) :قرخي ال دومصب "وجاب" حضوأ
 .("هتنوموليب" لضفب نوذقنيس ءارقفلا نكل *ةحئاج لحتس :"باقرلا عطاق" كلذكو

 .(؟ةءارق درجم .ًاموي ليجنإلا تأرق له) :نورابلا متق

 ءاج دقل .كتلئاع كلذكو لحرت نأ كنكمي ."دشرملا" هأرق دق) :(ولكوباكلا) باجأ

 دقف .ةنوعلم ةنيدم "يبمولاك" نإ .ةيشامو ءالدأ هعم ذخأو انه ىلإ (باقرلا عطاق)
 .(ناطيشلا فص ىلا تزاحنا

 لب طقف يلجأ نم سيل .ضرألاب ةعرزملا يوست ناب كل حمسأ نل) :نورابلا لاق
 .(ضرألا هذه ىلع ءايحأ مهؤاقب دمتعي نيذلا سانلا تائم لجأ نم

 (مجرتملا) . ةفينع ثراوك نم كلذ ىلإ امو لازلزلا . نافوطلا < ةلزانلا وأ ةحئاجلا *
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 مل هنأ ًاحضاو ناك .(كتياعر نم ًاريخ كرابملا حيسملا مهاعريس) :"وجاب" باجأ

 ًاراتحم ادب دقل .مارتحالاب مستت ةربنب ثدحتيل هدهج ىراصق لذبي ناك .ةءاسإلا دصقي

 .ةنيبلا ةقيقحلا لوبق نع نورابلا زجع ببسب

 .("هتنوموليب" ىلإ عيمجلا هجوتيس ؛لحرت نيح) -
 هجو نم ًاحسم ناكملا "رازيس اريروم" حسميس كلذ ءانثأ يفو) :نورابلا لاق

 1: شيلا ديف اعافو. لكشت ال نيكاكيسلاو شرلا قداتي نأب كردت: الآ .:نرألا

 لداجتلا اثبع ناك املثم هعم لقعلا ميكحت ةلواحم ًاثبع ناك .كلذ مهفي نل ءالك

 هدومع يف ًأطوبه يرست ةريرعشقب نورابلا رعش ."لاغ" عم وأ "رازيس اريروم" عم
 .ةينالقع ال ءايمع دئاقع هلحم تلحو هباوص ٌدقف دق ملاعلا نأ ول امك .يرقفلا

 ؟بوبحلاو ةيشاملاو ماعطلاب .سانلا اهيأ :نودوزت نيح ثدحي ام اذهأ) :لءاست

 يه هذهأ .يموق اوذؤت وأ "يبمولاك" اوسق نل مكنأ "افوناليف وينوتنا" عم قافتالا ناك

 .(؟هدهعب اهيف "دشرملا" يفي يتلا ةقيرطلا

 .(برلا ةعاطب مزلم هنإ) :"وجاب" حضوأ
 .(؟ اهرخآ نع يراد اوقرحت نأ مكرمأ يذلا وه هللا نأ كلذ ىنعم) :نورابلا متق

 يغبي ال) :يدج مهف ءوس يأ بنجت دصق ول امك ,ةسامحب (ولكوباكلا) هححص

 نأ هنكمي ةرداغملا يف بغري نم لك .كتلئاع وأ تنأ كئاذيا يف ببستلا "دشرملا'

 .(رداغي

 رادلا هذه قرحت كعدأ نل .كندل نم ميرك فطل اذه) :امكهتم نورابلا باجأ

 . (لحرأ نل يننإ .اهيلع يتأتو

 مل نإ) :افسآ حضوأ مث ,ههجو ربع هبدنلا تصلقتو ؛يسالخلا ينيع ّلظ يشغ
 ىلإ رطضأس .مهتاويح ىلع ءاقبإلا نكمي سانأ لتقو موجه نش ىلإ رطضأس رداغت
 دحأ ىقبي نل هنإ مث .يحور ىلع لوتقلا هذه لك خونت نأ ديرأ ال يننأ .كترسأو كلتق

 1 ةركراشتمراا لكي ةدقلقلا ىلإ ةؤيهرتا د( تراحبل .ًابرقت
 .ًانئمطم ًاباوج نايجرتت هانيعو رظتنا
 (..ةرداغملا عيطتسأ ال انأ ؟اعوبسأ ينحنم نأ كنكميأ) :نورابلا متت ًاريخأو

 يننكمي ال .كعم بحت ام لك ذخأت نأ كنكمي .ًادحاو ًاموي) :"وجاب" هعطاق
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 كانه نوكأ نأ دب الو "هتنوم وليب" ىلإ هقيرط يف ناظيشلا ْنِإ .كلذ نم رثكأ راظتنالا
 ها انف ا كنا

 تاملك .هيلإ هرهظ ريدي وهو ,فاضأ مث رادتساو .ًاليلق ةيكيسكملا هتعبق عجرأ
 .(كرابملا عيسملل ًادمح) :"وكراتسرا" هفلخو بابلا نم هجورخ ءانثأ هفارصنا

 ناك امنيب ءردقو هلاعشإ داعأو دامرلا حازأ .أفطنا دق هراكيس نأ نورابلا ظحال

 نمض هتدعاسمل مودقلاب "رازيس اريروم" ةبلاطم ناكمإلا يف سيل هنأ ,ناخدلا ثفني

 هسفن لأسف .(ويناترس) لا نم ناك ءرخآلا وه ؛هنأ مث .هل "وجاب" اهحنم يتلا ةلهملا

 تطبترا نيتللا ضرألا هذهو رادلا هذه ريمدت ةركف "اليتسأ" ىقلتتس فيك ًايذختسم

 .ًاقيثو ًأطابترا امهب امهتايح

 ىلع "ويليلاغ"و هنيمي ىلع ”اليتسا" .ماعطلا ةفرغ يف ناك ةعاس فصن دعب
 مدخلا رانأ دقل .أكتملا ةيلاعلا ةيواسمنلا يساركلا ىلع نوسلاج مهتثالثو .هراسي

 ماعطلا لوانتي اذه ناك "لاغ" نورابلا بقار .دعب لح دق مالظلا نكي مل نإو حيباصملا

 ناك .ةداتعملا ةاناعملا تاراما ههجو ىلع تناك امناو . ذذلتلا هيلع ودبي نأ نود ةقلعملاب

 ادع اميف 9 ديب .هيقاس يطميل .ءاش نإ ,جورخلا هعسو يف نأ رب دق نورابلا

 يهو_ بتكي هتفرغ يف لظي "لاغ" ناك .هعم اثدحتم اهيضقي ناك يتلا تاظحللا

 ام لك نع يريرحت نايبب نورابلا هبلاط ."رازيس اريروم" اهلغشي ناك يتلا اهنيع ةفرغلا
 نت تلعف 4)[13"لاغ" هلاس."'سفلاكتوتغ سادت وتنفانب ا" ةتاقل لتمهل قزح نق ناك

 دض يدنع حالس ريخ تنأ) :هسأر نورابلا ره .(؟ يحارس قلطيس لهف .تبلط
 دق ناك يذلا زارفألا هعياقك ىف نورابلا كش: ىرخا ةملكب يروتلا ةفيول :( قئادعأ

 .هلوضف راث ,هتبآك ةرمغ يف ؟راهن ليل .نذإ شبرخي نأ نكمي ناك اذام .هنم هبلط
 .(؟عئاظفلا نم ريثكلا هباكترا هنع رهتشا لجر ؟يلاثم لجر) :"لاغ" توص هأجاف

 اناك يذلا ثيدحلا فنأتسي ناك ءراذنإ نود نمو :يدنلتكسالا نأ نوراسبلا كردأ

 .هبتكم يف هفارطأ نابذاجتي
 !ًايلاثم "رازيس اريروم" ديقعلا نوكي نأ يف ةبارغ دجت الأ) :ةيزيلكنإلاب باجأ

 نأ .هصخشل ةطلسلا ىتح الو امبر لب .ميركتلا وأ لاملا همهي الف .بير نود ,كلذك هنإ

 .ينقتلا مدقتلا ةدابع ,ةيموقلاب ميقس روعش :لمعلل هكرحت يتلا يه ةدرجملا رومألا
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 ىضوفلا نم دلبلا اذه ذقنيو ماظنلا ضرفي نأ ىلع رداقلا وه هدحو شيجلا نأب ناميإلا

 .(..."ريبسيور" رارغ ىلع يلاثم هّنِإ .داسفلاو

 يف .هنأ اركفم .هتطوفب ثبعي ذخأ مث ؛ةدئاملا فظني مدخلا دحأ ناك امنيب تمص

 ةظحل .ىنقو .دامرو ضاقنأ ىلإ لاحتسا دق هلوح ءيش لك نوكيس .ةمداقلا ةليللا

 ثودح عنميو ةأجف (يبمولاك) يف "رازيس اريروم" هودع شيج رهظي نأ :ةزجعم عوقو

 .ةميرجلا كلت

 نم ريثك لاح وه امكو) :ةقيقحلا رعاشم نع هريبعت فشكي نأ نود ,فاضأ
 .(همالحأ قيقحتب رمألا قلعتي نيح حماستم ريغ هنإف ؛نييلاثملا

 تقو "مرم وتانيا" ةعلق يف لعف ام فرعتا) :فاضا ."لاغ”"و هتجوز هيلإ ترظن

 اوناك .ًاصخش نينامثو ةسمخو ةئم مدعأ دقل ؟"ونايرولف" لاشراملا دض ةيداحتالا ةروثلا

 يعامجلا مادعإلا نوكي نأ دارأ .هيلإ ةبسنلاب ًائيش ريغي مل كلذ نكل ءاوملستسا دق

 .(نيرخآلل ةربع

 ةرطيس ىلإ رقتفت يهو_ ةيزيلكنإلا تملكت .(مهباقر رحن دقل) :ةنورابلا تلاق

 نيحالفلا ةيمست فرعتأ) .رذحب عطقم لك ةظفلتم ؛ةئيطب_ ةغللا ىلع ةريسيلا نورابلا

 .(باقرلا عطاق_ ؟هل

 نأ نود نم آوت هيلإ مدق يذلا نحصلا ىلإ رظني ناك .ةريغص ةكحض نورابلا قلطأ

 ودغي نيح يرجيس ام روصتت نأ كبسح) :ىسألا نم ريثكلا اهيف ةربنب لاق .هدهاشي

 ال مهنأ فرعي هنإ .يلاثملا كلذ ةمحر تحت زيلكنالل نوبحملا ,نويكلملا ."سودوناك" راوث

 _ "ةبقاعي" اوناك نإ "ةيبوقعيلا" ةيضقلل ةدئاف وذ كلذ نكل .عقاولا يف كاذ الو اذه

 نمؤي وهو .اعبط ؛ليزاربلا ةحلصمل ؟لعاف وه ام لعفي اذاملو .هسفن ءيشلا ينعي اذهو

 .(كلذك رمألا نأب احورو ًابلق .هحراوج لكب

 يف ناك .(يبمولاك) رمدتس قتلا رادلا ةفلا ىف ركفو ؛ةبوعصب هماعط دردزا

 .قطقطت اهعامسو :ءيش لك مهتلت يهو اهتدهاشم هعاطتسم

 "سودوناك" يف ءاسعتلا كئلوأ فرعأ) :هيفك يتحار بطرتب سحي وهو لاق
 نأب مهعنقي نأ لاجد يأ عسو يفو .تافارخلاب نونمؤيو نولهاج مِهّنِإ .ًادج ةديج ةفرعم
 ةمارك ووذ .ًاريثك اوناع ,ناعجش موق . اذه نع ًالضف .مهنكل .تءاج دق ملاعلا ةياهن
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 عم نيفطاعتمو نييكلم مهنوكل نولتقي فوس ؟ًايثبع ًاعضو اذه سيلأ .ةدلص ةيرطف
 دحأو يناثلا "وردب" روطاربمإلا نيب نوزيمي ال ,ةقيقحلا يف .مهنأ نيح يف ,زيلكنالا
 مود" كلملا روهظ نورظتني مهو .هرتلكنا عقوم نع ةركف ةيأ مهيدل تسيلو .نييراوحلا

 .(مهنع عفاديل رحبلا عاق نم "وايتسبس

 فاضأ .ماخسلاك هل همعط ادب ماعط ةمقل دردزاو همف ىلإ ةكوشلا عفرف داع

 رثكأ ىتح مهرّذحي نأ لب .نيفقثملاب قثي الأ ءرملا ىلع نإ "رازيس اريروم" لاق) :ًالئاق

 .("لاغ" رتسم اي ,نييلاثملا نم هرذح نم
 ىلإ يضمأ ينعد) :ديعب .ديعب نم رداص هنأكو هينذأ "لاغ" توص غلب

 ًاريثأت ًارثأتم ادبو ,هانيع تعمتلا دقو قارغتسا ٌريبعت ههجو رمغي ناك .("سودوناك"

 نفتلشا) مودي نمذأ اه. لحأ نمد رف انيلضنا ليم: يق: تومأ نأ فيرا افي
 يف ام لجأ نيكاسملا ءاسعتلا ءالؤه لثمي .افيخس هلبأ يمايأ متخأ نأ ديرأ ال .هلجأ

 ام لصفت يتلا ةيواهلا مغر ينمهفت نأ كعسو يف .روشتف ومست ةاناعم :ايندلا هذه

 ان

 .ةفرغلا رداغيو ةدئاملا يلخي نأ مداخلا ىلإ ةنورابلا تأموأ

 هلوقأ امو .ًاحجبتم تسل يننكل .جذاس يلعل .ًادبأ كعفنأ ال انأ) :"لاغ" فاضأ

 ىلإ ,تاطلسلا ىلإ يايإ كميلست ةتبلا كيدجي نل .ةعقاو ةقيقح لب ًازازتبا سيل
 مهتا يك الام يل تعفد كنأب مسقأس .تررطضا اذإ بذكأسو .ةملكب هفأ نل .شيجلا

 يننإف ,بذهم ديس تنأو ريقح هنأ عمف .هلعفي مل ءيشب "سفلاكنوغ سادنونيمابيا"
 ل نأ كل ريخو«نورانبلا اهبأ ناودعاانا .ماودلا ىلع "يكلملا" ىلع "يبوقعيلا" لضفأس

 .(كلذ ىسنت

 .ةفرغلا ةرداغم اهنأ ىلإ ةراشإ يف ةنورابلا تكرحت

 ناك ام لك نكل "لاغ" ىلإ عمتسي ناك .(كترداغمل موزل ال) :ًالئاق نورابلا اهفقوأ
 ؟ "اليتسا" رابخإ ىلإ ليبسلا ام .(يبمولاك) مهتلتس يتلا رانلا وه هب ريكفتلا هنكمي

 .("سودوناك" ىلإ يضمأ ينعد) :لوقلا "لاغ" ررك

 ملأ .كنولتقيسو ءادعألا نم "راصنألا" كدعيس ؟ضرغ يأل نكل) :ةنورابلا تفته

 .(؟"سودوناك"ب كلذ لك ةقالع ام ؟يوضوفو دحلم كنأ لقت
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 ,ةنورابلا اهتيأ .ةكرتشملا رومألا نم ريثك "راصنألا" نيبو ينيب) :"لاغ" باجأ
 (؟لحرأ نأ يل له) :لأس مث ةظحل تكس .(كلذب نوملعي ال اوناك نإو

 :هتجوز هتبطاخم يف ةيلاغتربلاب ثدحتلا ىلإ نورابلا لوحت ,يردي نأ نود نمو
 اهيلاع نولعجيو "يبمولاك" نوقرحيس مهنإ ."اليتسا" اي انه نم لحرن نأ انيلع)
 ,مهب لتاقأل لاجر يدل سيل .هلعفن نأ اننكمي رخآ ءيش يأ كانه سيل ,اهلفاس
 .كارح نود ةدماج ؛كانه ةسلاج هتجوز دهاش .(راحتنالا اهنارسخ قحتسي ال ةيضقلاو

 تفتلا .ءامغإلا كشو ىلع اهنأ نظ .اهيتفش مضقت يهو ءرثكأف رثكأ اهنول بحشي

 كيفاوأ فوس .هثحب بجي ةيدجلا غلاب رمأ "اليتسا"و انأ انيدل ءىرت امك) :"لاغ" ىلإ
 .(قحال تقو يف كتفرغ يف

 يف اهتديسو (يبمولاك) ديس ثكم امنيب .ًاروف ىلعألا قباطلا ىلإ "لاغ" دعص

 عم هثيدح نع نورابلا اهربخأ .اهمف حتفت نأ نود ؛ةنورابلا ترظتنا .نيتماص ماعطلا ةفرغ
 نكت مل اهنكل .ةئداه ودبتل دهج نم اهعسو يف ام لك لذبت تناك اهنأ ظحال ."وجاب"
 ًاقيمع ًابح اهبحأ دق ناك .فجترت تناكو ىتوملا بوحش ةبحاش تناك .قيفوتلا لك ةقفوم
 دقفت اهدهاشي مل .ةدشلا تاقوأ يف اهب ًابجعم ناك .كلذ نم رشكأو ؛ماودلا ىلع

 ىلع رم .سارملا ةديدش ٌةأرما ةيفزخلا ةيمدلل قيقرلا رهظملا ءارو تناك .طق اهتعاجش

 نل امهّنأ اهل حضوأ .ءوسلا دض عفادم ريخ هل نوكتس ,كلذك ةرملا هذه يف ءاهنأ هرطاخ

 بئاقح يف امهتاينتقم ىلغأ اعضي نأ امهيلع نأو .امهعم ًابيرقت ءيش يأ ذخأ اعيطتسي
 .ةليغشلاو رادلا مدخ ىلع ىقبتي ام عيزوت لضفألا نم ْنأو ءاهورمطيو

 دجوي الا ءنذا) :انضتم. اذعألا دحأ ناك ول انك نكيتخ دج تون ةنورابلا تلاق

 .(؟هلمع نكمي ءيش يأ

 لتقل لب ءانب رارضإلل اوقلطني مل مهنإ عقاولا يف .ءيش ال) :هسأر نورابلا زه
 نأب سحأ املو .هيفتك زه .(قطنملاو ةجحلاب مهعانقإل لاجم ال .ضرألا ةحارإو ناطيشلا

 كلت .رهظلا دنع ءًأدغ لحرنس) :ثيدحلا ىهنأ .هب دبتست نأ كشو ىلع تناك فطارعلا

 .(اهايإ ينوحنم ىتلا ةلهملا يه

 تكطصاو .قلق نم ًاقيمع اهنيبج دعجتو نآلا اههجو نّضغت .ةنورابلا تأموأ

 .(ليللا لاوط لمعن نأ انيلع ًامازل نوكيس .ءنسح) :ضهنت يهو تلاق .اهنانسأ
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 لك نع "انايتسابس" ربختل تضم دق اهنأ فرعو .ةفرغلا رداغت نورابلا اهدهاش
 تادادعتسا هعم ثحبو "وكراتسرا" بلط يف لسرأ .رخآ ءيش يأ لعفت نأ لبق .ءيش

 رتافد فالتإ يف ًاليوط ًاتقو ىضمأو هبتكم يف هسفن ىلع بابلا قلغأ مث ؛ليحرلا

 نيتبيقح نم رثكأ ألق ملف هعم اهذخأي نأ ءاش يتلا ءايشألا امأ .لئاسرو قاروأو

 دق "اليتسأ"و "انايتسابس" نأ ظحال "لاغ" ةفرغ ىلإ دعصي ناك امنيبو .نيتريغص
 .كانهو انه نوعرهي مدخلاو تامداخلاف .مومحم طاشن تيبلا داس .ًالعف لمعلا اترشاب

 :ةعيضاولا بئاتشاو: قيداكصلاو :لالشلا نكلام:قاردلا نم ءابشا ني رتتمو# يشأ نيلماح

 ءانع هسفن فلكي نأ نود "لاغ" ةفرغ لخد .مههوجو ىلع عزجلا تارامأو نيسماهتم
 "لاغ" عامس دنعو .ريرسلا بناجب يتلا ةلواطلا ىلع بتكي ًاسلاج هدجوف .قرطلا
 .نيتلئاستم نينيعب هيف قلمحو هدي يف لازيال هملقو هرصب عفر ,ةفرغلا هلوخد توص

 نم نأ فرعأ) :عقاولا يف ةريشكت تناك ,ةماستبا فصن مستبي وهو نورابلا لاق

 "رودافلس" عراوش ربع كضرع وه هلعف ىلع يغبني ام .ةرداغملاب كل حامسلا نونجلا

 لمكي مل .(..ةفئازلا ةيزيلكنالا قدانبلاو فئازلا كنامنجو كرعش اوضرع املثم "وير"و

 .هبائتكا طرف نم ةلمجلا

 نم نآلا ابرتقا دق نورابلاو ناك .(ةيضقلا لوح نظلا ئطخت ال) :"ويليلاغ" لاق
 كعم نداهتا نل .كتالكشم لح يف كدعاسأ نل) .تسمالت امهبكر نأ ىتح امهضعب

 .(هتميق حالس لكلو برح ةلاح يف نحن .ًادبأ

 صخش :ًالعف هنع ىأن دق ناك ول امك نورابلا هيلإ رظن .ةموصخ هتوص يف نكت مل
 .يثبع .يذؤي ال .ةروصلا فيطل ؛ليئض

 يتلا تاقوألل قيقد فيرعت كلذ .هتميق حالس لكل) :ضيفخ توصب ررك

 كئلوا بسحي نا برغتسا ال ."لاغ" ديس اي ابيرق انيلع لحيس يذلا نرقلل ءاهشيعن
 .(تند دق ملاعلا ةياهن نأ نيناجملا

 قافشإلاب ةأجف رعش هنأ دح ىلإ يدنلتكسالا هجو ىلع ةاناعملا نم ريثكلا ظحال
 نيب بلكلاك توميل يضمي نأ وه أقح هلعفي نأ ديري يذلا ديحولا ءيشلا) :ركف .هيلع

 هنأ ةقيقحلاو .لاطبألا ةتيم توميس هنأب دقتعي هّنإ .مهمهفي الو هنومهفي ال سانأ

 ءوس ةيحض ةاجف هلك ملاعلا هل ادب .(هلبألا ةتيم :اماق توه نأ ىكحي امك تومي

 .هل جالع ال مهف
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 يف كشأ تنك نإو .كانه ىلإ كذخأي ليلدب كدوزأس .لحرت نأ كل) :هل لاق

 .("سودوناك" كلوصو ناكمأ

 .ركشلاب ئتأتي هعمسو ءقرشي "لاغ" هجو دهاش

 مهرطاشأ ال تنك ّْنِإو .نويلاثملا يننتفي .كحارس ٌقلطم انأ اذامل فرعأ ال١ :فاضأ
 تنأ انهن دقت هكن ازا فلئاعتلا نم ءىشي وعش دك هقلذ عم وكلو .ًانالظإ هرعانتم
 .(بّكتري أطخل ةجيتن كتياهن نوكتسو .هؤافش ىجري ال عئاض لجر

 هتباتكب ةئيلملا قاروألا عمجي ناك .هيلإ يغصي ناك ام "لاغ" نأ كرد هلأ كنب

 ءانأ ام ةصالخ اهنإ) :هيلع اهضرع مث ؛ريرسلا بناجب يتلا ةلواطلا ىلع ةعوضوملاو

 ال دق) .لاعفنا نم فجترت .هدلج ىتح لب .هاديو هينيع ةرظن تدب .(يركف ةصالخ

 نم غرفت نيحو ءاهأرقا .انه كريغ دجوي ال نكل .هيلإ اهب دهعأ نم ريخ تنأ نوكت
 اهردصي ةلجمل هنإ .(نويل) يف ناونعلا اذه ىلإ اهتلسرأ ول ًانتم نوكأ ءاهتعلاطم

 ىرخلا هب دبتسا ول امك تمض .(رودصلا ىف ةرمتسم تناك نإ يردأ الو ءيل ءاقدضا

 .(؟لحرأ نأ ىتنكمي ىتف) :لءعاست مث :رخآل وأ ببسل

 نم كرذحأ نأل يب ةجاح الأ ضرتفا يننإ .ًاماق ةقيقدلا هذه يف) :نورابلا باجأ

 لك ىلعو .شيجلا ةضبق يف عقتس كنأ حجرألا نمف .اهيلع مدقم تنأ يتلا راطخألا

 .(ديقعلا كلتقيس .لاح

 .تنأ تلق دق تنك امك :يديس اي :ىتؤملا لعقي نأ ءرملل نك ال) "لاغ" :باجأ

 .("ارايبوبيا" يف ينولتق نأ قبس مهنأ ركذت
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 ةمث .ةمجألا ىلع مهنيعأ ترمست دقو ؛لامرلا دادتما ربع لاجرلا ةعومجم مدقتت

 ًامود ركفي ئتف ام يذلا رصبلا ريصق يفحصلا هجو يف سيل نكل مههوجو يف لمأ
 هاف دق نكي مل .(ىودجلا ميدع اذه نوكيس) :يتآلا وحنلا ىلع ركسعملا مهترداغم ذنم

 .مهؤام َنْنَق نأ ذنم هحفاكي كفنا ام يذلا ةيمازهنالاب روعشلا نع فشكت دق ةملكب

 نم .شطعلا امأ .ًادبأ عوجلاب رعشي ال هّنِإ ذإ .هيلإ ةبسنلاب ةلكشمب ليلقلا ماعطلا سيل

 نأ هيلع يذلا تقولا دعي هسفن دجو املاطلو .هلمحت هيلع بعصف .ىرخألا ةيحانلا

 .هسفنل هعضو يذلا مراصلا لودجلا قفو ىلع كلذو ,ةيلاتلا ةعرجلا لوانتي ىتح هرظتني

 ءيشلا ."ورتساك يدويبملوأ" بيقنلا ةيرود عم جورخلا هرايتخا يف ببسلا وه كلذ لعل
 نم .ةحارلل ًاسملت ميخملا يف ءاقبلا تاعاس لالغتسا وه هلعف يغبني ناك يذلا لوقعملا
 اهنأ يعيبطو .ليزهلا سرافلا وهو .هبعتتس ةيفاشكتسالا ةعلطلا هذه نأ دكؤملا

 هرطاخ محدزاو قلقلا هب دبتسال ركسعملا يف كانه ثكم ول هنكل .أمظ رثكأ هلعجتس
 يف ينضملا هحافك ىلع زيكرتلا ىلإ ,لقألا يف .رطضم وهف انه امأ .ةبيئكلا راكفألاب

 هتراظن ىلع ,مهنيب ام يف نوردص هتخا نا فرعي هنإ .هداوج نع هطوقس يدافت

 :ةقي انكي ذل كلذ نأ كيب هتريحمو ةلاقتلا ةيناتكلا هعلواطو.ةريظفو فسلو

 ىلع موسرملا ريبعتلا يفحصلا يفكي .ءام رئب ىلإ ةيرودلا دوقي يذلا ليلدلا ريشي

 ىلإ دونجلا عرهي .(راصنألا) اهرمط دق .ىرخألا يه .رئبلا هذه نأب كرديل لجرلا هجو
 .عاقلا يف رجحلاب مطتري ذإ حيفصلا توص عمسي .نيعفادتم نيقلطنم مهتادازمب كانه

 ىلإ دعي مل مل ؟انه لعاف وه يذلا ام .مهترارمو لاجرلا لمأ ةبيخ ىدم ظحاليو

 هرقل نب اريل نحب اديقك نيل يدان ن لدول سيدسلا كسب
 ؟هرمغت ةميظعلا هتنيكسب سحيو
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 ىرخأ ًارئب مك .هعقوتن انك ام لك اذه .نسح) :"ورتساك يد ويبملوا" بيقنلا متمتي

 (؟راوجلا يف دجوت

 اهيف اذإ ام ةدهاشم نأ نظأ ال .امهنياعن مل طقف نارئب) :اككشتم ليلدلا ئموي

 .(ءانعلا قحتست ال مأ ءام

 لولح لبق دوعت نأ ةيرودلا ىلعو .لاح يأ ىلع رظناو ضما) :بيقنلا هعطاقي

 ْ .(فيرع اي :مالظلا
 اديعب ةمجألا افّلخي نإ امو ,تقولا ضعب ةيرودلا يفحصلاو طباضلا قفاري

 ليلدلا اعيسي نكح سمنشلاب ةضمحملا ءادرجلا *ةسنملا ىلع ءالخلا ىلإ اذوعيو امهءارو

 لوح ةرئاد مسريس كرابملا حيسملا ْنِإ :ققحتت تذخأ (دشرملا) ةءوبن نأب متمعي

 .ةيرشبلا ًاريخأو ةيتابنلاو ةيناويحلا تاويحلا لك اهءارو يفتختس (سودوناك)

 .(؟انه انعم هلعفت يذلا امف ,كلذب نمؤت تنك نإ) :"ورتساك يد ويبملوا" هلأسي

 .(ناطيشلا يتيشخ نم رثكأ "باقرلا عطاق" ىشخأ) :هترجنح ىلإ هدي ليلدلا عفري

 ةرتف ًاببخ ناقلطني .ةيرودلا نع يفحصلاو بيقنلا لصفني .دونجلا ضعب كحضي
 رعش ذإو .هليمز ىلع ًاقفشم .يدايتعالا ريسلل هداوج طباضلا ئطبي اهدعب ؛نمزلا نم

 عابرأ ةثالث دعب .هتاقوأ لودج مغر هتدازم نم ءاملا نم ةعرج لوانتي حايترالاب يفحصلا

 .ركسعملا نوحملي ةعاسلا

 نم ةمداق ىرخأ ةيرود هتراثأ يذلا رابغلا امهكردأ ىتح سراح لوأ اوزاتجا نإ ام

 ىلإ هسأر نم بارتلاب ىطغملاو .ًادج نسلا ريغصلا رمآلا مزالملا هجو ودبي .لامشلا

 .ًاديعس .نيمدقلا

 .(؟هتدجو له !حصفأ) :"ورتساك يد ويبملوأ" هييحي

 ىلعو ناتقثوم هادي :ريسألا رصبلا ريصق يفحصلا دهاشي .هنقذب هيلإ مزالملا ريشي

 لجر هنإ .ىتونهكلا هءادر قزمملا ليوطلا هسبلم نوكي نأ دبالو ,عايترالا ها 57

 :دايقدبم نع ضيب ةالصفو شرك وذ جنا ليقع ليئض .ناينبلا نيتم .ةماقلا ريصق

 ةبيتكلا رمأ ةميخ هغولب دنعو .يفحصلاو بيقنلا اهعبتي ءاهليبس يف ةيرودلا يضق

 (مجرتملا) . بناوجلا ةردحتم حطسلا ةيوتسم ةبضه - ةسْيملأ *
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 دونجلا نم ريثك ونديو ةريبك ٌةبلج هلوصو ببسي .ًاضخ ريسألا نايدنج ضخي .,ةعباسلا

 ناك ول امك ًاعزف هرظن ريديو ريغصلا لجرلا نانسأ كطصت .لضفأ ةرظن هيلع اوقليل
 .نيرخآلا دعب ًاجلاو يفحصلا للستيو لخادلا ىلإ مزالملا هعفدي .برضلا ىشخب

 .(يديس .تّرجْنَأ ةمهملا) :هيبعك اقاط باشلا طباضلا لوقي

 ديقعلا نيب سلجي ثيح ,ىوطت ةلواط ءارو نم هيمدق ىلع "رازيس اريروم" ضهني

 نات ةراسلا هانينع ةيشهحتتت و نسيسألا نيم ولدي. "نوت انفاديتوتك*نئازلاو "ودراسات"

 يفحصلا نكل ؛ةفطاع يأ نع ههجو حصفي ال .نيمدقلا ىتح سأرلا نم ناتريغصلا

 .ءيشب أجافي املك هتداع يه امك .ىلفسلا هتفش مضقي هنأ ظحالي رصبلا ريصق

 .(نآلا حرتساو بهذا .مزالم اي ءديج لمع) :هدي آدام .لوقي

 هرمأي نأ ىشخيو ةظحل هينيعب نايقتلت ديقعلا ينيع رصبلا ريصق يفحصلا دهاشي
 .كلذ لعفي ال هنكل .ةرداغملاب

 ديقعلا ناك نإو ؛ًابيرقت هسفن لوطلاب امهنإ .نأتب ريسألا "رازيس اريروم" صحفتي
 :( فوتلا نم كيم تسل كلإ] + ريق حتا

 ثيحب ًاديدش ًافاجترا فجتري هنإ .(يديس اي .كلذك انأ ,معن) :ريسألا مثعلتي

 (..اسسق يتفصبو .ًاريثك يتلماعم اوؤاسأ دقل) .مالكلا نع زجعي داكي

 مل) :هسأر أطأط يذلا ؛(يبموك) يروخ مامأ ءيجيو حوري وهو ديقعلا هسرخي

 .(ودعلا ةمدخ يف كسفن عضت نأ نم كلذ كعنمي

 .(يديس اي .مالسلل بحم لجر انأ) :ًاهوأتم لوقي
 :(ةيبنخا ةلودو يكلم نايصع ةمدخ يف ةيروهمجلل ودع كنإ .الك) -

 .(؟ةيبنجأ ةلود) :هعايترا ىدم ىسني هّنِإ ىتح ٌهَدّشْنا دقو 'ميكاوي" بألا مثعلتي

 حمسا نل كتلاح يف) :هرهظ فلخ هيدي دقع دقو ضيفخ توصب ”رازيس اريروم" فيضي

 .(ناطيشلاو هللا لوحو ملاعلا ةياهن لوح فخسلا كلذ لك .ًارذع ةفارخلا مدختست نأ كل

 ريصق يفحصلا رعشي .ًاباهذو ةئيج ديقعلا وطخي امنيب .نيتماص ٌروضحلا بقاري
 .ام ببسل كلذ هعزفيف ةسطعلا قبست يتلا هفنأ فرط ىف ةّكحلاب رصبلا

 اي راج وه ام فرعت كنأب ىنئبني كفوخ) :شجأ توصب "رازيس اريروم" لوقي
 اذهلو .مالكلا ىلع "راصنألا" عجشأ لمحت لئاسو انيدل نأ فدصلا نمو .بيطلا يلجر

 .(تقولا عيضن انلعجت ال
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 نإ يردأ ال .يفخأ ام يدل سيل) :ةيناث فجتري عرشيو ةسينكلا يعار مثعلتي

 .(كابترالا لك كبترم يننإ .أطخلا مأ باوصلا تلعف تنك

 كيبشت يف ضام طباضلا نأ رصبلا ريصق يفحصلا ظحاليو .ديقعلا هعطاقي
 يف ال عم تاقالعلا امهيسالو ١ :يبصع وحن ىلع هرهظ فلخ اهكفو ةعباضأ

 ءا نيلكتالاء اروي كسملا نيرافعيلار نويسايسلاو يضارألا كالت رانا
 .(يلاهألا

 ني وابو دونات ىتباطق نينجا دعاجا ل ديلكلا): افاق انعانم دقو ىبقل ا هتعسم
 أطت نأ يف ًاموي ركفي يسايس وأ ضرأ كلام يأ .طقف ةنكسم مهرثكأو سانلا رقفأ

 ةديعب نكامأ نم اومدق سانا كانه معن :يديس .كل دكؤأ ؟كلت سؤبلا ضرأ هامدق

 سانلا نم مكو مك .ينلهذت يتلا ءايشألا دحأ كلذ ."يوايب" نمو "وكوبمانرب" نم ؛ًادج

 .(...اوعاطتسا

 .(؟مك) :ليئضلا ةسينكلا يعار لفجيف ديقعلا هعطاقي

 ءارقفلا رقفأ .مزجلا عيطتسأ ال .فالآ ةينامث .فالآ ةسمخ ..فالآ) :متمتي

 عم امّيسالو .يهتني ال ًاسؤب انه تدهاش دقف .ثدحتأ مع فرعأ انأو .نيزجاعلا زجعأو

 دق هللا نأك ؛كانه عمجتلا ىلع اوقفتا دق ءايقشألا كئلوأ نأكف .ةئبوألاو فافجلا

 دحاولا ءكانه نوشئاع .ءاجر هيدل قبي مل نم لكو ةزجعلاو ىضرملا ...ةيوس مهعمج
 .(؟مهعم كانه نوكأ نأ أاسق يتفصب ىلع ًامازل نكي ملأ .رخآلا قوف

 نوكت نأ أمئاد ةيكيلوئاكلا ةسينكلا ةسايس نم ناك) :”رازيس اريروم" بيجي
 ء(ةانضعلا ةدغ اسم ترمأ ىذلا وه مانتسا ناك له. ءاغدوحو دنقلا نم.نأب دقن كح

 نإف .كلذ عمو) :لاؤسلا عمس دق نكي مل هنأكو .ًالئاق "ميكاوي" بألا مثعلتي
 اريروم" نيب ًائيجمو ًاحاور هترظن رياطتت .(مهسؤب نم مغرلا ىلع ءادعس سانلا كئلوأ

 اي .يتايح يف سانلا نم تدهاش نم دعسا) ."سوتام اينوك"و "ودئارامات"و "رازيس

 دقل .ًاماق حيحص ,حيحص هنكل .يلإ ةبسنلاب ىتح .كلذب ميلستلا بعصلا نم .يديس

 .(ةطاسب لكب .يبوجعأ رمأ كلذو .ةاناعملاو نامرحلاب اعناخ ّىضرو .لابلا ًةحار مهحنم

 مث مسجلا قرتخي هنإ .رجفتملا صاصرلا عوضوم ثحبنل) :"رازيس اريروم" لوقي

 شيجلا ءابطأ دهاشي مل .نيكارب تاهوف اهنأك ًاحورج ًاثدحم .ةيودي ةلبنق لثم رجفتي
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 تازجعملا نم يه له ؟شيطارخلا كلت ءيجت نيأ نم .ليزاربلا يف كلت لثم ًاحورج
 .(؟ كلذك

 ,كلذب نمؤت ال كنأ .ةحلسألا نع ءيش يأ فرعأ ال) :"ميكاوي" بألا مثعلتي

 قراخ ءيش .هيدترا يذلا يتونهكلا ءادرلاب كلذ ىلع مسقا .يديس اي .يقيقح هنكل

 .(هللا ةكرب ىلع نويحي سانلا ءالؤه .كانه ثدحي

 هتيواز يف وهو يسن دقف رصبلا ريصق يفحصلا امأ .ةيمكهت ةرظنب ديقعلا هقمري

 وأ ةايح ةلأسم هلوقي ام نأكو .سقلا اهب هاف ةملك لكب اثبشتم لظو .امظلا نم غلب مك
 .هيلإ ةبسنلاب توم

 له ؟برلا ةوفص .ةرشابم ليجنإلا نم نوجراخ ,نولداع .نوسيدق) :ديقعلا لوقي
 نولتقيو .ًاقرح عرازملا نوقرحي نيذلا سانلا كئلوأ ؟هقدصأ نأ ينم عقوتت ام اذه

 .(؟"لاجدلا حيسملا" ةيروهمجلا نومسيو نيرخآلا

 اوفرتقا مهنأ دكؤملا نم .يديس .رمألا حّضوأ مل) :قعاز توصب نيالا لوقي

 .(...نكل .ةعيظف ًالامعأ

 .(؟مهنونواعي نيرخآلا ةسواسقلا نم نم .مهعم ءيطاوتم كنكل) :ديقعلا متمتي

 ىلإ تبهذ ةيادبلا يف .حيضوتلا ريسعلا نم) :هسأر (يبموك) يروخ ئطأطي
 كئلوأ ناميإ .ماهسإلا كلذو ةسامحلا كلت لثم طق رأ مل .مهلجأ نم سادقلا ميقأل كانه

 ببسلا وه اذه ؟يرهظ مهل تردأ ول ينم ًةئيطخ تناك امأ .يديس اي قدصي ال سانلا
 امأ .كلذ يلع مرح دق ةفقاسألا سيئر نأ ولو كانه ىلإ باهذلا يف يرارمتسا يف

 نيدلا ؟سدقملا رسلا نم يتايح يف متدهاش نيذلا نينمؤملا قدصأ تمرح ول ٌةئيطخ تناك
 ال ينأ فرعأ .كل ينادجو ةئيبخ فشاك يننإ .مهيلإ ةبسنلاب ةايحلا يف ءيش لك وه

 .(يديس اي ا نوكأ نأ قحتسا

 هتربحمو هملقو ةلاقنلا هتلواط هعم تناك ول ةأجف رصبلا ريصق يفحصلا ىنمتي

 شيعي امك تشع .يعم تشياعت ةأرما يدل تناك) :(يبموك) يروخ مثعلتي .هقاروأو

 .(يديس اي لافطأ يلو ؛ةدع تاونس جوزتم لجر

 نإ هسفن رصبلا ريصق يفحصلا ثدحي .فجتري وهو سأرلا ئطأطم كانه فقي

 رمحا دق ههجو ْنإو ؛ةتوبكملا ”سوتاماينوك" دئارلا ةكحض بير نود ظحالي ال سقلا
 .كش كلذ يف ام .هيلع يتلا ةراذقلا ةقبط تحت لجخلا نم ًاديدش
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 يف ينقرؤت نل لافطأ اذ ةسواسقلا دحأ نوك ةقيقح نإ) :"رازيس اريروم" لوقي
 دق ةاصعلا عم فقت ةيكيلوثاكلا ةسينكلا نوك ةقيقح نإف ىرخأ ةيحان نمو .يلايللا
 .(؟"سودوناك" ةدعاسمب نومئاقلا نورخآلا ةسواسقلا مه نم .ةدع يلايل يقرأ ببست

 ىلختي نأ عاطتسا فيك تظحال نيح .ًاسرد ينملع دقو) :"ميكاوي" بألا لوقي

 هللا نوكي نأ يغبني الأ .ءيش مهأ وه امل ؛حورلل اهلك هتايح سركي نأو ءيش لك نع
 .(؟ةمدقملا يف .حورلا

 كش ند نن :نميدق  "نيقرملا") "ا رفبانم "را ةيس اروؤم" لاش

 نم موي لك كلذ يسفن لاؤس ىلع تبأد دقل .يديس اي فرعأ ال) :ريسألا لوقي

 ةدع تاونس لبق "يبموك" ىلإ دفي اهيف هتيأر يتلا ىلوألا ةظحللا ذنم ,يتايح مايأ
 سيئر لسرأ .ةيسنكلا ةطلسلا تلعف املثم ًاماق ءرمألا لوأ انونجم هتلخ .تلخ

 .ءيش يأ اومهفي مل .رمألا يف رظنلل (نيينيشتوباكلا) ةسواسقلا ضعب ةفقاسألا

 تالاح لك ؟يديس اي ثدح ام للعن فيك نكل .لوبخم هنأ ًاضيأ مه اولاقو .اوفاخو

 .(؟نيسئابلا سانلا نم ريثكلا ةداعسو لابلا ةحارو كلت ةيادهلا ىلإ لوحتلا

 .(؟شيجلا ىلع تامجهلاو كالمألا ريمدتو مئارجلا رسفت فيكو) :ديقعلا هعطاقي

 مه ام نوكردي ال مهنكل .مهل رذع ال ..قفاوأ .قفاوأ) :ًالئاق "ميكاوي" بالا مّلسي

 ءيش لك نأ فرتعا .يديس اي هلل بح .ةين نسحب اهنوبكتري مئارج اهنأ ىنعمب .نولعاف
 .(مهلوقع لخاد مهيدل سبتلم

 .ةاسأم ىلإ يضفي دق ًائيش اوت لاق دق ناك ول امك ًاعاترم تفتلي

 ؟"لاجدلا حيسملا" يه ةيروهمجلا نأ ةركف ءاسعتلا كئلوأ عور يف لخدأ ْنَم) -

 ديرأ ام كلذ ؟ماظنلا دض ةيركسع ةكرح ىلإ حماجلا ينيدلا فخسلا كلذ لك لاحأ نم

 كئلوأ رفنتسا نم) .نآلا ًايلاعو ًاداج "رازيس اريروم" توص ادغ .(هاتبا اي .هفرعا نأ

 .(؟ليزاربلا ىلإ ةيكلملا ةداعا نوفدهتسي نيذلا نييسايسلا ةمدخ يف سانلا

 ءيش يأ نوفرعي ال مهنإ .نييسايس اوسيل) :راص توصب "ميكاوي" بالا بيجي
 ."لاجدلا حيسملا" نع مالكلا روحم وه كلذو .يندملا جاوزلا دض مهّنإ .ةسايسلا نع

 كانه نوكي نأ مزلي مل اومهفي نأ نوعيطتسي ال مهّنِإ .يديس اي حاحقأ نويحيسم مهن
 .(...هللا عنص نم سدقم رس دوجو عم يندملا جاوزلاك ءيش
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 اريروم" نأ كلذ .ةأجف هسافنأ متكيو .ةضيفخ ََّنأ ةظحللا كلت يف قلطي هنكل

 سدسملا بوصيو ءودهب نامألا سارتم كفي .هبارج نم هسدسم جرخأ دق ناك "رازيس

 وه اهو ءريهج لبطك ناقفخلا يف رصبلا ريصق يفحصلا بلق عرشي .ريسألا غدص ىلإ
 .هاملآ هيغدص نإ ىتح سطعي الأ ًادهاج لواحي

 ديس اب «كيدل نموعا عناب تلتفت لا ىنلعت ال :ةوهبكر ىلع ودع

 .(!ةماخفلا بحاص اي .ديقعلا

 .(بالا اهيأ .انتقو عيضت كنإف .يريذحت نم مغرلا ىلع) :ديقعلا لوقي
 دق اوناك ءايشأ .تازيهجتو ةيودأ تبلج يننأ حيحص) :"ميكاوي" بألا جشني

 مهلجأل اهتيرتشا .تيمانيد عباصأو دورابو تارجفتم كلذكو ءاهب مهيتآ نأ ينم اوبلط

 نكأ مل ذإ ءيديس اي ءيردأ ال .بير كلذ يف ام ؛ةطلغ تناك ."وباساك" مجانم نم

 كلتو ناميإلا كلذ ببسب ةطبغلاو حايترالا مدع نم ريثكلا يف نوريثي مهنإ .ركفأل
 .(ينلتقت ال .لبق نم امهفرعأ مل نيذللا ةنيكسلا

 (؟تازيهجتلاو لاملاو حالسلا مهنوطعي نيذلا نم ؟مهنودعاسي نيذلا نم) :ديقعلا لأسي

 مهنأ نيقيلا هجو ىلع فرعأ امّنِإ .فرعأ ال ..مه نم فرعأ ال) :سقلا لولوي

 مهؤاطعإ .قرطلا عاطق عم مهلماعت نأش مهنأش .يديس اي ةداعلا اهنإ .رثك ضارأ كلف

 .(نيرخآ يضارأ ىلإ اوحزني يك .مهومجاهي ال يك ام ًائيش
 .(؟كلذك "افارباناك يد" نورابلا نم انوع نوقلتي له) :"رازيس اريروم" هعطاقي

 الو ةداعلا كلت تناك .كلذك "يبمولاك" نم ءايشأ نوملستي مهنأ نظأ ,لجأ) -

 وأ اكالم طق دهاشأ مل .سانلا نم ريثكلا رجاه نأ دعب ريغت دق كلذ نكلو .لازت

 .هفرعأ ءيش لكب كربخم يّنِإ .طقف ءارقف سانأ ."سودوناك" ىف ايبنجأ وأ ًايسايس

 .(ينلتقت ال ادن نوكا ن1 نيرا ذل .مهلثم تسل

 .هافتك تلدهت دقو .ًابحتنم رجفنيو هتوص عطقتي

 لضم ةطيرخب دورا :ةديضتملا كلك كغ ووو: كاتف) + "زاوعسس اريزوف" لونقي

 .(اهنع عافدلا متي نيأو فيكو .ةدلبلا لخادمو عراوشلا ..."سودوناك"ل

 ام لك معن .معن) :ةريغصلا ميخملا ةدضنم بوص ًافحز "ميكاوي" بألا مدقتبي

 .(كيلع بذكا ينلعجي ببس يدنع دجوي ال .فرعأ
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 "سوتاماينوك"و "ودنارامات"و "رازيس اريروم" فقي .مسرلاب عرشيو يسركلا يقتري

 دهاشي نل .ةحارلاب (سايستون يد لانروج) ةفيحص لسارم رعشي .هنكر نمو .هلوح

 مسري وهو يروخلل قلقلا يبناجلا رهظملا ىلإ علطتي .ريغصلا سقلا سأرب ةحاطإلا
 روسجلاب قلعتت ةلئسا ىلع ةباجإلا يف عرسي وهو هعمسي .هنم اهوبلط يتلا ةطيرخلا

 سطعيو ضرألا ىلع رصبلا ريصق يفحصلا سلجي .ةسرتمتملا عراوشلاو خاخفلاو
 .ةيناث ةرم ,قاطي ال أمظب رعشي أدبيو راودلاب هسأر ذخأي .تارم رشع .ًاثالث ,نيترم
 دضارملاو ةصانقلا راكوأ لوح ريسألا عم نوملكتي نورخآلا طابضلاو ديقعلا يضم

 يفحصلا حتفيو_ اهتيهام نع ًادج ةديج ةركف ريسألل نأ ودبي ال يتلا_ ةيمامألا

 نع زجعف داع دق هنأب هسفن ًاثّدحم .ةديدم ةعرج بصيو هتدازمل يبلوللا ءاطغلا

 مهو طابضلا ىلإ ءمتهم ريغ .خئاد ءلابلا تتشم وهو عمتسي .هتيقاوم لودجب كسمتلا

 نبأ حضوي وهو ديقعلا ىلإو .هل سقلا اهاطعأ يتلا ةضماغلا تامولعملا نوشقاني

 نيب (راصنألا) قيوطت ةيغب ةبيتكلا ايارس رشن متيس فيكو عفادملاو تاشاشرلا عضوتس
 .(برهلل ذفنم يأ مهل كرتن الأ انيلع) :لوقي هعمسي .ةشامك يكف

 نأ لبق "رازيس اريروم" هل لوقي .ريسألا جارخإل دونجلا لخدي .باوجتسالا يهتني
 صيخشت يف اندعاستسو .ءالدألا دعاستسف ةقطنملا هذه فرعت كنأ امب) :جرخي

 .(تقولا نيحي نيح ةباصعلا

 هيف سلاجلا عقوملا نم رصبلا ريصق يفحصلا رّمزي جراخلا ىلإ ريسألا ديتقا نأ دعب

 .(هلتقتس كنأ تبسح) :ًالئاق ضرألا ىلع
 ةظحللا كلت ىتح ةفرغلا يف هدوجو ظحال دق نكي مل هنأكو ديقعلا هيلإ علطتي

 نا يدا نم نإ مث :"نيودوناك" ىقاانل ةزئاق |: سمتلا وركيسا «ةسحيو انفاق

 .(مهضعب هروصتي يذلا ردقلاب سيل ةيروهمجلل ةسينكلا ءالو نأب ربخلا رشدن

 ريبكلا رمقلا ءوض رمغو ليللا لح دقل .ةميخلا رصبلا ريصق يفحصلا رداغب

 زوجعلا يفحصلا هيف هكراشي يذلا خوكلا بوص رئاس وه امنيبو .ركسعملا رفصألا
 دقل .ءاجرألا يف قوبلا ىدص ددرتي .معطملا قوب توص عمسي «ًامئاد دربلاب رعشي يذلا

 ىلع لوصحلل اهوحن نيهجتم دونج نيب يفحصلا رميو .كانهو انه نارينلا تلعشأ
 هعافل فولأماكو .خوكلا يف هليمز دجي .ءاسملا ماعط ةيارج نم ةحيحشلا مهصصح

 ةفيحص لسارم هربخي ماعطلا راظتناب فصلا يف نافقاو امه امنيبو .هقنع لوح فوفلم
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 مهتيارج نوكتت .ديقعلا ةميخ يف هعمسو هدهاش ام لك نع (سايستون يد لانروج)

 نم نيتعطقو قيقدلا نم ليلقو توهنيملل تهاب معط هيف نيخث ءيش نم ةليللا كلتل
 .مهيلإ ةبسنلاب شهدم اهمعط ةوهق مهل تمدق امك .ركسلا

 .(؟دحلا اذه ىلإ كيف رّثأ يذلا ام) :هليمز هلأسي

 .(تننظ امم ًاكابرإو ًاديقعت رثكأ هَّنِإ ."سودوناك" يف راج وه ام مهفن ال اننإ) :بيجي

 تايلاسرإ كانه نأ ًادبأ اونظي مل نيذلا نم انأ ..نسح) :زوجعلا يفحصلا رجمزب

 .ينعت ام كلذ ناك نإ :ةيفلخلا يضارألا ئف لوجتو لوصت ةيناطيربلا ةلالجلا ةبحاص نم

 لك ءارو هللا بح نأب ليئضلا سقلا كلذ ةصق قيدصتل كلذك دعتسم ريغ يننأ ديب

 ديج وحن ىلع ةدعملا ةيوبعتلا ططخلاو تاشوانملاو قدانبلا نم ًأدج ريثكلا ةمث .كلذ

 .(نييمألا "نيينايتسابسلا" لمع نم اذه لك نأب قيدصتلا بعصي ثيحب

 لسارملا روكتي ةأجفو .امهتميخ ىلإ نادوعي .ًائيش رصبلا ريصق يفحصلا لوقي ال
 ةلاقنلا هتلواطو ةعمش ءوض يف بتكي ًارهاس لظي هليمز نكل .ساعنلا هبلغيو مرضخملا
 هتريصب يف ىري نأ عيطتسي هّنِإ .ًاعرق عمسي نيح هتيناطب ىلع راهني .هيتبكر ىلع
 ,مهمادقأ دنع ًاعبرأ اعبرأ ةسدكم مهقدانبو ,مهسابل لماكب ءالخلا يف نيدقارلا دونجلا

 لظي .ةيعفدملا عطق بناجب جايس لكش ىلع تفقوأ تابرعب ةطوبرملا لويخلا ىريو
 ركسمحملا ةفاح دنع مهترافخ تابون نودؤي مهو سارحلا يف ركفي .ةليوط ةدم ًاظقيتسم

 يف هغامد شهني رخآ ائيش نأ ديب .مهتارافص قالطإب ليللا لاوط تاداشرإلا نولدابتيو
 نأ له .اهب هاف يتلا تاملكلا .هتأتأت ءرسأ يذلا سقلا :حطسلا تحت نم هسفن تقولا

 نع ةداتعملا ميهافملا ةغلب (سودوناك) ريسفت نكميأ ؟باوص ىلع ديقعلاو هءالمز

 امنيحو ؟ةيكلملا ةداعإ ىلإ نيعاسلا نييسايسلا تارماؤمو نايصعلاو ةروثلاو ةرماؤملا

 كانه .ليلعتلا وه سيل كلذ لك نأ نقيأ .عاترملا ليئثضلا سقلا كلذ ىلإ يغصي ناك

 لكيوا ايناطيشوأ ايئابر ةكيمست نمالككتشت هننف ء يش ,برغأو دلخأو عسوأ ءيش

 ساعنلا هبلغي مث ةغرافلا هتدازم ةهوف ربع هناسل يرجي ؟نذإ وه ام .ًايناحور ةطاسب

 .وفغيف قئاقد عضب دعب
 فارطأ دحأ يف ءاغثو ةريغص سارجأ توص عمسي .ءقفألا يف ءوض لوأ غزبي نيح

 يتلا ةيرسلا يف سوؤر عضب عفترت .كرحتلا يف ةفيثك تاورف عضب أدبتو .ركسعملا
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 نيذلا امأ .ًاوت رم يذلا سراحلا عجارتي أم ناعرسو .ةبيتكلا نم حانجلا كلذ يمحت

 ءاغث هنإ .لجأ .مهناذآ فلخ مهيدايأ نوروكيو مهنويع نودهجيف .ةجضلا مهتظقيأ
 نوكرفي .ىأمظلا ةعئاجلا ىسعنلا مههوجو ىلع جيهب عقوت ةرظن ودبت .سارجأ نينرو
 نيرذح مهمادقأ ىلع نوضهني .اوسرخي نأ رخآلا مهضعب ىلإ مهضعب ريشيو مهنويع

 نيلصاولا لاجرلا لئاوأ حملي .نينرلاو ءاغثلا ةجض ردصم ثيح ةمكألا هاجتاب نوعرهيو
 ةبوشملا ةقيمعلا لالظلا يف ةرفصلا ىلإ ًابراض ضيبا ًايبابض ًائيش :مانغألا ةمكألا ىلإ

 عمستو مهيلع صاصرلا قلطي ىتح مانغألا دحأ اوكسمي نإ امو ."عاب ..عاب" :ةقرزلاب
 ماهس وأ تانيبرقلا تاصاصر مهتباصأ دقو ةضرأ اوطقسأ نيذلا كئلوأ نم ملألا تاّنأ

 ظ .باشنلاو ساوقألا

 كيرحت بوجو ىلإ ةراشإ يف رخآلا ركسعملا فرط نم ظاقيتسالا قيوبت عمسب
 نأ عمو .ىحرج ةثالثو نيليتق_ دج ةريثكب نيمكلا نع ةجتانلا تاباصإلا تسيل .لترلا

 مهعم نوبلجي مهنإف .مهب كاسمإلا يف نولشفي (راصنألا) نيبقعتملا تايرودلا دارفأ
 ابر ءنكل .ةليئضلا مهتايارج ىلإ اهب ًابحرم ةفاضإ لكشت منغلا نم ًاسأر رشع ينثا

 اريثك نآلا مهبرق ببسب امبرو .ءاملاو ماعطلا ىلع لوصحلا يف ةديازتملا بعاصملا ببسب

 .نآلا لبق ةرهاظ نكت مل ةيبصع نيمكلا لايح دونجلا لعف ةدر فشكت ,؛(سودوناك) نم

 يفحصلا ظحالي .ًاماقتنا ريسألا مادعإ ناتيحضلا اهيلإ يمتني يتلا ةيرسلا دونج بلطي

 رمآل ةدئاعلا ءاضيبلا سرفلا لوح اورهمجت نيذلا لاجرلا عضو يف ريغتلا رصسلا ريصق

 :مالكلاب مهل ديقعلا نذأي .ةيهاركلاب ىألم نويع .ةمهجتم هوجو :ةعباسلا ةبيتكلا
 ريسألا اذه نأب مهل حضوي ًاريخأو .ةيوس مهعيمج نوملكتي مهو ئمويو مهيلإ عمتسيو
 ةبيتكلا ىلإ قلل ا ل ا ,رخآ (ريصن) درجم سيل

 .(سودوناك) مهغولب دنع

 ال .لات ٍتقول مكبضغ اورفو .لجاعلا بيرقلا يفو . .مكرأت نولانتس) :مهربخي

 .(هوددبت

 زاتجت .ًاريثك هيلإ نوقوتي يذلا رأثلاب ,مويلا كلذ رهظ دنع .دونجلا رفظي امنإ

 سأر_ فولأملا دهشملا ةدهاشم نكمي ثيح .ةيرخص لبج ةمق ” ا يبن يدسملا

 ئجافم سجاه يدؤي .هلكأ نكمي ءيش لك نم اهتدرج دق روسنلا تناك ةرقب ةّمرو
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 امو .ةبقارم رفخمل ليلضت ةليسو ةمرلا نأ اهدافم ةظحالم ءادبإ ىلإ دونجلا دحأ باتني

 نوعنادتي مث فصلا نع ةدع راعي قرفتي ىتح هيف نم تاملكلا جرخي نأ داك

 وهو .ًاليلق الإ ماظعلاو دلجلا نع ديزي ال (اريصن) :ًالاعفنا نوخحرصي مهو ؛نودصريو

 ةّنسأو مهنيكاكس نوزرغيو هيلع دونجلا ضقني .ةرقبلا تحت هئبخم نم ًافحز جرخي
 هنوربخي .هيلع جرفتيل "رازيس اريروم" ىلإ سأرلا نولمحيو هسأر نوعطقي .هيف مهبارح
 يذلا ريصملا ةاصعلا ىري يك (سودوناك) ىلإ ارئاط هنولسريو ًاعفدم هب نوشحيس مهنأب

 عئار جازم يف دونجلا نأب رصبلا ريصق يفحصلا ىلإ ةظحالم ديقعلا يدبي .مهرظتني

 .لاتقلل

 ني زل 5

 هّنِإف ليللا لاوط هناصح رهظ ىلع ريسلا ّدغي لظ "لاغ ويليلاغ" نأ نم مغرلا ىلع

 بعت ةمالع ةيأ ايدبت مل امهنكل نيتتسمو نيوافجع ناتبادلا تناك .ساعنلاب رعشي مل
 ظف ههجو لجر وهو ”ونيبلا" ليلدلا عم لصاوتلا لهسلا نم نكي مل .راهنلا جلبنا ىتح
 افقوت نيح رهظلا ىتح مالكلا الدابتي مل .غبتلا غضمي ناكو نوللا ةيساحن هترشبو حململا

 ليلدلا قصب ؟تقولا نم (سودوناك) ىلإ امهلوصو قرغتسيس مك .ماعطلا الوانتيل

 دمص ام اذإ مايأ ةثالث وأ نيموي :يلامجإ باوجب هافاو مث اهغضمي ناك يتلا ةفيفللا

 مل امهنإ ذإ .تاقوألا هذه لثم يف سيلو ةيداعلا تاقوألا يف كلذ نكل .ناناصحلا

 ىرخأو ةنوآ نيب امهراسم نارّيغيس لب ميقتسم طخ يف (سودوناك) ىلإ ناهجتي انوكي
 نأ كئلوأو ءالؤه نأش نم نأ ذإ ءدونجلاو (راصنألا) نم لك قيرط نع ادعبي يك
 .امهيناصح ارداصي

 ليحرلا افنأتسا تاعاس عضب دعب .ًابيرقت لاحلا يف مانو ةأجف بعتلاب "لاغ" رعش
 ةحولملا بوشت ريغص ريهن يف ًاليلق ادربتي نأ اعاطتسا ليلق دعبو .نيناصحلا ىلع
 ضرألا نم ةيوتسم ءاجرأو ةيرخص لالت نيب امهليبس يف نييضام اناك امنيبو .هءام

 .ربصلا دافنو ظيغلاب ساسحإ "لاغ" رمغ ؛لمجلا كوشو ةزخاولا ىرشمكلاب ةرخازلا

 ةيسنجلا تاجايتهالا تداع فيكو تومي نأ داك نيح (ساداميك) يف رجفلا كلذ ركذت

 يذلا مويلا خيرأت نع ةركف ةيأ هيدل نكت مل هّنأب ًأبجعتم فشتكا .ةيناث هتايح ترمغف

 كلت يف وهو /١491. ةنس لازتال تناك امبر ...ةنسلا ىوس ءيش ال .رهشلا الو هيف ناك
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 مأ ...يغلأ دق هنأك نامزلا ادب ؛ًاربدم ًالبقم :ماودلا ىلع لاجو لاص ثيح .ءاجرألا

 ساسحإلا نيبتي وه ناك فيك ركذتي نأ لواح .ةيصوصخ هل عاقيإب رخآ انامز ناك هلعل
 اددحم أوضع نوكي دق ام كانه له .انه اهسسحتي ناك يتلا سوؤرلا يف تقولاب

 دج مظع وه له نكل .ًاعبط كلذ لثم دجوي .لجأ ؟نامزلاب ناسنإلا ةقالع رهظي

 ةقدلا هجو ىلع هعقوم ركذت عطتسي مل ؟ةرارح ةجرد وأ نس أل ضفحتم: وأ نفت

 وأ رصبتلا ءاهطبض مدع وأ ديعاوملا طبض :اهيدبي يتلا تاردقاللاو تاردقلا ركذت نإو

 اهم رت ةيكيع نا قلقا ةووويضت»# ا ا ل

 ةيصختشلل افدوت الاف ناك م لخأ ا ىتشيع لثم) :ركف .كابترالا اهدوسيو ىضوفلا

 ىلع ليلدلا كلتمي ناك نينا هيلك نع ىضرق نلارابق ةايح ؛ءنمزم بخص اهريصم
 عئاقولا يه امو هب نمؤي ناك يذلا ام صخلي نأ ًادهاج لواح نيح (يبمولاك) يف كلذ

 كلت لسلسيو مظني نأ لاحملا نم نأب طبحم روعش هاتأ .هتايح ةصق يف ةيرهوجلا
 ةسيئرلا طاقنلاو راطخألاو تادقتعملاو سانلاو تائيبلاو تارفسلا نم ةخودملا تاقلحلا

 "افارباناك يد" نورابلا يدي نيب اهكرت يتلا قاروألا كلت نأ آدج حجرألا نم .ةيشماهلاو

 كلذ ؛...هتايح يف ًاميقم ًالماع دكؤم وحن ىلع ناك ام ةيافكلا هيف امب حضوتل نكت مل

 هتفطاع :اهلك ىضوفلا طسو ماظنلا هبشي امب يتأي نأ نكمي يذلا كلذ ,قودصلا ءالولا

 سانلا نم ريثكلا امهنم يناعي نيذللا ملظلاو سؤبلل ديدشلا ههركو ةبوبشملا ةيروثلا
 .دكؤم هب نمؤت ام ءيش ال) .ام وحن ىلع كلذ لك رييغت ىلع ةدعاسملا يف هتدارإو

 ةرابع تداع .("سودوناك" يف راج وه ام عم ةتبلا اهل ةقالع ال ايلعلا كلثم نأ امك

 شاع يذلا يطارقتسرألا يضارألا كلامل ىتأتي فيك .هتظاغأف هينذأ يف ٌنرت نورابلا
 ؟هتايح يف اهيعاري يتلا ايلعلا لثملا مهفي نأ طق ثدحت مل ةيسنرفلا ةروثلا نأكو

 ىلوتسا صخش (سودوناك) مهفي فيك .هيلإ ةبسنلاب ةئيدر ةملك ةيلاثملا تناك صخش

 نأ ىف تيزال ؟قرخا اوقرحي نأ كشر. ىلعا اوناكووغم ةعيسص ىلع( انفنألا)

 اذه ىزغم مهف "لاغ ويليلاغ" عيطتسي .ةظحللا هذه يف نارينلا اهمهتلت (يبمولاك)

 (ارانضنالا| ناك :قرتملا و١ تصختلا يال ل .قروجلا

 نأب ؛ةيرطف نكل ةضماغ ةروصبو .قح ىلع اوجتنتسا دقل .داهطضالا زمر نورمدي

 كلذ نأ دح ىلإ نيلّقتسملا لوقع ىلع طلستلا ىلإ تهتنا ةصاخلا ةيكلملا مكح نم" ًانورق
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 .ةهلآ فاصنأ .ةقوفتم تانئاك اوناك يضارألا كآلم نأو مهيلإ ةبسنلاب ًاينابر ادب

 فواخم ديدبتلو «ةلطاب تافارخلا كلت لثم نأ ىلع ليلدتلل ليبس ريخ رانلا تسيلأ

 كالم ةطلس ريمدت نكمملا نم نأ ىرت نأ ىلع ةعئاجلا ريهامجلا لمحو ءاياحضلا
 نم ةيقابلا ةيقبلا مغرو ؟اهل ةياهن عضول ةمزاللا ةوقلا نوكلمي ءارقفلا نأو ,يضارألا

 ديدست بجي نيأ نوفرعي اوناك هلاجرو (دشرملا) نإف اهب نوكسمتي اوناك يتلا نيدلا
 .قالخألل ةيمالظلا ةعيرشلا ,شيجلا .كالمألا :اهسفن داهطضالا سسأ يف ...تابرضلا

 ؟نورابلا دي يف اهكرت يتلا ةيتاذلا ةريسلا كلت تاحفص ةباتكب أطخ فرتقا دق ناك له

 ءاديإ ًافيخس ًالمع نكي ملأ نكل .ةيضقلاب ًاررض قحلت نأ اهنأش نم نكي مل ءالك
 يأب رعشي ملف كلذ عمو .هل اودع ناك نورابلا نأ كلذ ؟ودع دي يف يصخش دج ءيش

 ءيش لك مهف دق هنأب نآلا رعش دق هنأ ىلإ ىزعي .هل لضفلاو .كلذ لعل .ههاجت ءادع

 لحر نأ ذنم هل ثدحي مل ءيش اذهو :وه هلاق ءيش لك اومهف دق نيرخآلا نأو هعمس

 له ؟توملا ىلع لبقم هنأب ملعي ناك مل ؟تاحفصلا مكلت بتك اذامل .(رودافلس) نع

 يأ كرتي نأ نود همايأ متخي نأ اشي مل هنأل يزاوجرب فعض ةرمغ يف اهبتك دق ناك

 "امهروج" فّلخ دق نوكي دق هناب ةركفلا هترواس ةرغ نيح ىلعو ؟ايندلا يف هل رثأ

 ىلع هيدل قيمع ٌرّرقت َراثم هل لفط باجنإ ةركف تناك .عزفلا هبشي امب رعش .ًالماح
 تاقالعلا نع عنتمي نأ ءامور يف ناك امنيح .هرارق يف رّثأ دق كلذ لعلو .ماودلا

 هتادقتعمل ةجيتن ناك لافطألا هوبا هنعاظفعتما نأب امئاو:ةنسقنل لوقر ناك .ةيسنملا

 هماعطإ بجي ْفَلَخ هيدل ناك اذإ ًامئاد لمعلل ازهاج نوكي نأ لجرلل نكمي فيك .ةيروثلا

 يأ الو لافطأ الو ةجوز ال :مزعلا دطوم ناك ًاضيأ ءددصلا اذه يف ؟هتياعرو هسابلإو

 .هيدل ةيروثلا حورلا دضع نم ٌتفيو هتيرح نم دحي دق ءيش
 (يماليفلا) راجشأ نم ةريغص ةمجأ يف الجرت نيح تعلط دق موجنلا تناك

 ناك .هتوهق برشي نأ لبق "ويليلاغ" مانو ؛مالك نود ماعطلا الوانت .(اريبماكاملا)و

 لازيال مالظلا ناك "ونيبلا" هظقبأ نيحو .توملا نع روصب ًائيلم .برطضم دج همون

 ةويقلا نحت ليلذدلا لمبكا .بلعت نعةرةانض نركت دق ةنيوخ ةلولو:اعمس : اكلاح

 ىدل لمعي ناك ىتم ذنم ..."ونيبلا" عم ًاثيدح أدبي نأ لواح .نيناصحلا خيرستتو

 ىلع هتلمح ةجرد ىلإ ةّيصلق ليلدلا ةبوجأ تناك ؟(راصنألا) يف هيأر ام ؟نورابلا
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 سانلا كئلوأ بايترا ةراثإ يف ببسلا ةيبنجألا هتنكل تناك له .ةلواحملا نع ىلختلا

 ؟مه مهتقيرطو اهلك هريكفتو هساسحإ ةقيرط نيب لصاوتلا يف دشأ روصق هنأ مأ ؟ًاروف

 لك تناكف هرركي نأ هنم بلط .همهفي مل ام ًائيش "ونيبلا" لاق ةظحللا كلت يف

 ءايشأ ةمث نأل) :هل لاق ؟ (سودوناك) ىلإ بهاذ وه اذامل :ةرملا هذه يف .ةحضاو ةملك

 وأ نيدهطضم نود ًاملاع كانه نوئشني مهنأ .يتايح لاوط اهلجأ نم تبراح كانه ثدحت

 ةنكمم تارابع طسبأ يف حضوأ .(نوواستمو ٌرارحا سانلا لك هيف ملاع .نيدهطضم
 موقي يتلا ءايشألا ضعب نأ فيكو .ملاعلا ىلإ ةبسنلاب ةمهم (سودوناك) تناك اذا

 مل .اهلجأ نم مهتايحب لاجرلا نم ريثك ىحض ةقيرع ايلع لثم عم قفتت (راصنألا) اهب
 ام ْنأب روعشلا يدافت "لاغ" عطتسي ملو .همالك ءانثأ هيلإ رظني وأ "ونيبلا" هعطاقي

 ,تكس نيحو .رثأ يأ كرتت نأ نود روخصلا ىلع حيرلا بهت امك ليلدلا ىلع رم هلاق
 ناب نظي هنإ :ًأدج ةبيرغ "لاغ" اهدجو ةربنب متمتو .ًاليلق بناج ىلإ هسأر "ونيبلا" لامأ
 هيلإ علطت امنيب .ًارباشم اذه رمتساو .هتجوز ةايح ذقنيل (سودوناك) ىلإ بهاذ "لاغ"

 "ريفر" نأ ل مهن الا ١ نلدتيمدناب لاا "رتشور" نكيرلا :ايفحسم "لاق"
 :ًاسمحتم "لاغ" باجأ ؟"ونيفور" نم اهقرس دق ناك نذإ اذامل ؟هتجوز نكت ملأ ؟اهلتق

 نإو رخآ صخش نع ثدحتي ناك ”وئيفور" نإ .(أدحأ قرسأ ملو .ةجوز يدل سيل)

 .ةيناث ميقملا هتمص يف ليلدلا عقوقت .مهف ءوس ةيحض ناك ”ونيبلا"

 تابرع مهبحصت جاجحلا نم أطهر ايقتلا نيح ,تاعاس دعب الإ مالكلا ادواعي مل

 .ضابقنالاب "لاغ" رعش امهءارو مهاكرت نيحو ءابرشي نأ امهيلع اوضرعو ءام قيرابأو
 عدي ال يكلو .ةمئاللا هتوص ةربنو .ًاقالطإ ةعقوتملا ريغ "ونيبلا" ةلئسأ كلذ ببس ناك

 هادحت اذهلو .هاشخي نكي مل .توملا يف ركفي ذخأ ."ونيفور"و "اهروج"ب لغشني هغامد
 لاتف دشأ لتاقيسف (سودوناك١ لصي نأ لبق ةونجلا هرسآ اما اذاو .ادج ةريثك تارم

 لامتحاو هبيذعت ةناهم لمحت ىلإ رطضي نل ةقيرطلا هذهبو .هلتق ىلإ نورطضيس ثيحب

 .ًانابج هتروريص
 ىريط ىلع عاب فم ايضا نققاانا# :ايطضنس ادي "كسلا نأ لولا

 ليلدلا عرش نيح .حفاللا ءاوهلا نم تابه طسو .ةباغلا نم ةفيثك ةعقب ربع امهيناصح

 ىتح رظتنن نأ انل ريخ .ناقوطم اننإ) :سمه مث .امهلوح تاتابنلا يف رظنلا نعمي ةأجف
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 هوجو نلع لدت ةفالغ:ةنآ ريانا اعبع "لانغ" لواص امنينانضخ نع الخرق :(اوهرخي

 نوحلسم لاجر راجشألا نيب نم علط ,؛تاظحل دعب .نكل .امهنم برقلاب ةيرشب تانئاك
 ىتح راع نسم مخض دوسأ لجر ىقلأ .ىدملاو لجانملاو باشنلاو سوقلاو ,.شرلا قدانبب

 .اوؤاج نيأ نم امهلأسو اهبقعتي نأ "لاغ" عطتسي مل تاملكب امهيلع ةيحتلا رصخلا
 يوتلملا قيرطلا نيب مث .(سودوناك) ىلإ امهقيرط يف (يبمولاك) نم_ "ونيبلا" هباجأ
 مل هنكل .ًارتوتم لدابتملا ثيدحلا ناك .لاق امك .دونجلا ايقل ابنجتي يك هاكلس يذلا

 "ونيبلا"ناصح ماجلب كسمي دوسألا دهاش كلذ دعب .يدو ريغ هنأ ىلع "لاغ" فقوتسي

 لاحلا يفو . دوسألا بوص ةوطخ اطخ .وه هناصح نيرخآلا نم دحاو ىطتما امنيب هبكريو

 ةميلسلا هدصاقم مهل نّيبيل اذه أموأ .هيلع مهقدانب شرلا قدانب باحصأ بوص
 ثدحتيل لاحلا يف (سودوناك) ىلإ لوصولا هيلع نأ حضوأ .هيلإ اوغصي نأ مهلأسو

 ًافكنا هنكل ...دونجلا ةلتاقم يف مهتدعاسمب موقيس هنأ لاقو مهم رمأ لوح (دشرملا) ىلإ

 نكلو.. ةظنل ةوسألا رظعتا :ةيردزللا ةدمانخلا ةيئاقلا لاجزلا وجو هينكيرا لقو اقكانس

 .كلذك ةرملا هذه ريخألا همهفي مل ًائيش لاق .همالك لصاوي نل "لاغ" نأب ظحال امدنع

 .اورهظ امدنع مهتمص َنيتماص .عيمجلا لحر كاذ دنع

 (؟لاق اذام) :"لاغ" متق

 ."هتنوموليب" نع نوعفادي سيدقلاو كرابملا حيسملاو بآلا نإ) :"ونيبلا" باجأ
 .(نوعلا نم ديزم يأ ىلإ نوجاتحي ال مِهْنِإ

 قلقلل هورعدي ام كانه نكي مل كلذلو .نآلا ةيئان ةفاسم ىلع اسيل امهنا فاضأ

 راجشألا ربع امهقيرط اًقش ةقيقحلا يفو .ةيناث لاحلا يف اقلطنا .نيناصحلا نادقف نأشب

 نكل .امهيناصح ىلع اناك ول امك اهسفن ةعرسلاب مادقألا ىلع ةكباشتملا ةضيفخلا

 كلت نمو .نؤم نم امهيف امب جرخلا يلدع نادقف كلذك هانعم ناك امهيناصح نادقف

 نأ انو ءاههعومل ةئديت رولحلاو معاربلاو ةفاجلا هكاوفلا نالكأي اراص ًادعاصف ةظحللا

 ناك هتايح يف ةرتف ثدحأ عئاقو راكذتسا نأب (يبمولاك) ةرداغم ذنم ظحال دق "لاغ"

 تاروصت يف هسفن قرغي نأ وهو ًاميدق ًاجالع لواح دقف .مؤاشتلا ىلع هنهذ باوبأ حتفي

 ًاريثم ءانثتسا (سودوناك) لكشت ملأ ."قلق ريمض دض ملعلا" :ةيصخش ريغ ةدرجم

 ريهامجلا ريدخت يف ًادعاسم نيدلا روصت تناك يتلا ةيخيراتلا ةعرشلا نم مامتهالل
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 ةراثال ةيثيدلا فافارخلا (دشرملا )نحس دقل ؟ اهدايسا دنك ةزوسلا نيبؤءاهنبب ًالئاحو

 اوجرد نيذلا كئلوأ دض مهكيرحتو ,ةظفاحملا ةيبقانملاو يزاوجربلا ماظنلا دض نيحالفلا

 بير نود ًاحيحص كلذ ناك .نيلولعملا ملح نيدلا ناك ءبتك دق *”مويه ديفيد" ناك

 ظاقيإ يف عفني نأ نكمي هنإف ,.(سودوناك) ةلاح لثم .ةنيعم تالاح يفو .كلذ عمو

 لحت نأ هقايس يف نكمي يذلا يروثلا لمعلا ىلع مهزفحو مهتيبلس نم عمتجملا اناخض

 نوكتس له .ةلوقعماللا ريطاسألاو مانصألا لحم اههيردج ةييلفلا ةينالقعلا قئاتخلا

 نأ لواحف داع ؟ (ةروثلا ةرارش) ةفيحص ىلإ عوضوملا لوح ةلاسر لاسرإل ةصرف هيدل

 هغبت غضمي اذه ىضم ؟(سودوناك) يف "ونيبلا" يأر ناك ام .ليلدلا عم آراوح أدبي

 عطقتس) :ةتبلا همهي ال رمألا ناك ول امك ؛ةئداه ةيردقب .لاق ًاريخأو .ةباجإ نود ًةرتف

 .رخآلل امهدحأ هلوقي ام ٌديزم كانه دعي مل هنأ "لاغ" ررقف .(مهّلك مهباقر

 ماقف (غيزغيزلا) تاتابنب ىطغم ٍدجُن يف امهيسفن ادجو .ةباغلا امهترداغم دنعو

 كلذ يف .امهأمظ ليلغ أافطأ رم ولح بل اهلخاد يف ناك .هتيدمب ًاقش اهحتفب "ونيبلا"

 مهاكرت نأ احرب ام مث .(سودوناك) نيدصاقلا جاجحلا نم ىرخأ تاعومجم ايقتلا مويلا

 يف حملي نأ عيطتسي ناك نيذلا سانلا كئلوأب امهؤاقتلا "لاغ" بلق ىوق دقل .امهءارو

 لؤافتلاب هروعش هيلإ اوداعأ دقل .ةوق مهسؤب قوفت ةقيمع ةسامح ةبعتملا مهنيعأ قامعأ

 ينعي الأ .هيف برح بشنت نأ كشوي ناكم ىلإ باهذلل مهرايد اوكرت دق اوناك .حرفلاو
 اوسدح مهنأل كانه ىلإ نيبهاذ اوناك ؟ماودلا ىلع ةحيحصلا يه سانلا ةرطف نأ كلذ

 ؟ امهلوصو لمتحي ىتم :"ونيبلا" لأس .ةيرحلاو ةلادعلل مهقوت دسجت (سودوناك) نأب

 ءيش يأ امهيدل قبي مل ؟هانع يذلا ام ؟هوركم يأ .هوركم عقي مل ْنِإ ليللا لولح دنع

 حمس مل "لاغ" نأ دج (لعقت دق) :"رتيبلا" باجأ ؟كلذك ىيبلا ءاسهتم ةكفرس نكف

 ماها ثتاك نيتاصخلا ةقرشز ا :لاغ شبا ىلع. امساي هننفل كف سنت: نأ تايون

 (مجرتملا) . اهلك ةفرعملا ردصم رابتخالا نأب لاق . يدنلتكسا فوسليف (17977 - )١7١١ مويه ديفيد *
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 مل .دمعلا قرحلا راثآ لمحي ناك عرازملا ىدحإ يف روجهم نكسم يف ةحارلل افقوت
 راهنلا ةلحر دعب نيتحرقتملا نيتسّبيتملا هيقاس "لاغ" كّلد .ءام وأ رجش كانه نكي

 ىلإ راشأ .ةرئادلا ازواجت دق امهّنِإ "ونيبلا" متق ةرغ نيح ىلعو .مادقألا ىلع ةليوطلا

 .شحوم رْفَق نم رثكأ ال نآلا يقب امو .رقب ةاعرو ماعنأو تالبطصا اهيف تناك ةيحان

 اهنأ نولوقي سانلا ناك .ملاعلا ةيقب نع (سودوناك١ لصفت تناك يتلا كلت ؟ةرئاد ةيأ

 ناكف جرانخلا يف امأ ؛(كرابملا حيسملا) اهمكحي ةقطنم اهلخاد يف مضت تناك
 ليلحتلا يف ءامسألا مهت ال .ءيش يأ "لاغ" لقي مل .مكحي يذلا وه (ناطيشلا)

 وحن ىلع ىوتحملا صيخشت يف سانلا نم نييمألا تناعأ ام اذإو عقارب اهّنِإ .ريخألا

 ' داهطضالاو ةيرحلا ؛ملظلاو لدعلا نع ثدحتلا لدب .مهّنأ ةيمهألا نم سيلف ءرسيأ

 نيح هنأ ركف .ناطيشلاو هللا نع نوثدحتي اوناك .يقبطاللا عمتجملاو يقبطلا عمتجملا

 ةسامحلاب نوحفطي ًاسانأ :سيراب يف هدهاش دق ًائيش ىريس (سودوناك) ىلإ لصي
 هتوص عامسإ نم نكمت ولو .ةليسو نم اوتوأ ام لكب مهتمارك نع نوعفاديو ةيروثلا
 ال يتلا رومألا ضعب مهتكراشمب لقألا يف .ًالعف مهتدعاسم عاطتسال سانلا ماهفإو

 .ملاعلا يف هلاوجت تاونس يف اهملعت دق ناك رومأ ءاهنوفرعي

 اهتقرس مل ؟ال مأ كتجوز "ونيفور" لتقي نأ أاقح كمهي الأ) :هلأسي "ونيبلا" عمس
 .(؟نذإ هنم

 ىلع ؤرجي فيك .ةجوز هيدل سيل ْنأ ةرثعتم تاملكب رأز .بضغلا نم قانتخالاب رعش
 .هتناهإ يف ةبغربو هدض ةيهاركلا دعاصتب رعش ؟هنع باجأ نأ قبس رمأ نع هلأسي نأ

 .(هلك كاردإلا زواجتت ةلأسم اهّنِإ) :متمتي "وئيبلا" عمس

 هنإ ةيناث ريسلا امهفانئتسا ديعب لاق هَّنِإ ىتح ًاريثك هيمدق مروتو هيقاس ملأ داز
 لجرلاب تسل) :ضرألا ىلع ىواهتي وهو ركف .ىرخأ ةزيجو ةرتف حاتري نأ ىلإ ةجاحي

 يذلا فيحنلا دعاسملا ىلإ رظن نيحو .كلذك .ءريثكب فحنأ ىسمأ دق ناك .(تنك يذلا

 ظ .رخآ ًاصخش صخي ناك هنأك ادب ؛هيلع هسأر حيري ناك

 .(مونلا نم ًاطسق لَن .هلكأنل انل ام ءيش داجيإ لواحأس) :"ونيبلا" لاق

 نيحو .قاروألا نم ةيراعلا راجشألا ضعب فلخ راظنألا نع بيغي "لاغ" هدهاش

 ريماسملا فصن طقس دقو ةرجش عذج ىلع ةتّبثم ةيبشخ ةحول رظنم حمل ؛هينيع قلغأ
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 ساعنلا هبلغ امنيب هنهذ يف روديو رودي مسالا لظ .(اتاكاراك) :ةتهاب ةباتك تنابو

 . .مانف

 الك د6 4

 نم ريغصلا همسج فجترا .(يملكم هنإ) :هينذأ علتي وهو ("ابوتان" دسأ) ركف

 (سودوتاك)يناك نكل .تفبحلا لك اهماسض ريض ىلع (نشرملا) :ىقلعسا عرف
 عرش .ًايحاص مأ ًامئان ناك اذإ ام فرعي نأ اهب سفنتي ناك يتلا ةقيرطلا نم عاطتسا

 ناتقيمعلا هانيع تناك .نآلا ىتح ًأظقيتسم ناك .لجأ .ةملظلا طسو ةيناث يغصي

 طبهت تناك يتلا ىؤرلا كلت ىدحإ ,هينفج تحت ,ىري ناك هنأ دبالو .ًالعف نيتقلغم

 حيسملا)و (ءارذعلا)و نيسيدقلا روزيل ةيلاعلا مويغلا قوف ىقترا هنا وأ ,هيلإ ثدحتتل

 :يلاتلا مويلا يف اهلوقيس يتلا ةديشرلا رومألا يف ركفي هلعل مأ .(بآلا)و (كرابملا

 كئلوأ اهؤرقيس يتلاو .هل "ميكاوي" بألا هبلج يذلا قرولا ىلع (دسألا) اهنوديس رومأ

 .مويلا ليجانألا نونمؤملا أرقي املثم لبقتسملاب نونمؤي نيذلا
 ام ناعرس :نآلا دعب (سودوناك) ىلإ تآ ريغ "ميكاوي" بألا ماد ام هنأ هل رطخ

 قرو نم رابكلا تاقبطلا كلت ىلع ةباتكلا ىلإ رطضيسو قرولا نم هنوزخم دقفيس

 نكي مل .هيلع ربحلا رقتسي ال يذلاو ,"افوناليف" لآ رجتم نم هب ءيج يذلا فيلغتلا

 (يبموك) لخد حابص_ ةرم لوأ هأر نأ ذنمو .ًاردان الإ هيلإ ثدحتي "ميكاوي" بألا

 لملمتلاو ؤجافتلا كلذ ارارم كلذك سقلا ينيع يف ظحال_ (دشرملا) رثأ يف اقلطنم

 داعبإو هينيع يشاحتل كلت ةعيرسلا هسأر ةكرحو .ًامئاد هريثي هصخش ناك يذلا ززقتلاو

 ببسب هانزحأ دق هتافو لامتحاو سقلل (باقرلا عطاق) دونج رس نكلا وركف نع هرظنو

 .ءاسملا كلذ يف (يئانبأ اي جهتبنل) :لاق دق ناك .(دشرملا) ىلع ابنلا هفلخ يذلا رثألا
 نيح دعب نكل .(سيدق َلوأ "هتنوموليب"ل حبصأ دقل) .ديدجلا دبعملا جرب نم ظعي وهو

 هتمدق يذلا ماعطلا ضفر دقل .هب ملأ يذلا ّنزحلا بارحملا يف ("ابوتان" دسأ) ظحال

 امك .ءتبري مل ,همادنه نيزي (داشنإلا ةقوج) ةوسن تناك امنيبو .هل "ودارداوك ايرام"

 تمروت دقو ءهنم ًابيرق "ايروك اينيردناسكلا" هتكسمأ يذلا لمحلا رهظ ىلع .داتعا

 هيتبكر ىلع هسأر ةحارإ دنع .(دسألا) سمي مل (دشرملا) نأ امك .ءاكبلا نم اهانيع

 دقل .سادقلا تاولص نم ديزملا كانه نوكي نل) :هوأتي هعمس اهدعب .هسأر ىلع هديب

 ةقراك ريدي ( دسألا) عش (نآلا ىفاعي' انيسما
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 علدنت نأ كشوت برحلا نإ اه ؟ثدحيس يذلا ام .داقرلا هيلع بعص اذه لجأ نم

 .(وينيرل وبات_ وا) يف بالكلاو ةوفصلا كابتشا نم أوسأ ةرملا هذه يف نوكتسو ةيناث

 لئاوأ نم وه نوكيسو .؛ىحرجلاو ىلتقلا نم ديزمو ؛عراوشلا يف لاتق كانه نوكيس
 هعم ىضم دق ناك .(ابوتان) يف (دشرملا) هذقنأ امك هذاقنإل دحأ يتأي نل .ىتوملا

 نم مغرلا ىلع ,بهذ امثيح (دشرملا) عبت دق ناك ليمجلاب انافرعو ؛ليمجلاب ًانافرع
 هرارطضال ًارظن هيلإ ةبسنلاب ينعت ةليوطلا تالحرلا كلت تناك يذلا رابجلا دوهجملا

 مايأ عابتألا نم ريثكلا دقتفا اذال كردي (دسألا) ناك .هتالقنت يف ةعبرألا ىلع بثولل

 .مهسفنأل (دشرملاب) ءالؤه درفناو ,مهنم ةنفح ريغ ةمث دعي مل ؛كلت ةيضاملا فاوطتلا

 سيدقلا بنج ءاقبلا هناكمإل هنوطبغي اوناك نيذلا فالآلا يف ركف !لاحلا تريغت مكل

 عم دارفنا ىلع ثدحتلاو (دشرملاب) ءالتخالل ةصرفلا دقتفي راص وه ىتح .راهن ليل

 ظحال ام (دسألا) نأ كلذ .قلخلا رئاس لثم هنأكو امئاد هلماعي ناك يذلا ديحولا لجرلا

 فوقعملا رهظلا اذ قولخملا كلذ هيف ىري ناك (دشرملا) نا نلع ل دق ةنانخا هنا امو

 .أطخ رشبلا نيب دلو بيرغ ناويحك ودبي ناك يذلاو رابجلا سأرلاو
 تاجا هداك ى فلس كاريس لبق (رديبت)' ىغلاريص قت اونانك هليل رتكات

 ءاج نيحو .لاع توصب فارتعالاب اوعرش ,ةالصلا ةماقإ دعب ؟كاذنآ (دشرملا) نيقفارملا

 نكي مل ائيش ةأجف ("ابوتان" دسأ) لاق ,عقوتم ريغ يفطاع ناشيج ةرمغ يفو ءهرود
 شنان عفاعتا اييطقق كب ويدلاب: وا هللاب نموا ل1 ف لبق نيرةكن همي لقاح

 .هروهت ءارج فجتري وهو ,سحأ .قيمع تمص نار .(ريشبيلا نم يننأب رعشأ ينلعجت

 (دشرملا) تاملك ةيناث نآلا عمس .هيلع لقثت يهو جاجحلا عيمج ىدل مادصنالا ةرظنب

 نإ .هوناعي نأ ةسلابألا ىلع بجوتي امث ىتح ريثكب رثكأ تيناع دقل) :ةليللا كلت يف
 مدنت ام كيدل سيل .ريفكت يه كتايح نم ةظحل لك نأل ةرهاط كحور نأ فرعي برلا

 .(ةبوت كتايحف هش ان هلع

 يتلا ةداعسلا نم تاظحل كلذك اهيف تناك نكل .(ةبوت كتايح) :هنهذ يف داعأ

 :ةلجم نم ةحفص .باتك نم روطس ةعضب ةءارقب ديدج ىلع .ًالثم .روثعلا :ىهاضت ال

 نأب لّيختلا وأ ,فورحلا اهنع ثدحتت يتلا ةعئارلا ءايشألا ملعتو عوبطم وه امم فتن

 :انيل: ىنغ ناو( ايرقات) نم ةليمجلا ةبانشلا لازتأل ةايحلا ةيفق نلعلازتال "ايدوملا"
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 ىلع هسأر ةحارإ وأ .ماستبالا ىلع اهْنَلَمَح ءاهلتقتو هيناغأ اهرحست نأ نم ًالدبو
 اهايإ ةقرفم ةكيمسلا هلئادج ربع اهقيرط قشت يهو هلمانأب ساسحإلاو (دشرملا) يتبكر
 ىلا .سارلا نم ةرمغي اتفاذ اروعش «ًاثدنهم اروغش تعبي كلذ ناك :سارلا ةوزف ةكغادو

 ىقلتي هنأب .هدخ قصل ماظعلا كلتو هرعش يف ديلا كلت دوجو لضفب .سحأو .مدقلا

 .هتايح يف هب ترم ىتلا ةئيسلا تاظحللا باوث

 ملأ نام رجلا بول يدي ىذلا يجولا ضخيشتلا (دشرملا) ناك امف :ًافصنم نكي مل

 امّيسالو ؛ةرارحب مهعيمج لصي ملأ ؟روخت هاوق تناك نيح مهعرذأب نورخآلا هلمحب

 ةميرك ,ةيناح ,ةبيط "ودارداوك ايرام" نكت ملأ ؟ناميإلا حنمي يك :(كرابملا ريغصلا)

 .هلايخ يف اهروصي ناك امك (لاجرلا مأ) لايح هبلق يف ةقر رعشتسي نا لواح ؟هلايح
 اذإ اليوط همسج كلدت تناك .مهتجح مايأ يفف .هدو لانتل نكمم ءيش لك تلواح دقل

 تناك نيحو .(كرابملا ريغصلا) فارطأ كيلدتب موقت تناك املثم .هبعت ةدش تظحال ام

 يتلا سبالملا هل تبلج دقل .هتئفدتل اهيعارذ نيب همينت تناك ؛ىمحلا نم تابون هبيصت

 هيلع لهس يذلا دلجلاو بشخلا نم عونصملا رهابلا دحوملا ءاذحلا_ زافقلا ناكو .اهيدترب

 عمس دق ناك هنأل كلذ ؟اهبحي نكي مل نذإ اذامل .اهراكفأ تانب نم ,ةعبرأ ىلع ريسلا

 جاجحلا ناك امنيح ءاهسفن مهتت (سدقملا داشنإلا ةقوج) ةسيئر نأب ءبير نود .كلذك

 هحبق نأب اهداقتعابو ("ابوتان" دسأ) نم زرقتلاب اهروعشب ؛ءارحصلا يف ًاليل نوفقوتي

 يهو .هيلإ تلسوتو ءاياطخلا هذهب اهفارتعا دنع "ودارداوك ايرام" تكب .ناطيشلا هاتأم

 دق هنأ ماودلا ىلع اهل لوقي ناكف وه امأ .اهثبخ اهل رفغي نأ ءاهردص برضت
 .اهحماسي مل دنا تره ناك هقادنعو ةارق يف هنكل .هامأ_ اهايإ ًايدانم ءاهحماس

 درجم ناك .(دبألا ىلإ قرحأسف ميحج كانه ناك نإ .اهل ةنيغضلا رمضأ لازأ ال) :ركف

 .هجعزت ملف ةليللا هذه يف امأ .تاقوألا رئاس يف هعّورت رانلا ةركف

 :نالا تقاوملا نع ديرما روضع ةيلع ناك اذا امه لء انبياء نخل ةيكورملا نكذت“لاو

 تناك يتلا ةريفغلا عومجلا هسودت ذإ توملا ىتح قنتخي داك ةرم مك !هفوخت دشأ ام

 ال يك هدهج ىراصق لذبي (يكيلوثاكلا سرحلا) ناك !(دشرملا) نم بارتقالا لواحت

 لعاشملا نيب نم سيدقلا اوّسميو مهيدايأ اودمي نأ نوديري اوناك نيذلا نونمؤملا هسودي

 امرا طقسا مث «.بكانملاب اذيدق شانلا هيلع عفادت دقو هسفن ةمعت  دسألا) قهو يوطملاو
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 كشوأ يتلا ةظحللا يف هوعفريل (يكيلوثاكلا سرحلا) ىلإ خرصي نأ ىلإ هرطضا ام
 جراخ امدق عضي نأ ىلع ةريخألا مايألا يف أرجتي دكي مل .هعلتبي نأ يرشبلا دملا اهيف

 نوعرهي سانلا ناك .عراوشلا ىلإ جرخي نأ هيلع ًارطخ ادغ دقف .(سدقملا مرحلا)

 اوناك امك .مهل ديعسلا ظحلا بلجي كلذ َنأب نيدقتعم ,فوقعملا هرهظ اوسمليل

 تاعاس لاوط مهرود يف هنوقبي وأ :ةيمد ناك ول امك ءرخآلا ىلإ دحاو نم هنوفطاختتي

 نبللا ناردج نيب ًاروصحم همايأ ةيقب ءاضق ىلإ رطضيس له .(دشرملا) نع هنولأسي
 .بضني ال ةاناعملا نيزخف .ءاقشلا رئبل رارق ةمث نكي مل ؟هذه ةعبرألا

 عجهملا هاجتاب انذأ رادأ .نآلا مئان هّنأ ؛(دشرملا) سفنت نم .كردي نأ عيطتسي ناك

 نه ًاماين نك .نهعمجأب تاجدشتحم يلايللا نيضقي (داشنإلا ةقوج) ةوسن تناك ثيح

 ؟نارهس هتقبأ يتلا يه برحلا ةركف تناك له ."ايروك اينيردناسكلا" ىتح .تايرخألا

 الو "ناليمارت" الو ”اريبماكام" الو "وجاب" الو "واوج توبأ" الف .عوقولا ةكيشو تناك
 (دسألا) دهاش نقو: :ةظعروملا اررضخح نق قةاتحلاو قزطلا نوسرحي اوثاتك نيذلا كفلوأ

 سارق الو نشيظطارتخحلا ةقطناوو نسانكلا لرج ةماقملا نسيراتقملا ءارو نضلسلا لاجولا

 .ةظحل ةيأ يف موجهلا نوعقوتي اوناك مهنأك يراذملاو تاوارهلاو باشنلاو

 نوخفني ءاملا ولقان أدب نيحو .بصقلا نيب نم علاط راهنلا نإ :حيصي كيدلا عمس

 .هيتبكر ىلع اثجو (دشرملا) ظقيتسا .ءاملا عيزوت نع نينلعم راحملا نم ةعونصملا مهقاوبأ
 نم مغرلا ىلع .ظقيتسا دق (دسألا) ناك .لاحلا يف (مرحلا) ىلإ "ودارداوك ايرام" تَمدَق

 ةليوط ةدم اذه ىضمأ .سيدقلا راكفأ نوديل دادعتسا ىلع وهو ءاهاضمأ يتلا قرألا ةليل

 هنسبلأو ةللبم شامق ةعطقب هيمدق ةوسنلا تلسغ امنيب نينيعلا ضمغم سلج مث ؛ًايلصم
 ,ةرذلا نم ةكعك لكأو "ودارداوك ايرام" هتلوان يذلا ريغصلا بيلحلا ساط برش .لدنصلا

 ىلع ةجردلا هذهب ًانيزح سيل) :"ابوتان" دسأ رّكفت .ريغصلا لمحلا ىلع تبري مل هنكل

 .(كلذك برحلا ببسب لب ,بسح '"ميكاوي" بألا

 ةرملا كلت تناك .ةظحللا كلت يف ”اليمارت"و "ريبكلا واوج"و "واوج توبأ" لخد

 (عراشلا رمآ) ضهن نيحو .(مرحلا) لخاد ريخألا اهيف (دسألا) دهاشي يتلا ىلوألا

 دعاسم لظ .(دشرملا) دي امثل نأ دعب امهيمدق ىلع (يكيلوثاكلا سرحلا) سيئرو

 :ةيعق ىلع ابلاج وحاب
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 رطخ .(هاتبا اي ةمرصنملا ةليللا يف ارابخأ "اليمارت" ىقلت دقل) :"واوج توبا" لاق

 ناك .كش نود ءرخآلا وه ليللا لاوط مونلا معط قذي مل (مراشلا رمآ) نأ (دسألل)

 هتلوان يذلا بيلحلا ساط "ريبكلا واوج" برش .لابلا لوغشم .ًارذق ,قرعلاب ًالتبم
 ةليللا لاوط ناضكري امهو نيلجرلا (دسألا) روصت .ديدش مهن يف اوك "وةارداوك ايزام"

 نيدقفتمو .دورابلا نيبلاج .رخا ىلإ ةنيدملا لخادم دحا نمو ءرخا ىلإ قدنخ نم
 لازيال "اليمارت" ناك .(مويلا ةعقاولا عقتس) :اذه ركف .عضولا نيشقانمو .ةحلسألا

 ةقطنأ نم ريثكلا ريثكلاو شر اتيقدنب هيدل تناك .هديب ةيدلجلا هتعبق دعجي .ًايثاج

 ,هيتفش ضع يف ًايضام ناك .لافنركلا ديع دئالقك تدب ىتح هقنع لوح شيطارخلا

 ىلع الصو دق "سزورك"و "ويتنس" نأ ًامثعلتم مت ,ًاريخأو .ةملكب هوفتلا نع ًازجاع

 رخآلا ناصح لا لعلو .َقَّفَن ىتح ءاطتما قشأ يطتما دق نيناصحلا دحأ ناك .امهيناصح

 :هتيبح ىلع نم ىرخت قرعلا نم دينأ تناك رمت هكا نيح: ذإ كلك وألا فت لك
 .ًاضيأ امه كاهنإلا نم ناتومي اداك .فقوت نود نيموي ةدم ًاببخ ايضم دق نالجرلا ناك
 ناتيزوللا هانيعو ,كلذ دعب هلوقي نأ هيلع يغبني ام فرعي ال .ًالجخ .تمص مث
 ."واوج توبا" نم نوعلا نايجرتت ناتريغصلا

 اهب ءاج يتلا ةلاسرلاب "دشرملا" بألا ربخأ) :ًالئاق قباسلا تاباصعلا لجر هّضح

 دق "ودارداوك ايرام" تناك دقف :ئلتمن مفب ثدحتي ناك ."وجاب" نم "سزورك"و "ويتنس"
 .ةرذلا كعك نم ةريغص ةعطقو بيلحلا نم اساط رخآلا وه هتلوان

 راضو "يبفولاك' تقرحأ دقل .هاتبأ ايرمألا َدَفُن دقل) :(دشرملا) "اليمارت" غلبأ

 هترسأ ًابحطصم (ساداميك) ىلإ لحر دقف "افارباناك يد" نورابلا امأ .اهلفاس اهيلاع

 .(هل نيعباتلا مالزألا ضعبو

 نأ ء.سيدقلا رضحم يف هب رعش يذلا لجخلا ىلع بلغتلل حفاكي وهو .حضوأ
 (باقرلا عطاق) فلخ عضوق .ةعرزملا قارحإ دعب دونجلا مامأ قالطنالا نم ًالدب "وجاب"

 عرش فقوت نود نمو .(هتنوموليب) ىلع هموجه دنع فلخلا نم هيلع ضقني يك

 يف لاجرلا هلكأي يك هحبذب رمأ دق ناك .ةيناث تبملا ناصحلا نع ثدحتي ”اليمارت"
 نم نكمتي يك "افوناليف وينوتنا" ىلإ هؤاطعإ بجيف رخآلا قفن ام اذإو .هقدنخ
 ةرظن تلعج دقل .ةأجف اذه تمص ؛ةظحللا كلت يف هينيع (دشرملا) حتف نيحو ..هعيزوت
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 عسو يف ناك .كابترالا نم ديزمب رعشي "وجاب" دعاسم ءانكدلا ةقيمعلا سيدقلا

 :ةنكيسكملا هعفبتل هدي ناضععا دش طال نا (نسألا)

 نمو "وجاب" "كرابملا حيسملا" يزاجي فوسل .يدلو اي ءسأب ال) :(دشرملا) مت
 .(مهتعاجشو مهناميإ ىلع هعم

 ناميإب سيدقلا ىلإ علطتي وهو ةظحل هديب اهب اكسمن "اليمرت" اهمثلف .هدي دمو
 .لحري نا هيلإ "واوج توبا" راشا .بيلصلا ةمالع اذه مسرف (دشرملا) هكراب .دقوتم

 هتلوان ,(مرحلا) رداغي نأ لبقو .كلذ ءانثأ يف لالجإب ًائموم ؛ءارولا ىلإ ”اليمرت" اطخ

 توبأ"و "ريبكلا واوج" ناك يذلا هسفن ساطلا يف بيلحلا نم ًائيش "ودارداوك ايرام"

 .لؤاست ةرظن مهيلإ (دشرملا) رظن .هنم ابرش دق "واوج

 .(هاتبأ اي ادج نوبيرق مهنإ) :هيبعك ىلع ءاصفرقلا سلجي وهو (عراشلا رمآ) لاق
 ,نفجتري نك ةوسنلا نأ سحأو ةأجف عزف ("ابوتان" دسأ) ْنِإ ىتح ًادج ةداج ةربنب ثدحت

 ًاطوطخ فاضأ مث ,ةراشإلاب ةرئاد مسرو ؛هتيدم "واوج توبأ" جرخأ, تايرخألا نه

 لخدم ىلإ ًاريشم لاق .نيمدقتم اهنوكلسي دونجلا ناك يتلا قرطلا لثقو اهيلإ يضفت
 نوضام ”افوناليف" لآ نإ .ةيحانلا هذه نم تآ دحأ ال) :(وباوبمرج) قيرط ىلع ةنيدملا

 .(رانلا طخ نع مهداعبإل كانه ىلإ ىضرملا نينسملا نم ريثك لقن يف
 ىلإ دوسألا راشأ .هثيدح لمكي نأ هيلع نأ ىلإ ةراشإ يف "ريبكلا واوج" ىلإ رظن

 _ "وبماكوم"و تالبطصالا نيب انه مكل ًاجلم انأشنا دقل) :متقو ةدحاو عبصإب ةرئادلا

 كرودقم يف سيل .صاصرلا نم ةياقولل روخصلا نم ريثك هيف اروسم اقيمع ًاجلم

 .(ةيحانلا هذه نم نومداق مِهّنِإ ذإ "مرحلا" يف ءاقبلا

 .ةحرابلا ةليللا كلذ تدهاش .مهعم عفادم نوبحطصي مهنا) :"واوج توبا" لاق

 ىدملا ةليوط ةمخض عفادم اهْنِإ ."باقرلا عطاق" ركسعم لخاد ىلإ ءالدألا ينبره دقف

 .(لوألا اهفده سئانكلاو "سدقملا مرحلا" نوكي نأ دكؤملا نمو
 هسأر ذخأو هعباصأ نم تلفأ ملقلا نإ ثيحب ًاغلبم ("ابوتان" دسأب) ساعنلا غلب

 عمسي دكي مل .هيتبكر ىلع ةثكلا هتورف ةحارإ يف حلفأو (دشرملا) يعارذ درفأ .نطي

 :( انه ىلا نوفحبس ىعم) + (دشرما) تابلك

 .(دعوم رخآ رخاك ةليللا) + "واوج تونا" تاجا
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 "كرابملا ريغصلا" جرخيل .نذإ قدانخلا ىلإ بهاذ ينإ) :ءودهب (دشرملا) لاق

 لك ذخأيلو ."كرابملا عوسي" اهيف يتلا ةيجاجزلا ةبلعلاو حيسملاو نيسيدقلا ليثاق
 نم ًاريثك َّنِإ .اهنم "لاجدلا حيسملا" ءيجيس يتلا بوردلا ىلإ نابلصلاو ليثامتلا
 .(قداصلا نمؤملل ةمعن توملا نإ .عومدلل موزل ال نكل ,مهبحن نوضقيس سانلا

 (دشرملا) دي نأ كلذ .ًاديدحت ةظحللا كلت يف ("ابوتان" دسأ) ىلإ ةبسنلاب ةمعنلا تلح

 .ةايحلا نع ايضار ًاقيمع ًامون مانو لاحلا يف ساعنلاب رعشف ءًاوت هسأر ىلع ترقتسا
 اك دك د6

 كلذ :(يبمولاك) يف ةعيضلا رصق ىلإ هرهظ ريدي وهو حايترالاب "ونيفور" سحي

 تحت رثكأ لئاسو هيدل نأب ةأجف هرعشأ دق نورابلا عم هطبرت يتلا ةقالعلا عطق نأ
 ناك ذم اهفرعي ناك ةرسأ ةفايض لبقي ,خسرف فصن عطق دعبو .هضرغ قيقحتل هفرصت

 (يىبمولاك) ىلإ ةمودق بيس نع راسفعسالا وأ "افروج" نع لاؤسلا نودبو..ًايبصض

 .هتلحرل دازب هنيدوزم يلاتلا مويلا حابص هنوعدوبو دولا لئالد هيلع نوقدغي

 ال (سودوناك) نيدصاق ًاجاجح نايحألا رثكأ يقتليو ؛مويلا لاوط ريسلا لصاوي
 برقلاب دقري .ليللا لولحب هداز لك دفن اذكهو .هنولكأي ام ءيش نع هنولأسي نوؤتفيب
 اوقرحيل (يبمولاك) نم نيرخآ لافطأ عم اهيتأي نأ داتعا يتلا فوهكلا ضعب نم

 قيرطلا كلذ نم رم دق ًاشيج نأب حالف هرذحي .يلاتلا مويلا يف .لعاشملاب شيفافخلا
 .موشلاب روعش هباتنا دقو ريسلا يف رمتسي .اهلك ةقطنملا نوسوجي (راصنألا) نأو

 ةدعبم ىلع خاوكأ ةعضب ثيح (اتاكاراك١ب طيحملا فيرلا ىلإ لصي .قسغلا دنعو
 ةمعن (وبيس)لاو (وروجاك)لا لالظ نإ .رابصلا تابنو ةضيفخلا تاريجشلا نيب ةرشتنم
 نم ددع ةمث .ًاديحو سيل هنأب رعشي ,ةظحللا كلت يف .ةبهاللا سمشلا ةرارح دعب

 نوحلسم لاجر مهنإ .هب نوقدحي مهاهو .ةمجألا نيب نم ةللستم تفحز ةيلظ صوخش

 تارافصو ةريغص باود سارجأ نوقلعي ؛ةيلجنملا ىدملاو باشنلاو ساوقألاو تانيبرقلاب

 "وجاب" ةباصع دارفأ نم اوناك (راصنألا) نم دارفأ ةعضب صخشب .مهقانعأ لوح بصق

 رمأ ؛ةيدنهلا حمالملا وذ .نيمدقلا يراع لجرلا عضي .مهنيب سيل يسالخلا نكل ,ةميدقلا

 نم ةرظن نكل ؛"ونيفور" ددرتي .مهعبتي نأ هل ئموبو هيتفش ىلع ًاعبصإ .,ةعومجملا

 يف "اهروج" ركذتي .هل افورعم نودسم مهنأو ؛مهقفاري نأ هيلع نأ هربخت (ريصنلا)
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 نيب نيفتخم نيرخآ الاجر حملي .هيلإ (ريصنلا) ئموي ذإ .ههجو ريباعت هب يشوتو «لاحلا

 ىتح سأرلا نم ةكوبحم باشعأب مهسفنأ نوهومم مهضعب ءتاريجشلاو راجشألا
 وأ .مهبوعك ىلع ءاصفرقلا نيدعاق وأ نيعباق ةيرقلاو بردلا نودصرتي مهن .نيمدقلا

 عمس ةظحل دعبو .رخآلا وه ئبتخي نأ "ونيفور" ىلإ نوئموي ؛ضرألا ىلع نيحطبنم
 .ةبلج راثآلا يفتقم

 باش فيرع مهسأرب .يدامرو رمحأ اهنول تازب نيدترم لاجر ةرشع نم ةيرود اهنإ

 عم ًاعلاض اكيرش نوكي نأ دبال هنأ "ونيفور" نظي ليلد مهدوقيو .رسعشلا رفا

 .ةأجف ًارطخ ريطت دق ناك ول امك ةيطايتحا ريبادت ذاختاب فيرعلا عرشي .(راصنألا)

 هلاجر هعبتي ؛ىرخأ ىلإ ةرجش نم قرمي ؛هتيقدنب دانز ىلع هعبصإ عضو يف رمتسي ذإو
 طسو ًاكلاس .ًامدق ليلدلا يضمي .راجشألا عوذج ءارو يفختلاب ًاضيأ نوعرشي نيذلا

 رجش ةقرو ال .راظنألا نع اوباغ دق "ونيفور" ب نيطيحملا (راصنألا) نأ ودبي .بردلا
 .ةمجألا يف فرت

 امهيمحي امنيب نالخديو ًاضرأ بابلا نايدنج لكري .لوألا خوكلا ىلإ ةيرودلا لصت

 رهظب .عجارتي أدب هنأ "ونيفور" ظحاليو .دونجلا فلخ ليلدلا ضبري .نورخآلا لاجرلا
 .لخادلا يف دحأ ال نأ فيرعلل انّيبيل امهيديأو امهيسأرب نائمويو ةظحل دعب ةيناث نايدنجلا
 يف .نكل .اهنيع ةجيتنلا ىلإ يهتنتو هسفن ءارجإلا ذفنتو يلاتلا خوكلا ىلإ ةيرودلا مدقتت

 يف ناقلمحت ,ىرخأ مث ءرعشلا ءاثعش ةأرما ةأجف رهظت ,ىرخألا خاوكألا نم ربكأ خوك باب

 ةملاسم تاء اهيإ ناتأرملا ئموت ءامهيلع مهقدانب نوبوصيو دونجلا امهحملي نيحو .عله
 "ةيحتلملا ةديسلا" عمس نيح هب سحأ يذلاك راودب "وئيفور" رعش .ةداح تاقيهش اهقفارت

 .ةمجألا يف يفتخيو ئجافملا بارطضالا ليلدلا لغتسي ."لاغ ويليلاغ" مسا ركذت

 امهبقعتي ًاريخأو :نيتأرملا ىلإ نوثدحتي "ونيفور" مهدهاشيو .خوكلا دونجلا قوطي

 مهقدانب نيلماح جراخلا يف نوقابلا رظتني نيح يف خوكلا لخاد ىلإ ةيرودلا نم نالجر
 تاكرحب نايتأي امهو ةيناث نالخادلا جرخي تاظحل عضب دعبو .دادعتسالا ةبهأ ىلع

 تاكحض "ونيفور" عمسي .هالعف ام اولعفيو اولخدي نأ نيرخآلا ناضرحيو ةنئاش
 ةجيهب تارظن مههوجو ولعت نكسمملا لخاد ىلإ نوهجوتي دونجلا عيمج ىربو تاحيصو

 .بابلا ةسارحل ًاجراخ ثوكملاب مهنم نينثا رمأي فيرعلا نكل .ةجاتهم
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 مث ةعبرألا ىلع جراخلا يف نوفختملا لاجرلا فحزي .كرحتلاب ةمجألا عرشت
 ىتح ًاضكار قلطني مث .مهعبتي .مهنم نيثالث نع لقي ال ام كانه نأ كردي .نوضهني
 دجوي ؟ةدوجوم لبق نم يتجوز تناك يتلا ةأرملا له) :لوقي هسفن عمسي .رمآلا غلبي

 يف .(يه نوكت نأ دبال نذإ) :(ريصنلا) لوقي :معن .(؟احيحص كلذ سيلأ .اهعم مزق

 ًاروف كلذ بقعت .بابلا ناسرحي نيذللا نييدنجلا صاصرلا نم لباو دصحي ةظحللا كلت
 .هتيدم ."ونيفور" بحسي .خوكلا لخاد نم ةقلطو ,يرججحت مادقأو حايصو خارص تاوضا

 دهاشيو .(راصنألا) عم مامأ ىلإ اضكار يضمي امنيب .هاقبأ يذلا ديحولا حالسلا يهو

 نإ امو .رارفلاب اوذولي نأ نولواحي وأ رانلا نوقلطي مهو ذفاونلاو باوبألا دنع ادونج

 مهب حاطي وأ تاصاصرلا وأ ماهسلا مهبيصت ىتح بسح تاوطخ عضب ريسلا يف اوحلفي
 يف .ةمخضلا مهلجانمو مهنيكاكسب مهيلع نوزهجي نيذلا (راصنألا) دي ىلع افرا

 عمسي ةيناث هيمدق ىلع ضهني نيحو .طقسيو "ونيفور" قلحزتي .ًاديدحت ةظحللا كلت
 ةثجلا ذفاونلا ىدحإ نم نوفذقي (راصنألا) ىريو ناذآلا مصي يذلا تارافصلا ليوع

 اتوص اثدحم ضرألاب يراعلا دسجلا مطتري .ًابرإ ًابرإ هتزب اوقزم دق اوناك يدنجل ةامدملا

 . افوككم

 دونج ضرألا ىلعف_ هاري يذلا يشحولا دهشملا هقعصي خوكلا "ونيفور" لوخد دنع

 تاوارهلاو ىدملاب مهبضغ ماج مهيلع ءاسنلاو لاجرلا نم ةنفح بصيو نورضتحي

 اوناك (راصنألا) نم لاجر مهنواعي «:ةمحر نود مهنيقحاسو مهنيبراض ”راجحألاو

 نخرصي_ نهنم سمخ وأ عبرأ_ ةوسنلا نهّنِإ .حوكلا لخاد ىلإ قفدتلا يف نيرمتسم

 ضرعب مهل ةناهإ نيرضتحملا وأ ىلتقلا نهاياحض نع تازبلا نعلخيو نهتاوصأ ىلعأب
 ناك ثيح ةيضرألا بشخ حاولأ يف ةرومغم بوقثو ةحئارلا هيرك مد كانه .مهتاروع

 ,سارلا ةحورجم ةأرما دضانملا ىدحإ تحتو .بير نود ةيرودلا نودصرتي (راصنألا)

 .بحتنتو ملألا نم ىولتت

 مهسبالم نم دونجلا (راصنألا) درجي امنيب ,مونلا ةفرغ بوص "ونيفور" هجوتي

 يف سيل هنع ثحبي ام نأ نآلا نقيأ دقو .مهتادازمو مهقدانب نوفقلتيو .يرعلا ىتح

 لالخ نمو .لخادلا يف ًادحأ دهاشي ال هنكل ,حوتفم ىلوألا ةفرغلا باب نإ .ةفرغلا كلت

 ىلع ةعجطضم ةأرما يقاسو ةيبشخ حاولأ نم ًاريرس حملي ؛ةيناثلا ةفرغلا باب قوقش
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 ىولتي ؛هحملت نيحو .ةايحلا ديق ىلع اهّنِإ ."امهروج" ىريو اعفد بابلا حتفي .ضرألا
 ةماق "اميروج" بناجب مثجت .ةأجافملا لوه نم هلك اهندب بدودحيو ةدشب ًامهجتم اههجو

 نأ هل قبس هنأ "ونيفور" ل ودبي يذلاو كحضم وحن ىلع عولهلاو رغصلا ةيهانتملا مزقلا

 نم مغرلا ىلعو .رقشألا رعشلا وذ فيرعلا ريرسلا ىلعو .هركذتي دمأ دعبأ ذنم هفرع

 (راصنألا) نم نانثا لصاوي .هيف ةايح ال ًايخترم وه ثيح ًايقلتسم اذه نوك ةقيقح
 مدلا راشتنا يف نيببستمو ةبرض لك دنع نيرجمزم ناخرصي امهو هيف مهنيكاكس سرغ

 ًاتنو .اههجو ىخارتو ءاهمف رغفنا دقو كارح نود هيف "اميروج" قلمحت ."ونيفور" ىلع

 (ريصنلا) نأ "ونيفور" كردي .مالستسالاو عزفلاب اهانيع تألتماو ,ةدشب اهفنأ فرح

 فيرعلا عفر يف نيرخآلا دعاسي ذخأو ةفرغلا لخد دق ةيدنهلا حمالملا اذ نيمدقلا يراعلا

 هتيقدنبو تيملا ةّزب نيذخآ ةفرغلا نورداغي .ةذفانلا ربع عراشلا ىلإ هيمرو ريرسلا نع
 ؟ىرت الأ) :"اميروج' ىلإ اريشم مكمتي اوئيفور“ب آرورم رمآلا ريسي امنيبو .هتدازمو

 نع زجعي هنكل "ونيفور" اهعمسي ةككفم تارابعب هوفتلاب مزقلا ادني .(اهسفن يه اهنإ

 بقعبيو هبلق أدهي .نوللا ميدع ىيسميف ههجو دوعيو .لخدملا يف ًائداه فقي .اهمهف

 ىلع ةيقلتسم "اميروج" لازتال .ةمات ةنيكسب روعش ةيادبلا يف هب رعش يذلا ٌراودلا
 ةدهاشنم نكمي ةذفانلا ربعو .ضوهنلا نع تزجع ىفح اهتوف تقرتتسا دقو نذر

 .ةمجألا يف نيلغوتم ءًءاسنو ًالاجر .نولحري مهو (راصنألا) رصانع
 لحرن نأ انيلع .نولحار مهّنِإ) :رخآ ىلإ دحاو نم نابثت هانيعو ًالئاق مزقلا هتهتب

 دا "هروب كلذك

 .(تنأ بهذا .ةيقاب اهنإ) :ءودهب لوقيو هسأر "وئيفور" زهب
 ال ,ًافئاخ ,ًاكبترم :يلاخلا نكسملا يف كانهو انه سوجي هنإ .لحري ال مزقلا نكل

 ًامسار ,"ةيحتلملا ةديسلا" ًايدانم ,هظح ًانعال ؛ةناتنلاو ءامدلا طسو عنصي ام فرعي

 ةرسألا "ونيفور" شتفي :كلذ ءانثأ ىفو .ضماغ وحن ىلع هلل ايلصمو بيلصلا ةمالع

 ءعيطتسي ثيح خوكلا ةهجاو يف ةعقاولا ةفرغلا ىلإ امهبحسي .شقلا نم نيشارف دجيف
 نم يلأ وحن ىلع نيشارفلاب ءاج دقل .(اتاكاراك) يف نكاسملاو ديحولا عراشلا ىري نأ

 نإ .مونلا :فراع هنإف ءنآلا كانه امهنإو امأ .امهب لعفي نأ مزتعي ام فرعي نأ نود

 يىضمو بآلك نم ةيلدتملا لابحلا ضعب لوانتي .ءام رطقت ةمعان ةجنفسأب هبشأ هندب
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 اهسلجي .عالطتسا بح وأ فوخ نود هذه هعبتت .مدقتت نأ اهرمأيو "ايروج" بوص

 .ًاعله هانيع تظحج دقو كانه دوجوم مزقلا .اهيمدقو اهيدي طبريو شارفلا بنج

 .(!اهلتقت ال !اهلتقت ال) :خرصي

 نإف .كانه فقو بهذا) :هيلإ رظني نأ نود هرمأيو هرهظ ىلع "ونيفور" يقلتسي
 .(ينظقيأ ًادحأ تدهاش

 بوص بشيو هسأرب ئموي .ةظحل دعب هنكل .هركف لبلبت دقو .مزقلا انيع فرطت

 دعب "ايروج" هلتق مدع ناك نإ هسفن لأسي وفغي نأ لبقو .هينيع "ونيفور"قلغي .بابلا
 .ًاريخأ اهب قحل نأ دعب تفخ دق هتيهارك نأ مأ ,يناعت اهتيؤر يف هتبغر ىلإ دوعي

 تحت نم اهيلإ رظنلا قرتسي .هنم مادقأ ةعضب ىلع رخآلا شارفلا ىلع عجطضت اهعمسي

 ,ناتملستسم ناتدماك ناترئاغلا اهانيعو لبق يذ نع ريثكب فحنأ اهنإ .ةلبسملا هبادهأ

 .اهعارذ يف قيمع شدخ ةمث .ثعشأ اهرعشو ةقزمم اهبايثو

 هنأ ركذتي ال هنكل .سوباك نم براه هنأك شارفلا نم بثي "ونيفور" ظقيتسي نيح

 لازيال يذلا مزقلا ىلإ يضمي "ايروج" ىلع ةرظن درجم يقلي نأ نود نمو .ملح دق

 ئموي ؟هعم باهذلا هنكمي له .لمألاو فونخلا نم جيزمب هيلإ ًارظان ,بابلا سرحي

 ام ءيش نع جراخلا يف ليلدلا شتفي امنيب مالكلا نالدابتي ال .باجيإلاب "ونيفور'

 مزتعتأ) :مزقلا هلأسي ,خوكلا ىلإ نانثالا دوعي امنيبو .هشطع ئفطبو هقمر هب لد

 ىلع اهعضيو هتدوزم نم تانيصغو ًاقاروأو ًاروذجو ًاباشعأ جرخي .بيجي ال (؟ اهلتق

 ةدوجوم ريغ اهنأكو اهيلإ رظني وأ .اهقاثو كفي وهو "اميروج" ىلإ رظني ال هّنِإ .شارفلا

 غضملاب "اميروج" عرشتو ارباشم هغضميو همف ىلإ بشعلا نم ةنفح مزقلا عفري .كانه

 نولكأي .اهيلحاكو اهيغسر كرفت رخآو نآ نيبو ءيلآ وحن ىلع ىرخألا يه علبلاف

 ركفي .تارشحلا نينط ولعيو ةملظ ىلإ جراخلا يف قسغلا لوحتي نيح يف .نيتماص

 :مايألا دحأ يف خف يف اهاضق يتلا ةليللا يف همشي ناك امب ةهيبش ةنائنلا نأ "ونيفور"
 :ةيكيرمألا وول نعحا ةمزر ىح

 :(؟ةلايلا تيتو ضاع ذل مل) :ةأجف لوقت "اميروج" 5

 كلذ ىلإ عمسلا فهرم هنكل .اهعمسي مل هنأكو ءاضفلا ىلإ ونري "ونيفور" رمتسي
 ىلع .الك ؟توملا ىشخأ ىنأ نظت وأ) :ًاراسكنا دشأو ًاظايتغا رثكأ ادغ يذلا توصلا

 و4
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 تنك ؟اذه لك تمئس دق يننأ نظت الأ .يتايح يهنت نأ كنم ةرظتنم تلزام .سكعلا

 مل ؟ينلتقتس ىتم .ةئيطخ كلذ نكي مل ولو كلذ هللا مرحي مل ول اذه لبق يسفن لتقأس

 (ال..ال) :قنتخم توصب ًالئاق مزقلا ئتأتي .(؟نآلا كلذ لعفت ال

 ةكلاح نآلا ةفرغلا تسمأو ؛باوج نود ؛كارح نود كانه راثآلا يفتقم ثكمي

 دقو هلك همسج رتوتي .هسملتل هبوص فحزت "ونيفور" اهعمسي ةظحل دعب .ًابيرقت داوسلا

 بضخغلاو راقتحالاو ةوهشلاو زازئمشالاب روعش هنيع تقولا يف وه روعشل ةسيرف ادغ

 .كلذ نم ءيش يأب يشي نأ ههجول حيتي ال هنكل .نينحلاو

 ام سنإ .ىسنت نأ كيلإ لسوتأ) :اهدسج ةشعرب رعشي وهو لسوتت اهعمسي
 نأ تلواح .يبنذ بنذلا نكي مل .ًةونع ينلان دقل ؛كرابملا حيسملاو ءارذعلا مساب ,ثدح

 .("ونيفور" اي ةاناعملا يف رارمتسالا نع فك .همواقأ

 ىلع ضهني .فنع ريغ نم نكلو لاحلا يف هنع ليلدلا اهيحنيف هب قصتلت
 تنبب سبني نأ نود اهقاثو دشيف دوعيو .لابحلا نع ًاثحب هلوح ام سسحتي .هيمدق
 .قباسلا يف امك هسفن ناكملا دعتقيف دوعي .ةفش

 :لوطأ دف شيعأ نا ديا ال عنف ,ىشطع انآ «ةعتاع ان :لولوت اهعمسي

 .(رمألا هّناو ينلتقا

 .(نيتوق تنأو سانلا كاري يك "يبمولاك" يف لب انه سيل .كلذ ل

 .ايئاهن تفخي مث أدهي "ايروج" جيشن عرشي امنيب ليوط تقو يضمي
 .(هتنك يذلا "ونيفور" تسل) :متمتت اهعمسي
 نآلا فرعا .ينصخي ال بيلح نآلا كلخاد يف .تنك يتلا ةأرملا تسل تنأو) :لوقي

 د( لدتا كل عاملا دعينا كه لاو هللا كبقاع مل
 ارهظم .باوبألاو ذفاونلا ربع ًالئام ةفرغلا لخاد ىلإ ةأجف رمقلا ءوض حشرتي

 ىلع "ونيفور" ددمتيو "ايروج" يمدق دنع مزقلا روكتي .ءاوهلا يف ةقلعملا رابغلا تارذ

 نينثالا عمسي نيحو ؟ركذتي .ركفي ,نانسألا قبطم .كانه هؤاقلتسا لوطيس مك .شارفلا
 .هينيع قلغأ دق نكي مل هنكل .ظقيتسا هنأ بسحي ناثدحتي

 هذه لمحت كعسي فيك ؟دحأ كربجي مل اذإ انه قاب تنأ مل) :مزقلا "امهروج" لأست

 .(كلذ نم ًالدب .."سودوناك" ىلإ ضما ؟ثدحيس ام ةركفو ةناتنلا
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 .يسفن عم ىقبأ فيك فرعأ ال .ءاقبلا ىشخأو باهذلا ىشخأ) :ًالولوم مزقلا ىكشتي

 .(سانلا رئاس هفاخي امك توملا نم فاخأ يّنِإ .يرجغلا ينارتشا ذنم ًاديحو موي نكأ مل

 .(تافئاخ دونجلا نرظتنا يتاوللا ةوسنلا نكت مل) :"اهيروج" لوقت

 اذه ىلإ انقيتم تنك ول .تاومألا نم نهثعب نم تانّقيتم نك نهنأل) :مزقلا قعزي
 .(رخآلا انأ .تفخ امل دحلا

 ال انأ) :هبطاخت لب نآلا مزقلا بطاخت ال اهنأ "ونيفور" كرديو "ايروج" لوقت
 .(ةيح ثعبأس تنك نأ فرعأ ال ينأ امك تومأ نأ ىشخأ

 وهأ .تهاب رضخأ قرزأ قلأ نم رثكأ نوكي نأ رجفلا دكي املو هظقوي ام ءيش
 أدبيو ءاهسفن ةظحللا يف امهنويع مزقلاو "اميروج" حتفت .رخآ ءيش ءالك ؟حيرلا طبخ
 .(شإ ...شإ) :هسرخي "ونيفور" نكل ؛بؤاشتلاو يطمتلاب ريخألا

 .شر ةيقدنب لمحي ال لجرل ليوط فيط ةمث .بابلا فلخ ضبار وهو رظنلا قرتسي
 فرعتي .خاوكألا نم خوك لك يف هسأر سدي .ديحولا (اتاكاراك) عراش نم مداق

 ةدلب نم ليلدلا ."ونيبلا" هنإ .مهغلبي داكي ىتح مهنم وندي امنيب لجرلا ىلع "ونيفور"

 .(!"ونيفور" ...!"وئيفور") :يدانيو همف لوح هيدي اتلك مضي وهو هدهاشي ."يبمولاك"

 ىلع هينيع حتفي "ونيبلا" هصخشي نيحو .هسفن يريو بابلا فلخ نم ًاجراخ وطخي
 هوفتي ال .هتيدم ىلع ةضبقلا اددشم .هتاقالمل "وئيفور" جرخي .هيدانيو ًاحايترا امهادم

 .ةليوط ةفاسم ًايشام ءاج هنأ ,هرظنم نم .ظحالي نأ هنكمي .بيحرت ةملكب
 ءاسم: نم ىلوألا تاعابلا دف كتع شتفا تحب ام) ووو ةربض "وئيبلا" فتون

 نيذلا (راصنألا) تيقتلا اهدعب ."سودوناك" ىلإ كقيرط يف كنأ يل ليق .ةحرابلا

 .(ليللا لاوط تيشم دقو .دونجلا اولتق

 ًافطاعتم هيلإ "ونيبلا" رظني .هاف حتفي نأ نود هجولا نيصر هيلإ "ونيفور" يغصي
 دق نورابلا ناك .كيلإ هب تيتأ دقل) :ًالهمتم متمتي .نيقيدص اناك امهّنأب هرّكذي هنأكو
 هنأ انررقو "وكراتسرا" عم رمألا تلوادت ينكل ."سودوناك" ىلإ هدوقأ نأ ينرمأ

 مدع نعو قلطملا هبارغتسا نع "ونيفور" هجو يشي .(كيلع ترشثع اذإ كل نوكيس

 .(؟بيرغلا ؟ ىلإ هباعنا تيناا ةيزنصتلا

 هنأ «ضرألا نلع قصي ةزارعبتما "رتيبلا" هكؤي ىكلو 1( هل" رش: ال لفت ةقإ) -
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 بذك .رمألا نع ثدحتي نأ أشي مل .كنم اهذخأ يتلا كلت ,هتأرما تلتق ْنِإ ثرتكي ال

 .(هصخت ال اهنإ لاقو

 كلذ سيل) :ركفي .(؟وه نيأ) :هيتفش ىلع هناسل يرجيو "ونيفور" شمري
 .(هبلجي مل هّنِإ .ًاحيحص

 هيف هيلع روثعلا نكمي يذلا ناكملا ليصفت يف ًاريشك بهسي "ونيبلا" نكل
 تلتق له .ينينعي ال رمألا كلذ ناك نإو هك رمعا نأ دوأ ءيش دجوي) :فيضبو

 رولا

 ريشي .هلوضف نم ًالجخ .ةظحل ,ودبي .هسأر "ونيفور" زهي نيح ءيش يأب قلعي ال
 انه مهولتق نم نوقلعي مهنإ .سوباك هنإ) :لوقيو هفلخ ةفاسم ىلع ةدتمملا ةمجألا ىلإ

 .(كسأر رعش هل ْفقي رظنم ...ًافتن ًافتن "سبورألا" مهرقنتو ءراجشألاب

 .(؟هّتكرت ىتم) :ةأجف "ونيفور" هعطاقي
 .كاهنإلا ةياغ يف ناك .هناكم نم كرحتي مل هلعل .ةحرابلا ءاسم) :"وئيبلا" لوقي

 ىلإ لب :بسح فرشلا ىلإ رقتفي ال هنإ .هيلإ بهذي ناكم هيدل سيل ءكلذ نم رثكأ
 .(تاهاجتالا داجيإ ةيفيك نع ًاقلطم هدنع ةركف ال امك .كلذك لمحتلاو دلجلا

 .(ًأركش) :ةرشابم هينيع يف قدحي وهو ًالئاق اهيلع طغضيو هعارذب "ونيفور" كسمي

 ادئاع راثآلا يفتقم عرهي .'وئيفور" ةضبق نم هعارذ ررحيو هسأرب "ونيبلا" ئموي

 لخاد ىلإ هقورم دنع نيكبترم "اميروج"و مزقلا ضهني .ناعمتلت هانيعو خوكلا ىلإ

 لبحلا ررميو ةرهام ةعيرس تاكرحب اهيدي نود "اميروج" يمدق نع قاثولا كفي .ةفرغلا

 يفتكي لب اهقنشب موقي ال هنكل .هديب ههجو يطغيو مزقلا خرصي .اهقنع لوح هسفن

 لحر دقل .جراخلا ىلإ هب قحلت نأ ىلع اهربجي .هءارو اهرجي يك لبحلاب قوط لمعب
 (ةحيبع هكا ثدحت ال) :رمأيو هيلإ "ونيفور" تفتلي .امهفلخ مزقلا زفاقتي ."ونيبلا"

 .ءاهمف حتفت هال اهنكلو ؛:ةضيفخلا تاريجشلاب كبتشتو روخصلا ىلع "اميروج" رثعتت

 نيذلا نيقونشملا دونجلا نع ًايذاه مزقلا يضمي امهفلخو هوطخ يف "ونيفور" يهاضتو

 .ًاماهتلا روسنلا مهمهتلت

 ني نزين
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 ةفرغ ةيضرأل ةيظشتملا ديمرقلا تاطالب يف قدحت يهو "اليتسا" ةنورابلا تلاق
 ءايشأ ..فيرلا يف كانه ...يتايح يف ةعيظفلا رومألا نم ًاريثك تيأر دقل ) :سولجلا

 مامألا ىلإ حجرأتي وهو نورابلا ىلإ ترظن .("رودافلس" يف سانلا عزفت نأ اهنأش نم
 هيزوه" نسملا ةفيضم حجرأت عاقيإ «يردي نأ نود .ًاقباطم .زازه يسرك يف فلخلا ىلإو

 نورداغي مهو لافطألا ىلع مجهو جاه يذلا روثلا ركذتأ) .هيسرك يف "واروم ودرانرب
 ةعيظف ءايشأ انيأر دقل .ةفيعض ًةأرما تسل ؟كلذك سيلأ .يلع معي مل ؟نيدلا سرد

 .(؟كلذك سيلأ .ًالثم ريبكلا فافجلا ءانثأ

 يذلا_ "ويشتوموغ يد وتربلا"و "واروم ودرانرب هيزوه" ناك دهسا رت نوراعلا افوا

 دق دكي ملو "ايلمليف اردب" ةعرزم يف ةنورابلاو نورابلا يقتليل (رودافلس) نم مدق دق ناك

 ايهسط ةيرتلا ناك ول انيك اقريصعل ايهزيج يضتا نالذ ...نيقتاش انمنينعق,ىنظمأ

 .ةنورابلا لاعفنا ةدهاشم نم امهحايترا مدع ىدم ايفخي نأ اعيطتسي مل امهّنأ ديب .ًاماق

 ال ًارادج اهتاماستبا تلكش يتلاو .هزنملا اهكولس ءارو نم ىرت ال يتلا ةفيصحلا ةأرملا كلت

 ول امك يدبأ راوح يف ًةرمتسم .عاطقنا نود رثرثت نآلا تدغ .نيرخآلا نيبو اهنيب كردي
 رخآل تقو نم يتأت تناك يتلا ”انايتسابس" ىتح .اهقطن يف رَّثَأ ءاد نم يناعت تناك

 اهلعب نكمتي مل امك .مالكلا فقو ىلع اهلمحت نأ نع تزجع اينولوكلا ءامب اهتهبج دّربتل
 .حيرتستل اهتفرغ ىلإ باهذلاب اهعانقإ نم "ويشتوموغ" الو اهفيضم الو

 بئاصمل ةدعتسم انا) :ةلسوتم مهبوص نيواضيبلا اهيدي دمت يهو ءترمتسا

 ةبذعتم توق يمأ ةيؤر نم أوسأ ناك اهرخآ نع قرتحت "يبمولاك" ةيؤر ْنِإ .ةعيظف
 هذه .ءطبب اهيلع تضق يتلا ” (مونادوللا) عرج يديب اهتلوانمو خرصت اهعامسو

 نأكف) .فجترت يهو ترركتو اهتدعف تيب .(يلخاد يف انه ةمدتحم لازت ال نارينلا

 .(ًأدامر اوسمي ىتح نوقرتحي اوناك ةدالولا دنع مهتدقف نيذلا لافطألا

 نأ مهيلإ ةلسوتم ءرخألا دعب دحاولا "ويشتوموغ"و "واروم”و نورابلا ىلإ تعلطت
 ةنورابلا نكل .عوضوم لا ريغي نأ لواح ."ويشتوموغ يد وتربلا" اهل مستبا .اهوقدصي
 .(يبمولاك) يف قيرحلا عوضوم ىلإ ثيدحلا ديعت ؛ةرم لك يف ,تناك

 (مجرتملا) . ينويفأ رضحتسم - (مونادوللا) *
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 يتزيزع اي ءاذه عمو) :ىركذلا هذه نع اهركف دعبي نأ ةيناث "ويشتوموغ" لواح
 لقف ةقرج نع فور ةلتريشا له تايكتا اريبأ ايلسعسم هرلا ليقع: ةليغبا'

 تدني نتبع ردت ايف ؟ ىدبنل ىف اهزن اورو نتيف نيدبس ذر قلع ليباس ا اهلذأا
 ليحتسم ادغ ثيحب رجنخلا تانعط نم ًادج ريثكلا هبو أدج خسفتملا يتخأ دسج

 يليضفت ببس وه اذه) .حاترم ريغ هيسرك يف لملمتي وهو حنحنت .(؟صيخشتلا
 رانشلاو راعلاو ةيربربلا نم ًاراوغأ ةئطاولا قارعألاو تاقبطلا يف ْنِإ .دوسلا ىلع دايجلا

 رخآ يف هللا ةدارإ ءرملا لبقتي ."اليتسا" يتزيزع اي .كلذ عمو .راودلاب ءرملا بيصت

 ةرخاز .اهتاباذع لك نم مغرلا ىلع .ةايحلا نأ فشتتكيو ردقلل ماستسيو .فاطملا

 :( ليما .ءاييشألاب

 يفسأ دشأ ام) :ةقرب تلاقو "ويشتوموغ" عارذ ىلع ىنميلا اهدي ةنورابلا تحارأ

 .(ةرذعملا وجرا .ةركاذلا ىلإ "ليباسيا اينيلدا" عوضوم ةداعإل

 يننإ ذإ ةركاذلا ىلإ اهيديعت مل) :هدي يف ةنورابلا دي ًالوانتم "ويشتوموغ" مستبا
 .مويلا اذه حابص يف تثدح ةعقاولا نأك كلذ عمو .,تضم ةنس نورشع .ًادبأ اهاسنأ ال

 .(لمدني فوس حرج "يبمولاك" ريمدت نأ يرت يك "ليباسيا اينيلدا" نع كثدحأ ينا
 نا ثكشوا اهيناكو ةمايع ىلإ تلوحت ةماستبالا نكل مستبت ذأ ةتورابلا تلوانخ

 امنيبو .ةريغصلا رطعلا ةروراق ةلماح ةظحللا كلت يف ةفرغلا "انايتسابس" تلخد .يكبت

 رعت لست تناك دوي ةقئاقا قرب دلكلا ىلع حرم اينوحو ةقورابلا نيج دريك تناك

 اهنوك نع تّقك ءانهو "يبمولاك" نيب) :نورابلا ركف .ىرخألا ديلاب ثعشألا اهتديس
 ,بيثك اهسوبعو ءانكد ساوقأ اهينيع تحتف :(تناك يتلا ةعاجشلا ةليمجلا ةباشلا

 امهحملي نبتللا شأجلا ةطابرو ةيويحلا اتدقف دق اهانيعو :تخترا دق اههجو تامسقو

 ليبس يف هتجوزب ىحض له ؟يغبني امم رثكأب اهلّمح دق ناك له .ماودلا ىلع امهيف
 "انايفزيول" هيلع راشأ (يبمولاك) ىلإ ةدوعلا ررق نيح هنأ ركذت ؟ةيسايسلا هحلاصم

 تناك يذلا بارطضالا ببسب هعم "اليتسا" بحطصي الأ 'ويشتوموغ يدوتربلادأ"و

 اهبحأ يتلا هتجوزب رّضأ دق هلعل .ةقياضملا ىهتنمب رعش .ةقطنملا يف هريشت (سودوناك)

 عمو .هشيطو هجين .حلصني ال آاررض ملاعلا يف رخآ صخش يأ نم رثكأ اهزعأو

 دقل ءارظنا) :هبناج ىلإ هناصح ًايطتمم ناك يذلا "وكراتسرا" امهرذنأ نيحف .كلذ
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 ىلع تلظ لب اهشأج ةطابر ”اليتسا" دقفت مل ,(ًالعف "يبمولاك"ب رانلا مارضإب اوعرش

 فقوتلا ىلع نورابلا بأد ثيح .لت ةمق ىلع اوناك .قدصي ال وحن ىلع ةئداه سكعلا

 ةعرزملا مهيريل هفويض ذخأي ناك ثيح ؛ًاصحفتم هيضارأ ىلإ علطتيل ديصلل هجورخ دنع

 يك تارشحلا ثراوك وأ تاناضيفلا دعب نودشحتي عيمجلا ناك ثيح .ةبقارملا ةطقن دنع

 ىلإ ةرقتفملاو موجنلاب ةعطاسلا ةليللا هذه يف ؛نآلاو .تعقو يتلا رارضألا ىدم اوري

 ًاقرح قرحت يهو ةعطاس ضموت ًارفص .ًاقرز .ًارمح بيهللا ةنسلأ ةيؤر مهنكمي ؛حيرلا

 ىأرو جشنت "انايتسابس" نورابلا عمس .روضحلا عيمج ةايح هب طبترت يذلا ةعيضلا رصق

 .هنم ًانقيتم ناك ام كلذ كبت مل ”اليتسا" نكل .عومدلاب ناقرورغت "وكراتسرا" ينيع
 نوقرحي ال مِهَّنِإ) :متمتت ةظحل يف اهعمسو .هعارذب تكسو ًامامت اهتماق تبصن دقل

 مويلا حابص يفو .(كلذك لويخلا ماعط ردايبو نزخملاو تالبطصالا لب ءبسح رادلا

 ركف .اهتئدهتل ليبس ةمث داع ام تقولا كلذ ذنمو ؛قيرحلا نع ثدحتت تأدب يلاتلا

 .(ًادبأ يسفنل رفغأ نل) :نورابلا
 كانه نآلا انأ تنكل يتعرزم هذه تناك ول) :ةأجف "واروم ودرانرب هيزوه" لاق

 .(اهعم ينوقرحي نأ مهيلع نإ ذإ .ًاتيم
 تابوننأ ىورابلا نكف .(ةرذغملا رضا) :ةمخمعم ةفرغلا "انايفسايسا ترواغ

 دق ءديبعلا ريرحت لبق «ناك هنأو "وتربلادا" تابون نم أوسأو ؛ةعيرم دبال لهكلا بضغ
 .بير كلذ يف ام .نيبراهلاو نيصاعلا ديبعلا بذع

 "ايليمرف اردب" نأل سيل) :ةئرتهملا هسولج ةفرغ ناردج ىلإ رظني وهو مدمد

 .يف هريثت يذلا نزحلل رظنلاب يسفنب اهقرح يف ًانايحأ تركف دقل .كلذ لك قحتست
 نم ةبصعل ًادبأ ممسأ نل ينكل .كلذ بحأ نإ صاخلا هكلم ريمدت يف قحلا ءرملل

 حيرتست يك يضرأ نوقرحم مهنأ يل اولوقي نأ ةعمسلا يطحنملا نيلوبخملا صوصللا
 . (ينولتقي نأ مهيلع ذا .تينعتو تشق اهنأل

 نق صرف ةنإ كلل ارهيشملا اوناك' نبل: ةعوم ردألا لج نأ الر اضم نورابلا لاك
 .(ةعرزملا يف نارينلا اولعشي نأ لبق توق ىتح كنوقرحيس اوناك .كلذ

 يكل يه اهبانذأب اهسفنأ اهغدلك عرازملا قارحإ نإ .براقعلا لثم مهنإ) :ركف

 تذخأ ةنورابلا نأ ظحال نيح رس .(؟ انعيمجبو مهسفنأب نوحضي نمل نكل .توملا عدخت
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 نأ كلذ .اهباصعأ ةئدهتل ءيش ريخ كلذ نوكيسف .مونلا تعاطتسا ول هآ .بءاشتت

 يف اوفقوت نيحف .ةمرصنملا ةليلقلا مايألا لالخ ًةظحل تعجه دق نكت مل ”اليتسا"'

 نكت تفكمو ةيشربألا راد: ىف نئارفلا ىلع ددمتت نا ند تطقر (وكلانسةعئوم)

 نأ كلذ .عاتري نورابلا أدب كاذ دنع .ليللا لاوط ”انايتسابس" يعارذ نيب ةعباق يهو

 .ءاكبلا ىلع ةداتعملا ةأرملاب نكت مل ”اليتسا"

 تقلغأ نأ دعب "ويشتوموغ"و نورابلا عم حايترا ةرظن لدابتي وهو "واروم" لاق
 يتقم ناك ."يبمولاك" ىلإ كقيرط يف انه نم تررم نيح !بيرغ) :اهينيع ةنورابلا

 .هلجأ نم ىسألاب رعشأ نآلا داكأ يننكل ."رازيس اريروم" وحن ىلوألا ةجردلاب آهجوم
 .(ىضم تقو يأ يف ةبقاعيلاو "سادنونيمابيا" ل ينم "راصنألا" لاجرل ًاتقم دنغا ىلإ

 هنم عقوتي نورابلا ناكو .هنقذ كحيو ةرئاد لكشب هيدي كرحي ردكلا هب دتشي نيح ناك
 عضو يف ناتكباشتم هاعارذو وه ثيح سولجلاب ىفتكا لهكلا نكل .كلذ لعفي نأ
 "وفون لاروك"و "اوي"و "اناروكس" و "اردبادوشتوب"و "يبمولاك"ب هولعف ام نإ) .يتونهك

 ةيندملا زكارم .ءاذغلاب مهدوزت يتلا عرازملا ريمدت !قدصي ال ءهيرك "اوغال" و "ودينب"و

 نيطايشلا لمع نم نإ .ليبقلا اذه نم ًائيش هللا رفغي نل !ةقطنملا ءاجرأ عيمج يف

 .(ناليغلاو

 ةعيرس ةرئاد ..ةداتعملا هتءاميإب ًاريخأ "واروم" حول دقف .(ًاريخأ) :نورابلا ركف

 .اقناح ةريغصلا هتيحل كحي وه اهو .ةدودمملا هتبابسو دقعلا تاذ هديب ءاوهلا يف اهطخ

 هيزوه" اي اذكه كتوص عفرت ال) :ةنورابلا ىلإ ريشم "ويشتوموغ" هعطاق
 .(؟ اهمون ةفرغ ىلإ اهانلمح ًاله ."ودرانرب

 بتري لعجو هيمدق ىلع ضهن دق ناك .(قمعأ مون يف طغت نيح) :نورابلا باجأ

 .دنسملا ىلع اهيمدق عضوو اثج مث .اهيلع يقلتست نأ هتجوز عيطتست ثيحب ةداسولا

 ىلإ اهتداعإ لضفألا نأ نظأ تنك) :ضيفخ توصب "ويشتوموغ يد وتربلادا" لاق

 ةليوط ةلحر ىلإ اهضيرعت ةمكحلا نم له لءاستأ ينكل .نكمي ام عرسأب "رودافلس"

 ..( قوذنا

 ىرنس) :لاقو هفيضم يسرك عم حجرأتلاب نمازتي زازهلا هيسرك لعجو نورابلا دعق

 .(حابصلا يف وحصت نيح اهلاح فيك
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 !ًاقرح "يبمولاك" نوقرحي) :هنقذ كحو ءاوهلا يف هرئاود ىدحإ طخف "واروم" داع
 نوعفدي "رازيس اريروم" مهلعجي نأ لمآ ؟ريثكلا ءزيفكلاب كل نوئيدي نيذلا كئلوأ
 .(باقرلا عطقب عرشي نيح كانه نوكأ نأ بحأ .كلذ نع ًايلاغ نمثلا

 ىهنأ دق نوكي نأ ضرتفي ؟دعب هنع اتا هنآ كانط ةسلا) :"ويشتوموغ" هعطاق

 .(نآلا لبق "سودوناك"

 ناك ول ىتحف .تاباسحلا لمع ىلع تبأد دقل ؛لجأ) :هسأرب ائموم نورابلا لاق
 ام ..ةدع مايأ لبق "سودوناك" ىلإ لصو دق نوكي نأ دبال ,هيمدق لقثي صاصر كانه

 دق نكي مل ام لوقأ نأ دصقأ) .لوضفب هيلإ نارظني اناك هيقيدص نأ ظحال .(...مل

 ضرعت امبر ..."يبمولاك" ب ذولي نأ ىلإ هترطضا يتلا كلت لثم ,ىرخأ ةبون هتمهد
 كات رحل

 'رازيس اريروم" تومي نأ_ انمزلي ام لك كلذ) :ًالئاق "واروم ودرانرب هيزوه" مدمد

 .(ملظلا اذه ىلع يضقي نأ لبق ًاضيرم

 نإف .ةقطنملا يف ةيقرب طوطخ ةيأ قبت مل هنأ كلذك زئاجلا نم) :"ويشتوموغ" لاق
 كالسأ اورمدي نأ دبال مهنإف ؛ةريغص ةلوليق اهل اوحيتيل نيتاسبلا نوقرحي "راصنألا" ناك
 .(ةيقرب لاسرإ عيطتسم ريغ ديقعلا لعل .اهنع غامدلا عجو اوؤرديل ةدمعألاو قربلا

 اريروم" لوصو ادب ءانه اهيف اعمتجا ةرم رخآ يف .ةدودكم ةماستبا نورابلا مستبا

 .(يتاذلا مكحلل ايهاب) بزح توم نالعإ ةباثمب "رازيس
 كئلوأ ىلع ديقعلا زوف ليصافت ىلع فرعتلل ربصلا دافن مهانضأ دقف نآلا امأ

 جاتلا سيساوجو ةدرلا لهأ ةروص يف مهرهظيل هدوهج ىصقأ لذبي ناك نيذلا

 .ةمئانلا ةنورابلا نع هينيع عفري نأ نود كلذ لك يف ركفي نورابلا ناك .يناطيربلا
 .انداه ناك انيهنو ريبعت وكل :ةيحاش:قناك

 حاترت يك ًاقرح عرازملا نوقرحي ةلايخ ؟يناطيربلا جاتلل سيساوج) :ةأجف فنه

 لقسم تانانفعلا زي نم دعاو قريمتم يع لارا ل كنذ نع ةكمس نق نطرألا

 بهني يذلاو .سانلا ناذا عطقي يذلا لجرلا ,قراسلاو ضارعألا كهتنم .لتاقلا "وجاب"

 يننأب قيدصتلا بعصلا نم .نيتاه ينيعب هتيأر دقل !ايبيلص ًادهاجم ةأجف حبصي ءندملا

 تع ةبيرغ ضرأ اهنإ انه يتابع نم ةدع تاونس تيظفأو عاقصألا هذه يف تدلو دق
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 يدنلتكسالا لعل .تنطف ذنم مهفرعأ تنك نيذلا مهسفنأ اوسيل سانلا ءالؤه .نآلا

 نيذلا مه طقف نيناجملا نأ ًادج زئاجلا نم ."دشرملا" وأ ينم أريخ مهمهفي يوضوفلا
 .ةلفاك ريغ ةعليح كرتو اننئام اموات( .«:نيرخألا نتاحملا نوعين

 دشأب نوراببلا سحأ .(ئدياتكسالا يويضونلا ركذ ىلعو) ؛"ويشت فوغ" لاق
 هجو ىلع ملعت َتنأ) .نيتعاس ذنم هعقوت دقو .راثيس لاؤسلا نأ فرعي ناك .ةقياضملا

 حيتت اذامل مهفأ نأ ردقأ ال ينئكل .ةسايسلا لاجم يف كتنطفب طق كشأ مل يننأ نيقيلا

 انودع دض انيدل حالس ريخو .ةميق اذ ًاريسأ ناف :ةلحتم يف بهذي نأ يدنلتكسالل

 .(؟كلذك سيلأ) .نافرطت هائيعو نورابلا ىلإ رظن .(سيئرلا

 يبوقعي يأ وأ ,سيئرلا انودع "سادنونيمابيا" دعي مل) :بئتكم وهو نورابلا متق
 اذه فقوي مل نإ ثدحيس ام كلذ ,"ايهاب"ل يداصتقالا رامدلا ."راصنألا" لب .رخآ

 .ميحجلا ىلإ ءيش لك بهذيسو ؛ةعارزلل ةلباق ريغ يضارألا لظتس .هدح دنع نونجلا
 ةوقلا صقن ناك يتلا ةقطنملا نأ دعب .كلذ نم أوسألاو .يفتخت ناعطقلاو لكؤت ةيشاملا

 نلو اجاوفأ نولحري سانلاف .اهناكس نم رفقت تذخأ :ةيدبأ ةلكشم اهيف ةلماعلا
 هباجت "سودوناك" تذخأ يذلا بارخلا نمث يأب فقون نأ انيلع .مهعاجرإ نم نكمتن

 .(انسوؤر ىلع

 زغشو "وةراترت ةيزوف"و "وينكتوموع" نمدل ةلذاغلاو ةيرفعسلا تارظتلا ظحأل

 ىلعو ."لاغ ويليلاغ" لوح كلاؤس نع بجأ مل يننأ فرعأ) :متمت .حايترالا مدعي

 نونج ىلع ىرخأ ةمالع اهلعل ؟هليبس تيلخأ اذامل .يقيقحلا همسا سيل اذه نإف .هركذ

 لثم .هديب ةرئاد مسر .ظحالي نأ نود نمو .(ماعلا شيطلا يف يماهسإ ءرصعلا

 .("سادنونيمابيا" دض انبرح رارمتسا ةلاح يف ىتح ءانل هعفن ناكمإ يف كشأ) ."واروم"

 ادغ دقل .ملعأ ام ردقب ,ةظحل فقوتت مل اهّنِإ ؟رارمتسا) :"ويشتوموغ" رجمز

 نإ .رخآ تقو يأ يف مهنم ًافلَص رثكأ ,"رازيس اريروم" لوصوب ."رودافلس" يف ةبقاعيلا
 ةمكحم نييعتو "انايف"ل ناملربلا ةاضاقمب بلاطت تلعج (سايستون يد لانروج) ةفيحص
 .(ةبيرملا انتاقفصو انتارماؤم نع انتاضاقمل ةصاخ

 دق رومألا نكل ."نويروهمجلا نويمدقتلا" انل هببس ام سنأ مل) :نورابلا هعطاق
 .(رخآ ًافطعنم نآلا تفطعنا
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 .."رازيس اريروم" لوخد طقف نورظتني مهنإ .ئطخم كنإ) :"ويشتوموغ" لاق

 .هبصنم نع "انايف" اوعلخي يك "دشرملا" سأر مهعمو "ايهاب" ىلإ ةعباسلا ةبيتكلاو
 .(اندض *تارحاسلا ةدراطم ةلمح اوؤدبيو ناملربلا اوقلغيو

 لهأ دي ىلع ءيش يأ "سفلاكنوغ سادنونيمابيا" رسخ له) :لاقو نورابلا مستبا
 يف ةعيض مدقأ :"يبمولاك" انأ ترسخ دقل ."سودوناك" ىلإ ةفاضإلابف ؟نييكلملا ةدرلا

 "رازيس اريروم"ب بيحرتلل هيدل ام رثكا بابسألا نم يدل .ًاراهدزا اهرثكأو لخادلا

 : .(انل ًاذقنم

 ةثجلل َتَحَتَأ اذامل اذه نم ءيش يأ حضوي ال كلذ عمو) :”ودرانرب هيزوه" لاق

 دهجلا ىدم نورابلا كردأ .(مهشلا وحنلا اذه لثم ىلع كتضبق نم تلفت نأ ةيزيلكنالا

 ىلع ًايح ًاليلد وه نكي ملأ) .تارابعلا هذه قطن نسملا لجرلا فلكي ناك يذلا ريبكلا
 راقتحا ىلع دهشيل مدقي انيمث ادهاش وه نكي ملأ ؟"سادنونيمابيا" ىدل عزاولا مادعنا

 .(؟ليزاربلل حومطلا لجرلا
 .(تايضرفلا ملاع يف ...ًايرظن ,لجأ) :نورابلا قفاو

 اهسفن عقاوملا يف هضرعتسنس انك) :ةلثامم ةملأتم ةمراص ةربنب "ويشتوموغ" منق

 .(ةريهشلا ءارمحلا هسأر ةورف اهيف اوضرعتسا ىتلا

 ال .ال .يداعلا نونجملاب "لاغ" سيل .يلعف وحن ىلع سيل نكل) :نورابلا لصاو
 لب انحلاصل دهشيل ناك ام هّنإ .بصعتم هّنإ ...صاخ زارط نم نونجم هنأ .اوكحضت

 .(ًاماق ءاهلبلا رهظمب انرهظيو "سادنونيمابيا" تاماهتا ديؤيس ناك .اندض

 ةريثك قرط كانه .ًافسآ ,ةيناث كضقانأ نأ يل دبالا :خويشتوموغ" لاق

 .(نيناجملاو ءالقعلا نم لك نم ةقيقحلا صالختسال

 مهتادقتعم نوكت نيذلا كئلوأ نم سيل .نيبصعتملا نم سيل) :ًاروف نورابلا در

 نإ .ريغ ال هتادقتعم يوقيس ذإ ."لاغ" يف بيذعتلا رثؤي نل .توملا ةيشخ نم ىوقأ
 .(...ةريثك ةلثمأ يوحي نايدألا خيرات

 ميلستو هيلع ةصاصر قالطإ لضفألا نم نوكي ةلاحلا كلت يف) :"واروم" مدمد

 (مجرتملا). جراوخلاو نيقشنملا ةدراطم نع ةيانك - تارحاسلا ةدراطم *
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 ,ليلدلا ..هلتق نم فرعأ نأ .هل ىرج ام ىلع علّطا نأ ىلإ قوتأ) :نورابلا لاق

 .(؟"رازيس اريروم" مأ ؟هوقرسي يك "راصنألا" ؟"سودوناك" ىلإ هذخأي ال يك

 ليلدب هتدوز له ؟ليلدلا) :ةأجافملا ءارج امهادم ىلع "ويشتوموغ" انيع تحتفنا

 ةفأرلاب ترعش .ههاجت فعض ةطقن يبلق يف تناك .ناصحبو) :نورابلا أموأ

 .(هلايح فطاعتلاو

 نم ؟فطاعت ؟ةفأر) :ًاقناح هيسرك يف حجرأتي وهو ”واروم ودرانرب هيزوه" ررك

 .(؟ٌةلمج ءامدلا كفسو ملاعلا قارحإب ملحي يوضوف لجأ

 مل ام .هقاروأ نم نيبتي امك ؛هءارو ثثج عضب كرت نأ قبس صخش) :نورابلا لاق
 ةوخألا لثت "سودوناك" نأب ًاعنتقم نيكسملا ناك .ًاضيأ زئاج رمأ وهو ,ةروزم هذه نكت
 ةسايسلا يف هءالمز اوناك ول امك "راصنألا" نع ثدحتي ناك .ًايدام اسودرفو ,ةيملاعلا

 .(هوحن ليملاب روعشلا مدع ليحتسملا نم ناك .ةديقعلا يف هقافرو

 .ديازتم لوهذ يف هيف ناقلمحي اناك هيقيدص نأ ظحال

 اهنكل .ءارهلا فونص لكب ةرخاز .ةءارقلا ةبعص اهنإ ...هتيصو يدنع) :امهل لاق

 فيك :”سادنونيمابيا" اهربد يتلا ةرماؤملا نع ةلصفم ةياور يوحت اهنأ .مامتهالل ةريثم

 .(كلذ ىلإ امو .هلتق لواح مث اذه هرجأتسا

 .ًانلع هتصق ةياور لضفألا نم ناك) :ًاقناح "ويشتوموغ يد وتربلدا" لاق

 سادنونيمابيا" اهكبح ىتلا ةصقلا نإ .دحأ هقدصيل ناك ام) :نورابلا باجأ

 ةصقلا نم قيدصتلا ىلإ برقأ ,حالسلا يبرهمو نييرسلا اهئالكوب :."سفلاكنوغ
 فقوت .(ًاعبط ةيزيلكنالاب اهّنِإ .ءاشعلا دعب مكل اهنم تارقف عضب مجرتأس .ةيقيقحلا

 اذامل ناملعتأ) .اهمون يف تّنَأ دق تناك يتلا ةنورابلا ىلإ علطتي ناك امنيب ناوث عضب

 نا ابكيسبح "نوبل" ىف هات يوسخوف ىلإ اييلسرا يك ؟ةينضولا ىئاطغأ
 نيذلا نييسنرفلا نييباهرإلا عم لب :يناطيربلا جاتلا عم ارمآتم دعأ مل يننأ...اروصتت

 .(ةيملاع ةروث لجأ نم نولتاقي
 رمق ةيناث لك عم هيقيدص بضغ دعاصت ظحال ذإ كحض
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 .(ةفيطللا كتباعد كتكراشم نيعيطتسم ريغ .ىرت امك ءاننإ) :"ويشتوموغ" لاق
 .(اهرخأ نع تقرتحا يتلا يه يكالمأ تماد ام .ًاضيأ ؛ًافيرط كلذ دجأ) -

 اذام ةريخألا ةرملل انل حضوأ .ًابناج ةئيدرلا كتاباعد كرتنل١ :ًارجاز "واروم" لاق
 .(؟كتبعج يف

 يأب "سادنونيمابيا" ةباصإ نآلا دعب امهم دعي مل) :"افارباناك يد" نورابلا لاق

 دقل .نييروهمجلا عم يقيفوت لح ىلإ لوصولا نآلا مهملا .يفير فلج هّنِإ .ناك امهم ىذأ
 نآ يف نيبرح نش ًانكمم سيل .اهل ةياهن ُفورظلا تعضو ذإ ءاننيب ام برحلا تهتنا
 ىلع ريغ ال رومألا دقعي نأ هنأش نم ناكو ءانل عفن اذ يدنلتكسالا نكي مل .دحاو

 .(ليوطلا ىدملا

 .(؟"نييروهمجلا نييمدقتلا" عم ًايقيفوت ًالح تلق) :ًاهدشنم هيف "ويشتوموغ" قلمح
 سيل ا نه ونس تكفا تنك اهوكل .ايهقيفرت دلنخ تلقا «قووانبلا هفاخا

 .كلذ ريغ ليبس ال نكل .هذيفنت هنم بعصأو لب .كلذ مهف بعصلا نم ...قاثيم

 .(نآلا اهتفرغ ىلإ اهلقننو "اليتسا" لمحن نأ انناكمإب نأ دقتعأ ,نسح

 ني از

 (سايستون يد لانروج) ةفيحصل رصبلا ريصق لسارملا عماسم عفادملا ريده قرطي
 .دحأ مني مل .دلجلا ىتح لتبا دقو ءلحولا نع اهزييق نكمي ال ةيناطب ىلع روكتم وهو

 لازتال له :هينذأ فهرأ .عوقولا ةكيشو ةكرعملا نأل مهضعبو رطملا ببسب مهضعب
 نيب رانلا عفادملا قالطإ وه هعامس عيطتسي ام لك ؟مالظلا يف قدت (سودوناك) نارك

 ىطعأ له .باقرلا عطقو موجهلا نش ىلإ وعدت يتلا قاوبألا توصو ء.رخآو نآ
 ةعقاو ذنم ةعباسلا ةبيتكلا اهب اوبذع يتلا تارافصلا ةينوفمسل ًامسا كلذك (راصنألا)

 ىتح رطملا هللب دقو هربلا نم فجتري ,فئاخ وهو ,قلقلا هبلغ دقل ؟(وتناس هتنوم)

 نيح هل لاق دق ناك .ًاريثك دربلا هيذؤي يذلا نسملا يفحصلا هقيفر يف ركفي هنإ .ماظعلا

 شن دبص اني قلارملا نه: سفك ةفيقلاو عيدعلا نين) .ةةارعللا كمن قايدصلا هرثفلا عم وكرت
 هتيرود دونجو رقشألا فيرعلا ريصم نايبصلا كئلوأو وه ىقل له ؟تام له .(باشلا

 ةلسلسل ةيحفسلا لالتلا يف ةحرابلا رصع نم رخأتم تقو يف مهءالشأ اوفداص نيذلا

 ةبيتكلا قاوبأ عم عقوملا ىندأ يف سارجألا بواجتت .ًاماق ةظحللا هذه يف ؟هذه لابجلا
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 نيب ثدحيس يذلا راوحلل ةمدقم وه .رطملا اهللب ةكلاح فايطأ طسو رئاد راوح يف

 .راهنلا عولط لاح ةيداعلا قدانبلاو شرلا قدانب

 دقف هتيرودو رقشألا فيرعلا هيقل يذلا هسفن ريصملا ىقليس ناك هنأ ًادج حجرملا نم

 يذلا وه هكاهنإ ناك له .مهتبحاصم "رازيس اريروم" هيلع حرتقا نيح قفاوي نأ كشوي ناك
 ًادمأ هتركاذ يف ودبي هنكل .بسح ةحرابلا ثدح ام اذه ؟ةفداصم مأ ؟سجاه مأ ؟هذقنأ

 .ًأدبأ هوغلبي نل ًاناكم أوت ىضم دق يذلا مويلا لاوط تدب (سودوناك) نإ كلذ .ًارباغ

 هيقاس نأو نانطت اتناك هينذأ نأ رصبلا ريصق يفحصلا ركذتيو ؛لترلا ةمدقم فقوتت

 مهزييق نكمي ال طابضلاو ؛ةنعألاب هسرف داتقي ديقعلا ْنِإ .ناتققشتم هيتفش نأو نافجترت
 يف نامرحلاو ةراذقلاو كاهنإلا ظحالي .لجرتلا دنع ةيساوس مهلكف ,ءالدألاو دونجلا نع

 مث ةعيرس ىطخب نومدقتيو فصلا نع ًايدنج رشع ينثا وحن لصفني .هلوح ناكم لك
 دوقي نأ ررقت يذلا لجرلا نإ ."سوتام اينوك" دئارلاو ديقعلا مامأ دادعتسالا ةفقو نوفقي

 .ًاريسأ (يبموك) ةسينك يعارب ءاج يذلا باشلا فيرعلا وه ةيرودلا

 قلغا ."اتاكاراك" يف ةرطيس عضوم ذختا) :رماوألا ديعيو هيبعك قطي هعمسي

 ,موزعلا ةيونعملا حورلا كلتمي فيرعلا ناك .(موجهلا أدبي املاح ةعطاقتم نارينب دهولا

 .ةريسملا لاوط هيف اهظحال يتلا اهسفن ةلئافتملا ,ةيفاعتملا

 .("اتاكاراك" قيرط نع نوناقلا ىلع جراخ تلفي نلف ,ءيديس اي ائيش شخت ال) -
 يتلا ةيرودلا قفار يذلا هسفن وه فيرعلا بنج فطصا يذلا ليلدلا ناك له

 ىلإ هلاجرو فيرعلا داق يذلا مهليلد وه ناك .لاح ةيأ ىلع ؟ءاملا نع شتفت تجرخ
 هحملي .هلقع خوديف .ةزجعم ضحمب انه هنأ رصبلا ريصق يفحصلا ركفي .نيمكلا

 : داماك املا الاتم اسيكم افنان ئرقلا كويتمح ضرألا ادهم "اذه ايرون" نيقفلا

 يف رثكأ أنمآ نوكتس ؟ةيرودلا عم بهذت نأ ديرتأ) .هيتبكر ىلع ةلاقنلا هتلواط ًالماح

 .(انعم كنم "اتاكاراك"

 ةبحصب ىشق دق هّنأركذتي ؟ ددرتلا نم ناوث عضب دعب ال لوقي هلعج يذلا ام

 يد لانروج")لا ةفيحص لوح ةلئسأ هيلإ هجو دق ناك اذه نأو ؛تارم عضب فيرعلا

 نم رثكأ هب بجعأ يذلا صخشلا ”رازيس اريروم" ديقعلا ناك .هلمع نعو (”سايستون
 .دقتعي ناكو ,"ونايرولف" لاشراملاب هباجعإ نم رثكأ ىتح_ رخآ صخش يأب هباجعإ
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 نأو .ماسقناو داسف ردصمو .ةيروهمجلا ىلع ةبكن نييندملا نييسايسلا نأب ءديقعلا لثم

 ثعب ىلع نورداقلا مهدحو مه ةيمسرلا تازبلا نودتريو فويسلا نولمحي نيذلا لاجرلا
 .كولملا مّكح هردق نم طَح يذلا نطولا

 .هينيع حتفي نأ نود فلخلا ىلإ رصبلا ريصق يفحصلا تفتلي ؟رطملا فقوت له

 عفدت يتلا يه لتلا تابنج ىلع ةباهلا حيرلا َّنِإ .ًاراردم رمهني دعي مل رطملا نإ معن
 هتروص لحم تلحو .عفادملا قالطإ فقوت امك .مهوحن ذاّقنلا معانلا بابضلا كلذب

 ينبتلا هرعش_ دربلا نم يناعي يذلا لهكلا يفحصلا ٌةروص باشلا فيرعلا نع ةينهذلا

 هرفاظأو هعافلو .حململا ليلع ادغ يذلا يناحلا ههجوو .ًاماق ضيبي نأ داك يذلا نوللا

 ةقلعم ةثج .كلذك وه .ناك له .لمأتلا ىلع نوع اهنأكو اهيف لمأتي ناك املاط يتلا
 يرجي ام اعيش نأ ديقعلا يحيل لسارم مدق ,ةيرودلا ةرداغم نم ليلق دعب ؟ةرجش نم

 يقلتسي يذلا بارجلا رعق يف هنإ .بوتكم هلك ."نايبصلا ةيرس" :ركفي .نايبصلا نيب
 نيذلا نيقهارملا كئلوأ ةصق يورت تاحفص سمخ وأ عبرأ .رطملا نم هيلع ًاظافح هيلع

 نع مهلأست نأ نود ةعباسلا ةبيتكلا مهدنجت نيذلاو ةلوفطلا ةلحرم نوزواجتي اوداك ام
 ىلع ابيوصت نايبصلل نأ ."رازيس اريروم' يأر يف ,«ببسلا ؟كلذ لعفت مل .مهرامعأ

 نيذلا دونجلا كئلوأ ىلإ ثدحتو دهاش دقل .نيغلابلا ىدل امم تبثأ اباصعأو قدأ فدهلا

 نيح كلذلو .نايبصلاب نوقرعي نيذلاو ةنس ةرشع سمخلا وأ ةرشع عبرألا مهرامعأ غلبت
 ديقعلا عبتي هنإف .مهنيب يرجي ام ائيش نأ لوقي لسارملا رصبلا ريصق يفحصلا عمسي

 .مهب نايقتلي ةعاس فصن دعبو .ةرخؤملا ىلإ

 ءادصأ هدرتت .رطملاب ةعوقنملا ةمتعلا يف .نيمدقلا ىتح سأرلا نم همسج دعتري

 رخاوأ سمش يف دهاشي لازيال هنكل .ةرملا هذه ةيلاع دج .ًةيناث سارجألاو قاوبألا

 ضرألا ىلع نيقلتسم وأ ءاصفرقلا نيسلاج ةعستلا وأ ةينامثلا نايبصلا دونجلا رصعلا
 مهنإ .اهءارو مهكرتت ةرخؤملا ايارس نإ .بعتلا مهكهنا دقو ىصحلا اهيلع رثانتي يتلا

 ًاكاهنإو ًاعوج نوروضتي مهو ًٌةعنقأ نودترم مهنأك نودبي .نايبصلا نيب نم ًانس رغصألا
 وذ بيقن ةمث .مهنيب هليمز حملي نيح رصبلا ريصق يفحصلا قعصي .حضاو وه امك

 :ديقعلا ييحب .ددرتلاو بضغلاو ةقفشلا نم ةبراضتم رعاشم ةيحض ودبي .ثك براش

 لذبي .(؟هلمع يلع يغبني "يذلا ام .يديس اي .ىرخأ ةوطخ مدقتلا اوضفر دقلا
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 ١ :ركفي .سفنلا كلاقو ضوهنلا ىلع هعنقيو هليمز يف ةمهلا ثعبيل هدهج يفحصلا
 همن ةرقلا رف ةو3 فيقيزل امنت نط و اك دعم لعل يكحتلا زل كا ناك

 ىقلتسا فيكو .ًابحاش ههجو ناك فيكو ءدملا لك نيتدودمم هاقاس تناك فيك ركذتي

 .مهلتقب يديس اي رمأت نأ نولضفي مهنإ :جشني نايبصلا دحأ ناك .بلكلاك ثهلي كانه
 .ىرخأ ةوطخ مدقتلا مهعسوب سيلو ,نطت مهسوؤرو تثولت دق مهمادقأ يف تاحرقتلاف

 مل نم ءاكبلاب رجفني ائيشف ًائيشو .ةالصلا يف رم هو عج رضع

 .ديقعلا يمدق دنع تاركلاك نيروكتمو مهيدايأب مههوجو نيفخم ؛كلذك ايكاب نكي

 اهب حستكي وهو نيتدرابلا نيتريغصلا "رازيس اريروم" ينيع يف ةرظنلا ركذتي

 تقو يف مكتدنج ول نييقيقح ًالاجر مكنم لعجأس يننأ تبسح) ٠ ًاباهذو ةئيج ةرمزلا

 مكبنجأ يكلو .دالوأ اي ينظ متبيخ دقل كيرلا مي لعوب 5-6

 .(مكتازبو مكقدانب اوملس .مكتامدخ ِهْنَم يّنِإف ,نيراف مكليجست

 ىلع هركشي يذلا هليمز ىلإ ءاملا نم هتصح فصن رصبلا ريصق يفحصلا لواني

 مهتالصمق ءفعضلا نم ضعب ىلع مهضعب دنتسملا .راغصلا علخي امنيب «ًامستبم روفلا
 .حالسلا يعماج ىلإ مهقدانب نوملسيو مهتاعبقو رارزألا ةيلاعلا

 نأ اولواح .حوتفم دج عضوم هنإ .انه اوثكمت ال) :"رازيس اريروم" مهل لوقي

 كانه اوئبتخا .مويلا اذه حابص حيرتسنل انفقوت ثيح يرخصلا لتلا ةمق ىلإ اودوعت

 .(كلذ ثودح يف ريبك لمأ دجوي ال هنأ عم تايرودلا ىدحإ رق ىتح

 هل سمهي هنإف يفحصلا ليمز اما .لترلا ةمدقم ىلإ دوعيو هيبقع ىلع ريدتسي

 لجرلا فلختي .(باشلا يقيدص اي قلازملا نم ريثك ةفشلاو حدقلا نيب) رم ًاعدوتم

 فل دقو .ةأارع فصن ةيبص جيجض طسو يسردم فص بقارم لثم كانه انسلاج قمل

 ةشهدلا ئدم روضصتي .(كلذك كانغ ءامسلا ترطمأ دقل) :ركفي .كحضملا هغافلب هتبقر

 يذلا رطملا اذه نايبصلاو لهكلا سوفن يف هبّبس يذلا طاشنلا ثاعبناو ةداعسلاو

 ليختي .ناوث لبق راظنألا نع هيفخت ةئطاو دوس مويغ تناك نأ دعب ءامسلا هتلسرأ

 مهفكأو .جاهتباو ةهارشب ةحوتفملا مههاوفأو مهتاماستبا كلذك و مهقيدصت مدع

 نيقناعم ,مهمادقا ىلع نوضهني مهو نايبصلا 0 7 6 صنقتل ةمومضملا

 مهتريسم يف اوؤدب له .ًاحورو اندب اومجتساو اوعجشتو اوشتنا دقو ًاضعب مهضعب

336 



 ىتح ىنحنا دقو هسفن رصبلا ريصق يفحصلا ثّدحي ؟ةرخؤملا اوكردأ مهلعل مأ .ةيناث

 ال آغلبم تغلب ةيندبلاو ةيلقعلا مهلاوحأ نأ كلذ .نوكي نل كلذ نإ .هيتبكر هنقذ سم
 .ةيناث مهضاهنإ يف رطملا ىتح هعم يدجي

 تارقلا ةمدقم تعرش نيح ليللا لولح دنع تادب دقل ؟رطمت ءامسلاو ةعاس مك ذنم

 وحن ىلع اهلك ةبيتكلا ىدل حرفلا رجفت .(سودوناك) تاعفترم يف اهعقاوم ذاختا يف

 مهضعب روهظ ىلع نوتبريو كانهو انه نوزفاقتي بتارملاو طابضلاف .فصولا نع لجي

 .ءامسلا نافوط تحت عرذألا يدودمم نوفقيو ةيسنرفلا مهتاعبق نم نوبرشيو ضعب

 .اهرفاوحب نوكتي أدب يذلا لحولا برضتو اهفرع زهتو ءاضيبلا ديقعلا سرف لهصت

 قدصم ريغ هيرخنمو همف حتفو هينيع قلغو هسأر عفر يف رصبلا ريصق يفحصلا ملفي
 ةجردل جهتبمو جمدنم هنأ .ماظعلا ىتح هقشرت يتلا تارطقلا كلتب اريثك ىشتنا دقو

 نم نئي ؛هبنج ضرألا ىلع ىولتي يذلا يدنجلا تاخرص الو رانلا تاقلط ال عمسي ال هنأ

 هتلواط طقتليو ينحني .هلوح يتلا ىضوفلاب اريخأ سحي نيحو .ههجو كسمي وهو ملألا
 يدويبملوا" بيقنلا كاذ سئابلا هذالم نم ىري .هسأر قوف امهعضيو دلجلا بارجو ةلاقنلا

 يف مهسفنأ نومري وأ أجلم نع ًاثحب نوعرهي ًادونجو هسدسم نم رانلا قلطي "ورتساك
 اباهذو ةئيج ةكرحتملا ةلحوتملا ناقيسلا نيب نم دهاشي .لفسألا ىلإ مههوجوو لحولا

 -_ *ةيرغد ةروص لثم هتركاذ يف تدمجت ةروص يهو_ صاقملا تارفش كرحتت امك

 نم .ءفيسلا ًارهاش مجهيو جرسلا قوف بثيو هسرف نانعب كسمي "رازيس اريروم" ديقعلا

 تردص يتلا ةمجألا عضوم بوص هجتيو .هعبتي هلاجر نم يأ ناك ْنِإ ملعي ْنَأ نود
 ءوضلا يفو ."ليزاربلا ايحت" ,"ةيروهمجلا ايحت" :خرصي ناك هنأ روصتي .اهنم تاقلطلا
 طابض قلطني .ًازه اهزهتف راجشألا طبخت يتلا حايرلا بهم يفو ءراردملا رطملاو متعملا
 عم (سايستون يد لانروج) لسارم كحضي .ديقعلا تاخرص نيددرم نيضكار بتارمو

 فخسب ًارثعتم مدقتي وهو ركف فيك ركذتي .يئرملا ريغ دربلا يسن فيك ركذتي ذإ هسفن

 يدلجلا هبارجب ؟ةلاقنلا هتلواطب ؟لتاقيس ناك مب .اهيف براحي نل ةكرعم وحن هقالطنا

 .ًاعبط رهظي ال ودعلا نأ ديب ؟ةغرافلا هتربحمب ؟هسبالمو هقاروأ يواحلا

 (مجرتملا) . ةيضف حاولا ىلع يفارغوتوفلا ريوصتلا يف ةيدق ةقيرطب ذفنت ةروص - ةيرغدلا ةروصلا *
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 اهنأك ,يرقفلا هدومع يف رشا دع يىرستو :(اويضا ناك ًالعف رهظ ام) :ركفي

 دقو .قسغ ىلإ لوحتي راص يذلا لماكلا رصعلا تقو ةيربلا ىري ىرخأ ةرم .ةيلحس
 (اناربالا) راجشأ نم ىلدتت ةبيرغ ةيرشب هكاوف_ ماهوألل ًامخضم ًادهشم تسمأ

 :ناضخأالا نم ىلع نر كسح تاويقربقا عبو ءاداهعغاو امردود ةيكوتشلا كتاريستفلاو

 اهنم ضراوقلا وأ روسنلا ترقن نأ دعب ًالعف ةيمظع لكايه تسمأ دق ثثجلا ضعب نإ

 نوللا ءازإ ًاخراص ًازورب زربي اهيرع نإ .تاروعلاو تالضعلاو كاروألاو نوطبلاو نويعلا
 هدشي ةظحل هناكم يف ًارمستم فقي .ضرألا ةمتعو راجشألل رضخملا يدامرلا يفيطلا

 تاربو لاجر وم اماقجلا هلك طبر اندم يدي وت وصلا ىلع رصعلا دولا
 هوعبت نيذلا لاجرلاو طابضلا هب طيحي "رازيس اريروم" لجرت دقل .ةباغلا نيزت ةيركسع

 ةهينه لبق تقلطنا يتلا تاخرصلا بقعأ دقل .نولولشم نوقوعصم مهّْنِإ .هموجه يف
 دهشملا يف نوقلمحي نوفقاو مهلك .رتوتم دهومجو قبطم تمص ةنونجملا تاعافدنالاو
 نزح فوخلا لحم لحي ًائيشف ًائيشو .هادشنالا تارامأ مههوجو ىلعو مهمامأ لثاملا

 همسج راصو نانيعلا تلاز نإو_ ًاملاس باشلا رقشألا فيرعلا سأر لازيال .بضغو
 ةفزان ودبت ةمروتم حورجو .ةئتان ماظعو ,قماغ يزمرق نول تاوذ تامدك نم ةلتك

 ىتحو ؛ةظحللا كلت ذنمو .ديدش ءطبب ءارو ىلإو مامأ ىلإ حجرأتي .لطهي رطملا مادام

 ريكفتلا نع صيحم ال امب رصبلا ريصق يفحصلا ركفي ,علهلاو ىسألا هب دبتسي نأ لبق
 يتلا ةبوجعألا ؛ظحلا ةبرض :داقرلا نم هعنميو ةظحللا هذه يف هسفن يف رحي امب .هب

 نيكاكسب اًيصخم .ًابرإ ًابرإ آاعطقم .ًايراع ءرخآلا وه ,كانه نوكي نأ نود تلاح
 .ًابحتنم مهدحأ قهشي .رابصلا تاريجش طسو ًايلدتم روسنلا ريقانم وأ (راصنألا)

 ىري .هديب سدسملا لزي املو ههجو ىلإ هعارذ عفارلا "ورتساك يد ويبملوأ" بيقنلا هنإ

 ايسأت كلذك نوكبي نيرخآ بتارمو ًاطابض نأ مالظلا هبش يف رصبلا ريصق يفحصلا
 .كانه "رازيس اريروم" لظي .مهنولزني اوعرش نيذلا هتيرودو رقشألا فيرعلا ىلع
 هري مل رجحتم ريبعت يف ههجو دّمجت دقو عمجتملا مالظلا يف ةيراجلا ةيلمعلا هذه دهاشي
 يف حالسلا نوبكنتي دونج بنج ىلإ ًابنج ًاروف اهنفديو تايناطبلاب ثثجلا فت .لبق نم
 .مهل ةيحت مهقدانب نم ةقشر نوقلطيو مالظلا

 مهمامأ لبجلا تابنج ىلإ هفيسب "رازيس اريروم" ريشي .هنحل يقوبلا ىهنأ نأ دعبو
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 نورظتني كانه مهّنِإ .اوبرهي مل ةلتقلا نإ ءلاجرلا اهّيأ) :ًادج ةريصق ةملك يقليو

 .(قدانبلاو بارحلا ملكتت يك نآلا اذه نم رثكأ لوقأ ال .باقعلا

 .اماق ظقيتسا دقو ,.لفجيو .ةرملا هذه يف برقأ وهو ةيناث عفادملا ريده عَمْسَي

 يف الو ىتح ًاقلطم نوكي داكي وحن ىلع سطعي مل ةيضاملا ةليلقلا مايألا يف هنأ ركذتي
 يف دحاو ببسل هتعفن دق ةلمحلا هذه نإ ًالئاق هسفن ثّدحي مث .ةرطمملا ةبوطرلا هذه

 يف نيلماعلا نم هءالمز لبخلا ثروت تناك يتلا هساطع تابون .هتايح سوباك_ لقألا

 ركذتي .ًايلك تفتخا اهلعلو َتْلَق دقل ...ليللا لاوط مونلا هتمرح املاط يتلاو ,؛ةفيحصلا

 ام ردقب اهريثي يتلا مالحألا دارأ هنأل ال كلذ لعف هّنإف نويفألا نخدي عرش نيح هنأ

 ىلع بلقني .(قمحأ ديلب انأ مك) :هسفنل لوقي مث .سطعي نأ نود نم ماني نأ دارأ
 مالظلا نإ .ءوض ةضمو نود نم دوسأ دادتما_ ىلعألا يف ءامسلا ىلإ علطتيو هيبنج

 .ةرسيو ةنمي هبناجب نيدقارلا دونجلا هوجو ىلع فرعتي نأ عيطتسيال هنأ ةجردل سماد

 ةنوآ نيبو .مههافش نم ةتلافلا تاملكلاو ةليقثلا مهسافنأ عمسي نأ عيطتسي هنكل

 .مهلحم اولحيل لبجلا ةمق ىلإ كئلوأ قلستي امنيب نورخآ دقريو مهضعب ضهلنب , ىرخأو
 :ركفي . (ًاصلخم ًافصو ةباتكلاب هفصو نكفإ ال آئيش ءًاعورم ائيش نوكيس) :ركفي

 مهكاهنإ نمث نورخأ عفدي نأ يف ةبغرلا ءرأثلا يف ةبغرلا 5 ؛ًادقح نوئلتم مهَنإ)

 ةهوشملا ثثجلا نمث كاذو اذه قوفو ؛تدقف يتلا باودلاو لويخلا نمثو مهشطعو مهعوجو

 ىلع ءاليتسالل نوقلطني مهو راصق تاعاس عضب لبق مهودهاش قافرل ةكهتنملا

 مهنكم يذلا وه هركلا كلذ .ىمحلا ةورذ غولبل هوجاتحا ام كلذ ناك) :ركفي .("اتاكاراك"

 نأ دبال يذلا وهو .مهنانسأ اوُكص دقو ةمومحم ةعرسب ةيرخصلا لبجلا تابنج ءاقترا نم

 نيرظان .مهتحلسأ ىلع نيضباق ءنآلا مونلا نم نكمتلا نود مهئاقلتسا يف ببسلا نوكي

 مهرظتنت ثيح لفسألا يف يتلا لالظلا ىلإ ةمقلا يف مهعقوم نم ذوحتسم سجهتب

 يصخش وحن ىلع نآلا اهوهرك مث ,بجاولا باب نم ءدبلا يف .اهوهرك يتلا مهتسيرف
 .(فرشلا نويد نم ًاقحتسم ًانيد مهنم اوف وعتس نأ مهيلع بجوتي ءادعأ :يميمص

 ,لتلا بن بناوج ةعباسلا ةبيتكلا هب تمحتقا يذلا ينونجلا عاقيإلا ببسب ,زجع دقل

 ءوضلا كلذ نم هعنم .هيقفارمو هناكرأ طابضو ديقعلا عم لترلا ةعيلط يف ءاقبلا نع
 كشوي هنأكو ادب يذلا بلقلاو ,ناتمروتملا هامدقو .ماودلا ىلع هطوقسو هرثعتو .لفآلا
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 ةيناث هيمدق ىلع فقيل حفاكيو دمصي هلعج يذلا ام .ناضبانلا هاغدصو .رجفني نأ

 ىلع عالطالا بحو اديحو كرتي نأ نم فوخلا :ركفي ؟قلستلا يف رمتسيو ةدع تارم

 مهنإ_ ةورفلا قيلح ايدنج نكل .ةلاقنلا هتلواط عاضأ هتاطقس ىدحإ يف .ثدحيس ام

 دعي مل .قئاقد عضب دعب اهايإ هلواني_ لمقلاب نيباصملا سوؤر نم رعشلا لك نوقلحي

 امأ .ةحرابلا ءاسم ةباتك ةشير رخآ ترسكناو ًامامت هربص دفن دقف .ًاتاتب اهيلإ ةجاحب

 اذإ امع لءاستيو_ راجحأ ةقطقط_ ةفلتخم ًاتاوصأ عمسي هّنِإف ءرطملا فقوت دقو

 ناك اذإ امعو ,ليللا ءانثأ يف تاهاجتالا عيمج يف راشتنالا يف ةرمتسم ايارسلا تناك

 نم ًاطوبه تقلطنا دق ةعيلطلا نأ مأ ءرخآ عضوم ىلإ تاشاشرلاو عفادملا بحس يرجي

 .راهنلا عولط راظتنا نود لبجلا حفس ىلع

 حرفب رعشي .دونجلا نم ريثك لبق لصو دقل .فوفصلا فلخ ًادبأ هدحو كرتي مل
 اه .نآلا مدقتت اهل حمالم ال يتلا فايطألا دعت مل .ًاناهر بسكي نَم ةطبغ_ يلوفط

 نيأ لاشي .مهقلقو مهبعت لاز دقل .مهتادازم نوعلخيو .ةنوؤملا مزر حتف ىلع نولبقي مه

 ىلإ لصي نأ ىلإ ًابيآ ابهاذ لوجيو لاجرلا نم رخآ ىلإ عمج نم لقنتيو ؛ةيرمآلا عقوم
 رطملاو نآلا كلاح مالظلا .تفاخ ءوضب رانمو :مئاوق ىلع روشنم .مايخلا شامق نم ذالم

 نيح هباتنا يذلا حايترالاو نامألا روعش رصبلا ريصق يفحصلا ركذتي .ًاراردم رمهني

 وج دوسي .رماوألا ردصيو ريراقتلا ملستي هنأ ."رازيس اريروم" محملو ةميخلا ىلإ فحز

 كلاهتي .يطفنلا حابصملا اهيلع قبقبي يتلا ةريغصلا ةدئاملا لوح مومحملا طاشنلا نم

 وهو .ةقباس تابسانم يف لعف امك .لخدملا دنع ضرألا ىلع رصبلا ريصق يفحصلا

 اريروم" ديقعلا نأ يف كش الو .بلك عقومب ناهيبش كانه هدوجوو هعقوم نأب ركفي
 لحولاب نيشطرطم ًاطابض دهاشي .ءيش لك لبقو ًالوأ بلكلاب هنهذ يف هنرقي "رازيس
 "سوتام اينوك" دئارلا عم عضولا ثحبي "ودنرامات" ديقعلا عمسيو نوجرخيو نولخدي

 هوشتم ودبيو دوسأ راثدب عفلتم ديقعلا نإ .رماوألا ردصي "رازيس اريروم" ديقعلاو
 ؟يفخلا هضرم نم ىرخأ ةبون هتباصأ له .نخدملا ءايضلا يف بيرغ وحن ىلع رظنملا
 .هبناجب "وريرف ازوس" بيبطلا نأ كلذ

 "بورك" عفادم لسرتل .رانلا حتفب ةيعفدملا ىلإ زاعيإلا اوردصأ) :لوقي هعمسي

 . (انموجه نشن نأ لبق اونيلي يك انترايز تاقاطب
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 تحت سادي ال يك ابناج يحنتلا ىلإ رطضي «ةميخلا ةرداغمب طابضلا عرشي امنيبو

 .مادقألا

 .(ةبيتكلا ءادن اوقوبيل) :"ورتساك يدويبملوا" بيقنلل ديقعلا لوقي

 نيزحلا ليوطلا يقوبلا ءادنلا رصبلا ريصق يفحصلا عمسي ةريصق ةرتف دعب

 اريروم" موقي .(ساداميك) نم هتريسم يف لترلا قلطنا نيح هعمس يذلا يزئانجلا

 حفاصي .هراثدب فوفلم فصن .ةميخلا لخدم بوص هجوتي وه اهو .هيمدق ىلع "رازيس
 .ًاديعس أظح مهل ىنمتيو نيرداغملا طابضلا

 ىلإ لوصولا يف تحلفأ دق تنأ اه !هللاءاش ام) :هحملي ذإ ديقعلا لوقي

 ديحولا لشارملا نوكتيي كنا اذبآ روضتا نكا مل .نتهدنم شاي قرفعا :"نيودوتاك"

 لك دقف نأ دعب "ودنرامات" ديقعلا ىلإ كلذ دعب تفتلي .(انه ىلإ انقفاريس يذلا

 رطمملا وجلا يف باقرلا رحنو موجهلا ءادن ءادصأ ددرتت .ةرغ نيح ىلع لسارملاب همامتها

 اسارجأ ةأجف رصبلا ريصق يفحصلا عمسي تمصلا دوسي نيحو .ةفلتخم تاهاجتا نم

 :بير نود نم .هب نوركفي نيرخآلا لك ناك يذلاب ركف فيك ركذتي .ةحماج ةدشب قدت

 رعشي .("سودوناك" يف ًادغ انؤادغ نوكيس) :لوقي ديقعلا عمسي .("راصنألا" در هنأ)

 .مويلا راصو لح دق دغلا نأ كلذ .هتابرض نم ةبرض ىطخت دق هبلق نأ

 الك ةإ6 #6

 ةقرات ء انهيقلك هيقارأذ ىلع بدت تناك لف نيه طريح ةمث .  ةقرفلا نوهت هظفرأ

 'لاغ ويليلاغ" لواح .ناسعنلا هسأر زهي وهو اهتامأف هديب اهبرض .هدلج ىلع رمحأ ًارثأ
 اهناد ناك .تقولا نيغينا ايهمردت تقف ةوضلاو ةقاقلا» ىبلا نفح س قو

 يتلا ةقدلا ىلع ءاجرألا كلت يلاهأ لكو "ةيحتلملا ةديسلا" و "امهيروج"و "وئيفور" دسحي

 وأ سمشلا ىلع ةرظن ءاقلإ درجمب ؛ليللا وأ راهنلا يف تقولا ةفرعم اهب نوعيطتسي
 لوا .دهاش نيح بدعي دعي ملا "وديبلا" نأل ؛ارييقك سبل ؟ةضوت لاط: مك .موجتلا ىلع
 "تسلا" نوكورفا كف ا ءيش ثدح دق نوكي نأ نكمأ .لثح :تزيظ يتلا موجنلا

 ,ةاجف دربلاب سحا ؟"سودوناك" ىلإ ةفاسملا لك عطق بنجتي يكل ,؛ةعرسب لحر دق

 .ةليوط دج ةدم ذنم هب رعشي مل هنأ ودبي ساسحإ وهو

 ضهن .دئاع ريغ ”ونيبلا" نأ ,ةيفاصلا ليللا ءامس تحت ,نقيأ تاعاس عضب دعب
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 ىلع نيبملا هاجتالا يف ىضم .هدصقم نع ةركف هيدل نوكت نأ نود نمو .هيمدق ىلع

 تاريجش نم ةهاتم طسو ريغصلا بردلا ىفتخا .(اتاكاراك) ىلإ ريشت ةيبشخ ةمالع

 ىأرف قلقلا هب دبتسا دقو وفغي نأ عاطتسا .ةحوتفملا ةعقبلا ىلإ عجر .هتشدخ ةكئاش .

 ناك .يلاتلا مويلا حابص يف ظقيتسا نيح ضماغ وحن ىلع اهركذت سيباوك همانم يف

 ضعب ىضمأو ؛نمزلا نم اهب سأبال ًةدم ليلدلاب ةقالع هلام لك هاسنأ ًاعوج عاج دق
 ام فاشكتساب ماق كلذ دعب .هنطب يف ءاوخلا دس ىتح شئاشحلا غضميو غضمي تقولا

 بجوتي ال لاح ةيأ ىلع كلذو .وه هليبس دجي نأ وه ديحولا لحلا نأب عنتقا دقو هلوح
 جاجحلا نم ًاعمج دجي نأ وه هلعفي نأ مزلي ام لك .ناكمب ةبوعصلا نم نوكي نأ
 هنأ ةجرد ىلإ ًادمع هّهّيَت دق "ونيبلا" نأ ةركف هتقلقأ دقل ؟مهدجي نيأ نكلو .مهعبتيو

 .تاتابنلا نيب نم ًارمم هل قشي يكلو .هنهذ نع هفرص هلاب ىلع كشلا اذه رطخ املاح

 قعلي لعجف رطملا لطه ةأجفو .هيفتك ىلع ىقلم جودزملا هجرخ ناك .يوق دوعب كسمأ
 نيب اصوخش عملي هب اذإو ءءاشتنا اميأ ىشتنا دقو ههجو ىلع ةطقاسلا ءاملا تارطق

 صّخشي هب ذإو .(ًأريخأ) :امتمتمو ءاملا اشطرطم مهبوض عرهو مهادان .راجشألا

 ريبعتلا دهاش ءام نم راتس لالخ نمو ,هبرد يف ًادماج فقوت ."ونيفور"و لب ,"اميروج"

 اهنأكو اهتبقر لوح لبحب "اميروج" داتقي ناك هنأ ظحالو .رثألا ىفتقم هجو ىلع ئداهلا

 رعشف .هيلإ مهتثالث علطت .عاترملا "مزقلا" هجو ظحال امك ؛لبحلا نع ىلختي هآر .ناويح

 تناكو "ونيفور" دي يف ةيدم كانه تناك .يقيقح ريغ هنأو ًاماق شوشم هنأب ةأجف
 .محفلا رمجك نيتمدتحم هانيع

 عفادتل تئج امل ينعملا تنأ تنك ول) :ةبضاغ اهنم رثكأ ةرخاس ةربنب هل لوقي هعمس

 .("لاغ" اي فرشلا ميدع كنإ .كتجوز نع

 ال١ دودو ةملابصم اغا اهواو ةيلاخلا وذي عفر .رثكأ ةيعقاواللاب هروعش دتشا

 .ًاحاحلإ رثكأ وه ام نآلا دجوي .عقو ام للعأ نأ يرودقم يف ."وئيفور" اي اذهل تقو

 نييسايسلا نم ةنفح ببسب لتقلا رطخل نوضرعتي ءاسنلاو لاجرلا نم فولأ كانه
 لبقأ .ةيزيلكنالاب ثدحتي ناك هنأ كردأ هنكل .(...كيلع بجاولا نإ .نيحومطلا

 "ونيفور" فلخو .لحولا نم ارحب ضرألا تناك .عجارتي "ويليلاغ" عرشف هوحن "ونيفور"

 تسل) :لوقي "ونيفور" عمس هنأ بسح ."اهيروج" قاثو كفي نأ لواحي "مزقلا" ناك
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 .هفرش نيهيل ههجو ىلع ةلماك ةعفص هعفصيس هنأ ءادب ام ىلع ؛ًافيضم .(نآلا كلتاقب

 :ركف .ةظحل لك يف رصقت امهنيب ةفاسملا تذخأ .كحضلا يف ةبغرلاب "وليلاغ" رعش

 ةيهاركلا تفلأ دقل .(ماودلا ىلع اذكه لظيسو لقعلا توص ىلإ عمتسي ال هنأ)

 نأ كشوي وهأ .تحب يزيرغ قولخم ىلإ ناسنإلا تلاحأو .ةوهشلا لثم اهلثم .لقعلا
 هحمالم تدغو ةملاسم تاءاميإ ئموي رمتسا اما جرف لثم فيخس ءيش ببسب تومي

 ىوه .هغلبي نأ "ونيفور" كشوأ نيحو .ةفاسملا هسفن تقولا يف بستحا .ةلسوتم ٌةلجَو

 "اه وهلا يسر «ضرألا ىلع قيلذلا ظقس دامب نانبف ناك ىعلا ةظيلقلا ضي ايدج
 نيترم سأرلا ىلع "ونيفور" برض دق "لاغ" ناك ؛هنم هذه تند نيح نكل .خرصت
 هديب ًابناج "امهيروج" ىّحن ."لاغ" اهطقتلاف ةيدملا نع ىلخت ءاذه قعص ذإو .نييرخأ

 ."ونيفور" لتقي نل هنأ اهنم ةكرحب ًاريشم

 اهيأ) :ضرألا ىلع دودمملا لجرلا هاجتا يف هتضبق زهي وهو بضغ ةروس يف رأز
 فيزملا كملاع نم دعبأ ىرت نأ عيطتست الأ ءكتقبطل هفاتلا نئانخلا ينانألا ىمعألا

 فولألا كانه .هلبأ اي ءاسنلا جورف يف وأ هوجولا يف نمكي ال لاجرلا فرش نإ ؟ريغصلا

 .(؟مهفت الأ .رطخ يف كتوخا ريصم ْنِإ ."سودوناك" يف ءايربألا نم

 .هينعو ديعتسي وهو هسأر "وئيفور" ره

 هيف هذه تقلمح .(هيمهفت نأ تنأ يلواح) :ًايشام ىضم ذإ "اهيروج"ب "لاغ" حاص

 داب نوعش نانا دبات ةرم ليقوم اهنايح كورت مل اصخشىأ اوتحتما ناك ولااعك
 ةياهن ىلإ هقحاليس قمحألا نأ ؟"ونيفور" لتقي مل اذال .يعقاو ريغو فيخس ءيش لك
 طسو .كاوشألا هشدخت ,ةضيفخلا تاريجشلا ربع انه ىرج .ديكأ ءيش كلذ .ملاعلا

 اصعلا هيدل تلاز ام .هدصقم نع هيدل ةركف ال ,نيطلاب ًالحوتم .راطمألا نم لويس

 نم بثوتت رطملا تارطقب سحأو ,ةيكيسكملا هتعبق عاضأ دق ناك هنكل ؛جودزملا جرخلاو
 هريس لصاو مث_ ةعاس وأ قئاقد عضب تناك امبر_ ةلهو دعب فقوت .هتمجمج ىلع

 هامدق اَمأ .رابضلاو كاوشألا طسو ةلاد ةطقت الو ءرثألا هبشي ام كانه نكي مل .ءطبب

 نعل .راردملا رطملا تحت ًاقرع ببصتي هنأب سحي ناك .هاتقاعأف لحولا يف اتسطغ دقف

 ًاريخأ .لح دق قسغلا نأب قدصي نأ هيلع ّقشو تفخي ءوضلا أدب .ًاتماص رثاعلا هظح
 راجشألا كلت ىجرتي نأ كشو ىلع ناك ول امك هلوح ام يف هرصبب ليجي هنأب كردأ
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 قاد سا نيه ةءانقاع تا عايل جت اروألا لدينا وتنال فاوؤ: وع اةرم ا ةكاقلا

 دقو ريغ ال راتمأ ةعضب دعب هراسم يف ًاماق فقوت هنكل .ىرخأ ةرم ودعي قلطناو .ًاعم

 .هيتفش نم ةدهنت تتلفنا .ًامامت هباصعأ هزجع ده

 انأ .انه انأ ..لاعت مله !"ووونيفور" .."ووونيفور") :همف لوح هيفك ًاماض حاص

 نع فكنل .ًاعفان ًائيش لعفنل ."سودوناك' ىلإ ينذخ .يندعاس !كيلإ ةجاح يف
 (!"وونيفور" ..ذئدعب يهجو عفصا ...ينلتقا .كرأثب ذخأت نأ كعسو يف .فخسلا

 ناكو دلجلا ىتح للبت دقل .رطملا تارطق ةشطرط طسو ًءادصأ ددرتت هتاحيص عمس

 لح دقل .اصعلاب هيقاس برضيو حيصي وهو ىده ريغ ىلع يشمي رمتسا .ًادرب تومي

 ةأجف فسخت ضرألاب اذإو .اسوباك كلذ ناك امبر .ليلق دعب ليللا طبهيسو قسغلا

 ناضغألا نم ريضخح قوف اطخ دق نانكدتا كردأ .عاقلا غلبي نأ لبقو .هيمدق تحت

 ةوخر ةرفحلا عاق ةيضرا تناك دقف ,ءهيعو طوقسلا ةمدص هدقفت مل .ةقيمع ةرفح ىفخي

 نع ًاثحاب هلوح ام سملت .نيتملأتملا هيفتكو هيقاسو هيعارذ سسحتو ماق .رطملا ءارج
 دق تناك ةصرفلا نأ هلابب رطخف .همازح نم تطقس دق تناك يتلا "ونيفور" ةيدم

 اتقلزنا هيمدق نكل «ةرفحلا جراخ ىلإ قلستي نأ لواح ."ونيفور" يف اهدمغيل هل تحنس

 روعشب سحي وهو افغ مث رادجلا ىلع أكتاو ةبطرلا ةبرتلا ىلع دعقو اهيف ةيناث طقسف
 .مادقألاب سادت قاروأو ناصغأ نم فيفخ فيفح توص ىلع ظقيتسا .حايترالا هبشي

 ءالظلا هبش يف ىأر مث هفتك ىلع رق ءاوه ةخفنب رعش نيح ةحيص قلطي نأ كشوي ناك
 .بارتلا يف رمطني ًايبشخ ًامهس

 .(قيدص :ءقيدص ينإ !رانلا قلطت ال !رانلا قلطت ال) :قعز

 لخاد ىلإ ةلوعشم ةبشخ تفذق ىتح خرصي رمتساف تاوصأو تامهمه كانه تناك

 نيفَختم نيحلسم ًالاجر اوناك .ةلعشلا ءارو ةيمدآ ًاهوجو ةمتعلا يف صخشف ةرفحلا

 ىلإ هترجو تحت ىلإ ةدع دايإ تدم .ةكاحم شئاشح نم ةعونصم ةليوط ةيدرأب

 (راضتألا)'هيضحتفت امتي 598 دج لاعفنا حملم "لاغ وليلاغ" هجو ىلع ادب .حطسلا

 .ريخألا رطملا اهفّلخ يتلا ةبوطرلا طسو قطت لعاشم ءوض يف نيمدقلا ىتح سأرلا نم
 ينقانعأ لوح بصقلا تارانكضو بتاشحألا ةبطغأب مهو نيركنتملاك نودبي اوناك

 تاما و ىتنطارخلا ةقظن ودينا قنلاو نناوشألاو ةتدكيقلا مهلجانمو مهتانيبرقو
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 وليلاغ" يف نوقلمحي اوناك امنيبو .(سدقملا حيسملا بلق) تاوذ مهتمسوأو مهتايفاتكو

 قولخملا اذه ةفداصم نم مهبارغتساب يشت تارامأ هيلع تمسترا دقو هنوممشتيو "لاغ

 اذه ملأ .مهيدل نيفورعملا نييمدآلا عاونأ فلتخم نم يأ ىلإ هفينصت نع اوزجع يذلا

 دعاسيو مهمدخي نأ هرودقم يف نأ كلذ .(سودوناك) ىلإ هوذخأي نأ هبلط يف

 ,نييركسعلا طابضلاو نيدسافلا نييزاوجربلا نييسايسلا بيعالأ مهل حضويو (دشرملا)

 الهو هتاملك ىلع اديكأتو ةغالب يفضي يك ةدشب ئمويو ريشي ناك .اهاياحض مه يتلا
 ناك .حماج لاعفناب رخآ ىلإ مث مهدحأ ىلإ ًارظان ,ةرثعتملا ةيلاغتربلا هتغل يف تارغنلا

 ناكو ةدع تارم بعشلا بناج ىلإ براح دقو «قافر اي ؛ًايروث هتفصب ةليوط ةربخ كلمي

 .(كرابملا حيسملل ادمح) :لوقي مهدحأ عمس

 روعشلا دض حفاكيو هتارابع يف رثعتيو مثعلتي عرش ؟هنم نورخسي اوناك له

 ىلع نكت مل اهلوقي ناك يتلا ءايشألا نأ كردأ ذإ ائيشف ًائيش هباتني ذخأ يذلا زجعلاب

 .اهمهف اوعيطتسي نأ زئاجلا نم ناك ىتلاو ,ءلوقي نأ يغبني ناك يتلا كلت ةقدلا هجو
 (ناضنالا )نأ :تاةيدكلا لفاقلا ءريش ىف تاز فدع اهنسالو ههيرتعم كر انهت

 اما اهتاتسأ ةاوفأ نع نينشاك :نيساعمهل نومستبيو :ةفراغ تارظتو تاءامإ نولدابعن

 نأ مهيلع نكل .ءارهلاك ادب هلوقي ناك ام .لجأ .نينس وأ نس رادقمب ةدئاز وأ ةدوقفم

 انه هنأ ديب (سودوناك) ىلإ لوصولا يف قدصت ال بعاتم هجاو دقل !هوقدصي

 مهلضفب تلعتشا دق ايندلا يف تأفطنا اهنأ نودهطضملا نظ يتلا رانلا نإ .مهدعاسيل

 يوذ لاجرلل فطلتملا فقوملا ءارج ةميزعلا طبثم .ركفلا لبلبم ديدج نم تكس .ةيناث
 هاديو أافقاو ثبل .فطاعتلاو لوضفلا تامالع ريغ اودبي مل نيذلا ةيبشعلا ةيدرألا

 ىلإ ىهتنا فيك ؟انه هلعاف وه يذلا ام .عومدلاب اتقرورغا هينيع نأ رعشو ناتدودمم

 يف هتردقب مهسي ناك هنأب تقولا لاوط ًادقتعم .هنم ةاجنم ال يذلا خفلا اذه يف عوقولا

 ةدعاسملا ليبق نم .مهدحأ لاق ؟ةيربرب لقأ ًاملاع ايندلا لعج عورشم .ميظعلا عورشملا

 تناتسستوربو نوينوسام الإ مه ام مهنع ثدحت نيذلا سانلا ءالؤهف :فاخي الأ بجي هنإ

 اذ ملكتملا ناك .ىوقألا امه (كرابملا عوسي)و (دشرملا) ْنِإو ؛.(لاجدلا حيسملا) ديبعو

 تقولا نيحي نيح :حوضوو ءاطبب ةملك لك قطني ناكو ءزرخلاك نينيعو قيض ليوط هجو

3065 



 الا هيلع يفي :(هيتومولع) ىلا دعضيو رخبلا نم "وايهس اب" ىعالي كلم وقيس
 ناك .ًايح برلا هثعبيسف ٌةقطارهلا هلتق ام اذإو .ءايربألا كالملا احانج سم دقف .يكبي

 ةيهفشلا غيصلا ءارو عمسي نأ عيطتسي ناك هنأو ,باوص ىلع مهنأب بيجي نأ هدوب

 نأ ةقيقح_ دج ةنيبلا ةقيقحلا مهسفنأ نع ريبعتلل اهنومدختسي اوناك يتلا ةعداخلا

 ,نيبوهنملاب ؛ًاليوط احدر نيناعملاب ,ءارقفلاب ًالثمم ريخلا نيب اهل دادعإلا متي ةكرعم كانه

 نم دهع أدبي ىتح ةكرعملا يهتنت نإ ام هّنِإو .مهشويجو ءايرثألا هسأرتي يذلا رشلاو
 نوتبري اوناك مهنأب رعشو ؛ةبسانملا تاملكلا دجي نأ عطتسي مل هنكل .ةيملاعلا ةوخألا

 نم ًافتنو تاملك عضب مهن .بحتني هودهاش امل ةاساومو ًافطاعت نآلا هرهظ ىلع

 .ةالصلا ميقي نأ هيلع «ًاموي اينغ نوكيس .ةوفصلا ُهَلْبَق :مهف فصن تارابعلا

 ىلإ بهذأ نأ ديرأ) :ثدحتي ناك يذلا لجرلا عارذ ضبقي وهو ملكتي نأ عاطتسا
 (؟مكعبتا نأ 7 له .مكعم ينوذخ ."سودوناك"

 بالكلاف نكمم ريغ اذه) :لبجلا ةمق ةهج ىلإ ًاريشم (راصنألا) دحأ باجأ

 ءيجت نأ كتعاطتساب .ام ناكم يف فتخا .كتبقر نورحني فوسلو .كانه نودوجوم

 هراظنا نع اوباغ ةنئمطم تاءاميإبو .(مهعرصم نوقلي نيح .ةدم دعب "سودوناك" ىلإ

 حيسملل ًادمح) :ةرخاس ةفرط لثم هينذأ يف ةرابع نرت ًالهذنم ليللا داوس يف هوكرتو

 ةرغ نيح ىلع هقيرط دس ًاكزين نكل .مهعبتي نأ ًالواحم تاوطخ عضب اطخ .(كرابملا

 لاتقلاب هعم كبتشا نأ دعب الإ "ونيفور" ناك كلذ نأ كردي مل .اضرأ حرطناف همكلو
 نيتعماللا نيقاربلا نيتريغصلا نيتعقبلا نأ هلابب رطخ مكليو مكلي ناك امنيبو .ًالعف
 رظتني ناك له .رثألا يفتقم ينيع اتناك (راصنألا) فلخ امهحمل دق ناك نيتللا قبئزلاك

 امهو نامكالتي اناك امنيب تاناهإلا الدابتي مل ؟همجاهي يك (سودوناك) لاجر ةرداغم

 .ءاملا ةشطرطو دعرلا فصق "لاغ" عمسو .ةيناث لزني رطملا ذخأ .ةباغلا ةأمح يف ناثهلي

 .هتايح ىلع ًاينآ ىنعم تفضأو هسأي نم هتررح ةيميهبلا نيلجرلا ةوارض نإف ام ببسلو

 كش نود تناك .خرصت ةأرما توص عمس .حطنيو شدخيو سفربو ضعي ناك امنيبو
 ."ايروج" ايدانم داحلا "هزقلا" توص اهتاحيص عم طلتخا دقو "ونيفور" يدانت "اميروج"

 نم ةرداصلا ةرركتملا قاوبألا ةعلعل اهتسمط ام ناعرس ًاعيمج تاوصألا هذه نكل

 ًارعاش ناك يتلا ,سارجألاو قاوبألا هذه نأكف .ةبيجملا سئانكلا سارجأ عرق ىرذلا
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 وأ ملأب سحي نأ نود ؛ةقاطلا نم ديزمب نآلا لتاقي هتلعج دقف .هل ًانوع تناك .اهانعمب

 نم هب سحي ام ناك اذإ ام فرعي نأ نود .ىرخألا دعب ةرملا ضهنيو عقي رمتسا .بعت

 نيب نم "وئيفور" تلفنا ةرغ نيح ىلعو .ًامد مأ ًارطم مأ ًاقرع ناك هدلج ىلع تارطق
 اددمم "لاغ" ثبل .ةرفحلا عاقب مطتري مسجل مصألا توصلا عمسو ءرظنلا نع ىفتخاو هيدي
 اذه نأب اركفمو ,ةكرعملا تمسح يتلا ةرفحلا ةفاح هديب ًاسسحتم .ثهلي وهو ؛كانه

 .ةدع مايأ لالخ هل ثدحي نسح ءيش لوأ ناك

 لغنلا اهيأ !رورغم اي !نونجم اي !دينعلا قمحألا اهيأ) :هقنخي بضغلاو قعز
 ؟ اهعامس عيطتست الأ .قاوبألا يف نوخفني نيذلا ءالؤه كؤادعأ .كودع تسل !قمحألا

 .(ديلب يزاوجرب لثم .كَفرش تعضو ثيح كتجوز جرف نمو ينم مهأ اذه
 رطملا ناك .ةبوعصب هيمدق ىلع ضهن .ةيناث ةيزيلكنالاب ثدحت دق ناك هنأ كردأ

 ملأ نم جرعي وهو ىشم .قاذملا بيط رجلا هسمف يف لزني ناك يذلا ء املاو ًاراردم

 اسملتم .ةباغلا ًاقرتخم .كارعلا ءانثأ امبر ,ةرفحلا يف هطوقس دنع امبر هقاس باصأ

 ءادن نم ههجتم ددحي نأ لواح . ًاأرشعتم . ,ةداحلا راجشألا كاوشأو ناصغأ نيب نم هليبس

 ةلوحم تدب تاوصألا نكل .ةنيزرلا سارجألا تاقد وأ يزئانجلا ءيطبلا نيزحلا قاوبألا

 سحيو بلقتي وهو ًاضرأ هب فذقو همدقب ام ءيش كسمأ ةظحللا كلت يف .اههاجتا

 .نئي "مزقلا" عمسو .تالفإلا ًالواحم ,سفر .هنانسأ نيب لحولاب

 1 3 اي ينع لختت ال) و ا ثبشتي وهو .داحلا هتوصب مرقلا حرص

 .(؟"لاغ" اي يه ام كردت الأ ؟هذه تاراجفنالا تاوصأ عمست الأ .اديحو ينكرتت

 نأ 0 .ًايثبع ,يعقاو ريغ .ًاسوباك ناك رمألا نأب روعشلا كلذب سحأف داع
 "أطق" هيمست تناك "ةيحتلملا ةديسلا" نأو مالظلا يف ةيؤرلا عيطتسي ناك "مزقلا"

 ًاحماس ؛كانه ًايقلتسم لظ هنإ ثيحب ًاغلبم بعتلا نم غلب .نايحألا ضعب يف "اموب"و

 عفر .تومي نأ ديري ال هنإ ًالئاق جشنيو جشني وهو هايإ ًاعماسو .هب ثبشتي نأ مزقلل
 ريده هنإ :كلذ يف بير ال .عمستيل هينذأ فهرأ امنيب اهكلدو هفتك ىلإ هيدي ىدحأ

 هنكل .ةقيمع لوبط تابرض هنأ ًاناظ را ةناوا ني هد لم همس ناك .عفادملا

 بسح (نواه) عفادم تناك اهلعل ما ةريغص اهنأ كشال .عفادم نارين اهنأ نآلا نقيتب

 ين آيلاع اهرثنتو (سودوناك) رجفت نأل ةيفاك ىيهف كلذك تناك اذإ ىتح نكل

 ةيلغ ىمخأ وأ د كل ا يول ناجحا فانا
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 .رجفلا ريكاوب نم ءوض تفخأ يف درب فجتري ناك هنأ هاعو يذلا يلاتلا ءيشلا

 دق ريغصلا لجرلا نأ دبال .عله يف نابلقتت هينيع دهاشو كطصت "مزقلا" نانسأ عمس

 ةسنت ىلا داعا : انين اهيقر..روخلا ايباصا نقفاد نينا "لاق" قا ا ةرئسم نقر

 مزجو تاعبقو تازب نم قّزمو عطق ةمث :هلوح ام يف فرطلا لاجأو ,شمر مث ءاهيعو
 عنصلا ةئيدر نابلص ةعضبو بارح دامغاو فويسو تاظفاحو دوازمو فطاعمو ناديم

 قلمحي ناك ام يه راجشألا نم ةالدملا ةقزمملا لامسألا كلت تناك .راجشألا نم ةقلعم

 .اهنودتري اوناك نَم حابشأ لب ءايشألا كلت ىري نكي مل هنأكو ًاهودشم هيف "هزقلا"

 تاقالطا نم ديزم ةمث .لجأ .عّمست .(لقألا يف َلاجرلا ءالؤه اورحد دقل) :ركف

 ناك دربلا نكل .نآلا هلوح ءيش لك فج ذإ ,تاعاس ذنم فقوت دق رطملا ناك .عفادملا

 يف ةيدملا حمل .يلكلا هملأتو هفعض مغر .ًادهاج ضوهنلا يف حلفأ .اهسفن هماظع رخنيب

 لواحي مل مل ."ونيفور" لتاقي ناك امنيح اهمدختسي نأ هلابب رطخ ام هنأ ركفف همازح
 .نآلا حضاو دج وحن ىلع .عفادملل رخآ ًافصق عمس ؟ًاضيأ ةيناثلا ةرملا هذه يف هلتق

 .مانملا يف امك .ىأر .عامسألا ىلع عقولا يزئانجلا نيزحلا توصلا كلذ .قاوبألا نينطو

 وأ ءىوقلا كوهنم راثآلا يفتقم ناك .راجشألا نيب نم نارهظي "اميروج"و "ونيفور"

 'ونيفور" نأ ةقيلسلاب "لاغ" فرع .دانسإلل اهيلع أكتي ناك دقف ؛ةميلأ ةباصإ اباصم
 لجرلا دانع ءازإ ةيهاركلاب سحأ .ةمجألا ةملظ يف للك نود هنع ًاثحاب ليللا ىضق دق

 .هلتق ىلع عزعزتي ال يذلا همزعو هركف دومجو

 نم ةيدملا بحس .فجت ري هنأب "لاغ" رعشو ةرشابم رخآلا ينيع يف امهنم لك علطت
 :نيزر نأتم توصب لاق .اهنم ردصت قاوبألا تناك يتلا ةهجلا ىلإ راشأو همازح

 نم ينتعنم دقل .بابذلاك نوتوميو ةيعفدملا نارينل نوضرعتي كناوخأ نإ ؟ اذه عمستأ)
 .(قمحأ ًاجرهم ينم تلعج دقل .مهعم توملاو مهب قاحتلالل باهذلا

 اهعفديو ”اميروج" ليبس ىلخي هار .يبشخلا رجنخلا هبشي ام "ونيفور" دي يف ناك

 ملكتت ."لاغ" اي ريقح لغن نم كل اي) :لوقي هعمس .موجهلل ةئطوت ضبريو ابناج

 .(ًافيض كمركأ تيب فرش ىلإ ءيستو ًاقيدص نوخت كنكل ءارقفلا نع ًاريثك
 نال دابعي ايعرش :يضقلا هاسعغا دقو هيلع سنك نزف نآب دفانملا هييلغ: قلغأ

 اهبلغ دقو ,ةخئاد امهبقرت "ايروج" تناك امنيب ,ًاعيطقت امهعطقت ةحربم تابرض
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 "وئيفور" اي تومأ نل) :"لاغ" علعل .عله يف ىنثناف "مزقلا" امأ ,قاهرإلاو باذعلا

 قولخملا اهيأ ينملا نم تارطق عضب نم رثكأ يواست يتايح نإ .يتراقح ببسب
 .(سيعتلا

 نيحو .ةعرسب ناودعي امهو نايدنجلا رهظ نيح ضرألا ىلع نابلقتيو نابلقتي اناك

 اناك امهنكل ,.هتمزج دقف دق امهدحأو نيتقزمم فصن امهتّرب تناك .ًامامت افقوت امهاحل

 .دادعتسالا ةلاح يف امهيتيقدنب يكسام

 .امهران طخ يف اهسفن تعضوو امهيلإ "اميروج" تعرهو هسأر "مزقلا" ىفخأ

 زاتلا اقلطأ نييدتملا وكلا :( ..:"راضتألا" نم'اشبل انههنا «ناتلا اقلطت ال) :تلسوتو

 ىلإ اهابحسو .ريزنخلاك *ناعبقي امهو اهيلع امهيسفنب ايقلأ مث ةرشابم نيمصخلا ىلع
 ناباصم امهو َكارعلا مجامجلا سرفتمو راثآلا يفتقم لصاو .فاجلا تاريجشلا ضيفخ

 .ةغيلب حورجب

 الك دز

 يباذع ةياهن ينعي اذه ْنِإ ذإ ,ةديعس نوكأ نأ يغبني) :"ودارداوك ايرام" تركف

 نإو اهتكرح لش دق ناك فوخلا نكل .(ةكرابملا ءارذعلاو برلا يقالأس يننإو ؛يندبلا
 :كلذ نظحال نك ولو .كلذ (سدقملا داشنالا) ةوسن ظحالت ال يك اهدهج ىراصق تلذب

 ةنقعم قناك ا نيكل ةياهرل ةييزكملا ةينسرملا لماك يضوفتو:: اضيا نفينرللا يلشا

 تقو يأ نم رثكأ ةلبقملا تاعاسلا يف ةبولطم نوكتس (سدقملا داشنإلا) ةقوج نأب

 :ًامئاد لعفت تناك امك يّلصت نأ تلواحو .اهتْبج اهل رفغي نأ هللا تلأس .ىضم

 نع ةزجاع اهسفن تدجو اهنكل .هذيمالت (دشرملا) يقتلي نيح .كلذ ةوسنلا تمّلعو

 ذخأ ىلع ناحلي "ريبكلا واوج"و "واوج توبا" دعي مل .(ناميإلا ةالص) ىلع زيكرتلا

 يف تالوجب مايقلا نع هينثي نأ لواحي ناك (عراشلا رمآ) نأ ديب ًأجلملا ىلإ (دشرملا)
 .ةيامح نود نم ءالخلا ىف ةكرعملا هئجافت دقف_ قدانخلا

 نع ("ابوتان" دسأ) سأر عفر .نآلا اذه لعفي ملو .طق لداجيل (دشرملا) ناك ام

 لثم لعفو .هيمدق ىلع ضهن .همون قلقي نأ نود نم ضرألا ىلع هعضوو قفرب هتبكر
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 لوطأ ادبو ةريخألا مايألا نم ريثكب فحنأ ادغ دقل ."ريبكلا واوج"و "واوج توبا: كلذ

 همومه ةدش تظحال امنيح يرقفلا "ودارداوك ايرام" دومع يف ةشعر ترس .نآلا ًاريشك

 اهنأك ةريشكت يف راغفنا فصن همف رغفناو ,ديدش سوبع يف اتقاض دق هانيع تناك_

 ,ةريخألا عيباسألا يف اميسالو ؛ًامئاد كلذ لعفت نكت مل .هقفارت نأ كاذنآ تررق

 ,ةقيضلا عراوشلا يف دوشحلا طغض ببسب .ًارطضم (يكيلوثاكلا سرحلا) ناك نيح

 (داشنإلا ةوسن) ىلعو اهيلع بعصي ثيحب (دشرملا) لوح عينم دج ًاروس ميقي نأ ىلإ

 ,تأموأ .هعم باهذلا ًايلك مزاللا نم نأ ةأجف نآلا ترعش اهنكل .هبرق ءاقبلا

 طغي ("ابوتان" دسأ) تاكرات ءلاجرلا فلخ نجرخ .اهلوح (داشنإلا ةوسن) تدشتحاف

 .(مرحلا) يف همون يف

 نإ ىتح ؛كانه دشتحملا عمجلل ةأجافم (مرحلا) لخدم دنع (دشرملا) روهظ ناك

 ووذ لاجرلا عره ءريبكلا "واوج' نم ةراشإبو .قيرطلا هيلع اوعطقيل مهل عستي مل تقولا

 ةريغصلا (وينوتنا وتناس) ةسينك نيب ةحوتفملا ةحاسلا يف نوزكرمتملا قرزلا طئارشلا

 ارطيخسل ء ارك اولضو نيذلا جاجحلا فوفص يف ماظنلا ظفحل ءاشنإلا ديق دبعملاو

 سا) ىلإ يدؤملا بردلا هاجتاب ريغصلا (ءادهشلا) عراش يف لوجتي ذخأ يذلا سيدقلاب

 اهب تظاحا نقود( ةقرملا) ءارو ىطخلا تق "ودار دارك ايران" ضناك اهتموا شانارما

 باشلاو (وتناس هتنوم) ىلإ (رودافلس) نم اهتلحر تركذت .(داشنإلاةوسن)

 تناك ام :موش ريذن كلذ ناك .هعم تفطاعت يذلاو اهبصتغا يذلا (يوانتريسلا)

 ةئيطخلا هذه ىلع تمدن دقل .ًادج ةبئتكم نوكت نيح الإ اهتايح يف ةئيطخ ربكأ ركذتتل
 اهنع ترفكو سئانكلا ةاعر ناذآ يف اهب تسمهو ةينالع اهب تفرتعاو ىصحت ال تارم

 لإ نتنطي تا ءاهقزكا 3 ميس ىف انال لاوبالا يظعلا هن ؟ نكلا لاكن ألا :فلخشن
 .اهبذعيل رخآو نا نيب حطسلا

 ايرام" مألا :اهمساب اهيدانت تاوصأ تناك (دشرملا ايحي) تاحيص نيب نأ تكردأ

 .ديدحتلا هجو ىلع اهينعتو يه اهدشنت تاوصأ_ !"ودارداوك ايرام" مألا !"ودراداوك

 نإ ةلئاق اهسفن ىلإ تثدحت تناك ءدبلا يف .ناطيشلا هبصن ًاخف اهل ةيبعشلا هذه تدب

 اهنوفرعي اوناك (وتناس هتنوم) نم ًاجاجح اوناك اهتعافش ءارو اوعس نيذلا كئلوأ
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 ةديدعلا تاونسلا ىلإ دوعي اهليجبت يف لضفلا نأ ةياهنلا يف تكردأ اهنكل .كانه

 اهبرش دق اذهب هنأب نودقتعي سانلا نأو ,.(دشرملا) ةمدخل اهتسرك دق تناك يتلا

 .وه هتيسدلقب

 ةقوج ىلع ةينيدلا ةفرشملا تناك يتلا تادادعتسالاو مومحملا كاهنإلا لعج دقل

 يف ةمحدزملا خاوكألاو ةيوتلملا ةقيضلا بوردلا يف اهدهاشت (سدقملا داشنإلا)

 قرطلا تاوصأو قزاعملاو سوؤفلا تناك .ًائيشف ًائيش اهمومه اهيسنت (هتنوموليب)

 تناك ةكرعم نأك .لوحتت ةيرقلا تناك .برحلل دعتست تناك (سودوناك) نأ ينعت

 تاصنملا كلت حوطسلا ىلع نوميقي لاجرلا تدهاش .نكسم لك يف عوقولا ةكيشو
 نونمكي لاجرلا ناك ثيح .ةباغلا راجشأ ىرذ ىلع اهتدهاش دق تناك يتلا ةريغصلا

 اوناك نيذلا ,لافطألاو ءاسنلاو لاجرلا ناك ,نكاسملا لخاد يف ىتح .رومنلا صنقل

 سايكألا ءلمو رفحلا رفحب نوموقي ؛بيلصلا ةراشإ اومسريل لمعلا نع نوفقوتي
 ةقطنأو نيكاكسو تاوارهو سخانمو راصق قدانبو تانيبرق عيمجلا ىدل تناك .بارتلاب
 .ديدحلا تالضفو رجحلاو ىصحلا موكي ناك مهضعبو .شيطارخ

 ىلع حوتفم ءاضف وهو ؛(ساناربما سأ) ىلإ يضفملا بردلا ىلع فرعتلا نكمي مل
 ربع (داشنإلا ةوسن) اوداتقي نأ (يكيلوثاكلا سرحلا) ىلع بّجوت .ريغص لودج يبناج

 نع ًالضفف .رصح الو اهل دع ال قدانخ اهضرتعت يتلاو رفحلاب ةبّقثملا ضرألا كلت
 نآلا دجوت ؛قيرطلا اذه نم رم دق ريخألا بكوملا ناك نيح هتدهاش دق تناك يذلا قدنخلا

 مهسوؤر يمحت سيراتم اهب طيحت ؛نانثا وأ لجر اهلخاد يف ناكم لك يف رفح
 .مهقدانبل للاسف مدختستو

 نولقني وأ رفحلا نورفحي اوناك نم عره .ميظع جاهتبا ثعبم (دشرملا) لوصو ناك
 ةبرعلا لفسأ ةفقاولا "ودارداوك ايرام" عسو يف ناك .همالك ىلإ اوغصيل بارتلا لامحأ

 تارشع ىرت نأ ؛.(يكيلوثاكلا سرحلا) نم نّيْفَّص فلخ .اهاقترا دق سيدقلا ناك يتلا

 ملو .ةكحضم عاضوأ يف مونلا يف قرغتسم مهضعب .قدنخلا يف نيحلسملا لاجرلا
 ,نوسرحي ليللا لاوط نيظقي اهتريصب يف مهتروصت .جرملاو جرهلا لك مغر اوظقيتسي
 ةبحملاب ترعشو .(ريبكلا ناطيشلا) دض (هتنوموليب) نع عافدلل نوؤيهتي ,نولمعي

 نأ مهرابخإو ًاجزاط ازبخو ءام مهئاطعإو مههابج حسم يف ةبغرلاو ؛ًاعيمج مهوحن

 .مهتاوذ مهراكنإ ءازج مهبونذ عيمج نارفغيس (ةسدقملا مألا)و (بآلا)
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 لب ؛ةوفصلا وأ ةرفكلا نع ثدحتي مل .جيجضلا لك دمخف ملكتي (دشرملا) عرش

 نوناقل اعايصنا دبعملا ىلإ اهنبا تبلج نيح (ميرم بلق) تحاتجا يتلا ملألا تاجوم نع
 (دشرملا) ناك .ناتنخلا سقط يف همد كفسيل .هتدالو نم مايأ ةينامث دعب ءدوهيلا

 عيمج نأ ظحالت نأ اهعسو يف ناكو_ "ودارداوك ايرام" حور سم عاقيإ يف ,فصي
 هناتخ رثإ (ةسدقملا مألا) وحن هيعارذ لفطلا حيسملا عفر فيك_ اهلثم نولعفنم روضحلا

 (ءارذعلا ةديسلا) حور نعط ريغص لمح ءاغثب هيبشلا هءاغث نأ فيكو .ىولسلل انادشن
 سانلا وثجو دشحلا ةمهمه نإ .ةرغ نيح ىلع لزني رطملا أدب ةظحللا هذه يف .اهبذعو

 (دشرملا) ىور امب ترثأت دق كلذك ةعيبطلا رصانع نأ ىلع ليلدلا اذه لايح مهبكر ىلع

 ار تعفو دف :دهعف ناب اوك رفا دق:تاوهألاو ةرخألا ناي "سارفارتك ايران" | ريكا

 "ودارداوك ايرام" تأموأ (؟هامأ اي ةمالع ىهأ) :"ايروك اينيردناسكلا" تمتق

 كلت لثم تدهاش نيح ميرم َتّنَأ فيك اوعمسي نأ مهيلع نإ (دشرملا) لاق .باجيإلاب
 ًازمر تناك اهحفس يتلا عومدلا نأ فيكو ةيلاغلا هتايح رجف يف مدلاب دّمَعَت ةرهزلا

 حيسملا اولعج نيذلا سانلا نبجو اياطخ نع ايموي (انتديس) اهبكست يتلا عومدلل

 بكوم هعبتي (كرابملا ريغصلا) لصو ؛ةظحللا كلت يف .دبعملا نهاك لعف املثم فزني

 نم ناك .كرابملا حيسملل ايببشت يواحلا يجاجزلا قودنصلاو سئانكلا ليثاق لمحي

 يف راظنألا نع بيغي نأ داك يذلا ("ابوتان" دسأ) اوت اولصو نيذلا كئلوأ نمض

 (يكيلوثاكلا سرحلا) عفر .عقنت ىتح للبتو ,لجنملاك هرهظ ىنحنا دقو دشتحملا

 .نيحيحصلا امهيعقوم ىتح امهولمحو بتاكلاو (كرابملا ريغصلا)

 .اعقنتسم ضرألا رّيص دق رطملا ناك (سرابازاف) رهن وحن ةيناث بكوملا قلطنا نيح
 تاقدارسلاو قرايبلاو ليثامتلا تراص تاظحل لالخ يفو .لحولا يف ةوفصلا تصاغ

 ثدحت .رهنلا حطس قشري رطملا ناك امنيبو .ًاقرخو نوللا ةيصاصر ًالتك مالعألاو

 دكي مل توصب .برحلا امبر ءام ءيش نع .ليمارب نم حبذم قوف فقاو وهو (دشرملا)

 ءالؤه هلقنف .مهفلخ اوناك نم ىلإ هوداعأ هوعمس ام نكل .هيلإ نيبيرقلا برقأ هعمسي
 .زكرملا ةدحتم رئاود يف كيلاود اذكهو ,نيدعبألا ىلإ

 :ءايشألا عيمج يف سأرلا عم دحتب نأ دبال ندبلا نإ هتسينكو هللا ىلإ ًاربشم لاق

 اهامدقو ."ودارداوك ايرام" تمهف .سأرلا ةايح ايحي نلو .ًايح ًاندب نوكي نل الإو
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 تناك يذلا ريغصلا لمحلا ناسسحتت اهاتبكرو ؛ئفادلا لحولا يف ناترومطم

 مصفنت ال يتلا ةدحولا نع ثدحتي ناك هنأ ؛هلبح نم هب كسق "ايروك اينيردناسكلا"

 يف (سدقلا حورلا)و (نبالا)و (بآلا) و هصخشو ةوفصلا نيب موقت نأ بجي يتلاو

 دق مهعيمج نا كردتل اهلوح يتلا هوجولا ىلإ رظنت نأ الإ اهيلع ناك ام .ةكرعملا

 سارتحا صلخملا نمؤملا ىدل نإ لاق نيح مهيف ركفي ناك هّنإ .,تمهف املثم ءاومهف
 يسفن بكسا) :لتري هتعمس نيح "ودارداوك ايرام" تفجترا .مامحلا ةءاربو ىعفألا

 هتعمس دق تناك .(يئاشحأ يف ًابئاذ ًاعمش راص يبلقو ,تتفتت يماظع عيمجو ءاملاك

 مأ تاونس عبرأ لبق كاذ ناك له_ ئداه توصب هنيع رومزملا اذه لتري وهو لبق نم
 .جحلا تارايز ىهنأ يذلا ةهجاوملا موي .(هتيسام) ىرذ يف_ ؟سمخ

 تناك ضرألا نم عطق طسو .(دشرملا) ىطخ ًابقعتم رهنلا ةفض ىلع دشحلا ىضم

 كانه رقبلاو نالمحلاو ءادجلاو زعملا تقلطأو ,ًاتوهنيمو ةرذ اهتعرزو اهتثرح دق ةوفصلا
 تدهاش امك ؟ةقطارهلا هحستكي نأ .يفتخي نأ كشو ىلع كلذ لك ناك له .ىعرتل
 مرش .نوحلسم لاجر اهيف .ةعورزملا نيتاسبلا طسو ترفح ًارفح "ودارداوك ايرام"

 قدانب ثفنتس له .ضرألا يف ريغص عفترم نم برحلا نع ءالجب ثدحتي نآلا (دشرملا)
 .ًايفرح رسفت الأ يغبني (دشرملا) تارابع نأ فرعت تناك ؟صاصرلا لدب ًءام نيينوساملا

 ثادحألا عم اهتقالع ىرت الو .اهيناعم نيمخت بعصي زومر ؛تانراقم بلاغلا يف يهف

 .ةراضنلا ةحئار وجلا تداس .لعاشملا ترينأو رطملا فقوت دقل .اهعوقو دعب الإ حوضوب

 ملأ .نمؤملا ئجافي ال ضيبأ ًاناصح (باقرلا عطاق) كالتما نأ ةقيقح (دشرملا) حضوأ

 يك ًاجاتو ًاسوق لمحيس هيطتمت نأو ٍتآ اذهك ًاناصح نأ (ايؤرلا رفس) يف ًابوتكم نكي
 :( ةديسلا) ةعافشبب يقوم ياوبأ تع ىزستنم دل اعرق نكلا# كيو ريش

 ىلإ يدؤملا علطملا ىلإو (وباومرج) ىلإ يضفملا جرخملا نم هليبس يف ىضم اذكه
 ىلإو (وشتوروشت) ىلإ قيرطلا نمو :(ويرازور) لخدم ىلإ (ويابماكوأ) نمو :(اواوا)

 لك يف فقوتي ناك .هروضح ران ءاسنلاو لاجرلا يف ًادقوم ,(ساوب سود لاروكوأ)
 بكوم لوطأ كاذ ناك .فاتهلاو قيفصتلاب عدويو لّبْقَتسي ناك اهعيمج يفو .قدانخلا
 فقوتي رمهني املثمو ,ةأجف رمهني يذلا رطملا نم لباو تحت "ودارداوك ايرام" هركذتت
 يتلا اهحور تابلقت نايهاضي لوزنو دوعص .ةيلاعلا ءامسلا يف ةئجافم تاريغت .ةأجف

 .ةسامح ىلإ مؤاشت نمو ؛ةنيكس ىلإ عزف نم مويلا لاوط لوحتت تناك
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 ناك يتلا ءاوح نيب (دشرملا) نراق .(وبوروكوك) جرخم دنعو .نآلا مالظلا لح

 مل يتلاو .ًاعوضخو ًابح ئلتق يتلا ميرمو .عايصنالا مدعو لوضفلا اهيلع يغطي

 ءوضلا تفاخ يفو .ناسنإلا طوقس نع ةلوؤسملا ةمرحملا ةهكافلا ءارغإ ىلإ طق ملستست

 نيقضلا) و” كلا ءاره" و "وارج توبا" نوانقاول هقرلا) "وذاردازك ايران” فرعا

 دقو .داعيملا ضرأ يف .كانه (ةيلدجملا ميرم) نأ اهلابب رطخو "افوناليف" لآو (كرابملا
 .ءالؤه لثم نوبيطو نوعضاوتم لاجر مهو ,هييراوحو (كرابملا حيسملا) اهلثم تدهاش

 ذختي يك .يفطصي نيح برلا مركأ ام :ةظحللا هذه يف يه ركفت امك تركف دق
 مالزألاو ءاينغألا يضارألا كألم سيلو سانلا رقفأ نم ًةنفح .رخآ ًاراسم خيراتلا

 ىدحإ اهبلق ىطخت .نييراوحلا نيب نكي مل ("ابوتان" دسأ) نأ ةأجف تظحال .نيروجأملا

 ام ناكم يف ةلحوملا ضرألا يف ددمتم وه له ؟مادقألا تحت سيدو طقس له .هتاضبن

 اهنينلا كمال (ءامكحلا نيعار نيفهيبشلا هييعو لفظ مسج هيشي يالا ليكفلا ةيسح
 ندك نهنكل .هنع نشتفي نأ (داشنإلا ةوسن) ترمأو ؛تلعف امئ رثكأ هب متهت مل اهنأل

 .دشتحملا دشحلا ةمحز يف ةكرحلا نع نزجعي

 "واوج" ىلإ اهقيرط قشت نأ يف .ةدوعلا قيرط يف ."ودارداوك ايرام" تحلفأ
 لوأ عفادملا ريده علعل نيح ("ابوتان" دسأ) دجي نأ هيلع نأ هل لوقت تناكو .ريبكلا

 ةظحللا كلت يف .ةسئتبم ءامسلا يف ةريثك نيعأ تلاجو .عمتسيل دشحلا فقوت .ةرم

 ًادامر هتلاحتساو ةربقملا يف نكسم رجفت اودهاشو .عفادملا نارين نم فرحا ةعلغل ةءاح

 ميدع مسجب اهلوح ام يف كلذ الت يذلا علهلا ةرمغ يف "ايرام" تسحأ .اياظشو
 هنايكوةريكلا مسار ةروف نس ("اوتاث ده ) كفرع ا ذنأل اييشحي قصار لكشلا

 اي) :هنذأ يف متمتت يهو ةقفرتم هتلبقو اهقصل هتندأو .اهيعارذب هتقوط .ًادج ريغصلا
 توص راثأ .(اهدعسأ ام ...ةديعس كمأ .تهت دق كّنأ تننظ .ريغصلا ىنب اي «ينب

 ةعرسلاب وطخي (دشرملا) رمتسا .ليللا يف علهلا نم ديزملا .ديدمو نيزح ,ديعب نم قوب
 يهو اهعاطتسم يف ام لك "ودارداوك ايرام" تلذب .(هتنوم ولبي) بلق هاجتاب اهسفن
 ةقلح نم نكمي ام برقأ لظت يك .رسدلاو عفدلا نم ("ابوتان" دسأ) ةيامح لواحت

 لوح ةيناث اوقلحت ىتح .ىضوفلا نم ىلوألا ةظحللا تمرصنا نإ ام .نيذلا لاجرلا

 دشحلا ىش.نيطتاس:نيركعتم امهليبس ىف نامطف ناتثآلا ناك اضيب نكل :(دقرلا)
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 ناك .سئانكلا نيب عقاولا ناديملا ًاريخأ اغلب امنيحو .ًارسدو ًاعفد امهايإ ًازواجتم هقيرط

 حيباصملا عيمج ءافطإب يروهجلا مخضلا ”واوج توبا" توص رمأ .سانلاب صغي ناكملا

 نم ةيامح نيجارلا وأ ًاضعب مهضعب نيدانملا سانلا تاحيص ًادمخم .(سودوناك) يف

 صخشت نأ ىتح "ايرام" عطتست ملو ةنيدملا سمادلا مالظلا داس ام ناعرسو .ءامسلا

 .”بتاكلا حمالم

 يف انه ىرخأ ةفيذق طقست دق .برحلا تأدب دقل .(فوخلا ينع لاز دقل) :تركف

 نوكي نأ دبال امك .لضعلاو مظعلا نم ءاهوش ةموك ىلإ (دسألا) و اهليحتو ةظحل د

 تأص .ةفئاخ دعت مل كلذ عمو .رُمدملا تيبلا نونكسي اوناك نيذلا سانلا لاح هيلع

 نيب بتاكلاب كس يهو .تأفكنا .(ةكرابملا مألا اهتيأ ايو ءبر اي كل ًاركش) :تلاقو

 كانه نكت مل نكل .عفادملا ريده ىلإ تتصنأ .نيرخآلا لثم ضرألا ىلع .اهيعارذ

 :ًابيجم هتريقع (دسألا) عفر ذإ ءلاع توصب تملكت ؟نذإ مالظلا اذه مل .تاقالطإ

 ,(هامأ اي انوفدهتسي نأ اوعيطعسي ال نك)

 قاوبألا قيعز ىلع يندعملا ىدصلا ىغطو (كرابملا حيسملا) دبعم سيقاون تّنر
 دتما يذلا اذه سيقاونلا نينر ناك .(هتنوموليب) عيورت اهب لواحي ناطيشلا ناك يتلا

 ايرام" تلاق .حايترالاو ناميإلاب ةرخاز ةرماغ حير لثم ليللا نم يقب ام لاوط
 روكشلا نانتمالا نم ريده قلطناف .(سوقانلا جرب يف ءقوف كانه هنإ) :"ودارداوك

 سيقاونلا نينر ناب سانلا رعش امنيح ةحاسلا يف دشتحملا عمجلا نم ةقفاوملاو لوبقلاو

 :فرغ دق (دشرلا) نأ فيك "وةارداوك ابرام" تركف :وهتاوؤ نمخ لق“ شغتملا يدحتملا

 ماظنلا رارقإل ديدحتلا هجو ىلع هلعف يغبني يذلا ام ,علهلاو عزجلا ةرمغ يف .هتمكحب

 .مهيف لمألا ثعبو نينمؤملا طاسوأ يف

 ايرام" راجفنالا عفرو .رفصأ ءوضب اهلك ةحاسلا ىرخأ ةفيذق طوقس ألم
 تحمل ةءاضإلا ةظحل يفو .نري اهسأر لعجو ةيناث اهلزنأ مث ضرألا نع ًاعفر "ودارداوك
 ةأجف تكردأ .ميحجلا يف قلمحت اهنأكو ءامسلا ىلإ علطتت يهو لافطألاو ءاسنلا هوجو

 (مجرتملا). كلذ ىلإ امو هتاميلعتو ( دشرملا) بطخ نيودت ةمهم هب تطينأ ثيح ٠ (ابوتان) دسأ بتاكلاب دوصقملا *
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 تانب نم دشح عم ةربقملا نم ةبرقم ىلع شيعي ناك يذلاو (وشتوروشت) نم مداقلا

 ترمتسا .ةرملا هذه دحأ رجُي ملو ءراجفنالا بتع تمص لح .دافحألاو راهصألا

 اقيصل ("ايتات"ذيسا) سحت نأ اهل باط .قباسلا جيهبلا وحنلا ىلع قدت سيقاونلا

 .خئاشلا اهندب لخاد ءابتخالا لواحي ناك هنأكل ىتح ءاهب

 اي !ءاملا ةلمح اي) ) :حيصت يهو مامألا ىلإ او نخل هج ف ايطأ ون ةنح انما ةكرح دق

 لبق .نابهاذ نيأ لا فكر داوي "توافر وهاب "فرقنا ىلع تفرعت .(!ءاملا ةلمح

 ىرخألا تاءارجإلا نيب نم نأ (دشرملل) حضوأ دق رجتملا بحاص ناك ةثالث وأ نيموي

 ىحرجلا لمح لاتقلا ءدب دنع مهيلع نأب ءاملا َةلَمَح ىلإ هزاعيإ ةكرعملل ًادادعتسا ةذختملا

 نفدتل ثثجلل دقرم ىلإ لوح دق ناك لبطصا ىلإ ىتوملا لقنو ةحصلا رود ىلإ مهلقنو

 ٍتالاقن يلماح ةفصب مهلمع ىلإ هاما ةليخ يصعق .ةندعب ةيهبستما ةقيرظلا ىلع

 امك يرجي ء يش لك) :ركفت يو مهلجأ نم "ودارداوك ايرام" تّلص .روبق يرافحو

 .(يرجيس دنا ال ليف

 ريغ ةحاسلا يف دحأ ناك ام ءودبي ام ىلع ديعب ريغ ءيكبي صخش كانه ناك

 راجشألا يف تاصنملا اوقتريل اوعره دق مهنأ دبال ؟لاجرلا نيأ .لافطألاو ةوسنلا

 "اريبمكام"و "واوج توبا"ب اوقحتلا دق مهنأ دبال .سيراتملا فلخو قدانخلا يف اوضبريلو

 مهسخانمبو ,مهقدانبو مهتانيبرقب نيحلسملا "اليمارت"و "واردب"و "ريبكلا واوج"و "وجاب"و

 مالظلا يف نوقدحي ءالخلا يف ام ناكم يف .مهتاوارهو ةمخضلا مهلجانمو مهنيكاكسو

 كشوي نيذلا لاجرلا ءالؤه لايح دولاو نانتمالاب تسحأ .(لاجدلا حيسملا) راظتنا يف

 .جربلا سيقاون اهتأده دقو مهلجأ نم تلص .مهبحن نوضقي دقو مهضعي نأ ناطيشلا

 سيقاونلا نينر ىلع تغط ةريغص ةيدعر فصاوع طسو ليللا ىضم اذكهو

 ًانارين تلعشأو ءراشن ىلإ نينثا وأ اخوك تلاحأ يتلا ةدعابتملا عفادملا تاقالطإو

 رجانح تقرحأ ناخد ةباحس ةنيدملا قوف تقاسنا .ةيلاتلا ةيدعرلا ةفصاعلا اهتأفطأ

 نيب ("ابوتان' دسأ) ةدهدهم وفغت يهو "ودارداوك ايرام" تعاطتساو مهنويعو سانلا

 :ةرغ نيح ىلعو .نوحنحنتيو نولعسي مهو اهلوح اوناك نيذلا سانلا عمست نأ اهيعارذ
 (سدقملا داشنإلا) ةقوج ةوسنب ةطاحم تناك اهنأ تأرو اهينيع تحتف .مهدحأ اهضخ

 يف ًاقرغتسم ("ابوتان" دسأ) ناك .مالظلا ديدبتل دهاجي تفاخ دج لازيال ءوض 8
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 نثحبي نك .ةوسنلا اهتقناع .قدت لازتال سيقاونلا تناكو ؛اهيتبكر ىلع ًائكتم مونلا

 .نهعامس امهعم اهيلع قش ًادح ردخلاو بعتلا اهب غلب دقل .ةملظلا يف اهنيدانيو اهنع

 ءارو نم ًاديدش ًاعامتلا نيتعمتلم .اهيلإ ناتعساولا هانيع تعلطتف (دسالا) تظقيأ

 .امهمادقأ ىلع ضوهنلل نانثالا دهج .ةحماجلا هتالصخ ةباغ

 وينوتنا" نأ اهل "ايروك اينيردناسكلا" تحضوأو .نآلا ًايلاخ ةحاسلا نم ًاءزج ناك

 نهتويب ىلإ نعجري نأ سئانكلا يف ناكم نهل قبي مل يتاوللا ةوسنلا رمأ دق "افوناليف
 .ناديملا ةيعفدملا فئاذق رمدت فوسو ,؛لحي نأ كشوي راهنلا نأل قدانخلا يف ءابتخالاو

 ةوسن) امهب تطاحأ دقو كرابملا حيسملا دبعم ىلإ "ودارداوك ايرام"و ("ابوتان" دسأ) هجوت

 يف ًادئاس لازيال مالظلا ناك .لوخدلاب امهل (يكيلوثاكلا سرحلا) حمس .(داشنإلا

 (سدقملا داشنإلا) ةقوج ىلع ةفرشملا نكل .ةماقملا فصن ناردجلاو تادفارلا تاهاتم
 نيحلسم ًالاجر لب ءطقف ططقلاك نيروكتم ًالافطأو ءاسن سيل صخشت نأ تعاطتسا

 تسحأ .شيطارخ ةقطنأو ةنيبرق هتبقر لوحو كانهو انه يرجي "ريبكلا واوج"و ,كلذك

 سانلا نم عمجب تصغ يتلا ةلاقسلا وحن اهنوداتقيو اهنوبحسيو اهنوعفدي اوذخأ مهنأب
 سانلا عمست يهو ؛ةديدش ةيوق عرذا ةدعاسمب تقترا .جراخلا ىلإ نوقدحي اهيلع نيفقاولا

 نيب نم قلزني نأ داك ام ًاريثك يذلا (دسالا) نع ىلختت نأ نود (؛هامأ اي) اهنوداني

 .ًادج ةديعب ؛ةيفاضإ ىرخأ عفدم ةقالطإ تعمس سوقانلا جرب غلبت نأ لبقو .اهيعارذ
 طسو يلصي هيتبكر ىلع ًايئاج ناك .سوقانلا ةصنم ىلع (دشرملا) تحمل ًاريخأ

 ىلإ يضفملا ريغصلا ملسلا يقتري نأ دحأل اوحمسيل اوناك ام نيذلا لاجرلا نم زجاح

 تمشلو حاولألا ىلع اهسفنب تقلأ .دوعصلاب (دسالل)و اهل اوحمس مهنكل .ةصنملا

 ذنم هلدنص عاضأ دق ناك هنأل امهيلع فاجلا نيطلا ميدأ ىرحألاب وأ (دشرملا) يمدق

 ةوكلا وحن تراس .ءوضلا لولح ةعرس تظحال ةيناث تضهن نيحو .ليوط تقو

 ةيدامر ةمتاق ةواشغ نافرطت اهانيعو لالتلا ىلع تدهاشو بشخلاو رجحلا نم ةعونصملا

 .(سودوناك) بوص ردحنت «كانهو انه ثعبنت ةعمال تاضمو تاذ .ءاقرز_ ءارمح_

 ةيهام نع سيقاونلا قد يف نوبوانتي اوناك نيذلا نيمهجتملا نيتماصلا لاجرلا لأست مل
 (هتنوم وليب) وحن نيردحنم اوناك .ةسلابألا مهنأ اهداؤف اهملعأ دقف .ةواشغلا كلت

 .ءايربألا قحب ىرخأ ةحبذم اوفرتقي يك .ًادقح اوألتما دقو

 ني
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 اهارجي نأ نييدنجلل حيعت اهنإ .(يلتق ىلع امدقي نل امهنإ) :"اهيروج" ركفت
 كاوشألاو ناصغألا ةهاتم جولو ىلع اهاربجأ دقو ؛ةيديدح ةضبقب اهيغسر ناكسمي امهو
 نيلجرلا ىلإ راذتعاب ةرظان .اهيمدق ىلع ةضهان وبحت مث قلزنت .لحولاو رجشلا عوذجو
 لوأ هتفرع دق ام ةجرفنملا امههافشو امهنويع يف ظحالت نيذللا نيتقزمملا نيتزبلا يوذ
 "لاغ ويليلاغ" ىقلأ نيح (ساداميك) يف كانه .اهتايح ريغ يذلا حابصلا كلذ يف ةرم
 يف ةرظنلا كلت تناك املاط) :اهشهدت ةنيكس يف ركفت .رانلا قالطإ بقع اهيلع هسفنب

 الو ”لاغ"و "ونيفور" ىسنت .(ينالتقي نل امهنإف نايغتبي ام وه اذه املاطو امهنويع

 امهيسفن ىلع رورسلا لاخدإب نمزلا نم ًةرتف امهينث يفو اهتايح ذاقنإ يف الإ ركفت
 يفو .ةيناث قلزنت .اهالتقي ال يك هلعف اهيلع يغبني ءيش يأ لعفبو امهيلإ لسوتلابو
 رخآلا يلخي .ناتجرفنم هاقاسو هيتبكر ىلع اهقوف يقريو اهدي امهدحأ قلطي .ةرملا هذه
 هتيقدنب اهقوف يذلا زهي .ًاماق جيهت دقو جرفتيل ءارولا ىلإ ةوطخ وطخيو ًاضيأ اهليبس
 ,ةعاصنم .لاحلا يف أدهت .تخرص نإ بابل هليحيو اههجو برضيس هنأب اهايإ ارذحم
 يشحولا ريبعتلا ,ءاهسفن ةرظنلا اهنإ .هنئمطتل قفرب ئموتو يخترت مث .,ةبعوتسم
 لخاد يف سسحتتي هارت نيتقلغم فصن نينيعبو .ةرملا كلت يف امك هسفن سرتفملا

 اوت ةيقدنبلا نع تلخت يتلا ديلاب اهترونت عفر لواحي امنيب هرارزأ كفيو .هلاورس
 كلذ عم اهنكل ,جراخلا ىلإ قاس ةدام .ةروكتم ,.عيطتست هجو نسحأ ىلع هدعاست

 .اهسأر يف راكفألا عاونأ لك صقارتت .ةظاظفب ًاديعب اهعفدي ًاريخأو ,هليبس ضرتعت

 اهبرضي ءاهقوف مثاج ِهّنِإ .يدنجلا ثاهل ءارو نم سيقاونو ًاقاوبأو ًافصق عمست امك
 اهيذخف نيب سحت يه اه .ًابناج هليبس ةضرتعملا قاسلا جرفتو مهفت ىتح هيقفرمب

 لك نأ ودبيو لجرلا لقث نم قانتخالاب رعشت .اهجولول حفاكي بلصلا بطرلا بيضقلاب
 نيح اهزازئمشا حضفت ال يك ًاقراخ ًادهج لذبت .اهماظع دحأ رّسكت هتاكرح نم ةكرح

 لازيال يتلا شئاشحلا نم .نوللا رضخملا مفلا حطلفتيو ءاههجوب يحتلملا ههجو كتحي
 بعالي ًاناسل مهن وحن ىلع جلوي يك اهيتفش جرفت نأ ىلع اهربجيو اهمف يف .غضمي
 ال اهنأ ةجرد ىلإ هباضغإ هنأش نم ءيش يأ لعفت ال يك اهدهج ةزكرم اهنإ .اهناسل

 ًانيكس اوعضو مهنا ظحالت ال امك .نوُلَصَي نيح ةيبشعلا ةيدرألا يوذ لاجرلا دهاشت

 رعشت نيح الإ هارت ال اهْنِإ .اهنع اذيع هتجرحد ةسفر هوسفرو يدنجلا موعلب ىلع

3/6 



 رثكأ مهلعل مأ ,نيثالث ,نيرشع اوناك .ةيناث سفنتلا نم اهنّكقو هلقث نم اهررحتب

 اهنوطغيو اهلوح اهترونت نوفليو نونحني .اهب ةطيحملا ةباغلا لك نوؤلمي .ًاددع

 ًاهوجو دهاشتو ةيناح تاملك عمست .اهيمدق ىلع ضوهنلاو سولجلا ىلع اهنودعاسيو

 .ًادودو ودبت يك دهجت

 ضق مل هناو ,ةليوط دج ةلحر نم ةدئاع اهنأو ؛ًائيشف ًائيش ظقيتست اهنأ اهل ودبي

 ؟"مزقلا"و "لاغ"و "وينيفور"ل ثدح اذام .اهيلع نايدنجلا تفاهت نا ذنم قئاقد عضب ىوس

 رانلا ناقلطي امهو نييدنجلا ركذتتو نالتاقتي امهو نيلجرلا نآلا ركذتت ,ملح يف اهنأكو

 بناج نم اهقوف ناك يذلا يدنجلا باوجتسا يرجي تاوطخ عضب دعب ىلعو .امهيلع

 ةمماقلا هحمالم هوشت .هرمع نم ًاديدم ًاطوش عطق دق ,ناينبلا نيتم ءريصق (ولكوباك)

 ةرم لوألو ."وجاب" هنإ :ركفت .نينيعلا ىتح همف نم دتمي حرج ةبدن ةواسقب ةرفصملا ةيدامرلا

 لاوس لك نه مج هلإ عله ةرظن يدبملا هجري ترف «نوتفلاب رعت «مونلا كلذ يف
 ذإ .هيديو همفو هينيعب ءلسوتيو ىجرتيو .تاملكلا جارخإ عيطتسي ام عرسأب هيلع حرطب

 هترتس نوعزني .هايإ "وجاب" باوجتسا ءانثأ اما هسبالم نم هديرجت يف نوضام نيرخآ نأ
 نزحلاب الو ةداعسلاب رعشت ال يهو_ "اميروج" دهاشتو .هئاذيإ نود ئرهتملا هلاورسو ةقزمملا

 يذلا (ولكوباك)لا كلذ نم ةطيسب ةءاميإ رثإ ,نوموقي (راصنألا) - ملحت لازتال اهنأك

 .ةيقرلا يف ,نطبلا يف ؛هتيرعت دعب ةدع نيكاكسب هنعطب ؛هنع ةعورم ًاصصق سانلا يوري

 ىرت .خرصي يك ىتح تقو هل ىنستي نأ نود نم ًاتيم ئفكني يدنجلا دهاشتو .رهظلا يف
 هرتبيو ءريغص دجو ًاوخر نآلا ادغ يذلا ,يدنجلا بيضقب كسميو ينحني (راصنألا) دحأ

 هتيدم حسمي كلذ دعب .اهسفن ةكرحلاب يدنجلا مف يف هرشحيو هتيدم نم ةدحاو ةبرضب

 .زازئمشا الو نزح الو حرفب رعشت ال اهّنإ .ةيناث همازح يف اهسديو ةئجلاب

 ىلإ كقيرط يف تنأ له) :اهملكي .هل فنأ ال يذلا (ولكوباك)لا نأ ظحالت

 ) تناك ولادك ءطيب ةيلك لك طفلتي هنا نا نيرخا جافه دأ كح ةهرمزلنبا
 .(؟تنا نيا نم) .هعمست وا همهفت

 :(ناداميك) نمااون ايورتانت ىرخ أ ةارما توض وتنب توصبو ا ريسع ملكتلا لف
 ةلحر اهَّنِإ) :حضاو لوضفب اهلفاس ىلإ اهيلاع نم اهنياعي وهو (ولكوباك)لا لوقي
 .( دونجلا هكلس يذلا هسفن قيرطلاب اهنإ مث .ةليوط
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 هذاقنإل هل ًافيطل ًائيش لوقت نأ ,هركشت نأ اهيلع يغبني .باجيإلاب "اميروج" ئموت
 نوثبلتم نوفقاو (راصنألا) عيمج .ريهشلا يقشلا اذه نم ةعاترم دج اهنكل .اهايإ

 الاجر اوسيل مهنأ ,مهتارافصو مهتحلسأو ةيبشعلا مهتيدرأب مهو ءاهيلع مهعقو نإ .اهلوح

 اهثدحي .سيباوكلا دحأ نم وأ نجلا صصق نم ةعلاط تاقولخم لب .ءايحأ نييقيقح
 اذه نم "هتنوموليب" غولب كنكمي ال) :ءاستبالا يف هتقيرط اهنأ دبال ةريشكتب "وجاب"
 ةلدب مهلوح فافتلا ةكرحب يموق .لالتلا هذه يف نورشتنم نويتناتستورب كانه .هاجتالا

 .(ةيحانلا كلت يف دونج دجوي ال ."وباومرج" نم مداقلا قيرطلا يلصت ىتح كلذ نم

 .(يجوز) :ةمجألا ىلإ ةزيشم ”اهروج" متمعت

 ىركذ ةأجف اهيلإ دوعت ذإ قلقلا اهداس دقو ةدعتبم عرهتو جيشنلاب اهتوص صغي
 صخشلا .رخآلا لجرلا صيخشتو .؛ثدحلا ناكم ىلإ نايدنجلا لصو نيح يرجي ناك ام
 :ةرجش نم ًاقنش ةقّلعملا ةامدملا ةيراعلا ةثجلا هنإ_ هرود راظتناب جرفتي ناك يذلا

 فرعت .ناصغألا دحأب ًاضيأ يه تقلع يتلا هتزب بناج ىلإ ًاباهذو ةئيج ةحجرأتم

 تاظحل عضب دعب ,فداصت عقاولا يفو .اهدوقي اتوص عمست اهنأل اهليبس "اميروج'

 .ةيركسعلا تازبلاب نيزملا ةباغلا نم ءزجلا كلذ يف "ونيفور" و "لاغ ويليلاغ" ,بسح
 كلذ عمو ,كاهنإلا نم نارضتحي امهنأ دبالو ,لحوملا بارتلا نول لثمب نالجرلا نولت دقل
 سأرلاب نابراضتي ءرخآلا كسام امهنم لك .قزمتم ماطح امهنإ .نالتاقتي نالازيال
 فقوتت .نابعلي امهنأكل ىتح ءىطب دج عانقيإب نكل شدخلاو ضعلا نالدابتي ,مدقلاو

 .لاتقلا ىلع اوجرفتيل ةقلح يف (راصنألا)و (ولكوباك) لا عمجتيو .امهمامأ "اميروج"

 .امهلصف الو .امهيلع فرعتلا نكمي ال :نالحوتم نانايك_ اهتياهن براقت ةلواطم امه
 نم تاريشع نأ اظحأل دف امهنا .ىلا نيش امهتم ةمالع ةبث تيسلو ناكرخت ناداكي ذل

 نافزنيو ناشهلي امهو كانه نايقلتسب_ اوت ناكملا ىلإ اولصو نم امهب نوطيحي لاجرلا

 .رخآلا سبالم نم ًاعطقو قزم امهنم لك عزتنيو ؛أمد

 نم ليلدلا ةجوز تنأ ."اهروج" تنأ) :اهبناجب وهو ء.جدهتم توصب "وجاب" لوقي
 .("يبمولاك" يف ناك يذلا سئابلا قمحألا كلذ دجو ,ءنذإ كدجو دقل .”ساداميك"

 ابل عقلا يف مو ىذلا لريبحلا نإ |: تلح رخآلا!بناشا عم مدح لش
 . ( دونجلا نم عاترم دج ناك يذلا صخشلا .ةحرابلا
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 ."مزقلا" هنإ .ةدشب اهيلع طغضت .ةئلتمم ةريغص دي ءاهدي يف ديب "اميروج" سحت

 وهو اهب قصتلي .هتايح ذقنت نأ كشوت اهنأك ,لمألاو حرفلا امهؤلم نينيعب اهيلإ رظني
 .لحولاب ىطغم

 (...ذقنأ ...يجوز ذقنا ..."وجاب" اي امهفقوأ ءامهفقوأ) :"اميروج" لوقت

 عم ءاقبلا نيديرت له ؟ًاعم امهذقنأ نأ ينم نيديرتأ) :ًائزهتسم "وجاب" لوقي

 تاملكلا هذه نم نوكحضي (راصنألا) نم نيرخآ الاجر "اهروج" عمست .(؟نينثالا

 .فنألا ميدع (ولكوباك) لا اهب هاف يتلا

 امهيكرتا .كلذ يف ببسلا تنأ .لاجرلا نأش نم اذه) :ءودهب اهل "وجاب" حضوب
 نيلجر ىلع يغبني يتلا ةقيرطلاب امهنيب رمألا اًيوسيلو اهب امهيتعقوأ يتلا ةطرولا يف
 ىلع ةمولملا تنأ ينوكتسف ىضق نإو .كلتقيسف اهنم كجوز اجن نإف .اهاكلسي نأ
 بجي امب "دشرملا" كربخيس "هتنوموليب" يف .برلل باسحلا ميدقت كيلع بترتيسو .هتوم
 آدمح .انه ىلإ ةيتآ برحلا نأل نذإ نآلا يفرصنا .كسفن يصلختل هيلعفت نأ كيلع

 .(!دشرملا ءكرابملا حيسملل

 يف "مزقلا" رمتسي .ةمجألا يف (راصنألا) يفتخي ناوث لالخ يفو ؛ةباغلا برطضت

 ىتح ةزورغم ًانيكس "اهيروج" ىرت .اهعم ًابقارم كانه فقي امنيب اهدي ىلع طغضلا
 نيح ىلعو .تارافصلاو سيقاونلاو قاوبألا عمست لازت الو ."لاغ" عالضا لخاد اهفصن

 ."ونيفور" نع ًاديعب تادراي عضب ةفاسم جرحدتيو "لاغ" رأزي ذإ ةلزانملا يهتنت ,ةرغ

 ىلإ رظنت .رخآ ًاريئز ًاقلطم هبنج نم اهبحسيو نيكسلاب كسمي "اهيروج' هدهاشت

 يف ةايحلا تمدعناو هوف رفغنا دقو نيطلا يف كانه قلتسم وهو اهيلإ رظنيف ”ونيفور"

 ىلع ينمطلت مل) :نيكسلا ةكساملا ديلاب "ونيفور" اثحتسم لوقي "ويليلاغ" عمست

 .(دعب يهجو

 ال اهنإ .(رخآلا امهدحأ مهفي امهنإ) :ركفتو ؛ئموي وهو "ونيفور" "اميروج" دهاشت

 هاجتاب هسفن "ونيفور" ررجي .حيحص هّنأب رعشت كلذ عمو .ريكفتلا اذه ينعي ام فرعت

 ههجو كرفيو ,هيتبكرو هيقفرمب ماما ىلإ هسفن عفدي ؟هغلبيس له .ديدش ءطبب "لاغ"

 لغش) :"اهروج" ركفت .هنيكسب ًاحولم "لاغ" هثحتسي نيح يف ءضرألا ةدودك نيطلاب
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 امنيب هيف نيكسلا زرغي نأ لواحي يذلا "لاغ" ”وئيفور" غلبي .(يلع موللا عقيس .لاجر
 ىدل ةقاط قبتت مل ذإ اهعوقو دنع اهيف مخز ال ةمطللا نكل .ههجو ليلدلا مطلب

 برضي .ةفطالم اهنأكو "لاغ" هجو ىلع ديلا تئثبل .ايلك هتسامح دقف هلعلو "ونيفور"
 ,نيقلتسم ناشثبلي .ليلدلا سأر ىلع قفرب هدي يقبي مث .نيترم .ةرم .رخآلا وه "لاغ"

 "امهروج"ل ليخي .رخآلا ينيع يف قدحي لكو ءرخآلا يعارذ يف امهنم لك ءنارضتحي

 تبقعا .ماستبالا نالدابتي ةصوبلا نم ءزج رادقمب امهضعب نع نيدعابتملا ,نيهجولا نإ
 .همهفت ال ًائيش "مزقلا" لوقي .عفادملا نم ةفثكم تاقالطإ نآلا تارافصلاو قاوبألا ءادن

 اي كلذ نم تدفتسا يذلا ام ."ونيفور" اي ههجو ىلع هّتّبرض دقل) :"امهروج" ركفت
 اي ايندلا يف ًاماق ةديحو ينتكرت نإ ءتم نإ كرأث لانت نأ ةدئاف ام ؟"وئيفور"

 كارح ال نيذللا نيلجرلا نع اهينيع عفرت الو ,كرحتت الو ,يكبت ال اهنإ .(؟"ونيفور"
 تءاش نيح (ساداميك) يف .هنأ "ونيفور" سأر ىلع ةرقتسملا ديلا كلت اهركذت .امهيف

 ىلع ًالمع ضرعيل بيرغلا يتأي نأ_ ًاعيمج مهظح ءوس نم كلذ ناكو_ هللا ةدارإ

 اهأرق امك ًامامت ءهل هرارسأ أرقو تارملا ىدحإ ىف "ونيفور" سأر سسحت هنأ ءاهجوز

 .ءام ضوح يف "ادليساك انود" اهتأرقو ةوهقلا نوحطم يف ”ويريفروي" رحاسلا
 و6 د6

 سانلا نمض "يبمولاك" يف رهظ نمع كتربخأ له) :"افارباناك يد" نورابلا لاق
 ام موي يف يدنع لمعي ناك يذلا يفحصلا لسارملا كلذ هّنإ ؟"رازيس اريروم" نيقفارملا

 اهل يتلا ةبكنلا كلت .(سايستون يد لانروج) ةفيحص ىلإ "سادنونيمابيا" هبذتجا مث

 هبشي ام ًايدترمو ًاطبخشم كانهو انه رثعتي يذلاو .ساطغلا ةراظنك تانيوعو نامدق

 .(نويفألا نخديو رعشلا بتكي ناك ؟"وتربلدا" اي ركذت له .نيجرهملا ةلدب

 ناك .ًايغصم ."ويشتوموغ يدوتربلادا" الو "وارومود هيزوه" ديقعلا نكي مل

 ىلإ اهايإ ًابرقم .ًاوت امهل اهمجرت دق نورابلا ناك يتلا قاروألا ةءارق ديعي ريخألا
 نيجانف دعب اهنم لخت مل يتلا .ماعطلا ةفرغ ةدئام ءيضي يذلا ريبكلا نادعمشلا

 يلاعلا هيسرك يف ءارو ىلإو مامأ ىلإ حجرأتملا نسملا "واروم" ناك .ةغرافلا ةوهقلا
 دق .ةريغصلا سولجلا ةفرغ يف زازهلا هيسرك يف لازيال ناك ول امك .ةدئاملا دنع .دنسملا

 .اعم امهل هفيض هأرق ام يف ركفي ناك هنأ فرعي ناك نورابلا نكل .ادب ام ىلع افغ
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 .("اليتسا" ةيؤرل بهاذ انأ) :هيمدق ىلع ضهني وهو نورابلا لاق
 مونلا ةفرغ ىلإ اهجتم ؛مالظلاب رومغملا ,يعادتملا ةعيضلا رصق زاتجي ناك امنيب

 يذلا عابطنالا يف ركف .ءاشعلا ليبق ريرسلا ىلع اهيف ةنورابلا اوعضو دق اوناك يتلا

 رشعت نيحو .يدنلتكسالا رماغملا هيدل اهكرت يتلا ةيصولا كلت هيقيدص ىدل هتثدحا

 ةمث نوكيس) :ركف .هيتهج ىلع مونلا فرغ حتفنت يذلا رمملا يف ةروسكم ةديمرقب
 سحأ .هليبس ءالخإ ببس اهيف حضوأ ةرم لك يفو ."رودافلس" يف ةلئسألا نم ديزم

 ويليلاغ" ليبس ىلخأ ,ةقدلا هجو ىلع ءاذامل .(بذاك يننأب روعشلا .هسفن روعشلاب

 ركف ؟ًايسأت مأ ؟ىرج ام لك نم زازئمشالا مأ ؟بعتلا ةدش ببسب مأ ؟هنم ًءابغأ ؟"لاغ

 جذامنلا لايح فعض ةطقن يبلق يف) :رصبلا ريصق يفحصلاو "لاغ" ركذتي وهو

 .(يداع ريغ وه ام لايح .ةبيرغلا
 بنج دوجوملا يليللا حابصملل ةرمحلا ىلإ براضلا تفاخلا ءوضلا يفو .لخدملا نمو

 يف ريرسلا مدق دنع ةسلاج تناك .ةيبناجلا "انايتسابس" ةروص دهاش .ريرسلا ناوخ

 نآلا اهحملم نإف .ةحرم ةمساب ةأرما طق نكت مل اهنأ عمو .دئاسوو دناسم يذ يسرك

 .لخدي هايإ اهتيؤر دنع ةفقاو تضهن .نورابلا عزفا اغلبم دجلا نم غلب دق

 امون تمان له) :هتجوز ىلإ علطتيل ينحنيو ةيسومانلا عفري وهو نورابلا لأس
 ناك نإو .ةملظلا هبش يف ائداه اههجو ادبو .نيتقلغم اهانيع تناك .(؟ًارمتسم ًائداه

 ”انايتسابس" تلاق .اهسافنأ عم قاستاو قفرب طبهتو ولعت فشارشلا تناك .ًادج ًابحاش

 كلذ لكب سيل نكل .معن «ةمئان) :مونلا ةفرغ باب ىتح هقفارت يهو ءضيفخ توصب

 اهينيع يف ًاقيمع نماكلا مهلا نورابلا ظحالو ءرثكأ اهتوص تضفخأ .(ءودهلا
 .(امئاد هسفن ءيشلا نعو_ اهمون يف ثدحتت ينتال اهنإ .ملحت اهّنِإ) .نيوادوسلا

 ركذت نا ىلع ؤرجت ال "انايتسابس" نإ) :بلقلا لقثم وهو هسفن نورابلا ثدح
 رطضيس له ؟ةقرحم هذه نوكتس له .("بيهللا ةنسلأ" ,"رانلا" ,"ريمدتلا" :تاملكلا

 قيرحب "اليتسا" اهطبرت دق تاملك يأب أدبأ قطنلا مدعب يضقت رماوأ رادصإ ىلإ
 .اهل هلوقي ام دجي نأ عطتسي مل هنكل .اهل ةئدهت اهعارذب كسمأ دق ناك ؟"يبمولاك"

 .هعباصأ تحت ئفادلا معانلا ةفيصولا دلجب سحأ

 اهاري نا دبال ."رودافلس" ىلإ اهذخ .انه ءاقبلا يديس عيطتست ال) :ةلئاق تمتم
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 يف رمتست نأ اهنكمي ال .تايركذلا كلت نم اهلقع اوررحيو ءام ًائيش اهوطعيو ءابطألا

 .(راهن ليل باذعلا اذه لثم ةاناعم

 يف .ةقاشو ةليوط دج ةلحر اهنكل ."انايتسابس" اي اذه فرعأ) :نورابلا اهنمط
 مم ربكأ ةرطاخم هذه اهتلاح يف يهو رفسلا نم ديزملا ىلإ اهضيرعت يف نأ ينظ
 .اهنع ةيبطلا ةجلاعملا بجح ًاريثك رطخألا نم نوكي دق هنأب ملسأ ينأ عم .لمحتت

 مل ىرخألا تنأ .ةحارلا نم ًاطسق يلوانتتو نآلا يبهذت نأ كيلع بجي .ًادغ ىرن فوس

 .(ةدع مايا ّذنم نفج كل ضمغي

 .(يتديس عم انه ةليللا يضقأس) :دحتم توصب "انايتسابس" تباجأ

 رطخ ”اليتسا" ريرس بناجب نيدنسملا يذ يسركلا يف رقتست اهدهاش امنيحو

 ىلإ ثدحت .باجعإلا لح نوصم دودشم ليمج ماوق تاذ ةأرما لازتال اهنأ هركفب

 يف رعشي ناك فيك يضاملا ىلإ قوتلا ةرمغ يف رّكذت .("اليتسا" لثم ًامات) :هسفن

 ةفلألاو ةقفرلا حور ةظحالم دنع يلايل هتقرأ ةديدش ةريغب امهجاوز نم ىلوألا تاونسلا

 نم دهاشو ماعطلا ةفرغ ىلإ ًاعجار لفق .نيتأرملا نيب ةمئاقلا .اهكاهتنا نكمي ال ىتلا

 فيك ًامستبم ركذت .موجنلا تبجح بحسب ةاطغم تناك ليللا ءامس نأ ةذفان لالخ
 ةلداجملا تناك .هتريغ ببسب "انايتسابس" درطت نأ مايألا دحأ يف ”اليتسا" نم بلط

 ماعطلا ةفرغ لخد .اهلك ةيجوزلا امهتايح يف امهنيب ثدح ام رطخأ نم كلذ تلت يتلا

 نع عفادت يهو .نيبهتلملا اهيدخب ؛ةلماك ةملؤم ةيح هيرظان ءامأ ةنورابلا ةروص لزت الو

 ىركذلا هذه ."انايتسابس" تلحر ام اذإ ىرخألا يه ةلحار اهنأب ًارارم رركتو اهتفيصو
 ديرب هناك عنق ..رع انثملا نيماوك نآلا هيف تراثآ :ةتوهش بلت ةرارتش اليوط:ثلظ ىتلا

 نا نكت اهيل هارفا اهواك اذ منه ىنادماب انابخأ نايطي هيديص نقلا كما
 .ًاحيحص نوكي

 لاتحم .بصخ لايخ وذ ؛لفاس .ملاح .هابتم) :ًالئاق ثدحتي "واروم" ديقعلا ناك

 _ ةريثكلا تارماغملا هذه لثم مهدنع سيل تاياورلا لاطبأ ىتح .ىلوألا ةجردلا نم

 ذخأل "سادنونيموبيا" عم قافتالا نع ثدحتي نيح وه هقدصأ يذلا ديحولا ءزجلا

 .(ًارربمو ةجح ةيوضوفلا لوح ةصقلا كلت قلتخا برهم ."سودوناك" ىلإ ةحلسألا

 هنِإ لب ؟رربمو ةجح) :هيسرك يف ًالزان ادعاص "ويشتوموغ يد وتربلادا" زتها
 .(اءوس عضولا ديزي فرظ
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 .ةشقانملاب مهي نأ لواحو هبناجب نورابلا سلج

 ةلواحم نأب عابطنا كيدلأ) :اهراثأ يتلا ةطقنلا ىلع "اددشم "ويشتوموغ" لاق

 رطخأ اهّنِإ ..؟افقحم ًافرظ نوكت ةلضافلا قالخألاو جاوزلاو نيدلاو ةيكلملا نع يلختلا

 .(ةحلسألاب راجتالا نم ريثكب

 ناك اذإ ام هسفن ةرارق يف لءاست مث .(ةلضافلا قالخألا ,جاوزلا) :نورابلا ركف

 "اليتسا" نيب ةمئاقلا كلتك ةميمح ةقالع هتيب يف ماقت نأ حمسيس '"وتربلادا"

 مويلا حابص يف ةرداغملا ررق .هتجوز يف ركفي وهو ةيناث هداؤف صاغ ."انايتسابس"و

 .هنم ةليوط ةفشر لوانتو (تروبلا) بارش نم ًاحدق بص .يلاتلا

 بسن كلذ :ةحيشبص ةسقلا'نأي ةاقععالا ىلإ ليما ا0أ) :"ريشتومؤغ" لاق

 لتقلا مئارجو ,بورهلا ثداوح_ ةبيرغلا رومألا لك اهب يوري يتلا ةيعيبطلا ةقيرطلا

 .اهيف يداع ريغ ءيش يأ كانه نأ كردي ال هّنِإ .يسنجلا هدهزو قيرط عطاقك هتالحرو

 اهلوقي يتلا ةعيظفلا ءايشألاب نمؤي هنأو ًاقح اهبرج دق هنأب دقتعأ ينلعجي ام اذهو

 .(عمتجملاو ةرسألاو هللا دض

 :(تروبلا) بارش نم ىقبت امم ةوالحلا ىلإ برقألا قاذم لا معطتسي وهو نورابلا لاق

 .("يبمولاك" يف ةريثك تارم اهيوري هتعمس دقف .اهب هناميإ يف بيرال)

 ,بلج امهفيضم نكل .ءاشعلا ءانثأ اوبرشي مل .ةيناث مهحادقأ نسملا "واروم" ألم

 .ابيرقت فصنلا دح نآلا تغرف يتلا (تروبلا) بارشب ةئيلملا ةروراقلا هذه ,ةوهقلا بقع

 ةحص هركف نع دعبيل همزل ام يعولا نادقف ىتح برشلا ناكأ :نورابلا لءاست
 ؟ "اليتسا"

 لعل .كاذ أدبيو اذه يهتني نيأ هيدل ةركف الو ,مهولاو عقاولا نيب طلخي هنإ) :لاق

 ال هنإ ذإ .كلذ مهيال_ ةملك لكب نمؤيو ةنامأ لكب رومألا كلت يوري هنا كلذ درعف

 "سودوناك" نع هلوقي ام ناركذت الأ .هتادقتعمو هئارآ حشرم ربع نكلو هينيعب اهاري

 ادج زئاجلا نم :زومألا نئاس ىلغ اقيطنم هسفن ءىشلا نوكن نأ دبال ؟"راضنألا" قعغو
 ةطرشلا مهد وأ ةنولشرب يف ءايقشألا نيب عراشلا يف ةكرعم نوكت نأ هيلإ ةبسنلاب
 ةيمارلا برحلا يف نيدهطضملا دض نودهطضملا اهنشي ةكرعم يه ايليسرام يف نيبرهمل

 | .(ةيرشبلل ةلّيكملا دويقلا رسك ىلإ
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 له) :هناسل ظلغو هانيع تعملو ههجو نقتحا دقو "واروم ودرانرب هيزوه" لاق

 نزتخيل ةراهطلا نم تاونس رشع ؟نينس رششع ةدم هتراهط لوح ةصقلا كلت ناقدصت
 .(؟ةروث يف اهقلطيو ةقاطلا

 ريغ صصق ةياور يف عرشيس هنأ نظ نورابلا نإ ىتح اهريغ هتوص ةربن تراص

 نإ ؟هلل ًابح ةراهط يف نوشيعي الأ ؟سسقلا نع اذام) :لءاست .ةظحل ةيأ يف ةمشتحم

 .(ام زارط نم سيسق "لاغ'

 ىلع "ودرانرب هيزوه' مكحي) :امهفيضم ىلإ تفتلي وهو ًاحزام "ويشتوموغ" لاق

 يأ لجأ نم تاونس رشع ةدم ًارهاط لظت نأ عيطتست ال تنأ .يصخشلا هسايقمب لاجرلا

 . (ملاعلا يف ءيش
 نع ىلختلا ءابغلا نم سيلأ .ملاعلا يف ءيش يأ لجأ نم الو) :"واروم" كحض

 .(؟ةايحلا اهمدقت ىتلا ةليلقلا تاضيوعتلا ىدحإ

 ةريغص ةباحس ثفنتو عقرفت ريبكلا نادعمشلا يف ةقدتسملا تاعمشلا ىدحإ تأدب

 ًاعيمج مهل بص ًافقاو ناك امنيبو .اهئفطيل هيمدق ىلع "واروم" ضهنف ناخدلا نم

 .ًاماق ةروراقلا ًاغرفم (تروبلا) بارش نم ىرخأ ًاحادقأ

 ام ةقاطلا نم رشعلا تاونسلا هذه لالخ عمج هنأ دبالا :ناعمتلت هانيعو لاق

 فصقملا وحن ًاحنرتم هجوتو ةظف ةكحض قلطأ .(ًالماح اهفلخي ةرامح بكريل يفكي

 نادعمشلا يف ةقدتسملا عومشلا ةيقب ترمتسا .(تروبلا) بارش نم ىرخأ ةنينق بلجيل

 ذبني هتلعج يتلا ةأرملا ...ليلدلا ةجوز لكش ام).ةفرغلا تملظأو ءافطنالاب ريبكلا

 .(ةلجخو ةعيدو .اهب سأبال تناك .ةدم ذنم اهرأ مل) :نورابلا لاق .(؟ةراهطلا

 وهف ؟ديج كرو) :ةفجترم ديب هيتفش ىلإ هسأك ًاعفار ةظلغب "واروم" ديقعلا لاق
 نكلتمي نهنكل ,ةعرسب نمرهي تافيعض تاريغص نهف .ءاجرألا هذه يف نهدنع ام ريخ

 .(زاتمملا فنصلا نم تازيجع

 ريسعلا نم نوكيس) :نورابلل ًالئاق عوضوملا رّيغو "ويشتوموغ يد وتربلادا" لّجع
 لماعتلا يف انؤاقدصا بغري نلف .حرتقت امك "ةبقاعيلا" عم حلص قاثيم ىلإ لصوتلا
 .(تاونسو تاونس ذنم اننومجاهي اوئتف ام نيذلا كئلوا عم

 كلذ نوكي نأ يعيبط) :رخآ ًاعوضوم هتراثإل "وتربلادا"ل ٌنتمم وهو ؛نورابلا باجأ
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 يف عيمجلا كرديس نكل .زاف دق هنأ نظي يذلا "سادنونيمابيا" عانقإ امّيسال ...ًاريسع

 (..:ةايحلا ديف: نلغءاقب ةلاسف اهنا... اذه ريغ ليس آل نأ ةناقنلا

 بابلا ىلع لاع قرطو .ًادج ةبيرق ةفاسم ىلع ليهصو رفاوح عقو توص هعطاق
 ام) :ضوهنلل دهجي وهو مدمد .أطخاس "واروم ودرانرب هيزوه" هجو مهجت .ةظحل دعب

 ًالمف نورابلا داعو ماعطلا ةفرغ جراخ ىلإ هسفن ررج .(؟ناطيشلا قحب ءيرجي يذلا
 .حادقألا

 قرح هببس له .ديدج ءيش اذه نأ لوقأ نأ دبال !برشت تنأ) :"ويشتوموغ" قلع
 .(ةتقؤم ةسكن درجم اهنأ .ملاعلا ةياهن تسيل هذه نأ ملعت تنأ ؟"يبمولاك"

 "ترتد" اي ىينذ كلذلا «ينيننا رثعا نأ .ببسلا نه "الئيتسا] :نورابلا لاق

 يناقرذح امك ًآماق ."يبمولاك" ىلإ اهذخآ نأ ىلع ناك ام .بجي ام رثكأ اهتلّمح دقل
 .(ةينانأو ينم ًءابغ كلذ ناك ."انايف"و تنأ

 .لاجر تاوصأو ءًاقلزنم حتفني ةيمامألا بابلا سابرت اوعمس
 نم .لجاعلا بيرقلا يف اهنم ىفاعتتس ةرباع ةمزأ اهنإ) :"ويشتوموغ" لاق

 .(كسفن مولت نأ فخسلا

 اهئاقبإ يف ربكأ ةرطاخم كانه .ًادغ "رودافلس" ىلإ يضملا تررق) :نورابلا لاق
 .(ةيبط ةياعر نود انه

 ىلع نابو ,ةأجف قافأ هنأ رهاظلاو .ةيناث بابلا دنع "واروم ودرانرب هيزوه" رهظ
 كسمأ .هبناج ىلإ ناعرهي نورابلاو "ويشتوموغ" لعج ًادح ةبارغلا نم غلب حملم ههجو

 يبرم متت (؟"رازيس اريروم" نع رابخأأ) :عقاولا ملاع ىلإ هتداعإ ًالواحم هعارذب نورابلا

 .(قدصي ال ءيش .قدصي ال ءيش) :ًاوت ًاحابشأ ىأر دق ناك ول امك لهكلا راقبألا
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 نيطلا ةرشق ضفني وهو رجفلا شبغ يف رصبلا ريصق يفحصلا هظحالي ام لوأ
 دق ناك ول امك .ةتئافلا ةليللا ةيسمأ يف ناك امم رثكأ هعجوي هندب نأ هنع سبيتملا

 تازبلا يوذ ةكرحو مومحملا طاشنلا ؛ًايناث .كلت قرألا ةليل لالخ ًاحربم ًابرض برض

 تاوصا عم داح وحن ىلع ضقانتي تمص يفو .كلذب رماوأ ةيا ردصت نا نود ةيراجلا

 ريبكلا يدلجلا هبارجب فذقي .ليللا لاوط هينذأ تمص يتلا قاوبألاو سيقاونلاو عفادملا

 ديقعلا ةميخ وحن ردحنملا قلستب عرشيو .هعارذ تحت ةلاقنلا هتلواط يوطيو .هفتك ىلع

 اهنإ) :ركفي .ةكيشو ةسطع ةغدغد هفنأ يفو نيالاك ةنازخت هامدقو "رازيس اريروم"

 ثاراستفتالا كلتا ادع ءىلق ءلكز رشا |:ةيسنف ىداطع هيون هية امل ,:(ةدوطإلا
 .لف بيثك هيرخنم رّيصتو هغامد ريدتو هينذأ دستو عومدلاب هينيع ألق يتلا ةيلخادلا

 مهدوازم نوقلغي مهو هنيزواجتم نوعرهي امنيب ابناج هنوعفديو دونجلا هب كتحب
 .تازاعيإلاب خرصت تاوصأ عامس نآلا عيطتسي هَّنِإ .مهقدانب نوكسميو

 ءيش ىلع فقاو وهو ءطابضلاب ًاطاحم "رازيس اريروم" ةمقلا هلوصو دنع حملي

 ئفكنت هلوح ام ريبك بارطضا دوسي .روظان ربع لبجلا تابنج ىلع ةرظن يقلي ءام

 نوعرهي طابضب نومدطصي نوقاوب ةمث .دونجلا طسو ةجرسملاو ةأيهملا ءاضيبلا سرفلا

 ءارج نانطت هانذأو يفحصلا اهفقلتي داكيال تارابع نوخرصي مهو .ًاباهذو ةئيج
 سمطت .(؟"سوتاماينوك" اي ةيعفدملا ىهد اذام) :ديقعلا توص عمسيو .تاسطعلا

 يف (سودوناك) ىلع ةرظن يقليل مامأ ىلإ يفحصلا وطخي .باوجلا قاوبألا ٌةعلعل

 :هتباتك ةلواطو هبارج نم ضلخت نأ دعب لفسألا

 تاعاس وأ قئاقد لالخ يف هنأ هلابب رطخي .ةقباسلا ةليللا يف اهدهاش دق نكي مل

 بقاريو يلخادلا هصيمق ليذب هتراظن يتسدع حسم يف عرسي .ًادبأ ةيناث دحأ اهاري نل
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 يدامرلاو قماغلا قرزألا نيب طسوتملا نوللا اذ ءايضلا نإ .هيمدق دنع لثاملا دهشملا

 نم دجي .(سودوناك) هيف دجوت يذلا روغلا غلب دق نكي مل لابجلا ىرذ يطغي يذلا

 ىضوف ًادبت نيأو ةيرخصلا ضرألاو لوقحلاو لالتلا تابنج يهتنت نيأ نيبتي نأ بعصلا

 حلي هنكل ءضرألا نم ةعساو ةحسف يف ضعب قوف اهضعب محدزملا فئاقسلاو خاوكألا

 ءاضف امهلصفي ةمخف جاربأ اهلو ًادج ةيلاع ىرخألاو ةريغص امهادحأ نيتسينك ةأجف

 ةحاسملا تهابلا ءايضلا يف زيمي نأ ًالواحم .رظنلا دهجي هنإ .لكشلا ليطتسم حوتفم

 هنكل .هيديب هينذأ قفصيو لفجي .أدبي عفادملا ريدهب اذإو ,ًاضئاف ودبي رهن اهدحي يتلا
 خاوكأ لوحتتو لفسألا يف ةأجف بِهلْلا رهظت امنيب ؛ًانوتفم قلمحي لب هينيع قلغي ال
 .اهصيخشت نكمي ال ءايشأو شق نارصحو باشخأو ٌرجآو حاولأ نم راثن ىلإ ةدع

 نع (سودوناك) يفتختو ,عفادملا نارين ٌةفاثك دادزت .يفتخت مث ًاعطق ًاعطق رياطتت
 ,تاهوف ٌةلُكَشُم كانهو انه حتفنتو لالتلا تابنج يقترت ناخدلا نم ةباحس تحت راظنألا
 هلابب رطخت .ًاميطحت ةرجفتملا فئاذقلا اهتمطح ناردجو فوقس نم ءازجأ اهنم رياطتت

 هفنأ غلبتسف عافترالاب ناخدلا ةباحس ترمتسا ام اذإ هنأب اهدافم يتلا ةفيخسلا ةركفلا

 .ساطعلا نم ىرخأ هبونب هبيصتو

 ديقعلا دجيف رظنيل ريدتسي هّنِإ ىتح هنم ًادج ًابيرق "رازيس اريروم" توص عّمسي
 ةسداسلاو !ةعساتلاو !ةعباسلا هرظتنت يذلا ام) :ًابيرقت هبناجب مهو هلوح عمجلاو

 .(!ةردشع

 ةعباسلا) :ريغ ال تاوطخ عضب دعب ىلع وهو "ورتساك يدويبلوا" بيقنلا بيجي

 .(يديس ,لفسألا يف كانه مجاهت
 .(ةرشع ةسداسلاو ةعساتلا كلذكو) :هئارو نم ًالجعتسم مهدحأ فيضيو

 ىلع دهاش تنأ) :ًالئاق ؛هزواجتي وهو هرهظ ىلع "رازيس اريروم" ديقعلا تبري

 ًافقاو هناكرأو ديقعلا هكرتي ذإ ,ةباجإلل تقو هل نستي مل .(ًاروهشم كلعجيس دهشم
 .ئتان ريغص عفترم ىلع .لبجلا حفس نع ديعب ريغ ةطبارملل نوهجوتيو كانه

 نكل .(؟ايارس ؟لئاصف ؟جاوفأ يهأ .ةرشع ةسداسلا .ةعساتلا .ةعباسلا) :ركفي

 لفاحج طبهت .كانهو انه لبجلا حوفس ىلع تاهاجتا ةثالث نمف .ةأجف غزبي ءوضلا

 .(سودوناك) عبقت ثيح ناخدلاب ئلتمملا روغلا بوص .عمتلت اهئّنسأو ؛بئاتكلا
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 نإ .قدت سيقاون ةأجف رصبلا ريصق يفحصلا عمسيو ءريدهلا نع عفادملا تّقك

 تاذي رانلا نوقلطب هود. ارفق لالعلا فاقع ةرطييسوةوتلعرعيو + ةريضكرو ةرزملا
 ةناقك ءاقرزلاهارسملا هيعبتي "زادت ايرون" ضرع :قاشلاب نطقت كلذك فاردختملا

 يتلا ةليلقلا تادرايلا يشميو ةلاقنلا هتلواطو يدلجلا هبارج يفحصلا طقتلي .هاضر نع

 هناكرأو ديقعلا نيب ءروخصلا نيب قش يف رقتسي مث ,ةعباسلا ةبيتكلا رمأ نع هلصفت

 مونم هنأب :ةبارغلاب رعشي .نانعلا نم لسارم اهكسمي يتلا ءاضيبلا سرفلاو

 .ىري ام ةقيقحلا يف ىري ال هنأب ةفيخسلا ةركفلا هلابب رطختو .ًايسيطانغم

 اهدهاشيف «ةنيدملا عقربت يتلا نوللا ةيصاصرلا مويغلا لتك ديدبت يف ميسن عرشي
 قيرطلا ثيح ةحوتفملا ضرألا هاجتاب حير اهقوست ,ةدعتبم كرحتتو أزجتتو ٌةقر دادزت
 لصو دقل .تاوقلا تاكرح ةعباتم ىلع رداق نآلا هّنِإ .كش نود (وباومارج) نم مداقلا

 رمحلا ةريغصلا تاماقلا نإ .هروبع ىلع نوفكاع مهو رهنلا فافض هنيمي ىلع نيذلا

 .رخآلا ئطاشلا دنع ةيناث رهظتو يفتخت يهو .نوللا ةيدامر تسمأ قرزلاو رضخلاو
 .اضرأ تاماقلا نم ددع طقسي .(سودوناك) نيبو مهنيب رابغلا نم رادج ولعي ةأجفو

 .(قدانخ) :مهدحأ لوقي

 عضب اطخ يذلا ديقعلاب طيحملا عمجلا نم وندلا رصبلا ريصق يفحصلا ررقب

 لدبأ نأ دعب ءلفسألا يف مئاقلا دهشملا بقاري لعج يذلاو .لتلا ىلع اطوبه تاوطخ

 وه اهو ؛ةليلق ناوث لبق رمحألا سمشلا صرق غزب دقل .رثكأ برقم رخآب يبرحلا هراظنم
 لسارم موقي :ًابيرقت لعاف وه ام كردي نأ نود نمو .تايلمعلا حرسم نآلا ءىصبي

 روخصلا ىدحإ ءاقتراب شاعترالا نع فكي مل يذلا (سايستون يد لانروج) ةفيحص

 امع ةضماغ ةركف لقألا يف هيدل نوكت كاذ دنع .لضفأ وحن ىلع ىري يك ةئتانلا

 ةلسلس بناج نم ًافسن رهنلا اوضاخ نيذلا لئاوألا دونجلا فوفص ْتَفسُن دقل .يرجي

 تادحو ىدحإ َتَفقوُأ امك .لفسألا يف ماح ران قالطإ نآلا كانهو .ةفيخم تاعافد
 ىوتسم ىلع نارينلا نم فثكم قشرب موجهلا نع هنم برقلاب ةرشتنملا ىرخألا موجهلا
 كلت مهنإ .(راصنألا) دهاشي .ضرألا لخاد رفح يف نوقدنختمف ةصانقلا اها .ضرألا

 ضرألا ىلع نم ةأجف زربت يتلا (؟سوؤرلا ىلع ليدانم مأ ؟تاعبق ةيدترملا) سوؤرلا

 عيطتسي هناف ؛ةيفيطلا مهلاكشأو مهحمالم شوشت رابغلا ةباحس نأ عمو ,ناخدلا ةرشان

300 



 يف نومحتلم مهّنأ دبال ثيح رفحلا ىلإ نيطباه وأ ةيران تاقالطإب اوبيصا ًالاجر زيمي نأ

 .ىديألاب كابتشا

 ىمغي نأ كشو ىلع هنأ ةظحل اهببسب نظي ةجرد ىلإ لوطت ساطع ةبون نم جّنشتي
 ثهليو همف حتفي مث ,هتراظنب كسمأو :ةيئيع قلغأو همسج روكت دقو: سطغي هنإ :ةيلع

 ىلع تبري أدحأ نأ كرديو سفنتيو ميقتسي نأ نم نكمتي ًاريخأ .ءاوهلل ابلط ًاسئاي

 .ديقعلا دهاشيو ةيناث هتراظن عضي .هرهظ

 .(تحرج كنأ اًننظ) :اهلك رهاوظلا لدت امك زاتمم جازم يف وهو ”رازيس اريروم" لوقي
 نا ركن أ كلذ فرق هلع كعب ايت رعي الر ظايضل [: طاح يعلن

 ءزج اعنا وه كنا اذا هلابب رطخيل ناك ام ةناك و هشفزت هتباصإ ناكمإب دحأ نظي

 .نارينلل ةضرع .ًاضيأ وه ؛هنأو برحلا هذه نم
 .(؟يرجي يذلا ام ؟يرجي يذلا ام) :ًالئاق مثعلتي
 ةعباسلا يه اهو ."سودوناك" ةعساتلا تلخد) :هينيع ىلع روظانلاو ديقعلا لوقي

 .(لخدت

 نأو اند دق ءيش لك نأ ,ناضبني هاغدصو ثهلي وهو .روعش يفحصلا رمغب
 نافصو .لعتشت تويب (سودوناك) يحاوض يف كانهف .برحلا سميو هدي دمي نأ هعسوب

 مِهَّنِإ .عفادم ناخد نوكت نأ دبال باحس نم تاشفن طسو ةدلبلا نالخدي دونجلا نم

 مّلضم حيفص وأ شق وأ دييرت نم راصم رحم يدم م محاطا دو ,نوفتخي

 .رخآو نيح نيب نارينلا ةنسلأ اهنم بثت ؛زئاكر وأ

 ليختي مث .(صاصرلا نم لباوب عفادملا فئاذق نم نيجانلا لك نورطمي مهنإ) :ركفي
 ةباغلا يف ةقلعملا ثنجلل ًاماقتنا هنوّبصي دونجلاو طابضلا نأ دبال يذلا بضغلا ماج

 نم قيرطلا لوط ىلع يلايل مهتقرأ يتلا تارافصلاو نئامكلا كلت نم مهسفنأل نيرئاثو

 .(وتناس هتنوم)

 هرظتني يذلا ام .سئانكلا يف ةصانق راكوأ كانه) :لوقي ديقعلا عمسي

 2١ سوت افاينوك"

 ىقيسوم اهنأكو تقولا لاوط اهعمسي ناكو هرارعتساب حرقت رقت سيقاونلا تئتف ام

 نيب ةجرعتملا ةقيضلا عراوشلا ىف نيبتي .قدانبلا قالطإو عفادملا فصق طسو ةيفلخ
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 يف ."سوتاماينوك' نإ) :ركفي .ةيحان لك يف عرهت تازب ,نوضكري ًاصاخشأ نكاسملا
 ؟"ورتساك يدويبلوأ"و "ودنارمات" نع اذامو .(لَتُْقُي ءرّثعتي ءضكري ..ميحجلا اذه

 طابضلا نيب دوجوم بيقنلا نكل .لهكلا ديقعلا ةدهاشم عيطتسي الو امهنع شتفي

 .ام ببسل حايترالاب رعشي ."رازيس اريروم" نيقفارملا
 .(رخآلا حانجلا ىلع "ايهاب" ةطرشو ةرخؤملا مجهت) :رمأي ديقعلا عمسي
 ضعب ادبيو لبجلا حفس نيقفارم ةعبرا وا ةثالثو "ورتساك يدويبملوا" بيقنلا يقترب

 لقن نأ نآلا آلا كردي مل .ديعب نم ةلئامم تاوصأ اهبيجت ىتح تاءادن قالطإب نييقوبلا

 طابضلا نم اددع ْنكل .هاسني ال يك اذه َنودي نأ هدوب .قاوبألا ةطساوب متي رماوألا

 سئانكلا نيب ةحوتفملا ةحسفلا يف ةمث .ةيناث ةبقارملاب عرشيف ةيوس ام ائيش نوخرصي
 نأ هعسوب_ نيطباض فلخ ودعت ءاقرز_ ءارمح ةزب ةرشع سمخ .ةرشع اتنثا ءرشع

 هنأ دبال نيذللا نيبيقنلا وأ نيمزالملا كنيذ صخشي نأ لواحي_ نيلتسملا امهيفيس نّيبتي
 جاربألا يذ دبعملا ىلع ءاليتسالا مهتين يف ناك هنأ حضاولا نم .لبق نم امهدهاش
 يحاونلا عيمج نم ةفثكم نارينل نوضرعتي مهب اذإو ؛ةلاقسب ةطاحملاو ةخماشلا ضيبلا

 .رابغلا يف يفتخيو ريدتسي مهنم ٌرفن .مهرثكأ طقسيف
 ههسفتا اومهحي نأ مهيلغناك) +ةهراب دج ةريتب:لوقي "رازسس اريووم" عمسي

 (...كانه ماكحتسا دجوي ..قدانبلاب تامجهب

 .اوطقس نيذلا دونجلا وحن نيهجوتم .سئانكلا نم نيضكار نوريثك صاخشأ ءاج
 .(مهنويع نوعلقي ءمهنوصْخَي ,مهيلع نوضقي مهنإ) :هسفنل لوقي .مهيلع مهسفنأ نومريف
 رركي .(مهنورعي مهنإ .نولوبخملا ىقمحلا ءالؤه) :مثمتي ديقعلا عمسي ةظحللا كلت يفو

 نم ةيلدتم هلاجرو رقشألا فيرعلا ثثج ةروص ديعتسي ةيناث ًةرم .(؟مهنورعُي) :هنهذ يف
 .رابغلا نم ةباحسب ةاطغم ةحوتفملا ةحسفلا لازتال .دربلا نم تيم هبش هنإ .راجشألا

 انه يرجي ام ىلع فرعتلل ةلواحم يف ةفلتخم يحاون يف كانهو انه يفحصلا انيع قلمحت

 هراسي ىلإ ةدحاو .(سودوناك) اتلخد نيتللا نيتبيتكلا دونج نإ .لفسألا يف كانهو

 ,هنيمي ىلإ ؛ةثلاث ةبيتك رمتست نيح يف ةدودشملا ةهاتملا كلت يف اوفتخا دق ؛هتحت ىرخألاو

 مهمدقتت يتلا رابغلا تاماودب مهمدقت سيقي نأ عيطتسي هنا .ةنيدملا لخاد ىلإ قفدتلا يف

 تاينحنملاو تارادتسالاو ةريغصلا عراوشلاو ةقيضلا بوردلا يف مهئارو نم بهتو
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 يهو قدانبلا باقعأ تابرضو تامجهلاو تامادصلا ليختي نأ هنكمي ثيح تافطعنملاو

 برحلا يف لوصف كلت .فوقسلا مدهتو زئاكرلاو بشنخلا حاولأ مطحتو باوبألا مشهت
 نيب يلاتق محالت ,ةمات ىضوف ىلإ .خاوكألا فولأ يف تاهجاوم اهليصفت دنع .لوحتت

 .ةثالثو نينثا نيب .نينثاو دحاو نيب ءرخآو دحاو
 ىلإ ةفاضإلابو .ةحرابلا ةليل ءيش يأ َلَكأ الو حابصلا اذه يف ام ةعرج لوانتي مل

 نأ نكميأ .اهجوأ يف ةعطاسلا سمشلا .ىولتت هءاعما ناف هتدعم يف ءاوخلاب روعشلا

 "رازيس اريروم" يشمي ؟تاعاسو تاعاس تضقنا دق نوكت نأ نكميأ ؟ارهظ تقولا نوكي

 ريصق يفحصلا مهعبتيو .لبجلا حفس ىلع نم ًالوزن تادراي عضب هناك را طابو

 هلأسيو هعارذ نم "ورتساك يد ويبملو" كسمي .مهغلبي ىتح .ًاطقاس ءًارثعتم .رصبلا

 .ةكرعملا تادب ذنم تضم ىتلا تاعاسلا ددع نعو يرجي امع

 دق "ايهاب" ةطرشو ةرخؤملا) :هينيع ىلع ناديملا راظنمو ."رازيس اريروم" لوقي

 .(حانجلا كلذ يف رصاحم ودعلاو .كانه اولصو

 ةيفخملا هبش ةريغصلا رودلا نم دعبألا ةهجلا ىلع ءرصبلا ريصق يفحصلا نيبتي

 ىتح ملَس يذلا عاطقلا اذه يف فحزت يهو .نوللا ةيبهذ ,ةرضخم .ًاقرز ًاعقر .رابغلاب
 (سودوناك) عيمج لمشي موجهلا ادغ .نودّهاشي سان الو نارين الو ناخد ال ثيح .نآلا

 .ناكم لك يف نارينلا امهتلت نكاسم كانهو
 تلاط دقل) :هءايتساو هربص دافن ظحالي رصبلا ريصق يفحصلاو .ديقعلا لوقي

 .("سوتاماينوك" ةدعاسمل ناسرفلا ةبكوك مدقتتل .يغبني امن رثكأ

 ,عقوتم ريغ ديقعلا رما نا .,ةشوشتملا طابضلا هوجو نم .لاحلا يف جتنتسي

 نه رتكا حصفت اهنولدابتي يتلا تارظنلا نكل ضراعي دحأ ال .ةرطاخم ىلع يوطنيو

 يدويبملوا" ىلع رقتست مث اهلك طابضلا ةقلح "اريروم" انيع حستكت .تاملكلا

 .(؟ ضارغعالا وهام مكي ان)::"ورتساك

 : ( ادعاح قدس :«ىف ألا :بيشللا لزق

 زها هئا اة ادعام) ةةفارصبا راسب اريروف# درق

 ,ءديحولا انطايتحا يه ناسرفلا ةبكوك نإ) :هتلمج ءاهنإ يف بيقنلا رمتسي
 .(يديس
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 ؟كانه لاعقلا سيلا ؟انه اهيلإ انتجاح ام) :لعلا لقسأ ىلإ "رازيس اريروم“ رشؤي
 نم نكمتنف .عله يف نوقفدتيس انناسرف نآلا دحل ءايحأ اولازام نيذلا ىري نيح
 .(!ًالاح اومجهيل .مهئاهنإ

 .(ناسرفلا عم موجهلل كنذأتسأ) :"ورتساك يدويبملوا" مثعلتي

 .(انه كجاتحا) :باضتقاب ديقعلا بيجي

 دنع رهظي قئاقد عضب دعبو .قاوبألا ريفن نم ًاديزم رصبلا ريصق يفحصلا عمسب

 ىلعو .ًاسراف رشع ةسمخ نمو ناسرف ةرشع نم ةفلأتم تاعومجم يف ناسرفلا ةمقلا
 .ةرهشم فويسب ًاببخ هب مهرورم دنع "رازيس اريروم" نوحي .طباض ةبكوكلا سأر

 .(!لامشلا بوص ودعلا اوقوسو سئانكلا اوفظن) :ديقعلا خرصي

 ةيدنهو ادوسو ًارمسو ًاضيب_ ةرتوتملا ةباشلا هوجولا كلت نأب ركفي يفحصلا ناك

 نم أوسأ .هباتنت ساطعلا نم ىرخأ ةبونب اذإف ؛ةماودلا يف لوخدلا كشو ىلع-

 راجفنابو قانتخالا برقب رعشي وهو .ًاعزج ركفيف هفنأ نع هتراظن فذقنت .اهتقباس
 .اهيلع سودي دق ام ًاصخش نإو .ترسكنا دق اهّنِإ .هفنأ يف ةكحبو هيغدصو هردص

 سسحتيو هيتبكر ىلع يوهي ةبونلا يهتنت نيحو .ًامئاد ابابض نوكتس ةيقابلا همايأ نأو
 اهفيظنتب موقي .رورس اميأ رسيف ةملاس اهنأ فشتكي .اهدجي ىتح ًايئاعم هلوح ام لك
 رعق ىلإ .كلذ وحن وأ ؛ةئملا ناسرفلا لصو دقل .اهلالخ نم رظنيو ةيناث اهعضي مث
 كانه مهل ثدحي ام اشيش نأ ديب ؟ةعرسلا كلت لثمب طوبهلا مهل ىنست فيك .ردحنملا

 ىلع ىرقهقلا دوعت مث ءاملا جلت مهدايجو .هروبع يف نوحلفي ال مهنأ كلذ .رهنلا دنع

 نأكف .فويسلا برضو زامهملاو طوسلاب اهثاثحتسا ةوارض مغر ءاهترئاث روفتل ءادب ام
 .اهيبكارب اهضعب فذقيو طشلا طسو ريدتستف .اهعزفأ دق رهنلا

 .(ءاملا يف اخاخف اوبصن مهّنِإ دبال١ :طابضلا دحأ لوقي

 .(ةتيملا ةيوازلا كلت نم نارينلل نوضرعتي مهنِإ) :رخآ متمتي

 ًالسارم لواني رصبلا ريصق يفحصلا هدهاشيو (!يسرف) :"رازيس اريروم" حخرصي
 ِلَثَم ىلإ دالوألا جاتحي) :ًاطخاس فيضي سرفلا يطتمي امنيبو .يناديملا هراظنم

 .("ويبملوا" اي آرمآ َكبينم ينإ .هب نوذتحي
 عرشيبو زامهملاب هتيطم سخنيو هفيس لتسي ديقعلا دهاشي وهو هبلق ضبن عراستي

 هدهاشي ىتح ةدراي نيسمخ ةفاسم قلطني نإ ام .نكل .عيرس ببخب ردحنملا طوبهب
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 ديقعلا دهاشي .ًامامت هذه فقوتتف .سرفلا ةبقر ىلع ًادنتسم .جرسلا ىلع ئفكني
 لوح :تارم ثالث .نيترم رودت ةيطملا نكل_ ةيرمآلا زكرم ىلإ دوعيل امبر_ اهريدي

 طابضلا فتهي اذامل نآلا كردي هّنِإ .اهيطتمم نم ةضقانتم تازاعيإ ىقلتت اهنأكو اهسفن
 .مهتاسدسم اوجرخأ دقو لتلا نم أطوبه نوعرهيو نوحياصتيو عزج يف نوقئارملاو

 بيقنلا ابيرقت اهسفن ةظحللا يف راظنألا نع هيفحيو ًاضرأ "رازيس اريروم' حرحدتي

 ةمث .نوعيطتسي ام عرسأب ههاجتاب نيدئاع ىتلا نيقترم هولمحو هوعفر نيذلا نورخآلاو
 .فانصألا فلتخم نم جيجض .قلطنت نارينو ,حرصت تاوصأ_ ناذألا مصت ةجض

 نوعرهي لاجرلا طهر دهاشي امنيب .كارحلا ىلع رداق ريغ .,ًاهودشم كانه فقي

 اهوكرت دقل_ اهنانع لدهت دقو ءاضيبلا سرفلا مهئارو نيفلخم لبجلا حفس نيقترم

 ًاضهان ءًايواه .ًاقلحزتم .ردحنملا يقتري هلعجي هب دبتسي يذلا علهلا نإ .ًاماق ةديحو

 مهبم وحن ىلع ظحالي ,ةميخلا وحن بثيو ةمقلا غلبي نيحو .ةعبرأ ىلع ًافحاز ,ةقشمب
 دنع دشتحا رفن ادع ,.مهدهاشي نيذلا نوديحولاف .ابنزقت عقوملا يف دونج يأ دوجو مدع

 .ديدشلا فوخلا ءاميس اهيلعو ههاجتاب ناعلطتي ناسراح وا سراح مه .ةميخلا لخدم

 وه ملكتملا نأ عمو (؟"وريرف زاوس" روتكدلا ةدعاسم عيطتستأ) :تاملكلا عمسي

 ئموي .ههجو فرعي ال داكيو هتوص ىلع فرعتي الف "ورتساك يدويبملوا" بيقنلا

 لخاد يفو .دونجلا دحأب مدطصي هّنإ ىتح ؛ةوقب مامأ ىلإ بيقنلا هعفديف باجبيإلاب

 يمدق كلذك ىريو .ميخملا ريرس قوف ًاينحنم "وريرف ازوس" روتكدلا رهظ دهاشي .ةميخلا

 .ديقعلا

 ههجو ىلع ودبت هحملي امدنعو (؟يبط دعاسمأ) :ًالئاق "وريرف ازوس" ريدتسي
 .ةقناح ةرظن

 قبس) :مامأ ىلإ رصبلا ريصق يفحصلا عفدي وهو "ورتساك يد" بيقنلا هيف خرصي
 اذه كدعاسيلف .كانه جاوفألا عم مهعيمج .نييبط نيدعاسم يأ دوجو مدعب كتربخأ نأ

 .(صخشلا

 .همدقب ضرألا برضيو خرصي نأ دوي هنأب رعشيو ةيدعم امهتيبصع نإ

 نم دبال) :ةزجعم رظتنملاك هلوح ام يف رظني وهو "وريرف ازوس" روتكدلا لولوي

 . (رصبلا حمل نم عرسأب ثولتلا هيلع يضقيسف ًالإو تافوذقملا جارخإ
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 يعقوم كرتأ نأ يعسوب سيل .ليحتسملا لعفا) :ناكملا رداغي وهو بيقنلا لوقي
 نود ةميخلا نم جرخي (...ىلوتي يك "ودنارمات" ديقعلا غالبإ نم يل دبال .رمآلا انأف

 .(مقعملا اذهب كلداو ,كيمك فك) :بيبطلا رأزي

 ىلع ًايثاج هسفن دجي ,ةظحل دعبو .راود هب دبتسا دقو ,عيطتسي ام عرسأب عيطب

 تالافنرك هتركاذ ىلإ ديعت يتلا ةحئارلا_ ريثألا نم تاثفنب تادامضلا عّقني ضرألا

 نيح يف ًاردخم هئاقبإل همفو "رازيس اريروم" ديقعلا فنأ ىلع اهعضي مث_ (اميتيلوب)
 ريثألا قبأ .هلبأ نكت ال .شعترت ال) :نيترم هيف بيبطلا قعزي .ةيلمعلا بيبطلا يرجي
 فنألا كلذ ىلع هعضيو شامقلا عقنيو ةروراقلا حتفيف هتمهم ىلع زكري .(هفنأ قوف

 نأ دبال يذلا ملألاب ركفي .يهتنت ال باذع ةريشكت يف نيتيولتملا نيتفشلا كنيت ىلعو
 نأ كشوي هنأكو هنطب قوف "ازوس" روتكدلا ينحني .ليئضلا لجرلا اذه هب رعشي

 يدي يف مدلا راثن ىلع .هنم مغرلا ىلع ؛ةرظن يقلي رخآو نآ نيبو .اهقعلي وأ اهمّمشتي
 لثم لخاد مدلا رثكا ام .وه هلاورسو شارفلا ىلع يتلا ةيناطبلاو هتلدبو هئادرو بيبطلا

 يدنع سيل) :ركفي .ؤيقتلا يف بغري هلعجتو ريثالا ةحئار هخودت !ليئضلا مسجلا اذه

 نم لملمتي هنكل .نيتقلغم حيرجلا انيع لظت (؟ناشطع وأ عئاج ريغ انأ مل 50007

 ينانقلا رخا نكل .(ريثألا نم ديزملا ..ريثألا نم ديزملا) :بيبطلا مدمديف رخآ ىلإ تقو

 .مثإلاب رعاش وهو كلذ نلعيف نآلا ابيرقت تغرف دق ةريغصلا
 لسغي ثيح راخبلا هنم دعاصتي ءام اهيف ًاضاوحأ نيبلاج نولسارم دونج لخدي

 ازوس" روتكدلا عمسي .طقف ةدحاو ديب صاقملاو ةحارجلا طويخو ربإلاو عضابملا بيبطلا

 تارابع ًاقلطم ريثألاب ةعوقنملا تادامضلا عضي ذإ هسفن ىلإ ثدحتي وهو ةدع تارم "وريرف

 رعشي .مايألا نم موي يف هتلمح اهنأل ًاديدحت همأ ىلع تانعلو ًابابسو تاناهإو ةرذق

 متمتي .(ءافغإلا تقو اذه سيل .هلبأ نكت ال) :ةدشب بيبطلا هخبويف ءرثكأف رثكأ ساعنلاب

 .ءام ةبرشب هوتأي نأ ضوحلا نوبلجي نيح مهوجري ةيلاتلا ةرملا فو ؛ًارذتعم
 ىلإ ةبرشم برقي يذلا فيطلاف :ةميخلا يف امهدحو اودوعي مل امهّنأ ظحالي

 دئارلاو "ودتارمات" ديقعلا انكبا كانه "ورشساك ىدوينلو ا" بيقلا وه يتق

 .تازبلا يقزمم .هوجولا يعوجفم .ةميخلا ىلإ امهيرهظ ادنسأ دقو "سوتامايننوك"
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 روتكدلا دبي :ةدم.ذم ةرؤزاقلا تغرف:دقف :ةةالبلاب سحبو (ريثآلا نم اَديَرَم) :لوق

 ليللا هنإ) :ًاآشهدنم ركفي .ةيناطبب نآلا هيطغي وه اهو "رازيس اريروم" "وريرف زاوس"
 .ةميخلا زئاكر ىدحإ ىلع ًاسوناف مهدحأ قلعيو ؛هلوح نم فايطأ ةمث .(لح دق

 ا( هلا فتك «نضينح ثوحب " ووترانمات' نيقعلا لوقي

 يلا اريثك ىشخأ .ًابرإ ابرإ ةقزمم هنطب) :بيبطلا هوأتي

 ْنإ) :ةطوسبملا امهتلاح ىلإ نيفوفلملا هّيَمُك ديعي وهو رصبلا ريصق يفحصلا ركفي
 هذه لثمب مرصني نأ تقولل ىّنَأتي فيكف .طقف ةظحل لبق ًارهظ وأ ًارجف تقولا ناك
 :( ؟ةعرسلا

 .(هيعو هتداعتسا يف ىتح كشأ) :"وريرف زاوس" فيضي

 له .هريرس بناج ىلإ عيمجلا لقتني .هبيجي هنأكو "رازيس اريروم" ديقعلا لملمتي
 ًافايطأ دهاشي وهو رصبلا ريصق يفحصلا هليختي .هينيع شمري ِهّنِإ ؟ةحيرم هتادامض

 نم ام ءيش لثم_ هسفن وه ركذتي امك ركذتي نأو مهفي نأ ًالواحم .ًاتاوصأ عمسيو

 ديقعلا ةدوع نوكت نأ دبال .نويفألا اهبلتجا ًةنيكس بقعت ةظقيلا نم تالاح_ رخآ ملاع

 فوت نامت ارا ربت يور" ضيغم .ةيبامضو عضو الك كلذ لمس قارلا ىلا
 .هبائتكاو هقنع يف ةقيمعلا شودخلاو ةلهلهملا هتزب ًابعوتسم "ودنرامات" ىلإ مامتهاب علطتي

 .(؟"سودوناك" ىلع انيلوتسا له) :شجأ توصب قطني

 "راريس اريروم" انيغ ىضقتت بلس هسأر قي هنيدبع "ودنرامات" ديقعلا ضنخي
 ريصق يفحصلا ظحالي امك ."وريرف زاوس" بيبطلاو بيقنلاو دئارلل ةجرحملا هوجولا

 .هتثج حرشي ناك ول امك ؛ًاضيأ وه هصحفتي هنأ رصبلا
 ىتح لاجرلا براح دقل .يديس .تارم ثالث انلواح) :"ودنرامات" ديقعلا مثعلتي

 .(مهاوق نم ةرذ رخآ

 حوليو .لبق يذ نع ههجو بوحش داز دقو ًاسلاج "رازيس اريروم" ديقعلا ضهني
 .(رمأ اذه..روفلا ىلع "ودئرامات" ايرخآ اموجه) :ابطاغ هعضبقب

 :هريصقت نع ًامجان ناك ءيش لك نأك ههجو ىلع لجخلا نار دقو ديقعلا متمتي
 نمآ ناكم ىلإ عجارتن نأ دبال .انعقوم يف دومصلا نكمي ال .ةريثك تاباصإ كانه)

 .(تادادمإلا بلط يف لسرنو
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 .اذه لجأ نم ةيفرعلا مكاحملا ىلإ لاحتس) :هتوص ًاعفار "رازيس اريروم" هعطاقي

 ىلإ كفي لب ايست وسحب آل ةلكسةسجو ىف ةعباسلا ةدييبكلا عمجبارشت
 .("سوتاماينوك"

 ىولتي نأ عيطتسي فيك ؟كرحتي نأ عيطتسي فيك) :رصبلا ريصق يفحصلا ركفي
 ىلإ "ودنرامات" ديقعلا علطتي ءالت يذلا ليوطلا تمصلا يف .(؟نطبلا روقبم وهو اذكه

 ريرس نم برتقيل "سوتاماينوك" وطخي .مالك نود نوعلا ًايجرتم نيرخآلا طابضلا
 :لبق يذ نم. نفكأ ميخملا

 "راصنألا" مجه ام اذإو .ةبيتكلا تككفت دقل .يديس اي نوريثك رف دقل) -

 .(باحسنالاب ًارمأ ردصأ .ركسعملا ىلع نولوتسيسف

 اريروم" يفتك دهاشيل بيقنلاو بيبطلا هترظنب ربا ريصق يفحصلا زواجتي

 متنأ !اضيأ نئاخ تنأ) :سأي يف اذه متمتي .ريرسلا ىلع ًءافكنا نايوهت "رازيس

 دق ينناب يرابخإ نودصقت له .انتيضق ىلإ ةبسنلاب ةلمحلا ةيمها ىدم اعيمج نوملعت
 .(؟أثبع ةءاسإلل يفرش تضرع

 .(يديس اي ةءاسالل انفرش انضرع انلك) :"ودنرامات" ديقعلا لوقي

 نوفرعت) :لوقعم ريغ وحن ىلعو ةأجف ضفخنيو "رازيس اريروم" توص عفتري

 نا نودنضتت له. نييفات نيدساف نيشاتس عم رمآتلاب ىضرأ نأ ىلإ تررطضا يننأ

 .(؟ىودج نود .اندلب ىلع انبذك دق انناب اولوقت

 اي :جراخلا يف راج وه ام ىلإ تصنأ) :لجلجم توصب "سوتاماينوك" دئارلا لوقي

 كل ناكل كرب نير نق اجل با رضا بسلا سلا ندعي دا ندم
 ينعت ام كردي نأ ضفر دق هنكل .دمأ ذنم ىضوفلا كلت ,ةضكارلا مادقألا كلت ,ةجضلا

 مقن مل نإ اهلك ةبيتكلا ىلع نوزهجي دق .ةميزه اهنإ) .علهلا نم ديزملاب رعشي ال يك
 . (مظنم باحسناب

 تاوصألا نيب نم ةريغصلا سارجألاو بصقلا تارافص رصبلا ريصق يفحصلا نيبتي

 دقو ء.ًادحاو ادحاو مهيلإ "رازيس اريروم" ديقعلا رظني .ةضكارلا مادقألا عقوو ةيرشبلا

 نأ رصبلا ريصق يفحصلا كردي .دحأ هعمسي ال ام ًائيش لوقي .هوف رغفناو ههجو روضت
 .كانه ماير اننا: وسر يلع ناترمنسم وقال دجرلا كلذ: ىف يعطف ولا ثقتعلا
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 .بتاك اي لاعت .ةحيضفلا هذه نأشب ًانايب يلمأ نأ ديرأ ؟عمستأ .ملقو قروب ينئج
 .(؟ تنا دغتسما

 يدلجلا هبارجو ةلاقنلا هتلواط ًةتغب ةظحللا كلت يف رصبلا ريصق يفحصلا ركذتي

 دقف َنَم روعشبو .ىعفأ هتغدل دق ناك ول امك ةديدش ةيبصعب كانهو انه امهنع شتفيف

 :لبجلا حفس ايقترم عره نيح هدنع انوكي مل امهّنأ ركذتي ,هيمحت ًةميق وأ هندب نم ًاءزج
 نأ ذإ ركفتلا نم ديزملا نع زجعي هنأ ديب .لفسألأ ىلإ ردحنملا يف نالازيال امهّنأو

 .عومدلاب هانيع تقرورغا دقو هدي يف ملقبو قرولا نم ءيشب فذقي "ورتساك يدويبلوأ"

 .هل ءيضيل ًايلاع سونافلا كسميف ”وريرف زاوس" دئارلا امأ

 .(دعتسم انأ) :ناشعترتس هيدي نأو ةباتكلا عيطتسي نل هنأب ركفي وهو لوقي
 .ياوق لماكب انأو اذهب حرصأ ةعباسلا ةبيتكلا رمآ "رازيس اريروم" ديقعلا ينإ) -

 ىلع نيرداق ريغ نوسوؤرم يتبغر دض هذختي رارق "سودوناك" راصح نم باحسنالا نأب

 مث ةظحل ركسعملا ريرس ىلع "رازيس اريروم" سلجي .(خيراتلا هجو يف مهتايلوؤسم يلوت
 نييروهمج دوجو نم قثاو انأ .مكحلا ردصتس لبقتسملا لايجأ نإ) .ةيناث ئفكني

 لعجت نأ دبال يتلا ؛ةيروهمجلا نع عافدلا اهلك يتافرصت تفدهتسا دقل .ينع نوعفاديس

 .(مدقتلا زارحإ يف َتَبْعَر ْنِإ رطقلا ناكرأ نم نكر لك يف ةسوملم اهتطلس
 ةظحل ىضق .هعمسي ال داكي ىتح ًادج ًاضيفخ ناكو :مالكلا نع توصلا فقوتي نيح

 ,يوديلا لمعلا كلذ .ةباتكلا ْنِإ .ءءالمإلا ةعرس ةبكاوم عطتسي مل هنإ ذإ .كلذ كردي ىتح

 .هيلإ ةبسنلاب ةمعن يه .حيرجلا لجرلا فنأ ىلع ريثألاب عوقنملا شامقلا عطق نأش اهنأش

 نع ةعباسلا ةبيتكلا زجع ناكمإ ةيفيك نع ةلئسأب هسفن بيذعت نع هتفرص اهّنِإ كلذ

 دق بيبطلا ناك .هينيع عفري نيح .نآلا اهباحسنا بوجوو (سودوناك) ىلع ءاليتسالا

 .ىنعملاب ةرخاز ةءاميإ ئمويو بصتني مث ,هضبن صحفي لعجو ديقعلا غدص ىلع هنذأ عضو

 ؛لاع توصب شقانتلاب "ودنرامات"و "سوتاماينوك" عرشيو .روفلا ىلع ىضوف كلذ تلت
 .نسد ألا انجي ةنتعلا قاهفح نأ "ورورد اروبا "ورغماك يدويبملوأ" ربخي امنيب

 يأ نمو ؟نيأ ىلإ .نونج مالظلا طسو نآلا باحسنالا نإ) :”ودنرامات" خرصي

 ًاموي نولتاقي اولظ ىوقلا يكوهنم لاجر نم ديزملا بلطأ نأ عيطتسأ فيك ؟قيرط
 .(...ًادغ ؟ًالماك
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 هديب ًاحولم .ءكلذ "سوتاماينوك" لوقي (ىتوملا ىتح كانه ىقبي نلآدغ) -

 ةداعإ متت مل اذإو ءرمآ نودب اهّنِإو .ككفتت تذخأ ةبيتكلا نإ نورت الأ) :فيضيو

 .(؟بنارألاك نوصتتقيسف نآلا لاجرلا عيمجت

 ولحي ام لعفإ .مهعيمجت دغا) :"ورتساك يدويبملوا" ىلإ "ودنرامات" ديقعلا تفتلي

 .ةيعفدملا ىلإ لصت نأ 0 .ًاديج ًايلوصأ ًاباحسنا ذدقنأل رجفلا ىتح انه قاب انأ .كل

 .(اشور ادوامولاس" اهرمديل .ودعلا ةضبق يف ةعبرألا عفادملا كلت عقت الأ بجي

 .(يديس ,معن) 0

 رصبلا ريصق يفحصلا امهعبتيو اعم ةميخلا "سوتاماينوك"و بيقنلا رداغي

 هناا قضي البن الوتن امن سس لالا نالنلالاك

 نيف نلع خا ىف قل ةلاوووآلا بحجست نأ يهد. رسل وا اي نوتجر اظل ره

 لوصولا لواحأل بهاذ ينإ) :"ورتساك يدويبملوأ" هعطاقي .(حابصلا لولح دنع ةايحلا

 . (ديدجلا رمآلا ٌعلَطَأ نأ يبجاو نكل ؛نونج هلعل .ةيعفدملا ىلإ

 توضأ ىنإ .كتداَرَم) :امعمعم بيقنلا دي ىلع رضبلا رييصق يفحضلا دبش

 ىلع :دئارلا نإ ءانعش ثكف ال) «يبقنلا هحبضتن امنيب قرششيو مهنب برشي .(ًاشطع

 د( دعفبا وبس روحت ىلع رومألا نيععي».تاوض

 ؟ةملظلا يف ةباغلا ربع الو يفت ؟ دعتبي

 ةمث .ًاهودشم .ًافئاخ ًابرطضم هيّكرات "سوتاماينوك"و "ورتساك يدويبملوا" ىفتخي

 .رخآ هاجتا يف مث .هاجتا يف تاوطخ عضب وطخي .ةعرسب نوشمي وأ نورجي هلوح لاجر
 ينوذخ) :خرصي .رخآ هاجتا يف هقلطت ةعفد هعفدي مهدحأ نكل ؛ةميخلا بوص يضمي 3

 نيقترم نومداق مهّنِإ ءرجإ ءرجا) :تفتلي نأ نود دونجلا دحأ هثحي .(اولحرت ال ,مكعم

 يرجلاب أدبي .اهعمسي هنإ لجأ .(؟تارافصلا عامس عيطتست الأ .نآلا لبجلا حفس

 ودبي حبش ىلع ئكتي .فلخلا يف ىقبيف .ةدع تارم طقسيو رثعتي هنكل ,مهءارو

 .يقاثو لح) :لوقي ًاتوص عمسي .كرحتي هنأب رعشي ىتح هسمي نإ ام هنكل ؛ةرجشلاك
 يذلا هسفن توصلا ؛(يبموك) يف ةسينكلا يعار توص هنإ .هيلع فرعتيف .(هلل ابح

 لح) :هسفن علهلاب قعزي وه اه ."رازيس اريروم" دي ىلع هباوجتسا دنع هب باجأ

 .(ًايح يلكأ يف ضام لمنلاف ,يقاثو لح .يقاثو
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 لحأس !معن ؛معن) :هقفاري نم ىلع هروثعل حرف دقو رصبلا ريصق يفحصلا ئتأتب
 :(نكقاتز نخاس «ةكلفاكو

 نك اري ان

 ضمنل ,"اميروج" اي ضمنل .ةقيقدلا هذه يف انه نم جرخنل) :ًالئاق "مزقلا" اهاجرت

 .(قالطإلا نع تفك دق عفادملا تمادام

 سمشلا نأ كردت نأ نود "لاغ”و "ونيفور" ىلإ رظنت ؛كانه ةعباق "اهروج" تناك
 يفو ءاوهلا يف ةبوطرلا ترَّخبو رطملا تارطق تففجو ًايبهذ ًانول ةباغلا ىلع تفضأ دق
 1 1 وتلا" اهضخ ةضينخلا كازيجقلا

 ملأ .اهتدعم رعق يف ميسج لقثبو ديدش بعتب رعشت يهو (؟بهذن نيأ ىلإ) :تباجأ
 .(رخآ ناكم يأ ىلإ ..."وباومرج" ىلإ :"يبموك" ىلإ) :اهترونت ىلع دشي وهو 'مزقلا'

 ةيأ انيدل له ؟"وباومرج" ىلإ ."يبموك" ىلإ قيرطلا وه نيأو) :"اميروج' تمتق
 5 تنأ هفرعتا كف

 مهنإ ؟"راصنألا" يعمست ملأ .مهي ال .كلذ مهي ال) :اهايإ اررجم "ءزقلا" قعز

 .(لتقنس .ران قالطإ كانه نوكيس .انه نولتاقيس
 هعضو يذلا ةكوبحملا باشعألا باجح وحن تاوطخ عضب تطخو "اميروج" تماق

 يدسج ىلع هب تقلأ .سململا بطر ناك .نييدنجلا نم اهوذقنأ نيح اهيلع (راصنألا)
 تريلا تيرس نق كناك ننللاءارجألا كلف موتنا نابت نأ ةلرانحسم ييرقلاو.ليلدلا
 هاجتالا يف تضمو اهتالابمال ىلغ بلغتت نأ ةأجف تعمزأ مث .نيسأرلاو نيعذجلا :دشألا
 .ىنميلا اهدي يف ةنيمس ةريغص ديب ةأجف ترعش .هوحن قلطنا دق "وجاب" نأ تركذت يذلا

 :١ هرفللا نع اذامو ؟يماشس دا ىلا كورلا لام
 لك نم ةيافكلا تلان دقل ؟ اهمهي يذلا ام ؟ (راصنألا) ؟ دونجلا ...اهفتك تزه

 اناك امنيبو .هتدهاش ءيش لك ىسنت نأ ةديحولا اهتبغر تدغو .عيمجلا نمو ؛ءيش

 .اهنم غسنلا صمتل تانيصغو ًاقاروأ تعمج .ريسلا نالصاوي
 .(تاقالطإ .تاقالطإ .تاقالطإ) :"مزقلا" لاق

 تدب يتلا «ةيوتلملا ةفيثكلا ةباغلا يودلا الم تاظحل عضب يفو .ًاريزغ اقالطإ ناك

 عضوم يأ يف ىرب ناك يح قولخم نم ام نكل .تاقالطالاو تاقشرلا فعاضت اهنأكو
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 كربو ءرجشلا نع رطملا اهعزن قاروأو جسوعب ةاطغم تاعفترم ىوس ءيش ال_ بيرق

 لا كلذكو .بلاخملا هبشت يتلا ناصغألا تاوذ (اريباكام) لا نم تامجأو ,لحولا نم

 يف اهلدنص تعاضأ دق تناك .ةداحلا كاوشألا تاوذ (كيز كيز) لاو (وراكادنام)

 ةيفاح اهتايح نم ًاريبك ًارطش تضمأ دق تناك اهنأ عمو .ليللا يف لحارملا ىدحإ

 حفس ناك .نيتمودكملا نيتحرجملا اهيمدق يف ملألا ةدشب نآلا سحت تناك اهنإف .نيمدقلا

 تدبو .اههجو يف عوطسلا لك سمشلا تعطس .رارمتساب ًارادحنا دشأ ودغي لتلا

 نيح ثدح دق ام ًائيش نأ تكردأ .ةايحلا ىلإ اهايإ ٌةديعم .اهفارطأ ىف ةيفاعلا ًةلسرم

 ةريصق .ًابيرقت تادراي عبرأ دعب ىلع ةنيبرق ةمث تناك .اهمحل يف هرفاظأ "مزقلا" زرغ
 ةدلج رايضكلا ةكلمت نم لحجز ايكسف :اماث انهدلع ةبوصم :ةهونلا ةغناو :ةرويفاملا

 :يشع تالدمخ ةرعشو ناضغا هفارطأو :رجشءاخل

 نإ "وجاب" امكل لقي ملأ .انه نم افرصنا) :هباجح نم ههجو ًازربم (ريصنلا) لاق

 .(؟"وباومرج" لخدم ىلإ ابهذت نأ امكيلع
 .(كانه ىلإ لصأ فيك فرعأ ال) :"اميروج" تباجأ

 راجشأو تاريجشلا نأكو (شإ ..شإ) :ةظحللا كلت يف لوقت اتاوصأ تعمس

 .ناصغألا نيب نم رهظت لاجر سوؤر تدهاش كلذ دعب .ملكتت تعرش دق رابصلا

 توصلا ناك نيأ نم لوقلا عيطتست نأ نود (امهوفخا) :رمأي "وجاب" تعمس
 وهو اهل رسأ لجر ندب تحت اهقاحسنابو .ًاضرأ اهب َفذُق دق اهّنأب ترعشو .ءيجي
 .كارح نود كانه تضبر .(شإ ..شإ) :ةكوبحملا باشعألا نم عونصملا هئادرب اهيوتحي
 (ريصنلا) سافنأب روعشلا اهنكمي ناك .ةرذح تارظن قرتست .نيتقلغم فصن اهانيعو
 .دونجلا تحمل .اهل ثدح امك مزقلل ثدح دق هسفن ءيشلا ناك نإ تلءاستو ءاهنذأ يف

 لك ,لتر يف نوريسي اوناك .نيبيرق اوناك مك تأر نيح تاضبنلا ىدحا اهبلق َترَق
 دوسلا مهمزجو .قرزلا مهرتسو .رمحلا ةطرشألا تاوذ مهليوارس يف ؛بنج ابنج نينثا

 علعلت نأ راظتناب اهينيع تقلغأو اهسافنأ تكسمأ .بارحلا ةعرشملا مهقدانبو

 ,كانه نولازيال دونجلا ناكو ,ةيناث اهينيع تحتفف .ءيش ثدحي مل نكل .تاقلطلا

 .رهسلا نم ةرمحم وأ قلقلا نم ةمومحم مهنيعأ ىرت نأ اهنكمي ناك .امهنوزواجتي
 اوناك امئ ةرثانتم تاملك عضب نيبتت نأ اهنكمأ امك .ةعاترم وأ ةعاجش مههوجوو
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 كانه نأ اوفشتكي نأ نود دونجلا نم ريفغلا ددعلا اذه لثم رمي نأ لقعيأ .نولوقي

 .مهوؤطي نأ نوداكيو مهوسمالي نأ نوداكي مهن مهبرق نم غلب (ًاراصنأ)

 ,رجفتم دوراب نم راصبألا فطخت ةريبك ًةضمو ًةباغلا تألم ةظحللا هذه يف

 ةيرانلا باعلألا تناك نيح (ساداميك) يف "وينوتنا وتناس" ديعب ٌةظحل اهايإ ةرّكذم

 فايطأ نم ًادشح تحمل .تاقالطإلا ةرمغ يفو .ةدلبلا ىلإ كريسلا مودق دنع دقت

 ةرمغ يفو .تازبلا يوذ ىلع اهسفنب فذقت وأ طقست يهو بشع نم ةيدرأ ةيدترم
 اقّيضم ناك يذلا (ريصنلا) لقث نم تررحت دقو اهسفن تفلأ ؛عفادملا ةعلعلو ناخدلا

 .(يمثجا ...يمثجا) :اهل لوقت تاوصأ تناك امئيب ,تبحسو تعفرو .قانخلا اهيلع

 اهالمحت نأ اهيقاسل نكمي ام رسأب تضكرو ء.اهيفتك نيب اهسأر ةينثم ًةروكتم تعاطأ

 نأ تداكو .رهظلا يف اهبيصي وهو صاصرلا ةمطلب سحت نأ ةظحل ةيأ يف ةعقوتم
 ثفنت نأ كشوت اهنأك رعشتو ًاقرع رطقت ةقالطنالا اهتلعج دقل .كلذ لصحي نأ ىنمتت

 فقاو وهو فنألا ميدع (ولكوباكلا) تحمل ًامامت ةظحللا كلت يفو .اهمف يف اهبلق

 .(؟لوبخملا مأ كجوز ؟ةكرعملا بَسَك نَم) :هينيع يف ةقيقر ةيرخسب اهيلإ رظني ,اهبنج

 .(رخآلا امهنم لك لتق) :تنهل
 يف نآلا رخآ لعب نع يثحبت نأ كرودقمب ؛كل ريخ كلذ) :ًامستبم "وجاب" قلع

 ل ضولدبا
 تناك .(سودوناك) تحمل .رخآلا وه سافنألا بلط يف ثهلي ءاهبناجب "مزقلا" ناك

 ,نارينلا ةنسلأب ًةرمدمو ,تاراجفنالا نم ٌةّجترم ءاهضرعو اهلوطب .اهمامأ كانه ةدتمم
 هذه بذكت ةيفاص ءاقرز ءامس تناك امنيب :ةرشتنم قاسنت ناخدلا نم مويغ اهقوفو

 عومدلاب اهانيع تقرورغا .لفسألا ىلع اهتعشأب يقلت ةقرشم سمشو ؛لع نم .ىضوفلا
 كلت يف ًاضعب مهضعب لتقي نيذلا لاجرلا كئلوألو ةدلبلا كلتل ئجافم تقمب ترعشو
 ييرغلا ناك :ناكملا اذه: تبسب تاديدق اهئاصم تناك روهملاب ةييشلا ةقيضلا عراوشلا

 يتلا علاطلا ةئيس تارماغملا ةيادب تناك كلتو ,.(سودوناك) ببسب اهلزنم ىلإ ءاج دق

 نم ةزجعم َتنَع .برح ةرمغ يف ةعئاض ءايندلا يف صخش يأ وأ ءيش يأ نود نم اهتكرت

 .(ساداميك) يف امهدهعك "ونيفور" و نوكت نأو ؛ثدحي مل ًائيش نأ ول تنم .اهبلق لك
 ملأ ؟نوثعبيس تاومألا نأب نيملعت الأ .ةاتف اي يكبت ال) :(ولكوباكلا) اهل لاق

 .(محللا ىلإ ةايحلا ةدوع ليبق نم ءيش كانه ؟كلذب يعمست
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 دونجلا عم لاتقب اوت نيكبتشم اوناك ام هلاجرو هنأ ول امك .ًائداه هتوص ناك

 نيب رصتخم برد ةمث .ةعلطتسم اهينيعب تتفتلاو اهديب اهعومد تففج .حالسلاب

 يفخي اهيف تبن ال روخصو راجحأ نم لاع رادج اهراسي ىلعو .قفنلاب هبشأ .لالتلا
 0 ردحنت ام ًاعون ةفاثكلا ةليلقلا ةباغلا تناك اهنيمي ىلعو .راظنألا نع لبجلا

 ةريغتص نك اسم نم مح زم, ىلإ ريهتلا:ءارواس ف ناكملا لوع :ىرحتس داذكنال لييفلا

 ىلإ هتعفرف اهدي يف ًائيش "وجاب" عضو .رارمحالا ىلإ ةلئام اهفوقس .ءانبلا ةنقتم ريغ
 لاجرلا لعج .تاريغص تامقل ةيرطلا ةضماحلا ةهكافلا تلكأ .وه ام ىرت نأ نود اهمف

 ئباخم يف نيفتخم وأ تامجألا يف نيطبارم ًايجيردت نورئانتي ةيبشعلا ةيدرألا وذ
 فطعلاب ترعش .اهدي ةنيمسلا ةريغصلا ديلا تلوانت ًةيناث ًةرم .ضرألا يف ةروفحم

 ضعب ىحنو (...انه اًمبتخا) :ًالئاق "وجاب" رمأ .فولأملا دوجولا اذه لايح ةقرلاو

 :روخصلا ىلإ ًاريشم امهل حضوأ ىتح ةرفحلا يف نانثالا ضبر نإ امو .باشعألا
 لجر .(راصنألا) نم رخآ لجر ةرفحلا يف ناك .(يلاعألا يف انه بالكلا ةسلابألا)

 .باشنلاب ائيلم ًابارجو ًاسوق لمحي ناك .امهل لاجملا حسفيل رّوكت دردأ
 .(؟ثدحيس يذلا ام) :"مزقلا" سمه

 .(ًامامت انقوف ةقطارهلا نإ ؟عمست ملأ .كرحتت ال) :(ريصنلا) لاق

 .نآلا ةعطقتمو ةليلق ءتاقالطإلا ترمتسا .ناصغألا ربع رظنلا "امهروج" تقرتسا

 دهاشت نأ ءامهئبخم نم .عطتست مل اهنكل .نارينلا ةنسلأو ناخدلا نم تابه اهتلت
 يف نوفتخيو رهنلا نوربعي مهو مهتحمل دق تناك نيذلا تازبلا يوذل ةريغصلا لاكشألا

 ظ :ةقيدملا

 نم دونجلا رهظ مويلا كلذ يف ةيناثلا ةرمللو .(اكرحتت ال) :(ريصنلا) لاق

 ا دوصس ةيفب اذانيسح نيطفف انعم نيقثا لكك ءانايسرتف: [وتاتك ةزكا هده فو ةاكمأل

 لفسأ ,قدصت ال ةجردل ًادج نيبيرق ,ةأجف اورهظ .ليهصلا قلطت ,ةطقرم .ةيئانتسك
 نأ نوكشوي مهنأك اودب .رهنلا هاجتاب اببخ اوضمو ءاهراسي ىلع يرخصلا رادجلا
 اهتدهاشو .اهنزاوت ىلع تظفاح دايجلا نكل .ًابيرقت يدومعلا ردحنملا ردح اوجرحدتي

 هوجو بقاعت نم تخاد .اهسفن حبكتل ةيفلخلا مئاوقلا ةمدختسم .ًاعيرس اهزاتجت

 اوريشيل اهب نوحولي طابضلا ناك يتلا فويسلا نمو .اهبنج نم نوقرمي مهو ناسرفلا
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 رفحلا نم ةيبشعلا ةيدرألا ووذ لاجرلا زرب .ةباغلا يف ةكرح تثدح ةأجفو ,قيرطلا ىلإ

 امهعم ناك يذلا (ريصنلا) لعف امك .وأ ,شرلا قدانب نم رانلا اوقلطأو ناصغألاو

 ناك يتلا ةقراخلا ماهسلا نم لباوب مهورطمأ ,لتلا نم ًاردحنم فحزي نآلا ادغ يذلاو

 كئلوأ_ دايجلا اوبَقَع) :ديدش حوضو يف "وجاب" توص تعمس .يعافألا حيحف اهل

 مهتليخت اهنكل .ناسرفلا ىرت تداع ام .(مكنيب نم ةريبكلا لجانملا نوكلمي نيذلا

 _ ةيئانلا سيقاونلا نينرو تاقالطإلا طسو ليهصلا عمست تناك_ رهنلا يف نوشطرطي

 ناك يتلا تاصاصرلاو ماهسلا كلتب .ردصملا اوفرعي نأ نود .فلخلا نم نوبرضبو

 اونكر دق مهضعب ناك . اهنم عمسمو دهشم ىلع اهنوقلطي اهلوح نورشتتنملا ( (راصنألا)

 امأ .ًافوقو نيبصتنم (سوراكدنام) لا راجشأ عورف ىلع مهباشن ساوقأ وأ مهتانيبرق
 وأ نيميلا ىلإ هلاجر هجوي ًافقاو ناك .رانلا قلطي نكي ملف ؛فنألا ميدع (ولكوباكلا)

 تداك ةدشلا نم ةجردب اهنطب يف هدي "مزقلا" بشنا ةظحللا كلت يفو .راسيلا ىلإ

 ةئيج هتزهو اهيعارذب هتقوطف ,شعتري وهو هب سحت نأ اهنكمي ناك .سفنتلا نع اهزجعت

 اسراف تظحال اهسفنب تعلطت نيح نكل .(رظنا ..اولحر دقل .نآلا اوضم دقل) :ًاباهذو

 .حفسلا ردح ًاببخ ترج امدنع حيرلا هتشفن فرع تاذ ءاضيب اسرف ًايطتمم كانه رخآ

 يلا بست ًاحولمو ديب نانعلا اكسام سرفلا يطتمملا مسجلا ريغصلا طباضلا ناك

 .نيتمدتحملا هينيعو .سباعلا ههجو دهاشت نأ تعاطتسا ثيحب برقلا نم ناك .ىرخألا

 هتنيبرق ًابوصم "وجاب" ناك .ةرغ نيح ىلع ههجو بحشو هرهظ ىنحأ دقو ةظحل دعب هتأر

 يف فتلتو ريدتست ءاضيبلا سرفلا تدهاش .هيلع رانلا قلطأ يذلا وه هنأ تنظف هوحن

 روهمج يف اورثؤيل اهئارجإ ىلع مهاياطم رقبلا ةاعر لمحي يتلا تافللا ىدحإ لثم

 تناك امنيبو .اهتبقرب ثبشتم اهبكارو حفسلا يقترتف دوعت اهتدهاش امك .ضراعملا

 .نيقيلا هجو ىلع رانلا قلطيو ؛ةيناث بوصي "وجاب" تأر راظنألا نع يفتخت
 طسو يف اننإ ..انه نم جرخنل ..انه نم جرخنل) :ةيناث اهب ًاقصتلم (مزقلا) لولو

 (مزقلا) تمص .(نابج اي ..يبغلا هلبألا اهيأ !هّص) :ةلئاق "اميروج" هتخّبو .(ةكرعملا

 قالطإو تاراجفنالا يود رمتسا .حفصلا ناوجرت هانيعو اعاترم اهيف ًاقلمحم دتراو

 وأ ًايرج ,ةيبشعلا ةيطغألا ووذ لاجرلا ىفتخاو .سيقاونلا نينرو قاوبألا ريفنو عفادملا

 .(سودوناك)و رهنلا هاجتاب دعب نع ردحني يذلا راجشألاب ىطغملا حفسلا ردح .ًافحز
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 يغبني يذلا ام .ًامامت نآلا ناديحو امه اه .رخآلا وه هدجت ملف "وجاب" نع اثحب تتفتلا

 اهب يضفي برد نع ثحبلا ؟ (راصنألا) عابَتِإ ؟يه ثيح ثوكملا ؟هلعفت نأ اهيلع
 ةلضعو لصفم لك يف سبيتبو ؛بعتلا ةياغ يف اهنأب ترعش ؟(سودوناك) نع ًاديعب

 ىلإ اهرهظ تذئشا .ناكملا نم كرحتلاب ريكفتلا درجم ىلع عل راص اهندب نأكو

 .وفغت مث ءلسنت اهنأب ترعش .اهينيع تقلغأو ةرفحلا نم ةبطرلا ةهجلا
 داكت ال اهسفن تدجو .اهظاقيإل ًاراذتعا ًامتمتم ءاهظقيأو (مزقلا) اهّضخ نيح

 دق مالظلا ناك .اهتبقر افق كيلدت ىلإ ترطضاف اهملؤت اهماظع تناك .ةكرحلا عيطتست

 يودلا نكي مل .تفخ يذلا ءايضلاو تلام يتلا لالظلا كلذ ىلع لدت امك ءلحي عرش
 متق (؟يرجي يذلا ام) :مروتو اهناسل فج دقو تلءاست .ملحلاب اهينذأ ىذآ يذلا

 تلاق .(؟مهعامس نيعيطتست الأ .انه نم نوتآ مهنإ) :ردحنملا ىلإ ًاريشم (مزقلا)

 تدعص نيح نكل .اهدر ًالواحم اهب مزقلا ثبشت .(ةرظن يقلن نأ انل دبال) :"اميروج"

 "وجاب" ناك ثيح جسوعلاو روخصلا هاجتاب تراس .ةعبرألا ىلع اهعبت .ةرفحلا جراخ ىلإ

 ادشح تحمل رابغلا ةباحس نم مغرلا ىلعو .ءاصفرقلا تسلجو .راظنألا نع ىفتخا دق

 نم ًاديزم هتنظو ءاهنم لفسألا ىلإ ةيتحتلا تاعفترملا يف لقنتي نوللا متاقلا لمنلا نم
 ىلإ نوكرحتي اوناك ام مهنأ تكردأ ام ناعرس اهنكل .رهنلا ىلإ نيطباهلا دونجلا

 نم نوزربي مِهّنِإ لجأ .(سودوناك) نم نورفي اوناك مهنأو ,ىلعألا ىلإ لب لفسألا
 نم ًاعومج .دعبألا ةهجلا يف .تدهاش امك .تاعفترملا هاجتاب نيبراه ءبير نود .رهنلا

 غولب نيلواحم خاوكألا نيب نم نورفي اوناك نيدرفتم ًادونج بّقعتو رانلا قلطت لاجرلا
 :(مزقلا) لولو .مهبقعتل (ناضنألا) نووكء اج دقو نوري ةونحلا ناك ,معن .رهنلا ئطاش

 تابنج اهتبقارم ببسب .اهنأب تظحال نيح اهمد دمج .(قيرطلا اذه نم نوتآ مهنإ)

 رهن يتفض ىلع .كلذك اهتحت يرجت ةكرعم ةسمئ نأب كردت مل ؛ةلباقملا لالتلا

 .هب ملحت اهنأ تنظ دق تناك يذلا جيجضلا ردصم ناك كانه نم .(سرابرازاف)

 اسمطي ْنأ نادبألاو هوجولل ناهوشملا ْناخدلاو رابغلا داك ام تحمل ,ةخوّدم ىضوف يف

 لواطي اهضعبو قفني اهضعب ناكو رهنلا فافض ىلع تحَنتجو تَبَك ادايج - اهتروص

 فزنت وأ قرغت نأ تكشوأ ثيح لحوملا ءاملا كلذ نم جورخلل نوعلا بلطي هنأكو قانعألا

 هلواحم يف .ملألا نم نج دقو ءروديو رودي .فارطأ ةثالثب ناصح ةمث ناك .توملا ىتح
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 نورخأ رهظ نيح يف .مهسوؤر قوف مهقدانبو رهنلا نوضوخي دونج طسو .هليذ ضعيل

 ةنالد ةقالدو نينا نينثااوغقدلا [نيوووناك) زاوسا ثني نه نرشراضعيو ةوطاكارق

 ردحنملا ىلإ لوصولا نيلواحم .رهنلا يف اوسطغو .برقعلاك فلخلا ىلإ يرجي مهضعب
 طقس دقف ءام ناكم نم مهيلع قلطت نارينل نوضرعتي اوناك .(مزقلا)و يه تناك ثيح

 .روخصلا نوقلستي اوعرش تازبلا يوذ نم نيرخآ نكلو ,نيلولوم نيخراص مهضعب

 .("اهيروج" اي اننولتقيس) :(مزقلا) لولو

 مزقلاب تكسمأو اهيمدق ىلع تضهنف .َتَبَح .اننولتقيس مهنإ لجأ :تركف

 ةباغلا يف ةعقب فثكا هاجتاب ,ًادعص حفسلا ىلع تعفدنا .(!برها ..برها) :تخرصو

 يذلا يدنجلا ةركذتم ًامدق يضملل ةوقلا تعمجتسا اهنكل ؛بعتلا اهكهنأ ام ناعرسو

 ىرخأ ةوطخ ضكرت نأ نع تزجع نيحو .حابصلا كلذ يف اهيلع هسفنب ىقلأ دق ناك

 نيتريصقلا نيتريغصلا هيقاسب (مزقلا) نأب ةقفشم تركف .ريسلا دح اهعافدنا تأطبأ

 ناك لب ةدحاو ةرم الو ىتح ىكشتي هتعمس دق نكت مل ْنإو .بعتم دج نوكي نأ دبال
 .ماكحإب اهديب ًاكسمتم قيرطلا لوط اهيراجي

 نم ىرخألا ةهجلا ىلع امهيسفن ايفلأ .لحي عرش دق مالظلا ناك ءافقوت نيحو
 ادغ .ًاكباشت فثكأ رجشلا ناكو عقاوملا ضعب يف انه ةيوتسم ضرألا تناك .لبجلا

 تاننعأ نح افعب بلا ضرألا شيعت ةلعنو ضرألا يلف تروح: . اذيعي برا يود

 تقصب .اهقلح يف يضماحلا اهريصع قوذتت ىتح ءطبب اهغضتو اهمف ىلإ اهعفرتل

 لعف .ام ًاعون اهأمظ تور ًائيشف ًائيشو ,ىرخأ ةنفح تعمج مث .ًاجراخ ةغضملا
 .(تاعاس انيرج دقل) :اهل لاق .هسفن ءيشلا .اهل كارح ال ةلتك ناك يذلا .(مزقلا)
 .رخآلا وه ملكتيل ةوقلا نم يفكي ام كلمي داع ام هنأ تنظ اهنأ دبالو .هعمست مل اهنكل

 ناغضمي ءامهسافنا اطقتليل ,كانه نيسلاج اثبل .انافرع اهدي ىلع طغضو اهعارذ سل
 .ةضيفخلا تاريجشلل ةليلقلا ناصغألا نيب نم موجنلا ترهظ ىتح .فايلألا ناقصبيو

 ناظيغلاو (ضيرألا) لف نا بيرألا ا لاخ"او "وييفور" "اننوضا كرك اهعئور للتو
 ادب هاشم نل .ةنآلا نايتس ا ذخأ اهيتأ ديالو رانوتلا لوط اةةييفعع ميدلت لازتال

 يف .عرذألا يكباشتم نيدقار ؛تادراي عضب ىوس اهنع نادعبي ال دق نيذللا امهينامثج

 .ةريغصلا ةفجترملا (مزقلا) دي تقتلاف اهدي تدمف ًادج ةبيرق ًاتاوصأ تعمس ةظحللا كلت
 .نعط دق هنأكو اذه خرصف مزقلاب نيحبشلا دحأ رثع
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 'ويكاوي" بألا انأ .انولتقت ال .رانلا اوقلطت ال) :بيرق دج ٌحراص توصاالع

 .(نوم لاسم سانأ نحن ."يبموك" ةسينك يعار
 . (مكلثم نوم لاسم سانأ نحن .مزقو ةأرما نحن) :كرحتت نأ نود ”ايروج" تلاق
 .ًايلاع تاملكلا هوفتتل ةوقلا اهيدل تناك .ةرملا هذه يف

 هزي نك

 :ةليللا كلت يف عفدم ةفيذق لوأ يود هعامس دنع "افوناليف وينوتنا" لعف در ناك

 "واوج توبا" ل ناك .هندبب سيدقلا يمحي نأ وه .هدشنملا ؤجافتلا نم ةظحل دعب

 ةدر ًاعيمج "ويرونوه" هيخأو "اريبمكام ميكاوي" و (كرابملا ريغصلا) و ءريبكلا "واوج"و

 (دشرملا) ب نيطيحم .يديألا يكباشتم مهعم ًافقاو هسفن دجو ثيحب .اهسفن لعفلا
 وهو ؛(ونايربكواس) نم ام ناكم يف تطقس اهنأ دبال ىتلا ةفيذقلا راسم نيبستحمو

 ناخدلاب جالعلا وسرامتو ةرحسلاو ءافشإلا وسرامم هيف نكسي يذلا ريغصلا عراشلا

 زئاجعلا خاوكأ نيب نم ءاوهلا يف رياطت دق يأ ىرت .(هتنوموليب) يف باشعألا ءابطأو
 نيذلا نيربجملا وأ ء(اقانملا)و (اميروجلا) نم ةبرشب ةريرشلا نبعلا درط ىلع تارداقلا

 دشرملا مهقافا ؟سانلا نادبأ بحسبو ئجافملا ٌدشلاب اهعضاوم ىلإ ءايشألا عضو نوديعي

 (هدنارغوبماك) نيقترم نوريسي اوناك امنيبو .(دبعملا ىلإ بهذنل) :ًالئاق مهادشنا نم

 مهتويب اومتعي نأ سانلا يداني (واوج توبا) عرش «سئانكلا هاجتاب عرذألا يكباشتم

 .هفادهأ عضاوم ةفرعم ىلع ودعلا دعاست ةفوشكملا نارينلاو ةيطفنلا حيباصملا نأل

 (وتناس وتربسا) مهءارو اوفلخ نيحو .تذفنو تيب ىلإ تيب نم تلقثو هرماوأ تديعأ

 عرفتت هجرعتم ةقيض بورد يهو .(انيلدام ايرام)و (ساباب نيراار ا رتسرك وتناس)و

 نيحو .ًايجيردت ةريغصلا خاوكألا فل دق مالظلا ناك .(هدنارغ وبماك) تافاح نم

 "افوناليف وينوتنا" عمس (ءادهشلا لت) يمس دق ناك يذلا ردحنملا لباقم اوحبصأ

 دبعملا ىلإ نحن هلصونس .ةكرعملا دقو بهذا) :(عراشلا رمآ)ل لوقي ريبكلا "واوج"

 ,ةيناثلا ةفيذقلا ترجفنا نيح مهعم لازيال ناك قباسلا تاباصعلا لجر نكل .(ًاملاس

 (سودوناك) رانأ يذلا ريبكلا ضيمولا يف اوأرو ءاهضعب عم عرذألا كباشت اوكفف

 .ةظحل ءاوهلا يف ةقلعم رشب وأ تاناويح اياقبو فوقس ديمارقو ًاباشخأو ًاماطح .اهلك

 نوعي اوناك نيذلا نوحالفلا نكس اثيح (سنبا اغتاس) اعباضأ دق نكنيذقلا نأ اذن
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 نم ًادج ريفغ ددع ميقي ثيح ةنيدملا نم هل رواجملا عاطقلا يف وأ ,ةهكافلا نيتاسب
 .ديبعلا ذالم يأ :(وبماكوموا) مس هّنِإ ىتح دوسلاو نييسالخلاو (نييزوفاكلا)

 نم دشح هعبتي هلخدو كرابملا حيسملا دبعم باب دنع ةعامجلا نع "دشرملا" قركفا

 ةمحدزم ةحاسلا نأب (افوناليف وينوتنا) سحأ جراخلا يف مالظلا كلاح يفو .سانلا

 برغتسا دقو (؟فئاخ انأ له) :ركف .سئانكلا مهل عسقت ملو بكوملا اوعبت سانأب

 يف لقنتي ًارجات هلمع تاونس يفف .هب رعشي ناك يذلا كلذ ًافوخ نكي مل ءالك .هفعض

 ًاراطخأ يقل دق ناك .هعم لاملا ًالماحو عئاضبلا ًالقان اهضرعو ةيفلخلا يضارألا لوط

 نأ ملعت دق ,ء(دشرملا) هرّمذ امك .هنإف(سودوناك) يف انهو .فخي ملو أدج ةريثك

 نم هررح ام وه اذهو .هلعفي ءيش لكل ًاقلطم ًاببسو ىنعم ءايشألا يف دجيو ؛بسحتي

 اهيضقي ناك يتلا يلايللا ضعب يف هرهظ ردح ًادراب اقرع يرجي لبق نم ناك فوخ
 .ًانزح لب افوخ كاذ نكي مل .اقرؤم

 الأ ؟"افوناليف وينوتنا" اي عمست الأ) :"واوج توبا" توص لاق .ةظاظفب دي هتضخ

 .(؟هرظتنت يذلا ام ؟مهب بحرنل أيهتن نحن نكن ملأ ؟انه مهنأ ىرت

 انأ ءلجأ .لجأ .خئاد انأ .ينرذعا) :هديب علصألا فصن هسأر كرفي وهو متق

 .(بهاذ

 الإو ءانه نم سانلا ءالؤه جرخي نأ بجي) :هّضخي وهو قباسلا يقشلا لاق
 : او ابرإ نوفستيسف

 .انططخ امك ءيش لك ريسيس .قلقت ال ءبهاذ ينإ ,بهاذ ينإ) :"وينوتنا" باجأ

 ةظحل دعب هعمسو ءًارثعتم محَدزملا زاتجي وهو ًايلاع هاخأ ىدان .(يلمع يف ئفكنا نل

 وه .لمعلا يف نيكمهنم اناك امنيبو .(هامع اي ءانه انأ) :فتهي نيتنثا وأ

 لخاد يف اهورفح دق اوناك يتلا ئجالملا ىلإ باهذلا ىلع سانلا نيّضاح ."ويرونوه"و

 ويماك) قيرط نبع امهتدوع ءاتثاو::تالاقنلاب ارقي أ املا يلقان نيدانمو .مهتويب

 ناك .هحور قزمي ناك نزح دض حفاكي لازيال "وينوتنا" ناك ,رجتملا نيدصاق (هدنارغ
 دق تناك يتلا تالاقنلا عزو .هراظتنا يف رجتملا يف ءاملا يلقان نم ٌةعضب ًالعف كانه

 تناك يذلا هاجتالا يف مهضعب لسرأو ءاحللا نم حئارشو رابصلا فايلأ نم تعنص

 اترداغ دق هيخأ ةجوزو هتجوز تناكو .ثوكملاب نيرخآ رمأو ,هنم يتأت تاراجفنالا
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 سآ) يف قدنخلا يف "ويرونوه" لافطأ ناكو ,ةحصلا رود ىلإ نيتهجوتم زاكملا
 .(سودوناك) ةناسرت نآلا حبصأو ًالبطصا ام ًاموي ناك يذلا رجتملا حتف .(ساناروبمأ

 مهل ردصأو ةيفلخلا رجتملا ةفرغ ىلإ فئاذقلاو تارجفتملا قيدانص هونواعم ذخأو

 عيزوت كرت .مهلسري نيذلا لاجرلا وأ "واوج توبا" ىلإ الإ ةريخذلا اوملسي الأ تاميلعت

 وتناس) تاجرعتم يف قلطناو هينواعم نم ةثالث بحطصا مث "ويرونوه" ةدهعب دورابلا
 يف اوفك دق نودادحلا ناك ثيح (عوسي ونيف) ةدادح رهصم ىلإ (وردب ناس)و (يوليا

 .نيكاكسلاو لجانملاو سوؤفلاو دايجلا تاودح عنص نع هتاميلعت بجومبو عوبسألا لالخ

 لكو ةيديدحلا تاودألاو تابالكلاو حيفصلا بلعو ريماسملا نولوحي راهن ليل اوبكناو

 مهف ؛ةريح يف نيدادحلا ىفلأ .قدانبلاو تادورابلل شيطارخ ىلإ هنودجي يندعم ءيش

 مهلعج .اضيأ مهيلع قبطني نارينلاو حيباصملا عيمج ءافطإب رمألا ناك اذإ ام نوفرعي ال

 ناردجلا قوقش رتس يف مهتدعاسم دعب لمعلا نوفنأتسيو ةدادحلا ةروك لاعشإ نوديعي
 ةحئار هنم حوفت ةريخذ قودنص هعمو رجتملا ىلإ داع نيح .لالتلل ةلباقملا ةهجلا يف

 .باودلا رئاضح هاجتاب ةقلطنم .ةدعبم ىلع اتطقس ناتفيذق ءامسلا تربع .تيربكلا

 تلك ةايعزلا نضعب اقززنءادملا نعي ارطاو وطي ةرحفت نأ كيال هتا هلا طق

 ًاريثك تحرجتو اهفارطأ ترسك اهنأ دبالو .عله يف ترج امبر زعملا نم ريثكلا نأو

 لك رامدلا بيصيس) :ركف .ًانيزح ناك مل ةظحللا كلت يف كردأ .رابصلاو جسوعلاب

 نمز لثم) :ركف .همف يف دامرلا قاذمب سحأ .(ءيش لك عيضيسو ؛ىرخأ ٌةرك ءيش
 ةباغ يف ناضيفلا نمز لثم .(وريزاوج) يف فافجلا نمز لثم .(يراسأ) يف نوعاطلا
 نم أوسأ اوناك ةليللا كلت يف (هتنوموليب) نوكدي اوناك نيذلا كئلوأ نكل .("ارومود"

 كدمحأ) :ىلص .ةيعيبطلا ثراوكلاو نوعاطلا ةئبوأ نم ًةتامإ رثكأ ,ةيداعملا رصانعلا

 كنأ اذهب تفرع يننأل كدمحأ .ناطيشلا دوجو نم نقيتلا ةياغب رعشأ ينتلعج كنأل

 .هداؤف كلذ حارأف ؛ًأدج ًايلاع ًانينر نرت سيقاونلا عمس .(بر اي دوجوم

 اوناك .ًاديعب دورابلاو ةريخذلا نولقني ًالجر نيرشع وحن "واوج توبأ" يقل
 .جتري فقسلا ًالعاج ؛ةيناث رطملا لطه امنيب تمصب لقنتت ًالاكشأ هوجو الب تاقولخم
 ًاركرم رجتملا لعج بوجو يف اددشتم ناك هسفن "واوج توبا" نأل ًارظن أبجعتم هلأس

 ةحاسلا ىلإ (عراشلا رمآ) هداق .(؟ءيش لك ذخأتس له) :ةنوؤملاو ةحلسألا عيزوتل
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 نم نورشتني مهنإ) :(ويبماكوا)و (اليفافآ) ىلإ ًاريشم لاق .لاحوأ عقنتسم تسمأ يتلا

 ميكاوي" لاجر دمصي مل اذإو .نيتهجلا كنيت نم موجهلا نومزتعي مُهنإ .كانه ىلإ انه
 "وينوتنا" أموأ .(نآلا ةريخذلا عيزوت لضفألا نم .ًالوأ عاطقلا اذه طقسيسف "اريبمكام

 .(ناكم لك يف) :قباسلا تاباصعلا لجر باجأف (؟تنأ نوكتس نيأ) :هلأس .ًاقفاوم

 .سايكألاو قيدانصلا نيلماح نورظتني لاجرلا ناك

 ةلاسر نم له .ةحصلا رود ىلإ بهاذ ينإ ."واوج" ًاديعس أظح) :"وينوتنا" لاق

 ناو «ينتنأب لممانأ وأ تمناذإ) +ءظيب لاق ق قباسلا ققنفلا هورع (1"انيرفاك# ىلإ

 ثيح بطرلا ليللا يف ىفتخا .(يسفنل رفغأ مل ,"ايدوتسك" يف ثدح ام يه َتَرْفَغ

 ارح «ىرخأ ةفيذق فرحنا دك كذاك

 :( هايعب اب "انيرتاك" ىلا "رارخا ةلافر ةينيف له: "ويووت وها هلاس

 .(هاّمع اي ,ةميدق ةليوط ةصق اهنإ) :باجأ

 سئانكلا سيقاون نيب رئادلا راوحلا ناعمسي ؛نيتماص ؛ةعمش ءوض ىف ارمتسا

 تادامضلاو تادادمإلا نابلجيو ءرخآ ىلإ تقو نم عفادملا يود كلذكو .قاوبألاو

 "ايتدل ةزاش اينوخنا' هتلسرأ ريغص يبص مدق ةريصق ةدم دعبو :ةايهض نوكتل ةيودألاو

 طقتلا .(انآ اتناس) يف ةحصلا راد ىلإ مهب ءيج دق نيباصملا نم ًاريثك ْنأب امهربخيل
 بألا ناك يتلا (ليمولاكلا)و (تومزبلا تارتسبس) و (دويلا) ةيواحلا قيدانصلا دحأ

 حيرتسي نأ هاخأ ربخأ نأ دعب ةحصلا راد ىلإ اهب قلطناو هل اهيلع لصح دق "ميكاوي"
 .رجفلا دنع تآ أوسألا نأل ًاليلق

 ءاكب كانهف .نيناجم راد ء(انأ اتناس) ردحنم دنع ةعقاولا ,ةحصلا راد تناك

 نك يتاوللا ةوسنلا رئاسو "انيرتاك"و "اينيلدراس اينوتنا" تناكو ,ناكم لك يف ليوعو

 يف ةقشم ندجيب ,ىضرملاو نيقوعملاو نينسملل نخبطيل ةمظتنم ةروصب كانه ىلإ نبهذي
 مهيلع حاحلإلا نع نوفكي ال اوناك نيذلا مهئاقدصأو نيباصملا براقأ دشح نيب لقنتلا

 دحاولا ءضرألا ىلع نيددمتم نوباصملا ناك .كاذ وأ ةيحضلا اذه ةياعر مهيلإ نيبلاط

 .ءاملا يلقان ةدعاسمب ."وينوتنا" ربجأ .نايحألا ضعب يف نوسادي اوناكو ءرخآلا قوف

 يف ةدعاسملل ىضم امنيب بابلا دنع نوسرحي لاجرلا لعج مث ؛ةرداغملا ىلع نيلفطتملا
 ًاحورج تكرتو عباصأو يدايأ تفسن دق فئاذقلا تناك .مهديمضتو نيباصملا ةجلاعم
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 اهل ىنست فيك :"وينوتنا" لءاست .اهقاس ترتب ةأرما ةمث تناكو .نادبألا يف ةرغفنم

 ةعيظف ةاناعم يناعت اهنأ دبال .هقشنتست يك ًالوحك اهلواني ناك امنيب ؛ةيح لظت نأ
 يلديصلا لصو .نكمي ام عرسأب اهبحن يضقت نأ ىنمتي نأ الإ ءرملا عسي ال ثيحب

 ىرخألا ةحصلا راد نم ءاج هنإ لاق .هيعارذ نيب ةريخألا اهسافنأ ظفلت ةأرملا تناك امنيب

 يتلا ىتوملا ثثج لقنب رمأ ؛لاحلا يفو .رادلا هذه يف مهددع ردقب اياحضلا ثيح

 يذلا (سودوناك) يف ٌديحولا صخشلا ناك .جاجدلا تيب ىلإ ةدحاو ةرظنب ع

 وينوتنا" دجو .عيمجلا ىدل ةنيكسلا هروضح عاشأ اذهلو ؛ةيبطلا ةبردلا ضعب كلمي
 سرسحلاب ةصاخلا عارذلا ةراش يدتري يبص نيبج ةجنفسإب حسق "انيرتاك" "افوناليف

 ىتح هدخ تخلسو هينيع ىدحإ تعلق دق فئاذقلا ىدحإ ةيظش تناك .يكيلوثاكلا

 .ضيفخ توصب هل ًةمينرت ندندت تناك امنيب لفطك اهب ًاقصتلم ناك .مظعلا

 مل .اهل قباسلا يقشلا تاملك لقن مث ؛(ةلاسر "واوج" ينغلبا) :اهل "وينوتنا" لاق

 ًاضماغ ًارس ةتماصلا ةنيزحلا ةليحنلا ةأرملا كلت تناك .ًاليلق ةءاميإلا ىلع "انيرتاك" دزت

 ةيئان هنيع تقولا يف ودبت تناك كلذ عمو ,ةصلخم ةعيطم ةذيملت تناك .هيلإ ةبسنلاب

 يف (عوسي ونينم) عراش يف "واوج توبا" عم شيعت تناك .درف لك نعو ءيش لك نع

 ناك .امهدحو دارفنالا نالضفي اناكو .بشخلا نم نيتيب نيب رروصحم ريغص خوك

 فلخ ةعورزملا ضرألا عطق راوجب ًاعم نايشمتي امهو ةدع تارم امهدهاش دق "وينوتنا"

 يقتلتس له) :هتلأس .يهتني ال هنأك ادب ثيدح امهقرغتسا دقو (وبماكوموا)

 ينإف ؛ةيدبألا ةنعللا ىناع ام اذإ هنأ هملعأ) .(؟هغلبأ نأ نيبحت اذام .امبر) .(؟"واوج"

 اا ا اللا لقت يسيصت ونكت نأ ليزا
 ىلإ قيرطلا يف ناعقي نينكسم يف نيفصوتسم ًاميقم ليللا ةيقب "وينوتنا" ىضمأ

 لك نولخي هودعاسم ناك امنيبو .ناريجلا رود ىلإ امهينكاس لقن نأ دعب (وباومرج)
 داع ؛ةيودألاو ءاملا لوطسو تايتاطبلاو ةرسألاو ةيبشخلا تالامحلا نورخأ بلجيو عضوم

 تمت ناو ةنمات ةرمشم ضرألا هذه لعجت نأ ًاقاش ًالمع ناك دقل .هب دبتساف نزحلا

 ةرذلا ةعارزل حلصتل دصستو بلقتو ةيرخصلا ضرألا هذه رّفحت نأو .يرلا تاونق

 بلج ًاقاش ًالمع ناك امك .رمحألاو رفصألا خيطبلاو ركسلا بصق .ءالقابلاو ءايبوللاو

 يه ام ىلع بئارزلاو لوقحلا هذه لعج بلطت دقل .اهريثكتو اهتيبرتو ءادجلاو زعملا
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 يذ يه .نآلاو .سانلا نم ريثكلا ندل نم سيركتلاو ناميإلاو لمعلا نم ريثكلا هيلع

 نيذلا سانلا اورمديل (سودوناك) ىلإ اولخدي نأ نوكشوي دونجلاو اهرمدت عفادملا نارين

 مهدعاسي مل نا دعب مهنيب اميف نواعتلاو هللا ةبحم يف شيعلل كانه اوعمجت دق اوناك

 ريثت تناك يتلا راكفألا هذه_ هنهذ نع راكفألا هذه درط ىلع هسفن عزا .ًاذبا دخا

 بالكلا نأب هربخيل نواعم ءاج .هدض (دشرملا) ظعو امللط يذلا بضغلا كلذ هيف

 .لتلا حفس ردح نومداق

 جرخأ .قرزلا_ رمحلا تازبلاب تصغ حوفسلاو :قاوبأ ةعلعل ةمث .ًارجف تقولا ناك

 دنعو .(هدنارغ وبماك) يف رجتملا بوص ادعو هبارج نم هسدسم "افوناليف وينوتنا"

 رهنلا تربع نأ قبس دونجلا نم بتارم نأ هنم ةدراي نيسمخ دعب ىلع ىأر .ًاماق هلوصو
 .هاجحتا لك يف رانلا ةقلطم .لهكلا "اريبمكام ميكاوي" قدنخ مهدت تذخأو

 ليماربلا فلخ ءرجتملا لخاد اوسرتمت دق نيدعاسملا نم ةتسو "ويرونوه" ناك

 ىلع هلانجرو“ريلوعتا" قلست كيختارؤذاقلا سايكاو:ضافقألاو ةرسالاو .ديضتلاو

 عضوم ىلع ًاثهال رثع .لخادلا ىلإ مهنورجي لخادلا يف نيذلا ناك ثيحو .ةعبرألا

 عطتسي مل ثيحب ةدشلا نم عفادملا فصق ناك .جراخلا ىلإ حضاولا بيوصتلاب هل حمسي

 نم لكشملا سارتملا لالخ نم قدح .نيقفرملا يسامتم نيبراقتم اناك ْنإو هيخأ عامس
 ىار .(انا اتناس)و (هيزوه واس) ةهج نم ةيتأ رابغ بحس كانه تناك .ةعونتم ءايشا

 رطخ .ًاّيش عيمجلا اووُشَي نأ نيلواحم تويبلا نوقرحي اوناك .بيهللا نم ةنسلأو ًاناخد

 عم ًاقرح ناتوقو ناقنتخت (انآ اتناس) يف كانه اتناك هيخأ ةجوزو هتجوز نأ هلابب

 ناخدلا بحس نيب نم دونج ةعضب زرب .هب دبتساف بضغلا داع .ةحصلا راد ىحرج
 ,عملت ةليوطلا مهقدانب بارح تناك .لامشلا ىلإو نيميلا ىلإ ةسارشب نورظني رابغلاو

 رأزف .سارتملا ىلع ًالعشم مهدحأ فذق .رمحلا ليطانبلاو قرزلا تارتسلا نودتري اوناكو
 برقا ردص وحن هسدسم بوصي وهو هئفطي نا هبناجب يذلا ىتفلا ىلع "وينوتنا"
 تداكو ءرابغلا ةفاثك ببسب ىمعأ نوكي داكي يئاوشع وحن ىلع رانلا قلطأ .يدنج

 ,ةيناث هاشح نيحو .هسدسم يف تاصاصر ةيأ قبت مل ىتح ءارجفتت نأ هينذأ اتلبط

 ًايقلتسم ,لعشملا ئفطي نأ هرمأ يذلا يبصلا "ميردب" دهاش ؛ليمرب ىلإ دونسم هرهظو
 سارتملا نإ ذإ هغلبي نأ عطتسي مل هنأ ديب .ىمدم هرهظو راقلاب ةخطلم ةبشخ فرط ىلع
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 !اورذاح) :نيرخآلاب خرص .امداصتف ةرسكلا زايتجال نايدنج رشحناو هراسي ىلإ فسخنا
 ةرجح يف ةقرطملا ةقطقط عمسو داع ىتح نييدنجلا ىلع رانلا قلطي رمتساو (!اورذاح

 ةثالث ناك ؛ةيدم هديبو امهغلب نيحو ءضرألا ىلع اطقس دق نايدنجلا ناك .ةغرافلا هسدسم

 ام يف رظن .ةميتشب ةنعط لك نيقفرم .مهنيكاكسب امهيلع زاهجإلا نولوتي هينواعم نم

 اب ؛ماري ام ىلع ءيش لك) :هلأس .ًامستبم ًاملاس "ويرونوه" ىري نأ حرفلا هرمغف .هلوح
 نع ًالضف نكل تمي مل ."ميردب" ىلع ةرظن يقليل ىضم .اباجيإ هوخأ ًاموأف .(؟هاّمع

 ىلع هعضوو ةرواجملا ةفرغلا ىلإ هلمح .قورحب نيتباصم هادي تناك .هرهظ يف يذلا حرجلا

 دعب هايعر دق "اينوتنأ" و وه ناكو ًاميتي ناك .عومدلاب ًالتبم ههجو ناك .تايناطبلا ضعب
 ,جراخلا يف ةيناث رانلا قالطإ ءدب هعامس دنعو .ريصق تقوب (سودوناك) يف امهرارقتسا

 .("ميردب" اي كاعرأل دوعأس) :ًالئاق هرداغو هاطغ

 ناكو ؛نييدنجلا دحأ صخت تناك ةيقدنب نم تارايع قلطي هوخأ ناك سارتملا يف
 بنا ىلا رقحناو: هسديسم ىشح "يتوعا"ناغا .ةنامشنالا ةرشك |: دس قف نوتؤافملا

 نم يتأي ناك رانلا قالطإ نأ ادب .(أوت مهنم نيرشع وحن ّرم) :هل لاق يذلا "ويرونوه"
 "ويرونوه" توص همس و (انأ اتناس) ردحنم ىلع راج وه ام ىلإ رظن .تاهجلا عيمج

 كلت يف حمل .(؟هاّمع اي .ةايحلا ديق ىلع نالازتال "واسنسا"و "اينوتنا" نأ نظتأ) :لوقي

 افيس ًاكسامو .عارذب ةيقدنب ًاننضتحم سارتملا ةلابق لحولا يف أددمم ًايدنج ةظحللا

 ,سارتملا يف ةحتف هل اوحتف .(ةحلسألا هذه ىلإ ةجاح يف اننإ) :لاق .ىرخألا ديلاب

 .هفيس عفري نأ يدنجلا لواح .ةيقدنبلا طقتليل ىنحنا نيحو .عراشلا ىلإ اهربع عفدناف

 .هلقث لكب هيلع هسفنب ىمرو .لجرلا نطب يف هتيدم سرغ .ةظحل ددرتي نأ نودبو
 عابق هالت ؤشجتلا هبشي ام قلطأ نأ دعب همسج تحت ةكرحلا نع يدنجلا مسج فقوت
 هجولا ىلمت .هتبعجو هتيقدنبو لجرلا فيس طقتلا ,هنم هتيدم بحس نيحو .ءاختراف

 ةاعرو نيحالفلا يف هأر املاط يذلا هوجولا نم عونلا كلذ ءرفصملا نوللا اذ يدامرلا

 نم رخآ ًايدنج نودرجي عراشلا يف هونواعمو "ويرونوه" ناك .ةظحل رم مدنب رعشف ؛رقبلا
 نأك ءلصو دق (عراشلا رمآ) ناك ."واوج توبأ" توص َرِيَم ,ةظحللا كلت يف .هتحلسأ

 .ءامدلاب نيخطلم مهلك ةثالثلا ناك .نالجر هعبتي .هقوست حيرلا

 .(؟كانه مكنم مك) :ةيانبلا ةهجاوب اوقيحي نأ هسفن تقولا يف مهيلإ امقم لاس

414 



 .(احيرج ؛لخادلا يف "ميردب"و ..ةعست) :"وينوتنا" باجأ

 نم ريثكلا لخاد هونج كانهف ,نيرذح اونوك .اومله) :ًاريدتسم "واوج توبا" لاق

 تاوطخ اطخو بصتتنا ذإ .ًاقلطم سرتحي مل قباسلا تاباصعلا لجر نأ ديب .(تويبلا

 نم ةربقملاو سئانكلا نومجاهي مهنأ حضوي رمتسا امنيب عراشلا طسو ةثيثح ةعساو

 كرتيس اذه نإ ذإ ,كلذك ةهجلا هذه نم بارتقالا نم دونجلا عنم نم دبالو رهنلا ةيحان

 نكر دنع (سريترام) يف زجاحب (هدنارغ وبماك) ّدَّسِي نأ يغبني ناك .ًالوزعم (دشرملا)

 .ًابيرقت (وينوتنا وتناس) ةسينك
 دنع "وينوتنا" برغتسا دقو .ًابيرقت ةدراي ةئمثالث ةفاسم كانه نع مهلصفت تناك

 ضاقنأ .بوقثلاب ترخزو قيسأ نم تكد ةرمدم تويب :ةلاحلا رارضألا ىدم هتدهاشم

 ثثج كلذ لك طسو يفو .:ةمحفتم بشخ حاولأ ءرسكتم فوقس ديمرق ,ةموكم
 انهو .هتباذأو هتحسمو ءيش لك ملاعم تشوش رابغو ناخد نم بحسو .ةرشتنم

 راس .قرتحت نابم نم علدنت بيهل ةنسلأ . دونجلا فحز ىلع تامالع اهنأكو ؛كانهو

 اذه أموأ ."انيرتاك" ةلاسر هغلبأو "واوج توبأ" بناج ىلإ (سريترام) وحن ًاثيثح
 .(انيلدام ايرام) عراش لخدم دنع دونج ةيرود افداص ةأجفو .تفتلي نأ نود هسأرب

 تايرابم يف امك وجلا يف ةرئاط هتيدم السرم .ًابثاو ودعي "واوج" 'وينوتنا" ىأر

 ركعت ةظحل دغبو :هلوح نم دنت تاضاصرلا تناك :رانلا قلطأو كلذك وه عرج :فيدهعلا

 ةيتأ اهآر يتلا ةبرحلا ىدافتو هيمدق ىلع ضوهنلا نم نك هنكل .ضرألا ىلع طقسو

 اذإ ام فراع ريغ .لجرلا عم تامكللا لدابت .هعم لحولا يف ًاضرأ يدنجلا ٌرجو ؛هبوص

 توبأ" ناعأ .يختريو ئفكني يدنجلا رعش ةرغ نيح ىلعو .ال مأ هدي يف هتيدم تناك
 .ضوهنلا يف "وينوتنا" ”واوج

 .(تادازملاو شيطارخلاو بارحلا_ بالكلا ةحلسأ اوعمجا) :هسفن تقولا يف رمأ

 .رخآلا نواعملا ."ويساتسنا" قوف نينحنم نينواعملا نم نانثاو "ويرونوه" ناك
 ثثجلا وبحسا .تام دقف .مكسفنأ اوفلكت ال) :"واوج توبأ" مهفقوأ .هعفر نولواحي

 .(عراشلا زجحل اهمادختسا عيطتسن .مكعم

 هاجتا يف ريسي عرشو مدقلا نم ةثج برقأب كسمأ .نورخآلا هوذح وذحي يكو
 ىلع ةدم ذنم نيفكاع عراشلا لخدم دنع (راصنألا) نم ريثك كانه ناك .(سريترام)
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 وينوتنا" عرش .ديلا لوانتم يف هيلع روثعلا نم نونكمتي ءيش يأب سارتملا ةماقإ

 رهظ ناوث عضب دعب .عفادم يودو تاقلط عامس مهنكمي ناك .مهعم لمعلاب "افوناليف

 يف "وينوتنا" دعاسي ناك يذلا ."واوج توبا" ربخيل يكيلوثاكلا سرحلل عبات يبص

 .كرابملا حيسملا دبعم ىلع نوفحزي اوداع ةقطارهلا نأب .تابرعلا ىدحإ بيلاود عفر
 ةحاسلا اولخد .ايرج (راصنألا) هعبتف ؛(كانه ىلإ عيمجلا عجريل) :"واوج توبا" حاص

 رقشأ باش مهدوقي اههاجتاب ةربقملا نم دونجلا نم ددع هيف جرخ يذلا هسفن تقولا يف

 ةريغصلا ةسينكلا نم فثكم قالطإ فَقوأ .سدسم نم رانلا قلطيو فيسب حولي

 "واوج توبا" "وينوتنا" عمس .مدقتلا نع دونجلا هؤانب يراجلا دبعملا حطسو جاربألاو

 ىلإ اومضنيل سئانكلا لخاد نم لاجرلا نم تارشع قفدت .(مهودراط ,مهودراط) :رازي

 هعم ثدحتيو (عراشلا رمآ) كردي نيمدقلا يراعلا مخضلا "ريبكلا واوج" ىأر .ةدراطملا

 (قنايودك نانن) (راضتألا) لوخو.نتعو .ةريبقملا فلخ درتملا قدتحت نقل .يرجي وهو

 دهاش نزح اضرأ ديسك فق نق ناك يذلا رينو" كذا ,ضادضتلا نملباري ورنا

 وأ تويبلاب اومتحي نأ هءارو اوناك نم ىلإ ريشي وهو عراشلا طسو ًافقاو "واوج توبأ"
 .(لَتْقَي فوسل) :لاحوألا يف اوحطبني

 ىلإ دع) :هتذأ يف رسأو هيناج ىلإ ءاضقرقلا نسلجو "ريتوقنا"ثيع ىلإ زاسوت
 ىلإ ؛ءارولا ىلإ مهعفدنو انه نم دونجلا ءالؤه حيزن نأ انيلع .هدس مكحاو سارتملا

 .(ىرخألا ةيحانلا نم مهللست مدع نّمأو عجرا .مهيلع "وجاب" يضقيس ثيح
 ةرشعو نونواعملاو "ويرونوه" هعبتي ًابيآ ةظحل دعب ضكرو باجيإلاب "وينوتنا" أموأ

 ةيمعو ىلا وفيا دخا هلا اديان ار غوبم اك )اون( سويقز ان عطاقت ىلإ نيرخآ لاجر

 هن دهون .هتاينألا ظنت كيك فرحت تنا) :دنمقت: ىلإ تدع ارهفابس نش قينيو ارهخا

 ةحاسلا يف ىتلا ضاقنألاو ثثجلا اوديعي نأ لاجرلا رمأ .(ًامامت .اذه .نآلا هيلإ جاَتحَي

 لخاد نم تاخرص .ءيجملاو حاورلا ةلاجع طسو .عمس ىتح مهدعاسو سارتملا ىلإ

 يدنجلا ىلع رانلا قلطأو ,رادجلا يف ةحتف ةلكرب حتف ذإ ءلخد نم لوأ ناك .تايانبلا

 ناك هلتق يذلا يدنجلا نأ ؛اهدشنم .كردأ .هيبقع ىلع ءاصفرقلا ًاسلاج ناك يذلا

 داق ار دقرملا نمءامل راض ده ناكوتا ديأل ىدقملا محللا نم ةعطق هدي يىفف .لكأي

 كانه ناكو ,هنطب يف ةبرح تزرغ دقو رضتحي هبناجب ًايقلتسم لهكلا رادلا بحاص
 ءيش لك يسن ىتح_ ًاعئاج ناك مك) :ركف .عله يف نوخرصي راغص لافطأ ةثالث
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 نكاسملا عيمج لاجر ةسمخو شتف .(ددقملا محللا نم ةمقل ءاقل هعرصم يف ببستو

 فوقس .ىضوف :لاتق تاحاس لثم اهلك تدب .ةحاسلاو مراشلا ةياهن نيب ةعقاولا

 نوحلسم لافطأو لوهكو ةوسن مهتيح .ًابرإ ًابرإ تمطحت ءايشأ ؛ةعوزنم ناردج ؛ةروقبم
 دجو .سمحتملا سوهب رثرثي أدب مهصعبو ؛مههوجو ىلع حايترا تارظنب راذمو فراجمب

 ناك .سارتملا ىلإ امهلقن هلاجرو وه برش نا دعبو .ءاملا نم نيلطس تويبلا دحأ يف

 سارتملا ىقترا ذإو .جاهتبا لكب ءاملا نورخآلاو "ويرونوه" برش فيك دهاشي نأ هنكمي
 يف ديحولا ميقتسملا عراشلا ناك .ثثجلاو ءايشألا فلتخم ىلإ رظنلا سلتخي عرش

 ريزغ ران قالطإ هنيمي ىلع عفتري ءاروجهم .(هدنارغ وبماك) وهو ؛.(سودوناك) عيمج

 ناك .(هامع اي "وبماكوموا" يف بعص عضولا) :"ويرونوه" لاق .ةقرتحملا ينابملا طسو

 نم بالكلا نكمتي نل) :لاقو هل "وينوتنا" مستبا .ًاقرع رطقي نوللا يزمرق ههجو
 فق انام اكل انقيط) +" ويزوتوفلا فاح كلزتك نيبلا اذه نش اعارتخا

 ًابيرقت تاصاصر ةيأ قبت مل ذإ_. هسدسم وشح ديعي ناك امنيبو «ةبرع ىلع "وينوتنا"
 نآلا نوحلسم (راصنألا) رثكأ نأ ظحال_ هطسو ىلع ةدودشملا شيطارخلا ةقطنأ يف

 .برحلا نوبسكي اوعرش دقل .دونجلا نم اهيلع اولوتسا قدانبب

 يتحتلا ردحنملا ىلع ؛لفسألا يف كانه ."اينيلدراس" نيتقيقشلا ةأجف ركذت

 .(انا اتناس)ل

 ريس دقفتأل ةحصلا راد ىلإ تبهذ يننإ "واوج" ل لقو ءانه قبا) :هيخأل لاق

 .(كانه رومألا

 ةيحانلا ىلإ الزان بثوو ؛بابذلاب جعت ثثج ىلع اسئاد سارتملا ىلعأ ىلإ دعص

 باجأ .(؟ينوبقعتت نأ مكرمأ ْنَم) :مهب حاص .(راصنألا) نم ةعبرأ هعبت .ىرخألا

 مهسفنأ اودجو دقف ؛بيجي يك تقولا نم ًاعستم دجي مل .("واوج توبا") :مهدحأ

 رودي لاتق كانه ناك .(وردب ناس) يف قدانبلا صاصر نم لباو ةرمغ يف نيروصحم

 وبماك) ىلإ اوداع .عراشلا لوط ىلع تويبلا لخادو حوطسلا ىلعو باوبألا لخادم يف

 نأ نود هاجتالا كلذ نم (انآ اتناس) بوص مهقيرط اوقشي نأ اوعاطتساو (هدنارغ

 رودلا ىدحإ فلخ اومثج .(انآ اتناس) يف تاقالطإ كانه تناك هنأ ديب .دونجلا اوقالي

 راد برق ءمامأ ىلاف .هلوح ةرظن رجتملا بحاص ىقلأ .اهنم دعاصتي ناخدلا ناك يتلا
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 :لاق .كانه نم ىتأي قالطإلا ناكو ناخدلا نم ىرخأ ةباحس ةمث تناك .ةحصلا

 نوفحزي ةعبرألا (راصنألا) ىأر ًامدق فحز نيح .نكل .(انه اورظتنا ءرثكأ برتقأس)

 ىلع مهنارين نويوصي دونج ةتس هنم تادراي عضب دعب ىلع حمل ًاريخأ .هبناج ىلإ
 ىلع هعبصأ ًاعضاو .هاقاس هنكف ام عرسأب مهوحن ادعو ضهن .مهيلع سيلو .تويبلا

 تارايعلا عيمج هيلع قلطأف .دونجلا دحا تفتلا ىتح رانلا قلطي مل هنكل .هسدسم دان

 وأ .همجاهم يقاسب كسمأو ضرألا ىلع ىوه .هيلع لبقم رخآ ىلع هتيدمب ىمرو ةتسلا
 دحأ لاق .هتوق لكبو ,يردي ال ثيح نم هقنخي 6-5 ىفلأو ءرخآ يدنج يقاس

 ..امهتاصاصر ءامهاتيقدنب) :هباوج ناك .("وينوتنا" اي نيبلك تلتق دق) :(راصنألا)

 :نرسهعم هنراعس نيهراتك كالا قنزمز توسلا تاونا ةحتن ( ةيفح افدخ

 هنو اايرتاك#“ نيه روو "وايشس |" كلذك ناو ان رعد" هحجوز ثنا نوعواب
 ."واوج عروبأ

 .(رهنلا ىلإ نوبثي مهو مهيلإ رظنا ..مهيلإ رظنا) :هايإ ًانضاح (راصنألا) دحأ لاق

 ردحنم يف حوطسلا محَدْرم ىلع .ةيركسعلا تازبلاب ىرخأ تاماق كانه تناك

 ناكو .ةسووهم ةسامحب لعلا تابنج يقترت ؛لامشلا ىلإو نيميلا ىلإ (انآ اتناس)

 مالظلا وه رثكأ هرظن بلج ام نكل .هقدانب مهضعب ىمر نأ دعب .رهنلا ىلإ نوبثي نورخآ

 اومله .مهنم مهتحلسأ ذخأتس) :هتوص ىلعأب حاص .ًابيرق مهيلع ليللا لحيس .عمجتملا

 هعم (راصنألا) نم رفن ضكر .(ةزجنم فصن ةمهملا كرتن نأ عيطتسن ال نحن .دالوأ اي

 شاع ."لاجدلا حيسملا" طقسيلو ةيروهمجلا طقستل) :حيصي مهدحأ أدبو ءرهنلا وحن

 :(كرابلا خيسلاو "نقرملا

 الع د6 6

 مب مانملاو ةظقيلا نيب ٌدحلا شوشت ٌةوفغ نإ ذإ ,نئاكلا ريغو نئاكلا .كاذ ةملح يف

 سحي ء(رودافلس) يف برطضملا ريغصلا هتيب يف ةينويفألا يلايللا ضعبب هركذي
 دق هنكل .مني مل هنأب (سايستون يد لانروج) ةفيحصل رصبلا ريصق يفحصلا لسارملا

 يف ةماقإلا هنوكراشي اوناك نيذلا هوجولا يمميدع روضحلا كئلوأ ربخأو ىغصأو ثدحت

 امع هيدل ةركف ال ثيح .أوسألا رطشلا عيضم ريغ هنأب نيقي اللاو عوجلاو ةباغلا

 هتاباتكب ءيلملا قرولا تاّقلو ريبكلا يدلجلا هبارج َعّيضم لب .راهنلا لولح دنع ثدحيس

418 



 دق هنأ نم نقيتم هنإ .ةفيظنلا سبالملا نم هيدل امم ليلقلا تايط نيب اهّقل دق ناك يتلا

 هيدل يذلا ربحلا لك دفن نيح .نيموي لبقف_ اهنم لجخي رومأ نع كلذك مهربخأ
 دارفأ دحأ ناك ول امك ءاكب ةبون هتباصأ ءزولا شير نم عونصملا ريخألا هعاري رسكناو

 يذلا وخرلا ككفتملا نقيتماللا وحنلا ىلع نقيتم - نّقيتم هنأ امك .تام دق هترسأ

 لاوط غضمي ناك هنأب - نويفألا هلاع ىف: ىفلتي وأ لاقي وأ ,ءيش لك هيف ثدحي

 كلذكو ,تارشحلا امبرو .تانيصغلاو قاروألاو شئاشحلا ةنفح .ززقت نود نمو ءليللا

 ناك يتلا .ةدماجلا وأ ةجزللا ,ةسبايلا وأ ةبطرلا داوملا نم ةيوهلا ةددحم ريغ ءازجأ

 تافارتعالا نم عمس دق هنأب نقيتم هنأ امك_ دي ىلإ دي نم هؤاقفرو وه اهلوادتي
 دقل .(اهادع ام .ًادج نوفئاخ انعيمج) :ركفي .اهب ىلدأ دق هنأ نظي ام ردقب ةميمحلا

 - هرودب وه هدسوت يذلاو .ًةداسو همدختسا دق ناك يذلا_ "ميكاوي" بألا فرتعا

 كلت ىلإ طوبرم وهو .طقف موي لبق ,يقيقحلا فوخلا وه ام فشتكا هنإ :ًايفاو افارتعا

 باهذ ًابقارم .رانلا قالطإ ًاعماس .هتبقر رحنيل يدنج ءيجي نأ ًارظتنم ءكانه ةرجشلا

 هفوخ نم ربكأو .ًاقباس هب سَحَأ ام لك نم دشأ فوخ هنإ ءىحرجلا لوصوو مهبايإو قلخلا

 .ءايشألا هذه يروخلا لاق له .ناطيشلا وأ ميحجلا كلذ يف امب صخش يأ وأ ءيش يأ نم

 تلاق يذلا وه ًافوخ دشأ ناك يذلا نككل ؟رخاو نا نيب همالك نع هللا ةرفغم ًايجار .ًالولوم

 .داح ليئض توصب .ةلصاوتملا ةرثرثلاو ةلولولا نع فكي مل هنأل كلذ ميا

 ماظعلا ميدع لجر نعو :ءابوقأ لاجرو رجغ نعو ؛تايحتلم ءاسن نع ,هندب هودشلا ٍهوشتم

 ؟هتدلاو يه نوكت نأ نكميأ ؟مزقلا لكش نوكب نأ نكمي ام ته ىولبأ عيطتسي

 نم أوسأ وه امم هب سحت يذلا ام ؟ةفئاخ نوكت الأ نكمي فيك ؟انه هنالعفي يذلا ام

 ًاريمدت رثكأ ؛معانلا ةأرملا توص يف ًائيش رصبلا ريصق يفحصلا ظحال دقف ؟فوخلا

 لمحي يذلا ديحولا ءيشلا طق اهيف ركذت مل يتلا ةعطقتملا ةمهمهلا يف .ًابركو ةيواسأمو

 ام صخش دانع نع ثدحتلا ىلع ترصتقا لب .توملا نم فونخلا وهو الأ_ ىنعم يأ

 نوكت نأ نكمي له .تاقولخملا فونص لك همهتلت .دمجتي ؛لتبي نفد ريغ نم كرتو تام

 ؟نونملا نوي ةقئاك انوي تناك اننأل :انئاخ دعب مل 1

 ةرضخلا ىلإ ًابراض ًاتهاب اءوض ىري (!يتراظن) :ركفي .هنضخي صخشب سحب

 "ميكاوي" بألا عمسي .هلوح ام لك سسحتيو .همسج ىلع تبري نيحو .كرحتت ًافايطأو
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 رثعي ًاريخأ .("يبموك" ىلإ قيرطلا دجن نأ لواحنل .رجفلا حال دق اه .ظقيتسا) :لوقي
 امنيبو .(نسح ..نسح) :ئتأتيو ضهني مث اهفظني .ةميلس .هيقاس نيب هتراظن ىلع
 لثم ًاريغص ًايقيقح ًامزق :(مرقلا) ىري .حضاو وحن ىلع ملاعلا نيبتيو هتراظن عضي

 قرعُت ال ةأرما ديب كسي هنإ .نوضغلاب دّعجم هجوب ْنكل ؛هرمع نم ةرشاعلا يف دلو
 .طقف ًاماظعو ًادلج ودبت ىتح ًادج ةفيحن ءاهيفتك لوح لدسنم اهرعش .اهرمع ٌةقيقح
 اذإ ام رصبلا ريصق يفحصلا لءاستي .ةقزمم لامسأ امهبايثو ؛لحولاب ىطغم امهالك
 مزعب ريسي أوت عرش يذلا ناينبلا نيتملا ليئضلا يروخلا كلذكو .امهلثم كلذك وه ناك
 بألا لوقي ؟هسفن فاشكنالاو سؤبلاو ىضوفلا َءابطنا فّلخي ءسمشلا قرشم هاجتاب
 ضرَشْفيَف «قيرطلا اذه نم انبهذ ْنإف ."اليفافآ" نم ةيناثلا ةيحانلا يف اننإ) :"ميكاوي"

 يأ كانه نوكي الأ هللا ضْقَيل ."وغنادنب" ىلإ يضفملا بردلا ثيح ىلإ جرخن نأ
 رار اسال ١ تلاه نون دنع كلا رسل بعت نحصل ركذ + درك
 .(لمقلا انتياهن نوكتس .كاذ يف الو ركسعملا اذه يف نحن الف .ًاقالطإ ءيش ال نحن

 (مزقلا)و فجعألا ةأرملا ماوق همامأ ًادهاشمو .هبعت مدع نم برغتسا دقو ايشام يضمي

 .بكرلا نع فلختي ال يك اهفلخ بئاولا
 رجفلا يفو .ةملك يأ اولدابتي نأ نود وحنلا اذه ىلع ةليوط هدم ريسلا نولصاوي

 الو حضتت ال ةدع تاوصأ نم ىضوفو ءزئت تارشحو ءودشت ًارويط نوعمسي قرشملا

 ,امبر راجفنا ءقوب ليوع ,سيقاون ,ةعطقتم تاقالطإ :رثكأف رثكأ ًاولع دادزت «قستت
 هنا ودب ذإ «الادبش الو انيق ال مسجلا ليفضلا سقلا فرحتي أل ءافر ةيرشب تاويضأ

 ىلع رضعقت ىتح ةصقانتم :ةفاثك فخت ةباغلا راجشأ أدبت .بهاذ وه نيأ ىلا فرغي

 نوشمي .رادحنالا ديدش فوشكم فير ىلإ فاطملا ةقاخ يف لوحتت مث ءرابصلاو جسوعلا

 ةعاس فصن دعبو .نيميلا ىلع نئاكلا رظنملا مهنع بجحي عفترم يرخص فرج ةازاومب

 ريصق يفحصلا عمسي ,هسفن تقولا يفو .يرخصلا ءوتنلا اذهل ةمقلا طخ نوغلبي

 اَمأ .مهسوؤر قوف اونوكي نأ نوداكي دونج :كلذ ببس ىريو يروخلا فاته رصبلا

 :رصبلا ريصق يفحصلا متمتي .(راصنألا) لاجرف ؛نيبناجلا الك ىلعو .مهمامأو مهفلخ

 : (مزقلا) قعزي .ءيش لك نايسنو هينيع قلغو دوعقلا يف ةبغرلاب رعشي .(فولأ)
 ,راظنألا نع ًاليلق ىفختيل هيتبكر ىلع سقلا وشجي .(يرظنا .”اميروج" اي يرظنا)
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 نأ ىلإ انيهتنا دقل١) :(مزقلا) سمهي .كلذك ءاصفرقلا هوقفارم سلجيو .قفألا لايح

 اهنإ ..ةكرعم تسيل هذه) :رصبلا ريصق يفحصلا ركفي . (امامت ةكرعملا طسو يف نوكن

 ىسني هلعجي لفسألا ىلإ لتلا تابنج ىلع حضتي ذخأ يذلا دهشملا ْنِإ .(ةركنم ةميزه

 مهاهو .ةحرابلا ةليل اوجسني مل ."سوتام اينوك" دئارلا ةحيصنب اولفحي مل ,نذإ .هفوخ

 "ودترامات" نيقعلا ءاش انك مطقف نآلا كلذ نولعُفي

 ليكشت وأ ماظن نود لفسألا ىلإ ةعساو ةحاس مهب رخزت نيذلا دونجلا عومج نإ

 ,ةمات ىضوف يف .ىرخأ عقاوم يف ديعب دعب ىلع نيرثتنمو .عقاوم يف نيمحازتم
 مهفاتكأ ىلع مهقدانب نيقلمو تالاقنلا نيلماحو مهءارو يبطلا فنصلا تابرع نيّراج

 ةبيتكلاب مهل هبش ال ءالؤه ,تازاكعو ايصع اهتليعسم نأ تناك ةرزؤسضةرأب

 ادج ةطبضنملا ةقرفلا كلت ءاهركذتي يتلا "رازيس اريروم" ديقعلل ةعباتلا ةعباسلا

 مهنإ مأ ؟يلاعألا يف كانه .مهءارو ديقعلا اونفد له .اهكلسمو اهسبلم يف ةقيقدلاو

 ؟تابرعلا هذه ىدحإ يف وا تالاقنلا هذه ىدحإ ىلع هنامثج نوبلاج

 .(؟امبر ,ةنده ؟ اوحلطصا دق اونوكي نأ نكمي له) :هبناج نم يروخلا متمتي

 نأ ًادج حيحصلا نم نكل .اهب ريكفتلا نكمي ال اهنأب ةحلاصملا ةركف هتفقوتسا

 (راصنألا) و دونجلاف كلذ عمو .كانه لاتق ال .لفسألا يف كانه يرجي ًابيرغ ًائيش

 ةريصقلا هترظن بثت .ةظحل لك يف رثكأف رثكأ نوبرتقي .ضعب مهضعب نم نوبيرق
 ةيرشبلا لتكلا كلت ءىرخأ ىلإ (راصنألا) نم ةعامج نم .حماج ملح يف امك ,ةهرشلا

 تاوارهلاو تانيبرقلاو شرلا قدانبب ةحلسملاو ؛ةبيرغ سبالم ةيدترملاو .فصوت ال يتلا

 .شامقلا نم عطقب اهسوؤر ةفأآللاو ءراجحألاو باشنلا ساوقأو ,يراذملاو لجانملاو

 ىرحألاب وأ ,مهنوبقعتي نيذلا كئلوأ لثم ؛كابترالاو ىضوفلل ًآاميسجت ودبت يتلاو
 .مهنوبحاصيو مهنوقفاري

 اونوكي نأ نكميأ ؟اوملستسا دق دونجلا نوكي نأ نكميأ) :"ميكاوي" بألا لوقي

 .(ىرسأ مهيذخأ

 دونجلا قفد يبناج ىلع .تاردحنملا ءاقترا يف ةيضام ةريفغلا (راصنألا) عومج نإ

 ىلع .سيل .تاقالطإ ةمث تسيل نكل .رثكأف رثكأ مهيلع ةقبطم ءىراكسلاك نيمئاهلا

 نم فثكم قالطإ_ ةحرابلا (سودوناك١) يف ناك يذلا يودلا نم عونلا كلذ لاح يأ
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 :نخاوا نيب هع اهنا لصت ةعطقتم تاقلط تناك نإو_ فئاذقلا ريجفتو قدانبلا

 ؟كلذ ريغ تاوصألا نم فتنلا هذه نوكت نأ نكمي ام .مئاتشو تانعل ءادصأ كلذكو

 ةرخؤملا سرح يف "اكور اد وامولاس" بيقنلا ىلع ةأجف رصبلا ريصق يفحصلا فرعتي

 .سئابلا لترلا كلذ نم
 ,نيقابلا فلخ ةديعب ةفاسم ىلع مهمادقأ نيررجملا دونجلا نم ةليلقلا ةئفلا دجت

 امامت ةلوزعم اهسفن ؛ةمحر نود نم طايسلاب دّلجت لاغب اهبحست عفادم ةعبرأ مهعمو

 .تاوقلا ةيقب نع اهلزعتو نيحانجلا نم (راصنألا) نم ةعامج ةأجف اهيلع ضقنت نيح

 اد وامولاس" وه رمآلا طباضلا نأب رصبلا ريصق يفحصلا نقيتيو .ًاماق عفادملا فقوتت

 امنيب هلاجر نم يلاتلا ىلإ دحاو نم : ايمدسما انمس داماح ودع اذه ناكر... "كروز

 ,بير نود .رماوألا مهيلإ ردصيل .عفادملاو لاغبلا تاعومجم لوح نومحازتي اوناك

 ريغصلا هبراش ركذتي .مهب نوقيحي (راصنألا) ناك امنيب رارمتسالا ىلع مهثحيو
 نع عطقني ال يذلا همالكو_ *(قونتملا) هنومسي طابضلا هؤاقفر ناكو_ صوصقملا

 عفادم ءازجأ ةقد نعو .ةروصملا (يلبموك) سراهف يف هنع نلعملا ينفلا مدقتلا

 ٍتاّبه رصبلا ريصق يفحصلا ةيؤر ىدل .ًابقلو ًامسا اهاطعأ يتلا عفادملا نعو ؛(بورك)

 عطتسي مل نإو بيرق دج ىدم نم رانلا قالطإ نولدابتي مهنأ كردي :ناخدلا نم اراغص

 ام مهنإ) :ركفي .رخآ هاجتا يف حيرلا بوبهل ًارظن قدانبلا تاقلط عامس نورخآلاو وه
 يأ نحن عمسن ملو ءتقولا اذه لاوط نوقاشتيو نولتاقتيو رانلا قالطإ نولدابتي اوئتف
 ةأجف راظنألا نع يفتخت عفادملاو دونجلا ةعومجم نإ ذإ ريكفتلا نع فقوتي مث .(ءيش

 ريصق يفحصلا دهاشي .ةعومجملا ىلع ضاضقنالاب هب نوطيحملا ( (راصنألا) ) موقي نيح

 عضب دمصي فيسلا رهاشلا طباضلا .هوف رغفناو هانفج جلتخاو هانيع تفرط دقو ءرصبلا
 هنوكت دق امو ةريبكلاو ةريغصلا لجانملاو يراذملاو قزاعملاو تاورهلا تابرض ءازإ ناوث

 دوشح ةأطو تحت ؛هلاجر لثم ءراظنألا نع يفتخي نأ لبق .نوللا ةتاقلا ءايشألا كلت

 ديب .مهعمسي نأ نود ببر الب ؛نيخراص نآلا مهيلع نوضقني اوذخأ نيذلا نيمجاهملا
 .كلذك يه راظنألا نع تباغ نإو دكؤم وحن ىلع لاغبلا جيحش عمسي هنأ

 (مجرتملا) . ًارهظمو ًاسبلم ةقانألا زرط رخآ عبتي صخش ٠ قّونتملا *
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 هنم دهاش يذلا ةورذلا فرح نم يرخصلا فرجلا ىلع ًاماقت ًاديحو كرث دق هنأ كردي

 هيلإ ىهتنا يذلا ققحملا توم او رسألا يف ةعباسلا ةبيتكلل ةعباتلا ةيعفدملا فنص عوقو
 دعب ىلع حفسلا ردح لورهي (يبموك) ةسينك يعار نإ .هيف نولماعلا دونجلاو طباضلا

 (راصنألا) بوص نيهجتم .(مزقلا)و ةأرملا هعبتت ,لفسألا ىلإ ةدراي نيثالث وأ نيرشع
 ضهني مث وبحيف .أاوسأ كانه ًاديحو هئاقب نم فوخلا نكل .ددرتلا دشأ ددرتي .ةرشابم

 ,ةيناث ضهني .طقسي «قلزني رثعتي .مهايإ ابقعتم حفسلا ردح يرجي عرشيو هيمدق ىلع
 تلام هوجو كانه .مهودهاش دق (راصنألا) نم ريثكلا .هنزاوت ىلع ظفاحي نأ لراعي

 ةكرحلا قرخأ هنوك ببسب جرح اب ًارعاش ردحني ناك امنيب ءردحنملا هاجتاب تلعو ءارولا ىلإ
 ائيش .همامأ تادراي رشع دعب ىلع نآلا ادغ يذلا ,.(يبموك) يروخ لوقي .نيمدقلا رثعتم

 بسكي يكلو ؟هلذخيو هنوخي له .(راصنألل) تاكرحو تاراشإب ئمويو حيصيو ام

 ىلع ًاطوبه «ةيناث جرحدتلاب عرشي ؟كلذ لعفيس له ؟يدنج هنأب مهربخيس له .مهتاضرم

 ناك .لجخ وأ ملأب رعشي نأ نود «ليمربك جرحدتيو بلقتي .رصبلل عتمم وحن ىلع .لتلا

 لواحيو ًاريخأ فقوتي نيح .هينذأ ىلع ةتبثم ةزجعمب لظت يتلا ؛هتراظن ديحولا هسجاه

 موقت ىتح مايقلا نع زجعلا ةجرد ىلإ عاترم ,هودشم .ضوضرم ,ءقوحسم هنكل .ضوهنلا
 .قئاعي وهو 'ميكاوي" بألا دهاشيو .(ًاركش) :متمتي .ًايدسج هعفرب عرذألا نم ةدع جاوزأ

 .نيلعفنم .نيشهدنم نيمستبم (راصنألا) نم لاجر فرط نم هرهظ ىلع تبريو هادي مَنْلَتو

 .(ينولتقي نلف مهاهن اذإو .هنوفرعي مهنإ) :ركفي

 يذ ؛نيطلاب خطلم ةينبلا يوق ليوط لجر ىلإ هثيدح اهجوم "ميكاوي" بألا لوقي
 اوعمجت باقرلا لوح شيطارخلا نم ةقطنأ يوذ لاجر نم طهر طسو فقاو .حّولم دلج

 ديرأ .تبره دقف ..ينولتقي مل .ًاحبش سيلو ًايصخش انأ .ًالعف اذ انأ اه) :هلوح

 (.تدعاس انه نم جرخأ نأ ةيرا؛"واوح توبأ" اي "ىضوك" ىلا :تاهذلا

 لك نم ران قالطإ كانه نأ ىرت الأ .رطخ هنإ .هاتبأ اي ليحتسم) :لجرلا بيجي
 . (اهرازوأ برحلا عضت نأ ىلإ "هتنوموليب" ىلإ بهذا .بناج

 وه ”سودوناك" يف "واوج توبأ" ؟"واوج توبأ") :رصبلا ريصق يفحصلا ركفي

 ًادراب همد يرجيف ؛ةيحان لك نم قدانبلا نم ةئجافم ةيلاع تاقالطإ عمسي .(؟ًاضيأ

 عبرألا نويعلا وذ اذ وه نم) :هيلإ ًاريشم .لوقي ”واوج توبأ" عمسي .هقورع يف
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 .ةأرملا هذهو .ًايدنج سيل هنإ .برهلا ىلع يندعاس يفحص هنإ .معن يأ) .(؟اذه
 "واوج توبأ" لوقي .قدانبلا تاقالطإ ببسب هتلمج متخي نأ عيطتسي ال هنكل ا

 نهذا] :انوقو.هننونرطتخي اوناك نينلا (رايضتألا) عشب انرك ردجتملا طوع | دين وهو

 ةأجف رصبلا ريصق يفحصلا حملي .(كانه نم مهاندرط دقل .هاتبأ اي "هتنوموليب" ىلإ

 ةمث .ًاعله نيراف نيتتشم دونج طسو .هيديب هسأر ًاكسام .دعب نع "ودنرامات" ديقعلا
 .ًامات ككفت دق .ناكم لك يف رثعبت دق لترلا نأ ودبي .نامات بارطضاو ىضوف
 دهاشي .مهئارو نم نوبيرق مهودراطمو ءرذم رذش كانهو انه نوعفادتي دونجلاف

 نورشتني دونجلا ,نيطلاب ءيلم همفو ضرألا ىلع هتسلج نم ءرصبلا ريصق يفحصلا
 ىرخأ دعب ةرم هانيع دوعت مث .حفاكت ءيوهت تاماق ...طلاختت .مسقتت .ةعقب لثم

 مه له .هيلع نونحنم (راصنألا) نم ددع كانه ."ودنرامات" هيف عقو يذلا عضوملا ىلإ

 دهاشي ًاريخأو .ءاصفرقلا نيسلاج كلذ مزلتسي ام رثكأ نورخأتي مهنكل ؟هنولتقي
 هنودرجي مِهَنِإ يرجي ام ةفرعمل داهجإلا ةرثك نم نايوتكت هانيعو ءرصبلا ريصق يفحصلا

 .ىرعتيف هسبالم لك نم

 غضمي يلا ناسنإ لثم .هنأ كرديو صغي أدبيو .همف يف رم معطب ةأجف رعشي

 سكتنم نع هرظن عفري نأ نود ءقصبي .ًاضرأ هسفنب ىقلأ نيح همف لخد يذلا لحولا
 رانلا قلطي مهضعب_ هاجتا لك يف نورشعبتي مهنإ .تبه دق ةيتاع حير طسو .دنجلا
 عمو .ءاوهلا يف اهنوفذقي وأ ًاضرأ تالاقنلاو ةريخذلا قيدانصو حالسلا نومري نورخآو

 نوفذقي عولهلا مومحملا مهرقهقت يف مهنأ ىري نأ عيطتسي هنأ الإ ؛ًاريشك اوأن مهنأ
 مه :نورعتيأ ؟اذه ام .رودصلا ةمزحأو فاتكألا ةقطنأو مهتارتسو مهتاعبق كلذك

 ءيش يأ نم صلختلاب نوموقي مِهّنأ سدحلاب كردي ؟دهاشي يذلا نونجلا عون ام ؟ًاضيأ

 .جرملاو جرهلا ةرمغ يف (راصنألا) ةئيه اولحتني نأ نولمأي مهّنِإو ؛ًأادونج مهصّخشي دق

 لبق لعفي ناك املثم اماق ,ةيناث يرجلاب عرشيو هيمدق ىلع "ميكاوي" بألا ضهني
 ًاحئاص وأ اثدحتم .هيديب ًاحولم ,هسأر ًاكرحم .ةرملا هذه يف بيرغ وحن ىلع - ةظحل

 رانلا قالطإ طسو كانه لزان هنإ) :يفحصلا ركفي .ءاوسلا ىلع نيبّقعتملاو نيبّقعتملاب

 عله يف هيلإ رظنتف دوعت .ةأرلا يفيعي هانيع يقتلت .(لتقلاو نيكاكسلاب برضلاو

 بجي) :اهل فتهيو ءام عفادل ابيجتسم .رخآلا وه موقي مث .تمصب هتروشم ًةيجرتم
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 اهيمدق ىلع ضهنت .(اندعاسي نأ عيطتسي يذلا ديعولا وهف هم نقف نأ [نييلع

 وهو ,«بارتلاب خطلم ههجوو ناتظحاج اذه انيعو اهعم (مزقلا) ةبحاس يرجلاب عرشتو

 وأ ,هفوخ نأ ذإ رصبلا ريصق يفحصلا راظنأ نع نابيغي ام ناعرسو .هودع ء ءانثأ خرصي

 ذاهحو اهن: ةاكروو : مامأ نيل ًالئام .ةعرسب ضكري هنا .امهزواجتيف هديفي ,هيقاس لوط

 ًايسيطانغم مونملاك ركفي .سّكنم هسأرو ؛لامشلا تاذو نيميلا تاذ كحضم وحن ىلع

 همسا لمحت .هبناج نم ةقرام زئت يتلاو ةرارحلا نم ةجهوتملا تاصاصرلا كلت ىدحإ ناب
 تارا وأ لجاتملا و] نكاكسشلا هذه سا ناو ككابف اهبلا ودعي ناو ايم انودط

 نم بحس طسو هودع لصاوي هنكل .نونجملا هعافدنال ادح عضتل هرظتنت .ىري يتلا

 رودت يتلا هفارطأو ,ةنيتملا ةريغصلا (يبموك) يروخ ةماق رخآو نآ نيب احمال رابغلا

 تشن ةاهن و. ةتاث قايبف ةوعروت ةازم 0 نع بيغي وهو .ءاوهلا ةنوحاط عرذأ نارود

 مل ؟ اذكه ودعي اذامل ؟بهاذ نيأ ىلإ) : ابضغ مدتحيو بسي وهو ركفي . ًايلك رظنلا نع

 ,ناسللا يلدتم ودعي هنأل_ ًاماق دا عوطقم هنأ عمو .(؟انولتقيو هولتقي نأ كيوت

 ام لكب َودعلا لصاوي هنإف_ هتراظن يطغي يذلا رابغلا ببسب ىري داكيال ؛بارتلا علبي

 ."ميكاوي" بألا ىلع دمتعت هتايح نأ هيف تقبت يتلا ةليلقلا ةوقلا هملعت ذإ ؛هتقاط يف

 روعشب سحي ؛بعت نم هنالذخت هيقاس نأل وأ ةرثع رثإ ءضرألا ىلع طقسي نيح
 هيتئر لخاد ىلإ ءاوهلا رسقي نا لواجيو هيبعارذ: ىلع هيسار دنتسي .حايترالا نم بيرغ

 زعم افينقف ًانيهو. .ظكرلا يف لارستلالا نم لطفأ ثولا ةبلق كاضين غيستلو
 علخي .ًايقتي ال هنكل عوهتيو هتدعم يف ليلع هنأ .هيغدص ضبن ؤطابتب سحيو هءوده

 هصّلخ دقف ءيش يأ همهي الو فاخي ال .سانلاب طاحم هنإ .اهديعي مث اهفظنيو هتراظن

 ىلع .هب ئرما يأ مامتها مدع كلذ ىلإ فاضي .ماهوألاو كوكشلاو فواخملا نم هؤايعإ

 ناعدخنت ال هينيع نكل .بارحلاو ةريخذلاو قدانبلا عمج يف نوضام لاجرلاف .ودبي ام

 ,ناكم لك يفو .كانهو انه (راصنألا) تاعامج نأ ىلوألا ةظحللا نم فرعي ذإ

 يتلا اهسفن ةرباثملاب .ةريبكلا مهلجانم نادبألا نع سوؤرلا عطق يف كلذك نوضام
 اهسخن وأ شيخا نفاسكا يف سوؤرلا يمرو ,زعملاو سوماجلا سوؤر اهب نوعطقي

 وأ ءاهب (راصنألا) اوسخنيل اهنولمحي كئلوأ ناك يتلا اهسفن بارحلابو حامرلاب
 زئت سوؤرلا ةعوطقملا ثثجلا أدبت ثيح رانلا نورخآ لعشي نيح يف .رعشلا نم اهنولمحي
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 ىري ثيحب ًادج ةبيرق نارينلا ىدحإ .محفتتو رجفنتو دعجتتو قطقطتو ايش ىوشن يطهو

 نيتيوشملا نيتثجلا قوف ىرخأ اياقب نومري مهسوؤر ىلع قرزأ ًاشامق نيرمتعم ًالاجر

 ىلع هنولمحيو يدسج نع ئضاو نوعطقيو نوئيجيس .نآلا يرود ءاج) :ركفي .اهب

 هؤايعإ هنوصيو ءافغإلل مالستسالا يف رمتسي .(رانلا كلت يف ندبلا نومريو سخنم

 ةيأ مهفي ال هنأ الإ .مهمالك يف نورمتسم (راصنألا) نأ عمو .رخآ + ىشاىأ نع ماعلا

 .نولوقي ام ةملك

 لب اضكار سيلو ؛ًايتأ لب الحار سيل هنإ ."ميكاوي" بألا ةظحللا كلت يف حملي

 أدب يذلاو حيرلا هورذت يذلا بارتلا نم ةباحسلا كلت نم ًازراب «:ةليوط تاوطخ يف .ًايشام

 وهو هحملي ...سطعلا ةبون قبست يتلا يفحصلا يرخنم يف ةغدغدلا كلت ثادحإب ًالعف

 نيذلا ىتوملا كلذ يف نمب بدو به نم لك ىلإ تاريشكتو تاءاميإو تاكرحب موقي لازيال

 ضهني .ثعشأ هرعشو .ةقزمم لامسأ هسبالمو .هيطغي ًاروثنم ًالحو نإ .مهّيش يرجي
 ال .كعم ينذخ .فرصنت ال) :أيشام سقلا هزاتجي امنيب لوقيو رصبلا ريصق يفحصلا

 ىلإ ثدحتي هنإ ؟ (يبموك) يروخ هعمسيأ .(يننوقرحي مهعدت ال .يسأر نوعطقي مهعدت

 ًايدؤم ,اههانكتسا نكمي ال ءامسأو ,ةموهفم ريغ ءايشأ ًارركم ,فايطأ ىلإ وأ .هسفن
 ظحالي .هبرق ءارج شاعتناب ًارعاش .برقلا لك هنم ًابيرق ؛هبناج ىلإ ريسي .ةبيرغ تاءاميإ
 ,نيميقس .نيبحاش اناك .نيميلا ةهج نم امهعم نايشمي (مزقلا)و نيمدقلا ةيفاحلا ةأرملا نأ

 .مهمون يف نيرئاسلاك هل ناودبي امهَّنإف .نيكوهنم .لحولاب نيخطلم
 يه هذهأ .مامتهالا وأ فوخلا وأ بارغتسالا هيف ريثي هعمسي وأ هاري ام ءيش ال

 نإ فرو دنع نمادتم ا "نودافشلم" نونا لري سس ألا ةركفي ؟ةرشتلا

 تايناطبلاو :تاراثدلاو تازوزاقلاو تارثسلاو تاعبقلا قيلعت ةوموق (رانصنألا)

 مهنأكو ءبردلا ىتهج ىلع ةرثانتملا كوشلا تاريجش ىلع مزجلاو شيطارخلا ةقطنأو

 نيحو .ةتبلا لابم ريغ هءارو هفّلخيو رظنملا زاتجي هنكل .داليملا ديع راجشأ نونيزي

 .(سودوناك) هيلإ تلا يذلا ضاقنألاو لزانملا حوطس رحب ىلإ نولزان مه امنيب ءدهاشي

 ضعب ىلإ اهضعب رظني ؛بردلا يبناج ىلع نيفص يف تمظن تاومأ دونجل ةسوؤر
 هفوخ دوعي الو ؛جعتو جضت ال هبلق تابرض نإف .تارشحلا اهسرتفت ,ةعطاقتم تارظن

 ,فيخس لكش مهليبس ضرتعي نيح ىتح .ةنونجم تاروصت يف هلايخ عراستي الو
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 نايكلا ىلع فرعتيو ؛ةعورزملا لوقحلا يف نوعرازملا اهعضي يتلا تاعازفلا كلت ىدحإ

 رثأتت ال .ههجوو "ودنرامات" ديقعلا مسج هنأب سباي نصغ ىلع قزوخملا نيدبلا يراعلا
 ىلع ةبيرق ةرظن يقليل .اهملعت يتلا ةنيكسلابو ,ةظحل دعب ,فقوتي هنكل .ةرعش هنم
 ."رازيس اريروم" سأر هنإ :اقالطإ كشال .بابذلاب رخزت يتلا سوؤرلا دحأ

 ىلإ هيدي عفريل تقولا نم ًاعستم دجي ال هنإ ىتح ًايلك ًامهد سطعلا ةبون همهدت

 رثإ ةدحاولا سطعلا تاعقرف بقاعتت نيحو .هذه فذقنتف ؛تبثتل هتراظن كسميو ههجو

 سلجي .مادقألا تحت يذلا ىصحلاب اهماطترا هعامس نم دكأتي ,ئفكنيو ىرخألا

 ,معن .نآلاو .لاحلا يف اهيلع رثعيف .كلذ عيطتسي املاح هلوح ام سسحتيو ءاصقرقلا

 سوباك هيلإ دوعي .ًاراثن اتمشهت دق نيتسدعلا نأب سحيو اهيلع هعباصأ يرجي نيح
 .تاظحل عضب لبق امو حابصلا اذه رجفو ةحرابلا

 :ايظشتم .ًامشهتم ًاملاع رصبيف هينيع ىلع هتراظن عضي نيح ًالوبخم خرصي
 .(مكيلإ لسوتأ .مكوجرأ .ءيش يأ ىرأ نأ عيطتسأ ال !وفق !اوفق)

 ةأرملا دي الإ ,اهطغض نمو اهمجح نم .نوكت نأ نكمي ال ديب ىنميلا هدي يف رعشب
 .ىمعأ ةأجف ادغ يذلا ملاعلا اذه يف هداتقت .ةملك ةيأ نود اهعم هرجت .نيمدقلا ةيفاحلا
 .كاردإلا ىلع ايصع

 لك داع

 ىلإ دئاعلا ةنيدملا راد هلوخد دنع "سفلاكنوغ سادنونيموبيا" أجاف ءيش لوأ ناك

 باشعألاو لخلا ةحئار وه .لبق نم هامدق هأطت مل يذلا ."افارباناك يد" نورابلا

 حابصمب هقيرط ًارينم ,دوسأ مداخ اهربع هداتقا يتلا فرغلا ألق تناك يتلا ةيرطعلا

 حاولأ يذ حابصمب ةءاضم .بتكلاب ىألم فوفر تاذ ةعلاطم ةفرغ ىلإ هداق .يطفن

 ةحارتسالا يساركو ةيوضيبلا ةباتكلا ةدضنم ىلع ًايباك ًارهظم تفضأ رضخ ةيجاجز

 مسا ةءارق يف.حلفأ ةميدق ةطيرخ سردي ناك .ةينغلا فحتلا تاوذ ةريغصلا دضانملاو

 احفاصت .ةفرغلا نورابلا لخد نيح ,ةفرخزم ةيطوغ فورحب ًانودم اهيلع (يبمولاك)
 .رخآلا امهدحأ فرعي داكيال نيصخش لثم ,دوربب

 اذه دقع لضفألا نم ناك امبر .كئيجمل ًاركش) :هل ًآيسرك مدقي وهو نورابلا لاق
 يتجوز نأل كل يراد حرتقأ نأ يسفنل تحمس يننكل .دياحم ناكم يف عامتجالا

 .(جورخلا مدع لّضفأو ماري ام ىلع تسيل
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 نورابلا اهمدق يتلا ةبلعلا نم ًاراكيس ضفري وهو "سفلاكنوغ سادنونيمابيا" لاق

 لفرت يهو لجاعلا بيرقلا يف اهارت ْنأ اهلك "ايهاب" لمأت .لجاعلا اهءافش ىنقأ) :هل

 .(ماودلا ىلع اذه اهلامج لثم يف نوكت نأو ؛ةقرشم ةحص يف

 لانروج) ةفيحصل رشانلاو كلاملا لءاستو .ًانس ربكأو ريبك رادقمب فحنأ نورابلا ادب
 نامزلا تايداع اهدرم دمكلا كلذو نوضغلا كلت تناك اذإ امع هرس يف (سايستون يد

 .ةريخألا ثداوحلا تايداع مأ

 ىفاعت دقف ؛ًايندب ةيفاعتم رمألا عقاو يف ”اليتسأ" نإ) :ةداح ةجهلب نورابلا لاق
 ترصد ىلا نارعتلا تناك نفل دعب يلع لازبال ىذلا ره ايلقتع نأ الإ اهدضع

 .(اهيلإ ةبسنلاب ةريبك ةمدص "يبمولاك"

 عباتيل هينيع عفر .("ايهاب" يلاهأ نحن ًاعيمج انمهت ةبكن) :"سادنونيمابيا" متق
 نيسأك يف (كاينوكلا) بارش بصي لعجو هيمدق ىلع ضهن دق ناك يذلا ؛نورابلا
 ريمدت نإ "سايستون يد لانروج" ةفيحص ىفو *ةيعمجلا ىف اذه لثم تلق دقل) .امهل
 .(ءاوسلا ىلع ءادعأو ءافلح .ًاعيمج انيف رثؤت ةفرج كالمألا

 دعب تمص يف امهبخن ابرشو .هسأك "سادنونيمابيا" لوانو باجيإلاب نورابلا أموأ
 نورابلا كسمو ةريغضلا ةلواطلا ىلع هسأك "سادئوتيمابيا" عضو .امهيسأك اعرق نأ

 :ءطبب لاق :سأكلا ىف هكرحمو ةرمحلا ىلإ براضلا لئاسلا ًاكفدم هيفك نيب هسأك

 "يروهمجلا بزحلا" نيب تاضوافملا حاجن نإ .ًاعم ثدحتن نأ ةنسح ةركف اهنأ تننظ)

 :"سادنونيمابيا" هعطاق .(اننيب قافتا ىلإ انلوصو ىلع دمتعي "يتاذلا مكحلا بزح"و

 يأ لوح ضوافتأل نييسايسلا يئاقدصأ بناج نم لّوخأ مل يننأب كرذحأ نأ يل دبال)
 ة(ةليللا هذه رفا

 يزيزع اي .مهليوخت ىلإ ةجاحب تسل) :ةرخاس ةماستبا ًامستبم نورابلا باجأ
 ىف عضولا .تقو كانه سيل .ةينيصلا لظلا ةيحرسم لثف ال انعد ."سادنونيمابيا"

 قّنشيو نييكلملا فحص مّجاهت "ولوابواس"و "وير" يفف ؛كلذ فراع تنأو ةروطخلا ةياغ
 دازملاب نهروعش تالصخو نهرهاوج نضرعي ليزاربلا تاديسو .ًاطابتعا اهباحصأ

 (ىنوتلا) + (اهابر ةيالول :ىيرتشتلا ةطمجلا ادعناوب درسا »
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 يأ قبب ول :ةدئاملا ىلع انبغل قازوا عضنل ."ايهاب" ىلإ مداقلا شيجلل ًالام اوعمجيل
 .(كاينوكلا) نم ىرخأ ةعرج لوانت .(راحتنالا ىوس_ هلعفن رخآ ءيش

 هنا كلل ف رفعاس ةعاربشب ملكتأ نأ ينلأست تمو ام) :ًالئاق "سادنونيمابيا" ملس

 دبا كاتع تناك ااه تنك | سودوناك ىف "رازيس اريروم"ل ثدح ام الول

 .( انيبزع نتي تانحابت

 ىلع كلذك قفتن : اننأب ضرتفأو .ةطقنلا كلت لوح ناقفتم اننإ ءنذإ) :نورابلا لاق

 لوط يف ةيداحتالا ةموكحلا اهيرجت يتلا قاطنلا ةعساولا ةيركسعلا ةئبعتلا هذه هينعت ام

 .(يسايسلا ديعصلا ىلع "ايهاب" ىلإ ةبسنلاب اهضرعو دالبلا

 فاضأو .اهمعط ىبقع قوذتو .اهنم ةعرج لوانتو هسأك "سادنونيمابيا" عفر
 .ًاعبط ةياهنلا اهّنِإ .عوضوملا اذه لوح ةرظنلا يف كرتشن انك نإ يردأ ال) :دوربب

 :( كئاندصا ىلا كنلا ةيسنلاب

 ملأ .صوصخلا هجو ىلع مكيلإو .كيلإ ةبسنلاب ةياهنلا اهنإ) :دوب نورابلا باجأ
 ةيصخشلا اودتق: ذا :"رازيس اريروم" كوع ةقبمم ةيرك "ةيفاعيلا" ىقلت دقل ؟كلذ كردت

 "راصنألا" ىدسأ دقل ,يقيدص اي لجأ .اهيلع دامتعالا مهنكمي يتلا ةديحولا ةبيهملا

 نيقلذحتم نم ةفلؤملا ةموكحلا كلت_ ناملربللو ”سياروم يد هتنادورب" سيئرلل افورعم

 ديفتسيس .ةيروتاتكدلا مكتيروهمج اوميقتل اهوبلقت نأ متدرأ يتلا_ نييتيلوب ومزوكو
 شيجلا نم "ةبقاعيلا" عيمج اوحيزيل ةمزألا هذه نم "ولوابواس" ويسايسو "سياروم"
 اذه مكفرجيس .كلذك متنأ .ميعز نود نآلا مهو ؛ةليلق ةلق آمود اوناك .ةرادإلاو

 ىلإ مداقلا مخضلا شيجلا عمو .كايإ يئاعدتسا ببس وه كلذ .نوجرختف ريهطتلا

 انركيسع اهتز ةيداحتالا ةموكحلا يمست فوس .ةطرو يف انني ا لحس "انيظأ"

 دقفتسو ."سياروم يد هتنادورب" مهب قثي نم ,ةيالولا هذه مكح ىلوتيل ايضاح

 فوس امك .كلذ دعب ضرغ يأ مدخت ال تماد ام لَحِت دق لب ءاهتاطلس لك ةيعمجلا

 نكت امهمو ."وير" ل عبات درجم نوكنسو ةيلحملا ةطلسلا لاكشأ نم لكش لك يفتخي
 كسفن ىرت نأ يف بغرتل يفكي امب ًايوق تسل كنأ نظأ يننإف .ةيزكرملل كدييأت ةوق

 .(ةيسايسلا ةايحلا نع ًايصقم
 كنكميأ .رومألا ىلإ رظنلا روص ىدحإ كلت) :جاعزنا ريغ نم "سادنونيمابيا" متق

 .(؟رطخلا اذه ىدافتت نأ اهحرتقت يتلا ةكرتشملا ةهبجلا هذهل نكمي فيك ينربخت نأ
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 ىلإ لصوتلاو ضوافتلا ىلع "سياروم" انيبزح داحتا ربجي فوس) :نورابلا باجأ

 كلم بئان ةرطيس تحت نيمدقلاو نيديلا ةقثوم نوكت نأ نم "ايهاب" ذقنيو .انعم قافتا
 .(ةطلسلا غولب ةيناكمإ كل رفوتس اهّنِإ كلذ نم رثكأ .يركسع

 (..ةقفرت)::"سفلاكت وع سماد رثيماس ا" لاق

 "انايف زيول" حشري نل .كل ةيالولا ةيظفاحم نوكتس .كدحو) :نورابلا هححص

 ةيعمجلل نيحشرملاب ةدحوم مئاوق مدَّقت فوس .انحشرم تنأ نوكتسو .ةيناث هسفن
 .(؟تقولا اذه لاوط هلجأ نم حفاكت تئتف ام اذه سيلأ .ةيدلبلا سلاجملاو

 ببسب ئجافملا رارمحالا اذه ناك له ."سفلاكنوغ سادنونيمابيا" هجو نقتحا

 ,تاظحل عضب ًاتكاس لظ ؟هب ركفي ناك ام مأ ًاوت هعمس ام مأ ةرارحلا مأ (كاينوكلا)

 .(؟ اذه لك ىلع كوديؤم كقفاوي له) :ضيفخ توصب لأس ًاريخأو .راكفألا يف اقراغ

 مهعنقأ فوس .هلعف ىلإ نورطضم مه ام نوكردي نيح نوقفاويس) :نورابلا باجأ
 .(؟ ضار تنأأ .يفرشب كدعأ -

 لباقم ينم هبلطت فوس ام ةفرعم ىلإ جاتحأ) :"سفلاكنوغ سادنونيمابيا" باجأ
 .(كلذ

 لامعألا وأ ضرألا ةنيكلم نبتت الأ «لاخلا ىف "افارباناتك ىذا نوزابلا بانا
 وا ةزةاحشل ةلرواعم لك دبع انتاعامجو مكتعامج لضانت فوس .ةيندملا ةيراجتلا

 ضرف وأ ةيراجتلا لامعألا وأ ةكولمملا يضارألا نوؤش يف لخدت ضرف وأ كالمتسا

 .(اهيلع ةلوقعم ريغ بئارض
 ةيقب عرك مث .ءاوهلا ىلإ ةجاح يف ناك ول امك .ًاقيمع ًاسفن "سادنونيمابيا" رج

 .(؟نوراب اي تنأو) :ةدحاو ةعرج يف (كاينوكلا)

 .ةيسايسلا ةايحلا لزتعأ نأ كشوأ انأ ؟انأ) :حبش نع ثدحتي هنأكو نورابلا متق

 عوبسألا يف ابروأ ىلإ لحار .فرعت امك ؛يننإ مث .لاكشألا نم لكش يأب كقياضأ نل
 .(؟كركف اذه حيري له .دودحم ريغ لجأل كانه لظأسو مداقلا

 يف ىشمتي لعجو هيمدق ىلع "سفلاكنوغ سادنونيمابيا" ضهن ؛ةباجإلا نم ًالدبو

 ةفيحص بحاص لواحي مل .مامتهالا مدعب نورابلا رهاظت .هرهظ فلخ هيدي اكباش ةفرغلا
 ناك .هارتعا يذلا ديدحتلل لباقلا ريغ روعشلا ءافخإ اهرشانو (سايستون يد لانروج)
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 ةقلقلا هتقاط نع ًالضف ,لوضفو قياضت هينيع يف ناك امك .ريكفتلا ًداجو ًالعفنم

 .كتربخ كلمأ ال ينأ عم) :ةرشابم نورابلا ينيع ىلإ ارظان .ًايدحتم لاق .ةداتعملا

 عضوم يف ًاخف كانه نأو .يلع ًاكابش مار كنأ فرعأ .رغلاب ,ةلحرملا هذه يف ,تسلف

 02 .(هحرتقت امام

 بصيل هيسرك نم ضهن .ءايتسالا ىلع ةمالع ةيأ يدبي نأ نود .هفيضم أموأ

 ةلوج ًائدتبم ,سأكلا هديبو لاق .نيتغرافلا امهيسأك يف (كاينوكلا) نم ًاليلق ةينا
 كابشلا حتف .(كفواخم مهفأ ينإ) :ةقيدحلا ىلع ةلطملا ةذفانلا دنع تهتنا ةفرغلا يف

 ةيلاعلا رصارصلا ةقسقس اهعمو ءفدلا فيطل ءاوه نم هبه ةعلاطملا ةفرغ تلخدف

 .ةتبلا خف يأ كانه سيل هنأ كل دكؤأ ,نكل .بسح يعيبط اذه) .ةديعب ةراشيق توصو

 نأ ًانقيتم تحبصأ دقل ,ًايلاح رومألا هيلع ريست يذلا وحنلا ىلع ًءانبو ,ةقيقحلا يفو
 .(تنأ وه يسايسلا "ايهاب" ميعز نوكي نأل بسانم صخش لضفأ

 كلذ دعا نأ ىلع يفيض ١ :ةرخات زبن "ىقلاكدوعغ سادتوك ماس" لاس

 .(؟ءارطإ

 ةقيرط وأ زارط ةياهن انيأر اننأب دقتعأ) :هعمسي مل هنأكو همالك نورابلا لصاو

 يف ًءادأ لضفأ تنك .تيلبو تخش دق يننأب فرتعأ .ةيسايسلا رومألا ةرادإل ةنيعم

 تاسراممو تاداع عابَّتا ىلع سانلا لمحت ْنأ يه ةيضقلا تناك نيح .ميدقلا ماظنلا

 لك ىهتناو ىضم دقل .ةسايكلاو ةيسامولبدلا مادختساو عانقإلاو ضوافتلاو ؛ةدطوتم

 وه نآلا مزلي ام .ةميرجلا ىتحو .ةوارضلاو ةأرجلاو لمعلا ةعاس تقد دقل .مويلا كلذ

 ظفاحي صخش لضفأف .مئاقلا عضولا وه اذه ماد امو .قالخألا نع ةسايسلل مات لصف

 .(تنأ وه ةيالولا هذه يف ماظنلا ىلع

 كئارطإ يف تككش تنك) :هيسرك ىلإ دوعي وهو "سفلاكنوغ سادنونيمابيا" لاق

 : (ىابإ

 قستملا ءادنلاو تابرعلا تاوصأو رصارصلا ةقسقس عمو .هبناج ىلإ نورابلا سلج

 .بابض يف قوبك حبنت بالك تاوصا ةذفانلا ربع تءاج .ءيليل سراحل

 دقل .ام وحن ىلع .ءكب بجعم يننإ) :ةرباع ةضمو هينيع يفو .هيلإ نورابلا رظن
 ال ؛وعن .ةيسايسلا كتاروانم يف شأجلا ةطابرو ديقعتلاو ؛كتأرج ردقأ نأ تعطتسا
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 يف ًاعيمج هيف انسفنأ دجنس يذلا فقوملا ةهباجم يف كتالهؤم كلمي "ايهاب" يف دحأ
 .(بيرق دج تقو

 ام ةدحاو ةعفد تلق ًاله) :ةيحرسم ةربن هتوص يفو "يروهمجلا بزحلا" ميعز لاق

 .(؟ينم هديرت يذلا

 ترحدنا يننإ يلوق ينم َكّبايترا يهنيس له .يلحم لحت ْنأ) :ًادكؤم نورابلا لاق
 نوكلمي "يتاذلا مكحلا" بزح ءاضعأ ْنِإ ذإ .يعقاولا ديعصلا ىلع سيل ؟كدي ىلع

 "نييصلوبلا"و "سياروم" عم قافتا ىلإ لوصولا يف "ايهاب" "ةبقاعي" ىدل امم ربكأ تاناكمإ
 .("سادنونيمابيا" اي معنف ,يسفنلا ديعصلا ىلع امأ .ةيداحتالا ةموكحلا يف

 تثدح دقل) :لاق .ءاضفلا يف ناقدحت هانيع تلعجو (كاينوكلا) نم ةعرج لوانت

 دي ىلع راحدنا أوسأ رحدنت ليزاربلا يف ةبيتك لضفأ ...طق اهب ملحأل تنك ام ءايشأ

 ةهباجملا يف دابُي ميظع يجيتارتسا ؟كلذ للعن فيك .نيسووهملا نيطعتسملا نم ةنفح
 :اديمئلوألا

 دئارلا عم تنك .ليلعتلا زواجتت اهنأب كايإو قفتأ) :"سادنونيموبيا" لاق

 تلا لاعغا ايييودع فشُك نيش أوسآ اهنإ :ةويلا اذه: ريصتغ ”سوتاماينؤوك"

 .تاوقلا عابرأ ةثالث يأ :ةباصإ ةئمعبرأ ىلإ ةئمثالث نيب ام .قدصت ال اهّنِإ ؟ماقرألاب

 نوقابلا .نيكاكسلا ىتح عفادملا نم ,ةحلسألا عيمج تّدقُف ءاوحبذ طابضلا تارشع

 ةبيتكلا .نوذهي مهو .ةيلخادلا مهسبالمب ةارع "وتناس هتنوم" نولصي ةايحلا ديق ىلع

 يف ًالصأ يرجي يذلا ام .مهتدهاشو "يبمولاك" يف كانه .ًابيرق تنك !ةعباسلا

 .(؟نوراب اي "سودوناك"

 عمو .هروصتأ ءيش يأ زواجتت اهّنِإ .مهفأ ال ..يردأ ال) :ًابئتتكم نورابلا لاق
 نيعئاج لذارأ ةعضب سوه ْنِإ .سانلا ءالؤهو ءاجرألا هذه فرعأ يننأ نظأ تنك كلذ

 رظن .(كلذ لك فلخ رخآ ءيش كانه نوكي نأ دبال .ةسكنلل يفاكلا ليلعتلاب سيل

 نع متنأ اهوقرشن يتلا ةيلايخلا ةبذكلا كلت نأ نظأ ترص) .ةمات ةريح يف .ةيناث هيلإ

 موقن نل الك .ةقيقحلا نم رصنع اهيف نوكي دق ةيكلم ةحلسأو زيلكنا طابض دوجو
 ىدم ىرت نأ درجمل كل اذه رُكذأ .رسجلا تحت ءاملا هّنِإ .موضوملا ةشقانم درجمب ىتح

 ء(رازعسا ايرون يرد اهدار :يهاذشلا
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 كئلوأ عسو يف ناك اذإ .فئاخ انأ ام ردقب ًاشهدنم تسل) :"سادنونيموبيا" لاق

 يف ىضوفلا رشن ىلع كلذك نورداق مهّنِإف ؛ليزاربلا يف ةبيتك لضفأ اوديبي نأ لاجرلا
 زه .(..."رودافلس" ىتح ًاديعب لوصولاو ةرواجملا تايالولاو ةيالولا هذه ءاجرأ عيمج
 .ةيثراك ةضماغ ةءاميإ أموأو هيفتك

 نم نورخآ مهيف نمب .نيحالفلا نم ًافولأ نأ وه ديحولا ليلعتلا) :نورابلا لاق
 ,ةفارخلاو عوجلاو لهجلا مهعفدي "نييناتسبسلا" ةبصع ىلإ اومضنا دق ىرخأ قطانم
 رمألا ناك امك .نونجلا اذه لثم حامج حبكل مايألا هذه يف دويق دوجو مدعل كلذو

 عارذب كسمأ .("ايهاب" بارخو انه يليزاربلا شيجلا ةطبارمو برحلا ينعي اذهو .ًاقباس
 ماد امو .يلحم كلولح بوجو يف ببسلا وه اذه) :لاقو "سفلاكنوغ سادنونيموبيا"

 عافدلل ًاعم نيبسانملا سانلا عمجل كبهاوم هل دحاو ىلإ ةجاح كانهف آمئاق رضاحلا عضولا

 دض ليزاربلا راصمأ رئاس يف ءايتسا كانه .ةحئاجلا هذه طسو "ايهاب" حلاصم نع

 فحص اومجاه نيذلا عاعرلا نإ نولوقي مهنإ ."رازيس اريروم" ل ىرج ام ببسب "ايهاب"

 .("ايهاب طقستل" :نوخرصي "وير" ينف ةيمويلا نييكلملا
 كانه نوريثك) :لاقو ,ةيبصعب هسأك يف (كاينوكلا) ًاباص ؛ةليوط ةظحل فقوت

 نم ىرخأ ةديازتم عومج دابت فوسلو .نيتعرزم ترسخ انأ .ًالعف اوُرَمَد دق لخادلا يف

 مهضعب ريمدتب يتعامجو كتعامج ترمتسا اذإو .ةيلهألا برحلا هذه يف نولتقيو سانلا

 بونجلا وحن رثكأ حوزنلا دادزيسو .ءيش لك رسخنس ؟ةجيتنلا نوكتس اذام ,ًاضعب
 ."سادنونيموبيا" اي حلاصتن نأ انل دبال ؟ "ايهاب"ب لحيس اذام .اهدنع ."واينارام"و

 .نيكاسملا نييلاغتربلا ةمجاهم نع ٌفكو ,ةلجلجملا "ةيبوقعيلا" ةيباطخلا كتغالب سنا
 عم "ةيبوقعيلا" تتام دقل .ًايلمع ًالجر نكو ؛ةيراجتلا لامعألا ميمأتب ةبلاطملا نع فكو
 .ةرزجملا هذه طسو يندملا ماظنلا نع اعم عفادنلو ةيظفاحملا لوت ."رازيس اريروم"

 :ةينيتاللا اكيرمأ تايروهمج نم ريثك هيلإ تلآ املثم ريصت نأ نم انتيروهمج ظفحنل
 داسفلاو ةيركسعلا تابالقنالاو ىضوفلا معت ثيح .تارحاسلل اعشب ًاعترم

 ,نيسأكلا نيكسام ءتقولا ضعب تمص يف نيسلاج اثبل .(...ةيئامهدلا_ةيجوغاميدلاو

 ام ناكم يف مادقأ عقوو تازضا عمست تناك ا ىلإ تقو يف .نايغصي وأ ناركفي

 :هيمدق ىلع اضهان "سادنونيموبيا" لاق .ةعساتلا تاعاسلا ىدحإ تقد .رادلا لخاد
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 يف رومألا بلقأو .ًأدج يل هتلق ءيش لك بعوتسأس .انه ىلإ يايإ كتوعدل كركشأ)
 ركف .ًاعبط) :كلذك ضهني وهو نورابلا لاق .(نآلا كبيجأ نأ يرودقم يف سيل .ينهذ
 .(يرفس لبق كارأ نأ يعيبطلا نم .ثيدحلا دواعنسو ًايلم

 نازاتجي اناك امنيب .(دغ دعب كبيجأس) :بابلا وحن ًاهجوتم "سادنونيموبيا" لاق
 ىتح "سادنيموبيا" نورابلا قفار .يطفنلا حابصملا وذ مداخلا رهظ .لابقتسالا فرغ
 ؛ .(؟عراشلا

 اريروم" عم ناك يذلا كيفحص نع ءابنأ تيقلت له) :ةيمامألا ةباوبلا دنع هلأس

 ظ .(؟ "رازيس

 دق نوكي نأ دبال هنأ ضرتفأ .ةيناث رهظي مل ؟ةتلفلا لجرلا) :”سادنونيموبيا" لاق

 .(لاعفألل ًالهؤم ًالجر نكي مل هَّنِإف فرعت امكو .لتق

 .ةءانحناب رخآلا امهنم لك حدو 0
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 مياولا ءزجلا



 ءأد

 قباطلا ىلإ "افارباناك يد" نورابلا عره .هنع لأسي ناك نمع مداخ هملعأ امنيح

 دنع رهظ دق ناك يذلا صخشلا ربخيل هتداع يه امك مداخلا عاجرإ نم الدب .لفسألا

 ةعساولا فرغلا زاتجا مث ؛قباس مالعإ نوف ادا يقع وأ روزي ل هنا ياحلا ةيقع

 هعمس ام ناك نإ ىريل ةيمامألا بابلا ىلإ ىضمو ءرونلاب حابصلا سمش اهتقرغأ يتلا
 :لعدن نا[ هيلع ناشأو مالك نود هحفاص .كلذ يف ةهبش ال .ًالعف وه ناك :ًاحيحص

 ,(يبمولاك) قيرح :هاسنيل هدهج ىراصق روهش لاوط لذبي ناك ام هنهذ ىلإ زفق انهو
 :ةفاعلا ةادكا م ةناحستاو و ”ةلنعتما"ةيناو نا سوفوتاك)و

 ىلإ تمصب رئازلا داتقا يضاملا ثعب ةمدصو ةرايزلا هذه ةأجافم ىلع بلغت ذإو
 .ةعلاطملا ةفرغ يهو ,ةنيدملا تيب يف ةمهملا تاثحابملا لك اهيف يرجت تناك يتلا ةفرغلا

 .ةدعبم ىلعو .راهنلا نم ةعاسلا كلت يف ًاركبم لازيال تقولا ناك نإو ًاراح وجلا ناك

 (اريفناعيلا) ناضشاو ةفاوتخلاو ( سوكيافلا)ى. ( اهنادلا ١ نانهغ ا كرللا بح تاتا قوق

 نم ةحفص هنأك .راصبألا فطخي ضايب ىلإ رحبلا ليحت سمشلا تناك ,ةقيدحلا يف

 .ةفرغلا تملظأف ماكحإب راتسلا نورابلا بحس .ذالوفلا

 توصلا نورابلا صّخشف .(كل ةئجافم نوكتس يترايز نأ فرعأ تنك) :رئازلا لاق

 كنأ تملع) .ةعنطصم ةيلاع ةقبطب ملكتي لثمم توص هبشي ًامئاد ناك يذلا رمازلا ليئضلا
 .(ًالمع كنم بلطأ تئج :ةحارصبو ًاروف كربخأس .ةوزنلا هذه ينتعفدف ءابروأ نم تدع

 :(نيلخا) :نورابلا لاق

 ًايلك هقرغتسا دقو .تاملكلاب لفاح ريغ .ملح يف ناك ول امك توصلا ٌعمس دقل

 ةرم رخآ يف هيلع هرهظم ناك امل ةينهذلا هتروصب هتنراقمو لجرلل يندبلا رهظملا صحفت
 اريروم" ديقعلا ةقفرب حابصلا كلذ يف (يبمولاك) رداغت اهدهاش يتلا ةعارفلا :هرصبأ

 نآل كلذ. . (ةنسنفت وهن نسيلو ةشسنت نضحتشلا هنا) +ركف :نيليلقلا ةيقفارمو "زازئيس
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 يد لانروج) ىدل اهدعبو (ايهاب اد ويراياد) ةفيحص ىدل لمع دق ناك يذلا يفحصلا

 دنع ءادب يذلاو ةكيمسلا ةراظنلا وذ لجرلا اذه امأ ,كاذنآ ًاعفاي ًاباش ناك (سايستون

 ريثكو انضم ةييحو ناك اتسم احر ناك هنإف ,عطق تسوا عبرأ ولا ار هتف ,دوعقلا

 ,ررزم ريغ اصيمق يدتري ناك . انكه همسك اذوو ل بيشلا طخو دقو .ديعاجتلا نم

 ئرتهم ًالاورسو .محشلاب ةخطلم عقبو ةئرهتم عضاوم ةتس اهيف نيمك الب ةرتسو

 .عنصلا ةئيدر ةمخض رقب ةاعر ةمزجو نيفرطلا

 ابروأ يف تنك .ًايح لازت ال كنأ مهدحأ يل بتك دقف ءنآلا ركذتأ) :نورابلا لاق.

 ,ىفتخا نمك كيف ركفأ تللظ كلذ عمو ."حبش رهظ دقل" :لاق .ةلاسرلا تملست نيح

 .(تام نمك

 دعب .تيفتخا الو تمأ مل) :حازملل رثأ يأ نود ءنخألا عيفرلا توصلا لاق

 ال يننأل مهنظ باخ دق سانلا نأ تكردأ كسفن تنأ هتلق ام ًايموي تارم رشغع يعامس
 .(ايندلا هذه يف ًايقاب لازأ

 ثدحتأ نأ يل ناك اذإ) :هتظاظف نم برغتسا دقو ءثدحتي هسفن نورابلا عمس

 لك هركأ يّنِإ .كتوم حّجرأ دق لب .ًاتيم مأ ًايح تنك نإ ةتبلا لفحأ تسلف ؛ةحارصب

 :( ”نيودوتاك" كب ىنركذيدء نش
 ةظحالم نأ نورابلا سحأف .(كتجوز نع تعمس) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 .(كتايح يف ىربك ةاسأم كلتو ءاهلقع تدقف دق اهّنِإ) .ًامتح كلذ بقعتس ةحقو

 اهحسميل هتراظن علخ مث شمرو حنحنت .همف قلغأو عاتراف ةرظنب نورابلا هقمر

 اه) :دودو ةجهلب لاق مث .هتيب جراخ هدرط ةوزن مواق هنأل نورابلا رس :هلضييعت ليدذب

 وأ نيرهش لبق "سفلاكنوغ سادنونيموبيا" نم ةلاسرلا تناك .نآلا ءيش لك ركذتم اذنأ

 .("رودافلس" ىلإ تدع دق كنأ تملع ينأ هنم ناك .كلذ وحن ىلع
 امكنإ .حيحص معن يأ ؟سئابلا كلذ عم لسارتت له) :نخألا ليئضلا توصلا رمز

 .(نافيلح نآالا

 نأ ضفر له ؟"ايهاب" ظفاحم نع ثدحتتلا ةقيرط يه هذهأ) :نورابلا مستبا

 .(؟ "سايستون يد لانروج" ةفيحص ىلإ كديعي

 .يبتار ديزي نأ ضرع هّنِإ لب .كلذ نم سكعلا ىلع) :رصبلا ريصق يفحصلا در
 .("سودوناك" هصق نع ءيش لك ىسنا نا طرشب امنا
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 ىلإ اهلوحت نورابلا ىأرو ,بيرغ ريط ةكحض لثم ؛ةريغص ةكحض نورابلا قلطأ
 .هيسرك يف ًالزان ادعاص بثاوتي هتلعج تاسطعلا نم ةفصاع

 ًايفحص كنم "سودوناك" َتَلَعَج دقل ,ىرخأ ةرابعبو) :ًائزهتسم نورابلا لاق
 ملو ؛ًامئاد ناك امك هسفن وه "سادنونيموبيا" يفيلح نأ كلذ .تريغت كّنِإ مأ .ًايقيقح
 .(ةلمغا ديق لدبتي

 لاق) .ةعرسب هبيج نم اهبحس ءاقرز ةقرخ يف يفحصلا طخمي ىتح رظتنا

 نم ءيش وأ مزق عم .بيرغ صخش عم ترهظ اهنأ ةلاسرلا كلت يف "سادنونيموبيا"
 .(؟ اذه حيحصأ .ليبقلا اذه

 .يتايح ذقنأ دقف ؛هل نيدم انأ .يقيدص هنإ) :ًاباجيإ رصبلا ريصق يفحصلا أموأ

 ينثالا اسنرف تادرولو "ناملراش" نع يل اهاور يتلا هتاياكحب ؟ةيفيكلا نع كربخأأ

 .("ةلوثمألا ةعيظفلا ناطيشلا تربور ةصق" هتياورب كلذكو "نولغام" ةكلملاو رشع
 ذاتسألا نورابلا ركذت .هيسرك يف ًارئادو ًآّقال ,ًاعم هيدي اكراف ؛:ةعرسب ملكتي ناك

 لبق (يبمولاك) يف هراز دق ناك يذلا نييسيردتلا هئاقدصا دحا ."وديفزا يد سلات"

 نينغملا ىلإ ,نوتفم بارغتساب ,.يغصي وهو ةعاس رثإ ةعاس يضمي ناك .ةدع نينس

 اهنونغي مهعمس يتلا تاملكلا هيلع اولي نأ مهيلإ بلطيو ضرعملا يف نيلاوجلا
 نويلاغتربلا ديدجلا ملاعلا ىلإ اهب ءاج ةيمارغ ًاصصق تناك اهنأ هل نيدكؤم ءاهنولتيو
 ةرظن ظحال .ةيفلخلا يضارألل ةيهفشلا ديلاقتلا قايس نمض اهيلع ظفوحو .لئاوألا

 .هفيض هجو ىلع ةاناعملا

 .هتايح ذاقنإ ناكمإلا يف لازيال) :لسوت ةرظن نيتضماغلا هينيع يفو لوقي هعمس

 "سيالاغام" روتكدلا ذقنأ دقل .هل ةيلمع ءارجإ عسولا يف نأ الإ لسلاب ضيرم هنإ

 رخآ ببس وه اذهو .هلك كلذ متي نأ ديرأ .يلاغتربلا ىفشتسملا يف سانلا نم ريثكلا

 .(تاتقا يك هدبرأ ...ءيش لك لبق نكلو .لمع ىلإ يتجاحل

 .ةنئاش ةئيطخب فرتعا دق هنأكو .ههجو ىلع تناب يتلا لجخلا ةرظن نورابلا ىأر

 . (كتدعاسمل ابجوم الو .مزقلا كلذ دعاسأ ينلعجي ًاببس فرعأ ال) :نورابلا متق

 .ببس يأ كانه نوكي الأ يعيبط) :هعباصأ دشي وهو رصبلا ريصق هرئاز لاق
 تنك .كبلق فاغش سمأ نأ عيطتسأ ذنق نقنأ تننظ .بسح ىظح برجأ نأ كل را

 .(يضاملا يف كمركب ًافورعم
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 نأ دعب نآلا اهيلإ ةجاحب دعأ مل .يسايس اهمدختسي ةلذتبم ةليسو) :نورابلا لاق
 :(ةسايسلا تل زغعا

 ام ًاردان ناك .ةقيدحلا ىلع ةلطملا ةذفانلا لالخ نم ةظحللا كلت يف ءابرحلا حم

 وأ راجحألا عم ةلماك ةروصب قستت ًامئاد تناك اهنأل ,.اهصخشي ىرحألاب وأ ءاهظحلي

 يف .ةرم نم رثكا يف اهسودي داك هنا ىتح اهناصغاو ةقيدحلا تاريجش وا شئاشحلا

 ليلع نم ةحفن اوقشنتسيل "انايتسابس" و "اليتسا" عم جرخ دق ناك ةحرابلا ءاسم
 يتلا ةنورابلل ةعئار ةاهلم ءابرحلا تناكو ,.(سوكيافلا)و (وغناملا) راجشأ تحت ميسنلا

 ىعنفألا ناكم ىلإ ةراشإلاب نارزيخلا نم عونصملا زازهلا اهيسرك نم ىلستت تن
 دقف .قباسلا يف اهدهعك راجشألا ءاحل ىلعو تاتابنلا طسو اهيلع ةقرعتم .ًاديدحت

 نابرتقي اناك نيح ةبراه رفت ءابرحلا تناك نيح مستبت "انايتسابس"و نورابلا اهدهاش

 (وغناملا) راجشأ ىدحإ تحت نآلا كانه يه اه .ًاحيحص اهنيمخت ناك اذإ ام ايريل اهنم

 اهموقلحو .بشعلا نع زيمتت داكت ال ؛ةرضنخلا ىلإ براضلا ينبلا نوللاب ةنولتم
 ,ةغوارملا ةريغصلا ةقولخملا اهتيأ ,ةبوبحملا ءابرحلا اهتيأ) :هرطاخ يف اهل ثدحت .ضبان

 .(يتجوز تكحضأ ّذإ داؤفلا قامعأ نم كركشأ .ةبيطلا يتقيدص اي
 تدع نيح :يرهظ ىلع يتلا سبالملا وه كلمأ ام لك) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 ىلع لوصحلل ينصخي ام لك تعاب دق نكسملا ةكلام نأ تدجو "”سودوناك" نم
 راجيإلا عفدت نأ ”نيلاضيتوت يد لانروج" ةفيحص تضفرو .هب ًانيدم تنك يذلا راجيإلا

 ىلع فرعتأ ًانايحأ .يبتك لك تعاب اهنأ امك) :فاضأ مث ةظحل تمص .(يبايغ ةدم

 .("ارابراب اتناس" قوس يف اهنم رخآ وأ دحاو
 ناك يذلا وهو هبلق تمطح دق دبال لجرلا اذه بتك ةراسخ نأ نورابلا لابب رطخ

 يف ليزاربلا "ةلباو راكسوا" نوكيس»هلا ةنس ةرتشع ىعتتا وأ تاون رشع لبق لكأ الق

 ' .مايألا نم موي

 ."ايهاب اد ويرايد" ةفيحص يف كلمع ىلإ دوعت نا كعسو يف .أدج نسح) :لاق

 .(ائيدر ًابتاك نكت مل كن[ امومعو

 اريقك ههحو ستق دتقو دع قا دق ةسارب أموأو هتراظن رصبلا ريصق يفحصلا عفر

 ةليئض ةلأسم اهنإ) :نورابلا ركف .ىرخأ ةروص ةيأب هركش نع ربعي نأ نع زجعو
 ىقلأ .(ءابرحلا لجأ نم هنإ ؟مزقلا كلذ لجأ نم مأ هلجأ نم اذه لعاف انأ له .ةيمهألا
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 دقو .اهلعل وأ .كانه دعت مل .لمأ ةبيخب رعشو .اهنع ًاشتفم «ةذفانلا جراخ ىلإ ةرظن

 .اهب ةطيحملا ةئيبلا ناولأ عم جزامتلاب اما تركنت ءاهبقاري نم كانه نأ تسحأ

 ةركف نم عاتري صخش هنإ) :هينيع ىلإ هتراظن ًاديعم ءرصبلا ريصق يفحصلا متف

 وهو عيب دقف :ةسئاب ةايح شاع دقف .ةايحلا هبح ببسب سيل كلذ نا ملعت تنا فول

 ناك هنكل ,ضرعلل ةبوجعأ ءكريسلا جمانرب يف ةباذج ًةرقف هدع_ يرجغ ىلإ لفط
 ماد ام ءانأ كلذكو .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا نم هنّكم عورم عيظف وحن ىلع توملا ىشخي

 .(كلذ نع ثيدحلا

 ريغ وحن ىلع ًةرصآ ميقي نأ هنأش نم كلذف ءهل لمع ضرع ىلع ةأجف نورابلا مدن

 هل درف يأ عم طابترا يأب رعشي نأ ديري ناك امو .صخشلا اذه نيبو هنيب ملاعملا ددحم

 ءاهتناب هفيض غالبإ نم الدب نكل .(سودوناك) نع تايركذب ةديطولا ةقالعلا هذه لثم
 مدعب ًارعاش حنحنت .( ةهيطظف ءانتشأ تدهاش دق تنك كّنأ دبال) :ًالئاق بجعت ءامهثيدح

 .("سودوناك" يف كانه تنك نيح) :ًالئاق فاضأ كلذ عمو .هلوضفل هناعذإل حايترالا

 يأ دهاشأ مل) :ءاقتسا مث ىنثنا دقو ,ًاروف ليحنلا ليئثضلا لكشلا وذ باجأ

 ةبيتكلا هيف اورمد يذلا مويلا يف يتراظن ترسك ينأ كلذ .رمألا عقاو يف ءيش

 .(ةمهبم لاكشأو حابشأو فايطأ ريغ ىرأ ال انأو رهشأ ةعبرأ كانه تللظو .ةعباسلا

 هظيغيل اذه لوقي ناك اذإ ام لءاستي لعج نورابلا ْنِإ ىتح دج ًايمكهت هتوص ناك
 .كلذ نع ثدحتلا ديري ال هنأ همالعإل دودولا ريغ ةظفلا هتقيرط تناك كلت نإ مأ

 عيمجلا .ينم كحضت مل مل يردأ ال) :مجهتلا نم ديزم اهيف ةربنب لوقي هعمس

 هنإ .يتراظن قيرسك ينال "سودوناك' يف ثدح ام رأ مل يننأ مهربخأ نيح نوكحضي

 .(كش الب ءكحضم رما

 ...ينمهي ال ءيش هنكل .كلذك هنإ ,لجأ) :هيمدق ىلع ضهني وهو نورابلا باجأ

 اجامل

 يتلا ءايشألا رأ مل ينأ عمو) :هتراظن فلخ نم هناعبتت هانيعو يفحصلا لاق

 :(اسدح هي ةسسحا نقابلاو :.اهتممشو اهتعبسو ايد تعبك نقف: ةقوح

 نود هينيع ىلإ اقدحم ءنآلا يناطيش وحن ىلع كحضلا دواعي نورابلا هعمس

 له ؟ "مزقلا" نع ثدحتتو ينم المع بلطتل ًاقح تمدق له) :لاقو ةيناث دعق .لجو

 ةرظن تعقو امنيبو .هسأر ىنحأ .(؟ دوجو نم نردتلا ببسب رضتحملا "مزقلا" اذهل
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 نيتعمادلا هينيع هنهذ يف روصت .ءرعشلا ةرشقب ةعقبملا ءاثعشلا هتالصخ ىلع نورابلا

 نم ةلاسرب هاتأ رئازلا نأ وه هليلعت نكمي ال سدح هل رطخ .ضرألا يف ناترمسم امهو

 :”لاغ ويا نا

 نوسني سانلا عرش) :ىدصلاب هيبش توصب رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 ىقيسومب جزتقو ءاوهلا يف ىرج امع تايقابلا تايركذلا رخآ ةندقك تناوس . "نييؤوون اك"

 .("اماتيلوب"لا حرسم يف ةيلاتلا لافنركلا ةلفح

 اوثدحيتي نأ ديري الا ذإ قح ىلع "سادوتيموبيا" نإ ؟"سودوناك") .:نورانبلا مت
 ..ًائيش يدجي الو ء.حضاو ريغ فسؤم لصف هنإ كلذ نايسن زيخلا نم .كانه ىرج امع

 ام دحأ َمِهَف الو .ًادجم دحأ لني مل برحلا هذه يف .ةودقو ًامَّلعم نوكي نأ خيرأتلل دبال

 .(بئاص ديشر لعف در وه اذهو .كلذ ىلع راتسلا اولدسي نأ سانلا ررق دقل .ثدح

 .نايسنلاب مهل حمسأ نل) :ةتباث ةرظنب هناقمرت ناتتهابلا هانيعو يفحصلا لاق
 .(يسفن ىلع هتعطق دعو كلذ

 ءارو أوت تناب ءابرحلا نأل لب ,ئجافملا هفيض دج ببسب سيل «نورابلا مستبا

 ةرجشل ةدقعملا عورفلا تحت .ةقيدحلا راجشأل ةيهبلا ةرضنخلا يف ,رئاتسلاو ةدضنملا

 ركذي يذلا اهلوطب ,ةرضوضخم .ةنكاس ةليوط .نيمث رجحك عمتلت تناك .(اريغناتب)لا

 .(يتقيدص اي ًابحرم) :هنهذ يف نورابلا لاق .ةببدملا لابجلا ىرذ سيراضتب ءرملا
 .(؟كلذ لعفتس فيكو) :نار يذلا تمصلا عطق درجمل لب ءببس يأ نود نم .لاق

 .(اهنع ةباتكلاب ...اهب ءايشألا ظفحت يتلا ةديحولا ةقيرطلاب) :مدمدي هرئاز عمس

 ةباتك يونت لهو .ًايحرسم ًارعاش نوكت نأ تدرأ كنأ كلذك ٌركذأ) :نورابلا أموأ

 .(؟ اهدهاشت مل يتلا "سودوناك" ةصق

 قولخلا كل: :تاداع انه "ةلنتا" نأ 'ىدئالا ناظيشلا اذه: بنذ انم) :ةوزابلا كف

 .(؟ةرم تاذ هتناك يذلا قئارلا هيبنلا

 نييلوضفلا ءابرغلا نم صلختلا نم تنك املاح) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 "خيراتلا ةيميداكأ" يف ةعلاطملا ةفرغ ىلإ تهجوت ,يننورصاحي اوناك نيذلا نيفلّصلا

 "سايستون يد لانروج" ."”سودوناك"ب ةقلعتملا ءابنألا تارقف لكو دئارجلا حفصتأل)

 هانا عك ءيش لكو .اهنع بتك ءيش لك تارق: "وناكيلشروا“و "ايهاب يد ويرايد"و
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 ؟ينمهفت له ...طارفإلا دح يقيقح ريغ .تاملك يف هنع ريبعتلا بعصي ...ءيش هنإ

 نم ؛ةقالعلا يوذ عيمج ىدل مهف ءوس...اهيف رود درف لكل ناك ةرماؤم اهنأكو تدب

 .(ةياهنلا ىتح ةيادبلا

 بقاري لعجو ”اليتسأ" ىتح لب .ءابرحلا يسن دق نوراسلا ناك .(مهفأ 1

 .هتاملك جرخيل دهجي هنأكو ؛هتبكر سمي هنقذو ًايوطم دعاقلا صخشلا اذه ًانوتفم

 نوشطعتم ةلتق ,نيسووهملا نم دوشح) :عطقم لك دنع ًاشبلتم .رئازلا ددع
 شوحو .قارعألا فلتخم نم نويسالخ ,ةيفلخلا يضارألا رشب موحل ولكا .ءامدلل

 هذي شعب .ايعوز نوهخستعمو انبأ ةلعق ةلقس نيلاجم:ةنرشب تالاقح :نوطختم
 .(كلذك اهب تنمآ لب .بسح اهبتكأ مل .يل دوعت ريباعتلا

 يلإ يحوت ماودلا ىلع تنك ؟"سودوناكل راذتعا ريبحتب موقتس له) :نورابلا هلأس

 بلط دح ىلإ نونجم كنأ قدصأ نأ ريسعلا نم نأ دجأ يننأ ديب .ام ًاعون نونجم كنأب
 يننأب ملعت ؟كلذك سيلأ ."سودوناك" ينتفلك مك ملعت تنأ .اذه لثم عورشم يف يتدعاسم
 (... "اليكسا" نإ ذإ «يطخ اوتسأ ينباصأ "سودوناك" ببسب هنإو ؟يتاكلتمم فصن تدقف

 نوع نع ًاثحب ةذفانلا جراخ ةرظن ىقلأ .تمصف شعتري هتوص عامس هتكسأ

 لبق ام رصع ىلإ ةدئاع .ةفيطل ,نوكسلا لك ةنكاس كانه لازتال ةقولخملا تناك :هدجوف

 .قرشملا حابصلا ءوض يف ةروقو ,تابنلاو ناويحلا يتكلم ةطسوتم «ةدلاخ .خيراتلا

 تقبأ لقألا يف اهنإ .لضفأ ريباعتلا كلت نكل) :هعمسي مل هنأكو يفحصلا لاق

 'سودوناك" نع ثيدح كانه له .ةملك الف ؛نآلا امأ ."سودوناك" يف نوركفي سانلا
 كلذ لدب نوثدحتي سانلاف ءالك ؟تاناحلا يف .قاوسألا يف ؛"يليشت" عراش يهاقم يف

 بوبح نع وأ "ايساك يداتير اتناس" أجلم ريدم نهبصتغا يتاوللا تاميتيلا نع

 يسورلا نوباصلا نم ةنحش ثدحأ نع وأ ؛يرهزلل ةداضملا "اميل افليس" روتكدلا

 ينيع يف سرفت .("ةيزكرملا كرالك" قاوسأ ىلإ أوت تلصو يتلا ةيزيلكنالا ةيذحألاو

 ترهظ) .رظنلا يتريصقلا نيتلقملا كنيت يف ًاعزفو ًابضغ ةمث نأ اذه ظحالف نورابلا

 .(؟ثدحتت تناك مع فرعتأ .نيموي لبق فحصلا يف "سودوناك" رابخأ رخآ

 يتفيحص ىتح .ةسايسلا تكرت نأ دعب فحصلا علاطأ ال انأ) :نورابلا لاق

 :(ةضاخلا
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 "وريناج يد وير" ىلإ "يناحورلا ةمصاعلا زكرم" نم ةلسرملا ةنجللا ةدوع) -
 ةدابإل ,ةيطيسولا اهاوق مادختساب ,نوناقلاو ماظنلا تاوق ةدعاسم اهتمهم تناك يتلاو

 اهعمو ,"ويليمرفوي" ةرخابلا نتم ىلع "وير" ىلإ ةنجللا تبا دق اه ,نسح .(راصنألا)
 مل هنأ عم .رطس الو .نيحلا كلذ ذنمو .كلذ ىلإ امو ةيرولبلا اهتاركو "اجيوالا" حاولأ

 .(دعب رهشأ ةثالث ضم

 عوضوم "سودوناك" نأ كتربخأ نأ قبس .ديزم يأ عمسأ نأ ديرأ ال) :نورابلا لاق

 ام ةفرعم ىلإ جاتحأ) :يرمآت لجاع توصب يفحصلا هعطاق .(يلإ ةبسنلاب ملؤم
 لاصتا ىلع تنكو ةيشاملا كلذكو قيقدلا مهل تلسرأ دقف .ريثكلا فرعت تنأ .فرعت

 .("وجاب" عم تملكت امك .مهب

 لا ذإ ءنورابلا نظ باخ ؟ينم لام ىلع لوصحللو .ينددهي ءاج له ؟زازتبا
 .لاذتبالا نم ةجردلا هذه ىلع ءيش ىلإ زغلملا يواخلا مالكلا كلذ ليلعت

 ني ني ان

 امنيب هب رعشي ناك يذلا ئفادلا ساعنلا نم هسفن ًاضهنتسم "واوج توبأ" لأسب

 تبلط له) :لمقلا ضيب نع ًاثحب هتورف يف ةليوطلا ةفيحنلا "انيرتاك" لمانأ زرغنت
 ا 8 ةلاسرإ كلت فلمن "افرتؤلبف ويترك" نلإ اقع

 ةلاسر.ةيأ فرعأ ال) :هسأر فاشكتسا يف اهلمانأ رمتست امنيب "انيرتاك' بيجت

 .(كايإ اهَغَلْبَأ

 نم ء.سسحتيل ةيافكلا هيف امب اهفرعي ِهّنِإ .(ةديعس اهّنِإ) :"واوج توبأ" ركفي
 مالكب راد هنإ .مغلا اهباتني ىتم .نيوادوسلا اهينيع تاضمو وأ ةيفخلا اهتوص تاجوق

 نيذلا كئلوأ ًادج نوليلقو ءكحضت دحأ اهري ملف .لاّثقلا "انيرتاك" نزح نع سانلا

 اهآر دقل .يردي وه . أطخ ىلع مهنأ نوري مهلعج ةلواحم مل نكل :ةملك ةطتت اقنع

 .ًامئاد ءافخلا يف كلذ ناك نإو ءكحضتو مستبت

 لثم كبيصن نوكي نأ نيديرت تنأف «ةيدبألا ةنعللا تيناع ام اذإ يننأب) :متمتي
 ةلمق تفداص املك ًامامت لعفت امك ,ةكرحلا نع هتجوز لمانأ فكت .(ًاضيأ كلذ

 "واوج" دوعيو ءامهتمهم نالصاوي ةظحل دعبو .ءاهرفاظأب اهقحستف هرعش يف ةنقدعي

 ًايرعم .هءاذح ًاعلاخ ءوه ثيح هدوجو درجم نم ةعبانلا ةيضرلا ةحارلا يف سمغنيف
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 بشخلا حاولأ نم عونصملا ًادج ريغصلا نكسملا يف شقلا ريرس ىلع ًايقلتسم .هعذج

 نم لمقلا ليزت .هرهظ دنع ةعكار هتجوزو .(عوسيونينم) عراش يف نيطلاب ةتبنملا

 ىلإ ةجاحلا مدعب ,"انيرتاك"و وه ءرعشي ذإو .نيرخآلا ىمعل ىسألاب رعشي هنإ .هرعش

 يف نيراثرثلا ًاوسأ هيوري امم رثكأ ءايشأ امهضعبل نايوري امهنإف مهعم ثداحتلا

 بوقشثلاو بشخلا حاولأ نيب قوقشلا للختي سمشلا رونو ,.ىحض تقولا .(سودوناك)
 يف ةديحولا ةفرغلا رينيو ةديحولا ةذفانلا يطغي يذلا قرزألا شامقلا لوط يف ةريغصلا

 جرمو جرهو .نوضكارتي مهو لافطألا توص :تاوصأ عامس نكمي ؛جراخلا يفو .خوكلا
 مل سانلا نم ًادج ريثكلا نأكو ؛مالس ايند هذه نأكو .مهلمع نكامأ ىلإ نيبهاذلا سانلا

 يحاوض ىلإ لقنتو اهاتوم نفدت ًالماك ًاعوبسأ تضق (سودوناك) نإ ىتح اولتقي

 .روسنلا اهسرتفتل دونجلا ثثج عيمج ةنيدملا
 ىلإ بهذت تنك ْنِإ .عيحص) :اهسافنأ اهغدغدت يتلا هنذأ يف "انيرتاك" لوقت

 .(كعم كانه ىلإ بهذا نأ ديرأ اناف ميحجلا

 كلذ لعفي .هيتبكر ىلع اهسلجيو "انيرتاك" رصخ ضحيو هعارذ "واوج" دمي
 اهتفاحن طرف نم .ًامئاد هباتني ذإ اهسمي نيح ًامئاد كلذ لعفي امك ؛ةنكمم ةقر ىصقأب

 نأب امود هلابب رطخي ًارطاخ ْنألو .اهيذؤيس هنأب نزحم روعش .هريمض بينأت طرف وأ

 نأ لواحي يتلا ةظحللا يف ىتح ةيدابلا ةمواقملا كلتب هباجيس هنأل ًاروف اهكرتي نأ هيلع
 مرتحي نأ ٌمّلعت دقو قاطي ال أرمأ يندبلا سامتلا دجت اهنأ فرعي هنإ .اهيف اهمضي
 الإ ,ةدع تاونس ًاعم اشياعت امهّنأ عمو .اهايإ هبح ببسب هعزاون مواقيو اهرعاشم

 ركفي امك ؛ةيلك امهضعبل ناملستسي لقألا يف وأ .بحلا ناسرامي ام ًاردان اناك امهنأ
 .قرعلا يف ًاقراغ .ًاثهال هكرتت يتلا اهبناج نم تاضارتعالا كلت نودب ؛"واوج توبأ"

 ىلع لب اهنع هدعبت ال "انيرتاك" نأ ذإ ًأاجافتي حابصلا اذه يف نكل .اقد قدي هبلقو
 نيذللا نيدهنلاو ةئتانلا عولضلا يذ .قيقرلا اهمسجب سحيف هنضح يف روكتت سكعلا

 .هب قصتلي وهو ؛نانيبي ناداكي ال

 ىعرن انك امنيبو .كيلع ةفئاخ تنك ؛ةحصلا راد يف كانه) :"انيرتاك" لوقت

 .لعاشملا نوفذقي وأ نارينلا نوقلطي مهو انب نورمي دونجلا دهاشن انك امنيبو .ىحرجلا
 :( كيلع ةقئاخن قدك
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 انأك ءام ًاعون يصخش ريغ رتاف توصب لب ؛ةيفطاع ةسمحتم ةربنب كلذب هفت مل

 مث ديدش لاعفناب سحي "واوج تونا" نكل .نيرخآ نانا لعف دودر نع ثدحتت تن

 .اهنيبجو ءاهرهظ بعاديو "انيرتاك" راثد تحت هدي عفدي .ةرغ نيح ىلع اهئاهتشاب
 ,اهدخ ؛اهديج هيف ةيماما نائسا 000 ل امنيب ءأدج نيتريغصلا اهيتملحو

 نأ "واوج" لواحي نيحو . اهمف حتفت ال اهنكل اهلبقي "انيرتاك' هعدت .اهيتفش ىصقتيو

 اي رب اج .اهندب بلصتي شقلا شارف ىلع اهحرطي
 قرزألا شامقلا طقتلتو اهلوح اهراثد فلتو "انيرتاك" ضهنت .هينيع ًاقلغم .ًاقيمع
 ثيحب ْئطاو خوكلا فقس نإ .ةيناث هب اهسأر فلتو ضرألا ىلع عقو دق ناك يذلا

 ,ددقملا رقبلا محل : (تدجو نإ) ةنوؤملا نيزخ ثيح ةفرغلا نكر ىف ءانحنالا ىلإ اهرطضي

 ةبجو رضحت يهو "واوج" اهبقاري .ماخلا رمسألا ركسلا :انوسافلا .(توهنيملا) قيقد

 اهيدنوفني نا ةضرفلا هل فحمدأ ذنم ىضم_ اعوبسا فاد اموي مك بسحيو ماعطلا

 .(لاجدلا حيسملا) وأ برحلاب ريكفتلا امهيلقع لغشي ال ثيح .ةصرفلا هذهك
 ساط اهيديبو .ءريرسلا ىلع هبناج ىلإ سلجتو "انيرتاك" لبقت ,ةريصق ةدم دعب

 .نالكأي .بشخ نم ةقعلم كلذكو ؛(توهنيملا) اهيلع َرثُن يتلا ايلوصافلاب يلم يبشخ
 .اهل ةدحاوو هل ثالث وأ نيتمقل لدعم ,ةقعلملا لوانت نالوادتي امهو

 "باقرلا عطاق" نم اهذاقنإ مت دق "هتنوموليب" نأ حيحصأ) :' :"انيرتاك" متمتت

 ("اريبمكام ميكاوي" هلوقي ام اذه ؟”اليدنارم" دونه ةطاسوب

 حيحصلا نم نكل .نيرخآلاو ”وبماكوملا" جونز ةطاسوب كلذكو) :"واوج توبأ" بيجي
 +( تاقيرق الوبق ةاني وكلي هل ارناك اقع نافع ارراك "ةلرونا ما ة وكذا ادع

 ذقت فكروا نحا هيعمل نا هيايكرا وأ ةفارخو | حاشا بسب اينويزي اوناك اه

 نأ ةدع تارم "اريبمكام" لآو ريبكلا ”واوج"و "واردب"و "افوناليف" ناوخألاو وه لواح
 نوب ام | هدئكم هسأر زه ميعزلا 0 الا .تارجفتمو تاعقرفمو ةيران ةحلسأ مهوطعي

 مهيري نأ ًايصخش وه ضرع (باقرلا عطاق) لوصو لبقو .زازئمشالا نم ءيشب همامأ

 باوجلا ناك .ةيداعلا قدانبلاو شرلا قدانبو تانيبرقلا قالطاو 0

 اوناك .كلذك ةرملا هذه يف اوبراحي نل "يريراكلا" دوص نأ "واوج توبأ" جتنتسا .

 قيرط نع ةلمحلا تءاج نيحو (اواوا) يف ةسلابألا بالكلا ةهباجم نع ا دق

 يه مهنأش نم نكت مل ةكرعملا كلت نأكو .مهخاوكأ ىتح اورداغي مل (ويبماكوا)
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 لصنل ..حانجلا اذه يف ةفوشكم "هتنوموليب" نإ) :لاق دق "واوج توبأ" ناك .ىرخألا

 .كلذك قيرطلا كلذ نم اوؤاج مهنكل .(ةيحانلا هذه نم اولبقي ال يك كرابملا حيسملا ىلإ

 .(اهقارتخا نع اوزجع يتلا ةديحولا ةهبجلا يه كلت تناك) :"واوج توبأ" ركفي

 يتلا ,ةموهفملا ريغ ةيئانلا ةسكاشملا تاقولخملا كلت اوناك مهوفقوأ نيذلا نوديحولا

 ؟ةزجعم اهلعل .طقف ىدملاو حامرلاو باشنلاو ساوقألاب لتاقت

 الرو موي نيرخكاذلأ): «ةهعوز ينس نادشتتا ءايعو "راو توبأ * لأسي
 .(؟"دشرملا" عم ىلوألا ةرملل ”اليدنارم"

 لوانت نم ايهتنا نأ دعب دقوملا نكر ىلإ ةقعلم لاو ساطلا ذخأت مث "انيرتاك" ئموت
 ,نيمدقلا ةيفاح .ةداج ,ةفيحن دج_ هيلإ ةدئاع كلذ دعب "واوج" اهدهاشي ...ماعطلا

 هعارذ عضي .هبناج ىلإ شارفلا ىلع يقلتستو_ ماخسلاب خطلملا فقسلا سمالي اهسأر

 كانه نيعجطضم ناثبلي .ةحاترم رقتستل اهل لاجملا حاسفإ ىلع صرحيو اهرهظ تحت
 ثوكملا ناعيطتسي .اهديعبو اهبيرق ؛.(سودوناك) تاوصأ ىلإ ناعمتسي .نينكاس
 .اهناكراشتي يتلا ةايحلا تاظحل قمعأ كلت لعلو ,تاعاس اذكه نييقلتسم

 .("ايدوتسك" هركت تنك ام ردقب كهركأ تقولا كلذ يف تنك) :"انيرتاك" متمتت

 تاثعبلا رشع نماثلا نرقلا يف كانه مهتعمج نيذلا دونهلا ةيرق (اليدنارم) تناك

 (سودوناك) يضارأ يف ةبيرغ ةعوطقم ةعطاقم .(اراكاسملا) ةيلاسرإل (ةينيشتوباكلا)

 تاريجشلا ضيفخو ةيلمرلا يضارألا نم خسارف ةعبرأ (لابموب) نع اهلصفت ةيفلخلا
 قّقشي هترارح نم واك ءاوهو .عضاوملا ضعب يف اهقارتخا نكمي ال يتلا ةكئاشلا ةفيثكلا

 ىلع ةعقاولا (يريراك) دونه ةيرق تناك ةقيحس دوهع ذنمو .مهدولج غبديو سانلا هافش

 - ةيلعف رزاجم ىلإ انايحأ لوحتت_ ةيماد كراعمل ادهشم ,ةرعو ضارأ يف ؛لبج ةمق
 نيعمجتم نوشيعي دونهلا ناك .يضارلا نسحأ ىلع لوصحلل ةقطنملا ضيبو دونهلا نيب
 اهرمع رجح نم ةيانب يهو ؛(حيسملا دوعص ةسينك) لوح رشتنت خاوكأ يف ةيرقلا يف
 لثمب تناك ضرأ نم فوشكم دادتما اهلو قرز اهذفاونو اهبابو شق نم اهحطسو نانرق

 ضيبلا ناك .بشخ بيلصو دنهلا زوج ليخن نم عضب ريغ اهيف ءيش ال ,ةيرقلا ةحاس

 ىلإ نوكي ام برقأ لب اشياعت برقلا اذه نكي ملو ؛ةيرقلا لوح مهعرازم يف نوثكمي
 ثواوحو :ةلدابتم تاودغ لكش :ىرشأو ةرعف نيب: دخأت تناك ةنلعم ريغ نرخ ةلاح

 نوحوري تائم عضب مهدادعت غلب نيذلا (اليدنارم) دونه ناك .لتقو بهنو ةفينع
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 سوقلاب نوديصيو .باعللا راثنب ةمعطم ةيلحم ةجهل نوملكتيو .ةارع فصن نوئيجيو

 ةرئاد نمض ًاماقت نيلزعنم .ةيرشبلا نم ةسئاب ةظف جذان اوناك .مومسملا باشنلاو

 ال نأ مهرقف نم غلب دقو .ةرذلا لوقح اهللختت يتلاو ,(وكيالا) قاروأب ةفقسملا مهخاوكأ

 اوداع .اهبهنل (اليدنارم) ءيجت تناك ةيفيرلا ةطرشلل ةرايسلا ةيولألا الو: تاباضعلا

 (نويرازاللا ءابآلا)و (نويشتوباكلا) نكت نأ ذنم نونس تضم دقل .ةيناث مهتينثو ىلإ

 ىلع نآلا تايلاسرإلا لاجر روهظ رصتقا دقو .ةيرقلا يف (ةسدقم ةثعب) ةماقإ نم

 (ءابآلا) لمأ باخ نأ ىلإ ةباغلا يف اوفتخا دقف مهؤانبأو مهتاجوزو دونهلا امأ .راوجلا

 ررق ىتم "واوج توبأ" ركذتي ال .بسح ضيبلا ىلع ريشبتلا رصق اوضتراو ًاريخأ

 ًايطخ هيلإ ةبسنلاب نييراوحلا لاوجت تقو نكي مل .(اليدنارم) ىلإ بهذي نأ (دشرملا)
 ةيحانلا نمو .اهبوانت نكمي عئاقوو مايأل ًاراركت_ ًايرئاد لب ءاذك دعب وأ اذك لبق يأ

 لحر .ةريغصلا (لابموب) ةسينك رامعإ دعبف .كلذ ثدح فيك ركذتي ال ,ىرخألا

 تافاحلا تاوذ لالتلا نم ةلسلس ربع اهجوتم مايألا دحأ حابص لامشلا ىلإ (دشرملا)
 هفي مل اون تحب د دق ءانكس ةرسآ تناك يح .ةرشابم دونهلا لقعم ىلإ يدؤت ةداحلا

 ةليرطلا د انهدلا ةلحر لالخ ا ةشرلا): رت انتع اذبا لد اسكر منعا لذ ةنلكي نحأ
 ."واوج توبأ" مهنيب نمو ؛نييراوحلا نم ريثك بسح .مجامجلا بقثت ةقرحملا سمشلاو

 .ماهسلا نم ًالباو وأ ةروجهم ةيرق نم بيحرتلا نوقليس مهنأ
 اولخدو قسغلا دنع لبجلا حفس هعابتاو (دشرملا) ىقترا .كاذ الو اذه ثدحي مل

 وأ عزج نود دونهلا مهلبقتسا .ميرم حدم يف ليتارتلا نودشني مهو بكوم يف ةيرقلا

 مامأ ةفوشكملا ةحسفلا يف نورقتسي جاجحلا اودهاش .ةيداب ةالابم ال يف ,ةوادع

 دوعص) ةسينك نولخدي مهودهاش كلذ دعب .اهلوح نوعمجتيو ةلعش نودقويو مهخاوكأ
 بودنب مههوجو ةاطغملا ؛لاجرلا كئلوأ عمتسا مث .بيلصلا عقوم يف نولصيو (حيسملا
 هوعمس .ةيئاسملا هتاداشرإ يدسي وهو (دشرملا) ىلإ ,.ضيب_ رضخ طوطخو ةيسقط

 ريتقتلا لئاضفب ديشيو ,ميرم نزح نعو .ةيرحلا يه ىتلا ,ءسدقلا حورلا نع ثدحتي

 مث .ىرخألا ةايحلا يف ىزاجت هللا ليبس يف ةاناعم لك نأ حضوبو ؛ةيحضتلاو رقفلاو
 مويلا حابص يفو .حيسملا مأ لجأ نم نيلترم نوحُبسي كرابملا حيسملا جاجح اوعمس
 اوئموي وأ لقألا يف مهل اومستبي نأ ىتح وأ .مهنم دونهلا برتقي نأ نود نمو .ىلاتلا
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 رباقملا عضو اوبتريل اوفقوت ثيح «.ةربقملا قيرط نع نولحري مهودهاش .ًادودو ةدحاو ةءاميا

 .ستاشملا اويضقيو

 يف "اليدنارم" ىلإ ىضمي نأ (دشرملا) ىلإ برلا ىحوأ دق) :"واوج توبا" :لوقي

 .(ًاريخأ ترهزأ ةرذب عرز دقل .تقولا كلذ

 نأ فيك ءهلثم ءركذتت تذخأ اهنأ فرعي "واوج" نكل .ءيش يأ ”انيرتاك" لوقت ال

 ىلع مهعم نيبلاج ةرغ نيح ىلع مايألا دحأ يف (هتنوموليب) يف اورهظ ًابيرقت يدنه ةئم
 نع ًالضف .تالاقن ىلع مهضعب .نينسملا مهسانأو مهعاتم (وغندنب) نم دتمملا قيرطلا

 ئجافملا روهظلا نأب كشي دحأ نم ام نكل ءنونس تمرصنا دقل .مهلافطأو مهتاجوز

 ىلإ ةرايزلا نوديعم مهنأ ينعي ناك .غابصألاب نيخطلملاو ةارعلا فاصنأ :سانلا ءالؤهل

 ,"وينوتنا" وه (اليدنارم) نم ضيبأ ةقفرب (سودوناك) "نويريراكلا" لخد .(دشرملا)
 ةفوشكملا ةحسفلا يف اورقتساو مهتويب ىلإ نودئاع مهنأكو ,ةيرانلا باعلألا ريبخ

 كانه مهخاوكا اوماقا .مهل "افوناليفوينوتنا" اهصصخ ىتلاو (وبماكام)ل ةمخانتملا

 نم يفكي ام نوملكتيو ظعاوملا ءامسل نوبهذي اوناك .اهنيب ام مهتلغ اوعرزو

 داتعا .ًادج نيلزعنم اولظ مهنأ ديب .مهنومهفي نيرخآلا اولعجيل طقف ةكيكرلا ةيلاغتربلا

 مهتقيرط تناك كلتو_ مهمادقأب ضرألا برضب هنولبقتسيف .ًاريثك مهروزي نأ (دشرلا)

 ةضياقم يف ةطساولا اناك ناذللا "افوناليف" ناوخألا لعفي ناك امك ءصقرلا يف ةبيرغلا

 مهيلإ رظني دعي مل هنكل .ًامئاد ءابرغ مهّدعي "واوج توبأ" ناك .ىرخأ نؤمب مهتاجتنم
 تامجه ثالث ماما نودمصي اودهوش .ةقطنملا (باقرلا عطاق) ازغ موي هنا كلذ .كلذك

 قيرطلا يف قرخألاو:( سراب ازاف) ةيحان نم ناتتثا“ةزيشابم ةيدح ىلع تبن ةاشملا نم
 (يكيلوثاكلا سرحلا) نم ًالجر نيرشع وحنو وه بهذ نيحو .(وباومارج) نم ةدتمملا
 دونهلا ةمواقمل خاوكألا لوح نيرشتنملا نيمجاهملا ةرثكل شهد .عطاقلا كلذ اوززعيل

 نيضقنم وأ .عيلاقملاب مهيلع ةراجحلا نيفذاقو حوطسلا نم ماهسلاب مهنيمّرَخّم دونعلا
 ةازغلا عم (يريراكلا) لاجر محتلا .ةيبشنخلا مهسخانمو ةيرجحلا مهسوؤفب مهيلع

 فطخ ةلواحمو شدخلاو ضعلاب ءكلذك مهيلع ضقنت مهؤاسن تناك امك .يديألاب

 نيحو .هسفن تقولا يف مئاتشلاو بابسلا نقلطي نهو مهيديأ نم مهبارحو مهقدانب

 .اوحرج وأ اولتق دق لقألا يف ةاشملا ثلث ناك ؛ةكرعملا تهتنا
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 بشحلا ةحول "انيرتاك" عفرت .هراكفأ نم "واوج توبأ" بابلا ىلع ٌةرقن ظقوت
 "افوناليف ويرونوه" دالوأ دحأ رهظيف .بابلا قلغت يتلاو ؛ًامكحم ًاتيبثت كلسب ةتبثملا
 .جيجضلاو ضيبألا ءوضلاو بارتلا نم ةباحس طسو

 ء(عراشلا نما قري. نأ "ويتوغلا" ىمعذيون) ةلوقن
 .(لاحلا يف تا يننإ هل لق) :"واوج توبا" بيجي

 نم ترغب نأ هعسرو ضر لوطتالا انيلوبأل ناك ةااعسلا كلت ليتم نايركف
 ريسب دودشملا نشخلا ينطقلا هلاورس يدتري .هسفن ءيشلاب ركفت اهنأ هتجوز هجو رهظم

 ةريهظلا ءوض هرهبيف عراشلا ىلإ جرخيو هصيمقو يلبجلا هلدنص يذتحيو دلجلا نم

 باوبأ دنع نوسلاجلا نوئسملاو لافطألاو ةوسنلا هييحت ةداعلا يه امكو .عطاسلا

 تامئاقلا ةوسنلا نم تاعومجم نيب ريسلا لصاوي .ًاحولم ةيحتلا مهل دريف :نكاسملا

 نوعمجي مهو ةيلاع تاوصأب نوثداحتي لاجرو نهنارجأ يف ةيوس ةرذلا نحطب

 لب .ةطقاسلا ناردجلا لحم لحتل نيطلا نم تانفحب قوقشلا نوؤلمميو بصقلا تاحطسم
 ةظحللا هذه يف كانه نأ فرعيل ةيؤرلا همزلت ال .ام ناكم نم كلذك ًةراثيق عماس هن

 ءاضقرتلا نيدعاف (وباومرع) لقتمو (نمزاب'ازاف) يظارت نقع نيرخا ىبلاثأ نمكاعم

 ةيأ دجوت ال داكت .بئارزلا تافلخم نم نوصلختيو نيتاسبلا نومظنيو ضرألا نوفظني
 دييعأ دق نارينلا اهتقرحأ يتلا خاوكألا نم ريثكلا نأ امك .عراوشلا يف ضاقنأ

 اهيف ىهتنا يتلا ةظحللا يفف .("افوناليف وينوتنا" عنص نم كلذ) :ركفي .اهؤاشنإ

 "افوناليف وينوتنا" ناك .ةيروهمجلا ةقطاره ىلع (هتنوموليب) راصتناب لافتحالا بكوم

 رمأ مظني قلطناو .(يكيلوئاكلا سرحلا) نم رصانعو نيعوطتملا رمز ةيرمآ ىلوت دق
 ءادجلاو زعملاو مانغألا ذاقنإو لغاشملاو خاوكألا ءانب ةداعإو ضاقنألا عفرو ىتوملا نفد

 دقل .كلذك .مهعنص نم هَّنِإ) :"واوج توبأ" ركفي .علهلا نم ترثعبت دق تناك يتلا
 ءاسملا اذه يفو .هل نومستبيو هنويحي ؛نوضار مهاه .(لاطبأ مهّنِإ .عضولا اولبقت

 كلت نأكو نكي مل ائيش نأكو (دشرملا) اوعمسيل كرابملا حيسملا دبعم ىلإ نوعرهيس
 قرتحا وأ هقرتخا حمرب نعُط وأ صاصرلاب ًايمر لتق دق ٌدحأ اهيف ناك ام ًاعيمج رّسألا
 مهل رصح ال نيذلا حرجا نيب نم: نورتخا كانه« ناك الون« تيررتملا هذه يف توملا ىتح

 ىلإ نآلا تلوحت يتلا (وينوتنا وتناس) ةسينك يفو ةحصلا رود يف نيدقار نونئي
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 - ملاح ريغو ئطخم ريغ هّنِإ .عمستيو هينيع ضمغي .فقوتي هلعجي ام ءيش ةمث
 ربكي ءام طقسم لكشتي هتركاذ قامعأ يفو .ءادألا يف نوزوملا قستملا توصلا رمتسي

 فرغو روصق ةَرّهِبمو ,فويس بَخْطصم يف ققحتي .نوكتي ريثم ام ءيش .ًارهن ريصيف
 ةموسوملا صصقلا ىدحإ اهّنإ .("سارباريف" عم "هييفيلوا" ريسلا ةكرعم) :ركفي .ةفرتم

 اهيوري ادحأ عمسي مل ةزرابم :اهريغ نم رثكأ اهب علوملا (رشع انثالا اسنرف تادرول) ب
 ثيح (ونيفد)و (هدنارغ وبماك) عطاقت نم تآ دشنملا توص ْنِإ .تاونسو تاونس ذنم

 .سانلا نم ريثك عمجت

 ةينغأ دشني يذلا ّنِإ .هل لاجملا اوحسفيل نوحنتي سانلا هصّخشي نيحو .رثكأ وندي
 دج .مجحلا ليئض هّنإ .مزق ءالك ...لفط "سارباريف" عم هتزرابمو "هييفيلوا" نجس لوح

 ناسرفلا َوَدَعو حامرلا مداصت هنيع تقولا يف دّلقيو ,ةراثيق فزعب رهاظتيو ,فيحن
 ةليوط ةأرما ةمث .ميظعلا "نامراش" ةرضح يف ةلماجملا تاءانحناو مهدايج روهظ ىلع

 ,ماظعلا يداب قولخم اهبناج ىلإو حيفص ةبلع اهنضح يفو ضرألا ىلع ةسلاج رعشلا
 نيذلا ةثالثلا مهنإ :مهصخشب .رصبي ال يذلا ىمعألا ةرظن هل ,نيطلاب خطلم ١ ينحم

 يف مونلاب "افوناليف وينوتنا" مهل حمس نيذلا صاخشألا ."ميكاوي" بألا عم اورهظ

 .لاحلا يف اذه تمصيف ليئضلا لجرلا سميو هدي دمي .رجتملا
 اباجيإ مزقلا ئموي .(؟"ةلوثمألا ةعيظفلا ناطيشلا تربور ةياكح' فرعتأ) :هلأسي

 .ددرت ةظحل دعب

 مث .(ام تقو يف اهيورت كعمسأ نأ يدوب) :نّمطم توص ةربنب عراشلا رمآ لوقي

 قيرط ىلع كانهو انه تافوذقم رفح ةمث .عئاضلا تقولا نع ضوعيل ةأجف ودعي
 .صاصرلاب ةبقثم قباسلا (سودوناك) ليكو تيب ةهجاوو :(هدنارغ وبماك)

 نإ .ليمرب ىلع "وجاب" ءازإ سلجيو (كرابملا حيسملل ادمح) :"واوج توبا" متمتي

 ويرونوه"و "وينوتنا" نأ ظحالي هنكل .مهفي ال (ولكوباكلا) هجو ىلع يدابلا ريبعتلا
 فقي .ًاعيمج نوعمجتم ”واردب"و ريبكلا "واوج"و "اريبمكام" لهكلا كلذكو ”افوناليف

 هتيحلو ثعشأ هرعشو نيمدقلا ىلإ سأرلا نم نيطلاب خطلم وهو مهطسو "ميكاوي" بألا

 نم ديزم كانه له ؟بألا اهيأ "وريزاوج" يف ءيش يأ تفشتكا له) :هلأسي .ةلسرم

 دق "ونايلمسكام" بألا ناك امك١ :شجأ توصب "ميكاوي" بألا بيجي (؟ةيتآ تاوقلا
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 | لو يمتع نم ةَقوو جرخي .(ةلماكلا ةمئاقلاب ءاجو "ساداميك" نم ىتأ دقف ءضرع

 ثلاثلاو رشع عبارلاو عباسلا ةاشملا جاوفأ :لوألا ءاوللا) :ءاوهلل ابلط ثهلي وهو مهيلع

 رشع سداسلا ةاشملا جاوفأ :يناثلا ءاوللا ."سوردم يد ليونام ميكاوي" ديقعلا ةرمإب

 ةيعفدملا ةبيتك :ثلاثلا ءاوللا ."ايفوغ ابرام ويسانا" ديقعلا ةرمإب نورشعلاو سماخلاو
 ةقرفلا دئاق ."اريفلس ادويبملوأ" ديقعلا ةرمأب عساتلاو سماخلا ةاشملا اجوفو ةسماخلا

 1 اكسو روتر" لا دخلا ناونملا دكاق ”انينوهر اب افلم 3: فاو لارتحلا

 تاباصعلا لجر لأسي ."واوج توبا" قمريو ًاخئاد ةوقلا كوهنم ةءارقلا نع فكي
 .(؟بألا اهيأ ءدشحلا اذه دونج عومجم ام) :قباسلا

 مه ءالؤه نكل .ودبي ام ىلع ءلجر فالآ ةسمخ وحن) :مسجلا ليئض سقلا مثعلتي

 نع لامشلا نم نومداق نورخأ كانه .طقف "وتناس هتنوم"و "ساداميك" يف نوطبارملا

 لارمأ اد ويدول" لارنجلا ةرمإب لتر) :شعترم توصب ةءارقلا فنأتسي .("هييغرس" قيرط
 رشع يناثلا ةاشملا جاوفأ نم ةفلؤم ءسداسلاو سماخلاو عبارلا :ةيولأ ةثالث ."تيجافاس
 سماخلاو نيثالثلاو عبارلا جاوفألاو ,ةيعفدم ةقرفو نيثالثلاو ثلاثلاو نيثالثلاو يداحلاو

 .ىرخأ ةيعفدم ةقرفو نيثالثلاو يناثلاو نيرشعلاو سداسلاو رشع عبارلاو نيثالثلاو

 ."وباومرج" ىلع نوفحزي مهو "وجاكارآ" يف اولزن دقل .ابيرقت ,يفاضإ لجر فالآ ةعبرأ
 نأ هل تلق .طابضلا نم نيرمآلا ءامسأ ىلع لصحي نأ "ونايلمسكام" بألا عطتسي مل

 :"واوج توبا" بيجي .(؟"واوج" اي كلذك سيلا .ًالعف مهي ال هنإ .امهم سيل كلذ

 ةزاتمم تامولعم ىلع لوصحلا يف تحلفأ دقل ."ميكاوي" بألا اهيأ ءال يعيبط)

 .(هللا كيزاجيسو

 هتلعف نأب يل فرتعا دقل .بيط نمؤم "ونايلمسكام" بألا) :ليئضلا سقلا متمتي

 :ًاروف فيضي مث ةعنطصم ةكحض قلطي .(هنم ًاعزف رثكأ تنك يننإ هل تلقف .هتعزفأ كلت

 مزلي ةريشك دج هاوفأ .يل لاق امك "ساداميك" يف كانه ةميسج تالكشم مهيدل)

 تاعومجم الو نحشلا تابرع نوكلمي ال مهْنِإ ذإ ءدعب مهتلفاق اودعُي مل مهو .اهماعطإ

 .(عيباسأ قرغتسي دق لاقتنالا نأ لوقي .مهيدل يتلا داوملا نم ةميظعلا ريداقملا لقنل لاغبلا

 بابذلا زيزأ ىلع .ودبي ام ىلع ؛نوزكرم نوتماص عيمجلا ."واوج توبا" ئموي
 نم ةضفنب يجنزلا هحيزي .ريبكلا "واوج" ةبكر ىلع ةياهنلا يف طبهي روبنز تايناولهبو

 ."افوناليف" لآ ءاغبب ةرثرث نم ةأجف "واوج توبا" شهدني .هعبصإ
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 ىل لاق رعبا رورابعا" روتكذلا ةيقعلا ىتنا انكا4' تكارت" بألا: كنيشي

 مهارق ىلإ مهعاجرإو سانلا فرص وه هلعفت نأ كنكمي يذلا ديحولا ءيشلا نأ كربخأ نأ
 لاجرلا ىلع ةيبناج ةفئاخ ةرظن يقليو فقوتي .(انه ىلإ ةحلسألا هذه لك لوصو لبق
 ىتح دونجلا ةلتاقم كمازتعا ةلاح يف كلذ نكل) .هابتناو لالجإب هيلإ نيرظانلا ةعبسلا

 .هسأر ئطأطي .(كيلع هضرعي ءيش هيدل ,معن .هآ ...ءيش لك نم مغّرلا ىلع .ةياهنلا

 .مالكلا نم ديزمب هل ناحمسي ال فوخلاو بعتلا نأكو

 نورشعو ةسمخو "يلبموك" زارط نم ةيقدنب ةئمم) :"افوناليف وينوتنا" لوقي

 نع اهبلج نكمي .لمعملا قيدانص يفو ًاماقت ةديدج ,شيجلا نم ةريخذلا نم ًاقودنص

 .ملكتي امنيب هنيبج حسميو ةرازغب قرعي هَّنإ .(ةكلاس قيرطلاف ,"وغنادنب"و ”اواوأ" قيرط

 يذلا نمشثلا عفدل زعملا وأ ناريشلا وأ دولجلا نم يفكي ام "سودوناك" يف سيل نكل)

 .(هبلطي

 لبق هب ركف وأ هلاق دق هنأ دبال ام رجاتلا ينيع يف أرقي وهو "واوج توبا" لوقي

 .(ةضفو بهذ تارهوجم دجوت) :هلوصو

 سيلأ .اهنباو ءارذعلا صخت اهنإ) :عمسي داكي ال توصب "ميكاوي" بألا لوقي

 .(؟تاسدقملل اكاهتنا كلذ

 نأ انل.دبآل بال أ كلذك ريمألا ناك نإ "دتكرملا ترعي فوسس) + "كوبا" لوسقن

 ا هلاع

 نك اننا

 .(دشأ فوخب ىتح ءرملا رعشي نأ امئاد نكمملا نم) :رصبلا ريصق يفحصلا ركف

 مل يتلا لاكشألا كلتلو ,تاعاس اهيف نكت هل. تلا مايألا كلغ زيبكلا نيردلا ناك كلذ

 اتبهتلا ىتح ًاريثك اهقارتخال هانيع تدهج بحسب ةعقربملا ءاوضألاو ؛هوجو اهل نكت
 :سأيلا هب دبتسا دقو ةرتف ةملظلا ىف ءاقبلاو امهقالغإ ىلإ رطضا ثيحب ًاديدش ًاباهتلا

 (سايستون يد لانروج) يمدختسم نم هؤالمز لوقيس اذام .هنّبج ىدم افشتكم
 هنأب مهنيب ةرهش لان دق ناكك ؟كلذب اوملع ول (وناكيلبيروا) و (ايهاب ادويرايد)و
 سوقط رضح نم لوأ ناك :ةديدج براجت نع ثحبلا يف ىتح .باهّي ال لسارم
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 تناك دهع يف .اهيف تدقع ةريغص ةيرق وأ وزنم يفلخ عراش اميأ يف *(ودوفلا)

 نم ناك امك .(ايهاب) ضيب نيب زازئمشالا وأ فوخلا امإ ريثت ةينيدلا جونزلا تاسرام

 .نويفألا نيخدت نيطاعتملا لئاوأ نمو ,نيذوعشملاو ةرحسلا تاقلح يف نيبظاوملا روضحلا

 لبا يل (وريزاوج) ىلإ باهذلل عوطتلا ىلإ هب تدوأ يتلا يه ةرماغملا حور نوكت ملأ

 دق ناك يذلا هسفن وه نكي ملأ ؟ةيركسعلا "اريرف سريب" مزالملا ةلمح نم نيجانلا

 نبجأ ينإ) :ركف ؟"رازيس اريروم" قفاري نأ "سفلاكنوغ سادنونيمابيا" ىلع حرتقا
 "هييفلوا" بئاصم و تارماغم يوري (مزقلا) رمتسا امنيب اذه .(ملاعلا يف نابج

 اوناك اذإ ام ةفرعم هنكمي مل ذإ_ ةمهبملا لاكشألا تثبل .ةديجملا امهلاعفأو "سارباريف"و

 دق ةصقلا ةياور نأ حضاولا نم ناك .كارح نود نم .كانه ةفقاو_ ءاسن مأ ًالاجر

 :ملاعلا ةياهن ىصقأ يف ءانه هنكمأ فيك .(سودوناك) جراخو نمزلا جراخ ,مهترحس

 ,كش نود ةءارقلا فرعي ال مزق اهيوري .(ةريدتسملا ةدئاملا) ةبقح نم مارغ ةصق عامس

 دق ىرخأ تآجافم ةيأ ؟ (اربيوك) نم عفاي جيرخ وأ ام راحب تلخ نورق لبق اهب ءاج
 ؟(واتريسلا) ميلقإ هل اهابخ

 كلذ .ماعط ةبجو ءارشل ًالام هنوطعيس روضحلا ناك نإ لءاستف هتدعم ترجمز

 نأ لامتحا :اهرثكأ ام سوردب هتدوز يتلا مايألا هذه يف هفشتكا رخا افاشتكا ناك

 ًانايحأو ؛ةلصاوتم تاعاس هراكفأ لك لغش ىلع ًارداق ًايساسأ امه ماعطلا نوكي

 يتلا ةلاحلا كلت_ هتراظن راسكنا هيف هقرغأ يذلا ىمعلا هبش ةلاح نم ربكأ قلق ردصم

 ببسب تامدكلاب ائيلم همسج تكرت يتلاو صخش لكو ءيش لكب اهءارج رثعتي ناك

 انأ) :ًالئاق راذتعالا ماود ىلإ هرطضتو هليبس ضرتعت زيمت ال لاكشأو ءايشأب هماطترا

 .هيلع روثي نأ نكمي بضغ يأ ةئدهتل .(ًارذع كحيمتسا) .(ةيؤرلا عيطتسأ ال) .(فسآ

 هنهذ يف يفحصلا روصت_ صقلا لصاوي يك هنأ نابأو هتياور (مزقلا) عطق

 يفحصلا ندب ىربنا .ءاذغ ىلإ جاتحي - ههجو ىلع يجرتلا ريباعتو لسوتلا تاكرح
 ةدع تارم كلذ لعفي ناك .اهتسمو "اهروج" بوص ىنميلا هدي تكرحت .لمعلل هلك
 دبتسيف دوعي - ًامئاد صبرتملا - هنوش نا كلذ .ديدج ءيش ثدحي ةرم لك يف 000

 ىلع ًاساسأ مئاقلا « لصألا يقيرفإلا « يجنزلا (ودوفلا) نيد عابتأ تالافتحاو سوقط : (ودوفلا) سوقط *

 (مجرتملا) . ةفارعلاو رحسلا
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 هلمانأ فارطأ نم عيرس قيقر سم درجم ناك .عقي نأ عقوتم ريغ ديدج كشوأ املك هب
 لانملا ديعب "ميكاوي" بألا حبصأ نأ دعب ديحولا هلمأ تراص ةأرملا كلت نأ كلذ .هنئمطي

 جاعزإ ردصم (مزقلا)و وه ناك .لقأ زجعب رعشي هلعجتو هاعرت يتلا يه تناك .ًاعطق

 بير نود ةالابماللا ببسب لب ءالك ؟مركلا باب نمأ ؟امهكرتتو ضق مل مل ."اميروج"ل
 يف .نكمتي ناك هجيرهتب (مزقلا) نكل .اهرماغ هنأ ادب يذلا عيظفلا لومخلا كلذ ببسي
 ةرارحب ففجملا زعملا محل وأ ةرذلا قيقد نم تانفحلا كلت ىلع لوصحلا نم .لقألا

 ,ةتبلا هنم عفن ال يذلا ديحولا صخشلا وه ناك .ةايحلا ديق ىلع مهتقبأ يتلا سمشلا

 .الجآ مأ ًالجاع نإ هنم صلختت نأ عقوتملا نم يذلاو
 .(هييفيلوا) ةصق ةياور ىلإ (مزقلا) داع .ًادحأ كحضت مل فرط عضب قالطإ دعب

 لكشلا عضو .لاحلا يف هدي حتفف "اهروج" دي ةسملب رصبلا ريصق يفحصلا رعش
 مهنبو ةرباثمب غضمي لعج .ًاسأر همف يف سبايلا زبخلا نم ةعطق هنأ ادب يذلا ضماغلا

 هعلب يذلاو ًايجيردت همف يف نوكت يذلا كاذ بابللا عيقن ىلع هلك هركف زكرت دقو

 ىتح نعلأس لب ءاههركأسف ةايحلا ديق ىلع تللظ ْنإ) :ركف .داؤفلا لذج وهو ةبوعصب
 يأ ىلإو .هنبج ىدمب ملع ىلع تناك "اميروج" نأ كلذ ببس .(اهمسا لمحت يتلا راهزألا
 ركذت فوخو ةداعسو مهنو ءطبب غضمي ناك امنيبو .نبجلا كلذ هعفدي نأ نكمي يصق دح
 يف نيقاس اذ .ًادج ًابعتم .ىمعأ هبش ًاصخش ناك نيح (سودوناك) يف ىلوألا ةليللا

 ايحي) :ةخراصلا تاوصألا ةجض هشرطت ,خودي ءطقسي .ءرثعتيف ,بشخلا ةراشن ةواخر

 ةمعان ءوض طاقنو راشنو حئاور نم ماود برطضم يف ةأجف عقو دق ناك .("دشرملا"

 ...وه هنأ) .مات تمص َنار اهسفن ةءاجفلابو .تاولصلا ليترتل مظاعتم يعامج ريدهو

 ةأرملا تلعج ةجرد ىلإ مويلا لاوط اهتلفي مل يتلا ديلا ىلع هتضبق دّدش .("دشرملا“ هن
 :مالكلا نع شجألا توصلا فقوت نيح .كلذ دعب .(يدي قلطأ .يدي قلطأ) :لوقت

 ةحوتفملا ةحاسلا طسو يف ًامامت (مزقلا)و "اميروج" هعمو راهنا ,قرفتي عيمجلا ذخأو

 هتفرج دق ريهامجلا تناك يذلا (يبموك) يروخ اودقف دق اوناك .سئانكلا نيب ةعقاولا

 هتداعإل ءامسلا هتظعوم يف "دشرملا" ركش .(سودوناك١ مهلوخد دنع اهحرف ةرمغ يف

 بألا نأ رصبلا ريصق يفحصلا ضرتفاو .ةايحلا ىلإ هتداعإل .(سودوناك) ىلإ
 ظعي ناك يذلا جربلا وأ ةصنملا وأ ةبطصملا ىلع سيدقلا بناجب كانه ناك "ميكاوي"
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 نم ناك ليئضلا سقلا نأ ذإ :قح ىلع "رازنيس اريروم" ناك .لاح لك ىلع .هنم
 علخنا ىتح ءاكبلاب شهجأ .اهيف يكبي أدب يتلا ةظحللا يه كلت تناك .(راصنألا)

 ىلع هنيعت نأ ةأرملاب لسوتي وهو ءلفط وهو هلعف روصت هيلع رذعتي وحن ىلع هداؤف
 الأ تدعو يه نإ .ءيش يأ اراد ,سبالم اهيلع ضرع .(سودوناك) نم جورخلا

 فوخلا نأ فرعت يه تناك معن .عوجلا نم تيم فصن ءىمعأ فصن وهو هنع ىلختت

 .اهفطع ريثي يك ءيش يأ لعفي نأ هنكمي ريقح قولخم ىلإ هليحي ناك
 مث ؛كانهو انه نم ًاقيفصت رصبلا ريصق يفحصلا عمسو ,ةصقلا (مزقلا) ىهنأ

 اودم دق سانلا ناك اذإ ام ركفتي نأ لواح ءرتوت نم روعشبو .ةرداغملاب روضحلا عرش
 نأ وه هيدل ناك يذلا نزحملا عابطنالا نكل ءليحرلا لبق ًاليلق ام ًائيش اوكرتو مهيديأ
 .(؟ءيش ال) :مهدحو مهنأب رعش نيح متق .كلذ لعفي مل ادحأ

 .(ءيش ال) :ضهنت يهو .اهنم ةداتعملا ةالابماللاب ؛ةأرملا تباجا

 ليئض ماوق_ اهريس ءدب هتظحالم دنعو .ًاضيأ وه رصبلا ريصق يفحصلا ماق

 ىلإ (مزقلا) ءاج .اهعبت_ هتريصبب هتدهاشم عاطتسا .ةقزمم ةزولبو لدهتم رعشو

 .انم ًالازه رثكأ مهنإ) :مغمغي (مزقلا) عمس .هقفرم ولع يف هسأرو .وبحي وهو اهبناج

 ًآاموي تدهاش له .ريثكب رثكأ يرشب ماطح انه دجوي ؟"امروج' اي "وبيس" نيركذت له
 .صربلاو نيلولشملاو نيقوعملاو نايمعلاو ةدحاولا عارذلا يوذ نم ريبكلا ددعلا اذه لثم

 تنأ ؟ًابرجو اعقب نيئولمملا كئلوأ .رعشلا وأ فنألاو ناذآلا يدقاف نم ةرثكلا هذه لثم

 كحض .(انه يوس يننأب رعشأ يننأل هتظحال دقف انأ امأ ."اميروج" اي كلذ يظحالت مل

 ةرغ نيح ىلع لأس .نوشمي اوناك امنيب تقولا ضعب احرف رفصي يفحصلا هعمسو ًالذج
 .رخآ ءيشب ركفي ناك هنكل .(؟مويلا ًةيناث ةرذلا قيقد اننوطعيس له) :فهلتم توصب

 دحأ الف ءام ناكم ىلإ لحر دق "ميكاوي" بألا نأ احيحص ناك نإ) :ةرارب فاضأو

 ىلختي ال اذاملو) :(مزقلا) لاق .(انع ىلخت اذال ؟انب كلذ لعف مل ندا اند انسي

 نون فقس اكيدل وكي نأ أ يكش نك« اقرعي ناك له ديلا ةبسلاب نحت نم ؟انع
 .(هلضفب ًاليل هتحت ماننل انسوؤر

 دكؤملا نمو ,مهسوؤر قوف فقس مهل راص هلضفبف .مهدعاس دق هنأ ًاحيحص ناك
 ةنيتملا ةمخضلا ةماقلا نم ًامداق ادب رثؤم يوق توص مهل لاق ْنأ هطسوت لضفب ناك
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 اورداغت ال نكل .رجتملا يف مونلا مكنكمي ءاومله) :مهقوف ناك يذلا يحتلملا هجولاو

 نيحو ليللا لاوط ءارعلا يف مهمون الت يذلا حابصلا يف كلذ ناك .("هتنوموليب"

 .مهلؤت مهتالضعو مهماظع عيمج تناك اوظقيتسا

 لجرلا اذه ىلع لاوس يأ (مزقلا) الو "اميروج" الو وه حرطي مل ؟ءانجس اوناك له
 ,ىرخأ ةملك ةيأ نود نمو .ةدحاو ةرابعب مهتاويح رمأ ىلوت يذلا رمآلا ايحملا يذ

 .داوملاب صاغ ؛ئفاد ملظم .عساو هنأ رصبلا ريصق يفحصلا رّوصت ناكم ىلإ مهذخأ

 اذام وأ كانه نولعفي اذام وأ مه َنَم مهلأسي نأ نود_ راظنألا نع يفتخي نأ لبقو

 الأ مهرذحو (سودوناك) ةرداغم مهنكمي ال هنأ لوقلا مهيلع ررك_ اولعفي نأ نوديري

 نواه عفادمو دورابو قدانبب نوطاحم مهنا هل "اميروج'و (مزقلا) حضوا .ةحلسألا اوس

 ةبيتكلا نم اهيلع ءاليتسالا مت يتلا ةحلسألا تناك كلت نأ كردأ .تيمانيد عباصأو
 دعت مل ءالك ؟هذه برحلا مئانغ طسو اوماني نأ ةيرخسلل ةاعدم نكي ملأ .ةعباسلا

 نأ ءرملا ىلع :ةايحلا اهنإ .ةيرخسلا ىلإ وعدي ءيش نم ام كلذلو .ةيقطنم ةايحلا

 .رحتمي وأ اهلبقتي

 توملاو تقولاو لاجرلاو ءايشألا مكحي لقعتلا ريغ ام ًائيش نأ ةركف هلابب ترطخ
 نكمي ال ثيحب هتيلومش يف طرفم وهو ؛نونجلاب هتيمست فاصنإلا نم سيل ًاًئيش ءانه
 .(دشرملا) ىلإ اهيف عمتسا يتلا ىلوألا ةليللا ذنم كلذ ثدح .ةفارخ وأ ًاناميإ هتيمست

 ىلإ تصني ناك امنيب تينارغلا رجح نوكس نكس يذلا دشحلا كلذ مضخ يف قراغ وهو

 .اّسم سَمُي داكي نوكس طسو ؛بيرغ وحن ىلع يصخشاللاو رداهلا قيمعلا توصلا
 .ليلجلا هتوصو لجرلا تاملك تلعف امم رثكأ .هكبرأو هلهذأو يفحصلا فقوتسا دقل

 : ب همشا ناك :نوحستي مهو: يعفاسم ىلع نار يذلا تمصلا كلذ: :نوكسلا كلذ

 ناك دقف .هتركاذ يف نزتخم هنأ فرعي ناك ءيش عم كاذ هبشلا هجو نع ًاسئاي ثحب

 .هب رعشي ام حضويسف حطسلا ىلع وفطي املاح هنأ انقيتم

 ةنيدم جونزل ةسئابلا خاوكألا كلت يف .ًانايحأف .(نوّيلبم ودناكلا) هّنإ :لجأ

 حملي ناك .(اداسلاك) راطق ةطحم فلخ ةعقاولا ةقيضلا عراوشلا يف وأ (رودافلس)

 ,ةيسنم ةيقيرفإ تاغلب دشنت تناك يتلا فئاوطلا كلتل ةمومحملا سوقطلا دهشي وهو

 افا ايلا: ةيرشبلا تراجتلاو ءاضقلاو نامزلاو نيانلاو ءايشألا نبي ايها .ةايح ماظن
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 ةلاحلا ةملظلا كلت يف_ هظحال يذلا كاذ لثم .لقعتلاو ميلسلا سحلاو قطنملا نم

 ةزقلاب دمت تناك يتلا تافرلدملا كت يف. نانلا يمال لت دقن تعرتتا ىعلاو افيرتم

 لغوملاو ءيفهكلا ,قيمعلا .شجألا توصلا كلذ بناج نم لمأتلاب روعشلاو ىولسلاو
 دلك نكف ال ءىش لك ىلع مورلا ىلع العتاب ركرملاو ةيداملا تارورظلا'ءاردزا ىف
 ريصق يفحصلا ركف .لئاضفلاو سيساحألاو فطاوعلاو راكفألا :همادختسا وأ هسبل وأ

 تاببسمل يرطف مهف ىلع ةأجف عقو دق هنأب .,توصلا كلذ ىلإ عمتسي ناك امنيب ءرصبلا

 نيح نكل .(سودوناك) ىمسملا غيزلا كلذل لصاوتملا دوجولا تاببسم .؛(سودوناك)

 يذلا ميسجلا ردقلاب لازت ال هتريح تناك ءاهتوشن نم ريهامجلا تقافأو توصلا تكس

 .لبق نم هتناك

 .نيلثامتملا نيتوصلا يتاوذ ."افوناليف ويرونوه" وأ "وينوتنا" ةجوز توص عمس
 .(بيلحلا ضعب كلذكو ,قيقدلا ضعب مكاه) :لوقي

 قيقد نم ةريغص تامقل عفري مهن قولخم ىوس دعي ملو حرَسو ريكفتلا نع فك

 ةرتف هقلح فقسو هناسل نيب اهيقبيو هباعلب اهللبي مث .هلمانأ فارطأب هيتفش ىلإ ةرذلا
 اذه زعملا بيلح نم ٌةعرج تراثأ املك نانتمالاب رعشي قولخم ءاهعلب لبق ةليوط
 ريصت تحصل هعيسو (نتلا | اقع اريهشا يعرب دقاق ىف يفز ال ان يوعفلا
 هسفن ءيشلا حصيو .يقش لكأي مل ْنِإو ,دعس َلَكأ نإ :ركف .ةلذج ةكحض قلطي رصبلا
 ةقيقحلا هذه .هئاشحأ ىلع .رثكألا يف ءنآلا دمتعي هؤاقش وأ هتداعسف .هيلإ ةبسنلاب

 نأ كلذ ؟نييدام سانلا ءالؤه ةيمست نكميأ ءكلذ عمو .(سودوناك) تداس دق ةيلوألا

 دق عمتجملا اذه نأ اهادؤم ةريخألا مايألا يف هراكفأ نيب نم ةحلم ىرخأ ةركف ةمث

 مومه نم صلختلا ىلإ .ثداح وأ طيسب أطخ ءارج نم امبر وأ ؛:ةضماغ قرطب لصوت
 يذلا ملاعلا يف يساسأ ءيش لكو ةيمويلا ةايحلاو داصتقالا مومهو ةيندبلا تاجاحلا

 ءانثأ يف ؟ريخألا هاوثم اذه نيزحلا سؤبلاو ةيناحورلا سودرف نوكيس له .هنم ءاج

 (يموك):قروخ نأ روضت' نقف« ءاهوأ هيل تناك :(سودوتاك) ىف ىلرألا هسابا

 ىلإ عوجرلا نم نكمتيف ناصح ىلعو ءآلدأ ىلع هل لصحيف ؛هركذتي فوس ليئضلا
 ذاع ىف هنأ قولرقت نينانلا قنناموم وهارد نعي ملا" ىكااريا نال قكلا ا روواقلملا
 ميقي دعي مل امك .هؤانب يراجلا دبعملا ةلاقس ىلع قسغلا دنع رهظي دعي مل .ًالحترم

 كي
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 نيحلسملا طهر ربع هقيرط قش وأ طق هنم برتقا دق نكي مل .حابصلا يف سادقلا

 هييراوحو (دشرملا) ةسارح يف فتكل ًافتك نيفقاولاو ًاقرز ةيطغأ نيرمتعملا تاحلسملاو

 هظح ناك له .ال مأ ًادئاع "ميكاوي" بألا ناك نإ فرعي دحأ نكي مل نآلاو .نيبرقألا

 بألا اهيأ) ؟هل هلوقيس يذلا امو ؟هعم ثدحتلا نم نكمت دق ناك ول فلتخيس

 دجوي ثيح ىلإ ينذخ .ينجرخأ ."راصنألا" طسو انه ءاقبلا نم فئاخ انأ ."ميكاوي"

 :ليشضلا يروخلا ةباجإ عمسي داكيو .(؟نامألا يننوحنميس نم ةطرش لاجرو دونج

 سيلو ةزجعم نأ تيسن له ؟يفحصلا ديسلا اهيأ «يل هنوحنمي يذلا نامألا وه امو)

 روصتت له ؟"باقرلا عطاق" دي ىلع نادقفلا نم يتايح يل تظفح يتلا يه كلذ ريغ

 وحن ىلع ًاكحاض رجفنا .(ةطرشو دونج دجوي ثيح ىلإ عوجرلا يناكمإب نأ ًاقح
 ىلإ ءيسي دق كلذ نأب ادقتعم ,لاحلا يف عزفف .هّكحض عمس هيلع طيس ال يعضع

 رخآلا وه اكحاض (مزقلا) رجفنا .ناكملا اذه يف شيعت يتلا ءاشبغلا تاقولخملا كلت

 زتهي ًاهوشم ًاليئض ًاقولخم .هتريصبب هاري نأ هنكمي ناك .ًايدعم هكحض دجو دقو
 امنا نع انك ةروقز "اهزوجا ءانوطخسا هضرقلا نملاع ترض

 يقتلن نحن اه .ريغص ملاع ًاقح هَّنِإ .نسح) :باصعألل ريثم رّكذ توص لاق

 ,ةماق رصقألا ءامهدحأ .ناوندي نيمتعم نيفيط نأ رصبلا ريصق يفحصلا فرعف ؛(ةيناث

 ."اهروج" ةلابق هسفن بصن دق .ةبقر فافل نوكت نأ دبال يتلا ءارمحلا ةعقرلا وذ

 .(لبجلا يلاعأ يف كانه كولتق دق بالكلا ةسلابألا نأ تننظ)
 (ينولتقي مل ال) :"اهروج" تباجأ
 .(فيسؤم' دج ارما .قوكيس كلذ ناك .ديعس انا]: :لعرلا لاق
 اهذخأ ىلع مدُقم هَّنِإ .هسفنل اهديري هنأ) :لاحلا يف رصبلا ريصق يفحصلا ركف

 .امهب (مزقلا) قحتلي فوسو .هعم ًاديعب اهذخأي فوسل .ناقرعت هاتحار تأدب .(هعم

 نم ًارضتحم «.ليلكلا هرصبب امام ًازجاع ,ًاديحو نوكيس فيك روصت :شعتري عرش
 .بعرلا نمو ؛ءايشألاب ماطترالا نمو عوجلا

 ًاقفارم تبلج كنأ ظحالأ) :رخاس فصن ,فّلزتم فصن توصب لوقي لجرلا عمس

 .(كرابملا حيسملل ادمح .بيرق ءاقل ىلإ .بيط .مزقلا ادع ام رخآ

 .همسج رتوت دقو ,كانه افقاو رصبلا ريصق يفحصلا ثبلو ."اميروج" بجت مل

 .هجولا يف ةقصب ,ةعفص .ةلكر_ ببسلا فرعي نأ نود_ ًاعقوتم .ًاظقيتم
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 ةظحل دعبو .(دوجوم ام لك هذه تسيل) :ملكتي ناك يذلا نع فلتخم توص لاق

 .(دولجلا هيف دجوت يذلا نزخملا يف ديزملا كانه) ."واوج توبا" ناك لجرلا نأ كردأ

 .(يفكت هذه) :نآلا ةدياحم هتوص ةربن تدغ دقو لوألا لجرلا لاق

 لجر فالآ ةعست وأ ةينامث ناك اذإ .يفكت ال اهّنِإ الك) :"واوج توبا" باجأ

 .(يفكت نل اهلاثمأ ةثالث وأ اهالثم ىتح لب .نيمداق

 ْ] .(حيحص اذه) :لوألا توصلا لاق

 اهناعفريو قدانبلا ناسملتي امهنأ نمخو ؛مهءاروو مهمامأ نالقنتي امهعمس
 اهريساومو ةطوبضم اهتابوصم تناك اذإ ام ايريل امهنيعأ ىلإ اهنادعصبو اهنابلقيو

 ؟مداق يدنج فالآ ةعست ,فالآ ةينامث .ةفيظن
 ."وجاب" اي .اهمادختسا ىتح نكمي ال هذه نم ضعبلا نإ مث) :"واوج توبأ" لاق

 ظ .(خورشم صمخألاو روسكم دانزلاو ةيوتلم ةروساملاف ؟هذه ىرتأ

 "واوج توبأ" عم ثداحتي ؛كانهو انه لقنتي ناك يذلا لجرلا ناك نذإ ؟ "وجاب"

 ءارذعلا تارهوجم نع ام ًائيش نالوقي نالجرلا ناك ."وجاب" وه ."امهروج" عم ملكتيو
 نائيجي امهاتوص ناك ."وتنمسان ودرايغا" روتكدلا همسا صخش نع ناثدحتيو

 لوحت دقل .انه (وتايريسلا) ةباصع لاجر لك ناك .امهمادقأ عقو عم قاستاب ناحوريو
 يفحصلا نكقو هب ًارورم اراس ؟كلذ ليلعت نكمي فيك .نيسمحتم نينمؤم ىلإ مهعيمج
 .عارذ ةدعبم ىلع ناقيسلا نم جوز ةيؤر نم رصبلا ريصق

 ؟"ةلوثمألا ةعيظفلا ناطيشلا تربور" ةياكح عامس ديرتأ) :لأسي (مزقلا) عمس

 .(؟يديس اي .كيلع اهصقأ نأ ديرت الأ .ةرم فلأ اهتيور دقو اهفرعأ
 .مث .رخآ موي يف اهعمسأ نأ ينرسيس نكل ؛نآلا سيل) :"واوج توبأ" باجأ

 .(؟يمسا فرعت الأ ؟"يديس" ينيدانت مل ,ركذي ءيشلاب ءيشلا

 .(...ًارذع كحيمتسا .هفرعأ ىلب) :(مزقلا) متق
 لجرلا) :ريكفتلا ىلع رصبلا ريصق يفحصلا فكع .نيلجرلا مادقأ عقو دعتبا

 مهمشوب موقيو هءادعأ يصخي ناك يذلا صخشلا .فونألاو ناذآلا رتبي ناك يذلا

 هنأ تبشيل ىرقلا ىدحإ يف عيمجلا لتق يذلا لجرلا .همسا نم ىلوألا فورحلاب

 .قعص .ًاماقت هبنج اناك .(لفاسلا لتاقلا ,ةيشاملا قراس :رازجلا ؛"وجاب"و .ناطيشلا

 .ةباتكلا يف ةمراع ةبغرب رعش
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 بنا وك ؟كنبلإ: نظني ناك فيك ؟كيلإ ثدحت فيك تيأرأ) :لوقي (مزقلا) عمس

 ذإ .ةدئاملا ىلع ماعطو تيب كل نوكيسو هعم شيعلل كذخأيس ."اميروج" اي ظحلا ةديعس

 .(انه نيلوؤسملا دحأ وه "وجاب" نإ
 ؟وه هل ثدحيس ناك يذلا ام .نكل

 ش الك 2/6

 كانه .ناكسلا نم درف لكل تابابذ رشع كانه تسيل) :"اريريف سريب" مزالملا ركفي
 اهكرحت مدع يف ببسلا وه اذهو .اهيلع ءاضقلا عيطتسي دحأ نم ام نأ فرعت اهنا .فولأ

 يذلا ديحولا بابذلا هّنِإ ملاعلا يف .(اهعوريل خرصي نأ جذاسلا ديدجلا دفاولا لواحي نيح

 ةددعتملا هنويع نإ .هدرطل ةلواحم يف بسح تارتملم دعب ىلع ّدي حوّلت نيح كرحتي ال

 لثم ىودج ام نكل .ءانع نود ةلوهسب هقحسي نأ هنكمي .دحتب نيكسملا سئابلا ىلإ رظنت
 ىتح تقحس يتلا ةدحاولا لدب ؛ًامتح ؛ةبابذ نورشع وأ رشع موقتس ذإ ؟ززقملا لمعلا اذه
 يشق اهنوعدي مهنإ .(نويواتريسلا) لعفي امك ءاهتبحصب ميلستلا لضفألا نم .توملا
 نأ نوحمسيو بابذلا عقبب دوسي مهماعطو مهتويب نوعديو مهنوحصو مهسبالم عيمج ىلع

 ركسلا لتك نع اهضفن ىلع نيرصتقم ءاهل ًاتوق ًاثيدح نيدولوملا مهلافطأ نادبأ نوكت

 نم ًامجح ربكأ تناك .مههاوفأ تلخد ْنِإ ًاجراخ اهقصب وأ .اهمضقب نومهي يتلا ماخلا
 ودبي ثيح دلبلا اذه يف تاديحولا تانيدبلا تاقولخملا يهو .(رودافلس) يف اهتاليثم

 .ةروص رغصأ ىلإ اولزتخا دقو تاناويحلاو لاجرلا
 ةطحملا ىري نأ هنكمي ةذفانلا ربعو .(لاتننتنوك) قدنف يف هشارف يف عجطضم نإ

 ءا بابذلا :رشكأ ةركي امها :(ساداشيك ساذويئوعلا وشتاس ىةالبالبق) ةةحرتلاو

 ةسحو لتاقلا للملاب ارعاش هفايا ةيقيبد نوف نع يقم هنا رعتشي قبح ا نياةاسنكا

 يتلا تاظحللا كلت ىدحإ هذه ؟بابذلا عوضوم فسلفي وهو تاعاسلا ىضمي ؛لمألا

 هل ةريغص ةفرغ هيدل نأ كلذ .تازايتمالاب ىظحب لجر هنأ ىسني اهيف ةرارملا هلعجت

 لاجرلاو طابضلا فولأ دسح عضوم وه يذلا رمألا ,(لاتننتنوك) قدنف يف انه هدحو

 .اهرجأتسا وأ شيجلا اهرداص تويب يف ,ةعبرأ ةعبرأ وأ نينثا نينثا ًاعم نيروشحملا

 فافض ىلع ةماقم خاوكأ يف نيميقملا_ىمظعلا ةيبلاغلا نولكشي نيذلا - كئلوأو

 يف هقح بسح (لاتننتنوك) قدنف يف ةفرغ لغشي هنأ هعلاط نسح نم .(وروكيباتيا)

 ديقعلا ددحو ؛(ساداميك) ربع ةعباسلا ةبيتكلا ترم نأ ذنم انه لازامو ناك .ةيمدقألا
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 .شيجلا ةرخؤم يف ىضرملا ةياعرب لثمتملا نيهملا بجاولاب هتايلوؤسم "رازيس اريروم"
 يف ليزاربلاو (ايهاب)و ةيفلخلا يضارألا تزه يتلا ثادحألا ةذفانلا هذه نم دهاش دقل

 ةئجافملا ةدوعلاو (وتناس هتنوم) هاجتاب "رازيس اريروم" ليحر :ةريخألا ةثالثلا رهشألا

 ذنم دهاش امك .لوهذ وأ عزف نم نيعألا يظحاج نولازيال مهو ؛ةثراكلا نم نيجانلل

 ًادونج .عوبسأ دعب ًاعوبسإ ءغرفي وهو (رودافلس) نم مداقلا راطقلا نيحلا كلذ

 ةنيدملا هذه ىلإ دالبلا ءاحنا لك نم اوؤاج نيعوطتم بئاتكو ؛ةطرش قرفو .نيفرتحم

 فرشل اورأثيو تاومألا نينطاوملل اومقتنيل كلذو ,بابذلا بناج نم ةدّبعتسملا
 :ةسنن اذه (لا تق رك) قدك نفود( ةرروفيملا) ةفائس ا:ديفشديو ةتايما تاسضقملا

 تاوذ تادحولا هذه نم تارشعو تارشع نأ فيك ”اريريف سريب" مزالملا دهاش

 دومخلا نم ةيتوبكنع كابش يف تعقو دقو لاتقلل ادج ةفهلتملاو أدج ةيلاعلا تايونعملا
 تءاج يتلا ةليبنلا تايلاثملا عم اهل ةقالع ال ةصعنم تالكشم اهيهلت .نيمئادلا دومجلاو

 ناك .ءاسنلاو ءادعألاو لقنلاو ماعطلاو نكاسملا يف صقن ؛تاقرس ,؛ثداوح :انه ىلإ مهب

 ةاشملا جوف ناكرأ طابضل اعامتجا مرصنملا مويلا ءاسم رضح دق "اريريف سريب" مزالملا

 ةسمخو (يلبموك) زارط نم ةيقدنب ةئم ءافتخا_ ىربك ةحيضف ببسب هدقع بلط .ثلاثلا

 ًارمأ "سوريدم يد ليوينام ميكاوي" ديقعلا أرق نأ دعبو .ةريخذلا نم ًاقودنص نيرشعو

 مهربخأ .ًاروف نومدعيس ةقرسلا هذه نع نيلوؤسملا ْنإف ًاروف اهتداعإ متت مل ام هنأ ردح
 ىلإ ةلمحلا تاوقل ةقفارملا ةمخضلا داوملا تايمك لقن يهو_ ىربكلا ةلكشملا نأ

 .ةرداغملل عطاق دعوم ددحتي مل هيلعو «لح نود لازتال_ (سودوناك)

 ءاج دقو هلسارم هنإ .(لخدا) :"اريريف سريب" مزالملا لوقيو ؛بابلا ىلع ةرقن ةمث

 نأ لواحي .ًابئاثتم هسبالم يدتري امنيبو .باقعلا رظتني "زولوك" يدنجلا ْنأب هركذيل
 ,عوبسأ وأ رهش لبق ديكأت لكب ةرم هَدَلَج نأ قبس يذلا اذه ةاشملا يدنج هجو ركذتي
 نم وأ ةبيتكلا نم ةهفات تاقرس :ًاعيمج اهفرعي هنأ ؟ةحنج ةيإ .اهسفن ةحنجلا نع امبر
 تالواحم .ىرخأ قرف نم دونج عم راجش .(ساداميك) نم دعب جرخت هل ىعلا و سألا

 نيمأت هب لواحي يذلا دلجلا ةيلمع ذيفنتب هرمأي ام ابلاغ ةيرسلا بيقن نإ .بوره
 يتلا نامرحلا عاونأو هلاجر رجض ببسب موي دعب ًاموي ناءوسي نيذللا طابضنالاو طبضلا
 نأ "اريريف سريب“ مزالملا بحي يذلا ءيشلاب سيل طوسلاب لجر دْلَج ّنإ .اهنم نوناعي
 جاهنملا نم اءزج كلذ حبصأ دقف .كلذك .هلعف هركي ال ءيش نآلا هنكل .ةداع هلعفي
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 ميلعتو لكألاو اهعلخو سبالملا ءادتراو مونلا نأش هنأش .(ساداميك) يف انه .يمويلا

 ضرعتلا ىنعم حيضوتو .(رشتيلنام) وأ (نيلبموك) ةيقدنبب ةصاخلا تاحلطصملا

 .بابذلا عوضوم لوح فسلفتلا وأ ءعافدلاو

 يد ادينملاا بوص وحني (لاتننتنوك) قدنف "اريريف سريب" مزالملا ةرداغم دنع

 هانيعو .(وينوتنا وتناس) ةسينك ىلإ يدؤملا يرخصلا حفسلا مساوهو (وروكباتيإ
 تانج قوزألا را رضخألا نا ضييألاب ةغوبصلا ةريفصلا ثوببلا قوفا' نم وةانشكش

 ايارس دارفأ ىلع ًايسأتم .(ساداميك)ب ةطيحملا ةسبيتملا تاريجشلاب ةاطغملا لالتلا

 نيدنجم ذخأ دق ناك .ةبهاللا تاردحنملا كلت ىلع مهبيردت يرجي نيذلا نيكاسملا ةاشملا

 ًانايحأو ًاقرع نوببصتي مهدهاشو قدانخلا رفح ىلع اوبردتيل تارملا تائم كانه ىلإ

 عاقصألا نم نومداقلا نوعوطتملا ئفكني بلاغلا يفو .تيمث وحن ىلع مهيلع ىمغي
 هذه يف ريسلا نم تاعاس عضب درجم دعب اهب حاطي *ةيرشع ريراوق لثم ةدرابلا

 .مهروهظ ىلع مهقدانب نيقلمو مهتادازم نيلماح ؛ةيوارحصلا ضرألا
 تازبلاب رخازلا مَحدْرملا كلذ راهنلا نم تقولا اذه يف (ساداميك) عراوش تسيل

 نيح ليللا يف اهلاح وه امك ؛ةيليزاربلا تاجهللا لك تانيع ةعومجمو .ةيركسعلا
 ناغأ ىلإ اوعمتسي وأ راثيقلا ىلع اوفزعي وأ اورثرثيل اهيلع لاجرلاو طابضلا قفدتي
 نم اونكق يذلا ركسلا بصق (يدنارب) بورشم نم تاعرج عضبب اومعني وأ مهارق نم
 تازولبلا يوذ دونجلا نم تاعومجم كانهو انه فداصي .ةشحاف راعسأب هيلع لوصحلا

 ةحاسلا ىلإ هليبس يف يضمي امنيب ةدلبلا يلاهأ نم ًادحأ حملي ال هنكل .ةررزملا ريغ

 ال داكي ذإ .ًامئاد رويطلاب ةرخازلاو ةقسابلا (يروك يروالا) ليخن راجشأ تاذ ةسيئرلا
 وأ زجعأ .كانهو انه رقبلا ةاعر نم ةنفح ءانثتسابو .كانه ةدلبلا يلاهأ نم دحأ دجوي

 نوجرفتي ,مهتيهارك نيفخم ريغ مه ثيح نيفقاو ءاولحري نأ نم ةفطاع دمخأ وأ مقسأ
 يلاهأ رئاس نإف .ءالخدلا عم اهمساقت ىلإ اورطضا ىتلا نكاسملا لخادم نم

 :ايهيردت اراه [ىفا دانك

 ةحول هتهجاو ىلع ةعوضوملاو_ (فاطلألا ةديس) لْزُن هيف دجوي يذلا نكرلا يف
 .اريريف سريب" مزاللا صخشب_ (ناصمق نودب لوخدلا عونمم) ةرابع اهيلع ةبوتكم

 (مجرتملا) . غنيلوبلا ةبعل يف ةلمعتسملا ةيبشخلا ريراوقلا : ةيرئشعلا ريراوقلا *
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 يف ملاعملا حضاو ريغ ههجوو هبوص هجتي وهو .؛"ازوس وتنب" مزالملا .هجوف طابض دحأ

 حورلا لمحي لازيالو طقف عوبسأ ذنم انه ىلإ لصو دق ناك .ةرهبملا سمشلا ةعشأ

 ادوعتو اقداصت دق اناك .اثيدح ةدلبلا ىلإ نومداقلا اهب عتمتي يتلا ةيلاعلا ةيونعملا

 افاعي ايفا اضن

 ريرق#لا تأرق) :ركسعملا ىلإ هقيرط يف وهو هعم فصارت دقو "ازوس وتنب" لوقي
 .(ةبرجت نم اهعظفأ ام ."اواوأ" نع هتبتك يذلا

 :سمشلا ةعشأ عوطس نم هديب هينيع يمحي وهو "اريريف سريب" مزالملا هيلإ رظني

 وينوتنا" روتكدلا نيكسملا ىلإ ةبسنلاب اميسالو .كش نود معن .نيجانلا ىلإ ةبسنلاب)

 دئارلل ثدح امي ةنراقملاب ًائيش دعي ال "اواوا" يف ثدح ام نكل ."سوتناس سود سفلا

 .("رازيس اريروم ديقعلاو "وينوربف'

 نأشب كريرقت يف هنع تغلبأ ام نكل .ىتوملا ينعأ ال) :"ازوس وتنب" مزالملا حضوي
 .(ةحلسألاو ةيركسعلا تازبلا

 .(تمهف ءهوأ) :"اريريف سريب" مزالملا متمتي
 .(؟ ائيش ةماعلا ناكرألا طابض لعفي ملأ .كلذ مهفأ ال) :ًامهجتم هقيدص فتهي

 امك ةثلاثلاو ةيناثلا نيتلمحلا تاوقل ثدح هسفن ءيشلا) :"اريريف سريب" لوقي

 ةجيتن كلذ ناك ام ردقب "راصنألا" دي ىلع سيل ,ىرخألا يه ترحدنا دقف .انل ثدح

 .(رايغلاو كاوشألاو ةرارحلل

 ,راحدنالا باقعأ يف (وريزاوج) ىلإ هلوصو ديعب هريرقت بتك دقل .هيفتك زهي

 حضوأ دقل .حالسلا يف هقافرل عفن تاذ هبراجتل هتياور نوكت نأ ًالمآ نينيعلا قرورغم
 .رابغلاو رطملاو سمشلا لعفب قرخ ىلإ تلوحت دق تازبلا نأ فيك ليصفتلا نم ريثكب
 ةناغلا نانشعا نأ كيكو ثاذانك ةدئ وعلا مهليوارسو ةينطقلا مهتارتس تسمأ فيكو

 ىلإ اورطضاف مهمزج كلذكو مهتاوسنلق دونجلا دقف فيك ىور امك .طئارش ىلإ اهتقرف
 ام يف ًاتباث ,ًاقيقد ؛ًاحضاو ءرخآ ءيش يأ لبق ؛ناك هنكل .تقولا بلغأ ةافح ريسلا

 ام ًابلاغ "رشتيلناملا" نإف ةقئافلا اهتقد نم مغرلا ىلعف) :ةحلسألا عوضومب قلعتي

 فاضي .سابرتلا ليطعتل يفكت نزخملا يف لمرلا نم تابح عضب ْنِإ .قالطإلا ئطخت
 يف ببستت ةرارحلا ناف ؛عيرس عباتتب تارايعلا نم ديدعلا قالطإ ةلاح يف هنأ كلذ ىلإ

 .هيف تسلا شيطارخلا يذ طشملا لاخدإ نكمي الو نزخملا مجح صلقتيف ةروساملا ددق
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 صمخألا نإف ًاريخأو .ديلاب هدفنتسملا شيطارخلا عفر مزليو ةرارحلا لعفب طقلملا رشحني
 هلماكب هغلبأ لب .طقف اذه لك بتكي مل .(هتقر طرف نم ىلوألا ةبرضلا دنع رسكتي
 .ةصاخلا ثيداحألا نم تارشع يف هررك امك ؛هتبوجتسا يتلا قيقحتلا ناجل ىلإ

 كلذ تبتك دق يننأب نوعنتقم مهنأو ينوقدصي مل مهنأ ةيادبلا يف تننظ) :لوقي
 .(لمع يأب ةماعلا ناكرألا طابض مايق مدع ببس نآلا فرعأ ينأ ىلع .يراحدنا رربأل

 : (؟كاذ مل) 000 مزالملا لأسي

 نم ةعونصم اهلك تسيلأ ؟يليزاربلا شيجلا قلايف عيمج تاب نولدبيس له) -
 قدانب لك نومريو ؟ةمامقلا ماوكأ يف : مزجلا عيمجب نوقليس لهو ؟فوصلاو نطقلا

 .(ال مأ ةحلاص تناك ا ؟رعبلا ىف كلف نعلا "رشفيلتالا"

 .(وروكيباتيا) نم ةيبرغلا ةفضلا يف طبارملا ثلاثلا ةاشملا جوف ركسعم ىلإ الصو
 ,لوطأ تافاسم (ساداميك) نع ىرخألا تاركسعملا دعبت نيح يف ةدلبلا نم بيرق هنإ

 يذلا ٌرمحملا بارتلا تاوذ لالتلا حوفس ةهجاوم يف خاوكألا فطصت .رهنلا يلاعأ يف

 دونج نإ .ةدوسملا ءارضخلا رهنلا هايم اهلفسأ يف يرجت ةمخض نكد روخص هيف رشتنت
 ىهلي يذلا ريسيلا رزنلا نم ةالسم هنأل ًامئاد نوريثك هرضحي دلجلاف ؛هنورظتني ةدحولا

 .هنوظيغي نيذلا دونجلا نم ةقلح طسو رهظلا يراع ًافقاو "زولوك" يدنجلا ثبلي .جوفلا

 .ةبوقعلا يقلتل دادعتسالا " ىلع وهو

 مهجتت .مهنم ناطباضلا برتقي امنيبو .ًاكحاض اهلثمب ةحزاملا تاقيلعتلا ىلع دري

 افوخ تاقغلا لاتي نأ كشري يذلا لجرلا' بع: ىف ”اريزسف سرسب" قربو .مههوجو

 .حقولا رخاسلا هكولسب هئافخإل هدهج ىراصق لذبي ائجافم
 (؟ريرقتلا يف كركذ يذلا نم .ريثك اذه .ةدلج نوثالث) :يمويلا ريرقتلا ىف أرقي

 .("سوريدم يد ليونام ميكاوي" ديقعلا) :"زولوك" متمتي
 ال يك دلجلا زافق ءادتراب موقي هنإ .(؟تلعف يذلا ام) :"اريريف سريب" لأسي

 وهو ًاجومتم "زولوك" انيع شمرت .لجرلا دلج دنع هفك يف ًاحرقت اصعلا كاكتحا ببسي

 نم تامهمهو ةموتكم تاكحض ةمث .نيعلا ةيواز نم لامشلا ىلإو نيميلا ىلإ رظني
 .نوجرفتي ًافوقو نيقلحتملا ةئملا دونجلا

 .(يديس اي :ءيش ال) :ةقشمب هقير علبي وهو بيجي
 .ةلئاستم ةرظنب نيجرفتملا "اريريف سريب" قمري
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 نه نيبق وبلا اننا فز ىلع ءارععألا ل زاح | ضيقم ؟ذاوعب وكتب' مزالملا لوقي

 تنا .هطبض يذلا وه هسفن ديقعلا .ةرشع ةسماخلا غلبي امل يبص ...ةسماخلا ةبيتكلا

 .("زولوك" اي فرحنم
 دقل .حيحصب كلذ سيل .يديس اي حيحصب كلذ سيل) :هسأر ًازاه يدنجلا لوقي

 .(كلذ ىلع مسقأ .رثكأ ال ةءاربب رهنلا يف حبسن انك .يدصاقم مهف ديقعلا ءاسأ

 نكت ال ؟ةدعاسملل ًابلط خرصي يقوبلا عرش ببسلا اذهلأ) :"زاوس وتنب" لوقي
 .(؟احقو

 .يدصاقم مهف ءاسأ هسفن يقوبلا نأ عقاولا) :دجلا رهظم هيلع ادب دقو يدنجلا لوقي

 .ًاضيأ ًاكحاض رجفنا ىتح ةماع ةهقهق تاملكلا هذه تراثأ نإ ام نكل .(يديس اي

 نمض هلسارم اهكسمي ةعومجم نيب نم ىلوألا ةنارزيخلا اكسمم "اريرف سريب" لوقي
 .ءاوهلا يف ةنارزيخلا برجي .(ءاهتنالا يف انعرسأ ءدبلا يف انعرسأ املك) :هدي لوانتم

 مأ ءكقاثو دشن له) .ءارولا ىلإ دونجلا ةقلح عجارتت ,ةرفاص ةنرملا اصعلا لزنت نيحو

 .(؟لجر يأك كباقع لانتس كنأ

 .(يديس اي .ءلجر يأك) :ههجو بحش دقو "زولوك" يدنجلا لوقي

 .ىرخأ ةيودم ةكحض قلطنتف .(نيّيقوب طولي لجر ّيأك) :مهدحأ فيضي
 .(كيتيصخ كسماو ؛نذإ ءردتسا) :"اريريف سريب" مزالملا هرمأي
 هرهظ نول اصعلا ليحت امنيب حنرتي هاريو ,ةديدش اهايإ هليني يتلا ىلوألا تادلجلا

 ددع دونجلا طهر دشني .ًاليلق دْلُجلا ففخي .قرعلاب هرمغي دهجلا نألو ءكلذ دعب .رمحأ
 رهظ ىلع ةيناوجرألا برضلا حورج أدبت نيرشعلا ىلإ اولصي نأ لبقو .ًاداشنإ تابرضلا
 ىلع ضهني هنكل ,.هيتبكر ىلع يدنجلا يوهي ةريخألا ةبرضلا دنعو .فزنلاب "زولوك"
 ناتنقتحم هانيعو ًاقرع ببصتي ههجوو .مغمغي .ًاحنرتم مزالملا وحن تفتلبو روف هيمدق

 .(يديس اي .ًاليزج اركش) :مدلاب

 ىلإ بهذا .كهنم ينأ ةركفب كسفن يساوت نأ كنكمي) :ًالئاق "اريريف سريب" ثهلي
 .(مهنأشو نييقوبلا كرتاو .كدلج ىلع ًامقعم اوعضيلو فصوتسملا

 ىلع ةفشنمب مهدحأ فذقيو "زولوك" عم ًاريس لاجرلا نم ددع يضميو .عمجلا قرفتي
 يف اودربتيل رادحنالا ديدش ينيطلا ئطاشلا نورخا طبهي نيح يف ,هندب

 .(وروكيبايتالا)
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 ريرقتلا ىلع عقويو .هل هلسارم هبلجي ءام لطس يف ههجو "اريريف سريب" لسغي
 لازيال يذلا "زاوس وتنب" مزالملا ةلئسأ ىلع بيجي كلذ نوضغ يف .ةبوقعلا هعاقيإل ًانايبت

 .(؟ًاثيدح ةارتشم مأ ةميدق قدانبلا كلت تناكأ) :(اواوا) لوح هريرقت ببسب لابلا لوغشم

 ةلمح يف ١8/64 ماعلا يف تلمعتسا دقف .ةديدج نكت مل) :"اريريف سريب" لوقي

 عنص ةقيرط يه ةلكشملا .ةميدق اهنوك يف سيل اهبيع نكل ."اناراب ولوابواس"

 شيجلو ؛ًادج ةفلتخم لاتق فورظو خانم ابروأ يف تروطو تممص دقف ,."رشتيلناملا"

 .(انشيج اهكلتمي ال اهتنايص ىلع ةردقم يذ

 .دحاو نآ يف .تاركسعملا عيمج يف :قاوبألا نم ريثك توص هعطاقب
 .(يمويلا رمألا يف جَرَدَم ريغ اذه .طابض عامتجا) :"ازوس وتنب" لوقي

 ."يلبموك" زارط نم ةيقدنب ةئملا كلت ةقرس ةيضق اهّنأ دبال) :"اريريف سريب" لوقي
 مهيمر ليبس يف مهنأو قارسلا ةيوه اوفشتكا امبر .نونجلا ىلع طابضلا رابك ثعبت اهّنإ
 . (صاصرلاب

 .(هترايز نع اونلعأ دقف .لصو دق "برحلا ريزو" لعل وأ) :"زاوس وتنب" لوقي
 مهلوصو دنع نوربخي مهنكل .ثلاثلا جوفلل دئاعلا عامتجالا ناكم ىلإ نوهجوتي

 .لوألا ءاوللا لماك يأ :رشع عبارلاو عباسلا نيجوفلا طابض كلذك نوقتليس مهنأ كانه

 عبر ةدعبم ىلع (وروكيبايتالا) فافض ىلع ةغبدم يف ماقملا ةيرمآلا زكرم ىلإ نوعرهب
 يف داتعم ريغ ًاجرمو ًاجره نوظحالي ؛كانه ىلإ مهقيرط يفو .رهنلا ىلعأ يف خسرف
 ةيهام ةفرعم اهعم بعصي ةجردب جضت تناك قاوبألا نأ امك ,تاركسحملا عيمج

 نا دبال .العف اوعمجت نيذلا طابضلا نم تارشع عضب نودجي ةغبدملا يفو .تاءادنلا

 وأ مهتازولب نوسبلي نولازيال مهنإ ذإ مهتلوليق طسو يف مهو اوئجوف دق مهنم ضعبلا
 ةملك يقلي "سوريدم يد ليونام ميكاوي" ديقعلا لوألا ءاوللا رمآ نإ .مهتارتس نوررزي
 "ازوس وتنب"و "اريريف سريب" نأ ديب .تاراشإلا نم رثكيو ةبطصم ىلع فقاو وهو

 ىبوط)و (ليزاربلا ايحت) :مهلوح نم ردصت تافاته ةمثف ءلوقي ام عامس نع نازجعي

 .ًاجاهتبا ءاوهلا يف مهتاعبقب نوفذقي طابضلا ضعب نأ امك .(ةيروهمجلل
 (؟يرجي يذلا ام ؟يرجي يذلا ام) :"ازوس وتنب" مزالملا لأسي
 يف "سودوناك" ىلإ نورداغم نحن) :حرف ةوشن يف هيلع ادار ةيعفدم بيقن فتهي

 ظ .(نيتعاس نوضغ
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 دن[

 للعي ال هَّنِإ ذإ .يفكي ال اذه ؟مهف ءوس ؟نونج وهأ) :"افارباناك يد" نورابلا متق

 .(كلذك ةوسقو ءابغ كلانه ناك ...ءيش لك

 نييدرولا هيدخب "ورتساك يد ليتنج"ل قيفشلا هجولا ةروص هنهذ ىلإ تزفق ,ةأجف

 يف ةيلافتحالا تابسانملا ىدحإ يف ”اليتسأ" دي مثليل ينحنب وهو ,نيرقشألا هيفلاسو
 ةطاسبو ةديس ةقرب ناك .(روطاربمإلا) ءارذو سلجم ءاضعأ دحأ ناك نيح .رصتقلا

 ثدح ام للعي نأ نكمي ناك ةلاذنلاو ءابغلا ريغ رخآ ءيش يأ .ًايرك .بلقلا بيط .لفط

 يه اهّنأ نظأ) :ةطخاس تاءاميإب موقي وهو لاع توصب لاق ؟"ورتساك يد ليتنج"ل

 .(طقف"سودوناك" سيلو هلك خيراتلا رسفت يتلا

 نمآ اذإ ألإ) :هدوجوب نورابلا رّكذي شجألا هتوصو ءرصبلا ريصق يفحصلا هعطاق
 فصقلاو ةعاجملا ..حوضولا لك ًاحضاو ءيش لك ناك .كانه اولعف امك ...هللاب ءرملا

 امإ .(بلكلا) وأ (بآلا) امإ .ًاعوج اوتام نيذلا كئلوأ ,مهنوطب ترقب نيذلا لاجرلاو

 ناك نينثالا نم يأ لاحلا يف نوفرعي اوناك ..(لاجدلا حيسملا) وأ (كرابملا حيسملا)

 ءيش لك ودغي ؟مهدسحت الأ .ةمقن مأ ةمعن ناك ءاوس .نيعم ثدح يأ نع ًالوؤسم

 .(ثدحي ءيش لك ءارو نماكلا رشلاو ريخلا صخشي نأ ءرملا عاطتسا نإ ًأريسي

 .طقف نآلا ةأجف "ورتساك يد ليتنج" تركذت) :"افارباناك يد" نورابلا متف

 .(هتيب ريمدت ببسو هتفيحص بتاكم قرح ببس ملع نيح هب رعش هنأ دبال يذلا لوهذلا
 يف هجول ًاهجو ناسلجي نانثالا ناك .مامأ ىلإ هسأر رصبلا ريصق يفحصلا لامأ

 بارشب ةئيلم ةروراق اهيلع ةريغص ةدئام امهلصفت .دناسم يوذ نييدلج نييسمرك

 رون ادغ دق ةنينجلا ىلع طقاسلا ءوضلاو .ًاعيرس يضمي حابصلا ناك .(زوملاو ايابابلا)
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 تاولصلاو تاواغببلاو ماعطلا نوضرعي نيلاوجلا نيعفايلا نيعئابلا حايصو .ةريهظ

 .راوسألا يلاعأ ربع ىهانتي ناك تامدخلاو

 .ةصقلا نم ءزجلا اذه حاضيإ نكمي) :قراخلا هتوصب ةيخارلا فارطألا وذ لجرلا لاق

 .(ينالقعو يقطنم "ولوابواس" يفو "وريناج يدوير" يف ثدح ام

 فحصلا بتاكم اورمديل عراوشلا يف ةاعرلا عفدني نأ ينالقعو يقطنم وهأ) -

 ىلع "سودوناك" عقوم ريشأت نوعيطتسي ال ًاسانأ اولتقيو ةصاخلا تويبلا اومجاهيو
 ةلمح رحدب تارشم وليكلا فالا دعب ىلع اوماق نيسوومهملا نم ةنفح نأل ةطيرخلا

 .(؟ينالقعو يقطنم اذهأ ؟ةيركسع

 مل تنأ .مومحملا سوهلا دح ةياعدلاب اوريثأ دقل) :رصبلا ريصق يفحصلا رصأ

 .(نوراب اي .فحصلا ارقت

 نم ةرعش ديق ناك .اياحضلا دحأ نم "وير" يف ثدح امب تملع) :ريخألا باجأ

 .(وه هعرصم ةاقالم

 ًارصع ىضمأ دقو .ندنل يف "وتيرب وروا يد" تنواكيافلا ىقتلا دق نورابلا ناك
 نم عيرسلا هرارف دعب لاغتربلا ىلإ أجتلا دق ناك يذلا قباسلا يكلملا ميعزلا عم ًالماك

 ةنيدملا تغلب نيح "وريناج يد وير" يف تثدح يتلا ةعورملا تاضافتنالا بقع ليزاربلا

 نفق نسما ىءانسلا ةيحرلا ناك "را دس ا دووم" توو ةعباسلا ةيصكلا ةنمكل انآ

 ةدئاعلا ةنيدملا راد تافرش نم .عزف نم باوصلا رئاط وهدم هن دس ريش وهو لها

 ةريسم يف نيرهاظتملا نم أدشح .اهروزي ناك نأ فداص يتلا "اراب اناوغ يد" ةنورابلل

 بلاطت تاراعش نولمحي مهو (يركسعلا يدانلا) نم نيمداق (زيكراملا) عراش يف

 تقو دعبو .(سودوناك) يف (ةيروهمجلا) ةميزه نع لوؤسملا صخشلا هتفصب هسأرب
 بتاكم نأو ,نيرخآ نيفورعم نييكلم رود عم َتَبِهُن دق هراد نأ هغلبيل لوسر هءاج ريصق
 .اهرخآ نع قرتحت (هداد ربلا)و (سايستون يد اتيزاغ) يتفيحص

 ىلإ لسرت تناك يتلا قدانبلا ."ارايبوبيا" يف يزيلكنالا سوسامجلا) -
 نم ةمدختسملا "كيجابورك" تافوذقم .ةيفلخلا يضارألا يف تفشتكا يتلاو ”سودوناك"

 صاصرلاو .ةيناطيرب رخاوب نتم ىلع الإ اهبلج نكي ال يتلاو ء.(راصنألا) بناج
 .(قئاقح تراص راهن ليل رركتت تناك يتلا بيذاكألا .رجفتملا
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 يد لانروجلا" ءارق ريدقت يف غلابت كنِإ) :ًالئاق "افارباناك يد" نورابلا مستبا
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 يدوير" يف "سادنونيمابيا" ريظن نإ) :احضوم رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 دئارلا راحدنا ذنمو ."اكيلبوبيرآ" ةيمويلا هتفيحصو "اراباناوغ ودنسلا" ىعدي "وريناج

 ؤطاوت ىلع غمادلا ليلدلا ميدقت نود ًادحاو موي "اكلبوبيرأ"لا توفت مل "وينوربف"

 .("سودوناك" عم "نييكلملا بزح"

 يد" تنواكيافلا هل هلاق ام هنهذ يف عمسي ناك هّنإ ذإ ءنورابلا هعمسي دكي مل

 ريثي ام نإ) :قالطنالاب همفل حمست ال داكت ةيناطبب ارثدتم ناك يذلا "وتيربوروا

 ةيروطاربمإلا مايأ ءيش ال.ناك .طق دجلا ذخأم "ورتساك يد ليتنج" ذخأن مل اننأ ىسألا

 م .ةيبمسو ةفيظو وأ نا

 1 عقاولاب ةقالع اهل نكت
 ةيشاملا ىلإ ةبسنلاب .ًالثم ؛«غمادلا ليلدلا) :ثدحتي وب

 ىلإ لّسرت نكت ملا ."سيريغ سانيم" ةيالو يف "سوغفيل تيس" يف ةحلسألاو

 فورعملا ةلفسلا ميعز ,”وادنارب واوج ليونام" كانه ةسارحلل اهقفاري ملأ ؟"سودوناك"

 "وكوبان ميكاوي" ةمدخ يف "وادنارب" نكي ملأ ؟نييكلملا "نييوويدوكلا" نم روجأملاو

 اونقلا نيالا ةظربشلا لاسر: ءاسسأ نكذي "ردتسلا" نإ ؟"وتيرب.دروا يد" :تتواكرانفلاو
 اذام .ءيش لكب اهيف فرتعي يتلا هتادافإ نم ةملك لك رشنيو "وادنارب" ىلع ضبقلا

 طق نتشتكم ل ةحلانألا نيب ةنلاببرألا هذه لعن نآورعطق ةحريربل ؟واذلارب" قال ب
 ةدافض "ارايبوبيا" ننوساخ ةَبَصَق اهلإ .حيحص نذإ وهف ,فحصلا يف ربخلا رهظ دقل

 لك ينالقعو يقطنم مك ىرت الأ .ةعساولا داعبألا نم ديزم ىلإ تمخضت دقو ءاهلماكب

 ."رودافلس" ىف ةبقاعيلل دعو ال ند هوواخاب :اطابتعا تلأ كقنت مدع نكيول ؟ اذه

 مهمانتها لقأ امف :لافتركلا هسوم:وه: "ايهاب" ىلاغأ سبيعي يذلا ديحولا «ىتشلا

 ] :(ةبانشلاب

 ادويرامف" ةفيعبص يف ليلا يععسم تلا ىرا نسعا هتاف ةوزاتلا لاق

 :(ايوضخ تائيس لكب العف فزاع تناف("انهان
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 كقيلح ره "سادنوتيمانبا" نأ تيستا .ةعبلا نم نسحأ ثيبلا :ىفخبصلا وثق

 .(؟ةموكحلا يف ءاضعأ مه ىمادقلا كءاقدصأ ّنأو

 :(ةردق ةلفشم ماسلا نانا اعرت "ادع ا رغادم تسكت نا هز «قوزابلا لاق

 ةحضاو ةفيظن ةلغشم تناك ."دشرملا" ىلإ ةبسنلاب سيل) :يفحصلا باجأ

 .(ملاعملا

 .(نيكسملا "ورتساك يد ليتنج" ىلإ ةبسنلاب تناك كلذكو) :نورابلا دهنت

 رهشأ ةعضب لبق ًالسرم هبتكم ىلع ًاباطخ ءابروأ ىلإ هتدوع دنع ءَدَجَو دق ناك
 ةلأسم نع اذام) :قيقدلا هدي طخب ,هسفن "ورتساك يد ليتنج" هيف هلأسي (وير) نم

 يف ةزيزعلا كيضارأ يف كانه يرجي يذلا ام ؟نورابلا يزيزع اي ءاهلك "سودوناك"
 نيرداقب انسلو ءانباتعأ ىلع ةيرمآتلا تافاخسلا عاونأ نوعضي مهّنِإ ؟يقرشلا لاسشلا

 وينوتنا" وه نم .راج وه امع ةعبلا انيدل ةركف ال ذإ .انسفنأ ةيامح ىلع ىتح
 رصي نيذلا نودسفملا "نويناتسابسلا" ءالؤه مه نم ؟ًالصأ دوجوم وه له ؟"وربيلسنوك
 نآلاو .(...عوضوملا لوح ينتروَن نإ كل أدج ًانتمم نوكأس ؟مهب انطبر ىلع "ةبقاعيلا"
 ىلإ فدهت ةروث لومو مظن هنأ ىوعدب ًادج *”ليتنج" همسا هبساني يذلا لهكلا تام
 يد" نورابلا أدب نيح .ماوعأ ذنمو .هرتلكنال أدبع ليزاربلاو (ةيروطاربمإلا) ةداعإ

 بتك "هدادربلا"و "سايستون يد اتيزاغ" يتفيحص نم ىلوألا دادعألا ملستي "افارباناك

 ىتلا ةفيخسلا ةلغشملا هذه نع اهيف لءاستي ةلاسر "وتيربوروا يد" تنواكيافلا ىلإ

 مايأ ؛يلاوخلا ةبيطلا مايألا ةدوع ىلإ ًانينح ناقرحتت نيتفيحص رودص ىلع يوطنت
 تيروو دبألا ىلإ تتام دق (ةيروطاربمإلا) نأ عيمجلل ًاحضاو ناك تقو يف .ةيكلملا

 ةركف وأ ءيتركف كلت نكت مل ...؟زيزعلا يقيدص اي كل هلوقأ نأ نكمي اذام) .بارتلا

 ليتنج" ديقعلا ةركف تناك اهَّنِإ ,.سكعلا ىلع .انه كئاقدصأ نم يأ وأ "وديرفلا واوج"

 نع عفادي يك نيتفيحصلا نيتاه رادصإب هلاومأ ديدبت ررق دقف .هريغ نود ؛"ورتساك يد

 يتلا ةءاسإلا اوحميل (ةيروطاربمإلا) اومدخ نيذلا ءاننيب نم صاخشألا كئلوأ ءامسأ

 هذه يف ةيكلملا ةداعتسال يعسلل ةتبلا مئالم ريغ تقولا نأ ىرن انلك .اهل ةضرع انك

 ةيزيلكنالا يف امك ةيلاغتربلاب "ايذهم". "ًافيطل" , ٌةفص درت امنيح « ينعت انه ةدراولا (ليتنج) ةملك *

 (مجرتملا) . امهريغو ةيسنرفلاو
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 نيكسملا "ورتساك يد ليتنج" ةسامح فاعضإ ىلإ ليبسلا فيك نكل .ةجرحلا ةلحرملا

 .(...ًادبأ ةزرابلا ةيصخشلاب سيل ءبيط لجر .هركذتت تنك نإ يردأ ال ؟ةمدتحملا

 ىلإ رابخألا تلصو نيح "سيلوي ورتب" يف لب "وير" يف نكي مل) :تنواكيافلا لاق
 "وير" ىلإ ةدوعلاب ركفي الأ هيلع نأ "ولس وسنوفلا" ينبا ةطساوب هتغلبأ دقل .ةمصاعلا

 نم ًادشح ناو .رمد دق هتيب ناو ءضرألاب تيوسو تقرحأ دق هتفيحص بتاكم نأو

 ايفاك كلذ ناك .هلتقب بلاطي "وكسسنارفواس يدوغال"و "روديضوا اور" يف عاعرلا

 ظ . (ةدوعلا ررقي نأ ىلع "ورتساك يد ليتنج" لمحل
 ةطحم وحن ًاهجوتمو ةريبكلا هتبيقح ًامزاح .نييدرولا هيدخب «نورابلا هروصت

 اوجزم دق أطباض نيرشع وحن ,يركسعلا يدانلا يف ."وير" يف ناك نيح يف راطقلا

 ررقملا ةنوخلاب ةمئاق نيدعم "رازيس اريروم"ل رأثلل اومسقأو ةلصوبو عبرم مامأ مهءامد

 ."ورتساك يد ليتنج" مسا ةمئاقلا 5 ىلع ناك .مهمادعإ

 وسنوفلا" عاتبا "يتيرم" ةطحم يف) :همالك "وتيرب وروا يد" تنواكيافلا لصاو
 ثدح امع ءيش لك ةءارق نم "ورتساك يد ليتنج" نك .هل ةيمويلا فحصلا "وسلس

 مالعألا ,حراسملاو نزاخملا قلغ ؛تارهاظملا_ ةيداحتالا ةمصاعلا يف قباسلا مويلا يف

 ,فحصلا بتاكم ىلع موجهلا ,تافرشلا ىلع دوسألا (بيركلا) شامقو ةسكنملا

 ةفشتكملا قدانبلا") :"اكلبويبرا" ةفيحص يف ةريثملا رابخألا ًاعبط كلذكو .تاءادتعالاو

 كلتك دحاو رايعو دحاو عنص نم يه "هدادربلا"و "سايستون يد اتيزاغ" يتفيحص يف

 ؟هلعف ةدر تناك نظت اذامو .("سودوناك" يف يتلا

 نأ الإ يدل رايخ ال) :بيشألا هبراش دسمي وهو "ورتساك يد ليتنج" ديقعلا متق
 .(دودحلا هراع زواج دقل ."اراباناوغ ودنسلا" ىلإ يل نيعباتلا نينواعملا لسرأ

 هلابب رطخ يذلا ديحولا ءيشلا .ةزرابملا ديري ناك) :ركفو ًاكحاض نورابلا رجفنا

 ءاغوغلا ناك امنيبو .ةزرابم يف "سفلاكنوغ سادنونيمابيا" ؛"وير" نم ,ىدحتي نأ وه
 تازرابملاو فويسلاو .داوسلا نيدترم نينواعم يف ركفي ناك .هوقنشيل هنع نوثحبي

 امنيب ءعومدلاب هانيع تقرورغا ىتح كحض .(توملا وأ مدلا كفسب الإ يهتنت ال يتلا

 ًارفاسم نورابلا ناك ,يرجي كلذ ناك امنيبو .ًابجعتم رصبلا ريصق يفحصلا هيف قلمح

 نم هسفن تقولا يف نكمت ْنِإو ءكش الب "رازيس اريروم" توم هلهذأ دقو "رودافلس" ىلإ
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 ىفشتسملا ءانطاأ نكيشي: نأ ليك كايقابلا تاعاسلا زعَوطتف ”البعنأ" يف هريكفت رصق

 ةنورابلا نأو ةلئاز ةبونلا نأ ىلع ةدكؤم ةروصب هلاب ةحارإ يف بطلا ةيلكو يلاغتربلا

 نع هتايركذ نأ هتجوزل راج وه امب هلوهذ نم غلب دقل .ةايحلاب شيجت ؛ةقئار ,:ةديعس دوعتس

 "سفلاكنوغ سادنونيموبيا" عم هتاضوافم :ملح اهنأك تدب ةريخألا رهشألا ثداوح

 عيمج نم جاوفألا لاسرإو ؛(راصنألا) ةبقاعمل ةعساولا ةينطولا ةئبعتلاب ملع نيح هرعاشمو

 تاديسلا ضرعت ثيح تابيصنايلاو ضراعملاو .نيعوطتملا نم لفاحج ليكشتو .تايالولا

 كشوت يتلا ةثيدحلا ايارسلا زيهجتل لاملا عمجل دازملاب نهروعش نم تالصخو نهتارهوجم
 كردي نيح هبيصي ناك يذلا راودلاب رعشف داع .(ةيروهمجلا) نع ًاعافد .ًاريس لحرت نأ

 .عئاظفلاو ةنونجملا تاوزنلاو ءاطخألا تاهاتمو ,ءىرج ام ةماسج

 يد ليتنج" للست "وير" ىلإ لوصولا دنع) :"وتيرب وروا يد" تنواكيافلا فاضأ

 وكسيسنارف واس" ةطحم برق .ءاقدصألا تويب دحأ ىلإ "ولس وسنوفلا" و "ورتساك

 اوناك نيذلا ءاغوغلا لوانتمو ىأرم نع ًاديعب كانه ىلإ يئاقدصأ ينذخأ دقو "ريفاز

 "ورتساك يد ليتنج" عنقن نأ تقولا ضعب ًاعيمج انم قرغتساو :عراوشلا يف نولازيال

 ةظحل برقأب ليزاربلاو "وبر" نم بورهلا وه هلعفن نأ يقب يذلا ديحولا ءيشلا نأب
 .(ةنكم

 نأ دعب ةطحملا ىلإ :ديقعلاو تنواكنافلا ءافذصألا عيمج ذخأي نأ ىلع قافتالا ِ

 دعوم وهو ءاسم فصنلاو ةسداسلا لبق تاظحل عضبب الصيل انييعع انلع امنلك

 يف ثوكملا امهيلع نإف كانه ىلإ نالصي املاحو ."سيلوب ورتب" ىلإ راطقلا ةرداغم
 .جراخلا ىلإ امهرارفل تابيترتلا ذختت امثير عرازملا ىدحإ

 ةعاس فصن راطقلا رخأت دقف .ةلتقلا بناج يف ناك ردقلا نكل) :تنواكيافلا هع

 .هابتنالا اهتاعافلب ةمثلم ةفقاولا انتعامج ريثت يك فاك نم رثكأ تقولا كلذ ناكو

 'ونايرولف" لاشراملا شاع :نيحئاص فيصرلا قوف نوجومي اوناك نورهاظتم انوحن هجتا

 نم طهر انب طاحأ نيح اوت راطقلا انيقترا دق انك ."وتيرب وروا يد" تنواكيافلل توملاو

 .راطقلا كرحت ليبق تاصاصر عضب تود .رجانخلاو تاسدسملاب نيحّلسملا ءاغوغلا

 .(يدلجب انأ توجن فيك وأ اذامل يردأ ال ."ورتساك يد ليتنج" اهعيمج ةيانفاو
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 هردصو هسأر بّقشت دقو نييدرولا نيدخلا اذ لهكلا .هنهذ يف نورابلا روصت

 ام وحنلا اذه ىلع هعرصم ايفل ابر .بيلصلا ةمالع مسري نأ لواحي وهو صاصرلاب
 ؟فكلذك نبلا :نييدفملا ةداسلاب قنلي انوه ناك وه وردكدل ناك

 نأ نم قثاو يننكل .ًامات كلذك رمألا ناك امبر) :"وتيرب وروا يد" تنواكيافلا لاق

 . (هرسي مل هنفخد

 وراما" ريزولا رذح دقف .تاطلسلا ةحيصن ىلع ءانب ءًارس بارتلا يروو دق ناك

 ةموكحلا عسي ال .عراوشلا يف ةعلدنملا تابارطضالا ىلإ رظنلاب هنأ ةرسألا "يتناكلافاك

 .يكلم يأ نفدلا مسارم رضحي مل .ةلوطم نفد سوقط ةماقإ اولواح اذإ مهنمأ لفكت نأ

 نينثاو هّبناتسب لمحت ىرخأ اهعبتت ةيداع ةبرع يف ةربقملا ىلإ "ورتساك يد ليتنج" ذخأ
 روهظ ةيشخ .تيملا حور ىلع هتاولص لمكي نأ سقلل ءالؤه حمسي مل .ةوخألا ءانبأ نم

 .ةظحل ةيأ يف (ةبقاعيلا)

 كلذ توم نأ ظحالأ) :هراكفأ نع ةيناث رصبلا ريصق يفحصلا توص هدعبأ

 تاومألاب اعطق رثأتت مل كلذ عمو .ًاريثك كيف رثأ دق ."وير" يف كانه .لجرلا

 .("سودوناك" يف كانه ,نورخا كانهف .نيرخآلا

 ًاّينَحَم ,بتكلا فوفر مامأ نآلا فقاو هّنِإ ؟هيمدق ىلع هرئاز ضهن ةظحل ةيأ يف

 هتراظن يتسدع ءارو نم_ ؟بضغ يف له_ هيلإ رظني .ًايرشب ًازغل .ًايوتلم
 ننكسسفلا

 .فلأ وأ ةئم توم نم دحاو صخش توم ليخت لهسألا نم) :نورابلا متق
 .(ةدرجم ءايشأب رثأتلا لهسلا نم سيلو ةدرجم ودغت تفعاضت اذإ ةاناعملاف

 ,ةرشع مث ءًادحاو ًالوأ دهاش دق ءرملا نكي مل ام) :رصبلا ريصق يفحصلا باجأ

 نم ريثكف ايثبع "ورتساك ىذ ليتتج" ثوم ناك اذاف :نيبذعملا نم افالآ لب افلأ . ةئم

 .(ةيثبع لقت ال بابسأل "سودوناك" يف اوتام سانلا

 ادن فرعي نل ددعلا نأ ملعي ناك .(؟مهددع مك) :ضيفخ توصب نورابلا لاق

 نيخرؤملا فرط نم ناصقنلا وأ ةدايزلل ةضرع نوكيس .خيراتلا عئاقو رئاس يف امك .هنأو

 هعسي مل كلذ عمو .هنم اهصالختسا مهنكمي يتلا ةدئافلاو مهدئاقعل ًاقفو نييسايسلاو

 لفن نأألا
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 يسركلا ىلع راهني ثيح .ةحنرتملا ةبيرغلا هتيشمب هيلع لبقم وهو يفحصلا لاق

 .(ددحم مقر يأ ىلإ لّصوتي مل .كلذ ىصقتأ نأ تلواح دقل) :نيدنسملا يذ

 .(؟ليتق فالآ ةسمخ ...فالآ ةثالث) :هينيع نايصقتت هانيعو ؛نورابلا متت

 .(افلأ نيئالثو افلأ نيرشعو ةسمخ نيب) -

 .(؟مقرلا اذه يف ىضرملاو ىحرجلا تلخدأ له) :ةاسكاشم نورابلا متق

 ةئفامث .مهل قيقد دادعت كانهف .شيجلا ىتوم نع ثدحتأ ال) :يفحصلا لاق

 .(ثداوحلاو ةئبوألا اياحض مهيف نمب نورشعو ةثالثو

 مل هنأ ديب :ةكاوفقلا بارش نم ًاليلق هل بضو :ةينيع نورابلا نإ نكح: تعض نآز

 :ةرارخلا صاقلا رماة ركذ امم هتدورب هنادقفل ةهينه الإ هسمي

 ةنطوتسم ةيأ عستت ال ذإ ؛ةمسن فلأ نوثالث ”سودوناك" نكسي نأ نكمي ال) :لاق

 .(سانلا نم ددعلا اذه لثمل "واتريسلا" يف

 دادعت ءارجإ "راكسوا" لارنجلا بلط .ًايبسن طيسب دادعت هنإ) ) :يفحصلا باجأ

 :ةمهسموهقألا ةيممخ :فحصلا يف مقرلا ّرشُن دقل ؟كلذب ملعت نكت ملأ .نكاسملل

 .ىندألا لقألا يف ةتس وأ ةسمخ ناد لك ىف نكس اهحش بك .نونامثو ةثالثو

 .(ليتق فلأ نيثالثو نيرشعو ةسمخ نيب رخآ ىنعمبو
 .قرزألا بابذلا نينط هعطقي ليوط تمص .ءرخآ تمص نار

 مهو .نيجانلاب ةرمسب قمدلاف ”سوةوناك" يف ىحرج كانه ناك ام) :يفحصلا لاق

 سليل" كقيدص اهمظن يتلا "ةينطولا ةنجللا" مهتعزو نيذلا لافطألاو ةوسنلا كئلوأ
 .راوجلا نكامأ يف لب ."سودوناك" يف اونوكي مل ,ةفاك ليزاربلا ءاجرأ يف "سادادايب

 .(صاخشأ ةعبس ريغ راصحلا نم جني مل
 :(؟ انفيأ اذه نم كنا ققاوا) :هبنيخ اعفاز نوراثلا لاق

 هنأكو اعيرس فدرأ مث .(ةعبسلا نم ًادحاو انأ تنك) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 مك .ًادج ًاريثك "راصنألا" اهب متها يتلا يه ىرخأ ةيئاصحإ نإ) :ام لاؤس بانتجا ديري
 .(نيكسلاب مهتايح ىهثت دق مكو صاصرلاب نولتقي دق مهنم

 رصعي وهو همالك لصاو .ةرشح هرطيل هسأر ضفنو .تقولا ضعب ًاتماص ثبل

 انيفاوي نأ عيطتسي ًاصخش كانه ّنكل .ًاعبط هيلإ لصوتلا ليحتسي مقر هنإ) :ه
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 دقو "رازيس اريروم" ةبيتك يف اذه ناك .نورابلا اهيأ .مامتهالا ريثي صخش .ليلدب

 يناثلا مزالملا هَّنِإ ."لوسود هدنارغ وير" نم ةيرسل ًأرمأ ةعبارلا ةيركسعلا ةلمحلا عم داع

 ا( وايت اراما

 .لوقيس ام نيمخت نم نكمتي نأ داكو .يفحصلا ىلإ نورابلا رظن

 ناك ؟نييسالخلا رقبلا ةاعر صئاصخ نم وه باقرلا عطق نأ فرعت تنك له) -

 :مزالملا هقذحي ًائيش ناك .رامضملا اذه يف نيصصختم هلاجرو "واهنارام" يناثلا مزالملا

 .هسأر عفريو .ىرسيلا هديب فنألا نم "ريصنلا" كسمي نأ ًاداتعم ناك .كلذك هب ذئليو

 يتابسلا نايرشلا عطقي ةصوب ةرشع سمخ لوطب طرش .هموقلح ربع هتيدم يرجي مث

 .(قرخ نم ةيمد سأر طوقس سأرلا طقسي مث .ًاعطق

 ' .(؟يفطع ريثت نأ لواحتأ) :نورابلا هلأس
 نم ًالجر مك انربخأ دق "واهنارام" يناشلا مزالملا ناك ول) :اسطاع .يفحصلا لاق

 ىلإ مكو ةنجلا ىلإ اوبهذ "راصنألا" نم مك انفرعل .هلاجرو وه حبذ دق "راصنألا'
 ىلإ بهذت تيملا حور نأ رهاظلاف .باقرلا عطق ةيلمع ىلع ذخآملا دحأ وه كلذ .ميحجلا

 .(ًاسأر ميحجلا

 نري ني ل

 رثكأ_ حلسم لجر ةئمثالث سأر ىلع (سودوناك) "وجاب" رداغي ؛ةليللا هذه يف
 ةمهم يه مك فراع هنإ .ةأرملاب ركفي الأ هسفن رمأي .لبق نم هتدايق ىلوت دشح يأ نم
 نإ ذإ .(سودوناك) يف نيناثملا نيسحا تبوس نيراتفملا هفافردنأش هناش :ةعسنم

 مهرورم دنع تقولا ضعب نوفقوتي .مادقألا ىلع ةليوط تافاسم اوعطقي نأ مهيلع

 داكت ال يتلا يلبجلا ردحنملا تاءوتن ىلإ ريشي وهو ."وجاب" مهركذي .(اليفافأ) حفسب

 كانه ىلإ مهقوسو دونجلا بحس بجي هنا ؛عدافضلاو رصارصلاب ةرخازلا ةملظلا يف ىرت

 وحن هجوتي مل نم عيمجو "ريبكلا واوج"و "واوج توبا" نكمتي ىتح مهقيوطتو

 نم ةيحانلا كلت نم ةمداقلا تاوقلا ءاقلل "افنوناليف" نيوخألاو "واردب" ةقفرب (وباومرج)

 مهعقاوم (راصنألا) ذختا نأ قبس ثيح ؛ةرواجملا داجنلاو لالتلا نم مهيلع رانلا قالطإ

 ديدستل ةقيرطلا يه هذهف ؛باوص ىلع "واوج توبا" نإ .ةريخذلاب ىألم قدانخ يف

 :عراشلا رمآ لاق .درجألا ردحنملا اذه وحن مهعفَد :نوعلملا عمجلا اذه ىلإ ةلتاق ةبرض
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 اذإ هنأل كلذ .نيعقاولا نحن نوكن وأ «ًابرإ ًابرإ مهقزمنف خفلا يف دونجلا عقي نأ امإ)
 اذهو_ لوخدلا نع مهدصل ةحلسألا الو لاجرلا انيدل نوكي نلف "هتنوموليب"ب اوطاحأ ام
 مهفادهأ اورصقيو .ةريخذلا اونزخي نأ لاجرلا "وجاب" يصوي .(دالوأ اي مكيلع دمتعي
 نيطتمملاو فويسلا نيلماحلا وأ :نادرألا ىلع طئارشلا نولمحي نيذلا بالكلا ىلع ًامئاد

 بتريو تاعومجم عبرأ ىلإ مهمسقي هنإ .راظنألا نع داعتبالاب مهيصوي امك .دايجلا

 ديعب ريغ ؛(جال اداوغال) يف قسغلا دنع يلاتلا مويلا يف عيمجلا يقتلي ثيحب رومألا

 هتنوم) ترداغ يتلا تاوقلا ةمدقم لوصو عقوتي ثيح ,(يتاكارا يد اريس) نع

 لتاقت الأ تاعومجملا ىلع .تقولا كلذ دودح يف كانه ىلإ قباسلا مويلا يف (وتناس

 مهبقعتيلو يضملاب مهل حامسلاو ءافتخالا مهيلع بجوتي ذإ .ءودعلل تايرود تفداص اذإ

 مهتيلوؤسم مهيسني نأ بجي ءيش الو دحأ ال .لاوحألا نسحأ يف راثآلا يبقعتم دحأ

 .(اليفافآ) ىلإ بالكلا بحس ىهو الأ ,ةديحولا

 .برحلا ىلإ نيهجوتملا ,نيقلطنملا رخأ يه هعم نيقابلا الجر نينامثلا ةعومجم نإ
 دضيل وأ ضقنبل اينختم :دشرلا نس هغولب ذنم ةدع تارم اذكه ًاليل قلطتا دقل .ةبناث

 تابسانملا يف فوختي ناك ام رثكأ ةرملا هذه فوختي دعي مل ثيحب ؛هيلع ضاضقنالا

 وهف .هايقلل قالطنالا وأ ودعلا نم برهلا :"وجاب"ل ةبسنلاب ةايحلا يه اذكه .ىرخألا
 .نامزلا يفو ناكملا يف .ًادعبو ًالبق .ًامئادو نآلا ىلتقو ىحرجو ًاصاصر ةمث نأ فرعي

 قرابضق ( وكل وباكلا) لد :امحتعم دعه ةيااهتقدا ىلا ةأرملا هحو للسك

 لسرتسملا طيسبلا اهرعشو نيتملستسملا اهينيعو نيبحاشلا اهيدخ ةروص دّدبيل هدهج
 ؛"اليمارت" هبناج ىلإ .هب ركفيل فلتخم رخآ ءيش نع قلق يف ثحبيو ءاهيفتك ىلع
 مايأ يف امك ,ةريسملا يف هتقفارمل ديعس ءام ًائيش غضمي ءليئض طيشن ريصق لجر وهو
 نسحأ يه يتلا ضيبلا حم نم ةنوكملا ةخبللا كلت هيدل تناك نإ ةأجف هلأسي .ةباصعلا

 هنإف .تاعومجملا ةيقب نع مهلاصفنا دنع .هّنأب ”اليمارت" هرّكذي .يعافألا غدل دض جالع

 لوقي ."ويشتيلف"و "وداردوك هينام" و "اريبمكام ميكاوي" ىلإ اهنم اضعب لوان هسفن
 مالك نود نم هيلإ رظني "اليمارت" ناك امنيبو .(كلذ تلعف دق .حيحص) :"وجاب"

 كلت نم يفكي ام ىرخألا تاعومجملا ىدل ناك اذإ امع لاع توصب "وجاب" لءاستي

 .ةجاحلا دنع ؛ًاليل .دعب نع تاراشإلا لدابت اهب مهل ىنستي يتلا ةريغصلا حيباصملا
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 رجتم يف حيباصملا كلت عيزوت ىلع فرشأ يذلا هسفن وه هنأب هركذيو ”اليمارت" كحضي
 :"اليمارت" هدياكي .هنس ربك ىلع ةمالع اذه هنايسن نأب "وجاب" مجمجي ."افوناليف" لآ
 هجو ىركذ هيلإ دوعتو .هيدخ مارطضاب "وجاب" سحي .(؟مارغلا يف تعقو دق كلعل هأ)

 ىلع لجخلاب رعش دقو هسفن .ثدحي لعج .هنهذ نع اهديدبت يف حلفا دق ناك يتلا ةارملا

 ىلإ دوعي نيح اهلأسي فوسل .(تءاج نيأ نم الو ءاهمسا فرعأ ال انأ) :بيرغ وحن
 ظ .(هتنوموليب)

 ءودهب نيثدحتم وأ نيتماص .”اليمرت" كلذكو .هءارو نونامثلا اراضتألا) سنت

 يعاقيإلا رارجتسالاو ىصحلا تاشخرخ اهيلع ىغطت تناك مهتاوصأ َّنِإ ىتح .غلاب
 اوناك نورخآو .ةباصعلا مايأ هعم اوناك لاجر ؛نينامثلا ءالؤه نيب نم .لاعنلاو لدانصلل
 اومدخ ىمادق باحصأ كلذكو ."واردب" ةباصع وأ "واوج توبأ" ةباصع يف نيبألس

 .نيبراه ةاشمو يفيرلا سرحلا نم موي مهضعب ناك لب ؛ةرايسلا ةطرشلا ةيولأ يف موب
 برلا لمع نم اذه ْنِإف ادادل ءادعأ موي تاذ اوناك لاجر بنج ىلإ ًابنج ,نآلا ريسي ْنأ

 ةلتق نيب قيفوتلا ةزجعم اعنص دقل .لفسألا يف انه (دشرملا)و ءامسلا يلاعأ يف

 .ةوخأ ىلإ ةيفلخلا يضارألا دوست تناك يتلا ةيهاركلا نيليحم .مهناوخأ

 ىلإ رجفلا دنع نولصي نيحو .ليللا لاوط عيرسلا هريس لصاويو ىطخلا "وجاب" دغي

 كيزلا) راجشأ نم ةيرمق راتس تحت ماعطلا لوانتل نوفقوتيو (وغنامسكاك يداريس)

 ظ .اعيمج اوحرقتو اوسبيت دق نونوكي (سوراكادنملا)و (كيز
 راثآلا يفتقم نم نانثا لصو دقف .ًابيرقت تاعاس عبرأ دعب "وجاب" "اليمارت" ظقوي

 امنيب نيتمروتملا هيمدق امهدحأ كّلديو .ملكتلا دنع امهاتوص قنتخي .نايبص امهالكو

 اهنإ .(وتناس هتنوم) نم قيرطلا لوط ىلع تاوقلا ابّقعت امهّنأ "وجاب"ل ناحضوي
 ًافحز ءلفاحج ةعست ىلإ نيمّسّقم .نوفحزي مهنإ .دونجلا نم فولأ كانهف :ةقيقحلا
 ةيناديملا مهخاوكأو مهتايرعو مهتحلسأ بحس يف اهنوقالي يتلا ةبوعصلا ببسب ًائيطب
 لمرلا يف زرغني كفني ال هوبلج ًادج ليوط عفدمب لثمتملا ميسجلا قئاعلا ببسبو .ةلاقنلا
 نيعبرأ نع لقي ال ام نوبحسي مهنإ .نوكلسي يذلا بردلا عيسوت ىلإ نورطضي مهنإف

 سيل همهي ام :"وجاب" امهعطاقي .رثكألا يف ؛ًايموي خسارف ةسمخ نوعطقي مهو .ًاروث
 (ونيكبوكير) يف اوفقوت دق مِهّنَأ هيمدق كّلدملا يبصلا ديفي .مهناكم لب مهددع
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 .اوفقوت ثيح (انارتج) ىلإ اوهجوت كلذ دعب .(هدنارغو اديدلاك) يف اوحارتساو

 .مايخلا يف ليللا نيضمم اوركسع ثيح (اوي) اوغلب ,تابقع عضب دعبو ًاريخأو

 اهتكلس يتلا قيرطلا تسيل يهف ."وجاب" شهدت بالكلا اهكلس يتلا قيرطلا نإ
 وأ (وغندنب) نم ًالدب (ويرازور) قيرط نع مودقلا نوني له .ةقباسلا تالمحلا نم يأ
 ودغيس ءيش لك نإف مهتطخ هذه تناك نإ ؟(افارباناك يد اريس) وأ (ويابماكوا)

 مهدوقت فوس ء(راصنألا) اهذفني عدخو تاشوانم عضب عم ,قيرطلا هذه نإ ذإ .لهسأ

 .(اليفافآ) ىلإ

 تيوب" ىلإ ازت وع ةعمسام نركبل (ةيتتوسولبب)' ىلإ زاثآلا ىفعتس دعا لسرب

 تادادتما ربع ,قسغلا ىتح فقوت نود ريسلا نولصاوي .ةيناث مهتريسم ادن مث 'واوج

 تامجأو (وبيسلا)و (اريباغناملا) نم كبتشم نع ةرابع يه راجشألا ضيفخ نم

 "ارييمك ام"و. "ودارفاوك هيتاع" ةدانتن تاعومحلاةلضو: نا قيس شقت :( ارميفاكاللا]

 ةلايخلا نم ةيرود "ودارداوك هينام" ةعومجم تفداصو .(جالاد اوغال) ىلإ "ويشتيلف"و

 اوراتخا مِهَّنأ ينعي كلذف ؛(هيتيوج) ىلإ (يتاكارا) نم قيرطلا فشكتست تناك يتلا

 سوقملا قيرطلا رايتخا ببس ام :هسأر لهكلا "اريبمكام" شرهي .(ويرازور) قيرط

 ةعبرأ رادقمب لوطأ ةريسم ىلإ يدؤيس يذلا رشابملا ريغ ليبسلا اذه كولس اذامل ؟لوطألا

 ؟ًاخسرف رشع ةسمخ وأ رشع
 .ابيرقت «ةلزان وأ ةدعاص عاقصأ دجوت الف .ًاطاسبنا رثكأ هنأل١ :"اليمرت" لوقي

 .(هربع مهتابرعو مهعفادم لقن مهيلع لهسألا نم نوكيس .قيرطلا اذه اوكلس اذإ

 "ودارداوك هينام"و "اليمارت"و "وجاب" لدابتي .حجرألا ببسلا وه كلذ نأ ىلع نوقفتي
 نأ ابيرقت دكوملا نم:نا اهوبةاذه نورخآلا عاتري انتين ءارآلا "ريشتيلفاو "اريبمكاف"و

 ميسكاوي"و "ودارداوك هينام" باهذ نوررقي .(ويرازور) قيرط نع يابس تاوقلا

 يداريس) نم مهرثأ نابقعتي فوسف "ويشتيلف"و "وجاب" امأ .كانه ةطبارملل "اريبمكام
 .ًادعاصف (يتاراكا

 بلطي .لاجرلا فصن نيبحطصم رجفلا دنع "ودارداوك هينام"و "اريبمكام" قلطني

 نوطباري ثيحب (يتاكارأ) ىلإ نيعبسلا (راصنألا) عم هقبسي نأ "ويشتيلف" نم "وجاب"
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 وه امأ .ًاليصفت جاوفألا تاكرح فاشكتسال قيرطلا نم خسرفلا فصن دادتما ىلع

 ظ .نآلا مه ثيح ىقبيسف
 ةدهو لب_ قيحسلا يضاملا يف كلذك تناك اهلعلو ريدغلاب (جال اداوغالا تسيل

 ناك ثيح ًاديج "وجاب" ركذتي امك ,توهنيملاو لوقبلاو ةرذلا عرزت تناك ثيح ةبطر

 تيوسو دعب اميف تقرح يتلاو كاذ وأ اذه ريغصلا ةعرزملا تيب يف يلايل يضقي

 ريشي ؛لماك دحاو فقس كلذكو ةميلس هتهجاو لازتال طقف دحاو تيب دجوي .ضرألاب

 نكمي فقسلا ديمرق نإ لوقيو ؛ةيدنه حمالم وذ لجر وهو ؛(راصنألا) دحأ هيلإ
 هذه (هتنوموليب) يف حوطسلا ديمرق جاتنإ فقوت دقل .(كرابملا حيسملا) دبعمل هلامعتسا

 ديمرقلا لازنإب رمأيو "وجاب" ئموي .صاصرلا عنصل مدختست نارفألا عيمج نأل مايألا

 اهلاسرإب مهي تاميلعت راثآلا يفتقم يطعي ناك .ًامات رادلا لوح ُهلاجر عضومي .هذخأو

 للستيو ضرألا ىلع حطبني .رفاوح عقوو ًاليهص عمسي هب اذإو .(سودوناك) ىلإ
 نأ لبق ءامتحالا مهل ىنست لاجرلا نأ ظحالي ءرتستي نإ امو .روخصلا نيب ًادعتبم

 رشع ينثا ىري .ريغصلا تيبلا نم ديمرقلا عفرب نيمئاقلا ادع مهلك_ ةيرودلا رهظت
 .ةفلتخم تاهاجتاو جرعتم طخ يف ًابره نوضكري (راصنأ) ةثالث نوبقعتي ًايدنج

 هل نستي مل عبارلا نكل .ودبي ام ىلع عورجب اوباصي نأ نود ءروخصلا طسو نوفتخي

 نم نكمتتي ال هّنِإ .الك :وه نم ىري نأ "وجاب" لواحي .حطسلا نم ًالزان بشيل تقولا

 ناسرفلا ىلع .تاظحل عضب .لع نم ةرظن لجرلا يقلي نأ دعبو .ًادج ديعب وهف كلذ

 دحأ ىلع ةأجف بثي هنكل .ملستسي هنأك هسأر قوف هيدي عفري ءهيلع مهقدانب نييوصملا
 اذإ ؟نامألا ثيح ىلإ ًابَّبَح رفيو هيطتميل ناصحلا ىلع ذاوحتسالا لواحي ناكأ .ناسرفلا

 (ريضصتلا) لظي :هنعم انضرا رحب سسراقلا نأ ذا :هعليح تبا دقق ةقلذك رمألا ناك

 نم جعزنم هنأ حضاو .برق نم هيلع رانلا ةبكوكلا دئاق قلطي ىتح ًالامشو انيمي برضي
 يضق .هئاسؤر ىلإ هبلجي يكل ًاريسأ هذخأي نأ لضفي ناك هنأو .هلتق ىلإ هرارطضا

 ,هسفن "وجاب" ثدحي .ةمكألا يف نيئبتخملا كئلوأ نويع اهبقعتت .اهليبس يف ةيرودلا

 .بالكلا نم ةرمزلا كلت مهلتق ءارغإ اومواق لاجرلا نإ ءضار وهو
 يف ًاعقوم ذختيل يضميو .تيملا نفدي يك (جال ادوغال) يف "اليمارات" 00

 مدقتلاب هلاجرل حمسي دعي مل .(يتاكارا) ىلإ قيرطلا فصتنم يف ةمئاقلا تاعفترملا
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 اودعتبيو مهنيب ام يف ةلوقعم ةفاسم ىلع اولظي نأ مهرمأيو .تاعومجم لكش ىلع
 يهو_ ةخماشلا روخصلا هغولب نم ريصق تقو دعبو .قيرطلا بناج نع ةيفاك ةفاسم

 يتلا ةبدنلاب سحي نأ "وجاب"ل نكمي .ةينادلا لاترألا ةمدقم حملي_ ةبقارملل ةديج ةطقن

 ثدحي ام اذهو .ةيناث حتفني نأ كشوي ميدقلا حرجلا نأكو شامكنالاب روعش :ههجو يف
 لواعمب نيدوزم ًادونج نإ .ةيداع ريغ ةبرجت دباكي نيح .ةجرحلا تاظحللا يف هل
 نوليزيو راجشألا نوطقسيو هنووسيو بردلا نوفظني ةيودي ريشانمو لجانمو فراجمو

 ديدش عفترم وهو ؛(يتاكارأ يد اريس) يف ةقاش ادوهج اولذب دق مهنأ دبال .روخصلا

 يف .مهروصخ لوح مهتازولب اودشو مهعوذج اورع دقو نولقنتي مهّنِإ .رعو رادحنالا

 ريثكلا كانه نأ دكؤملا نم .ليخلا روهظ ىلع لترلا نومدقتي طابضو .ةثالث نم فوفص
 قيرطلا اوئيهيل ةمدقملا يف اولسرأ دق نيتئم نم رثكأ مادام ,نومداق بالكلا نم ريثكلا

 كلت بقعتي وهو "ويشتيلف"ل نيعباتلا راثآلا يفتقم نم ًادحاو كلذك "وجاب" حملي .مهل

 .بثك نع ةيسدنهلا ةدحولا

 نيحو .رمي ةعستلا شيجلا لفاحج نم لوألا لفحجلا اذ وهو .رصعلا ريكاوب تقولا

 جهوب (واتريسلا) ميلقإ قرغي ردب لوح ةرشتنم موجنب ىألم ءامسلا نوكت .ريخألا رمي
 نيدترم ؛تارتموليك مهلصفت ًانايحأو .ًانايحأ تاعمجت يف نورمي اوناك .ئداه رفصأ

 رارزأب يدامر ءرمح طئارشب قرزأ ءرضخأ_ يدامر :ناولألاو زارطلا ةفلتخم تازب
 ةيذحأو مزجو ءرقبلا ةاعر تاعبقو .ةيسنرف ةيركسع تاعبق .ةيدلج ةقطنأو .ةبهذم

 موقي .ناريث هرجت عفدم ,ءلفحج لك طسو يفو .نيبكار وأ نيلجار ,ةيلبح لدانصو
 :نؤملاو ةريخذلا لتر ءاصحإب .ههجو ىلع يتلا ةبدنلاب سحي ةظحل كفنا ام يذلا "وجاب"

 مهبلغأ) لامح يتئم وحنو ءريمح اهرجت ةبرع نوعبرأو ثالث .ناريث اهرجت تابرع عبس
 ةءولمم ةيبشخلا قيدانصلا هذه نأب فراع هنإ .مهلامحأ لقث تحت نيوطنم ("راصنألا" نم

 درفلا بيصت ةصاصر مك بسحي نأ لواحي ذإ راودلاب هسأر باصي .قدانبلا صاصرب
 .(هتنوموليب) يلاهأ نم دحاولا

 دحأ الو شمرلاو سفنتلا نع ىتح اوفقوت دق مهنأكف :كارح نود نم هلاجر فقي

 .مهفيخت يتلا ةمجألاو رابصلاو روخصلا نم ءزج مهنأك نوكسو قبطم تمص .هاف حتفي
 قرايب نودهاشيو .جوف ىلإ جوف نم رماوألا لقنت يتلا قاوبألا ىلإ نوتصني مهن
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 نوخرصي مهو ةيعفدملا عطق ةمدخ ىلع نيمئاقلا نوعمسيو ,؛فرفرت يهو نيقفارملا

 ةثالث ىلع لفحج لك فحز متي .امدق ريسلا ىلع ريمحلاو لاغبلاو ناريثلا نيشثحتسم

 الإ مدقتلا يف هرود ءيجي الو نيحانجلا نم لك مدقت طسوألا رظتني ذإ ,ةلصفنم ماسقأ

 كردي ؟مدقت يه املثم ًاباحسنا ودبتو مهقيعت يتلا ةروانملا هذه نورجي اذامل .كلذ دعب

 عطاق) لاجرل ىرج يذلا لشم نيحانجلا نم ئجافملا موجهلا ءرد وه ببسلا ْنأب "وجاب"
 ءانثأ يفو .بردلا يتفاح نم مهتمجاهم نم (راصنألا) نكمت نيذلا .هباودو (باقرلا

 .هتحت ءطبب فشكني يذلا ناولألا ددعتملا دهشملا لّمأتو :ناذآلا مصت يتلا ةبلجلا هعامس

 اذامو ؟ (سودوناك) ىلإ اهكولس نومزتعي قيرط يأ :اهسفن ةلئسألا حرط لصاوي
 ؟ةدحاو ةرم عضاوم ةرشع نم (هتنوموليب) اولخدي يك اورشتنا مهنأ ول ثدحي

 وه هجتيو رمسألا ماخلا ركسلاو قيقدلا نم ةنفح لكأي .شيجلا ةرخؤم رورم دعب

 .كانه ىلإ مهقيرط يفو .دونجلا رظتني ثيح .نيخسرف دعبت يتلا "هيتيوج" وحن هلاجرو

 عفدملا مجح ىلع مهجتب نوقلعي هلاجر "وجاب" عمسي ,نيتعاس وحن قرغتست ةريسم يهو

 مخض هنإ ءقح ىلع مهنإ .مهتكسي .لتاقلا يأ .(اريداتامآ) هومس يذلا رابجلا ليوطلا

 امبرو ,ةدحاو ةفيذقب ًاروشنم به اهلعجو تويب ةعضب فسن ىلع بير نود نم رداقو

 .(اريداتامآ) لوح "واوج توبا" رذني نأ هيلع بجوتي .هؤانب يراجلا (دبعملا) قارتخا
 نم نيبرتقم هلاجرو "وجاب" رمي .(جال اداوغال) دنع دونجلا حيرتسي .ردق امك

 "اليمارت" نوقتلي .مويلا ثادحأ نع نوثدحتي سارحلا نوعمسي ثيحب ةيناديملا خاوكألا
 "ودارداوك هينام" هثعب ًالوسر نودجي كانهو .(هينيوج) يف ليللا فصتنم لبق
 تايرود :ءكانه ىلإ امهقيرط يف ءادهاش دقل .ًالعف (ويرازور) اغلب ناذللا "اريبمكام"و

 دنع رمقلا ءوض يف مههوجو اولسغيو اوبرشيل ءام لاجرلا بلجي نيحو .ةلايخلا نم
 مايألا يف مهناعطق بلج ىلع ةقطنملا ةاعر داتعا ثيح .ريغصلا (هيتيوج) ريدغ

 مانيل ضرألا ىلع ددمتيو "واوج توبا" ىلإ راثآلا يفتقم دحأ "وجاب" ثعبي .يلاوخلا

 ةركف نوكتس .(اريداتامأ) نع ثدحتي كفنا ام يذلا (راصنألا) دحأو ”اليمارت" نيب

 ىلإ ةيدؤملا قرطلا عيمج نأ اذه مهربخيف (راصنألا) دحأ نورسأي بالكلا نأ ول ةنسح

 "هاب تلعن( ةايفنافا) لزلتوا نهتم اةسبار ةلوفتب اي يحس وعن ولما

 .همالحأ يف ةارلا هيو .ساعنلا هيلغي ىتح هنهذ يف ةركفلا
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 تايرود ىدحإب ئجوف دق اذه ناك .ءوضلا عولط دنع "ويشتيليف" ةعومجم لصت

 لاجر رشتنا دقل .لترلا فلخ ةرئاسلا زعملاو ةيشاملا ةلفاق ةحنجأل ةيماحلا دونجلا

 .ًاليوط ًاتقو تقرغتسا مهعمجت ةداعإ نأ ديب .ةباصإ ةيأ مهب قحلت ملو "ويشتيليف"

 يدنه يبص ىكب (جال اداوغال) يف ىرج امب اوملع نيحو .نيدوقفم لاجر ةثالث لازيالو
 (ريصنلا) نبا هنإ .الوسر "وجاب" همدختسي ؛ةرشع ةثلاثلا نع هرمع ديزي ال ,يسالخ

 .هولتقو بالكلا هأجاف نيح .ريغصلا تيبلا حطس ىلع نم ديمرقلا عفرب موقي ناك يذلا

 دج تاعومجم ىلإ نيمسقنم .(ويرازور) وحن مهمدقت ءانثأ يف "وجاب" هجوتي

 نيب هنم تلفت ةرفز تناك نإو هعومد سبحيل هدهج ىصقأ لذابلا يبصلا وحن ؛ةريغص
 ًائيش .(دشرملا) لجأ نم ًائيش لعفي نأ دوي ناك نإ هلأسي ؛لالهتسا نود نمو .رخآو نآ
 يأ ىلإ هطرف نم جاتحي ال ميمصتب هينيع يف يبصلا قدحي .هيبأل رأثلا ىلع دعاسي

 .عمتستل امهلوح (راصنألا) نم ةقلح عمجتت .هلعفي نأ هنم ديري ام هل حضوي .باوج

 .رخآ انآ يبصلا ىلإو ًانأ هيلإ رظنلا ةبوانتم

 نأ مهيلع .كيلع نوضبقي مهعدت نأ درجم زواجتي رمألا نإ) :"وجاب" لوقي
 نأ دبال .ةرثرثلاب ءدبلا درجم نم رثكأ وه ام كانه .هيغتبت ءيش رخآ كلذ نأب اودقتعي

 لب .كنوبرضي مهعدت نأ كيلع ىرخأ ةملكبو .مالكلا ىلع كولمح مهنأب ارروصتي

 ةديحولا ةليسولا يه كلت .عاترم كنأب اودقتعي نأ مهيلع .نيكاكسلاب كنوبذعي

 .(؟كلذ لعفت نأ كعسو يف له .كب مهقوثول

 يف ماوعأ ةسمخ ربك دق هنأكو ههجو ىلع نيغلابلا ةرظن تنابو يبصلا يقآم تفج

 .("وجاب" اي كلذ عيطتسا) :قئاقد سمخ

 يتلا بئارخلا يف .(ويرازور) يحاوض يف "اريبمكام"و "ودارداوك هينام" نوقلي

 ةيواز ىلع عقت ةدهو يف لاجرلا "وجاب" رشني .ةعيضلا رصقو ديبعلا يح اموي تناك

 نوعجار مهنأ نوري بالكلا لعجل طقف يفكت ةرتف اولتاقي نأ مهرمأيو قيرطلا ىلع ةمئاق
 يتلا شرلا ةيقدنب ىلع ناتضباق هاديو ,هبناجب يبصلا نإ .(وغندنب) وحن نوهجوتمو

 رمي ,ةرتف دعبو ؛مهوري نأ نود نم ةسدنهلا حالس دارفأ رمي .ابيرقت هلوط اهلوط لدعي
 رظتني .قدانبلا ناخد نم ةباحس دعاصتتف .ءصاصرلا لباو قالطإ أدبي .لوألا جوفلا

 ًابوصم .موزعو ئداه دج وحن ىلع كلذ لعفي .رانلا قالطإ لبق ًاليلق هعاشقنا "وجاب"
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 .تسلا "رشتيلناملا" ةيقدنب تاصاصر ؛تاظحل عضب لوطت تارتف ىلع اقلطمو ,ءانتعاب

 .تاحيصلاو قاوبألا تاوصأو تارافصلا ةجض عمسي .(اواوأ) مايأ ذنم اهلمحي يتلا

 نوعرشي ءام اعون مهكابترا ىلع دونجلا بلغتي املاحو .دونجلا كابتراو ىضوف دهاشيو

 ةجض كانه .كلذ ىلع مهطابض مهتحي .رانلا ىلع نودريو مهبكر ىلع زاكترالاب

 نورمأي طابضلا عامس هنكمي .ًابيرق ةيتآ تادادمإلا .قاوبألا تاءادن نم ةمومحم

 .مهيمجاهم اوبقعتيل ةباغلا لوخدب مهلاجر

 هعبتي ؛قيرطلا طسو ىلإ اجراخ ريسيو هيمدق ىلع ضهني مث ؛هتيقدنب وشح ديعي

 مهوحن بوصي .ةدراي نيسمخ دعب ىلع ,ةرشابم دونجلا ةهجاوم يف ؛نورخآلا (راصنألا)
 (راصنألا) نم ديزم زربي .هلوح مهعضاوم اوذختا نيذلا هلاجر هلثم لعفي .رانلا قلطيو

 لازيال يذلا ءيبصلا امأ .مهوحن دونجلا مدقتي اريخأ .ةضيفخلا راجشألا ةمجأ نم

 قالطإلا ةدر نإ .رانلا قلطيو هينيع ضمغيو هفتك ىلع شرلا ةيقدنب عضيف ,هبناجب

 .مدلاب اشوشرم هلعجت يوقلا

 فوس .ىلجأ نم اهب نتعا) .اهايإ هلوانم اهلوقي .("وجاب" اي يتعطق ذخ) -

 .("هتنوموليب" ىلإ ًادئاع يقيرط ذختاو برهأ

 "وجاب" ضكري .هيديب ههجو ًاكسام .ًاملأتم خرصي أدبيو ضرألا ىلع هسفنب يقلي
 هعبتي ةباغلا لخاد يفتخيو_ بوص لك نم هب ًارورم زئي صاصرلاو_ ةأجن
 نأب كئلوأل (راصنألا) حيتيو .مهايإ ةبقعتم ةمجألا يف دونج ةيرس عفدنت .(راصنألا)

 تامجأ يف اماق رومألا مهيلع طلتخت يك مهنوجردتسيو .ءتقولا ضعب مهوبقعتي

 افده ةأجف اهسفت ةيرسلا دجت ىتح (سوراكادناملا) تاقسابو (كيز كيزلا) راجشأ

 رمأي .ًاضيأ وه "وجاب" عجارتي .باحسنالا دونجلا ررقي .فلخلا نم "اريبمكام" ةصانقل

 دونجلا اوزواجتيو اوريدتسي ناب .ةداتعملا عبرألا تاعومجملا ىلع مهعزو دقو .هلاجر

 قيرطلا يفو .(ويرازور) نم خسرف فصن دعب ىلع ةعقاولا (ساسكب) يف مهورظتنيو

 مهّنأ اوقدصف تناتستوربلا عدخنا له :يبصلا ةلاسب نع عيمجلا ثدحتي كانه ىلإ

 نيمكلا يف مهعوقول ًاديدش ًابضغ اوبضغ مهّنأ مأ ؟هباوجتساب نومئاق مِهَّنَأ له ؟هوحرج

 ؟مهفويسب ًابرإ ابرإ هوعطق ثيحب

 _ ينيطلا (ساسكب) دجن ىلع ةمئاقلا ةفيثكلا ةمجألا نمو ,تاعاس عضب دعب

 دهاشي_ رشع دحا حرجو نينثا نادقف اوفشتكاف مهلاجر اودعو اولكأو اوحارتسا ثيح

 ط0



 ناك .دونجلا نم عمج طسو ؛لترلا سأر ىلع .مداقلا شيجلا ةمدقم ”اليمارت"و "وجاب"

 فل يذلا هسأر ىلدت دقو رئاس هنإ .قيرطلا ىلع لبحب هداتقي لاّيخ فلخ جرعي يبصلا
 هولعج مهنأل كلذف لترلا سأر ىلع ناك نإ .هوقدص دقل) :"وجاب" ركفي .داّمضب
 بالكلا نإ سمهيو هقفرمب ”اليمارت" هزكي .يتفلا يسالخلل ةئجافم ةبحمب رعشي .(ًاليلد

 قرايب نإ :حيحص كلذ .(ويرازور) يف امك هسفن ريسلا ماظنب نيمظتنم اودوعي مل

 (اريداتامآ) اهيفو_ عفادملاو ,ًاقرز نوكت نأ لدب ةيبهذ رمح لترلا ةمدقم يف نيقفارملا

 يقب نئل .مهل ةيامح ةباغلا طشمتل تجرخ ايارس ةمث .ةمدقملا يف نآلا يه_ دحاو

 .اهنم ةدحاو عم هجول ًاهجو مهسفنأ اودجي ىتح ًاليوط اوثبلي نلف ءمه ثيح (راصنألا)
 ثيح (ويرافيف ود وشتنار) ىلإ ايضمي نأ "ويشتيلف"و "اريبمكام" "وجاب" ربخي

 نع نايفتختو لهكلا "اريبمكام"و "ويشتيلف" اتبصع يضق .ًامتح دونجلا حيرتسيس
 ةقرو ولو امهتاكرحت سم نأ نودو «.توص يأ ثادحإ نود ةعبرألا ىلع نيفحاز راظنألا

 ديق "وجاب" كرحتي ال ؟مهوفشتكا له .ليلقب كلذ دعب ةيران تارايع يودت .رجش

 ةلايخلا نم ةبكوك ,ءبسح تادراي سمخ دعب ىلعو .ةمكألا لالخ حمل دقف :ةرعش

 عرسي .تاقلطلا عامس دنع .ةيندعم سوؤر تاوذ ةليوط حامرب نحلسم .نيينوساملا

 قدانبلا ران قالطإ رمتسي .تّوصت قاوبألاو بخت دايجلا عمسيف وه امأ .وطخلا ةلايخلا

 نينضتحملا (راصنألا) نم يأ ىلإ الو "اليمارت" ىلإ "وجاب" رظني ال .ةفاثك دادزيو

 مهلك نيسمخلاو ةئملا لاجرلا ّنأب فراع هّنإ .رجشلا ناصغأ طسو نيروكتملاو ضرألا
 "اريبمكام" نوك لامتحا يف نوركفي ,ةكرح نود ,ءسْفَن نود نم ؛هلثم .هلوح اميف كانه
 نم شعتري هلعجي ناذآلا مصي يذلا ئجافملا عفدملا يود نإ ...نآلا نادابي "ويشتيلف"و

 يتلا ةريغصلا ةخرصلا وه عفدملا ةقالطإ نم رثكأ هفيخي ام نكل .مدقلا ىلإ سأرلا

 سيلف :هخبويل تفتلي ال .هنم مغرلا ىلع .هفلخ يذلا (راصنألا) دحأ نم اهببسب قلطنت

 نم خارصلاو لويخلا نم ثعبنملا ليهصلا اذه لك ةرمغ يف هايإ مهعامس حجرملا نم
 .عفدملا يود دعب قالطإلا فقوتي .ةلايخلا دونجلا

 ءارمح ًاجاومأ ةثعاب ؛ةيلاتلا تاعاسلا يف تجهوت دق اهنأكو "وجاب" ةبدن ودبت
 هءارو تايرود رمت نيترم .ًائيس ايقللا عضوم هرايتخا ناك دقل .هغامد ىلإ لصت دّفوتلا

 رتب يف نوعرسي ؛ةريبك لجانمب نيحلسمو نيحالف سبالم نودتري لاجر اهقفاري ء.ًاماق
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 ىتح نيناد نورمي مِهّنَأ عم .هلاجر تايرودلا ىرت الأ ةزجعم يهأ .ةضيفخلا تاريجشلا

 ليلق ؟كرابملا عوسي ةوفص نم مه لجانملاب نيلماعتملا ءالؤه نأ مأ ؟مهوؤطي نأ نوداكي

 فولألا ءالؤه لك قيوطت ًادبأ ًةنيه ةبعل نوكي نل ذإ ,مهرمأ فشتكا نإ وجنيس مهنم
 هميم نا وو ون هلاعر نير فكل كاله دف اشم نم قوقل هنا ورنا نم ةنلؤلا

 .نآلا ناكملا رييغت نونجلا نم نأ ديب .يح حرج ىلإ ههجو ليحي يذلا وه
 نإ .هباسح قفو ىلع ترم دق رامح ةبرع نورشعو ناتنثا نوكت قسغلا لولحب

 ام .هب رق باودو عفادمو ادونج دهاشي وهو تاعاس سمخ .دعب لصي مل لترلا فصن

 ةذخآ ءامسلا يف ءارمحلا ةركلا نإ .ةرثكلا هذهب ادونج هلك ملاعلا يف نأ طق ملحيل ناك

 ذخأي نأ ”اليمارت" رمأي .ةعاس فصن دعب سمادلا مالظلا لحيسو اعيرس بورغلا يف

 فوهكلا يف هاقلي ثيحب رومألا بتريو (ويراغيف ودوشتنار) ىلإ هعم لاجرلا ددع فصن

 (راصنألا) لحري .(ًابسحتم نك) :هعارذ ًارصاع سمهي .اهيف ةحلسألا تيفخأ يتلا

 .مهبكر مهرودص سف ثيحب ًاديدش ءانحنا نونحنم مهو ةعبرأ وأ ةثالث نم فوفصب

 .ىرخأ تابرع رشع دعي .ءامسلا يف موجنلا روهظ ىتح وه ثيح "وجاب" ثبلي
 ةيبشخلا هترفاص عفري_ رخآ اقيرط كلس دق جوف ال ْنأ رهاظلا نمف .نآلا كش نم سيل

 عجولا مع ثيحب ةليوط دج ةرتف ةكرحلا ميدع لظ دقل .ةريصق ةخفن خفنيو همف ىلإ
 لزتيل يوجب مقرن ايتنبوب بسلا اذهب نأ لبق هديتي ةيفادب نكامس كلزر بلك هع
 يف اهعاضأ هنأ كاذنآ ركذتي .سأرلا ىراع هنأ فشتكي :هينذأ ىلع ةيكيسكملا هتعبق

 .قرمت يهو اهترارحب رعش ةصاصر :هسأر نع ةصاصر اهب تحاطأ دقن :(ويرازور)

 نع نيخسرف دعبت يتلا (ويراغيف ودوشتنار) ىلإ ةلجارلا ةلحرلا هذه ةبعتم ؛ةئيطب

 اومثجيل ىرخأ ةرم نوفقوتيو ءًادرفنم ًافص .بردلا ةفاح ىلع نوضام مهّْنِإ .(ساسكب)
 فصتتنم زواج دق تقولا نوكي .نولصي نيحو .ةفوشكملا باحرلا ربع دودلاك اوفحزيو

 بوص هجوتيو .اهمساب ناكملا يمس يتلا ةثعبلا أزواجتم ءًابرغ "وجاب" فطعني .ليللا
 ءاقتلا ناكم وه اذه .فوهكلا اهيف رشتنت يتلا لالتلا ىلإ يضفملا يرخصلا بعشلا

 نيذللا .طقف "ويشتيلف"و "اريبمكام ميكاوي"سيل مهراظتنا يف نودجي كانه .عيمجلا

 .كلذك "واوج توبأ" لب .دونجلا عم ةشوانملا يف لاجر ةثالث ارسخ

 برشي ريغص حابصم لوح ؛نيرخآلا عم فهك يف ضرألا ىلع سلاج وه امنيبو
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 لازيال لوقب نم تامقل لكأيو ادج همعط غيستسي حليوم ءامب ءيلم يدلج بارج نم

 هنم باتراو هفاخو هعنصو هار امب "واوج توبا" "وجاب"ربخي ؛يرط ينهد قاذمب اظفتحم
 ترشلا نم غارق ارطعتم' ةغطافب نأ نود "وارح" هلا تفتح: (سودوتاك) ةرذافما لكم

 'ودارداوك هينام"و ”اليمارت" مه هلوح نوسلاجلا .ةلئسأ هيلع حرطي نأ لبق غضملا وأ
 يتلا ةعورملا تالامتحالا نع ًاليلق املكتم ثيدحلا يف كراشي يذلا "اريبمكام" لهكلاو
 اهنإ .اومانيل ضرألا ىلع (راصنألا) ددمتي ,فهكلا جراخ .(اريداتامآلا) عفدم اهلثمي

 نم دعاصلا لترلا نأ "واوج توبأ" مهغلبي .ةرثرثملا رصارصلاب رخزت ةيفاص ةليل

 نإ .لجر يفلأ درجم يأ .طقف لترلا اذه هدع فصن غلبي (وباومرج)و (هبيغرس)

 ريخ وه اذه) :لوقي .(وبوروكوك) يف هراظتنا يف نونمكي "افوناليف" نيوخألاو "واردب"
 ىصقأ ىلإ مهتغمدأ لقثي يذلا عوضوملا ىلإ دوعي كلذ دعب .(هيلع ضاضقنالل عضوم

 هنإف (ويراغيف ودوشنار) غلب ىتح مدقت دق لترلا ناك ام اذإ هناب مهعم قفتيو دح

 خسارف ةرشع ًادعتبم تافتلالا ىلإ رطضيسف الإو .دغ موي (وكيجنا واريس) ربعيس

 .هنم هعفادم ريبعتل رخآ ًاقيرط دجي نأ لبق ًابرغ ةيفاضإ
 . (رطخ يف نوكنس "وكيجنا" دعب) :"وجاب" مدمدي
 بوص اوقلطنا ام اذإ) :هتيدم فرطب ضرألا ىلع "واوج" طخيب يضاملا يف امكو

 قيرط نع مهمودق نورظتني انلاجر نإ .ءابه انططخ لك عيضتسف "وينئيرل وباتوا"

 .("اليفا"

 يرخصلا دوعصلا دعب نيهاجتا يف ردحنملا عرفتي فيك هنهذ يف "وجاب" روصتي

 نع اورمي نلف (سابموتب) ىلإ يدؤملا عرفلا اوكلسي مل نإف .(وكيجنا) ىلإ كئاشلا

 نم ؟(سابموتب) ىلإ يضفملا قيرطلا كولس ىلإ مهوعدي يذلا امو .(اليفافآ) قيرط
 (ويابماكوا) تاردحنم ىلإ يدؤملا رخآلا قيرطلا نوكلسيس مهنأ ادج حجرملا

 وتم ناقد و

 كلذ نم ىنثتست) :بارتلا قوف هتاشبرخ رينيل حابصملا ًاعفار "واوج توبا" حضوي

 هل اذإو .صاصرلا نم لباوب نوهباجيس قيرطلا اذه مهكولس ةلاح يف مِهّنأ ةقيقح
 نع باهذلا وه هلعف نوعيطتسي يذلا ديحولا ءيشلاف قيرطلا كلذ زايتجا نم اونكمتي

 .("ساناربما سأ"و "سابموتب" قيرط
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 نم ًاراتس ميقن فوس ."وكيجنا" نم مهطوبه دنع نذإ مهرظتننس) :"وجاب" قفاوي

 قلغسم قيرطلا كلذ نأ نوظحاليس .نيميلا ةهج نم .مهقيرط لوط ىلع قدانبلا ران
 .(مهيلإ ةبسنلاب

 اوحيتت نأ مكيلع كلذ دعب .رمألا يف ام لك اذه سيل) :"واوج توبأ" لوقي

 نم فاك ددع كانه ."وشتايروا" يف ريبكلا "واوج" ةوق زيزعتل ًايفاك اتقو مكسننأل

 .("وشتايروا" يف سيل نكل .رخآلا بناجلا يف لاجرلا

 فتك ىلع ئفكني "واوج توبأ" هدهاشيو ."وجاب" ىلع ةأجف رتوتلاو بعتلا بلغتي

 كلذكو هنم هتيقدنب ذخأيو ضرألا ىلع قفرب ”اليمارت" هقلحزي .قيمع مون يف ”اليمارت"
 .هيتبكر قوف اهب ًاكسمم "وجاب" ناك يتلاو يسالخلا يبصلا ىلإ ةدئاعلا شرلا ةيقدنب

 .(دشرملا ؛كرابملا حيسملل ًادمح) :ةعيرس ةمتمت فدريو هباحصأ "واوج توبا" عدوي

 ةملظلا نكل ,ةدهولا ةمق يف عولطلاب أدب دق راهنلا نوكي "وجاب" ظقيتسي نيح
 لهكلاو "ودارداوك هينام"و "ويشتيلف"و "اليمارت" ضخي .هلوح ام يف ةكلاح لازتال

 ؛لالتلا ىلع قرزم رون غزبي امنيبو .كلذك فهكلا يف ًاماين اوناك نيذلا "اريبمكام"
 نم كلذو .(ويرازور) يف تكلهتسا يتلا ةريخذلا نم مهنيزخ ضيوعت يف نوكمهني

 ةئمثالث (ريصن) لك ذخأي .فهكلا يف (يكيلوثاكلا سرحلا) اهنفد يتلا قيدانصلا

 بجوتي ام ادرف آدرف نورركي "وجاب" مهلعجي .ريبكلا يدلجلا هبارج يف هعم ةصاصر
 .ةدح ىلع ًالُك .عبرألا تاعومجملا لحرت .هلعف

 "وجاب" ةعامج عمست .(وكيجنا وداريس)ل درجألا يرخصلا حطسلا نوقتري امنيبو

 دونجلا اهبقعتي ثيحب مجهي نم لوا ,نوكشي يتلا ةعامجلا يهو دعب نع قاوبألا توص

 "وجاب" كرتي .رئاس لترلا نإ .نورخآلا طباري ثيح (سايموتب) ىلإ لالتلا هذه ربع
 لباقت يتلا ىرخألا ةهجلا حفس ىلإ هلاجر عم طبهيو ةمقلا يف (راصنألا) نم نينثا

 رورل يفكي ردقب ضيرعلا ديحولا عضوملا هنأل لترلا هطبهي نأ دبال ًاردحنم ةرشابم

 عرفتملا قيرطلا اداس .ةمجألا تاريجش نيب كانهو انه هلاجر رشني .مهتابرع بيلاود

 هرود يتأيس اذه نأ ذإ ...ًاروف يرجلاب ءدبلا مهيلع سيل نأ لوقلا مهيلع رركيو «ًابرغ
 حيسملا) اولمحي ثيحب ودعلا ران اومواقيو ًالوأ اودمصي نأ مهيلع بجي .ذئدعب

 نوحمسي كلذ دعب .هتهجاوم يف (راصنألا) نم تائم كانه نأب داقتعالا ىلع (لاجدلا
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 طبهي .(سابموتب) ىتح مهبقعتيف ءرارفلاب نوذوليف .ودعلا مامأ فاشكنالاب مهسفنأل

 ةتس نم ةفلؤم اهنإ .ةمداق ةيرود نأ هربخيل ةمقلا يف مهكرت نيذلا (راصنألا) دحأ

 ردحنملا نأل هناصح نع مهدحأ طقسي .مهيلع رانلا اوقلطي نأ نود نوري مهوعدَي .لاجر

 رمق .ليللا يف عمجت دق نوكي يذلا ىدنلا ببسب حابصلا يف اميسالو قلز يرخصلا

 قريش ابر ينراجمو يلزاعت ةسدقولا تكفر امدقت كنا دعب نانرخأ ناضووف
 مِهّنَأ كلذ ينعي له .مؤش ريذن اذه .(ويابماكوا) بوص ةيناثلا ةيرودلا هجتت .ةيوديلا

 كئلوأ ءارو ؛ًابيرقت روفلا ىلع كلذ دعب ةعيلطلا رهظت ؟ةطقنلا هذه دنع نورشتنيس

 برقلا اذهب ةيوس ةتسلا لفاحجلا عيمج عمجتتس له .ةرشابم .بردلا نودهمي نيذلا
 ؟ينادلا

 نسما لايخلا ىلع اهبيوصتب أدبي .هفتك ىلع هتيقدنب عضو نأ قبس دق "وجاب" ناك
 ظحالي امنيبو .تارايع عضب مث ىرخأ مث ةقلط يوّدت نيح مهدئاق نوكي نأ دبال يذلا
 ىلع درلاب عرشبو ءضعب ىلع مهضعب تناتستوربلا مكارتي ثيح ردحنملا ىلع ىضوفلا

 قالطإ وه أدبي نأ لبق قالطإلا أدب ْنَم فشتكي نأ هيلع نأ هسفن ثّدحي .هرودب رانلا
 ءارح ةمدلاب اركقم ءانتعاب ايريضم ظياحا رايعلا ةقفني هلا: ىكزألا ةيصاضرلا

 .ةمقلا يف اومتحيو اوبحسني نأ بالكلل ىنست قالطإلا أدب يذلا لجرلا ةطلغ

 قرز_ رمح تاوسنلق ةيؤر نكمي ةمقلا دنعو .ردحنملا ولخي املاح قالطإلا فقوتي

 توص عمسيف .مهعضاوم اوفشتكي نأ روخصلاب نومتحملا دونجلا لواحي .عملت بارحو
 ةلايخ ةبكوك عفدنت ,ةرغ نيح ىلعو .رخآو نأ نيب مئاتشو باودلاو لاجرلاو حالسلا

 سخني هنأ "وجاب" ىري .هفيسب ةباغلا بوص رشؤي طباض اهدوقي ءردحنملا ىلع ةلزان
 ةلايخلا نم دحأ ال .هرفاوحب ضرألا شبانلا يبصعلا يئانتسكلا هناصح يبنج ةوقب

 ًاعيمج نورخي مهنكل .قالطإلا ةفاثك مغر حفسلا عيمجلا لصبو .ردحنملا ىلع طقسي
 وذ طباضلا رجمزي .ةباغلا مهلوخد لاح صاصرلا نم لباو مهبيصي نيح ضرألا ىلع

 :"وجاب" ركفي .(ءانبجلا اهيأ مكهوجو نع اوفشكا) :ةدع تاباصإ بيصأ دقو فيسلا

 اهَّنِإ .(؟ةعاجشلاب نودحلملا هيمسي ام اذهأ ؟انلتق مكل ىنستيل انهوجو نع فشكن)

 كيفان وقح دعب :ايمغ ل ظفف يرش سبل ناطيشلا ل هرومألا ىلإ ةيبرغت هزاع
 امنيبو .يرخصلا هجولا ردح ديزملا قفدتيو ءنآلا دونجلاب رخزي ردحنملا نإ .ًادج ةيماحلا
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 امبر ؛ةئم نع لقي ال ام دوجو بسحي ,ءلجعتم ريغ ًائداه لازيال يذلا "وجاب" ددسي

 .مهنم نيسمخو هئم

 .دونجلا دحأ عم لاتقلاب كبتشم (راصنألا) دحأ نأ هنيع ةيواز نم دهاشي

 ةقيرطلا تناك كلت .هنانسأ نيب هتيدم عضي .كانه ىلإ بلكلا لصو فيك ىرت لءاستيو

 برق نع عمسبو «ةبدنلا دوجوب رعشي .ةباصعلا مايأ ذنم .ًامئاد ,ةكرعملا ىلإ باهذلل

 0 نوولفا - شيغ )+( !ةيووهسملا اين) ؛:ةحطاوو اذه ةبلانع فاهحيبف

 :(!دشرملا شيعي) ؛(!لاجدلا حيسملل توملا) :(راصنألا) .(!زيلكنالل توملا)

 .(!هتنوموليب ايحن)

 طبهت ةصارتم ةلتك ةمث .("وجاب" اي ءانه ءاقبلا عيطتسن ال) :"اليمارت" هل لوقي

 عفدنت :ةاشملا نم نيتيرس ةيامح يف .ةلايخو عفدمو نارجت تايرعو دوتح :نالاندحتملا

 نوزرغيو ةضيفخلا تاريجشلا لخاد ىلإ مهسفنأ نوفذقي مهن .ةباغلا لخاد ىلإ ةمجاهم
 ”اليمارت" رصي .ءالجن تانعط ىري ال يذلا مهودع نعط يف نيلمآ ةمجألا يف مهبارح

 ديري .("وجاب" اي لحرن نل وأ نآلا لحرن نأ امإ) :هتوص يف بعر الب نكل .ًالئاق

 - ًالعف كاذ وه .لجأ .ًاقح (سابموتب) بوص نوهجوتم دونجلا نأ نم نقيتي نأ "وجاب"
 ايرغ نطعتي نجا ال ديكاشلا هخو ىلع لاميشلا وست قفدعم ةيركسملا كادنلا رفتا نا

 لك دفنت ىتح رانلا قالطإ لصاوي .ةمجألا طيشمتب نوموقي نيذلا لاجرلا ىوس
 لاحلا يفو .هتوق لكب بصقلا هترافص يف خفنيو همف نم ةيدملا جرخي نأ لبق هتاصاصر

 نم نيبثاو ؛ًافلخ نيريدتسم .ةعبرألا ىلع نيفحاز .نيمثاج ءكانهو انه (راصنألا) رهظي

 نع نولجي مهعيمجو .دونجلا ناقيس نيب نم ىتح لسني مهضعب ْنِإ لب ءرخآ ىلإ ذالم
 ."اليمارت" هعبتي ءرخآلا وه لجاع باحسناب ذوليو ةيناث رفصي .نكمي ام عرسأب ناكملا
 :ةينحنم ةجرعتم طوطخب لب ميقتسم طخ يف ضكري ال هنإ ؟يغبني امم رثكأ ثيرت له

 مهقدانب نولمحي دونج كانه_ ًاراسيو ًانيمي رظني .ًالهس ًافده نوكي ال ىتح ًاباهذو ةئيج
 ىلإ هقالطنا ءانثأ يفو .بارحلا اورهش دقو (راصنألا) ءارو نورجي وأ فاتكألا ىلع

 ىتح التتقا نيذلا نيلجرلابو .ةأرملاب ركفيف دوعي .هاقاس هقيطت ام عرسأب ةباغلا لخاد

 ؟علاطلا ءوس نبلجي يتاوللا ةوسنلا نم يه له_ اهلجأ نم توملا

 نأ نسح .ًاضيأ وه ثهلي ”اليمارت" نإ .رجفني نأ داكي هبلق نأبو كاهنالاب رعشي
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 لداجت ام يذلا اذه ,تاونسو تاونس ذنم هقيدص ءانه هعم صلخملا قيفرلا اذهب ىظحي

 .قدانب عبرأ .تازب عبرأ عم ةأجف هجاوتي ةظحللا كلت يف .هفت امهم لدج يأ طق هعم

 جرحدتيو ضرألا ىلع يقري_ (ًاضرأ كسفنب قلأ . اضوأ كس قلأ) :"اليمارت" خرصي

 .ءاصفرقلا سلجي نأ يف حلفي نيحو .مهنم نينثا نع لقي ال ام تاقالطإ عمسي وهو

 هتيقدنب ترشحنا دقل .هوحن هجوتملا لجارلا يدنجلا ىلع هتيقدنب بوص دق نوكي

 دحا يوهيف ةقلط عمسي .قلطي ال هنكل ةشوطرخلا سأر برضي رامسملاف .(رشتيلناملا)

 (ديعسلا يظح كَّنِإ ."اليمارت" اي لجأ) :ركفي .هنطب ًاكسام ضرألا ىلع تناتستوربلا

 :ًاباصم مهقيفر مهتدهاشم دنع ةظحل اوكبترا نيذلا ةثالثلا دونجلا ىلع هسفنب يقلي مث

 سحي .هيلع نابثي نيرخآلا نكل ءاذه حنرتيف مهدحأ برضي .ةوارهك ةيقدنب ًالمعتسم

 ءاج .ملألا نم خرصي هعمسيو نييدنجلا دحأ نم مدلا قشبني ةأجفو .واك ةقلط ملأب

 "وجاب" بيصن نم راص يذلا ودعلا نإ .كزين هنأك مهطسو يف هسفنب ىقلأو ”اليمارت"
 رطقي ءعفاي باش :"وجاب" ريكفت ىلإ ةبسنلاب يقيقحلا مصخلاب سيل هعم لماعتي نأ
 ةيقدنبلا "وجاب" عزتني نأ ىلإ حفاكي .ةكرحلا نع هقيعت اهيف روشحملا ةزبلا داكت .ًاقرع
 ىلع كارع يف ناكبتشمف رخآلا يدنجلاو ”اليمارت" امأ .رابدألا ًايلوم مزهنيف ءهنم
 هتنيكس زرغي ةدحاو ةبرضبو ءامهيلع "وجاب" لبقي .ناثهلي امهو ةياهنلا ىتح ضرألا

 ”اليمارت" نإ .ةكرحلا نع فكي مث شعتريو اذه قبقبيف ؛ضبقملا ىتح يدنجلا قنع يف
 هدمضيو ضيبلا ةخبلب "اليمارت" هكلدي .ًامد فزنت "وجاب" فتكو .تامدك عضبب باصم

 قفاوي .("اليمارت" اي ديعسلا يظح تنأ) :"وجاب" لوقي .نيلوتقملا دونجلا دحأ صيمقب
 سيل لمحي امهنم لكف ؛نآلا يرجلا امهرودقم يف سيل .(كلذك انأ .معن) :ًالئاق اذه

 .كلذك دونجلا دحأل دوعي ام لب ؛هتيقدنبو ةيدلجلا هتبيقح طقف

 ام ناعرس اهنكل .رمألا لوأ ةقرفتم اهّنِإ .قدانب تاقلط ناعمسي .ليلق دعب
 .هلاجرو "ويشتيلف" نارين اهفدهتست .ًالعف (سايموتب) ىلإ تلصو ةعيلطلا .دادزت
 تاوسنلقلاو مزجلاو نارينلا نودجي نيح دنجلا هب رعشي نأ دبال يذلا بضغلا ليختي
 كلذكو ءراجشألا نم ةالدم (باقرلا عطاق) تاوقل ةدئاعلا ةيدلجلا ردصلا ةمزحأو

 ىلإ امهتلحر لالخ قدانبلا قالطإ رمتسي .ًارقن روسنلا اهتفظن يتلا لكايهلا
 امك .ملاعلا تاصاصر لك كلوي ْنَم لك) :"اليمارت" قلعي .ًابيرقت اهلك (سابموتب)
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 نأ دبال .ةأجف قالطإلا فقوتي .(قالطإلا درجمل رانلا قالطإ هنكمي . دونجلا ءالؤه اهكلمي

 .(ساناربموا سأ) ىلإ قيرطلا ىلع مهبّقعتب لترلا يرغيل رقهقتي عرش دق "ويشتيلف"

 .صاصرلا نم رخآ لباوب "ودارداوك هينام"و لهكلا "اريبمكام" مهلبقتسيس ثيح

 نأ امهيلع بجي_ (سابموتب) ةمكأ ىلإ ًاريخأ "اليمارت"و "وجاب" لصي نيحو
 - امهبعت فعاضي مهيلإ دوعي ام لكو مهبئاقحو دونجلا قدانب لقث نأل ةدم احيرتسي
 ال يذلا ,لترلا ىلع ةعطقتم ًاران نوقلطي مهنإ .كانه نيرشتنم (راصنألا) ضعب نادجي

 يذلا .ضيفخلا ضفخنملا وحن رفصألا رابغلا نم ةباحس طسو فحزلا لصاويو مهب لفحي

 سآ) ىلإ قيرطلا مسا (نويناتريسسلا) هيلع قلطي يذلاو ءرهن عاق ًاموي ناك
 :( ضان ايفا

 -  .("وجاب" اي .كحضت نيح ًاريثك كلؤت اهّنأ دبال) :”اليمارت" لوقي
 هل نأ ركفيو .هلوصوب (راصنألا) ُْلِبيل بصقلا هترافصب خفنلا يف "وجاب" يضمي

 يف .جوف دعب ًاجوف .ةدهولا قيرط نع نيلحار بالكلا سيلأ .مستسبي نأ يف قحلا
 .(؟ًامتح (اليفافآ) ىلإ قيرطلا اذه يدؤي الأ ؟ (ساناربموا سآ) ىلإ مهقيرط

 .درجلا داهولا ىلع فرشيو راجشألاب ىطغم يلبج ناسل قوف نآلا ”اليمارت"و هنإ
 ةعشا اهيمحت لب بسح ةتيم ةيواز يف سيل نافقاو امهّنإ ذإ ءائبتخي نأل ةجاح ال

 يف لترلا ةيؤر امهنكمي .هاجتالا كلذ يف اورظن ام اذإ دونجلا راصبأ رهبت يتلا سمشلا

 امهناكمإ يف لازيال امك .قرزألاو رمحألا ىلإ ينبلا بارتلا نول ليحي وهو لفسألا
 نم نيزراب وأ ؛ةعبرألا ىلع نيدعاص (راصنألا) رهظي .رخآو نآ نيب تاقلط عامس
 ياا لوع ةرسخا ودب «ناعشألا نيت ايش ةدناستك اصتم نم نيطئاش نأ «توبكلا

 كرتيف ,ةريغص تافشرب هبرشيف .بيلحلاب ىألم ةيدلج ةروراق مهدحأ هلواني يذلا
 عقاولا يف مهو .هحرج نع هلأسي دحأ ال .همف يتيواز يف ًاضيب تاريطق بيلحلا

 نم ةنفح "وجاب" لكأي ,كلذ دعب .ًانيشم ًائيش كلذ ناك ول امك هيلإ رظنلا نوبنجتي
 تقولا يف عمسي امك .(ساينلا)و (وبمالا) نم ًاعطقو ؛(ساباكك) :هل اهنوطعي هكاوف

 "اريبمكام ميكاوي" تاوق ززعيل بهذ نيح كانه "ويشتيلف" امهكرت نيلجر ريراقت هسفن

 رخآلا امهدحأ عطاقي امهو «نايوري امهنإ .(ساناربموا سآ) يف "ودارداوك هينام"و

 نم مهيلع قلطت تناك يتلا رانلا ىلع ًاروف اودري مل بالكلا نأ فيك .تقولا لاوط
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 ةصانقل فادهتسالاو ردحنملا ءاقترا ةرطاخملا نم نأ مهل ادب دقف .يلبجلا دادتمالا

 نيح هنأ الإ .ةيمهأ ةيأ نولكشي ال ثيحب ةلقلا نم ءالؤه نأ اونظ مهنأل وأ (راصنألا)

 قحلت تأدب تاباصإ نأ نودحلملا ىأرو .دهولا ةفاح ىلإ هلاجرو "ويشتيلف" مدقت

 ةلواحم يف .تقولا ضعب لاحلا رمتسا اذكه .مهصانتقال ايارس عضب اولسرا ,مهفوفصب

 نم اريحا :دونتملا لسا نأ نلا انهن ارك (رانعتألا) ةفواتسوردخحتما ءاقترا انارينلا

 ."ويشتيلف" لحر ليلقب كلذ دعب .اوفتخاو ةمكألا تاحتف ىدحإ

 .( دونجلاب صغي ناكملا اذه ناك .ةهينه لبق ىتح) :نيلسارملا دحأ لوقي

 .نيثالثو ةسمخ كانه نأب "وجاب" ؛لاجرلا ددع يصحي ناك يذلا .”اليمارت" ربخي
 ؟نيقابلا اورظتني نأ مهيلع يغبني له

 .(انيلإ ةجاح يف مهّنِإ .كلذل تقو ال) :"وجاب" بيجي

 . اهابلج يتلا بئاقحلاو قدانبلا ملسيو ءنوهجتم مه نيأ نيرخآلا غلبي الوسر كرتب
 دقل ."اريبمكام'و "ويشتيلف'"و "ودارداوك هينام" ءاقلل ةرشابم داهولا ىلإ هجوتي مث
 فخو هملؤت هتالضع دعت مل .برشو لكأ ام عم .اهنم ًاطسق لان يتلا ةحارلا هتناعأ

 مهمغري يذلا رسكنملا بردلا يف ءابتخا نود .ًاعيرس يشهي هّنِإ .حرجلا ةقرحب روعشلا

 تدعتبا دق هتمدقم نإ .مدقتلا لترلا لصاوي لفسألا يفو .ًاباهذو ةئيج جرعتلا ىلع

 اهقيعي ال يتلا عضاوملا يف ىتح نكل .(اليفافا) يقترت نآلا اهلعلو ,ةليوط ةفاسم

 .يهستني ال تابرعلاو عفادملاو ليخلاو دونجلا رهن نإ .هحملي نأ نم نكمتي ال ,قئاع

 دورابو .فشارح تاّزبلاو ؛ةقلح جوف لك .(سارجأ تاذ ىعفأ هنإ) :"وجاب" ركفي
 .هل ىرج دق امي ةأرملا رابخإ نم نكمتي ول دوي .هب اهاياحض ممست يذلا مسلا عفادملا

 مهنإ ."وجاب" ططخ امك ءيش لك راس دقل .قدانب تاقلط عمسي .ةظحللا كلت يف

 ةريخألا ةعفدلا نيددسم ؛(ساناربموا سآ) روخص نم ىعفألا نومري .يلاعألا يف

 ناسرف ةبكرك نودهاكي :لالغلا دخلا لوح ةرادتسالا دنعو .(اليفافأ) وحن هجتتل

 اهنسحأ ام .ةدهولا ىلإ اهجرحديل باودلا ىلع ًابوصم .قالطإلاب "وجاب" أدبي .ةدعاص
 دنكل اكس نينكا ناريتلا ظن اذه رعولا ردجتملا اهةومتف ريشا" اهون ةانيفع نيف

 نأ دبال لاجرلا َّنأِب فراع وهو .ةرداغملاب رماوأ "وجاب" يطعي .ةمقلا ىلإ لصي اهضعب
 .ريسي رصن نم مهايإ هنامرح اوهركي
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 نأ ء.(راصنألا) اهيف رشتني يتلا داهولا ىلإ آريخأ نولصي نيح "وجاب" كردي
 يضم دعب الإ هناكم فرعي مل يذلا ,"اريبمكام" لهكلا هل حضوي .ةطرو يف هقافر

 نأو ءروخصلا فارجنا يف ببستي امم يلاعألا فصقب نومئاق دونجلا نأ ءتقولا ضعب

 لكب هتيقدنب فظني وهو لهكلا لوقي .مهصانتقال ىرخأ ايارس لسري رمي لفحج لك
 سأبال اددع انرسخ دقل) :نرق نم هجرخي يذلا دوسألا دورابلاب اهوشحب متهيو طاشن

 .ةيلاتلا ةمجهلا مواقنس انك نإ يردأ ال .لقألا يف نورشع) :مدمدي مث (لاجرلا نم هب
 .(؟لعفن نا اناسع ام

 دج (اليفافآ) لالت ةلسلس .هيف فقي يذلا ناكملا نم .ىري نأ "وجاب" عسو يف
 ةقرزم ىلإ ةيدامرلا_ رفصلا لالتلا كلت تلوحت دقل .(ويرام هتنوم) اهءاروو .هنم ةبيرق

 .تاقريب ةءوبوم اهنأكو ةكرحتم ,ةرضخم .ةرمحم

 .تاعاس عبرأ وأ ثالث ذنم دوعصلا يف نورمتسم مهّنِإ) :نسملا "اريبمكام" لوقي

 .(كلذك ”اريداتاملا" عفدم اهنيب نمو ىلعألا ىلإ عفادملا لاصيإ يف اوحلفأ مهّنِإ لب

 نذا اعينمج بهدف :ةلعقت نأ انيلع ىقبتا ان انلعتت دقتل .نسخ) "وجاب" لوقت

 .("وشتايروا" عقوم زيزعتل
 اك د6 6

 خبطل امهعم باهذلا دوت تناك نإ "اهروج" "اينيلدراس" ناتقيقشلا تلأس نيح

 :ًايلآ اهتلاق .معن تلاق .(وبوروكوك)و (وبوبارت) يف دونجلا نيرظتنملا لاجرلل ماعطلا

 كلذ رصبلا ريصق لجرلا قلطأو كلذ ىلع (مزقلا) اهمال .ءيش لك لعفتو لوقت امك
 ىلع ىضم دقل .ام ءيش هفاخأ املك هنع دني يذلا ةرغرغلاو ةهآلا نيب طسولا توصلا

 .طق اوقرتفي ملو نيرهش نم رثكأ (سودوناك) يف مهثوكم

 ةلفاق تايهت نيح نكل .ةنيدملا يف نايقبيس رصبلا ريصق لجرلاو (مزقلا) نإ تنظ
 امهالك فطصا .ةرداغملل ةأرما ةرشع يتنثالاو ًالامح نيرشعلاو ةعبرألاو لمحلا لاغب

 نيليخدلا نيذه دوجوب دحأ متهي مل .(وبادمرج) ىلإ يدؤملا قيرطلا اوكلس .اهبناجب

 رئاظحب مهرورم دنعو .قدانخلا رفحل فراجم وأ لواعم الو ةحلسأ نالمحي ال نيذللا

 ليتارتلا داشنإب عيمجلا عرش .ءادجلاو ا ةيناث تألتماو اهؤانب ديعأ يتلا تاناويحلا

 :ةتماص اهريس يف "اميروج" تضم .اهفلأ دق (كرابملا ريغصلا) نأ سانلا لوقي يتلا
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 عم داشثنإلا يف (مزقلا) كرتشاو .اهلدنص لالخ نم ةنشخلا قيرطلا راجحأب سحت

 هنيع ءازإ كسمي ناكف .هوطخ عضوم ىلع زكري ناك يذلا ءرصبلا ريصق اما .نيرخآلا
 اياظش غمصلاب هب ثقصلأ يذلاو ةافحلسلا فدص نم عونصملا هتراظن راطإب ىنميلا

 ,نيرخآلا سانلا ىدل ام رثكأ ءاظع اذ ودبي ناك يذلا لجرلا اذه .نيتمشهملا هيتسدع

 ذل رم عيع قرح ةيظففلا ةعدبلا هلع كتبا هناا دو انه ارواذب اسلرغت مس سلا
 قارغتسا نود لوحي ناك .مهب ماطترالا كشو ىلع هنأكو ءايشألاو سانلا نم وندي

 ةباثمب اهئانثأ يف تناك يتلا عيباسألا يفو .ًانايحأ اهعلاط ءوسب ريكفتلا يف "اميروج"

 يذلا مئاقلاب هيبشلا .لجرلا اذه اهَدَع ناك .اهنبا هبسحت تناك .هاولسو هاصعو هنيع
 اهاتأ دقل .اهكحضت يتلا ةركفلاو ؛ةيرسلا اهتبعل "اهنبا" ةباثمب ؛تاتابنلا هيلع قلستت

 لهأو "لاغ ويليلاغ" لثم .مهدوجوب طق تملح ام سانأ ءذاوش سانأب اهتايح يف هللا

 احورطم طقسو اوت رثعت يذلاو .اهبناجب رئاسلا ةقفشلل ريثملا قولخملا اذهو كريسلا
 :ةلوطب

 يف (يكيلوثاكلا سرحلا) نم ةحلسم تاعامج رخآو نا نيب نوفداصي اوناك

 ناكو .ةريخذو اديدقو ًاركسو هكاوفو ًاقيقد مهوطعيل نوفقوتيف لبجلا تابنج تامكأ

 ."افوناليف وينوتنا" ىلإ اوثدحتيل مهتيؤر دنع نوفقوتيف رخآل تقو نم نورهظي ةاعس
 عوضوملا لوح ًامئاد رودت ؛ةلفاقلا ربع رشتنت ةسماه تاعئاش تناك .مهليحر دعبو

 ةمث تناك_ ةيراجلا عئاقولا نيب ام تطبر ًاريخأو .نيمداقلا بالكلاو برحلا :هسفن

 قيرط نع رخآلاو (وتناس هتنوم)و (ساداميك) قيرط نع امهدحأ .نابرتقي ناشيج

 مايألا يف نيهاجتالا نيذه يف اوقلطنا دق (راصنألا) نم تائم .(وباومرج)و (هبيغرس)

 اهرضحت "اميروج" تناك يتلا هظعاوم لالخ موي لك رصع موقي (دشرملا) ناكو ,ةريخألا

 ٍبرحل مهادلا ٌرطخلا هراثأ يذلا قلقلا تظحال دقل .مهلجأ نم ةالصلل هتيعر ّضحب .ماظتناب
 نينيعلاو ةبدنلا اذ ءجضانلا ءيوقلا *(ولكوباكلا) نأ وه ديحولا اهريكفت ناك .ىرخأ

 .برحلا هذه ببسب تقولا ضعب دوعي نل ءاهنافيخت نيتللا نيتيزرخلا نيتريغصلا

 (مجرتملا) ل دوصقملا *
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 عيزوتب اوماقو (وبوبارت) ىلإ ةلفاقلا تلصو .هلودس يخري ليللا ناك امنيبو

 مث نمو ,مهعم ءاسن ثالث تفلختوروخصلا طسو نيقدنختملا (راصنألا) ىلع ماعطلا

 ةريخألا ةلحرملا اوعطقو ؛(وبوروكوك) ىلإ هجوتلاب ةلفاقلا ةيقب "افوناليف وينوتنا" رمأ
 نم مغرلا ىلعو ,هدي نم رصبلا ريصق لجرلا دوقت "امهروج" تناك .مالظلا حنج تحت
 دحأ يطتمي هلعج "افوناليف وينوتنا" نإ ىتح تارم ةدع طقسو رثعت هّنإف هايإ اهتدعاسم

 رادحنالا ديدشلا رمملا ةيادب يف اوناك امنيبو .ةرذلا سايكأ قوف سلجيل لمحلا لاغب
 يف هبشي ًاقالمع ًاصخش ناك دقل .مهتاقالمل "واردب" ءاج (وبوروكوك" ىلإ يضفملا
 لمحت «نونسلا ةيلع تمداقت نروللا ةختافا شب اذ ايسالخ نيبكلا "وار" هلوطو: ةعتادت

 يدتري ايفاح ناك .همون يف ىتح اهعلخيل نكي ملو .هفتك ىلع ةقلعم ةميدق ةنيبرق
 ناتمخضلا ناتيوقلا هاعارذ اهنم ترهظ مامكأ الب ةرتسو هيلحاك ىلإ لصي ًالاطنب

 هتدهاش امدنعو .ملكتي نيح هيديب اهشرهي نأ داتعا ةريدتسم ًانطب كلتمي ناك .نيتيراع

 يف هتايح نع ترشتنا دق تناك تاياكح نم هنع تعمس امل فوخلاب ترعش "اميروج"

 نكت مل يتلا ةباصعلا عم ةيومدلا لاعفألا نم ريثكلا بكترا ثيح (اميإ اد ايزراف)

 ثوكملا ْنأب روعش اهباتنا .ةبعرم هوجو ووذ نوناقلا نع نوجراخ لاجر مهو .طق هقرافت
 مهنوك نم مغرلا ىلع رطخ ءيش "وجاب" وأ "واوج توبأ"و "واردب" لاثمأ صاخشأ عم

 ,اربوكلا ىعفأ وأ ءطقرم يكريمأ رف عم شيعلا امك مهعم شيعلا نأ ذإ .نآلا نيسيدق

 شبني نأ ةريرشلا هتزيرغ لعفب نكمي تاناويحلا هذه نم ًايأ نأ كلذ ءريبك توبكنع وأ
 .ةظحل ةيأ يف عسلي وأ ضعي وأ هبلاخم

 عم ثدحتي .تالايخلا يف ًاهئات ,ةيافكلا هيف امب ذؤم ريغ "واردب" ادب .ًايلاح

 فلخ نم حبش لثم ةأجف زرب دق ريخألا اذه ناكو ,”افوناليف ويرونوه"و "وينوتنا"

 تاتابن نيب نم .ةرغ نيح ىلع صاخشأل ةيلظلا روصلا نم ددع قثبناو .روخصلا

 تدعاس .مهروهظ ىلع اهنولقني اوناك يتلا لامحألا نم نيلامحلا ةحارإل .قيلعلا

 سايكأو ةريخذلا قيدانص حتفب اولغشنا دقف لاجرلا امأ ,رماجملا داقيإ يف "ايروج'

 ناك .ماعطلا ةبجو دادعإب تايرخأ ءاسنو "اهروج" تأدب .ريجفتلا لئاتف عيزوتو دورابلا

 اوقلحتف .رودقلا يف ماعطلا يلغ راظتنا مهيلع بعصي ثيحب ًادج نيعئاج (راصنألا)

 ءاسن تماق امنيب .ءاملاب مهسوطو مهبلع ءالمإب تماق يتلا "اينيلدراس وانسأ" لوح
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 رمأ ؛يماظن ريغ لكشب يرجت رومألا تدب املو .توهنيملا نم تائفح عيزوتب تايرخأ

 ظ ظ .ءودهلا مازتلاب لاجرلا "واردب'

 ,ىرخأ ولت ةرم اهنيخستل رانلا ىلع رودقلا عضت_ ليللا لاوط "اميروج" تلمع

 وأ ةرشع نم تاعومجم يف لاجرلا رهظو .ءايلوصافلا نيخست ديعتو محللا عطق يلقت

 ماعطلا نوهطي نك يتاوللا ءاسنلا نيب هتجوز مهدحا ىار ام اذإ ناكو ,ةرشع ةسمخ

 لابب رطخي مل اذامل .دارفنا ىلع ةيوس اثدحتيل نابحسنيو اهعارذب كسمي ناك هّنإف

 ؟ (سودوناك) ىلإ ءيجملا :نيرخآلا (نييواتريسلا) نم ريثكلا عم لصح امك ,"ونيفور'

 .ةايحلا ديق ىلع نآالا لظل كلذ لعف ول

 ةمالع كلذ نوكي نأ نكمي الو ًافاج ناك ءاوهلا نأ ديب ءدعرلا فصق اوعمس ةأجفو
 رمأف عقم رد ناكامت اييدننا تكرذأ "اهروع" نكلا ةكتشو ةيرطيب فص اغ دقن ىلع
 ماعطلا نولوانتي اوناك نيذلا لاجرلا لاسرإو نارينلا ءافطإب "افوناليف" ناوخألاو "واردب"

 .نوثدحتي ةثالثلا يقب ىتح مهعقاوم بوص لاجرلا هجتا نإ امو .ةيناث لابجلا ممق ىلإ

 لبق تقولا ضعب يضمي فوسو (هجناك) فراشم ىلع اوناك دونجلا نإ "واردب" لاق

 اهدعب امو (سايد واميس) نم مهعبت نأ قبس دقلو : ايل نومدقتي ال مهنإ ذِإ .مهلوصو

 اورشنيو ةلقنتملا مهخاوكأ اوبصني ىتح مالظلا لحي نإ ام اوناكف .مهتاداع فرعو

 لبقو ءرجفلا غوزب دنعو .يلاتلا مويلا ىتح مهناكم يف نيرمستم اوثبليو رفخلا سارحلا

 ينعي كاذ عفدملا يود ناك .ءاوهلا يف عفدم ةفيذق قالطإ ىلإ نوردابي اوناك .مهترداغم

 . اوت ( ةضاك): اورذاغ مهنأب

 22ش 10 (؟مهنم ريثكلا ةمث ناك له) -

 (؟مهددع غلبي مك) :هايإ

 ًالواحم .ًاليحنو ًافيعض .لاجرلا نيبو اهنيب فقيو هيمدق ىلع ضهني ”اميروج" هتأر

 نيكحاض ”افوناليف" ناوخألاو "واردب" رجفنا .ةسدعلا ةيداحأ هتراظن لالخ نم راصبإلا

 نأ ريغ .ًابناج ماعطلا نم يقبتملاو رودقلا نعضي نك يتاوللا ءاسنلا تلعف كلذكو

 كانه ناك له .رصبلا ريصق لجرلا وحن ىسألاب ترعش .كحضلا نع تعنتما "اميروج

 نم نورمي نيذلا سانلا :هبعري ءيش لك ناك ؟اهدلو نم ًاباعتراو ازجع رثكأ وه نم
 رانا هةكافدصلا نودحتشس نيذلا ةومودخلماو.ةول وشل :نودعتلا افيرتم ا رورم مقاما

006 



 هلعجي .كلت ةنهاولا هتخرص قلطي هلعجي ءيش لك ناك .رجتملا ةيضرأ ربع يرجي

 .همأ دي ىلع روثعلل ءيش يأب لسوتي هلعجي «ىتوملا بوحش ًابحاش

 انك اذإ كلذ يلع بجوتي اذامل .مهددع ءاصحإب مقأ مل) :اهقهقم "واردب" لاق

 .جلبني ءايضلا أدب يلاعألا يفو .كحضلا نم ىرخأ ةجوم تمع (؟ًاعيمج مهلتقب موقنس

 .(ناكملا اذه ءاسنلا رداغت نأ لضفألا نم) :"افوناليف ويرونوه" لاق

 قارس ناك هيف دعب ناناكو اديدسم لمسبو ةيوج ىزعسم ناك خا لكمو
 ةقيرط يف .امهسبلم يف .(سودوناك) يف نيرخآلا سانلا نع نافلتخي امهّنأ "ايروج'ل
 ةلماعم امهلماعي ٌدحأ نكي مل نكل .ينامسجلا امهرهظم يف ىتح لب ءامهمالك

 مهفصنف نولامحلا امأ .رصبلا ريصق لجرلا ًايسان هنعبتيل ءاسنلل "واردب" أموأ

 ةمث ناك .مهروهظ ىلع مهتالومحو كانه اوثبل نيقابلا نكلو لابجلا يلاعأ ىلإ اوبهذ
 زهي هناكم يف رصبلا ريصق لجرلا يقب .(وبوروكوك) تاردحنم فلخ عفتري رمحأ سوق
 هع .ةتلداتم ا( تلخ روقتسلا لكسز ايهقا وع هات ةلفانقلا كغ ردت فازتع هيسساز

 ىري نكي مل ناتللا ناتيجاجزلا هانيع امأ مات ةقورعم تناك يتلا هدي نم "اميروج"
 اننوكرتي مهْنِإ .ضمنل) :هرجت يهو هل تلاق .نانتماب اهيلإ اترظن دقف حوضوب امهب
 .قيمع مون يف طغي ناك يذلا (مزقلا) ظاقيإ اهيلع ناك .(مهءارو

 شيجلا سرح ناك .ةمقلا نم برقلاب ةروتسملا يباورلا ىدحإ ىلإ اولصو امدنعو
 ناوخالاو "واردب" ىفتخا .تأدب دق برحلا تناكو يلبجلا رمملا لخدي عرش دق مدقتملا

 روخصلا طسو اوفلخت دقف (مزقلا) و رصبلا ريصق لجرلاو ءاسنلا امأ ."انوناليف"

 ودسبت تاوصألا تناك .تاقالطإلاو فئاذقلا تاوصأ ىلإ نيتصنم وجلا لعفب ةارعملا

 .لامشلاو نيميلا يتهج نم يمرلا تاوصأ عمست نأ "اميروج" تعاطتسا .ةديعبو ةقرفتم

 مل .ًادج اموتكم كانه ودبي ناك ذإ مهنع ًاديعب توصلا لقنت تناك حيرلا نأب اهل ىءارت

 ىلعو .ةيؤرلا نع ةامرلا ىفخأ ةبلحطملا راجحألا نم ًاطئاح نأ ذإ ءيش ةيؤر عطتست

 ريصق لجرلا متق .ًادج ةديعب ودبت تناك اهّنِإف .وندلا ةديدش تناك برحلا نأ نم مغرلا
 نكت مل اهنأب تباجأ .ةدشب اهديب ًاكسمم لازيال ناك .(؟مهنم ريثكلا كانه له) :رصبلا

 رارجلا فيفصتو لاغبلا ةلومح عيرفت يف "اينيلدراس" نيتخألا ةدعاسمل تبهذو ,ملعت
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 عنصل قرخلاو شامقلا عطق ةئيهتو ماعطلاب رودقلا ءالمإو ءاملاب ةئيلملاةيفزخلا

 انهو .ةيبشخ قيدانص يف اهأبع دق يلديصلا ناك يتلا ةيودألاو تاداّمكلاو تادامضلا

 ضرألا ىلع سلج دقف رصبلا ريصق لجرلا امأ .ةمقلا وحن قلستي (مزقلا) تدهاش

 عمجيل ءاسنلا ىدحإ هتدان امدنع نكلو .يكبي ناك هنأكو هيدي نيب هسأر ىفخأو

 هجوتي "امهروج" هتدهاشو هيمدق ىلع فقيل ةعرسب ضهن ,يولع رتاس لمعل ناصغألا

 يف رشعتيو ءشئاشحلاو قاروألاو تاتابنلا ناقيس نع كانهو انه ابقنم ةفهلب لمعلل

 .ًاباهذو ةئيج كرحتي ناك يذلا ءليئضلا مسجلا اذ نإ .ءاسنلا ىلإ اهميلستل هتدوع

 ةيداحأ هتراظنب ضرألا يف ًاقدحمو ةيناث ىلعألا ىلإ هسفن ًاعفار مث ًاطقاسو ًارثعتم

 نئموي نأدب ةياهنلا يف ءاسنلا نأ ةجرد ىلإ ًاكحضم ًارظنم ناك ؛ةفولأملا ريغ ةسدعلا

 .روخصلا نيب ىفتخا دقف (مزقلا) امأ .هنم نرخسيو هبوص

 نتصني كانه ءاسنلا تفقو .ًاوند رثكأ ادبو ًاعافترا تاقالطإلا توص دادزا ةأجف

 نهئداعأ دق ةرمتسملا تاراجفنالاو عفادملا قالطإ ةعقرق نإ "ايروج" تظحال .كارح الب

 نركفي نرصو رصبلا ريصق لجرلاب قلعتي ام لك نيسن دقل :لاحلا يف نهدشر ىلإ
 خود دقل .لباقملا ردحنملا يف نارينلا كلتل ًافده اوناك نيذلا نهدالوأو نهئابآو نهجاوزأب

 صاصرلا نأو برحلا كلتب اهل ةلص ال ّنأب ترعشو .اهبعري مل هنأ الإ "اميروج" قالطإلا
 روخصلا ىلع ةئكتم تروكتف ءاهاشغي ساعنب تسحأ .كلذل اعبت اهمرتحي فوس
 ًافافش امون ناك .فغت مل اهّنأ نم مغرلا ىلع تمان .(اينيلدراس) نيتقيقشلا بناجب

 تملح .(وبوروكوك) لبج تاردحنم زهي ناك يذلا عفادملا توصب ةيعاو هلالخ تلظ

 .(ساداميك) يف حابصلا كلذ يف تلصح يتلا كلت ,هذه ريغ ىرخأ تاقالطإب نيترم

 يذلا بيرغلا كاذو نيروجأملا مالزألا يديأ ىلع هيف لَتْقت نأ تداك يذلا رجفلا كلذ يف

 اهل ثدحيس ناك ام تفرع نبح هنأب تملح .اهبصتغا دق ناكو ةبيرغ ةغلب ثدحت

 رامدو "ونيفور" ل ًارامدو اهل ًارامد لكشيس هنأ ذإ ءاهعم كلذ لعفي الأ هيلإ تلسوت

 .مامتها يأ اهرعي مل اهتغل مهف هيلع رذعت امل هنأ الإ .هسفن بيرغلا

 يتلا ةقيرطلاب اهيلإ رظني اهيمدق دنع رصبلا ريصق لجرلا ناك تظقيتسا امدنع

 رارجلا ىدحإ نم نايرشي (راصنألا) نم نانثا ناك .اهيلإ اهب رظني كريسلا (هلبأ) ناك
 (مزقلا) نكي مل .يرجي يذلا ام ىرتل اهيمدق ىلع تضهن .ءاسنلا امهب طيحت ؛ةيفزخلا
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 اوناك .ًايفاضإ ًاداتع اوذخأيل (راصنألا) ءاج .ناذآلا مصي عفادملا توص ناكو داع دق
 نيذلا نيدحلملاب صغي يلبجلا رمملا ناك .نوملكتي ال نوداكي ءرتوتلاو قاهرإلا ةياغ يف

 دق اوناك .لبجلا بناج ىلع ءاليتسالا اهيف نولواحي ةرم لك يف بابذلاك نوطقاستي اوناك

 فصتنم اوزاتجي نأ لبق ىتح مهباقعأ ىلع اهيف نودَري اوناك ةرم لك يفو .نيتمجه اونش

 ةشقرم ةفيفخ ةيحل اذ ؛ًاريغص .ةماقلا ريصق ملكتملا لجرلا ناك .ردحنملا ىلإ قيرطلا

 ةمث نكت مل ثيحب مهنم ريثكلا ريثكلا دوجو ناك ديحولا ءيشلا :هيفتك زه .ضايبلاب
 .دفني أدب (راصنألا) داتع نأ كلذ نم ىهدألاو ,باحسنالا ىلع مهماغرإل ةليسو

 لجرلا "اهروج" تعمس (؟تاردحنملا ىلع اولوتسا مهّنأ ول لصحيس اذامو) -

 دنع مهوفقوي نأ مهناكمإب نوكي نل١ :شجأ توصب رخآلا (ريصنلا) لاق

 .(انتدعاسمل انه ًاعيمج اوؤاج دقل .لاجر يأ ًابيرقت كانه قبتي مل ."وبوبارت"

 حيسملل ادمح) :نالجرلا متم .ًاروف ةرداغملا ىلإ ةجاحلا ىلإ كلذ امههبن امنأكو

 "اينيلدراس" ناتخألا تلاق .نايفتخي مث روخصلا ناقلستي "ايروج" امهتدهاش .(كرابملا

 .ةظحل ةيأ يف نوئيجيس (راصنألا) نم ريثكلا نإ ثيح ماعطلا نيخست ةداعإ بجي هنإ

 وهو شعتري ناك رصبلا ريصق لجرلا نأب "اميروج" ترعش ءامهدعاست تناك امنيبو
 تازب يوذ ًالاجر نأب ًاروصتم .ًابوعرم ناك مك .ًافئاخ ناك مك تسحأ .اهترونتب ثبشتي
 نم لك بارح اب نونعطيو رانلا نوقلطي ةأجف روخصلا نيب نم اورهظي نأ نكمي ةيركسع
 ةرم لك يفو .عفادملاب قشر «قدانبلا نارين ىلإ ةفاضإ كانه ناك .مهقيرط يف فقي
 لبجلا حفس الق روخصلا نم ةمخض لتك طقاست اهبقعي ناك ةفيذق اهيف طقست تناك

 ريغ .عيباسألا كلت لك لالخ هددرتو نيكسملا اهنبا ةريح "اميروج" تركذت انهو .اهريدهب

 ىلإ قوتي ام كاذ ناكو .رداغي نأ ديري ناك ؟رفي مأ ثكمي له .هسفنب لعفي ام فراع
 ةرسأ ريخش ىلإ نيتصنم ليللا يف رجتملا ةيضرأ ىلع نوعجطضي اوناك نيحو .هلعفي نأ
 ىلإ برهي نأ ؛كانه نم جرخي نأ ديري ناك :شعتري هنايكو كلذ اهل لاق ,"افوناليف"
 عيطتسي ناكم ىلإ ؛(وباومرج) ىلإ ؛(وتناس هتنوم) ىلإ .(يبموك) ىلإ .(رودافلس)
 هئاقدصأ نم سانأ ىلإ ةلاسر غالبإ عيطتسي ثيح ىلإ ,ةدعاسملاو نوعلا هيف دجي نأ

 ناك ىدم يأ ىلإ ؟ةرداغملا نم هوعنم دق اوناك اذإ رفي فيك نكلو .ًايح لازيال ناك هنأب
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 هذه ىفو .هنولتقيو هب نوقحلي فوسل ؟ىمعأ فصن وهو هدرفمب بهذي نأ عيطتسي

 تابصقلا ىدحإ ىلإ هدوقت نأب اهعنقي نأ انايحأ لواح ليللا ةملظ يف ةماهلا تاراوحلا
 يه ام اذإ اهروصت نكمي ةأفاكم ةيأ اهل مدقيس ناك .ءلدأ رجأتسي نأ عيطتسي ثيح

 ذإ برهلا ةلواحم نونجلا نم نأب لوقيو هسفن ححصيل ةهرب دعب دوعي نكلو .هتدعاس

 تاب هّنِإف (راصنألا) نم افوخ ًةرم فجترا دق ناك امكو .امهنولتقيو امهنودجيس مهنأ
 نزحلاب رعشت تناك .(نيكسملا يدلول اي) :اهسفن تثدحف .دونجلا نم ًافوخ شعتري نآلا

 ةأرما وأ لجر يأ نأ ةقيقح ناك له .مهيال كلذ نأ ؟ دونجلا اهلتقيس له .ةميزعلا روخبو

 .ال مأ ةقيقح كلذ ناك ءاوس ؟هحور لمحتل يتأت ةكئالملا نإف (هتنوموليب) يف تومي

 نم أوسأ سيل ائيش ؛ةنيزح مالحأ الب امون ؛ةيدبأ ةحار نوكيس لاح ةيأ ىلع توملا نإف
 .(ساداميك) يف ثدح ام دعب اهايحت تناك يتلا ةايحلا

 ينثا وأ ةرشع :نبقري نك اذام ىرتل اهانيع تعبتت .نهراصبأ ءاسنلا تعفر ةأجف
 ادب ةجردب اديدش عفادملا قشر ناك .ةمقلا نم ردحنملا ردح نوزفقي (ذاضنالا] نم نشع

 :تايوخألا ءانسلا تلعف انيليعو ءانيسا ريشا رهتس تناك كتازتقلا نأي "اهووهال

 يأ مهيدل قبي مل .داتعلا ىلإ ةجاحب مهنإ نولوقي مهتعمسو .لاجرلا ةاقالمل يه تلوره
 امدنعو .سأيلا ةدش نم بضاغ جايتها ةلاح يف اوناكو رانلا قالطإ ةلصاومل داتع

 داتعلا نم قودنص رخآ ْنِإ اذإ (؟ داتع يأ) :نيتلئاستم (اينيلدراس) ناتخألا تباجأ

 قصبو مهضعب هوجو يف لاجرلا رظن ذئدنع .(راصنألا) نم نانثا آوت هلمح دق ناك

 مل مهنا الإ .هولكأيل ًائيش ءاسنلا مهيلع تضرع .ةوارضب همدقب ضرألا برضو مهدحأ

 ًاعيمج اولمكأ نإ امو .ىرخأ ىلإ دي نم ةفرغملا ريرمتب طقف ءاملا برش نع اوديزي

 نولحريو ءاملا نوبرشي مهنبقاري ءاسنلا تناك .لبجلا حفس ىلإ نيلورهم اوداع .هبرش

 حدقت نيعأو مهغودص يف ةزراب قورعلاو ةسباع مههوجوو افرع نوسضعب مهو ةيناث

 .ًادحاو ًالاؤس مهل اوهجوي ملو ءاران

 ىلإ ابهذت نأ لضفألا نم) :ًالئاق "اينيلدراس" نيتخألا ىلإ مهنم دحاو رخآ تفتلا

 دفن دقو مهنم ةريبك دادعأ كانه .ًاليوط دمصن نأ عيطتسن ال نحن ."هتنوموليب"

 :( انيدل ضاخرلا

 دكا اسكلا تاديدءزوملا ل افيوشت نالطتأ وم الرو دوو تلا نيياةظنل ننكر

 مل .كلذ ىنعم صلختست نأ "اميروج' ىلع بعصلا نم ناك دقل .لبجلا بناج نقلستي
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 ىلعألا يف كانه اوناك نهلاجر نأل لب ؛:تالوبخم ءاسن نك نهنأل برحلل تابهاذ نكي

 ,ريكفت ناعمإ نودبو .ةايحلا ديق ىلع نولازيال اوناك اذإ ام ةفرعم ىلإ نيمري نكو
 ةبلاط_ همف ًارغاف ًالوهذم كانه ًافقاو ناك_ رصبلا ريصق لجرلا ةيدانم نهفلخ تلوره

 .اهرظتني نأ هيلإ
 قلستملا ناك نكره تظقسو» تقل ناو اهازر تق وعتملا ةليمعت كقاق# اهكنبو

 .ةغلاب ةبوعصب اهسافنأ رجت اهسفن تدجوو دتشي اهبلق بيجو أدبو ءرادحنالا ديدش
 يلاقترب نول اهبوشي نوللا ةيصاصر ًابحسو ةريبك *”ٌةَرْغَم تدهاش ةمقلا تغلب نيحو
 اهناكمإ يف ناكو .ةيناث اهعمجت مث ةرات اهقرفتو ,.ةرأت ةعمتجم اهكرحت حايرلا تناك

 ريغ تاحيص .بيرق ناكم نمو .ةقرفتملا تاقالطإلا تاوصأ بناج ىلإ .عمست نا نآلا
 تغلب .كانه ام ةيؤرل ةلواحم يف راجحألا نم لاخ ردحنم لفسأ فحزت تذخأ .ةزيم

 ىرتل امهلالخ نم ةرظن تسلتخاف ,ىرخألا ىلإ امهنم لك ٌةدنتسم نيتريبك نيترخص

 نكي مل .نمخت نأو سدحت نأ ؛ىرت نأ تعاطتسا ًائيشف ًائيشو .رابغلا نم ةباحس
 .ردحنملا عم نيجزامتم اوناك ثيح مهزييق بعصلا نم ناك نكلو نيديعب (راصنألا)

 ءرابصلا نم تامجأ وأ ديمالج فلخ نيروكشم .مهعقاوم ددحت نأ تعاطتسا ًايجيردتو

 نم تنك يتلا ةلباقملا تاردحنملا يفو .طقف مهسوؤر ترهظ دقو روحج يف نيئبتخم وأ

 ,(راصنألا) نم ريثكلا ًاضيأ كانه ناك ءرابغلا نيب نم ةعساولا اهدودح زيمت نأ

 نأ كشوت اهّنأب عابطنا اهيدل نوكت .رانلا نوقلطي مهو بارتلا يف نيرومطم .نيددمتم
 نأ نكمي ءيش رخآ نوكيس ناذآلا مصي يذلا رانلا قالطإ توص نأو .ممصلاب باصت

 .قالطإلا ىلع هعمست

 لوحت يتلا ةمجألاب ةهيبشلا ءادوسلا ةعقبلا كلت نأب تكردأ ةظحللا كلت يفو

 مه اوناك ,ءلجأ .دونج ىوس نكت مل لفسألا يف ةدراي نيسمخ ةفاسم ىلع ردحنملا اهيلإ
 ,ةعامل عقب .تاضمو اهنم قثبنت لبجلا بناج قوف ىلعأف ىلعأ قلستت ةعقب :كانه
 ,فويس .بارح .ةيرانلا قدانبلا تارايع تناك اهنأ دبال ةريغص رمح موجن ؛تاساكعنا

 اولع ةعقبلا تقترا نيميلا ىلإ :نيبناجلا ىلإ ترظن .يفتخت مث ًافطخ رهظت هوجوو

 (مجرتملا) 5 ةداع ءارمخو ا ءارفص نوكتو ىعيبطلا ىئاملا كيديدحلا ديسكو أ ' ةَرْعَملا 7
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 ًالعفو .نايثغلا افش ىلع ىولتت اهتدعمب ترعش .هيف فقت تناك يذلا ناكملا عافتراب
 ةيكسسلا تازبلا نه لا كلان ناكر ردعتملا طير ةديحو تناك ءايعارذ ريغ ايف

 ركو برقأ هاجتاب ةسلاج يهو قلزنت اهسفن تكرت ءركفت نأ نود نمو .اهرمغي نأ كشوي

 ارت ىف« شقلا نما هعنارو داما نهانا :ةيظيرعت كاملا كاران( رانسنألال
 مهنم يأ تفتلي مل نكلو .(رانلا اوقلطت ال ءرانلا اوقلطت ال) :اهقالزنا ءانثأ تخرص

 نينثا تأر مث .روخصلا نم سارتمب ةيمحملا ةرفحلا لخاد زفقت تناك امنيب اهيلإ رظنلل
 ىلإ ههجو تلوح ةفيذقب بيصأ دق ناك امهدحأ .نيّتيم لخادلا يف ةثالثلا لاجرلا نم

 هينيع بابذلا ألم دقو ًاتيم ناك يذلا رخآلا يعارذ نيب اددمم ناك .نوللا ةيزمرق ةطقن

 اهسفن تفخأ نيتللا نيتريبكلا نيترخصلاب هبشأ رخآلا امهنم لك نضتحي ناك .همفو
 نيع فرط نم ةايحلا ديق ىلع لازيال ناك يذلا (ريصنلا) اهيلإ رظن ةهرب دعبو .امهفلخ
 تناك ةقالطإ لك عمو .قالطإلا لبق ابسحتم .ةقلغم ىرخألا هنيعو بوصي ناك .ةدحاو

 مهفت مل .ءيشب متمت رانلا قالطإ فقوي نأ نود نمو .هفتك ةبراض هيلإ دترت ةيقدنبلا

 ءيشلا لازيال اهينذأ يف زيزألا ناك .لئاط ريغ نم .ههاجتاب تفحز .هلاق ام "اميروج"

 ديري ناك هنأب تكردأ ًاريخأو .اهيلإ (ريصنلا) أموأ .هعمست نأ تعاطتسا يذلا ديحولا

 (ريصنلا) تأر .هايإ هتطعأ .هل هجو ال يذلا تيملا دسجلا بناجب ناك يذلا سيكلا

 اهءالمإ ديعي ءودهبو .هتيقدنب ةروسام فظنيو ,عطاقتم عضو ىف هيقاس العاج

 .ملاعلا يف تقولا عستم لك كلتمي ناك هنأكو ةيناث صاصرلاب

 زه .(؟انل ثدحيس اذام ءءامسلا اندعاستل .ًامامت انقوف دونجلا) :"امروج" تخرص

 درعتو :قدتخلا اذه: رداغت نأ اهيلغ عب ل ةيثاث نياردملا قلخ هعقرم ةخأو هيفتك

 .اهدسج اهعواطي مل ؟ (سودوناك) ىلإ برهتو .ردحنملا نم ىرخألا ةهجلا ىلإ ةيناث

 ىلع طقستس اهنإف ةفقاو ترمتسا ام اذإو ؛ناتقرخ امهنأك نيتكهنم اهاقاس تسمأ

 ىلع نم مهنوبقري اومادام نورظتني اوناك اذام ؟مهبارحب دونجلا رهظي مل اذامل .ضرألا

 هعمست نأ تعاطتسا يذلا لك نكلو ؛ةيناث هيتفش (ريصنلا) كرح ؟تادراي عضب دعب

 ؟قاوبألا تاوصأ يهأ :ةيندعم تاوصأ نآلا هيلإ ةفاضم .اهينذأ يف زيزألا كلذ وه

 دقل .ءيشال ,ًائيش عمسأ نأ عيطتسأ ال) :سُفَن نم اهيتئر يف ام لكب تخرص

 ناك .دعتبي ناك ادحأ نأب ريشي هنأك اهل أموأو هسأر (ريصنلا) ره .(ممصلا ينباصأ
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 نوللا تاذ ةضيرعلا ةيدلجلا هتعبق ةفاح تحت نم لدسنم دعجم ليوط رعش اذ ًاباش

 تفته .(يكيلوثاكلا سرسحلا)ب صاخلا عارذلا مازح يدتريو رارضخالا ىلإ لئاملا

 :ًابناج نيتيملا نيدسجلا تعفد .سارتملا قوف نم رظنت نأب اهيلا راشأ (؟اذام) :"اميروج"

 لفسأ كاذنآ دونجلا ناك .روخصلا نيب ةنئاكلا تاحتفلا ىدحإ لالخ نم رظنلا تسلتخاو

 اذاملا :مهعلتبت رابغلا تاماود بقرت يهو تلءاست .نودعتبي نيذلا مه اوناك .ردحنملا

 نم الدب لتلا لفسأ هاجتاب نوكرحتي اوناك اذامل (؟اورصتنا دق اوناك اذإ نودعتبي

 .(؟ةايحلا ديق ىلع ىقب نم ىلع زاهجالل لتلا ىلعأ ىلإ قلستلا

 ني كن اين

 رشع يناثلا جوفلا .ىلوألا ةيرسلا نم_ "وداردم وسوتورف" فيرعلا عمسي امدنع

 ىلع ةصانقلا نم هترمز .نونجلا وحن هقيرط يف هنأب رعشي هّنِإف ؛عجارتلاب رمألا قوب_

 موجهلا وه .بارحلاب اآموجه نوئنشي مهو .جوفلا نسار: ىلع ةيرسلاو :ةيرشلا سأر

 .(وبوروكوك)ل ةيبرغلا تاردحنملا هاجتاب ,مويلا كلذ يف سماخلا

 .يلبجلا ردحنملا عابرأ ةثالث ىلع اولوتسا نأ دعب_ نآلا عجارتلاب مهل زاعيالا نإ
 مهقدانب اهنم نوبوصي ءالؤه ناك ثيح مهئباخم نم زيلكنالا مهفويسو مهبارحب نيجرخم

 , "وداردم" فيرعلا رظن ةهجو نم مهفلا ىلع يصع ةطاسبب اذه نإف_ نيينطولا وحن
 نأشب كش كانه سيل نكلو .رومألا هذه لثمل اعراب ًاغامد كلتمي هنأ نم مغرلا ىلع

 يف نوضبار رشع دحألا هلاجر .باحسنالاب مهرمأت قاوبألا نم ريثكلا نآلا كانهف :كلذ

 نإف .هدب فصعت حيرلاو مهقوطي ناك يذلا رابغلا ةموح يفو ؛هيلإ نورظني حاطبنا عضو

 ناديملا دئاق دقف له .ًاماق هلثم ةأجافملاب نوقوعصم هلاجر نأب ىري "وداردم" فيرعلا
 ؟ودعلا نم اهريهطتل طقف تاعفترملا الإ قبتي مل امدنع رصنلا مهنم بلسي ذإ ؛هلقع

 ىلعألا ىلإ هرصب "وداردم" فيرعلا عفري .ًابيرقت مهداتع دفن دقو ددعلا وليلق زيلكنإلا

 ,مهوحستكا نيذلا دونجلا تاجوم نم برهلا اوعاطتسا نيذلا كئلوأ زّيميف ةمقلا هاجتاب

 مهادمو مهنيكاكسب نوحولي ةطاسببو طقف مهنإ :صاصرلا نوقلطي ال مهنأب ىريو

 .(دعب ينصخي يزيلكنإب رفظأ مل) :هسفن "وسوتورف" ثدحي .ةراجحلاب نوفذقيو
 رظتني اذام) :ةأجف هبناجب زربي يذلا "اديملا" بيقنلا ةيرسلا رمآ هينذأ يف خرصي

 .(؟رماوألا نوعيطي ال اذامل ؟كلاجر
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 رشع دحألا هلاجر قلطنيف (!عجارت !ىلوألا ةصانقلا ةرمز) :روفلا ىلع حرصي

 :ودحتلا لقبا

 .(اديملآ) بيقنلا ىطخ ةعرسب يعجارتلا هطوبه أدبي هَّنِإ .لجع ىلع سيل هنكل
 كانه ىنعم يأ .يديس اي ءزاعيإلا ينأجاف دقل) :طباضلا نيمي ىلإ هسفن ًاعضاو متمتي

 .(؟ةلحرملا هذه دنع باحسنالا يف

 هفيس ىلع ًاثكتم هتمزج يبعك ىلع لتلا لفسأ قلزني وهو "اديملآ" بيقنلا مدمدي
 ليلق دعب فيضي هنكل .(عيطن نأ لب مهفن نأ انبجاو نم سيل) :اصع ىلع ئكتي هنأك
 نأ وه هلعف انيلع ناك ام لك .ًاضيأ كلذ مهفأ ال انأ) :هبضغ ءافخإ لواحي نأ نود نم

 .(لافطأ ةبعل درجم_ مهرخآ نع مهلتقن
 يتلا ةيركسعلا ةايحلل ةليلقلا ئواسملا ىدحإ نأب هسفن "وداردم وسوتورف" ثدحي

 تامجه سمخ يف كراش دقل .ةدايقلا تارارق ضعبل ةضماغلا ةعيبطلا يه اهقشعي

 تس لتاقي رمتسا دقل .بعتلاب رعشي ال هّنإف كلذ عمو .(وبوروكوك) تاعفترم ىلع
 نارين كرش يف ًاعقاو_ لترلا ةعيلط يف مدقتي وهو_ ةأجف هجوف دجو نأ ذنم تاعاس
 فيرعلا ناك ؛لوألا موجهلا يف .يلبجلا رمملا لخدم يف ركابلا مويلا اذه حابص ةلدابتم

 نم تاقشرب "اديفليس" يناثلا مزالملا ةصانق دصح فيك دهاشو .ةثلاثلا ةيرسلا فلخ
 يناثلا موجهلا يفو .ًاديدحت اهردصم فشتكي نأ دحأ عطتسي مل يتلا قدانبلا نارين

 ناجوف هذفن ثلاثلا موجهلا .رقهقتلا ىلإ مهترطضا ةجرد ىلإ آمخض ىلتقلا ددع ناك
 سولراك" ديقعلا نكلو_ نوثالثلاو يناثلاو نورشعلاو سداسلا_ سداسلا ءاوللا نم

 ذإ ؛ةحجان نكت مل فافتلا ةكرح ذيفنتب "اديملا" بيقنلا ةيرس َرَمُأ "سيليتافليساد ايرام

 لاغدألا لعفب ًابزإ نوقزمي اوناك مهنأب اوفشتكا :يلبجلا ردحنملا *نْعَر اوقترا نأ دعب
 اعجار طبهي فيرعلا ناك امنيبو .ةداحلا ةقيضلا لبجلا ةمق لوط ىلع ةرشتنملا ةكئاشلا

 مل .ريغصلا هعبصإ فرط ةصاصر تمصق دقف :ىرسيلا هدي يف جهوتي قرحب رعش

 فرطلا قلطي عرش .رهطمب هجلاعي جوفلا بيبط ناك نيحو ؛ةرخؤملا عقوم غلب نإ امو ؛هذؤت
 موجهلا يف مهاس .تالاقن ىلع نيلومحم مهب ءيج نيذلا ىحرجلا تايونعم نم عفريل

 ( ترعب ليخا كنا نذل
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 لتقيو اهدقف يتلا هعبصإ نم ةعطقلا كلتل مقتني نأ دارأ هنأب ًاللعتمو ًاعوطتم عبارلا

 رئاسخلا نكلو ءردحنملا فصتنم ىلإ قلستلا يف اوحجن .وه هتصح نم نوكي ًايزيلكنا
 موجهلا اذه يف ,نكلو .رقهقتلا ىلع ةيناث اهعم اومغرأ ةماسجلا نم ةجردب تناك

 زهجي ىتح امير ؟باحسنلالا اذامل ,نذإ :طخلا لوط ىلع ودعلا رحد اوعاطتسا ريخألا

 دعاسملا_ "اجوتناب وجورأ يد ونايشانود" ديقعلل حاتت اذبو سماخلا ءاوللا مهيلع

 :"اديملآ" بيقنلا مدمدي ؟دجملا اذه لك ديصخب ذا ةيصرن , ”ةيحان ابن" .ءاولل ليظفملا

 .(ببسلا وه اذه نوكي امبر)
 نيبكانتم عمجتلا ةداعإ نولواحي ايارسلا نم ةاشم ناك ثيح ءردحنملا حفس دنع

 تابرعلاو عفادملا ىلإ لاقثألا رج تاناويح طبر نولواحي دونج ,مهنيب ام يف نيعفادتم

 وسوتورف" فيرعلا فشتكي ؛ىحرج تاخرص «ةبراضتم قوبلاب رماوأ ,فاعسإلا تابرعو

 هتنوم)و (ساداميك) نم مداقلا لترلا طقس دقل :ئجافملا باحسنالا ببس ”وداردم

 هيلع راص ؛لامشلا نم (سودوناك) وزغ نم ًالدبف :يناثلا لترلا امأ ءخف يف (وتناس

 .هيف اوطقس يذلا خفلا نم مهجارخإل ةيرارطضا ةريسمب موقي نا نآلا

 دض برحلا يف لتاقو ةرشع ةعبارلا نس يف شيسجلاب قحتلا يذلا فيرعلا
 بونجلا يف تعلدنا يتلا تاضافتنالا دامخإل تّشّيِج يتلا تالمحلا يفو (ياوغاراب)

 دعب ةلوهجم ةقطنم ربع باحسنالا ةركف ءازإ ًالجو هنول بحشي ال ,ةيكلملا طوقس رثإ
 قرطلا عاطق نأب رقي نأ هل دبال !يذ يه ةكرعم ةيأو .لتاقي هلماكب راهنلا ىضق نأ
 ديق اوحزحزتي نا نود نم ةليقثلا عفادملا تاقشر نم ددع ماما اودمص دقل .ناعجش

 :يديألاب ايراض ًالاتق مهتلتاقمو بارحلاب مهعالتقا ىلع دونجلا نيربجم ؛ةدحاو ةصوب

 _ هنم ضيقنلا ىلعف هلاجر امأ .(نيياوغارابلا) لثم .ةبلص ةميكش ووذ داغوألا ءالؤه

 تيكن نم نيسطقو املا نم ةليلك فانيقر دعي ةكرعتلل ارهاحو اهيعم عقب هل ةإ
 يف (هيجاب) يف ًاثيدح اودْنج .ةبرجتلا وليلق دونج مِهَّنِإ .نيكهنم نودبي مهنإف_ *رحبلا
 لكشب اوفرصت دقل .رانلا عم اهنوضوخي ةبرجت لوأ هذه تناك .ةيضاملا ةتسلا رهشألا

 نم دشأ هنم مهفوخ نوكي نأ نكمي له .رعذلاب باصي مهنم أدحاو دهشي مل .نسح

 (مجرتملا) . ةداع ةراحبلا همدختسي بلصلا تيوكسبلا نم عون *
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 لماعتي هّنإف مهبناج نم كولسلل قرخ لوأ دنعو ؛مراص يماظن هّنِإ ؟زيلكنإلا نم مهفوخ
 لخاد زجحلا .ةزاجإلا نم نامرحلا_ ةفولأملا تابوقعلا نم ًالدبو .ًايصخش كلذ عم

 ,نذألا رج ؛سأرلا ىلع ديلاب برضلا رثؤي فيرعلا ُنإف_ طايسلاب دلجلا .نابضقلا
 ديج لكشب نوبردم مهنإ .ةلحوم ريزانخ ةبيرز ٠ اجرأ يف ةفطاخ ةلحر وأ زجعلا سفر

 يذلا "ويتنروك" يدنجلا ءانثتساب نيباصم ريغو نوملاس مهلك .مويلا كلذ اوتبثا امك

 تحت ءوني ؛ًاينحنم ريسي فيحن مزق هنِإ .جرعي نآلا وهو روخصلا ضعب قوف هامدق تلز

 .رغ ؛ةدعاسملل لايم ءلوجخ .اذه "ويتنروك" ؛بيطلا فنصلا نم هْنِإ .هرهظ ةبيقح لقث

 فيرعلا رعشي ."اسيرولف" جوز هنوكل ةنيعم ًةاباحم ههاجت رهظب "وداردم وسوتورف" ْنِإو

 اه... ”اييسرولف" اعنا ةنراز عاهل |) 1 انهت دعيو ةنل 5 كحضيف ةيئاجف ةوهشب

 .(بصتني يبيضق نيلعجت كلذ عمو .برحلا نوتأ طسو .ًالايمأ كنع ديعب ءانه انأ

 رظني .هسأر ىلإ زفقت يتلا ةفيخسلا ءايشألل اكحاض رجفني نأ كشوي هنأ ول امك رعشي

 هيف مدق يذلا مويلا كلذ ركذتيو .ًايلك ًاباديدحا ًابدودحم جرعي وهو "ويتنروك" ىلإ
 أي يعم يمانت نا امإ) :ةلاسغلا خوك ىف .باجعإلا ريثي .ءودهب ةرم لوأ هسفن

 نود عوبسأ لك ةياهن ةلطع يف ةنكشلا لخاد "ويعنروك" ْرَجْحُي نأ امإو "اسيرولف'
 .ذئدعب تملستسا اهنكلو .ًارهش ناعذإلا تضفرو "اسيرولف" تدمص .(ةرايزلاب حيرصت

 اهنإف ,"وسوتورف" دقتعي ام بسح .نآلا امأ ."ويتنروك" ىرت نأ اهرودقمب نوكيل
 دنع وأ .هسفن خوكلا يف كلذ ناسرامي امهّنِإ .كلذ يف بغرت اهنأل هعم مونلا لصاوت

 نوكي امدنع سوواطلاك رتخبتي هلعجت ةقالع اهنإ .ليسغلل بهذت ثيح رهنلا فطعنم
 ذإ .ىضاغتي ةطاسبب هنأ مأ .ءيش ال الك ؟ءيش يأ يف "ويتنوك" كشي له .ًارومخم

 هسيئر ءرخآ رابتعا لك قوف .وه يذلا فيرعلا لثم لجر ءازإ لعفي نأ هعسوب ام
 املا

 يضقي رمألا ."اديملأ" بيقنلا نع ًاثحاب بهذيف ىنميلا هتهج نم تاقلط عمسي

 ةباثم تاقلطلا هذه .هتدابإ نم نيسووهملا عنمو لوألا لترلا ذاقنإل مدقتلاب رارمتسالاب

 اهو (وبوبارت) يف مهفوفص عيمجت قرطلا عاطق داعأ دقل .مههابتنا فرحل يوبعت ءارجإ

 سماخلا ءاوللا نم نيجوف "تيجافاس" ءاوللا لسرا دقل .كرشلا يف مهعاقيإ نولواحي مه

 ثيح ىلإ ةيرارطضالا مهتريسم نورخآلا لصاوي هسفن تقولا يفو ءيدحتلا ىلع درلل
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 هلأسيف بئتكم دج "اديملآ" بيقنلا ودبي ."راكسوا" ءاوللا هيف طقسأ يذلا خفلا

 .ام أطخ ثدح اذإ ام "وسوتورف"

 ًاليتق نيعبسو حيرج يتئم نم رثكأ .ةريبك رئاسخ) :ضيفخ توصب بيقنلا لوقي
 .(حرج دق "تيجافاس" ءاوللا ىتح ."اريبوكوس واتسرت" دئارلا مهنمض نم

 .(يديس .ناصح رهظ يطتمي أوت هتيأر يننكلو ؟"تيجافاس" ءاوللا) :فيرعلا لوقي

 . (هنطب يف ةصاصر نم ديدش حرجب بيصأ دقل .عاجش لجر هنأل١ :بيقنلا بيجب

 ددعلا اذه ءازإ نيظوظحم اوناك دقل .ةصانقلا نم هترمز ىلإ 'وسوتورف" دوعي

 يف "ويتنروك" ةباصإ ادعام شدخب مهنم دحأ بصي ملف ؛ىحرجلاو ىلتقلا نم ريبكلا
 دقل .فزني هنكلو ,هملؤي ال هنإ .هعبصإ ىلإ رظني .ريغصلا هدي عبصإ يف فيرعلاو هلحاك
 دارأ امدنع ."يرين" دئارلا ,هجلاع يذلا بيبطلا كحض .ًاقماغ رمحأ هداّمض ادغ

 طابضلا نم مك ظحالت ملأ) :ةيركسعلا ةمدخلل ًاحلاص دعي مل اذإ ام فرعي نأ فيرعلا

 بصتتني هرعش نإ .كلذ ظحال دقل .ىلب .(؟نيهوشمو نيقوعم اوسمأ شيجلا يف لاجرلاو
 لعفيس اذام .شيجلا يف ةمدخلا نم همفرصي نأ نكمي مهّنأب ركفي امدنع هسأر يف

 .كئلوأ لك هيلإ ةبسنلاب شيجلا نإف «نيوبأ الب ؛لافطأ الب ؛ةجوز الب ناك املف ؟ذئدنع
 يناشلا لترلل ةعباتلا ةلايخلاو ةيعفاملاو ةاشملا تاوق فوطت امئيبو ,فحزلا لالخ

 يتأت تاقالطإ تاوصأ .تارم ةدع .نوعمسي مهّنإف ؛.(سودوناك)ب ةطيحملا لابجلا يف

 عضب قالطإل فلختت كلت وأ ةيرسلا هذه نإف ؛نورخآلا مدقتي امنيبو .لاغدألا ةهج نم

 ةئمثالثلا لاجرلا موقيو .ًايئاهن رشع يناثلا جوفلا فقوتي .ليللا طوبه دنعو .تايلص
 يلايللا كلت لثم تسيل هذه .نوقهرم مهّنِإ .قدانبلاو رهظلا بئاقح نم مهسفنأ ريرحتب
 ,(وافوتس ركواس) ربع ةعقبلا هذه ىلإ اوفحزو (وجاكارأ) اوكرت نأ ذنم ىرخألا
 كلت نم لك يف .(هجناك)و (وبواميريج) .(سايدواميس) .(اغئاروباتيا) ,.(وتراغال)

 تاناويحلا نورحني اوناك ,ةتقؤم تاركسعم ةماقإل نوفقوتي اوناك امدنع .يلايللا

 يناغألاو تاراثيقلا تاوصأب ةملظلا ئلتقو ,بطحلاو ءاملا نع ًاثحب نوقلطنيو

 .بعتم فيرعلا ىتح .ةملكب هوفتي دحأ الف ءنآلا امأ .ةرثرثملا تاوصألاو

 ةيوس رمزلا ةداق "اديملا" بيقنلا اعد دقف .هيلإ ةبسنلاب ًاليوط مودت ال ةحارلا

 نوكي ىتح .اهنم لمعتسا ام لادبتساو مهتزوحب تلازال يتلا شيطارخلا ددع ةفرعل
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 نأب مهل نلعيو .ةقالطإ يتئم هتبيقح يف لمحي مهنم لكو ةرداغملا لاجرلا رئاس ناكمإب

 سأر يف نوكيس مهجوف نأو ةعيلطلا يف نآلا نوكيس .هيلإ نومتني يذلا «عبارلا ءاوللا
 مهنأب مهملع نإف هلاجر امأ ."وسوتورف" ةسامح ءابنالا هذه ديعتست .ةضيفنلا

 نود نم ةيناث مهفحز نوؤدبيف .مهيدل لعف در ىندأ ريثي ال ةضيفنلا سأر نوريصيس
 .ةليوط تايؤاشتبو قيلعت

 .رجفلا غوزب دنع لوألا لترلا عم ًالاصتا نورجيس مهنإ "اديملا" بيقنلا لاق دقل
 ءاوللا نم ةمدقتملا تاذحولا فشتكت .ًاحابض ةيتاثلا ىلا ةغاسلا ريشت نأ لبق نكلو

 ."راكسوا" ءاوللا ولسارم هنيب ام قفو ىلع ,ناك ثيح ةريبكلا (اليفافآ) ةمتع عبارلا

 ةمسن نم يلاخلا ليللا ءفد قرتخي قاوبألا خفن توص .قرطلا عاطق بناج نم ًاقوطم

 ةجوم جوفلا يف يرست .ةدعبم ىلع بيجت ىرخأ ًاقاوبأ نوعمسي ليلقب كلذ دعبو .ءاوه
 فيرعلا ىري .كانه نودوجوم لوألا لترلا يف حالسلا يف مهقافر نإ :ةجهتبم تافاته

 ءاوهلا يف ةيركسعلا مهتاعبقب نوحولي ؛ًاضيأ مه نوسمحتم هلاجر نأب "وسوتورف"
 .(!"ونايرولف" لاشراملا شيعي) ؛(!ةيروهمجلا شيعت) :نوددريو

 بيقنلا مجمجي .(اليفافآ) وحن مدقتلل هرماوأ "سيليت افليس" ديقعلا يطعيب

 دض هّنِإ) :ةيئاهنلا تاميلعتلا مهغلبي وهو ءافرعلاو نيمزالملا مامأ ارمذتم "اديملا"

 ةقطنم يف دسألا قلح يف زفقلا اذه ,ةيركسعلا ةيوبعتلا ططخلل ةيمسرلا دعاوقلا

 ىلع اوظفاح .ىرخأو ىرخأ مث ءانه ةريغص ةوطخ ًالوأ ,براقعلا لثم اومدقت .ةلوهجم

 مدقتلا يف "وسوتورف" فيرعلا دجي ال .(تاجافملا نم راذحو مكنيب ةمئالملا تافاسملا

 يف دوجوم ودعلا نأ نوفرعي مهّنِإ ذإ ,.ةيكذ ةكرح ةملظلا ةرمغ يف وحنلا اذه ىلع

 :ًالماك ًالالتحا هريكفت رطخلا وند ةلأسم لتحت .ةأجفو .مهلترو لوألا لترلا نيب ام ناكم

 .هلامش ىلإو هنيمي ىلإ دتمملا يرخصلا عيقصلا مشتسي هترمز سأر ىلع هعقوم نمف

 توص ًابجاح .ًافيثك ءًادج ًابيرق ؛ةيرانلا تاقالطإلا نم لباو رامهنا أدبي ةأجفو
 هدسج ًاحطسم فيرعلا رأزي .مههجوي ناك يذلا (اليفافآ) نم مداقلا قوبلا تازاعيإ

 ةيتأ تاقالطإلا له ,ديدش هابتناب يغصي .(!اوحطبنا !اوحطبنا) :ةئتانلا روخصلا قصل

 امنيبو .(دالوأ اي ءرانلا اوقلطأ .مكنيمي ىلع مهنإ) :رأزي .نيميلا نم ءلجأ ؟نيميلا نم

 ةبيرغ ءايشأ دهشي هّنأب هسفن عم ركفي .رسيألا هقفرم ىلع ادنتسم رانلا قلطي وه
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 اوت اهيف زوفلا اوققح ةشوانم نم باحسنالاك :كئلوأ زيلكنإلا قرطلا عاطق لضفب

 الأ .ةازغلا وحن اهنوبوصي يتلا تاصاصرلا هللا هجوي نأ يف ًالمأ ةملظلا يف لاتقلاو

 اهررك تايهيدبلا نم ًاددع ركذتيو ؟مهسفنأب مهتاوق برضب .كلذ نم ًالدب ,نوهتني

 دكأتت نيح طقف رانلا قلطأ ءاهردهي نم فعضت ةرودهملا ةقالطإلا) :هلاجر عماسم ىلع

 نمو .نآلا كحضلا يف نوقراغ هلا نأ نبذل .(هبوص رانلا قلطت يذلا فدهلا ةيؤر نم

 ًاريخأو .تاهوأتلاو تانعللا عامس ناكمإلاب ناك ؛عفادملا نارين طسو .رخآ ىلإ تقو

 ةيعاد (اليفافآ) نم اددجم قاوبألا تاوصأ قلطنتو ؛رانلا قالطإ فاقيإب رماوألا يتأت

 ىتح ضرألا ناضتحا يف رارمتسالاب لترلل هرماوأ "اديملا" بيقنلا هجوي .مودقلل مهايإ

 "وداردم وسوتورف" فيرعلا ةصانق دوقي .مهدرط مت دق قرطلا عاطق نأ نم دكأتي

 هديا

 نيب نوسمخ .جاوفألا نيب ةدراي ةرشع تس .ايارسلا نيب تادراي ينامث) -

 يمسرلا باتكلا) ؟مالظلا طسو ةمئالملا تافاسملا ىلع ءاقبإلا عيطتسي نم .(ةيولألا

 ىلإ بهذي نأ بجي ةرمزلا دئاق نأ ىلع ًاضيأ صني (ةيركسعلا تاكيتكتلا دعاوقل

 ليكشتلا دنع زكرملا ىلإو ,موجهلا لالخ ةدحولا سأر ىلإو .مدقتلا ءانثأ هتدحو ةرخؤم

 يف هسفن عضو ام اذإ هنأب ادقتعم هترمز سأر ىلإ بهذي فيرعلا نإف كلذ عمو .عبرملا

 ريسملا ببسب باصعألا ورتوتم مهنأ اميسالو .مهتعاجش نودقفي دق هلاجر نإف ةرخؤملا

 ابر ؛:ةعاس لك ؛ةعاس فصن لك .ةيناث رانلا قالطإ أدبي ام ًاريثك ثيح ةملظلا هذه يف

 ال يتلا ,ةقعاصلا تامجهلا هذه ْنِإ ذإ_ ديدحتلا هناكمإب دعي مل_ قئاقد رشع لك

 لك دقفي هتلعج .مهماسجأ ىلع وتوت ايف ريتك مهباصعأ ىلع رثؤت يتلاو .ًاليوط مودت

 لباوب نودريف عاصلاب عاصلا درل مهرطضي صاصرلا نم ًالباو نإف_ تقولاب ساسحإ

 نيمجاهملا نأب نظلا هرماخي .ةيلعافلاب قلعتت امم رثكأ فرشلاب قلعتت بابسأل لثام
 ذإ ,ةزيم زيلكنإلا حنق ةملظلا نأ ةقيقح نكلو .لاجر ةثالث وأ نانثا امبر ,ددعلا وليلق

 لعجت .زيلكنإلا ةيؤر ىلع ءالؤه ردقي ال نيح يف نيينطولا ةيؤر مهتعاطتساب نإ

 وه ناك اذإ هلاجر عم لاحلا نوكي نأ نكمي اذامو .ًاريثك هبعتتو ظيغلاب رعشي فيرعلا
 ؟اذهب رعشي ؛هتربخ لكبو
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 ناكم نم ةمداق اهنأك (اليفافآ) نم ةيتآلا قاوبألا تاءادن ودبت نايحألا ضعب يف

 ناتريصق ناتفقو كانه .ريسملا عاقيإ ددحت يتلا يه اهيلع درلاو تاءادنلا ْنِإ .دعبأ

 ةيرس دبكتت مل .تاباصإلا ءاصحإ ناكمإلاب نوكي امك ءاملا برش دونجلل نكمي ىتح
 ةثالث اهيف ثيح (اينورون) بيقنلا ةيرس نم ضيقنلا ىلع تاباصإ ةيأ (اديملآ) بيقنلا

5 
 انزلا ءانبأ اي ءنورت امك) :ًالئاق مهتايونعم نم عفريل هلاجر فيرعلا بطاخي

 . (ةليمج ةايح نوشيعت مكنإ ,نيظوظحملا
 امنيح هيتفش ىلع ةمسبلا مسترت تفاخلا ءايضلا يفو «جالبنالاب راهنلا عرشي

 ةيؤر ىلع نورداق زآلا مهنأو ,ىهتنا دق ةملظلا طسو رانلا قالطإ سوباك نأب سحبي

 .نيمجاهملا عقومو مهمادقأ عقوم
 نإف .نآلا ىتح رم دق يذلا ءازإ لافطأ ةبعل اهنوك ىلع ديزت ال ةريخألا ةلحرملا نإ

 ةدعاصلا سمشلا جهو يف فيرعلا عيطتسيو ًأدج ةيناد (اليفافأ) ل ةيلبجلا تاءوتنلا

 ًائيشف ًائيش لوحتت ةريغص طاقن عضبو قرزم نولب عقب عضب ...لوألا لترلا نيبتي نأ
 . ًاميسج ًابارطضا ؛ةلئاه ىضوف كانه نأ ودبي .تابرعو تاناويحو ةيرشب لاكشأ ىلإ

 . داكي ىرخأ قون ةيركسع ةدحو موكت نم هاري ام نأ هسفن "وداردم وسوتورف" ثدحي

 يفو .(ةيركسعلا تاكيتكتلا دعاوقل يمسرلا باتكلا) يف ًاجردم نوكي الأ ,ًاضيأ وه

 رمزلا تناك ءانثألا هذه يفو_ "اديملآا" بيقنلل ةظحالم ءادبإب اهيف عرشي يتلا ةظحللا

 ودعلا ناب__ جوفلا سار ىلع يعابر قسنب ريست نآلا ةيرسلا يه اهو ةيناث تعمجت دق

 ىلع قثبنت تانيبرقو قدانب تاروسامو ةحلسأو ةيرشب سوؤرب اذإ ءاوهلا يف ددبت دق

 ناصغألا نيب نمو ,تاوطخ عضب ىلع ديزت ال ةذعبم ىلع ضرألا نم ةرغ نيح

 همفو ينحنيو هبارق نم هسدسم بحسيل "اديملا" بيقنلا دهجي .لغدلاو تامجألاو

 لاحلا يف كردي هّنِإف "وسوتورف" فيرعلا امأ .ًاسَفَن سمتلي هنأكو هرخآ نع روغفم
 راحتنالا هانعم ضرألا ىلع حاطبنالا ْنأب ءريبكلا هسأر لخاد قباستت هراكفأو .ًابيرقت

 لعجي نأ كلذ نأش نم نإ ذإ رارفلا ىلإ ءوجللا هلثمو .هنم برقلا ديدش ودعلا نأل ًارظن
 :هتوص ىلعأب هلاجر يف .هدي يف هتيقدنبو ؛خرصي اذكهو .ودعلل ًايلاثم ًافده هنم

 ءيلم قدنخ هاجتاب بثيف هسفن نم ًالثم مهل لعجيو .(!اومجها ءاومجها .اومجهإ)
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 لخاد طقسي .ئطاو ريغص روخصلا نم سارتم فلخ عقي ةعساو ةحتف يذ زيلكنالاب

 دق هتبرح ةرفش نا نم نقيتم هنا ديب ءرشحنا دق هتيقدنب دانز نا بسحيو ةحتفلا
 يحني .هنم اهبحس نع زجاع وهو .دسبجلاب ًامات ةقلاع نآلا اهنإ .ام مسج يف تزرغنا

 لصاوي .هتبقر افدهتسم هيلإ برقألا صخشلا ىلع هسفنب فذقيو ًابناج ةيقدنبلا
 تاحطنلاو تابرضلا ديدست لصاوي امنيب (؛رانلا اوقلطأ .اومجها .اومجها) :هتحيص

 رصانع ولتي لجر مهنيب لاجرلا نم ةنحاط ةلتك طسو رصحنيو ,تاضعلاو تاعرصلاو

 ميلس ًاموجه .(ةيركسعلا تاكيتكتلا دعاوقل يمسرلا باتكلا) قفو ىلع .لّكَشَت
 .راصحلا .طايتحالا .دانسإلا .زيزعتلا :ذيفنتلا

 :تاملكلا هاتفش رركت ,نامزلا نم نرقب وأ ةقيقدب كلذ دعب .هينيع حتفي امنيح
 ةيأ .رهاوعلا دالوأ اي طلتخملا موجهلا وه كاذ .راصحلا .طايتحالا ,دانسإلا ,زيزعتلا

 قيض رمث يف لب قدنخلا يف سيل هنإ .ريكفتلا قئار نآلا هّنإ ؟ اهنع نوثدحتي ةلفاق

 ٌةركو ءاقرز ءامس هقوفو ءرابص راجشأو دهول رادحنالا ديدشلا بناجلا.همامأ ىري .فاج

 نشا هبت ذأ ىف ريت" قالتلا كرت ىتنم ؟ ان لدضو فيك ؟ لغات وهاذا. نوللا ةرمحت
 ةقاط كلتمي نأ يعدتست هسأر ةرادإ نإ .جشان ملأتم توصب لاقي .نؤم ةلفاق لوح ام

 دقف .حايترالاب رعشي .ندبلا ليئضلا يدنجلا ىلع هرصب عقي .كلذ دعب .قراخ ناسنإ

 لقت ةدعبم ىلع ءًايذاه ههجو ىلع ءيمقلا يدنجلا دقري .ًايزيلكنا نوكي نأ ىشخي ناك

 .ضرألاب قصال لجرلا مف نأل هلوقي يذلا ام نيبت عيطتسي فيرعلا داكيالو ؛ةدراي نع
 ةرارح نم جهوتم ديدح لثم فيرعلا غامد ملألا نعطي .(؟ءام ةرطق كيدل له) :هلأسي
 هتباصأ له .هقّرَقو هرعذ ىلع رطيسي يك هدهج ىصقأ لواحيو هينيع ضمغي .ةديدش
 تظن ىف تا داع ازذج نإ :هيفت كاع ةرظن يتلا رخأ ةيبع ديو | ةصاسر
 هرمس دقل لب بسح همسج ربع ذفني مل سوقملا حمرلا ْنأ نمزلا نم ةرتف دعب الإ كردي ال
 يننوحنُي فوسل) :ركفيو .(تكله دقل .يلع يضق دقل) :ركفي .ًاريمست ضرألاب

 اذكه حئارش هوعطقي نأ مهل ىنست فيك ؟هيمدق .هيدي كيرحت عيطتسي ال اذامل .(ةيلادم

 .ةيناث هنطب ىلإ رظني نأ ديري ال ؟ًاريثك امد دقف له ؟عمسي وأ ىري نأ نود نم
 :عدصتتملا هسأر سسحتي وهو داسوتم لوقي .ليشضلا يدنجلا ىلإ تفتلي

 دعاسبل «دهولا ىقترت نأ انيله نإ: :نتررح :ىتم' اذه: حتا «يدعاس «يتدعاتب)

 :(رخآلا اندحأ
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 ىتح عيطتسي ال انتي نهرلا ةلس نع ةيدنلا تتبلا قمزؤا كردي: ةعفب

 .هعباصا نم ةدحاو كيرحت

 .كلذك داتعلا لكو تازيهجتلا لك ىلع اولوتسا دقل) :ليئضلا يدنجلا لولوي

 .("وليبماك" ديقعلا ةطلغ اهّنإ .يديس اي يتطلغ ةطلغلا تسيل

 ةيهاركلاب رعشي .ناركس هنأ هلابب رطخيو ءعيضر لفط لثم جشني هعمسي
 عفري .نوعلل ًابلط يضملاو هاوق عامجتسا نم ًالدب لوعي يذلا لغنلا اذه هاجت بضغلاو
 .هيلإ رظنيو هسار يدنجلا

 جوف نم تنأ له) :مالكلا ءانثأ هناسل سبيت ىدم ظحالي وهو فيرعلا هلأسب

 .(؟"سيليت افليس" ديقعلا ءاول نم يناثلا ةاشملا

 ةاشملا جوف نم انأ يديس ءالك) :بحتنيو ههجو يولي وهو ليئضلا يدنجلا لوقي
 ا "الساد: ةيسلوا" نيقغلا اول :كلاغلا ءاوللا نم نسفاخلا

 اذه عازتنا ىلع يندعاسو انه ىلإ لوحت .ًافيخس نكت ال .كبت ال) :فيرعلا لوقي

 .(رهاعلا نبا اي انه لاعت .ينطب نم ءيشلا

 .بحتنيو بارتلا يف هسأر نفدي ليئضلا يدنجلا نأ ديب
 لوحت .زيلكنإلا نم مهذاقنإل انئج نيذلا نم دحاو تنأ ىرخأ ةملكب) :فيرعلا لوقي

 .(يبغلا اهيأ نآلا ينصّلخو انه ىلإ

 تربخأ !ءيش لك اوقرس !هكلم انك ءيش لك انوبلس دقل) :ليئضلا يدنجلا لولوي

 نع لزعنن نأ لمتحملا نم نأبو ءردقلا اذهب أكلتت الأ ةلفاقلا ىلع نإ "وليبماك" ديقعلا

 .(!يناصح ىتح اوقرس دقل !يديس اي لصح دق يذلا وه اذهو !هتربخأ .لترلا

 !ينم ءيشلا اذه بحسا !اهايإ مكوبلس يتلا ةلفاقلا سنا) :"وسوتورف" دجنتسي

 .(ارمألاب ركف_ ًايبغ نكت ال ؟بالكلاك توم نأ انديرت له
 اي سيساوج اوناك !؛ءالدألا انعدخ !نولامحلا انعدخ) :ليئضلا يدنجلا يوعي

 ةبرع نورشع :كسفنب رومألا بسحإ .كلذك شرلا قدانبب انيلع رانلا اوقلطأ !يديس
 نوعبرأو ؛:ةصفصفلاو بصقلا يدناربو ركسلاو قيقدلاو حلملاب عبس .ةريخذلاب ةلمحم

 ىرتا !يديس اي ةيشاملا نم سار ةئم نع ديزي ام اوبهن مهن امك .ةرذلا نم ًاسيك

 بذكأ ال انأو ”ليونام" بيقنلا انأ .هترذح دقل ؟"وليبماك" ديقعلا هبكترا يذلا نونجلا

 .(هتطلغ ةطلغلا تناكو :يديس اي ًادبأ
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 كطيرش نإ .يديس اي ةرذعم فلأ ؟بيقن تنأأ) :"وداردم وسوتورف" ئتأتي
 .(نيبي ال يبهذلا

 دقل) :"وداردم وسوتورف" ركفي .هيف كارح ال تماص هراج .توم ةجرشح باوجلا
 .(اماخ ًادنجم هتبسح !بيقن) :ركفي .يرقفلا هدومع ردح يرست ةدعرب سحي .(تام

 كلتق دقل ."وسوتورف" اي زيلكنالا كمزه دقل .ةظحل ةيأ يف توميس .رخآلا وه .هنإ

 امهتروص نيبت نيصخش ىري ةظحللا كلت يفو .ءالوأ نونوعلملا بناجألا مارحلا ءانبأ
 امه اذإ ام نيبت نود هينيع لخاد ىلإ رمهنملا قرعلا لوحي .دهولا ةفاح ىلع ةيلظلا

 نأ لواحي .(!ةدجنلا ؛ةدجنلا) :فتهي كلذ عم هنكل .ال مأ نيتيركسع نيتزب نايدترم

 .ةدقتم ٌةرمجم مخضلا هسأر نإ .الزنيف يح هنأ ايري يكل .همسج يولي نأ ؛كرحتي

 امنيح ًايكاب راجفنالا ىلع كشوم هنأب رعشيو .دهولا لخاد ناتيلظلا ناتروصلا زفقت
 نأ لواحي .نيتيركسع نيتمزج نايذتحم امهّنأو حتاف قرزأ امهسابل نول نأ كردي

 .(نادلولا اهيأ ينطب نم اصعلا هذه اعلقا)

 فيرعلا ةبقر ىلع هتبرح لصن ًاحيرم .هوتعملاك .هناكم يف فقي يذلا يدنجلا لوقب

 (؟فيرعلا اهيأ ينفرعت له) :هريرحتل صفرقتلا نم ًالدب
 ءيشلا اذه علقا ؟هلبألا اهيأ بسحت اذام ."وتينروك" اي كفرعأ ًاعبط) :اذه رأزي

 .(!"وتينروك" ؟"وتينروك" اي هلعفت يذلا ام !ينطب نم

 يذلا رخآلا لجرلل ةزئمشملا ةرظنلا تحت هتبقر يف هتبرح "اسيرولف" جوز زرغي
 نأب هسفنل لوقي نأ هل ىنستي ."كريميجرأ" :اضيأ وه "وداردم وسوتورف" هصخشب
 .ملعي ؛نذإ ناك "يل ووك
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 ىلإ اولزن نيذلا كئلوأ نأش نم نكي مل اذاملا :رصبلا ريصق يفحصلا لأس

 دق ناك اذإ "ولواب واس" يف ."وير" يف رمألا اوقدصي نأ نييكلملا اوقنشيل عراوشلا
 اودهاشي نأ مهعسوب ناكو اهسفن ”سودوناك" باتعأ ىلع اوناك نيذلا كئلوأ هقدص

 .(؟مهنويع تاهماب ةقيقحلا

 هيتبكر ًايواط ضرألا دعتقاو نيعارذلا يذ يدلجلا يسركلا نع قلزنا دق نا ناك

 ريكاوب تقولا ناك .ًادوجوم نكي مل نورابلا نأكو املكتمو امهادحأ ىلع هنقذ ادنسمو

 وهو ساعنلا ىلع ثعبي ناك ثيحب ئفادلا سمشلا ءايضب ًارخاز بتكملا ناكو رصعلا
 اداتعم ادغ دق نورابلا ناك .ةقيدحلا ىلع ةلطملا ةذفانلل ةمرخملا رئاتسلا ربع حشرتي

 ةيلخادلا هعزاونل ةباجتسا راذنإ قباس البو ةأجف عوضوملا رييغت يف يفحصلا نديد ىلع

 اآرتوتم «تابونو تابثو يف انيح هعم يرجي ناك راوح نم جعزني دعي ملو .ةحلملا

 وأ ءوه ناك امنيح كلذ بقعت يتلا ةديدملا ةيواخلا تارتفلا يف روغي مث : [دقكماو

 .ركذتي وأ ركفتي يك ًاتماص ئفكني ,يفحصلا

 ريغ هتاكرح نم ةدحاو يف هسفن يولي وهو ؛ًاحضوم رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 نم ةرقف لك زهت اههّنَأ ودبتو ايلك ضتخي يمظعلا لكيهلاب هيبشلا هدسج لعجت يتلا ةعقوتملا
 نأ مهناكمإب ناك) .هتراظن فلخ ةعرسب هانيع تشمر .(نويفحصلا نولسارملا) :ًازه هتارقف

 كانه نكي مل ول ىتح .ريغ ال هتيؤرل اوؤاج دق ام اوأر دقل .اوري نل مهنإف كلذ عمو ءاوري

 ًاعيمج اودجو دقل .مهنم نينثا وأ دحاو ىلع ًارصتقم رمألا نكي مل .ليبقلا اذه نم ءيش

 .(؟كلذ ريسفت ىلإ ليبسلا فيك .ةيكلم_ ةيناطيرب ةرماؤم دوجو ىلع ًاعطاس ًاناهرب

 ريسفت دوجو نم دبال ناك .مهولل :لايخلل مهشطع ,سانلا ةجاذس) :نورابلا لاق

 ةيزه قحلت قافآلا ذاذشو نيحالفلا نم ًارمز نأ ةقيقح .كاردإلا ىلع ةيصعلا ةقيقحلل

214 



 ةثالث لاوط دلبلا اذهل ةحلسملا تاوقلا اومواق مهنأو ؛ةيركسع تالمح ثالشب ةركنم

 اهنوعرتخي مهلعج يذلا ببسلا اذ وه :ةرماؤم داجيإ نم دبال ناك .عاطقنا الب رهشأ
 .(اهنوقدصيو

 يليدب اهب ثعب يتلا ةفيحصلا لئاسرلا أرقت نأ كيلع) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 بسح امنيح لسارم ةفصب كانه ىلإ ليدبلا ."سايستنون يد لانروجلا" ىلإ كانه نم
 لما ال :هيذل لاش ال هيزت :ةببط لجر. .تم.دق ىتنأب "نيقلاكتاك نمادتؤتيماسبا"
 . (كانه لصح امع ةئداه ةيعوضوم ةروص ميدقتل يلاثملا لجرلا .تاعانق ال ,يلاعفنا

 له .نيبناجلا الك يف نولتقيو نوتومي اوناك) :ًاقفشم هيلإ قدحي وهو نورابلا مغمغ
 .(؟برحلا يف نانكمم ءودهلاو ةيعوضوملا

 لارنجلا لتر طابض فداصي ىلوألا ةيفحصلا هتلاسر يف) :ًالهمتم يفحصلا لاق

 يفو ."راصنألاب" نيطلتخم ةقينأ تالدب يوذ رعشلا رقش نيبقارم ةعبرأ "راكسوا"
 :دلملا ضيما صخشق نلع "رامتألا" لمت نب تيخاف اا لاردخحلا لتر ىف ةيناقلا

 صيخشت عيطتسي دحأ ال .ديلاب ةكوبحم ةوسنلقو يدلج فتك ريس هل ,رعشلا رقشأ
 .(دلبلا اذهل ةيركسعلا تادحولا نم يأ يف دحأ اهدتري مل يتلا هتزب

 .(؟ةمظعملا ةلالجلا ةبحاص طابض نم دحاو هنإ كش ال) :نورابلا مستبا

 ةثلاثلا ةلاسرلا يفو) :لاؤسلا ىلإ يغصي نا ريغ نم ىتح همالك يفحصلا لصاو

 ديب تبتك لب ,ًاعيقوت لمحت نكت ملو ريسأ "ريصن" بيج يف تدجو ةلاسر صن سبتقي

 يتلا يعاودلا هل حضوت "دشرملا" ىلإ ةنونعم ةلاسرلا .أطخلا لبقي ال امب ةيطارقتسرأ

 ةلاسرلا يف ام لك .هللا ىشخي ظفاحم يكلم ماظن سيسأت ةداعإ يرورضلا نم لعبجت
 (تناناك ةلانبزلا بتاك نأ ةقيقح ىلإ ريكي

 يه رقت انف لك قدصت تنك ثيحب ةحاذسلا نم اقح تنك لَه) ةقورانلا هلأس

 .(؟ يفحص تنأو ءاذه .فحصلا

 لاسرإ لوح هتلاسر كانه مث) :هبيجي نأ نود رصبلا ريصق يفحصلا لسرتسي
 مهنيب ام يف لسارتلا نم "راصنألا" نك تاراشإلا كلت لضفبف .ءايضلاب تاراشإلا

 ,ضموت ةيئوضلا تاراشإلا تناك .مهلصفت تناك ةلئاه تافاسم نأ نم مغّرلا ىلع ًاليل

 ويتف عطتسي مل ثيحب ءاكذلا نم ةجرد ىلع تناك ام ةرفش لقنتل .ةأفطمو ةءاضم

 :( اذيا اهنومر. نلف كيبعلا ةباقملا تقف
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 ىلع .يميهوبلا هجرهب نم مغرلا ىلعف .كلذ يف كشلل لاجم كانه نكي مل لجأ
 نكي مل .هيف ةيكئالملاو ةهازنلا نم ردق ةمث ؛ (هيلبمودناكلا) و ريثألاو نويفألا نم مغرلا

 نوكت نأ يعيبط .نينانفلاو نيفقثملا لاح مسي ام ًاريثك اذه ناك دقف ,برغتسمب اذه

 لاحتسا هارت مأ ؟كاّمكش ؟شيعلا صْعنم لجر ىلإأ ؟هنلاحأ ْمالإ .هتريغ دق (سودوناك)
 .نيتكيمسلا نيتسدعلا ءارو نم رارصإب ناتريسحلا نانيعلا هيلا تقدح ؟ًاسووهم

 ةيفحصلا لئاسرلا هذه يف مهملا ءيشلا) :ةربنلا يلاعلا عطاقلا يندعملا توصلا لاق

 دقل .ئراقلا ةليخم يف ثبلي يذلا كلذ ءهب يحوت ام لب .هلوقت ام ال ...رهوجلاوه

 عم ثدحتأ هتمرب ًارصع تيضمأ .مهوأرو .زيلكنا اطابض اوريل "سودوناك" ىلإ اوبهذ

 .بذكي ناك هنأب كردي مل هنأ رمألا يف ام لك ...ادبأ دصق نع بذكي نكي مل .يليدب

 دقتعاو رعش ام ...هب دقتعاو رعش امع لب ىأر امع بتكي مل هّنأ يه ةطيسبلا ةقيقحلا

 نم ةدقعملا ةكعبشلا كلت لك اهب تجسن يتلا ةيفيكلا يه هذه .هلوح اوناك نيذلا لك هب

 فيك .اهعم اهّككف رذعت ةجرد ىلإ ةكباشتم تدغ ىتح .ليطابألاو ةفيزملا صصقلا

 :(5”نيودولاك" اةنصق ترعب نا ئرما ىأل تبع

 ال اهّنِإ .اهنايسن وه ءيش لضفأ نإف ءكسفنب تنأ ىرت امك) :نورابلا لاق
 .(اهيف كتقو ديدبت قحتست

 ًالضفو .ىرخألا يه ًالح مدقت ال ةيرخسلا نأ امك) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 ثدح امل يلاعتملا ءاردزالا اذه .صلخم اذه كفقوم نأ قدصأ الأ داكأ يننإف ,ءكلذ نع

 .(ًالعف

 دعتبا دق "اليتسا" ب ريكفتلا ناك .(ءاردزا سيلو ةالابم ال هنإ) :نورابلا هححص

 .ضماحلاك يواكلا ملألاب ابوحصم ديدج نم نآلا داع هنأ ديب ,تقولا ضعب هنهذ نع

 يف لصح ام نأ كتربخأ نأ يل قبس دقل) .ًاماق قوحسم عورم نئاك ىلإ هلاحأ يذلاو

 .(ةرعش ديق ينمهي ال "سودوناك"

 ببسللو .نورابلا اهيأ كمهي لب) :رصبلا ريصق يفحصلل نانرملا توصلا جتحا
 كتجوز تدقف "سودوناك" ببسبف .كتايح تريغ "سودوناك"ف :انأ ينمهي يذلا هسفن

 اذهلو .كمهي هنإ بير ال .كتوطسو كلاومأ نم ًاريثك تدقف "سودوناك" ببسب ءاهلقع
 (....لاوط تاعاس ذنم ًاعم ثدحتن نحن ببسلا اذهل ؛ءكراد جراخ يندرطت مل ببسلا
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 نم مغرلا ىلع ذإ .همف يف رم قاذمب ًةتغب نورابلا رعش دقف .قح ىلع ناك امبر .لجأ
 دقف .ثيدحلا ةلاطإل رربم كانه نكي مل هنأو لجرلا كلذ نم يفكي امم رشكأ لان دق هنأ

 :ةقيقحلاب هسفنل فرتعا ًاريخأو ؟كلذ نع هينثي ناك يذلا ام .هفرص نع ًازجاع هسفن ىفلأ

 .ةعيظفلا ةاسأملا كلت عم اديهود البق" عم اديخو + ايكو ىقبي نأ سجاه هنأ

 مل ام اوأر مهنأ ىلع رصتقي مل رمألا نكل) :لوقي رصبلا ريصق يفحصلا ىضم

 .(ًاقح ًادوجوم ناك ام مهنم يأ ري مل لب ,ًادوجوم نكي

 .(؟نويدنلتكسا نويوضوف ؟غامدلا ةسارفب ءاملع) :نورابلا مغمغ

 اوناك نيذلا مهو .مهركذ ىلع يتأي دحأ ال .ةسواسق) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 ...مهعم بنج ىلإ ًابنج نوبراحي وأ "راصنألا" حلاصل نوسسجتي ؛ةحاسلا يف كانه

 عنصل تيربكلاو مويساتوبلا تارتن مهل نوبرهي .ءاودلاب نوتأي وأ تامولعملا نولقني
 .(؟ةيمها ةيا الب كلذ ناكا ؟ ةشهدلل ةاعدم اذه سيلا .تارجفتملا

 كلذ نم دك اعف تنا لف ةةينذا ايضان نورابلا لاق

 لب .ةسواسقلا ءالؤه دحأ ىلع تفرعت) :هسأرب ائموم رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 .("يبموك" ةسينك يعار ,"ميكاوي" بألا .نيقيدص انحبصأ اننإ لوقأف درطتسأ نأ نكي

 اقيرف فلخ يذلا ءيمقلا يروخلا كلذ) :هرئاز ىلع ةصحفتم ةرظن نورابلا ىقلأ

 عبسلا اياطخلا لك مظتنم وحن ىلع بكتري يذلا ريكسلا كلذ ؟لافطألا نم الماك

 .(؟"سودوناك" يف ناك ...ىربكلا

 يتلا عانقإلا ةوق ىلع زاتمم رشؤم هنإ) :ةيناث ئموي وهو ًادكؤم يفحصلا لاق

 نقل هنإ لب بسح نيسيدق ىلإ ةلتقلاو صوصللا لوحي مل هّنِإف ."دشرملا" اهب عتمتي

 .قلقم لجر .اهيراشو ةيتونهكلا بصانملا يعئاب ,نيدسافلا "واتريسلا" ةسواسق نيدلا
 :(؟ يعم قنتتاذلا

 نم نورابلا نهذ ىلإ زفقت اهنأك نينس لبق تعقو دق تناك يتلا ةثداحلا تدب
 همالزا هه ةديضم لت ايهقفارت "اوك (يبموك) الخد دق "اليتسا"و وه ناك .نمزلا قامعأ

 سانلا ةيعاد عرقت سيقاونلا امهعامس ىدل ةسينكلا بوص لاحلا يف اهجتاو ,نيروجألملا
 :هتالواحم نم مغرلا ىلع ءرداق ريغ "ميكاوي" بألاب اذإف ءدحألا سادق روضح ىلإ

 .بصق يدنارب ءراتيغ تالآ_ قوسفلاب ةلفاح ًةليل تناك اهنأ دبال ام راثآ ءافخإ ىلع
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 ظيغلا ةنورابلاب دبتسا فيك نورابلا ركذتو .نفج اهلالخ هل ضمغي مل_ ءاسن ةلزاغم

 يف ةوقب عوهتيو ءاطخأ بكتريو ينيدلا سقطلا هئادأ ءانثأ رثعتي سقلا تأر نيح

 .هفوج يف ام فذقي يك جراخلا ىلإ ًاقلطنم حبذملا رداغي مث .ًاماق سادقلا فصتنم

 نكت ملأ :يروخلا ةيظحم هتريصب يف حوضوب رضحتسب نأ ىتح نورابلا عاطتساو

 عقاوم نع فشكلا ةيفيك فرعت تناك اهنأل "ءاملا ةفارع" اهنومسي ناك يتلا ةباشلا

 عابتأ دحأ رخآلا وه ادغ دق عيلخلا يروخلا كلذف .نذإ ؟هابتنالا بذجت ال ةيفوج وانا

 ؟كلذك نسبلا :غايفوألا ( ذيقرملا)

 نم لطبب نوكي ام هبشأ كلذكو .ءايفوألا هعابتأ نم دحاو ؛ىلب) :يفحصلا لاق

 قلزنت ةريغص ىصح اهّنأك ودبت تناك يتلا هتاكحض نم ةدحاو يف رجفناو .(لاطبألا

 .ساطع نم ةبون ىلإ ًاضيأ ةرملا هذه هتكحض تلوحت .داتعم وه امكو .هترجنح ردح

 ًايحاص ناك امنيحف .هلبأ نكي مل هنكل ائطاخ ايروخ ناك) :ًاركفتم نورابلا لاق
 تاءارق وذ لب ةيح ةينهذ وذ لجر ...ًاقئال ًاثيدح هعم لدابتي نأ ءرملا عسوب ناك

 رحس عيرص طقس دق ءًاضيأ وه .هنأب قيدصتلا ريسعلا نم دجأ اذهلو .ةيعوسوم
 .(...ةيفلخلا يضارألا نم نيمداقلا نييمألا لثم هلثم .لاجدلا

 ةصقب اهل ةقالع ال ءبتكلا .ءاكذلا ,ةفاقثلا) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 ىلإ "ميكاوي" بألا لوحت سيل شهدملا نإ .ًانأش رومألا لقأ وه كلذ نكلو ."دشرملا"

 ًانابج كلذ لبق ناك هنأ نيح يف ًاعاجش ًالجر هنم "دشرملا" لعجي نأ لب "ريصن'
 رثكألا ,ةبوعص دشألا لوحتلا وه لوحتلا اذه نإ) .ًابجعت هائيع تفرط .(اديدعر

 يننأل كلذ .كلذب دهشأ نأ عيطتسأ ًايصخش انأ .ىرخألا تالوحتلا لك نم ًازاجعإ

 يفكي ام لايخلا نم كلتمي ًالجر ليئضلا ”يبموك" يروخ ناكو .فونخلا ةيهام فرعأ
 .(...كلذ عمو .بعر يف شيعلاو :ناسنإلا كلمتي نيح .رعذلا هينعي يذلا ام ةفرعل

 يذلا ام .سوبع ىلإ ههجو ريبعت لاحتساو .رهوجلا نم ًاغرفم ؛ًايواخ هتوص ىسمأ

 ءيش نم صلختلل .هسفن ةئدهتل ًادهج لذبي هرئاز نورابلا دجو ؟ةرغ نيح ىلع هل ثدح
 (؟ ..كلذ عمو) :ًاعجشم لاقف ثيدحلا فانئتسا ىلع هنيعي نأ لواح .هزجحي ناك

 مجانملاو عرازملاو ىرقلا نيب ًالقنتم .تاونس لب .ًاروهش ىضمأ هّنِإف كلذ عمو) -

 تايرتشملا هذه يرسل ةيكمتم نين ذاكا اقلدضشم عاملا ةعفانذلاو ةورابلا ءارغل
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 '"يواتريسلا" عرش امنيحو .مامتهالا نم ًاريبك ًاردق تعرتسا دق نوكت نأ دبال يتلا

 دورابلا بلع ءافخإ قيرط نع ...؟هتبقرب رطاخ فيك ملعت له .دونجلا عم عفدني
 عم نابرقلا زبخ ءاعوو ةميخلاك ,ةسدقملا ةدابعلا داوم ىلع يواحلا هقودنص يف ةريغصلا

 يتلا ةيتونهكلا بايثلاو نهاكلا ءادرو بولصملا لاثمو .سدقم نابرق زبخ نم هيف ام

 تحت "سودوناك" لخاد ىلإ اهبرهي ...سادقلا ءادأل هلاحرت ءانثأ هعم اهلمحي ناك

 ًانابج نوكت امنيح كلذ هينعي ام روصتت نأ كنكمي له .شيجلاو ”يموقلا سرحلا" فونأ
 روصتت نأ كنكمي له ؟دراب قرعب كندب عقنتيو كيمدق صمخأ ىلإ كسأر نم شعترت
 .(؟كلذ هيعدتسي يذلا عانتقالا ةوق

 . ...يقيدص اي ليبقلا اذه نم صصقب ةرخاز ةينيدلا نيقلتلا بتك نإ) :نورابلا متفق

 كقفاوأ يننكل ...ًابلص اوبلص , دوسأ مهتمهتلا .مهداسجأ يف ءاهس تزرع .ءادهش

 .(”دشرملا" لجأ نم كلتك ًالاعفأ يتأي ”ميكاوي" بألا روصت ىلع ريسعلا نم نأ ىلع

 ًانايإ ...ًالماك .ًاقيمع ًانيقي ...ًالماك اعانتقا يعدتسي كلذ) :يفحصلا ررك

 ظ (...انأ الو ...اقلطم هب سحت مل كنأ كشال

 نيعارذلا يذ يسركلا ىلع هسفنب ىقلأو رقتست ال ةجاجد لثم ىرخأ ةرم هسأر زه

 اهيلع ًازكرم .هيديب بعالتي ناوث عضب ثبل .نيتفيحنلا نيتليوطلا هيعارذ امهيلع ادام
 ًايقطره هتفصب ”دشورملا" تنادأ نأ ةسينكلل قبس دقل) :همالك فئاكنا مث ؛هههابتنا

 ةفقاسأ سيئر عنم دقل .نيصلخملا رئامض ًاقلقمو .ةلبلبلا ًارشان ,تافارخلاب انمؤم

 ءرملا ناك اذإ .مهربانم ىلع نم ظعاوملا ءاقلإب هل حامسلا نم سئانكلا ةاعر "ايهاب"

 "دشرملا" هتدعاسم“ اقل ةقئادإب ةرطاخملاو ةقفقاسأ سيئرو ةسينكلا هتايضعغ ناف اسف

 +( "دشرملا"ب افلطم اناعإ نايعدتم
 يف ناك "دشرملا" نأب كشلا ؟دحلا اذه ىلإ انزحم هدجت يذلا ام) :نورابلا لأس

 .(رشبلا صلخيل ةيناث داع ءرخآ ًاحيسم رمألا عقاو

 له .حايترا مدعب سحا ىتح هاف تاملكلا ترداغ نإ امو .ريكفت الب كلذ لاق

 خال[ فاز .رصبلا ريصق يفحصلا الو وه ال ؛مستبي مل هنكل ؟ةحزم ءاقلإ لواحي ناك

 ةبابذ درط ىلإ اهب ىعس ةكرح وأ يفنلاب باوج نع امإ ةيانك كلذ ناكو .هسأر زهي
 . كنع
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 كلذ درم ناك اذإ ام يف .كلذك رمألا يف تركف دقل) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 ةيأ ىلع .ملعأ ال انأ ...ًادوجوم هللا ناك اذإ .هلسرأ يذلا وه هللا ناك ذإ .هللا ىلإ

 أبنلاب مانصألا ًةدبع اوتأيو ةروطسألا اورشنيل نويراوح ةمث نكي مل ةرملا هذه يف ءلاح
 .(...ًايفاك كلذ نوكي نأ يف كشأ .يملع دودحب ءدحاو ىوس قبي مل .راسلا

 نم غرف امنيحو .تقولا ضعب ةيلاتلا تاسطعلا هتلغشو ؛ديدج نم ًاكحاض رجفنا
 .ئيس وحن ىلع تجيهت دق هانيعو هفنا ناك كلذ

 .ةوخألا ,نماضتلا حورب تركف دقل) :ةنايسأ ةربن يف رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 لامتحاب تركف امم رشكأ ,سانلا كئلوأ نيب اهلكشي نأ عاطتسا يتلا ىقثولا ةورعلا

 كلاسم كانه دعت مل زوق نم رشع نماثلا دعب .ريثم ءيش .شهدم ءيش ...هتيهولإ

 ءيشلا وه ام ."وكيسوشتاير" و "وشتوروشت" ىلإ نييدؤملا نيكلسملا ىوس ةحوتفم

 ايضآ «نارتقلا ارلواجي نأ سانلا ىلع نإ ؟هناسنإ عقوتتلا نم ناك ىذلا يتطنملا

 راص .ثدح يذلا وه ًامام سكعلا نكل ؟ًاحيحص اذه سيلأ ,نيكلسملا نيذه ءافتقاب

 عيمج نم تافارز اهيلإ نودفَي اولظ ,"سودوناك" ىلإ اوهجوتي نأ نولواحي سانلا

 لخاد ىلإ ءنارئفلا ةديصم لخاد ىلإ لوصولا ضرغل ةسئاي ةلاجع ىف .تاهاجتالا

 ءيش رمألا يف نكي مل ؟ىرتأ ."سودوناك" قيوطت دونجلا لمكي نأ لبق ,ميحجلا

 نماضت .عوضوملا اذه ناك .(عمجلا ةغيصب ةسواسق نع تئدحت) :نورابلا هعطاق

 هب سحأ دقل .هيدل قلق ردصم .مهسفنأب ةيحضتلا ىلع ةيعامجلا مهتدارإو (راصنألا)

 .ةيناث نآلا لعف املثم .هبنجتي ناك ةرم لك يفو .ثيدحلا لالخ تارم ةدع

 رييغت ىلإ رطضا امنيح ءبع هلهاك نع حيزأ دق رخآلا وه هنأكو ءيفحصلا در

 تادعاسمو تامولعم ىقلتي "ميكاوي" بألا ناك دقل .نيدوجوم اوناك مهنكل) :عوضوملا

 كانه نيدوجوم ًاضيأ مه اونوكي نأ ًادج زئاجلا نم ناك ةيئاهنلا ةلصحملا يفو .مهنم
 ."زنتيرام" بألا ىعدي سق نع مهدحأ ينثدح ."راصنألا" عومج نيب نيعئاض ؛نيرئانتم
 ةلتاق .تلخ ةريثك تاونس لبق .نامزلا ميدق يف هفرعت تنك صخش ؟ناك نم ملعت له

 .(؟كل ءيش يأ كلذ ينعي له_ ةيرودافلسلا نبالا
 :(؟ةيرودانلسلا نبألا ةلتاقإ :نووابلا لاق
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 ناك .اريصق انولطتب ىدترا لازآ ال تنك امنح انيدبكاجم ىف ارضاح كنك -

 مل نإو اهتصّخش .اهعافد ليكو وه ناكو .ءارقفلا نع ًايماحم .ًاماع ًاعفادم يدلاو

 .ًاماع نيرشعو ةسمخ وأ نيرشع رورم نم مغرلا ىلع اهتصخش .اهتدهاشم عطتسا
 ًامتهم هتمرب يقرشلا لامشلا ناك دقل ؟كلذك سيلأ ءمايألا مكلت يف فحصلا تأرق

 روطاربمإلا ففخ دقل .ةيرودافلسلا نبالا ةلتاق ,"ودارداوك ايرام" ةيضقب مامتهالا غلاب

 الأ ."سودوناك" يف ىرخألا يه ؟ اهركذتت الأ .دبؤملا نجسلا ىلإ اهيلع توملا مكح

 .(؟ طق هتنت مل ةصق هلماكب رمألا نأ تنك فرق

 نوديري تاباسح مهيدل تناك نيذلا كئلوأ لك .ًالبق كلذ ملعأ تنك) :نورابلا لاق

 ل كلذ يف لضفلاو اذالم اودجو هللا عم .مهرئامض عم .نوناقلا عم اهتيفصت

 .(يعيبط رمأ ىوس كلذ نكي مل ."سودوناك"

 اوحبصي ْنأ ال نكل .كل اذهب مّلسا ...معن ...ًاذالم ناكملا كلذ نم اوذختي نأ) -

 لعفي اذام فرعي مل يفحصلا نأ ول امكو .(هوناك امع فالتخالا لك نيفلتخم ًاسانأ

 :لاخرلا مأ ةيسردقلا تناق)ضرألا نعمت ةداث قارنا ناتليوطلا هيف انو لكس ةنادنب

 اهيلإ نوزعي سانلا ناك ."دشرملا" تاجايتحا نيعري نك يتاوللا تاعرولا ةوسنلا ةسيئر

 .(بهذ امنيأ هتبحصب تلوجت اهنأ ليقو تازجعم
 رصح ال تالوقتل ًاعوضوم ؛ةريهش ةيضق تناك .نورابلا ىلإ ايجيردت ةصقلا تداع

 يف تسد نأب توملا ىتح اهديلو تقنخ دق تناكو ,لّدعلا باتكلا دحأ ةمداخ تناك .اهل

 يسمتف هيبسب عراشلا ىلإ اهب قّذقي نأ تيشخو ءاكبلا ريثك ناك هنأل لرَغلا نم ةرك همن

 ةحئارلا ءارج رادلا ةديس اهتفشتكا ىتح ةدع ًامايأ اهريرس تحت هتثجب تظفتحا .لمع الب

 .ةقيقر .ًاعونخ ةمكاحملا لاوط تناك .ءيش لكب روفلا ىلع ةباشلا ةأرملا تفرتعاف .ةنتنلا

 لادجلا نورابلا ركذت .رطاخ بيط نعو قدصب ةلئسأ نم اهيلإ هجو ام لك نع بيجت
 تناك اهنأب لداجي بناج كانه ناكف .نبالا ةلتاق ةيصخش نأشب راث يذلا نخاسلا

 يعدي رخآلا فرطلا ناك نيح يف "ةلوؤسم نوكت نل مث نمو يبشختلا ءامغإلاب ةضيرم'

 ؟نذإ ,نجسلا نم ترف دق تناك له ."ةريرش ةزيرغ" ب ةسوسمم تناك اهنأب
 تناك زومت نم رشع نماثلا لبق) :ىرخأ ةرك عوضوملا ريغ دق يفحصلا ناك

 مويلا كلذ يف الإ ثدحي مل ًاقدصو ًاقح نكلو ؛رومألا نم ريثكلا ريثكلا مست ةعاشبلا

 .(يئاشحأ لخاد هب ساسحإلا عيطتسأ ترص ىتح بعرلا تعلبو تممشو تسمل نأ
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 تثدحت ؛مويلا كلذ اهتيقتلا) .هدي ةضبقب هنطب برضي يفحصلا نورابلا ىأر

 تنك مايأ ةريثك دج تارم اهب تملح يتلا نبالا ةلتاق تناك اهنإ تفشتكاو ءاهعم

 .(ًاديحو تكرت دق تنك ةظحللا كلت يف يننأل ,ينتدعاس .ًالفط

 لك ىلع عالطإ:نلع تسيل :نذنل يف تنك زوق نم: رشع نماعلا يف) نوزابلا لاق

 .(؟مويلا كلذ ثدح يذلا ام .برحلا ليصافت

 .(كرابملا حيسملل آدمح) :ًامهم ائيش ركذت مث .(ًادغ

 برحلا مايأ تناكو ءرهش ذنم (اليفافآ) لبج تابنج ىلع نيطبارم دونجلا ناك

 تناك امنيح الإ قلطت ال ,ةقرفتم ةيعفدم نارينو قدانب تاقالطإ :ةئيطب ةئيطب فحزت

 نكامأ يف الإ نوشمتي ال ,قسغلاو ةريهظلاو رجفلا يف ,سانلا ناك .حرقت سيقاونلا

 لماعتلل دودج فمك نومبتيو : اكيرقت ء يش يأ ىلع نيداتعم سانلا ودغي .ةنيعم

 تايلمع كانه تناك ةليل لك يفو ءموي لك نوتومي اوناك ؟احيحص اذه سيلأ .هعم

 نيزجاعلا خويشلا نوطب رقبي ءاهل رصح ال ًاتويب رمدي ىمعألا فصقلا ناك .نفد

 ناك ءيش لك نأك ادب .قدانخلا ىلإ اولزني مل نيذلا كئلوأ يأ .نيجرادلا لافطألاو

 اه ادهنن :ءوسصعتم ةلاحلا فاك لك ل ناين أل ام ىلا لاوتملا كلا ذ نع ريكس

 ايضم دق "مزقلا"و "اهروج" تناك دقف .ًامامت ًاديحو رصبلا ريصق يفحصلا ناك

 ."افوناليف ويرونوه" :نويبرحلا ةداقلا رجتملا يف عمتجا امنيح "وجاب" ىلإ ماعطلا ذخأل

 نلعأ نيح دحأ شهدي مل كلذ عمو .ًارتوتم ناكملا يف وجلا ناك ,"واردب" ؛"ريبكلا واوج"
 اوناك .ءيش لك ملعي ناك .يلاتلا مويلا يف نومجهيس بالكلا نأ "واوج توبا"

 ةعاسلا يف ضرعتلا أدبيسو ؛اهتاعافد فاغضإل ليللا لاوط (سودوناك) نوفضقيس

 (راصنألا) ةداق ناك .مهموجهل ضرعتتس يتلا نكامألا فرعي ناك .ًارجف ةسماخلا

 .انه مهرظتنت تنأ...مهنم لك اهذختيس يتلا عضاوملا ريخ نيددحم .ءودهب نوثدحتي

 نأ ةفاخم لوحتأ نأ يل ريخ ءانه رتاوس ميقنس ...كانه زجاحب عطقي نأ بجي عراشلا

 ىلإ عمتسي وهو ,ليختي نأ نورابلا ناكمإ يف ناك له .قيرطلا اذه نم بالكلا اولسري

 يتلا يه ؟ةقرو ةيأ .ةقرولا ةلأسم تأشن ةلحرملا كلت يف ؟وه هسحي ناك ام .كلذ
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 :ةذلم نا دانا ةع طبعا انه نةقيز اردع اهيءاج لا" رجا" (ناسص) دعا تناك

 .هدهج لذب .اهأرقي نأ هتردقم يف ناك نإ هولأس مث اهضعب نم اعيمج مهسوؤر اوندأ
 ام زومر كفي يك .,ةعمش ءوض يف .ةيظشتملا ةسدعلا ةيداحألا هتراظن ربع اقدحم

 .(ابوتان دسأ)ب يتأي يك ًادحاو "واوج توبا" دفوأف .عطتسي مل هنكل .اهيف

 .(؟ةءارقلا فرعي "دشرملا" يدعاسم نم يأ نكي ملأ) :نورابلا لأس

 "سودوناك" يف نكي مل هنأ ريغ فرعي "افوناليف وينوتنا" ناك) :يفحصلا باجأ
 ةءارقلا فرعي ناك هبلط يف اولسرأ يذلا صخشلا نأ امك .ًاديدحت ةظحللا كلت يف

 ةءارقلا فرعي ناك ."دشرملا" يبراوح نم رخآ ميمح يراوح ..."ابوتان دسأ" ...ًاضيأ

 :("نيودوتاك" قفقعم ناك :.:ةباتكلاو

 لاق .هتدعم ضبقيو مامأ ىلإ ينحني هتلعج ىربك ساطع ةبون هتعطاق ذإ .تمص

 هطوطخ ...ودبي ناك فيك ًاليصفت ىرأ نأ عطتسأ مل) :سّفَتلا دشني وهو كلذ دعب
 ًايفاك ناك كلذ نأ ريغ .لكشلا ىلإ هراقتفا حصألا يف وأ .هلكش .طقف ةيجراخلا

 ىلع ةبدحو لئاه سأر هل ؛ةعبرألا ىلع يشمي ناك .هتيقب نع ةماع ةركف ىلع يلوصحل
 تناك .ةقرولا مهل أرق ."ودارداوك ايرام" ةبحصب ءاجو هبلط يف ام صخش بهذ .رهظلا

 .(رجفلا موجه ناشب "ايلعلا ةدايقلا" تاميلعت

 ام تافاسملا .بئاتكلا عيزوت ...ةكرعملا ةطخ قيمعلا يجشلا يعيبطلا توصلا أرق

 نوضغ يف وه ناك .قاوبألاب ةلسرملا تازاعيإلا ؛تاراشإلا ؛لاجرلا نيب .ايارسلا نيب
 دسأ) يهتني نأ لبقو .(مزقلا)و "اميروج" ةدوع نأشب رثكأف رثكأ ًارعذ دادزي كلذ

 فديتسلا فضقلا ادب. :ًالعفا ذقت لق ةكرعملا ةطخ نم لوألا ءدملا ناك ةءارقلا نيم ( بوتان

 ْ .مهتاعافد فاعضا

 كلت يف تناك طقف عفادم ةعست نأ فرعأ نآلا انأ) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 لك يف ةفيذق ةرشع تس نم رثكأ نوقلطي اونوكي مل مّهنأو "سودوناك" فصقت ةظحللا

 .(انفصقت

 دضنلاو فوفرلاو عقعقت رجتملا فقسل جومملا حيفصلا حئافص عفادملا ريده لعج

 ,خارصلاو ءاهرايهناو تايانبلا راقبنا تاوصأ عامس ًاعيمج مهناكمإ يف ناكو ءزتهت
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 لاق .راغصلا لافطألل يمتحلا ليوعلا عامس ةلصافلا تارتفلا يفو ؛ةضكارتملا مادقألاو

 اوربخأو لخادلا ىلإ اوداع مث ءاوريل جراخلا ىلإ اوضم .(أدب دقل) :(راصنألا) أ

 قيرطلا نأل (دبعملا) ىلا ةدؤعلا اغيطتسي حل امنهنأب (ايوتان دنسآ)و "وةاوداوك ايران"

 ىلع رصت ةأرملا يفحصلا عمسو .عفادملا نارين اهحستكت تناك كانه ىلإ ةديحولا

 (نيعملا) نلإ اهياحطضال ةوغيسةنأ ىلع امسقم "وارح توبا" انهغتقا اريخاو :ةذوعلا

 ءرجتملا (راصنألا) رداغ .ًاتقؤم ًافقوت فصقلا اهيف فقوتي يتلا ةظحللا يف هسفنب

 ًاضيأ امه نّيرداق انوكي نل_ نييح نالزيال اناك اذإ_ (مزقلا)و "اميروج" نأ كردأو

 هرعذ مضخ يف ؛كردأو .وه ناك ثيح ىلإ (ويراغيفود وشتنار) نم ةدوعلا ىلع
 ءانثتساب .قيفر الب مداقلا موجهلا ةموح زاتجي نأ هيلع ًامازل نوكيس هنأ ,يهانتماللا

 .يديألا يعابرلا (سودوناك) لوغو ةسيدقلا

 ريصق يفحصلا باجأ .(؟نآلا ككحضي يذلا ام) :"افارباناك يد" نورابلا لأس

 يف ًاسلاج ثبل .(تقولا كلذ ىتح هايإ يكالتما ينلجخي ام ءيش) :ًائتأتم رصبلا

 "سودوناك" تري دقل) :فتهو ةأجف هسأر عفر مث .هراكفأ ةجل يف اهئات .هناكم

 تريغ ءًارط ءيش لك قوف نكلو ...رشبلا نع :ليزاربلا نع ؛خيراتلا نع يراكفأ
 . ( يسفن نع يراكفأ

 .(لضفألا وحن ًارييغت نكي مل هنإف كتوص ةربن نم ًاجاتنتسا) :نورابلا مدمد

 ”سودوناك" لضفبف .ةطقنلا هذه يف قحم كنإ) :ًاتوفخ دشأ توصب يفحصلا لاق

 دح ىلإ ًاضيأ وه هتلاح كلت نكت ملأ .(يسفن نع ميقس دج ًايأر نآلا لمحأ يننإ

 لعفت املثم ,بقع ىلع ًاسأر هتاداع .هراكفأ ؛هتايح (سودوناك) ريغت ملأ ؟نيعم

 ةرارم هّبلق تألم .ديدج نمو ؟ًاعاعش رياطتتو هماهوأو هتاعانق واهتت ملأ ؟ةيتاع ةعبوز

 ىلع اهبناج ىلإ ”انايتسابس"و يولعلا قباطلا يف اهتفرغ يف يهو ”اليتسا" ٌةروص
 .اهب ةمرغم تناك يتلا تاياورلا نم عطاقم اهعماسم ىلع أرقت امبر .زازهلا يسركلا

 هجولاو ...ةيواسمنلا ةيقيسوملا قيدانصلا ىلإ عمتست اهلعجت وأ ءاهرعش طشق امير

 يتلا ةأرملا_. .نيبكلا هتابخ بخ تناك يتلا ةأرملل «يتانلا «يوزنملا ءريبعتلا نم ىلاخلا

 .ةقانألاو ناوفنعلاو لامجلاو شيعلا ةجهبل هنيعب زمرلا ةباثمب هيلإ ةبسنلاب تناك
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 وينوتنا" تركذ) :ًالجعتم لاقف .هلابب رطخ ءيش لوأب .؛ًادهاج .كسمأ
 هارأ نأ تدتعا .سلف لكل ٌباَّسَح لجرو دوقن باَّقن ؟حيحص .رجاتلا ..."انوناليف

 .(؟رخآلا وه ًاسيدق 95 له ."يبمولاك" يّرهجم اناك .ًاريثك هاخأو

 ةسرامم كانه نكي مل) :ةرخأسلا هتكحض داعتسا دق رصبلا ريصق يفحصلا ناك

 هذه تناك ...ةيندعملا ةيروهمجلا ةلمع لوادتب كلانه احومسم نكي مل .يراجتلا لمعلا

 يف ءاذامل ؟ىرت الأ ,نيينوساملا ,تناتستوربلا ,نيدحلملا ,ناطيشلا ."بلكلا" دوقن

 .(؟مهدوقن تاظفاح ًاقلطم اوسمي ذا وفول ةهلسا نوروز ان "اضتألا" ناك قفار

 .لبخلا نم ةجردلا كلت ىلع نكي مل غامدلا ةسارف ملاع نإف ءنذإ) :نورابلا ركف
 وتحل نع اني اقيق ىيددل ابيل دونم | نب اظفسم |: وه هرتج لطف نانق# راق ني اهتشلابو
 , (هلثق "سواؤونتاك" تناك يذلا

 يضقي نمن اءرما "افوناليف وينوتنا" نكي مل) :لوقي رصبلا ريصق يفحصلا رمتسا
 .اهفرتقا يتلا اياطخلا ىلع امدن هردص ًامطالو هسفن ىلع بيلصلا ةراشإ ًامسار هموي

 ميظنتب تقولا لاوط ًالوغشم ناك .ةسوملم جئاتن زاجنإل افهلتم .ًايلمع ًالجر ناك

 ىلوتي لظ .كلت ةيهتنماللا ةسمخلا روهشلا لاوط .ةكرحلا ةيدبأ ةنكامب كركذي_ نوؤشلا
 كلذ لك طسو كلذ لعفي ناك اذامل .ماعطلا نم ”سودوناك" ةيافك نيمأت رمأ هسفنب

 .(هلخاد يف ام يرس رتو ىلع "دشرملا" برض دقل :رخآ ريسفت ال ؟ثادجألاو صاصرلا

 تنأ ًاسيدق كلعج نم ىندأ وأ نيسوق باق ناك .كب لعف املثم) :نورابلا لاق

 .(رخآلا

 جرخي لظ) :نورابلا هلاق امب يلابي نأ نود هثيدح يف رصبلا ريصق يفحصلا ىضم
 نم ةلق ىوس بحطصم ريغ ؛للستي ناك .ةياهنلا ىصقأ ىتح ماعطلا بالجتسال
 فيك فرعأ انأ .هتازيهجت لفاوق نومجاهي .ودعلا طوطخ نوقرتخي اوناك .هعم لاجرلا
 اولعجي يكل ةريصقلا مهقدانبب ةيمنهج ةبلج نوئدُحي اوناك .كلذ نولعفي اوناك
 وأ ةرشع نوقوسي اوناك كلذ يلت يتلا ىضوفلا ةرمغ يفو .ةروعزم رفت تاناويحلا
 نا نوكشوي ارتاك قيذلا كلوا عيطتسي نكل ب ”سوؤوناك" ىلا اروت رتتغ سيخ

 .(لوطأ ةريصق ةرتف لاتقلا اولصاوي ْنأ كرابملا حيسملل مهتايح اوبهي
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 .(؟تاناويحلا كلت تتأ نيأ نم ملعتأ) :نورابلا هعطاق

 حلوم" نم انادي نينا ناك ىفلا ليفاوقلا وف) ةرسنلا' ربحت ينعضلا لاذ

 (راصنألا) ةحلسأ هنم يتأت تناك يذلا هسفن ناكملا وهو .”اليفافآ" ىلإ ”وتناس

 هتاوق تازيهجتلاب دوزي شيجلا ناك :برحلا هذه بئارغ نم ةدحاو تناك كلت .مهتريخذو
 ( انهم دعا دعا وو

 ةيشاملا نم ريثكلا ناك .اقورسم اكلم "راصنألا" هقرسي يذلا ناك) :نورابلا هوأت

 ًابيرقت تقولا لاوط تناك .اهنم ريسيلا رزنلا ىوس ينم رتشي مل .موي تاذ يل أكلم زعملاو
 يدل .شيجلل نيروجأملا نييسالخلا رقبلا ةاعر نم ةيشام صوصل ناعطقلا نيب نم اهقرسي

 ءانغألاو راقبألا يف هقحب ًابلاطم ةلودلا ىلع ىوعد ماقأ ."واروم" وه ,ةعرزم كلمي قيدص
 .(لقأ ال ."وتناك" نيعبسب هضيوعتب بلاطي هّنِإ .شيجلا دونج اهلكأ يتلا

 الع ا“ 6

 ءيش «ئفاد ساسحإ هيلإ للستي .رحبلا ةحئار "ريبكلا واوج" ممشتي .هتابس هبش يف
 . (دشرملا) لضفب .اهيف رثع ىتلا تاونسلا مكلت يف .ةداعسلا رعشتسي امك هرعشتسي ام

 مدخي ناك يتلا مايألا ءارج هحور يف لمتعي يذلا ملؤملا نايلغلا كلذ نم ةحار ىلع

 اهلالخ ري مل نآلا ىتح تضم ةنس مك .ًانايحأ هدقتفي دحاو ءيش ةمث ءاهلالخ ناطيشلا

 ليوط تقو ىضم دق هنأ ملعي هنكل .هيدل ةركف ال ؟هندب يف هعمسي وأ هقشنتي وأ رحبلا

 ركسلا بصق لوقح نيب دتمملا يلاعلا يربلا ناسللا كلذ ىلع ةرم رخآ هآر نأ ذنم ليوط

 هرّكذت .بورغلا ةدهاشمل يتأت نأ "ويشتوموغ يد ليباسيا اينيلدا" ةديسلا تداتعا ثيح

 ناك ول ىتح هنأب هربخي هيعو نإ :قلق ريغ هنكل .دعب هتنت مل ةكرعملا نأب ةقرفتم تاقلط
 نم يأ الو وه ال ذإ ءقرف يأ لكشي نأ هنأش نم سيل اذه ّنإف ظاقيتسالا ماق أظقيتسم

 ةيقدنبل ةصاصر ةيأ كلي هلوح نم قدانخلا يف نيمثاجلا (يكيلوثاكلا سرحلا) لاجر

 :دوحا ريجتمل ةوراب ةرا يآ للو نكرلا قةاني تاضاسرل ةردكخةنا الو ( يقعبلتالا)

 .ةحلسأ يعناص ىلإ ةرورضلا مهتلوح نيذلا (سودوناك) ودادح اهعنص ىتلا تارجفتملا

 دنع عقاولا دهولا يفو تاعفترملا يف ةنئاكلا فوهكلا هذه يف ءانه مهؤاقب مل «نذإ

 رماوأ نوعبتي مهنإ ؟ضعب قوف مهضععب محازتملا بالكلا مهرظتني ثيح (اليفافآ) مدق
 نآلا يهو (اليفافآ) تغلب دق لترلا تادحو عيمج نأ نم دكأتلا دعبف "واوج توبا"
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 لك ىلع نودوجوملا (راصنألا) ةصانق اهقلطي يتلا نارينلا ببسب ةكرحلا نع ةلّطعم

 يضم .مهئباخمو مهقدانخو مهسيراتم نم اهيلع صاصرلا لباو نورطمملاو لبجلا تابنج

 ةدئاعلا زعملاو ةيشاملاو تازيهجتلاو ةريخذلا ةلفاق ىلع ءاليتسالا ةلواحمل "واوج توبا"

 تايلمعو ناكملا ةيفارغوبوط لضفب لترلا ةيقب نع ةديعب ةفاسم تُفلخت يتلاو دونجلل
 نش يف لمألا "واوج توبا" ودحي ذإو .هلاجرو "وجاب" اهيلع اهسرام يتلا ةقياضملا
 (سودوناك) هاجتاب اهراسم ليوحتو (ساناربما سآ) دنع ةلفاقلا ىلع تغابم موجه

 .(يكيلوثاكلا سرحلا) ىلوتي نأ ىلع همامتها زكري نأ "ريبكلا واوج" نم بلطي هّنِإف
 ثدحي هتابس هبش يف .عجارتلا نع (اليفافآ) دنع ةدوجوملا بئاتكلا عنم ءناك نمث يأب

 ريثكلا اردقن لق اوتزكمنأ وا ءاينغأ اريوكي نا :دنأل نالكلا نابهستت قاشلا دبعلا

 (ساناربما سآ) ىلإ ةدئاع اهقيرط قش ةدحاو ةيرود ىتح لواحت مل هنأل ,لاجرلا نم

 ءدقأ ام اذإ هنأب نوملعي (يكيلوثاكلا سرحلا) لاجر نإ .ةلفاقلل ثدح يذلا ام ىرتل

 عطق ضرغل .مهيلع نإف (اليفافآ) نع يلختلا فدهتسي كرحت ىندأ نايتإ ىلع دونجلا
 بارحلاو ةريبكلا لجانملاو نيكاكسلاب مهيلع مهسفنأب اوفذقي نأ .ءالؤه ىلع قيرطلا
 نوئبتخملا هلاجرو زوجعلا "اريبمكام ميكاوي" اهسفن ةيلمعلا ذفنيسو .رفاظألاو نانسألاو

 يكل عفادملاو تايرعلاو ةاشملا رورمل حتف يذلا بردلا نم رخآلا بناجلا يف عقي نيمك يف

 ىلع درلا ىلع رارصإلا وديدش مهف ,عجارتلا دونجلا لواحي نل .(اليفافآ) وحن مدقتت

 ىلإ اوئفكني نلف ,.(سودوناك١ فصقب كامهنالا وديدشو مهيحانج ىلعو مهمامأ رانلا

 "واوج توبا" نإ) :هتابس يف ركفي .مهروهظ فلخ ثدحي يذلا ام اوري يكل فلخلا

 وه نكي ملأ ؟(اليفافآ) ىلإ بالكلا باذتجا ةيعملألا هتركف نكت ملأ ؟ (مهنم ىكذأ

 رمم يف نيرخآلا ةسلابألا اورظتني يكل "افوناليف" نيوخألاو "واردب" لاسرإب ركف يذلا
 اهتيسو رمل" اودابا تف: رانفتألا) وكنا نبال انت ا هفانتطوت؟ قيس (نيوووكوك)

 رعشيو ًاجاومأ ىريو ,برحلا نع اديعب هلمحت ,هركست اهّنإف رحبلا ةحئار قشنتي
 مونلا نم طسق يأ اهيف لاني يتلا ىلوألا ةرملا يه هذه .هدلج ىلع دبزملا ءاملا تابعادمب

 :لاففلا نس ةعاس ةيعيراو نات دعب

 ."ميكاوي" ءانبأ دحأ هّنِإ ."اريبمكام ميكاوي" نم لوسر هظقوي ًاحابص ةيناثلا يف

 واوج" وحصي نأ ًارظتنم قدنخلا لخاد ربص يف وثجي ؛ليوط رعش هل ,فيحنو ريغص
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 نوداكي ال هلاجر نأ ذإ ةريخذ ىلإ جاتحي يبصلا دلاو نإ .همون نم هسفن "ريبكلا
 هلاجر نأ مونلاب ًالقثم لازيال ناسلب "ريبكلا واوج' حضوي .دوراب وأ صاصر يأ نوكلمي

 موتا "ءازدب نها "زارع ثوبا" نس رابخا ةنا'اوقلك لك انكم كلا قركلفل

 قبستي مل .(ويوروكوك) نم باحسنالا ىلإ هلاجرو "واردب" رطضا دقل :هسأرب ىبصلا
 يف بالكلا مدقت فاقيا اوعيطتسي مل مهّنأ امك .ةحداف رئاسخ اودبكت دقو داتع مهيدل

 :(وومارت)

 مدقتملا شيجلا نأ كلذ ينعي له .ظاقيتسالا لماكب "ريبكلا واوج" رعشي ًاريخأ

 ؟انه ىلإ مداق (وباومرج) قيرط نع

 دق اولتقي مل نيذلا هلاجر عيمجو "واردب" نإ .معن) :”اريبمكام ميكاوي" نبا بيجي

 .("هتنوم وليب" ىلإ ًالعف اوداع

 (سودوناك) ىلإ ةدوعلا :هلعف (يكيلوثاكلا سرحلا) ىلع يغبني ام وه اذه امبر

 نم ةمداق شيجلا ةيقب تناك اذإ ًايمتح نآلا ودبي يذلا موجهلا دض (دشرملا) نع عافدلل

 واوج" ررقي .فرعي ال يبصلا ؟نآلا "اريبمكام ميكاوي" هلعفي يذلا ام .قيرطلا اذه

 .هعم ةلوادملل يبصلا دلاو ىلإ يضمي نأ "ريبكلا

 قباسلا دبعلا ردصي نأ دعبو .موجنلاب ةعصرم ءامسلاو ريخألا هعيزه يف ليللا

 يرخصلا ردحنملا ىلع تمص يف ردحني مهنكامأ نع اوحزحزتي الأب هلاجرل هتاميلعت
 ريبكلا ددعلا كلذ تحت ىري نأ .ظحلا ءوسل ءعيطتسي .ىتفلا "اريبمكام” هبناج ىلإو

 .زوجع ةأرما ةثجو ,دوسلا روسنلا اهرقنت ةروقبملا اهنوطبو ةليتقلا ليخلا موجنلا نم
 ىلوأ ء.هذه طابضلا باود فداص دق ليللا نم ءزجو هلوطب قباسلا راهنلا لالخ ناك

 ىلإ ارطضم ناك .اهنم ًاددع عرص دق هسفن هنأ نم نقيتم هنإ .صاصرلا لباو اياحض

 يف ءيش ىلغأ ,(هتنوموليب)و (دشرملا ؛كرابملا حيسملا)و (بآلا) لجأ نم كلذ لعف

 ىف ام انيشانا ريغ ةرورظلا ىعدعست انوي ةيناث كلذ: لعتر نحف نإ هتايح

 .ًالئاه ًاليوع ةقلطم ضرألا ىلع يوهت تاناويحلا هذه ىري ذإ يناعيو جتحي هلخاد

 .وجلا ىف حوفت ةيئابو ةناتنو ءضرألا ىلع قلدنت اهؤاشحأو ؛ةعاس دعب ةعاس رضتحتو

 قلطي املك هكلمتي ,ةئيطخ باكتراب بنذلاب ساسحإلا اذه يتأي نيأ نم فرعي نإ
 ليخلل ىلوت تناك يتلا ىربكلا ةيانعلا ىركذ نم ئشان هّنإ .طابضلا ليخ ىلع رانلا

232068 



 يف ليخلل ةيقيقحلا ةدابعلا سرغي "ويشتوموغ يدوتربلدا" ديسلا ناك ثيح ةعرزملا يف
 تاناويحلا تفحل ةنكاذلا لقكلا هتذهاشن ننعو :ةدييبقو:ءارحألا ةلامعو ةتزسأ نوفت

 ,ىتفلا "اريبمكام" بناجب ًاينحنم :بردلا رثأ ًايفتقم ىضمي امنيب كانهو انه ةرثانتملا

 ناك يتلا مايألا ىلإ يمتنت ةنيعم ءايشأ لعجي يذلا وه (بآلا) ناك اذإ ام لءاستي

 اذكه ًاليوط هتركاذ يف ثبلتت_ ليخلل هبح .رحبلا ىلإ هنينح لثم_ ًائطاخ اهين

 .هذهك ةيويحبو

 عقو دقل .مرطضي هبلقب سحيو .هسفن تقولا يف زوجعلا ةأرملل تيملا مسجلا ىري
 اهانيعو رمقلا ءوض يف ًاحباس اههجو ناكف .طقف ةليلق ناوث عضب اهيلع هرصب
 اهنيبجو ثعشأ اهرعشو اهيتفش نم ناتئتان ناتيقابلا اهاّنسو نونجم بعر يف ناقلمحت
 .ادخ ة كنج ةفرعم اهفرعي هنكل ء.اهمسا نع هيدل ةركف ال .ةدودشم ةبيطقت يف دماج

 نم ةريبك ةرسأ اهبحصت ديعب نمز ذنم اهيف رقتستل (هتنوم وليب) ىلإ تمدق دق تناك
 ينيط خوك يف مهتوآ نودرشمو تاوخألاو ةوخألا تانب دالوأو دافحألاو تانبلاو ءانبألا
 يذلا لوألا نكسملا ناك .ريغص يفلخ عراش وهو .(عوسي اساراوك) يف عقي ريغص

 ىلإ تداع نيحو .بكوملا يف ذئنآ زوجعلا تناك .(باقرلا عطاق) عفادم اقزم هترجف

 ةوخألا تانبو ءانبأ عيمجو اهتانب نم ثالث اهتحت ضاقنألا نم ةموك اهخوك ناك اهاوأم

 نيتحوجرأ يفو ةيضرألا ىلع ضعب قوف مهضعب ماني ناك ًايبص رشع انثاو تاوخألاو

 نيرشملا) عم (نساتاربما نسآ) هنغ قدانخلا ىلإ تقلسست دق ةأرملا تناك .نيتيكبش

 .دونجلا مدقم راظتنا يف مايأ ةثالث لبق كانه تاعفترملا ىقترا امنيح (يكيلوثاكلا

 نكلو .ءاسنلا ةيقب عم ةبيرقلا ءاملا نيع نم (راصنألل) ءاسملاب يتأتو خبطت تناك

 ةرثعتم طبهتو رابغلا ةجل يف مهرداغت هلاجرو "ريبكلا واوج" اهدهاش قالطإلا أدب امنيح
 نا نودو ءطبب . تعرش ثيح رعقلا يف نئاكلا كلسملا تغلب ىتح ىصحلا ردحنم ردح

 (ةمحرلا ةنعط) مهل دّدستل ىحرجلا دونجلا نيب لقنتلاب تاطايتحا ةيأ اهسفنل ذختت

 اهفسنت نأ لبقو ؛ةيركسع تازب ةيدترملا ثثجلا نيب بقنت اهودهاش دقل .ريغص رجنخب
 ةيلسانتلا مهئاضعأ رتبو مهضعب ةيرعت يف تحلفأ دق تناك ًافتن فتن صاصرلا نم ٌةخز

 ةيعفدملا لاجرو ةاشملا ىري ناك امنيبو .هلك لاتقلا لالخ يفو .اهب مههاوفأ وشحو
 ىلع نوسودي .ضعب ىلع مهضعب طقاستي ,.مهقدانب نارين نوقلطي ,نوتومي مهاري «نورمي
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 ةاجنلل ًابلط رارفلاب نوذوليو ةيعفدملا فئاذق خز نم نوبرهي .مهتحت نم مهاحرجو مهاتوم
 انيع تلظ .ًاحوتفم يقب يذلا ديحولا قيرطلا وهو .(اليفافآ) تاردحنم دادتما ىلع

 زوجعلا ةأرملا كلتل تيملا دسجلا هاجتاب تقولا لاوط فلخلا ىلإ ناتفلتت "ريبكلا واوج"
 .أوت هءارو اهفلخ يتلا

 تاتابن نم ةلقو رابصو يكوش لغد هيلع رشتني عقنتسم هاجتاب همدقت ءانثأو
 ةراص ٌةرفص خفنيو هيتفش ىلإ ةيبصقلا هترافص ىتفلا "اريبمكام" عفري ؛(وريزوبمالا)

 عارذ ىتفلا كسمي .اهيلع ًاباوج ةلثامم ةرفص يتأت .(تيكربلا) ءاغبب ةحيص لثم ودبت
 ةدم الإ يه امو .لحاوكلا ىتح هيف صوغت امهمادقأو .عقنتسملا ربع هدوقيو "واوج"

 وهو هب ةئيلم ةيدلج ةدازم نم ليلب ولح ءام برشب قباسلا دبعلا عرشي ىتح ةزسيجو

 نم عونصم أجلم تحت "اريبمكام ميكاوي" بناج ىلإ هيبعك ىلع ءاصفرقلا سلاج
 .نويعلا نم ةريثك جاوزا ا امنيب ناصغألا

 هقلق ردصم نأ فشتكي ذإ شهدني "ريبكلا واوج" نأ ديب :قلقلا هضمي زوجعلا نإ

 ىلع هآر يذلاو ًاروث نوعبرأ هرجي يذلا عامللا لوطلا قئافلا مخضلا عفدملا وه دحوألا

 نوفسنيس بالكلا ناف "اريداتامالا" 0 اذإ) :بائتكا يف رمذتي .(هيتيوج) قيرط

 يغصي .(دوجولا نم "هتنوموليب" يفتخت فوسلو هناردجو كرابملا حيسملا دبعم جاربأ

 كرايرطب ةنييهمل نافل" اريميمكام يكاوبأ مرتحي هّنِإ .مامتهاب هيلإ "ريبكلا واوج"

 هتيحلو .هيفتك غلبتف تادعج لدسنت ضيبألا هرعش لصخو .نسلا يف نعاط نإ .لجبم
 فنألا اذ ءوجلا لعفب حوفلملا ,ةنحسلا متاقلا ههجو نيزت جلثلاك ءاضيبلا ةريغصلا

 ناك .ةحماج ةقيمع ديعاجت يف ناترئاغلا هانيع ًالألتت .دقعلا ريثك مَرَك معربب هيبشلا

 (وبوروكوك) نيب ةرذو (ًاتوهنيم) اهعرزي ناك ةريبك ضرأ ةعطقل كلام موي تاذ
 ضرألا كلت حلف دقل .(اريبمكام) مساب رمألا عقاو يف ةفورعملا ةقطنملا يف ,(وبوبمارت)و

 هنكل .دودحلا طوطخ لوح هناريج عم ةريثك تاعازن يف كبتشاو رشع دحألا هئانبأ عم

 رشع ينثا اولغشيل (سودوناك) ىلإ ةريبكلا هترسأ عم لقتناو موي تاذ ءيش لك رجه

 هل نأل سارتحاب زوجعلا عم نولماعتي (هتنوموليب) يف عيمجلا نإ .ةربقملا لباقم انكسم
 .سفنلاب زازتعالا يراض .ةيساسحلا غلاب لجر ةعمس

 ناك اذإ ام هنم اومهفتسيل "واوج توبا" ىلإ ةاعس دفوأ دق "اريبمكام ميكاوي" ناك
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 ىلإ بحسني مأ (ساناربما سآ) دنع ةسارحلا لصاوي نأ .نهارلا فقوملا ءازإ ؛هيلع

 :ىسأ هسأر اذه زهي ؟"ريبكلا واوج" يأر ام .دعب باوج يأ قلتي ملو .(سودوناك)

 ىلإ ةدوعلا يف عارسإلا وه ًاحاحلإ رثكأ ودبي ام نإ ةيحان نمف .لمعلا ام يردي ال وهف
 ةيحانلا نم ءنكلو .لامشلا نم موجه نش ام اذإ (دشرملا) ةيامح ضرغل (هتنوموليب)

 ؟هترخؤم ةيامح ًاقح يرورضلا نم نأ ”واوج توبا" لقي ملأ ,ىرخألا

 :(؟ انيديأبا ؟ اذاهايهانغ) :"اريضكاف" ناو

 .(انيدل ام لك يه تناك ذإ .لجأ) :ةناكتساب "ريبكلا واوج" لوقي

 ناعداوتي .(عراشلا رمآ) نم ًاربخ ايقلتي ىتح (ساناربما سآ) يف ءاقبلا ررق

 يف "ريبكلا واوج" عرشي امنيبو .(دشرملا ؛كرابملا حيسملل ًادمح) :دحاو نأ يف امهلوقب

 ا يتلا تارافصلا عمسي .ةرملا هذه اديحو .ديدج نم عقنتسملا ف

 هقيرط قشي امنيبو .هروبع اونمؤي يك (راصنألا) ىلإ ةراشإلا ٌةلسرم (تيكربلا) ٠

 ةروص ليختي نأ لواحي هردصو هيعارذو ههجو عسلي ضوعبلاب سحيو وينو ربع

 .دحلا اذه ىلإ "اريبمكام" سفن يف قلقلا ثبت ىتلا ةيبرحلا ةنكاملا كلت ؛(اريداتامالا)

 يف فوخلا عرزي ناك اذإ رانلل افاذق ًادعرم ًايذالوف ًانينت .ًالاتق ؛ًالئاه نوكي نأ دبال

 لئاه *(بلكلا) ؛(نينتلا) .(ريرشلا) نإ .زوجعلا ”اريبمكام" ةعاجش يف لجر سفن

 ديزملا جز لصاوي نأ هناكمإب ناك ام الإو ,بضنت ال دراوم هلو ,ةقيقحلا يف ةوقلا

 .(سودوناك) دض ةمئاقلا ةكرعملا يف لضفأف د عا نيحلسملا ءادعألا نم ديزملاو

 اوناعي ملأ ؟(هتنوموليب) يف نينمؤملا ناميإ ربتخي (برلا) لظيس ىتم ىلإ :ىرت
 تقولا نحي مل الك ؟ىسألاو نامرحلاو توملاو عوجلا نم ةيافكلا اولمحتي ملأ ؟ةيافكلا

 ءبع نأ امبو .اناياطخ ردقب نوكتس انتراّقك نإ :رّدقلا اذهب (دشرملا) مهربخأ دقل .دعب
 .ربكأ عفدلا نم هتصح نوكت نأ نم صانم الف نيرخآلا ءبع نم لقثأ "واوج" اياطخ

 ال ,"سجرج سيدقلا" بناج ىلإ ؛:ةحيحصلا ةيضقلا لجأ نم ءرملا براحي ْنأ .نكلو

 .ريبك ءازع كلذ يفف .(نينتلا) بناج ىلإ

 (مجرتملا) . ناطيشلا نع ةيانك تايمسملا هذه لك *
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 ىلإ اوقلست دق سارحلاو عولطلاب أدب دق رجفلا نوكي قدنخلا ىلإ دوعي نيح
 ىلع نوقلتسم مهو نيمئان نولازي ال مهعيمجف لاجرلا ةيقب امأ ءروخصلا ىلع مهعقاوم
 هلعجي رفاوح عقوب اذإف .هيف بدي ساعنلاب سحيو "ريبكلا واوج" روكتي .ردحنملا ضرأ
 مهأ .رابغ نم ةباحس مهفلت نومدقتي ناسرف ةرشع د ةيناكل ملح ست لعبت

 رمهني ًاتفاخ لازيال يذلا ءايضلا يف ؟ةلفاقلا ةيامحل نومداق ,تاوقلا ةعيلط ,ةفاشك

 نم تاقلط عمسيو لتلا بناوج نم ةيرودلا ىلع حامرلاو ةراجحلاو ماهسلا نم لباو

 نيدئاع ًابيخ نوقلطنيو مهاياطم ناسرفلا ريدي ."اريبمكام" هيف دجوي يذلا عقنتسملا
 ةيأ يف رهظت فوس ةلفاقلل ةرّزعملا تاوقلا نأ نم نآلا نقيتم هّنِإ لجأ .(اليفافآ) هاجتاب

 ىقبت ام ودعي ال لاجر اهفاقيإ عيطتسي امم دشأ ةفاثكب ءاهل رصح ال دادعأب ةظحل
 (بآل)ل "ريبكلا واوج" يلصيو ؛ىدملاو بارحلاو ديصلا باشنو ساوقأ حالس نم مهيدل
 .هتطخ ذفني يك تقولا "واوج توبا"ل حيتي ىتح

 عطق دق (يكيلوثاكلا سرحلا) ناك تقولا كلذ لولحبو .ةعاسب كلذ دعب نورهظي

 رابصو تاريجشو ةحطسم روخصبو ىلتقلا دونجلا داسجأو لاغبلاو ليخلا ثثجب دهولا
 نم ناتيرس رطضت ثيحب لامكلا نم ةجرد ىلع عّطَقلا ناكو .تاردحنملا نم اهوجرحد

 لباو ىلع ةوالعف .ةريسيلاب مهتمهم تسيل .ةيناث قيرطلا حتفل مدقتلا ىلإ نيسدنهملا

 ربجي ام ,ةريخذ نم مهيدل ىقبت ام رخاب هتبصعو "اريبمكام ميكاوي" هبصي يذلا نارينلا

 عناوملا ةلازإب اهيف نوعرشي يتلا ةظحللا يف تارم ةدع رقهقتلا ىلع نيسدنهملا

 ههبكرو مهيديأ ىلع مهوحن نوفحزي لجر ةئم وحنو "ريبكلا واوج" نإف ؛تيمانيدلاب
 'واوج" نوكي دونجلا نم ديزم رهظي نأ لبقو .يديألاب لاتق يف مهعم نوكبتشيو

 نم ضعبو قدانبلا نم ددعب رفظلا يف نوحلفيو .مهنم اددع اولتقو اوحرج دق هلاجرو

 >رصيو هترافصب ةراشإ "ريبكلا واوج" قلطي نيحو .شيطارخلاب ةئيلملا ةنيمثلا مهبئاقح

 .نيرضتتحم وأ ىتوم .بردلا ىلع نيددمم (راصنألا) نم ددع نوكي باحسلالا رمأب

 نم روخصلا سارتم هيمحي ثيح .ديدج نم ىلاعلا ردحنملا قباسلا دبعلا غلبي نإ امو

 دق ناك نإ تنكفس نك كقولا هل ينسي ىعخ لفسألا نه قلطتملا ضانضرلا لباو

 لمرب هليزي .همد سيل هنكل :لخآ .هيلع روشنم مد كانه : اهل هدم نست حرج

 رهو ؛ىري ؟شدخ يأ لاتقلا مايأ ةثالث لالخ هبيصي الأ (ةيهلالا ةيانعلا) دي يهأ .معان

 هك



 بردلا دادتما ىلع يعابر قسن يف نوريسي نآلا دونجلا نأ ءثهال ؛ءضرألا ىلع ٌحطبنم

 .هيف طبار دق "واوج توبا" ناك يذلا عضوملا بوص نيهجتم .نآلا ًاكلاس ادغ يذلا

 ىلع ذإ ,ةلفاقلا ةيامحل مهقيرط يف بير الب مهنِإ .تائم تائم ؛تارشع تارشع نورمي

 مهدض هلاجرو "اريبمكام"و (يكيلوثاكلا سرحلا) اهذفن يتلا ةلغاشملا لك نم مغرلا

 ال مهَّنِإ .عقنتسملا يف لغوتلا وأ تاردحنملا ءاقترا ءانع ىتح مهسفنأ نوفلكيال مهنإف

 ةصانقلا نم ةريغص تاعومجم اهقلطت قدانبلا نارينب نيحانجلا الك شر نع نوديزي

 .كلذ نم لوطأ "ريبكلا واوج" ددرتي ال .ةدحاو ةبكر ىلع بيوصتلا عضو مهل نوذختي

 رمأب عيمجلا غلبت نم دكأتي .(عراشلا رمآ) ةدعاسمل هلعف عيطتسي امم ديزملا كانه سيل

 .قدنخ ىلإ قدنخ نم هقيرط اقاش .ىرخأ ىلإ ةيبار وأ ةرخص نم زفقيف باحسنالا
 خبطل نئج يتاوللا ةوسنلا نأ نم دكأتيل رخآلا بناجلا ىلإ ًاردحنم مث ةمقلا طخ ًايقترم

 .(هتنوموليب) هاجتاب ادئاع ءرخآلا وه ,لفقي مث .كانه ندعي مل .نلحر دق لاجرلل ماعطلا

 تاناضيفلا يف الإ ئلتمي ال (سراب_ ازاف) رهن نم جرعتم عرف عبتتب كلذ لعفي

 ٍلّشو نم رثكأ ال ثيح ا دادتما ىلع "واوج" ريسي امنيبو .ةريبكلا
 ًايصقتم .ةرخؤملا وحن هقيرط قشي .ًافدأ ودغي درابلا يحابصلا ءاوهلاب سحي .ءاملا نم

 (لاجرلا مأ)و (كرابملا ريغصلا)و (دشرملا بائنيس يذلا نزحلا ىدمب ًائبتتم ؛ىتوملا ددع
 هرّكذي .ملألا هثروي .ءارعلا يف نفعتت فوس ةوخألا كئلوأ داسجأ ْنأب نوملعي نيح

 املأ هديزتو ,ةيقدنبلاب ًةيامرلا مهنم ريثكلا مّلع دق وه ناك نيذلا نايبصلا كئلوأب
 ىلع ىلتت وا وتنال نا نيك نم روستلل اعط ىلإ نوليحشس كرب ونا ةكنرعت
 ؟ةينافلا مهئالشأ ذاقنإ مهل ىنستيس فيك ؛نكلو .ةالصلا مهدوحل

 دحا لوقي .(اليفافا) بوص نم ةمداق تاقلط نوعمسي ةدوعلا قيرط لاوط

 نيذلا ”اليمارت"و "ودارداوك هينام”و "وجاب" عيطتسي ْنأ بيرغلا نم نإ (راصنألا)
 ركذتي .تقولا كلذ لك قالطإلا اولصاوي نأ ,ةهبجلا كلت نم بالكلا ىلع رانلا نوقلطي
 مكلت يف نيطبارملا لاجرلل اهمظعم يطعأ ةريخذلا تمسُق امنيح هنأب "ريبكلا واوج"
 كانه ىلإ اوبهذ نووادجحلا قتح :(ًاليفافآ)و (هشئوموليب) نيب ارتاس ةلكشملا قدانخلا

 عنصل صاصرلا ندعم رهص ىف اورمتسي يكل مهخنانمو مهنيدانس نيبحطصم

 (سودوناك) اهيف ودبت يتلا ةظحللا يفف كلذ عمو .نيلتاقملا نم ةبرقم ىلع تاقالطإلا
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 ةيودي لبانق رجفت نع مجان هنأ دبال ناخدلا نم ةريغص بحس تحت مهرظان مامأ

 ثعبت سلكلاب ةضيبملا نكاسملاو دبغملا جاربأو ءامسلا ىف ةيلاع نآلا سمشلا)

 .هانيع فرطت .ديعسلا أبنلا ةأجف رزحي "ريبكلا واوج" نإف .(نيعلا رهبت تاساكعنا
 نم .(كرابملا حيسملا دبعم) نم ةلصاوتم تاقشر نوقلطي مهنإ .نراقي ءبسحي ءرظني
 -_ ازاف) داهو نع ًالضف .ةربقملا يف ةماقملا سيراتملا نم ء(وينوتنا وتناس) ةسينك

 نايك اظحلب كلذ: ةغ ؟ةتشذلا كلت نك تءاسؤا نف.:(ايلفااذتزاف) و( نسوان

 :"واوجا تونا" نم ةلاسرب "ىبص'

 .(!"سودوناك" ىلإ ةدوعلا ماطتسا دقل نذإ) :قباسلا دبعلا فتهي

 نم تالومحو ةيشاملا نم سأر ةئم نم رثكأ ابحطصم) :ًاسمحتم يبصلا بيجي

 دقل .دورابلا نم ةريبك ليماربو ةيوديلا لبانقلاو قدانبلا شيطارخ نم قيدانصو قدانبلا

 .(ًامحل نآلا نولكأي "هتنوموليب" يف نم عيمج مه اهو ؛بالكلا نم هلك كلذ قرس
 ديري .هلاعفنا حبكيو يبصلا سأر ىلع نيتميسجلا هيفك ىدحإ "ريبكلا واوج" عضي

 "وجاب" زيزعتل (ايلف ادنزاف) ىلإ يضمي نأ (يكيلوثاكلا سرحلا) نم "واوج توبا"
 هلاجر ”ريبكلا واوج" دوقي ."افوناليف" لآ نكسم يف هيقتلي نأ قباسلا دبعلا نمو
 هيمحت فوس ةتيم ةيواز وهو ,.(سراب_ ادنزاف) بناج ىلإ دتمملا خاوكألا فصب ًارورم

 نم ةهاتم دجوت ثيح (ايلف ادنزاف) ىلإ هنمو ,(اليفافآ) نم ةمداقلا قدانبلا نارين نم

 يهو .ناكملا ضرأل ةجرعتملا سيراضتلا لضفب تميقأ رتم وليك اهلوط رئافحلاو قدانخلا
 نإ .دونجلا نع ةدراي نيسمخ ءاهز ىوس دعبت الو (هتنوموليب) نع لوألا عافدلا طخ

 .هتدوع ذنم ةهبجلا هذه ةرمإ ىلوتي "وجاب" (ولكوباكلا)

 ةفاثك ببسب ًائيش ىري نأ عيطتسي الأ داكي (هتنوموليب) "ريبكلا واوج" غلبي نيح

 طقف عمسي ال وهو ,ةفيثك قدانبلا نارين ْنِإ ءيش لك ملاعم سمطت يتلا رابغلا ةباحس
 قافطصاو ناردجلا رايهناو فوقسلا مشهت توص لب ناذآلا مصت يتلا قدانبلا تاراجفنا

 طقاستت ال نيأ فرعي اذهف :هدي نم "يبصلا" هدوقي .عّلضملا حيفصلا حئافص
 سانلا ملعت عفادملا قشرو صاصرلا لباوب نيئيلملا نيمويلا نيذه لالخ يفف .تاصاصرلا

 ةنيعم اياوز نمو ةنيعم عراوش ربع الإ ًاباهذو ةئيج نوضمي ال اوراصو نامألا ةيفارغج
 دق "واوج توبا" ناك يتلا ةيشاملا امأ .ةفيثكلا نارينلا نم اومتحي يك عراوشلا يف
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 ةريظح ىلإ لوح يذلا قيضلا (وتناس وتيربسا ود) عراش يف نآلا رحنت اهّنإف اهب ىتأ

 .مهصصح نورظتني لافطألاو ءاسنلاو خويشلا نم ليوط فص ةمثو .خلسمو ةيشام

 ليماربلاو ةريخدلا قيةاتص ةزنك تعدي ايركسع ابيكم (هدئارغ قيماك) ةيبثن ايثنن

 نيداغ نيحئار (راصنألا) نم ريثكلا كمهني يتلا دورابلاب ةئيلملا ةريغصلاو ةريبكلا

 بئاستكلا مسو حوضوب لمحت اهّنِإف ةنحشلا هذه تلقن يتلا لمحلا لاغب امأ .اهنيب
 اجيحش قلطت اهنإ .ةيماد طايس راثأ اهضعب ىلعو .اهل ةعبات تناك يتلا ةيركسعلا

 همهتلت قفان ريغص رامح ىلع "ريبكلا واوج" انيع عقت .ةرماغلا ةبلجلا ءارج ابوعرم

 "افوناليف ويرونوه"و "وينوتنا" حملي .بابذلا نم بارسا طسو ءاهنادبا ترمض بالك

 قيدانص عيزوت ىلع ,تاراشإلاو تاحيصلاب ؛نافرشي امهنإ :ةيبشخ ةصنم ىلع نافقي

 نكاسملا بناوج نيمزالمو نيضكار (راصنألا) بابش نم جاوزأ اهب يضمي يتلا ةريخذلا
 يذلا "يبصلا" لثم .ًاليلق الإ ًالافطأ مهنوك ىلع ديزي ال مهضعب نإ .بونجلل ةهجاوملا
 ىلع هدوقي لب ةدحاو ةظحل ىتح "افنوناليف" نيوخألا ةيؤرل يضمي هعدي نل يذلاو هعم

 دح ىلع .هرظتني ثيح (سودوناك) نامرهق راد موي تاذ ناك ام ىلإ فرجعتم وحن

 ًةاعس (هتنوموليب) لافطأ مدختسي نأ "وجاب" ةركف ةركفلا تناك .(عراشلا رمآ) .هلوق

 لآ رجتم يف انه ؛حارتقالا اذه مّدق امنيحو ."نايبصلا" مساب نآلا نوفرعي نيذلا مهو
 نيلوؤسم ريغ ءالؤهف .راطخألاب فوفحم كلذ نإ "واوج توبا" لاق .ًاديدحت "افوناليف"

 ناك هتبرجت يفف :سكعلا ًايعدم ّرصأ "وجاب" نأ ديب .مهتركاذ ىلإ نوكرلا نكمي ال امك
 ناك دقل) :قباسلا دبغلا ركفي .نيدماصو نيصلخم كلذكو ءءافكأ :نيعيرش لافطألا

 اهبحاص نوكي ىتح هدي قلطت نل يتلا ةريغصلا ديلا ىلإ ىري وهو .(قح ىلع "وجاب"
 ءوده يف برشيو لكأي وهو دضنلا ىلع ليمي يذلا "واوج توبا" ىلإ ًامامت هلصوأ دق

 ىلع هرصب عقي امنيحو .(اريصن) رشع انثا امهب طيحي "واردب" ىلإ يغصي امنيب
 مب هربخي نأ "ريبكلا واوج" ديري .ةرارحب هحفاصيو وندي نأ هل ريشي "ريبكلا واوج"
 كاذو ةريخذلا كلتو ةحلسألا هذه لك ىلع هلوصح ىلع هئنهي نأ .هركشي نأ ءسحب

 ىوس دحأ ال :هجرحيو هفيخيو .ًامئاد لاحلا يه امك .هحبكي ام ًائيش ّنكل :ماعطلا

 كارشإ نع هعنمي لازيالو هتلوفط ذنم ناك يذلا زجاحلا كلذ رسك ىلع رداق (دشرملا)

 ىلعو .مهروهظ ىلع تبري وأ هسأر مهل زهي ْنأب نيرخآلا ييحي .ةميمحلا هرعاشم سانلا
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 نم ًانحص "اينيلدراس واسنسا" عضت .هيبعك ىلع صفرقيف تيمم بعتب رعشي ةرغ نيح

 برحلا .نمزلا نم ًةدم ءىسني .هدي يف ءام ةرجو (توهنيملا) نم ةبجوو قولسملا محللا
 نيرخآلاو "واردب"و "واوج توبا" نأ ظحالي غرفي امنيحو .مهنب برشيو لكأيف ءوه نمو
 .ًاراذتعا ئتأتي .جرحلاب سحيف .هغارف نيرظتنم ء.تمص يف نوفقاو

 ىصع ٌريده هعفري امنيح (سائنربما سآ) يف لصح ام مهل هحرش ةرمغ يف هنإ

 ؛كارح الب ةليلق يناوث عيمجلا ثبلي .هدسج يف مظع لك جريو ضرألا نع فصولا ىلع

 ىلع ةعوضوملا عئاضبلاو فقسلاو روخصلاب نوسحي مهو مهناذأ ىلع مهيديأو نيضبار

 ةجرلا نم ةعطق فلأ ىظشتي نأ كشوي ناك ءيش لك نأكو زتهت رجتملا فوفر
 .راجفنالا يلت يتلا ةيهتنماللا

 لحولا نم ةيمكب ىطغم رجتملا هلوخد ءانثأ زوجعلا "اريبمكام ميكاوي" رأجي
 توبا" اي ىرت الأ ؟اعيمج متنأ .ينعأ ام نورتأ) :زّيمم ريغ ًاصخش هليحت داكت رابغلاو
 .(؟ اذه "اريداتامألا" عفدم وه لوغ يأ "واوج

 "ريبكلا واوج' بحطصا دق ناك يذلا يبصلا ”واوج توبا" رمأي ؛هيلع درلا نم ًالدب

 دقو امهنيب نم رهظي نيتللا "واردب" يعارذ ىلإ هب فذق دق راجفنالا ناكو_ كانه ىلإ

 حيسملا دبعم) تسم دق عفدملا ةفيذق تناك اذإ ام ىري يكل يضمي نأ_ ههجو فوخلا لش

 نأ دنيب .ًاثيش لكو سلجا نأ "اريبمكام" ىلإ ريشي مث .ئذأب (سدقملا ءرحلا) وأ (كرابملا
 اينوتنا" اهايإ هلوانت يتلا محللا ةعطق مضقي وه امنيبو ءلماش بارطضا عيرص زوجعلا
 .تقملاو فوخ اب عرتم توصبو عاطقنا الب (اريداتامألا) نع همالك لصاوي "اينيلدراس

 .(اننفدي فوسلف ام ًائيش لعفن مل نإ) :مغمغي "ريبكلا واوج" هعمسي
 ةيئانتسك ليخ نم ةبكوك ؛ءينه ملح يف ؛هينيع مامأ "ريبكلا واوج" ىري .ًةتغب

 وجلا رطعتي .ضيبألا رحبلا دبز .ًابثو جلتو يلمر ئطاش ردح بخت ةيويحلاب ةمعفم

 اهتثب يتلا ةجهبلا نأ ريغ .قوحسملا بصقلاو ركسلا سبدو ركسلا بصق لوقح ةحئارب
 ةدوربلا فيطللا طيحملا جاومأ يف ىلذج لهصت يهو عماللا اهميدأب ليخلا هذه ةيؤر
 .كلت ةلاتقلا برحلا ةنكام ةهوف رحبلا عاق نم ةأجف غزبت ذإ اهل ّدح عضو ام ناعرس

 (وبماكوملا) سوقط يف ئلألتم فيسب "يسوسكوا" هحبذي يذلا "نيّنتلا" امك رانلا ثفنت

 .هبعر هظقوي .("ناطيشلا" زوفي فوسل) :دعأر توص يف مهدحأ لوقي .ةيرحسلا
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 صاخشأ ةثالث ىري ءيطفن سونافل عطقتملا ءوضلا يفو .ًاساعن ةقبدلا هنوفج ربع

 ."ميكاوي" بألا ةبحصب (هتنوموليب) ىلإ مدق يذلا "'مزقلا"و ,ىمعألاو ,ةأرملا :نولكأي

 مدنلا نم ةجردب رعشي .تاعاس مان دقل .دحأ رجتملا يف قبي ملو ءلح دق ليللا ناك

 .(؟ثدح يذلا ام) :هيمدق ىلع بثي وهو فتهي .ظاقيتسالا ماق ظقيتسي هلعجت

 .اهنع اثحب ءاوشع سمل ضرألا سملتت هعباصأ ىريو محل ةعطق ىمعألا طقس

 ةيلظلا هتروص ىريو :(مانت كوعّدَي نأ مهتربخأ) :لوقي "واوج توبا" توص عمسب
 عرشيو (دشرملا ؛كرابملا حيسملل ًادمح) :قباسلا دبعلا متمتي .ةمتعلا نم غزبت ةنيتملا

 ال_ "ريبكلا واوج" اي مونلا ىلإ ةجاحب تنك) :هعطاقي (عراشلا رمأ) نكل راذتعالاب

 ظحاليو ,يطفنلا سونافلا بناج ىلإ ليمرب ىلع سلجي .(مون الب ةايحلا عيطتسي دحا

 نوضغ هتهبج وسكتو .ناترئاغ هانيعو ,ىتوملا بوحش ههجولو .كهنم هنأ قباسلا دبعلا

 .(دعاست ءودعت ,براحت تنك ؛ليخلا نع يمالحأ يف ًاهئات تنك امنيب) :ركفي .ةقيمع

 امهتيحان "مزقلا" مدقم ظحلي ال داكي ثيحب ربكلا نم ةجرد ىلع بنذلاب هساسحإ نإ

 .هيلإ اهررمي اهنم "واوج توبا" برشي نأ دعب .ءاملاب ىألم ةحيفص ًالماح

 نيح نمو .(اليفافآ) نع اوحزحزتي مل نودحلملاو .(مرحلا) يف ملاسو ْنمآ (دشرملا)
 يذلا ام) .بعتملا "واوج توبا" هجو قلق ريبعت ولعي .قدانب نارينل قشر عّمسي رخآ ىلإ
 (عراشلا رما) هيلإ رظني .(؟هيدؤا نأ عيطتسا ام ءيش كانه له ؟"واوج" اي ثدحي

 مايألا ذنم ,ملعي ناك قباسلا دبعلا نإف ثيدحلا نالدابتي ام ًاردان امهّنأ عمف .نانحتب

 نكي قباسلا تاباصعلا لجر نأ :نكامألا ىتش يف (دشرملا) عم اهيف نالوجي اناك يتلا

 امهسحي نيذللا باجعإلاو مارتحالا اهيف رهظأ يتلا تابسانملا تددعت دقل :ًامارتحا هل

 .ههاجت

 تاكسإل "اليفافآ" ةمق قلستب هؤانبأو "اريبمكام ميكاوي" موقيس) :هل لوقي
 ىمعألا يوليو لكألا نع ضرألا نودعتقملا ةثالثلا صاخشألا فقوتي .(”اريداتامألا"

 نع ةرابع يه ىتلا ةسدعلا ةيداحألا ةراظنلا كلتب ىنميلا هنيع تقصتلا دقو هقنع

 اوحلفأ ام اذإ نكلو .كلذ غولب يف ةبوعص نوهجاويس) .ًاعم ةغّمصم جاجز نم اياظش

 وه كاذنآ هولعفي نأ مهيلع ام لك .ريسي كلذ .لمعلا نع هولطعي نأ مهناكمإب نإف

 :(ةلردقلا نهض ريعفت وأ همن نيعتعلا ةنلا ونت
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 هتروسام وشحأ فوس ؟مهعم بهذأ نأ عيطتسأ له) :ًاعطاقم "ريبكلا واوج" لوقي

 . (اروثنم ًاراثن اهرجفأو دورابلاب

 .كانه ىلإ دوعصلا يف "اريبمكام" لآ ةدعاسم عيطتست) :"واوج توبا" بيجي

 وه كيلع ام لك ."ريبكلا واوج" اي مهعم هلك طوشلا عطق عيطتست ال كنكل

 .(ضمنل .ايه .مهرارق .مهتطخ اهّنِإ .كانه ىلإ ءاقترالا يف مهتدعاسم

 ولح توصب هل لوقيو "واوج توبا" ىلإ "مزقلا" يضمي ناكملا نارداغي امه امنيبو

 "ةلوثمألا ةعيظفلا ناطيشلا تربور ةياكح" كيلع صقأ فوس ,تئش ام ىتم) :فلزتم
 .هيلع دري نأ نود ًابناج قباسلا تاباصعلا لجر هّيحني .("واوج توبا" اي

 .ةدحاو ةمجن ءامسلا يف تسيل .دئاس بابضلاو داوسلا كلاح مالظلا ؛جراخلا يف

 نم يأ نم ءايض الو ؛(هدنارغ وبماك) يف حبش يأ ىري الو ءعمست قدانب نارين ال
 لاح (وبماكوملا) فلخ رئاظح ىلإ اهيلع ىلوتسملا تاناويحلا تديتقا دقل .نكاسملا

 امنيبو .فاجلا مدلاو محللا ةحئار قيضلا (وتناس وتيربسا) عراش نم حوفت .ليللا لولح

 بابذلل ىصحي ال يذلا ددعلا يعي هنإف "اريبمكام" لآ ةطخ ىلإ "ريبكلا واوج" عمتسي

 نايضهي .ًابيقنتو أشبن اهيف بالكلا ثبعت يتلا ةروحنملا تاناويحلا اياقب ىلع موحملا
 نم ةنصحملا سئانكلا نيب ةنئاكلا ةيوتسملا ضرألا ةحسف ىلإ (هدنارغ وبماك) ربع

 قيدانصلاو روخصلاو قوباطلا نم ةثلثمو ةجودزم زجاوحب ةعبرألا اهبناوج عيمج

 حيفصلا ليماربو باوبألاو ليماربلاو ةبولقملا تابرعلاو بارت ةءولمملا ةريبكلا ةيبشخلا

 ضرألا ىلع نوقلتسم نآلا مه .نيحلسملا لاجرلا نم دوشح اهفلخ قدنختت .داتوألاو

 ةمث عراوشلا دحأ ةيواز يفو ؛:ةريغص رماجم لوح ثيدحلا فارطأ اوبذاجتيو اوحاتريل
 لاوط رهسلا ةمواقم لاجرلا ردقي ال مل) :ابذعتم ركفي .راتيغ ةبحاصمب ينغي مهنم عمج
 يدبألا قارتحالا وأ مهحاورأ ًداقنإ نازيملا يتفك يف حجرأتي نيح ىتح مون نود نم ليللا
 .(؟منهج ران يف

 ةءولمملا قيدانصلاو لمرلا سايكأ نم لاعع سارتم فلخ أّبخملا (مرحلا) باب دنع

 زوجعلا ."اريبمكام" لا امهراظتنا ءانثأ (يكيلوثئاكلا سرحلا) لاجر ىلإ ناثدحتي ًابارت

 هنهذ يف "ريبكلا واوج" راتخي .نآلا (دشرملا) ةرضح يف مهتاجوزو رشع دحألا هؤانبأو
 (دشرملا) هلوقي ام عمسي نأ دوي هلا هلا فردت دعم بألا بحطصيس ءانبألا يأ
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 انيع نوكت نوجرخي امنيحو .كرابملا حيسملل ًءادف ةيحضتتلا هذه ميدقت نأشب هترسأل
 سارتملا ىتح "ودارداوك ايرام" مألاو (كرابملا ريغصلا) مهبحصي .نيتعشم زوجعلا

 ريغ .تايكاب نرجفنيو مهب نثبشتي يتاوللا مهتاجوز "اريبمكام" لآ قناعي .مهناكرابيو

 يضق .ليحرلل فزأ دق تقولا نأب هلوقب دهشملل ةياهن عضي "اريبمكام ميكاوي" نأ
 .ةالصلا ةوالتل (دبعملا) ىلإ (كرابملا ريغصلا) عم ءاسنلا

 يتلا تادعملا نوطقتلي (ايلف ادنزاف) دنع ةنئاكلا قدانخلا بوص نوهجتي امنيب

 .قراطم ,سوؤف ,تاقينجنم .داتوأ ,ةضرعتسم نابضق :اهب رمأ دق "واوج توبا" ناك

 سرسحلا) نأ "واوج توبا" مهل نيبي امنيب ؛ةملك نود نم هؤانبأو زورجعلا اهلوادتي

 "اريبمكام" لآ فحزي امنيب يهيوق موجه نشب بالكلا هابتنا فرحيس (يكيلوثاكلا

 .(هعضوم اوددح دق "نايبصلا" ناك نإ َرْثل) :لوقي .(اريداتامآلا) بوص ًادوعص

 دقعادل همز ”زارجا ةتاقتلا ىو كل "نسا نكد فيقوم اوويس نقل زك
 (ويرام هتنوم) ءارو .لوألا عفترملا ىلع دوجوم (اريداتامآلا) نإ .(ايلف ادنزاف)

 ةءولمم سايكا نيب دحاو فص يف اهوعضو .لوألا لترلا عفادم ةيقب بناج ىلع ؛ةرشابم

 ةامرلا طخو مارحلا ضرألا ازاتجا نأ دعبو ؛كانه ىلإ "ناّيبص" فحز دقل .روخصلاب

 نوكي نأ اهرادحنا داكي يتلا (اليفآ) بناوج ىلع ةسارح عقاوم ةثالث ايصحأ .ىلتقلا

 .ايدومع

 ةهاتملا ربع لسنيو "وجاب" عم "اريبمكام" لاو "واوج توبا" "ريبكلا واوج" كرتي

 نم .(سراب_ ازاف) رهن ةيذاحملا هذه ضرألا ةعقر دادتما ىلع ترفح دق تناك يتلا

 اوغلب نإ ام نيذلا دونجلاب باقع أاوسأ اوعقوأ دق (راضنألا) ناك ءرئافحلاو قافنألا هزه

 وحن لبجلا بناوج ردح اوعفدنا ىتح (سودوناك) ىلع مهراصبأ تعقوو تاعفترملا

 مث .مهكلاسم يف مهفقوأ عيظفلا صاصرلا لباو نأ ريغ .اهلفسأ يف ةمئاقلا ةنيدملا

 ًاضرأ نيحراطتم .نيمداصتم ءرئاود يف نوضكارتيو مهباقعأ ىلع نودتري مهلعج

 مدقتلا ىلع الو رقهقتلا ىلع نيرداق ريغ مهنأ اوفشتكا امنيح ؛ًاضعب مهضعب سودي
 ةماقإو ضرألا ىلع ءاقرالا ناك ديحولا مهرايخ نأو ةحنجألا ةيحان نم رارفلا ىلع الو

 بدينا اريثك دفين :نييئاتلا رابسألا) نيينقيرط "ينكلا و ارخا نلت .تاعاقدلا

 حرشبو (يكيلوثاكلا سرحلا) نم ًالجر نيعبرأ ظقوي .هملكيل سيراتملا ىلع نم سراح
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 يف ةمودعم نوكت نأ تداك تاباصإلا نأب ملعي نأ هشهدي ال .هلعف ددصب مه ام مهل

 نأب ةقيلخ ناكملا ةيفارغوبوط نأب أبنت دق "واوج توبا" ناك دقف .هذه قدانخلا ةهاتم
 .رخآ ناكم يأ نم ربكأ ةيامح (راصنألا) حنق

 دجي نيعبرألا (يكيلوثاكلا سرحلا) لاجر عم (ايلف ادنزاف) ىلإ هتدوع ىدل
 يدتري نأ ديري (ءراشلا نما ) نإ' ذإ «لادخ ةزممغ ىف "اريسكاس مكاري" و "راو ةوبا"

 .عفدملا عضوم ىلإ لوصولل مهتصرف نسحيس كلذ نأب ًالئاق دونجلا يز "اريبمكام" لآ
 .ءابإب كلذ ضفري "اريبمكام ميكاوي" نأ ريغ

 . (منهج ةنعل يب لحت نأ ديرأ ال) :ًارمذتم لوقي

 د[ انحا كئاتباوهتنأ كتدوغ .نمضي.نأ هناش نم نا لي هقلذ نوكيول]-

 .(نحن اننأش نم يئانبأ ةايحو يتايح) :زوجعلا دعرب
 كنف ننال" نورك نأ يعع مقل لغم انه لعق ):: انلدكيسم "ةاوح توبا كوش

 .(نذإ

 .(دشرملا ؛كرابملا حيسملل ادمح) :اعدوم زوجعلا لوقي

 هسفن عم ةميتش "ريبكلا واوج" قلطي .رمقلا غزبي مارحلا ضرألا نولخدي امنيب
 لالظلا بحاشلا هؤوض ددبي مجحلا لئاه رودم رفصأ رمق هنإ .نومتمتي هلاجر عمسيو
 لبجل محافلا داوسلا اهبجحي عرزلا نم ةيلاخ ءادرج ضرأ نم ادادتما فشكيو

 "ريبكلا واوج" عيطتسي ال .ردحنملا مدق ىتح "وجاب" مهبحصي .اهقوف نئاكلا (اليفافآ)

 هل ىنست دق ناك فيك :قباسلا يف لعف امك اهسفن ةركفلاب ايلم ريكفتلا نم هسفن عنم

 مك ."وجاب" هجو ىلإ ةيبناج ةرظن سلتخي ؟نيظقي نولازي ال عيمجلا ناك امنيح ماني نأ
 قيرطلا دادتما ىلع بالكلا لغش دقل ؟ةعبرأ ,ةثالث_ مون الب نآلا ىتح ىضمأ ًاموي

 .(سانربموا سأ) و (وكيجنا) يف مهيلع صنقلا ران قلطأ دقل ,(وتناس هتنوم) نم هلك

 هلعاف يذلا وه اذهو كانه نم مهيلع ةرركتم تامجه نشل (سودوناك) ىلإ داع دقل

 ةوالع .«نيرخآلاو هدوقي .ًايئان ؛ائداه ؛ًاطيشن لازيال نآلا وه اهو ءنآلا ىتح نيموي ذنم

 واوج" ركفي .ردحنملا ءاقترا يف مهتدايقل هلحم نالحيس نيذللا "نييبصلا" ىلع
 ينلعج يذلا وه ناطيشلا) :ركفيو .(مون نم ٌهَنس هذخأت نأ هنأش نم ناك ام) :"ريبكلا

 (دنشرملا) انيحتم يتلا ةفينامظلاو :تمرصتلا يتلا نيسنلا نمر كعرلا ناسف لقي دا ءانأ
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 مويلا كلذ رصع يف هندب يف لح يذلا تيرفعلا نأب كشلا هبذعي ام دشأ ام .هايإ

 .هحورل دوسألا مالظلا يف موحي لازيال "ويشتوموغ يد اينيلدا" لتق نيح يصقلا

 .ديدج نم هيلع ةنعللا لازنإل ةبسانملا ةظحللا أرظتنم

 اذإ ام ”واوج" لءاستي .يدومعلا هبش رعولا لبجلا هجو مهمامأ ةأجف حولي
 نقر: ىلعتلا ةاهرلا كلضرزلا ةرعات 'ىيقر تليق قرجفلا" ريشا" عطس
 بناج عفترم دنع اوطقس دقو .ةعيلطلا اوناك .مهنم ريثكلا ةمث .رمقلا ءوض يف حوضوب

 رارزأ ىري نأ "ريبكلا واوج" عيطتسي .(راصنألا) لباو مهدصح نأ دعب هسفن لبجلا
 .ءايضلا هبش يف ًالألتت مهتاوسنلق ىلع ةبهذملا تاراعشلاو مهرودص ةقطنأ ىلع ةنيزلا

 فحزلا يف "ناّيبصلا" عرشبو «ىرت ال داكت هسأر نم ةراشإب نيرخآلا "وجاب" عدوي
 نيرذح دج نوقلستي .(يكيلوثاكلا سرحلا) لاجر مهيلي .كلذك ةعبرألا ىلع اثبشت

 ةشخشخ ناف تاوصا نم نوردصي ام ةلق ءازإو .مهعمسي نا ردقي ال "واوج" نا ىتح

 نمو .حيرلا لعفب ةرداص اهنأك ودبت لبجلا بناج ردح ,مهتكرح لعفب .جرحدتملا ىصحلا

 مهارتأ .(هتنوموليب) نم عفترت ةلصتقم ةمدمد عمسي نأ عيطتسي .لفسألا نم .هئارو

 (سودوناك) اهدشنت يتلا ليتارتلا يهأ ؟ةسينكلا ةحاس يف (ةيدرولا) ةالص نولتي

 عمسي نأو «ًاراونأ ,تاماق ىري نأ نآلا عيطتسي ؟ةليل لك مويلا ىتوم نفدت نيح
 :ثدحي. دق ام: لكل ادادعتسا هنالضع لك شريف هفافأ ةيرشب اتاوضأ

 ةعبرأ ةمث :ةسارح ةطقن نم ةبرقم ىلع مهّنِإ .اوفقوت ْنأ مهل "ناّيبصلا" ريشب
 .ركسحملا ران جهو ءازإ ةيلظلا مهروص نيبت دونجلا نم ددع مهءاروو نيفقاو سارح

 :تاملكلاو كهنملا هسفنت "ريبكلا واوج' عمسيو هنم ًابرتقم زوجعلا "اريبمكام" فحزي

 مكعم كرابملا حيسملا نوكي نأ ىسع) :هسأرب ئموي .(رانلا قلطأ ةرافصلا عّمَسَت نيح)

 نوؤوني مهو رشع ينثالا "اريبمكام" لآ علتبت ةمتعلا ىري .("ميكاوي" ديس اي .,ًاعيمج
 "يبصلا" امأ .مهدوقي يذلا ”يبصلا" مهعمو .مهسوؤفو مهنابضقو مهلواعم ةأطو تحت

 .هلاجرو "ريبكلا واوج" عم قاب هّنِإف رخآلا
 ةرافصلا راظتنا يف ءرتوتم هيف بصع لكو مهنيب كانه "ريبكلا واوج" ثبلي

 يح ليرط: دج ليوط تقولا ( اريذاتامآلا) 'ارغلب دق "اربيسكام".لآ نأ ىلإ ةريبتملا

 عيمج ىلع ىغطتل ًائجافم ًاديدم ًاليوع .يتأت اهب اذإف ,ًاقلطم اهعمسي نل هنأ هل ودبي
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 قشي لباو قلطني .سارحلا ىلع لاحلا يف رانلا هلاجرو وه قلطيف ,ىرخألا تاوصألا

 .ركسعملا ران ءافطإب دونجلا موقيو ءىضوف كلذ يلت .هلوح نم تاهجلا عيمج - نم ناذآلا

 ريغ تاقلطلا نإ ذإ مهعضوم اوفشتكا دق اونوكي مل مهنكل ,لع نم رانلا نوقلطي

 .مههاجتاب ةبوصم

 ريجفتو رانلا قالطإب نوعرشي ةظحل دعبو .مدقتلاب هلاجر "ريبكلا واوج"رمأي
 رماوأو ًاتاوصأو ودعت ًامادقأ نوعمسي ثيح :ركسعملا ىلع ةملظلا يف ةيرانلا تاعقرفملا

 يف ًايمر كانه نأ كلذك ودبي .يغصيل مثجي هتيقدنب يف ام "واوج" غرفي ًاملاح .ةشوشم

 لاجر عم ةشوانم يف نوكبتشم "اريبمكام" لآ نأ ىرتأ .(ويرام هتنوم) هاجتاب ,ىلعألا
 هلاجر كلهتسا دقل .كانه ىلإ دوعصلا نم ىجرت ةدئاف ال ءلاح ةيأ ىلع ؟ةيعفدملا

 .باحسنالاب رمألا ؛هترافصب .ردصي .مهداتع لك ًاضيأ

 ام لكب ودعي ءليئض ريغص مسج مهب قحلي لبجلا ىلع هرادحنا فصتنم يف وهو

 .ةكباشتملا ةليوطلا رئافضلا ىلع هدي "ريبكلا واوج" عضي .ةوق نم يتوأ

 .(؟"اريداتامألا" ىلإ مهتلصوأ له) :يبصلا "واوج" لأسي

 .(مهتلصوأ .معن) :بيجي

 ال .(اليفافأ) ءاجرأ لك يف تعلدنا دق برحلا نأكو .مهفلخ قدانب نارين قلطنت

 ةبيرغلا (واتريسلا) لهأ تاداعب "ريبكلا واوج" ركفي ديدج نمو .ًائيش يبصلا فيضي

 .مالكلا ىلع تمصلا نولضفي نيذلا

 :(؟"اريسكام" لآل تدح اذامو) :لأسي ًاريخآو

 .(اولتق دقل) :ةعادوب يبصلا لوقي

 (؟مهعيمج) -

 .(كلذ دقتعأ) -

 .قدانخلا ىلإ ةدوعلا قيرط فصتنم يف عقت يتلا مارحلا ضرألا اولصو دقل

 و6 داع 4#

 (وبوروكوك١) ضرأ ىلع ةينث يف ًاروكتم رصبلا ريصق لجرلا ىلع "'مزقلا" رثع

 نب امداد اقوا هديب همي كتف ةومحستم ءارقب" لاهو ناك امنيب بحتني وهو

 نأب نيعنتقم ,نوعيطتسي ام عرسأب (هتنوموليب) ىلإ ةدوعلا يف نيعرسملا (راصنألا)

5242 



 اونشي نأ مهنأش نم ناك ىتح .(وبوبارت) رتاس اوقرتخا نإ ام ,يناشلا لترلا دونج
 ايقتلا زعملا رئاظح ةلابق نئاك قدنخ يف نيّيضام اناك امنيبو .ةنيدملا ىلع اموجه

 ثحتست "اينيلدراس" نيتخألا نيب ةرئاس تناك :سانلا نم لئاه دشح نيب ةأجف "امروج"

 "مزقلا" سحأو ؛ةشايجلا فطاوعلاب ًانوحشم ًاقانع ةثالثلا قناعت .ًالالس لمحي ًاًرامح

 ةيضرأ ىلع نيددمتم اوناك امنيبو ؛ةليللا كلت يفو .هدخ ىلع "امهروج" يتفش ةسملب
 هتعاطتسا ردقب ,ةلبقلا كلت نأب "'مزقلا" امهربخأ قيدانصلاو ليماربلا ءارو رجتملا

 .هتايح يف ئرما يأ هايإ اهحنم ةلبق لوأ اديدحت تناك .رّكذتلا

 وجلا ةليحم .رجفنت ةبوديلا لبانقلاو عقرفت قدانبلاو ردهت عفادملاو ىضم ًاموي مك
 ءاجرأ يف نولوجتي اوناك ؟ةسمخ .ةعبرأ .مايأ ةثالث ؟ (دبعملا) جاربأ ٌةيظشمو وفا

 مهوعمسو راهنلا يفو ليللا يف نولخدي نيرخآلاو "افوناليف" نيوخألا اوأرف ءرجتملا

 تاذو .ًايراج ناك امع ةركف ةيأ مهيدل نكت ملو .تازاعيإلا نوردصيو ًاعم نوثدحتي
 قدانبلا يف همادختسال دورابلاب ةريغص ًانورقو ًاسايكأ وشحي "مزقلا" ناك امنيب ءرصع
 ىلإ ريشي وهو لوقي (راصنألا) ّدحأ عمس *نوصملا دنزلا تاوذ تاتيكسملاو ةريغصلا

 ةصاصر ناكمإب نإف ."افوناليف وينوتنا" اي ةبلص كناردج نوكت نأ لمآ) :تارجفتملا
 هذه "مزقلا" لقني مل .(ًاروشنم ًاراثن ةطيحملا ةقطنملا فسنتف اذه لك حدقت ْنأ ةدحاو

 نإ ؟ًالصأ هيناعي ام ىلع رصبلا ريصق لجرلا باعترا ةدايز ميف .هيبحاص ىلإ ةظحالملا

 امههاجت بح ةفطاعب سحي هتلعج ةلحرملا هذه مهغولب ىتح ًاعم اهوشاع يتلا فورظلا

 تالاح لضفأ ىلع ناك نيذلا كريسلا لهأ هاجت ىتح طق اهب سحأ دق نكي مل

 .مهعم ماجسنالا

 نم لك لثم ناردجلا ًانضتحم يضمي ناك .ماعط نع ًاثحب نيترم جرخ فصقلا لالخ

 عفادملا ريدهو هينيع يمعي وجلا رابغو باب ىلإ باب نم ذحشي ؛عراوشلا ىلإ جرخي ناك
 ءاج دق ريغصلا دلولا ناك .تومي ًالفط ىأر (ايرغيا هرداماد) عراش يف .هينذأ مصي

 ىتح اهاطخ تاوطخ عضب الإ يه امو .ناقفطصي اهاحانجو ءودعت ةجاجد دراطي

 نم هبذج دق ًائيش نأكو ةأجف ضرألا هامدق ترداغو امهعاستا ىلع هانيع تحتفنا

 : (مجرتملا) ٠ ةاشملا اهلمعتسي : ةناوص يذ دنزب ةدوزم زارطلا ةميدق قدانب *“
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 ىلإ تيملا دسجلا لمح .لاحلا يف هتعرصف هنطب ةصاصرلا تباصأ .ىلعأ ىلإ ل

 ىلع هكرت دقف دحأ اهيف نكي مل املو ء.اهنم جرخ دق دلولا ناك يتلا رادلا لخاد
 ,تعفترا مهتثالث تايونعم نأ الإ .ةجاجدلاب كاسمإلا عطتسي مل .ةيكبشلا ةحوجرألا

 ةيناث ماعطلا ىلع مهيديأ اوعضو املاح .ىلتقلا ددعو نيقياللا ةلاح نم مغرلا ىلع

 .(هتنوم وليب) ىلإ هتدوع يف اهب "واوج توبا" ءاج يتلا تاناويحلا لضفب

 يف تاولصلا تاوصأ ًايجيردت تشالتو .ًاتقؤم فصقلا عطقناو ,لح دق ليللا ناك

 ىلع .ًاعم نوثدحتي .نيظقيتسم رجتملا ةيضرأ ىلع نيقلتسم اوناكو ,ةسينكلا ةحاس
 كردأ .ًاريغص ًاينيط ًاحابصم لمحي بابلا ةحتف يف تماص صخش رهظ ةرغ نيح
 ىلع قر ةيقادني ليخي ناك "راو" ناك هنأ نيفيا وقل ةييعلاو ةيدعلا نمسا نقلا
 .هصيمق ربع نيقلعم شيطارخ يقاطنو همازح يف ًارجنخو ًالجنمو هفتك

 .(يتجوز ينوكت نأ دوأ «قئاللا مارتحالا لكب) :متق
 اذه لثم ردصي نأ ةبارغب ركف .رصبلا ريصق لجرلا نع ردصت َهّنَأ 'مزقلا" عمس

 سسحت .فطاوعلا يديلجلا ,بائتكالا ديدشلا ءظفحتلا ديدشلا لجرلا كلذ نم مالكلا

 يأ عامس ناكمإلاب نكي مل .ةبدنلا رثأ نم دلجلا دودشملا هجولا فلخ ًانماك ًاميظع ًاقلق

 ةرت ةريبك ةلحن نينط ىوس ءيش ال ...تالاهتبا ةوالت وأ بالك حابن وأ ران قالطإ

 ءفدلاب اروعش لب افوخ هدرم نكي مل .. افينع اق د: قدي "مرقلا" داؤف ناك :ناردجلاب

 يف زيكرتب "اهيروج" ىلإ قدحي ناك يذلا هوشملا هجولا يذ لجرلا كلذ هاجت فطاعتلاو

 ريصق لجرلا سافنأ ىلإ عمتسي نأ هناكمإب ناك .رظتني وهو ءريغصلا حابصملا ءوض
 ةملك لك ًاقطان «ةيناث ملكتي "وجاب" قفط .ةفش تنبب ”اهروج" سبنت مل .ةقلقلا رصبلا

 اهمزلتست يتلا ةقيرطلا قفو ىلع سيل .لبق نم جوزت دق ناك ام .ءالجو ءطبب
 مل لب .طق "اميروج" نع ناديحت هانيع نكت مل .(دشرملا)و (بآلا) اهبلطتيو ةسينكلا

 ناك لجر هاجت ةقفشلاب سحي نأ هبناج نم فخسلا نم نإ هسفن "مزقلا" ثّدحو ءاشمرت

 .ةعيظف ةدحو ديحو لجر لثم ةظحللا كلت يف ادب "وجاب" نأ ريغ .ميظع فوخ ردصم
 الب ناك هنكل .ًارثأ فلخي ال يذلا عونلا نم ؛ةرباع ةيمارغ تاقالع فرع دق ناك دقل

 مئاد ناك دقف :ليبقلا اذه نم ًائيش هل حيتي نأ هتايح طمنل ناك ام .دالوأ الب ,ةرسأ

 .ىبعتلا ضرألا نأ حضوأ نيح ًاديج (دشرملا) مهف هنإف اذهلو .لاتقلاو برهلاو لاوجتلا
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 دولخلاب موي تاذ بلاطت ءةرم ولت ةرم هسفن ءيشلا جاتنإ ىلإ اهرارطضا نم لكت ذإ
 افينك كناك ب "وجاب" ىلإ ةيسنلا# (ةعتوفولت) هفئاك اه كلذو..ةتكيشلاو ةخارلا ىلا

 هنأ "مزقلا" ظحال ....نآلا امأ .بحلا نم ًةيلاخ هتايح تناك دقل .ضرألا حارتسم هبشي

 امهنأو اتظقيتسا دق "اينيلدراس" نيتخألا نأ هلابب رطخو ةبوعصب هقير علبي ناك
 وه ام ًائيش ناك .هصخي ًاقلق كلذ ناك دقل ."وجاب" ىلإ نايغصت ةملظلا يف ناتيقلتسم
 .اتأت ؟بحلا ىلإ هراقتفا ببسب دبألا ىلإ دّمحت دق هبلق ناك له :ليللا يف هظقيأ يذلا

 ناك :دمجت دق نكي مل ءالك .(هرظن يف دوجوم انأ الو ىمعألا لجرلا ال) :"مزقلا" ركفف

 ةبهل تناك :هتبدن ىلع بيرغ ءيش أرط .ةأجف كلذ كردأف ةباغلا يف "اميروج" ىأر دق

 "مزقلا" ركف .ًاهوشت رثكأ ودبي ههجو تلعج .اهقفاخت دنع .يتلا يه ريغصلا حابصملا
 لضفبو .ثدحتت هحور .هرعاشم .هداؤف عرش مويلا كلذ يف .(شعترت هدي نإ) :ًالهذنم

 اهتوصو اهدسجو .اههجو ناك .هتليخد يف ًايساق نكي مل هنأ فشتكا "اًيروج"
 ةريغصلا ةبهللا تعفتراف .هردصو هسأر سمل ءاقرخ ةكرحبو .ًامئاد كانهو انه نيرضاح
 ةلحنلا عامس ناكمإلاب راص ديدج نمو .رظتني .ًاتماص ًافكنا ديدج نمو .تضفخناو

 نم :هنيع ةيواز نم اهيلإ "مزقلا" رظن .ةتماص "اميروج" لزت مل .ناردجلا مطالتو نطت
 ةقيدحت لباقت تناك .اهسفن ةيامح ىلإ يمرت اهنأك اما ةروكتم سلجت ثيح
 .نيزح راقوب (ولكوباكلا)

 لب .رخآ مازتلا يدل نآلاف .نآلا جاوزلا عيطتسن ال) :رذتعي هنأكو "وجاب" فاضأ

 .(بالكلا لحري امدنع

 انيع لوحتت مل ًاضيأ ةرملا هذه يفو .هوأتي رصبلا ريصق لجرلا "مزقلا" عمس
 ءيش ...دحاو ءيش ةمث ناك نكلو .اهراج ىلإ ارظنتل "امهروج" نع طق (ولكوباكلا)

 ...صاصرلاب مهعرصيو نيدحلملا دراطي ناك امنيب مايألا هذه ًايلم هيف ركف دق ناك ام
 جِرْخَي نأ لجأ نم دباكو ؛جرحلا هبلغ ذإ تمص .هبلق دعسي نأ هنأش نم ام ءيش
 ناك ؟(ايلف ادنزاف) يف هيلإ ءاملاو ماعطلا بلجت نأ "اميروج" ل له :همف نم تاملكلا

 له .هبيصن نم نوكي نأ ًاضيأ وه دوي ناك أائيش .هيلع نيرخآلا طبغي هلعجي ًائيش
 ؟كلذ لعفتس تناك

 امهبلجتس .كلذ لعفتس .لجأ .لجأ) :رصبلا ريصق لجرلا ًالوهذم "مزقلا" عمس

 .(كل
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 (ولكوباكلا) "مزقلا" عمس .(ولكوباكلا) انيع دحت مل ةرملا هذه يف ىتح .كلذ عمو

 ,؛كجوز سيل هنإ ؟كعم هتقالع ام) :ةيدملاك ًاعطاق نآلا ادغ توصب "اميروج" لأسي

 .(؟كلذك سيلأ

 .(ينبا لثم هنإ .ال) :ةغلاب ةّقرب تباجأ

 يف ران مث .ىرخأ اهتبقعأ ةيلص كانه تناك ءدبلا يف .تاقالطإلاب ليللا زتها

 .ًاراجفناو ودعت ًامادقأو تاحيص اوعمس .ةفاثكلا ىهتنم

 ًادمح .نآلا يضمأ نأ ىلع .كيلإ يثدَحَتل ,يئيجمل ديعس انأ) :(ولكوباكلا) لاق
 .(كرابملا حيسملل

 نينط نم ًالدب نوعمسي اوحبصأو ديدج نم مات مالظ يف رجتملا قرغ ةظحلب كلذ دعب

 ملو قدانخلا يف "افوناليف" ناوخألا ناك .برقأ تدغ مث ,ةديعب ةقرفتم تاقالطإ ةلحنلا

 مظعم اتيضمأ دقف "اينيلدراس" ناتخألا امأ ."واوج توبا" نايقتلي اناك نيح الإ ارهظي

 لاوط رجتملا يف قبي ملو .نيلتاقملا ىلإ ماعطلا نيتلماحو (ةحصلا رود) يف نيتلماع راهنلا

 ةيناث رجتملا ًالتما تقولا اذه يفو .رصبلا ريصق لجرلاو "اميروج"و "مزقلا" ريغ تقولا
 ىلإ اهب ءاجو ةلفاقلا نم اهيلع ىلوتسا دق "واوج توبا" ناك يتلا تارجفتملاو ةريخذلاب

 .هتيامح ضرغل هتهجاو ءازإ روخصلاو لمرلا سايكأ تموك دقو ءانه

 ناك دقل ؟هيلع يدرت مل مل) :راثتسم توص يف لوقي ىمعألا لجرلا "مزقلا" عمس

 مل .ءايشألا كلت لكب كل حوبلا ىلع هسفن ربجي ناكو عورم وحن ىلع باصعألا ٌرتهم
 ناكو .ةيهارك ىلإ لوحتلاب نيمق هبح نإ اهيلع ناك يتلا ةلاحلا يفف ؟هيلع يدرت مل
 .(؟كلذ يكردت ملأ_ كلذك انلتق ,كلتق ,ءكبرض ىلإ أجلي نأ ًازئاج

 ىهتنا هساطع ةبون ءاهتنا عمو .تارم رشع .نيترم .ةرم سطعيل ةأجف تمص
 .مهسوؤر قوف موحت ةيليللا ةلحنلا تناكو ,كلذك قالطإلا

 ةجوز نوكأ نأ ديرأ ال انأ) :نينثالا ىلإ ثدحتت نكت مل اهنأك "اهروج" تلاق
 يف اهسفن ٌةأرما اهب َتَلَتَق ىتلا ةقيرطلاب .يسفن لتقأسف كلذ ىلع ينربجأ اذإ ."وجاب"

 .(ًاقلطم هتجوز نوكأ نل .*"كيز كيز" ةكوشب :"يبمولاك"

 : (مجرتملا) تاباغلا راجشأ نم عون *
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 :رعذلا هب دبتسا دقف "مزقلا" امأ :ىرخأ ساطع ُةبون رصبلا ريصق لجرلا تحاتجا
 ريض نكس ذامن "اهررغ كتاع ذا

 لازتال ةصرفلا تناك امنيح رارفلاب ذولن ْنأ انيلع ناك) :ًالئاق نئي ىمعألا عمس

 .(ةعيظف ةتيم توم فوسل .ًادبأ انه نم جرخن نلف نآلا امأ .انيدل ةحناس

 ةربن نم .كلذب اعنتقم ناك .نولحريس دونجلا نإ "وجاب" لاق) :ةقرب "هزقلا" لاق

 هتعطق يذلا طوشلا ىدم ىري نأ عيطتسيو ؛براحم هنِإ ءلوقي ام ملعي هنإ .هتوص

 .(برحلا

 كئلوأ لك لثم نج له :هشقاني ىمعألا لجرلا ناك قباسلا يف ىرخأ نيياحأ يف

 دض ًابرح اوبسكي نأ مهتعاطتساب نأ ًاضيأ وه ّبسَح له ...نيكاسملا نيعودخملا نيملاحلا
 ىلإ براحيل رهظي فوس "وايتسابس مود" كلملا نأ مهلثم دقتعا له ؟يليزاربلا شيجلا

 نم رصبلا ريصق لجرلا نيقي لثم ىلع "مزقلا" نكي مل .نآلا ًائيش لقي مل هنكل ؟مهبناج
 توبا" نكي ملأ ؟(سودوناك) لوخد ىلع نيرداق اونوكي ملأ .نورهقي ال دونجلا نأ

 يف بابذلاك نوتومي اوناك مهنإ سانلا لاق ؟مهتيشامو مهتحلسأ ةقرس ىلع ًارداق "واوج

 رخآ نودفنتسيو ماعط الب مهو تاهاجتالا عيمج نم مهيلع رمهني صاصرلاو .(اليفافآ)
 ظ ؟ داتع نم مهيدل ام

 هيلع ليحتسملا نم يضاملا يف ةيودبلا هتايح تلعج يذلا ؛"مزقلا" ناف كلذ عمو

 قالطإ نم مغرلا ىلع جراخلا ىلإ رجتملا ةرداغم ىلإ هعفدت تناكو ًاسوبحم ثبلي نأ

 ءاميس اهيلع نكي مل (سودوناك) نأ تلت يتلا مايألا يف كردي نأ عاطتسا .رانلا
 يف ًاحيرج وأ ًاتيم ًاصخش فداصي نايحألا نم ريثك يف ناك .ةرصتتنملا ةنيدملا

 ناكمالا يف نوكي نأ لبق: تاعاس ىضغ تناك عشب فضلا ناك انتجت .عراوشلا

 ءانشتسابو .(ويماكوملا) برق (سنيا اتناس) يف نآلا عقت يتلا تادايعلا ىلإ مهلقن

 رود) ىلإ ءالؤه لقن يف نييبطلا نينواعملا دعاسي اهيف "مزقلا" ناك يتلا تاقوألا

 ءانثأ موكت تناك ثنجلا نأل ةدلبلا نم ءرجلا كلذ بنجتي ناك هنإف هذه ةديدجلا (ةحصلا

 تناك دقف ليللا ءانثأ الإ اهنفد ًانكمم نكي مل ذإ  (سنيا اتناس) دادتما ىلع راهنلا

 مهتاهآو ىحرجلا تاّنأ نع كيهان ,ةيغاط خسفتلا ةحئار تناكو_ رانلا طخ يف ةربقملا

 ريغ ةزجعلاو نيدعقملاو مجحلا يليئض خويشلل نيزحلا دهشملاو (ةحصلا رود) يف
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 ثنجلا مهتلت اليك بالكلاو دوسلا روسنلا درط ةمهم مهب تطين نيذلا لاتقلل نيقئاللا
 تاعامتجاو ةالصلا دعب يرجت نفدلا تايلمع تناك .بابذلا اهيلع دشتحي يتلا

 دبعم سوقان عرقي لاح اهسفن ةعاسلا يف اسم لك ماظتناب دقعت تناك يتلا ظعاوملا

 الب «مالظلا يف نآلا ماقت تناك اهنأ ديب .عمجتلا ىلإ نينمؤملا ًايعاد كرابملا حيسملا

 هنابحصي رصبلا ريصق لجرلاو ”اميروج' تناك .برحلا لبق لاحلا ناك امك ةعقرفم عومش

 عم كلذ دعب جرخي ناك يذلا "مزقلا" فالخب ءامهنكلو .ظعاوملا عامتجا ىلإ اهتاذ

 غلب دق (دشرملا) نوكي املاح رجتملا ىلإ نيدئاع نالفقي اناك ,ةربقملا ىلإ نفدلا بكاوم

 بيرغلا سجاهلاب ,نفدلا تايلمعب انوتفم "مزقلا" ناك .ءاسملا كلذ يف هتاملك رخا

 مل املو .ام بشخ ةعطق ةين ةينافلا هاياقب ىلع عضوتو مهزيزع نفدي نأ يف ىتوملا يوذل

 تناك دقف عيمجلا تقو ىلع ذوحتست برحلا نأل تيباوتلا عنصل صاخشأ رفاوتي نكي

 ةكبش يف ثالث وأ ناتثج نفدت نايحألا ضعب يفو ,ةيكبش حيجارأ يف نفدت داسجألا

 لكو يبشخ ءيش يأ .ةرجش نصغ وأ ًاريغص ةلواط فرط نوعضي براقألا ناك .ةدحاو

 نأ يف ةقداصلا مهتبغر (بآلا)ل اورهظي يكل ةيكبشلا ةحوجرألا يف .يبشخ ءيش

 كلت يف ةسكاعملا فورظلا تناك نإو ؛توبات يف .ًاقئال انفد مهنع نيلحارلل اومدقي

 .كلذب مهمايق نود لوحت ةظحللا

 لجرلاو "اميروج" "مزقلا" دجو جراخلا يف هتالوج ىدحإ نم رجتملا ىلإ هتدوع ىدل

 لبق مهلوصو ذنم هب اودرفنا نأ طق ثدحي مل ."ميكاوي" بألا عم ناثدحتي ىمعألا

 ولتي كرابملا حيسملا دبعم جرب يف (دشرملا) نيمي ىلإ افقاو هنوري ام ابلاغ اوناك .رهشأ

 بكاوملا يفو .ةسينكلا ةحاس يف "ةيدرولا" ةالص ةوالت يف سانلا ةرهمج دوقي ,سادقلا

 ىتوملا حاورأ ىلع اهلتري نفدلا تاولص يفو .(يكيلوثاكلا سرحلا) نم ةلث هب طيحت
 يف ًارفاسم جرخ دق هنأ ينعت تناك هبايغ تالاح نأب اوهمس نق: اوناك :ةيشتاللا ةغللاب

 تايرومأم اذفنم ,ةيفلخلا يضارألا ءاجرأ عيمج ىلإ هلمحت تناك يتلا هتالحر نم ةدحاو

 ناك ةيناث برحلا تعلدنا نأ دعبو .هيلإ ةجاحب اوناك ام مهل ًابلاجو (راصنألا) حلاصل

 يقلتل ًايضام (سنيا اتناس) يح يف اميسالو .(سودوناك) عراوش يف ىري ام ًاريثك

 نأ عمو . (ةحصلا رود) يف مهترسأ ىلع نيرضتحملل سدقملا نابرقلا حنمو فارتعالا

 ثلا ىو ايكيي كلو .طق هعم رواحتي مل هنأ ريغ تارم ةدع هفداص دق ناك "مزقلا"

 ًاعباق كاذنأ يروخلا ناك .ةقيقر تاملك عضب قطنو هدي دم رجتملا جلي "مزقلا" ءيمقلا
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 رضبلا ريصق لجرلاو "اهروغ" تناكو راقبألا بْلَح دنع ةداع مدختسي ريغص يسرك ىلع

 :نافطاقتم انينه لك اقانو ةفامأ نييلاخ

 ال) :نيتققشتملا هيتفش قعلي وهو ةسئاي ةربن يف "اميروج"ل "ميكاوي" بألا لاق

 كتئج دق يننأ تبسح .ملاعلا يف ءايشألا رسيأ هنأب ودبي ام الو ىتح ...ريسي ءيش

 .(ةراس ًءابنأ ًالماح قلخلا تويب يف لّبْقتسأ فوس ةرملا هذه يف يننأب ....ىربك ةحرفب
 ةيدلا الفا هتنونسنلا رايز وعسل ع افنان | انمارك اذإو) .هناسلب هيتفش بطرو فقوت

 :( نسابلا ةاناغم ةدهاشمو كولا نانجا كلعو «ىمدقملا

 ىسمأف ةيضاملا ةليلقلا رهشألا يف ًايتع رمعلا نم غلب دق يروخلا نإ هسفن "مزقلا" ثّدح

 نيبت ةعوفسملا ةشمدملا هسأر ةدلجو رعشلا نم ًايلاخ نوكي داكي هسأرف .ًاليئض اخيش نآلا
 ,ةعاظفلا دح تغلب دقف هتفاحن امأ .هينذأ ولعي يذلا ضيبألا بغزلا نم تاليصخ لالخ

 نم فشكت .ًاقماغ َقرزأ هنول لاحتسا يذلا ,يلابلا يتونهكلا هئادر يف قنعلا ةحتف تناكف

 ,بيلحلاك ءاضيب ةيحل ةماذج اهيطغت رفص تايط يف ههجو دلج ىلدتو «ةتانلا هتبقر ماظع

 .كلذك قاهرإلا ىهتنم لب بسح ةخوخيشلاو عوجلا ناحضفت ال هانيع تناكو

 . (يسفن لتقأ فوسف كلذ ىلع ينربجأ اذإ .بألا اهيأ هجوزتأ نل) :"ايروج" تلاق

 كلت يف امهعم هب تثدحت يذلا هسفن نكاسلا ميمصتلابو ,ئداه توصب تملكت

 ءيشلا لوقت كلذ لبق اهعمس دق نوكي نأ دبال يروخلا نأب 'مزقلا" كردأو .ةليللا
 .ةشهدلا هيلع دبت مل ذإ .هسفن

 .ملعي وهف .هنيضفرتس كنأ طق هلابب رطخي مل .كرابجإ لواحي ال هنإ) :اذه مدمدو

 رايتخا عقي نا اهدعسيس "سودوناك" يف ةارما ةيا ناب ءرخا صخش يا ملعي املثم
 ؟يتاتف اي كلذك سيلأ ,"وجاب" وه نم نيملعت تنأ .ةرسأو تيب نيوكتل اهيلع "وجاب"
 :(؟هدغ: نيانلا اهنوري ىعلا ضصخقلا تعمتس: كنأ كشال

 تلعب دق ةرظنا ءنيحجم ىلعو ةيبارعلا ةيظرألا ىلإ قدي هتاكم نفاد
 ةرفصملا ةليحنلا هيمدق عباصأ امهلالخ لطت تناك نيذللا هيلدنص نيب ةريغص *ةينيّئم

 تدعتبا ىتح لاوجتلاب اهل حمس همدقب اهسود نم ًالدبو .ةليوطلا دوسلا رفاظألا تاوذ

 .ةصارتملا قدانبلا فوفص نيب تفتخاو

 (مجرتملا) . (نيعبسو هعبس مأ) وأ (نيعبرأو عبرأ مأ) مساب ةفورعملا ةرشحل أ - ةينيئملا *

3209 



 ...ةقيقحلا نود يه ىرحألاب وأ ؛:ةحيحص صصقلا كلت لك) :ةطناق ةربنب فاضأ

 ريغ ةوسقلا لاعفأ ؛يومدلا ماقتنالا ,بلسلاو بهنلا ,تاقرسلا ,لتقلا ,ةفينعلا مئارجلا

 وه اهف كلذ عمو ...كلت نونجلاو ميحجلا ةايح ..مهفونأو سانلا ناذآ رتب لثم ةرربملا

 ةيدحا نقل :نيرختلاو "ءاودراو "ةليمرات نان" وازه كونا" ناشسياف اظبااويف داذ

 لوح هنألو .نينمؤملا عمج ىلإ هّمض .ًالمح بئذلا لوح ذإ ,ةزجعملا كلت هيف "دشرملا"
 ةميرجلاو عوجلاو ةيهاركلاو فوخلا ريغ اوفرعي مل نيذلا سانلل مدق هنألو .ًانالمح بائذلا

 مهّنِإف ؛ةوسقلا تناك ثيح ةيناحورلا لحأ هنألو ,مهتايح رييغتل ًابابسأ بلسلاو بهنلاو
 ىضوفلا تغط فيك .سانلا ءالؤه ةدابإل يضارألا هذه ىلإ شيج ولت ًاشيج نولسري

 ؟ضيغبلا لعفلا اذه باكترا ىلع مادقإلا ةجرد ىلإ .ملاعلا ىلع لب ؛ليزاربلا ىلع
 ليزاريبلا كلف دف ناطيقلا نأ نلعو قع ىلع "دتشرملا" نا ىلع ايفاو انافرن اذه سبلا

 .(؟"لاجدلا حيسملا" يه "ةيروهمجلا" نأ ىلعو .ًالعف
 الو ًامدتحم نكي مل .هتوص لعي ملو ءىلجع همف نم قفدتت هتاملك نكت مل

 تكا هل اسحعم ناك ب ةروخ

 وأ دونع يننأ رمألا سيل) :اهسفن ةتباثلا توصلا ةربنب لوقت ”اميروج" "مزقلا" عمس

 ديرأ ال .معن لوقأ نل "وجاب" ريغ رخآ لجرب قلعتي رمألا ناك ول ىتحف .ههركأ يننأ
 .(بألا اهيأ ةيناث جاوزلا

 رومألا لوؤت نأ ىلع لمعنس مهاف انأ ,ًادج نسح) :ًادهنتم (يبموك) يروخ لاق
 .كسفن يلتقت نأ كيلع مازل الو ,نيبغرت ال تنك ْنِإ هيجوزتت نأ كيلع مازل ال .ريخ ىلإ
 .(انه يندملا جاوزلا همسا ءيش كانه سيلو ."هتنوموليب" يف سانلا جوزي يذلا انأ

 ال اننا ريبغ) .ةريغص ةيناطيش ةضمو هينيع يف تدبو ةنهاو ةماستبا هيتفش ربع ترس

 مه نيذلا سانلا ْنِإ .هرعاشم حرجن الأ انيلع .ةدحاو ةعفد ربخلاب هرهاجن نأ عيطتسن

 كانهو .ةعيظف ةّلع لثم مهيدل ودغي رمألا نأ ةجرد ىلإ نوساسح "وجاب" ةلكاش ىلع

 كفرملا عيتص وم كلذ ونارط نموه نيثلا ىقاقلا لابخ امناو ستور ريش رخآ ءىف
 لمحي ًائيش نوكلمي ال مهنإ .دحاو ريبك حوتفم حرج نع ةيانك هنأك .فرشلا موهفمب
 . اذكهو .مهب صاخلا ةورثلا طف هّنِإ .فرشلا موهفمب ًايغاط ًاسح نوكلمي مهنكل .مهمسا

 ثيحب ادج بيرق تقو ذنم الإ يلمرتت مل كنأب هرابخإ نوكتس انيدل عورشلا ةطقن نإف

5350 



 ًائيش كانه نأ ديب .رظتني هلعجنس .ركبملا تقولا اذه لثم يف ةيناث نارتقالا كيلع رذعتي
 دقل ."ايلف ادنزاف" يف هيلإ هماعط يذخ .هيلإ ةبسنلاب مهم ءيش وهو .هلعف كنكمي ادحاو

 .ريثكب كيلع اذه سيلو .هب ينتعت ةأرما نأب ساسحإلا ىلإ جاتحي هنإ .كلذ نع ينثدح
 .(ًائيشف ًائيش هتميزع طبثن فوس اننإف ,ةيقبلا نع امأ .ةرسملا كلت هيحنما

 ناريئو تاقالطإ نوعمسي اوعرش دقف نآلا امأ .نيحلا كلذ ىتح ًائداه حابصلا ناك
 .ةديعب ةعطقتم عفادم

 دقل .ةريبك ةبوبشم ةفطاع ...ةبوبشم ةفطاع ترثأ دقل١ :'ميكاوي" بألا فاضأ

 هنأب اضيأ لاقو .كب نارتقالل "دشرملا" نذإ ًالئاس ةحرابلا ةليل "سدقملا مرحلا" ىلإ ءاج

 ماق .(...هعم اشيعي يك امهذخأي فوس هنأبو .كترسأ امهنأ امب نيلجرلا نيذه ذخأيس

 .هيمدق ىلع ةأجف

 هلفاس ىلإ هيلاع نم ضتخي هتلعج ساطع ةبون يف رصبلا ريصق لجرلا كمهنا

 :ينبتلاب "وجاب" نبا ودغي نأ ةركف هتجهبأ دقو ىلذج ةكحض يف رجفني "مزقلا" تلعجو
 .ًادبأ ماعطلا ىلإ ةجاحلا هسق نل كاذنآ

 ببس يأل وأ ببسلا اذهل هجوزتأ نل) :اهسفن ةقداصلا ةربنلاب "اميروج" تلاق

 نأ يلع نأ تدقتعا اذإ هماعط هل ذخآس يننكل) :نينيعلا ةقرطم تفاضأ اهنكل .(هريغ

 .(كلذ لعفأ

 رصبلا ريصق لجرلا بثو امنيح لحريل رادتسا دق ناكو .هسأرب "ميكاوي" بألا أموأ

 نّمخ ههجو ىلع موسرملا قلقلا ريبعت "مزقلا" ىأر املو .ةوقب هعارذب كسمأو هيمدق ىلع
 .لوقيس ناك ام

 ام لجأ نم كلذ لعفا .يندعاست نأ عيطتست) :ًالجو رظنلا سلتخي وهو سمه
 "سودوناك" يف يدوجو نإ .انه يرجي امب ًاقلطم يل ةقالع ال انأ .بألا اهيأ هب نمؤت

 يننإ «يندعاس .ةركن يننأو ,ًاسوساج الو ًايدنج تسل يننأ ملعت تنأ .ةفداصم ضحم

 .(؟ انه نم جرخت يكل) :متقو .ءاثر يف هيلإ (يبموك) يروخ رظن
 .ةرداغملا نم ينوعنم دقل .لجأ ,لجأ) :هسأرب ائموم رصبلا ريصق لجرلا أتأت

 (...ًالدع اذه سيل
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 لازبال كلذ نانك اينينح كرار نمأ ريدت نأ .كيلع ناك)::"ةينكاوي" بآلا نشف

 (ناكم لك يف نورشتنم دونج كانه نكي مل نيح .ًانكمت

 نيتللا نيتقرورغملا نيتخفتنم لا نيوارمحلا هينيع ىلإ ًاريشم رصبلا ريصق لجرلا لوعأ
 ,يننأ ىرت نأ كنكمي الأ ؟اهيف انأ يتلا ةلاحلا ىرت نأ كنكمي الأ) :امهاترؤب تتتشت

 ربع يقيرط اسملتم .ًاديحو برهلا يناكماب ناك له ؟ًامات ىمع ىمعأ ,يتراظن الب

 يف رأف ةتيم تومأ نأ ديرأ ال) :ًاريرص ادغ ىتح هتوص عفترا .(؟ةيفلخلا يضارألا

 .(!ةديصم

 يف يرست ةدراب ةدعرب "مزقلا" سحأو .تارم ةدع (يبموك) يروح انيع تفرط

 يذلا كيشولا توملاب رصبلا ريصق 5 لجرلا أبنت املك رعشب را لا رم

 تومأ نأ ًاضيأ انأ ديرأ الو) :ًأرشكمو .عطقم لك دنع ًافقوتم .ليئضلا سقلا لاق

 نمك هسأر زه .(...كلذ عمو .برحلا هذهب يل نأش ال ًاضيأ انأف .ةديصم يف رأف ةتيم

 .كلذ دوأ يننأ نم مغرلا ىلع كتدعاسم عيطتسأ ال) .هتليخم نم ةروص طنا كرب

 دكأتم انأ .لاتقلا ضرغل .ةحلسملا تاعومجملا مه "سودوناك" نورداغي نيذلا نيديحولا نإ

 اذإ) .ةرم ةريغص ةحيولت هديب حول .(؟اهنم يأب قاحتلالا يرودقمب نأ بسحت ال كنأ نم

 ال تنك اذإو .نآلا انذاقنإ ىلع رداقلا ديحولا هّنإ .هيدي نيب كسفن عضف هللاب نمؤت تنك

 .(يقيدص اي كتدعاسم عيطتسي نم ةمث نوكي الأ ىشخأ يننإف هب نمؤت
 0 ل .ًانيزح .نيفتكلا لدهتم .نيمدقلا ليقث .جرخ

 "هزقلا" جتنتساو .ةدع لاجر امهعبتي ةظحللا كلت يف رجتملا الخد "افوناليف" نيوخألا

 ادنزاف) نم برغلا ىلإ قدانخلا نم اديدج أطخ نورفحي اوناك (راصنألا) نأ مهراوح ني

 نم ًاءزج نأل كلذو ,(وينيريلوباتوا)ل هجاوملا (سراب-ازاف) رهن ىنحنم نيبقعتم .(ايلف
 يكل ًايجيردت (ويابماكوا) قوطت تلعجو (اليفافآ) نم تبحسنا دق تناك تاعطقلا

 عم "افوناليف" ناوخألا لحر املو .عطاقلا كلذ يف اهل عضاوم_ حجرألا ىلع_ ذختت

 دبتسا دق قلقلا ناك يذلا رصبلا ريصق لجرلا نايساوي "اميروج"و "مزقلا" عرش .حالسلا
 هيدخ ىلع ًاراردم رمهنت هعومد تناك ثيحب "ميكاوي" بألا عم هثيدح باقعأ يف هب

 .كطصت هنانساو
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 ىلإ ماعطلا لمحتل تضم نيح "ايروج" "مزقلا" بحطصا هسفن ءاسملا كلذ يف

 وه اهبحطصي نأ رصبلا ريصق لجرلا ىلإ تبلط دق تناك .(ايلف ادنزاف) يف "وجاب"

 ربع ضكرلاب ةرماغملا ةركف نمو (ولكوباكلا) نم بعترم دج ناك هنكل ًآضيأ
 (ونايربك واس) عراش يف دعأ دق ماعطلا ناك .ضفرلا هباوج ناكف اهلك (سودوناك)

 فص يف افقو ."واوج توبا" ةراغ باقعأ يف تيقب يتلا ةيشاملا اورحن ثيح ريغصلا

 تايرخألا ةوسنلاو تناك يتلا ؛ةليزهلا "واوج توبا" ةجوز ."انيراتاك" اغلب ىتح ليوط

 "نايبصلا" ناك ةيدلج دوازم نم ءاملاو (توهنيملا) قيقدو محللا نم ًاعطق نمّلسي

 امضناو ماعطلاب ىألم ةلس (عراشلا رمآ) ةجوز امهتطعأ .(وردب واس) عبن نم اهنوؤلمي
 واس) عراش دادتما ىلع ايضمي نأ امهيلع ناك .قدانخلا هاجتاب جراخلا سانلا فص ىلإ

 ازاف) داهو دادتما ىلع ةعبرألا ىلع افحزي وأ ابدحتي ْنأ مث قيضلا ريغصلا (ميبسيرك

 هالت امف رهنلا نمو .صاصرلا نم امهتيامح ىلع هرفحو هراوغأ تلمع يذلا (سراب_
 .تاعباتتم ,ىدارف نهريس نلصاو لب ؛تاعامج نيضمي نأ ءاسنلا ناكمإب دعي مل
 نهيديأ ىلع تافحاز_ ةفاصح نهرثكأ ىلإ ةبسنلاب_ وأ جرعتم طخ يف تاضكار

 "مزقلا" ناك امنيبو .ةدراي ةئمثالث غلبت قدانخلا ىلإ داهولا نم ةفاسملا تناك .نهبكرو

 ةصاغ كرابملا حيسملا دبعم جاربا دهاشي نأ عيطتسي ناك "اميروج" ةرونعب انيشتم ودعي

 _ كلذ نم قثاو وهو_ تناك ثيح .هلامش ىلإ (اليفافا) حوفسو هنيمي ىلإ ةامرلاب
 هاتلزنأو ناعارذ هتلمح .قرعلاب عقنت دقو قدنخلا ةفاح غلب .مهوحن ةبوصم قدانبلا فالآ

 .هوشملا "وجاب" هجو ىلع هرصب عقو .قدنخلا لخاد
 طوبهلا يف "اهيروج" دعاس .كانه هتيؤرل ًاشوهدم قباسلا تاباصعلا لجر دبي مل

 مستبي نأ نود هسار نم ةءاميإب اهايحو ةشير ةفخ يف تناك ول امك اهلمحف .قدنخلا ىلإ

 ًامايأ انه ىلإ تءاج نأ قبس اهنأ الإ هعم نظي نأ دحأل ناك ام يعيبط دج فرصتبو

 ناك امينا ثيح نيبتاملا حا ىلا افرهسب نأ مقل ناشاو ةلدبلا لواتت :نفلا سارت

 اوسلج نيذلا (راصنألا) نيب "مزقلا" لوجت .نلمعي نك يتاوللا ءاسنلا قيرط نيضرتعم

 ربع رظنلا نوسلتخي وأ أوت نلصو دق يتاوللا ةوسنلا عم نوثدحتي وأ نولكأي ءاصفرقلا
 اوقلطي نأ مهل حيتت تناك يتلا ةقوجملا راجشألا عوذج وأ بيبانألا نم تادادتما

 هيف راصو يرئاد فصن ًازيح حبصيل قدنخلا عستا ًاريخأو .ودعلا مهاري نأ نود صاصرلا
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 يك .ًاددرتم ."اميروج" ىلإ راشأ .اياوزلا ىدحإ يف "وجاب" سلجف ,نيرخآ سانأل عستم

 ناك اذإ ام فراع ريغ .ًاددرتم "مزقلا" "وجاب" ىأر نيحو .هبناجب سلجتل برتقت
 ءاملا مستقاو امهبناج ىلإ "مزقلا" سلج اذكهو .ةلسلا ىلإ راشأ ءامهيلإ مضنيس

 ."وجاب"و "اميروج" عم ماعطلاو

 برشيو لكأي دعق لب ةفش تنبب هلالخ (ولكوباكلا) سبني نأ نود تقولا ضعب رم
 "مزقلا"' ثدحو .ىرخألا يه هيلإ "اميروج" رظنت ملو .هيسيلج ىلإ رظنب نأ نود نم ىتح

 عيمج لح هتنكم يف ناك يذلا لجرلا اذهب نارتقالا ضفرت نا ةقامحلا نم ناب هسفن

 دجو ."وجاب" ىلإ رظنلا رركي لظ ؟ًاميمد ناك نإ متهت نأ اهيلع بجي اذامل .اهتالكشم

 ةرباشمو دوربب لكألا غضمي كانه ًادعاق ناك يذلا لجرلا اذه َنأب قيدصتلا ريسعلا نم نأ

 عزني مل هنأ ريغ قدنخلا بناج ىلإ هتيقدنب دنسأ دق ناك_ ٍلابم ال ٌريبعت ههجو ىلعو

 ناك يذلا هسفن لجرلا ناك_ هردص نع شيطارخلا ةمزحأ وأ هقاطن نم هلجنمو هتيدم

 نارين كانه نكت مل .سئاي شعترم توصب "اًميروج" هبح لوح ءايشألا كلت لكب قطن دق

 "مزقلا" انذأ تداتعا ءيش وهو ؛ةدعابتم تاقالطإ لب ؛ةنوآلا كلت يف ةلصتم ةيعفدم

 مصت يتلا تاراجفنالا تناك .عفادملا فصق ناكف هدوعت عطتسي مل يذلا امأ .هيلع
 ًارفحو ؛ًاطقاستم ًاماطحو .رابغلاو بارتلا نم ابحس ًامئاد اهباقعأ يف فلخت ناذآلا

 ةعطقم ًاثثج نايحألا بلغأ يفو ؛ًاعورم لافطأ حايصو .ضرألا يف ةحوتفم ةلئاه
 قلغم هناكم يف حطبنيو اها هسفنب تن ب لو“ ,عفدم رده ام اذا :ناكو .لاصوألا

 نيبيرق اناك نإ رصبلا ريصق لجرلاو "اميروج"ب ًاثبشتم ةبشتم ,قرعلاو ةدوربلاب ابرشم ,نينيعلا

 :ةالصلا ةرآلد ةلراحسو ؛ةكم

 "اريبمكام ميكاوي" اقح ناك اذإ ام ءايحتساب لءاست تمصلا رسكل ةلواحم يف

 نأ ريغ .يفنلاب "وجاب" باجأ .مهعرصم لبق (اريداتامآلا) عفدم اورمد دق هءانبأو

 نم ةعبرأ وأ ةثالث نأ ودبيو ؛لئالق مايأب كلذ دعب نيينوساملا ىلع رجفنا (اريداتامالا)

 ىلع "اريهفتكام" لآ ةاقاكل كلذ لعف: دق: (ننآلا)' لعل كف اوفسُن دق عفدملا مقاط

 تناك اهنأ دبي هل ىلا "اروح" يتيبع:نابتت (ولكوباكلا) انمغ تناك .مهذاهشتسا

 يف نيدحلملا عضو نأ ءهيلإ همالك هجوي لازيال وهو ."وجاب" فاضأ .هلاق ام عمست

 ههيف بد دقو ًاشطعو .ًاعوج نوتومي اوناك :أوسأ ىلإ ئّيس نم ليحتسي ناك (اليفافآ)
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 ناك .كيلوثاكلا يديأ ىلع مهفوفص يف تلح يتلا تاباصإلا ةرثك ببسب سأيلا

 نذإ كلذ ىنعم له .ليللا لالخ نوبحتنيو نونئي مهو . انه ىتح .مهعامس ناكمإلاب
 ؟بيرق امع نيلحار اوناك مهنا

 يف ...كانه ةلكشملا نمكت) :بونجلا وحن هنقذب ًاريشم مغمغ .ًاراتحم "وجاب" ادب

 نم ًاديزم .قدانبلا نم ًاديزم ,نيينوساملا نم ًاديزم نإ ..."وتناس هتنوم"و "ساداميك"
 ىرخأ ةلفاق كانه .رارمتساب لصي بوبحلا تانحش نم ًاديزم ؛ماعنألا نم اديزم :عفادملا

 .(دفني انيدل ءيش لكف نحن امأ .ًاماعطو تازيزعت مضت قيرطلا يف

 انأ) :"ايروج" بوص ًاتفتلم لاق .رفصألا بحاشلا ههجو يف ًاليلق ةبدنلا تنضغت

 هفرص دق "وجاب" نأك ةأجف "مزقلا" سحأ .(ةرملا هذه ةلفاقلا فاقيإ ةمهم ىلوتأس يذلا

 اذه يف ليحرلا يلع ًامازل نوكي نأ فسؤملا نم) .هنع ةريثك خسارف هدعبتسا دقو

 .(اديدحت تقولا

 هفت ملو ءبئاغ ,عيط ريبعت اههجو ىلعو قباسلا تاباصعلا لجرب "اميروج" تسرفت

 ةعبرأ وأ ةثالث .(هيتيوج) نم برقلاب مهتغابنس .ًاديعب لظأس مك يردأ ال) -

 .(لقألا يف مايأ

 ذنم ةملكب تقطن دق نكت مل .اًميش لقت مل اهّنأ ديب "اهروج" اتفش تجرفنا
 .اهلوصو

 (راصنألا) نم ًالماك ًادشح "مزقلا" دهاشو قدنخلا يف جايه لصح ةظحللا كلت يف

 قش .هتيقدنب طقتلاو افقاو "وجاب" بثو .تاخرصو تاحيص مهقفارت مهتيحان نيمداق

 ًاصفرقم وأ ًاسلاج ناك نم مهريغب نومطتري مهو نيعرسم مهقيرط (راصنألا) نم ددع
 هيلإ نورظني ةظحل كانه نيفقاو اوثبلو "وجاب"ب اوطاحأ .مهبناج اوغلب ىتح هيبقع ىلع
 .ةملكب مهنم يأ قطني نأ نود

 هتباصأ .”اليمارت" تام) :لاقف .هقنع افق ىلع ةرعشم ةماش هل خيش ملكت ًاريخأو

 دقل) :ضرألا ىلإ قرطي وهو مدمدو قصب .(ماعطلا هلوانت ءانثأ هنذأ يف ةصاصر

 .("وجاب" اي نسحلا كلأف تدقف

 :نل انك ين
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 ًاثدحم ناك هنأ ابساح ءعومسم توصب باشلا "يتناكلافاك ليل وينوتويت" لوقي

 7 3 ني وميديا يدوب عاب يناس

 00 ادد هتنوم)و (اليفافأ) ىتمف نيب عدص لخاد ميقأ لق 0 لوألا لترلل

 ةيعئدملا ران ريده_ كنا وه ام_و تاقشرلا يود نإف :قدانبلا نارين نم ةديج ةيامح

 تاردحنم اهلّكشت يتلا ةبقلا هبش امهمّخضت .ناكملا اذه يف انه نايداصتيو نايدصي

 مهعمسي يكل حايصلا ىلإ نورطضي نيذلا ىحرجلل رخآ باذع ردصم كلذو .لبجلا

 .دحأ هعمسي مل .الك .نورخآلا

 ةريخألا هتنس يف ًابلاط ناك ."يتناكلافاك ليل ونيوتويت" بذعت خسفتلا ةركف نإ

 ةيضقل هتسامحل ةجيتن ,ًاعوطتم مضنا امنيح (ولواب واس) ةعماج يف بطلا ةيلك يف

 .(سودوناك) يف "ءابآلا ضرأ" نع عافدلل ًايضام ناك يذلا شيجلا ىلإ ."ةيروهمجلا"

 .سحورجم اتيان ايهنيعت ىرب ىقلا ىلرألا لا تسنل يل ةرملا هذه نأ يعيبط ءنذإ

 ىف ثشثجلا حيرشت تايلمعو .كلت حيرشتلا ملع تارضاحم نكل .نيتيم .نيرضتحم

 - ةحارجلا ملعتي ناك ثيح تايفشتسملا ىحرجو ؛كلت ةيبطلا ةيلكلا يف حيرشتلا ةعاق

 يذلا نإ ؟هذه (اليفافأ) نارئف ةديصم هيلإ تلآ يذلا ميحجلاب كلذ ةنراقم نكمي فيك

 .ومحم يئاجف طاشن ءوشن ةدهاشم ناكمإلاب نأ فيكو .حارجلا ثولت ةعرس وه هنئجي

 ادبي ًانتن ًاحّيقت نأ فيكو ءاهلخاد ناديدلا ىولتت ذإ ءطقف ةليلق تاعاس رحب يف اهيف

 .روفلا ىلع

 فوس اذه نإ) :(ولواب واس) راطق ةطحم يف هعدوي وهو هل لاق دق هدلاو ناك

 ديب .(ةيلوألا تافاعسإلا ةلوازم ىلع ةفثكم ةسرامم كل رفاوتتس .كتنهم يف كدعاسي

 دحاو ًائيش ملعت دقف لاح ةيأ ىلعو .ةراجنلا ةلوازم ىلع ةفثكم ةسرامم وه هتناك ام نأ

 نيذلا كئلوأ قوفي *لاكألا نم نوتومي نيذلا لاجرلا ددع نأ :ةثالثلا عيباسألا هذه يف

 نيذلا كئلوأل ةحناس ةاجنلا صرف ريخ نأو ءاهب اوبيصأ يتلا حارجلا نم مهفتح نوقلي

 :رملل نكمي يتلا ءاضعألا كلت يأ_ قاس وأ عارذ يف ةبرح ةنعط وأ ةصاصر مهتباصأ

 (مجرتملا) . انيرفنغلا < لاكألا *
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 رفاوتت مل .بسانملا تقولا يف ىوكي وأ فرطلا كلذ رتبي نأ ةطيرش_ اهنع ينغتسي نأ

 لالخ الإ يناسنإ وحن ىلع رتبلا تايلمع ءارجإل يفاكلا ردقلاب (مروفورولكلا) ةيمك

 رسكب موقي يذلا وه "وينوتوسيت" ناك مايألا مكلت يفو .ىلوألا ةثالفلا مايألا

 ىلع اهعضوو .ةخودلا هل ببسي ناك يذلا لئاسلاب ةينطق ةوشح عقنو (تالوبمألا)

 ةبترب بيبط وهو ."اماغ وديرفلا" ناديملا يحارج سيئر ناك امنيب حيرجلا لجرلا يرخنم

 راص (مروفورولكلا) نيزخ دفن الو .سفنلا روهبم وهو راشنملاب فرطلا رتبي ,بيقن

 نايرجي امهنإف ًاضيأ يدناربلا َدقُف دقو امأ .ركسلا بصق يدنارب نم ًاحدق ردخملا

 يطعني لكل لاخلا ىف ةيحعلا ىلع ىلا نأ نللا ؟ةزايلا ىلا آلا تايليعلا

 ليل وينوتويت" نإ .لجرلا خارص هعامس كلذ نع هفرحي نا نود ةيلمعلا ءادا حارجلا
 اهيف لح يتلا عرذألاو يديألاو ناقيسلاو مادقألا رتبو رشنب موقي يذلا وه "يتنالافاك

 نع بيغي ىتح ةكرحلا نم هعنمل ةيحضلا تيبثتب نايبط نادعاسم موقي امنيب ؛لاكألا

 نم ليلقب اهشرب *تاعدجلا يكب ,رتبلا زجنأ دق نوكي نأ دعب ءموقي يذلا وهو .يعولا
 اهايإ هملع يتلا ةقيرطلا يهو .اهيلع رئاف محش بصب وأ .هيف رانلا مارضإو دورابلا
 :ةفيحسلا ةثداجلا كلت لبق ”اماغ:ديرفلا" تيقنلا

 اريبك ًاددع كانه نأ "اماغ" بيقنلا ملع دقف .ةبسانملا ةملكلا اهنا :لخأ ؟ةفيخس

 مهألاو .بيرق عضوم اميأ يف ءابطألا نم فاك ددع دجوي ال هّنأ ديب ةيعفدملا لاجر نم

 يذلا ةحارجلا نم برضلا كلذ يف ةضيرع ةليوط ةربخ ووذ ءوه هزارط نم ءابطأ كلذ نم

 اعوطتم لمع ثيح (ياوغاراب) تاباغ يف وه هملعت دق ناك يذلاو ناديملا يف سرامي
 يف ةمدخلل مدَق يذلا باشلا (وينوتويت) نأش هنأش ءبط بلاط ناك امنيح

 1 وغرب ديه رلا لااط بسلا ؟اناغ ورورتلا يعطل »| قا سوقوناكا
 :ءارو ًافلخم .عوبسأ لبق هتلتق يتلا يه َهَقَب تناك دقلو .وه هفارتعا بسحب ”ةيعفدملا

 نيرضتحملاو ىحرجلاو ىضرملا نم نيتئمب ةيانعلا ةيلوؤسم لمحب ءوني باشلا هدعاسم
 حوفت .ةارع هبش ؛ناديملا ىفشتسم يف يراعلا رخصلا ىلع ضعب قوف مهضعب موكتملا

 دقل .ريصح وا ةيناطب ىلإ ىقري ام مهنم ةلق الإ كلمي ال ,ناديدلا مهرفتحت ؛ةناتنلا مهنم

 (مجرتملا) . عطقلا دعب وضعلا نم يقب ام < ةعادجلا *
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 نسل ىلا ةضرمخلاو «تاغومعم سدح ىلإ لوألا لترلل ماعلا ىبطلا فنصلا وست

 .ىفشتسملا نم يلامشلا عطاقلا نع ةلوؤسم "وينوتويت" و "اماغ وديرفلا" بيقنلا اهيلإ

 ازيكرت هاضرم ىلع "اماغ وديرفلا" بيبطلا زيكرت نود "ةيعفدملا ةّقب" تلاح دقل

 مومحم وحن ىلع يضميل ًائجافم ًاعطق هب موقي ًاجالع عطقي ناك ام ًاريثك ذإ .ًاصلاخ
 ةمقلا طخ ىلع مئاقلا عقوملا وهو ,(ويرام ود وتلا) غلبي ىتح ارشعتم لبجلا يقتريف
 عفادم قالطإ ةيعفدملا لاجر هل حيتي كاذناو, لوألا لترلا عفادم عيمج هيلإ تبحس يذلا

 وه احارج نإ) :ًائبنتم ةماحم لورق وي ركوب ركدشيو ا ريداتافألا| ىتح 000

 عدصلا لخاد ىلإ دوعي بيقنلا ناكو .(راهنتو مطحتت "سودوناك" جاربأ لعجيس يذلا

 :ًاحرم .؛ًادروتم .ًانيتم ًالجر ناك .هتايونعم تشعتنا دقو لبجلا حفس ىلع دوجوملا

 لوألا مويلا ذنم ًاريبك ًاليم "يتناكلافاك ليل وينوتويت" ىلإ لام دقو .هتنهملًاصلخم

 ةرخازلا هتايحو ةحرملا ةبيطلا هحورو ةحتفنملا هتيصخش نإ .ةنكثلا لخدي هيف هار يذلا

 ركف هّنإ ىتح ةنتف اميأ ذيملتلا نتف كلذ لك .تاقوشملاب ةلفاحلا هتاياكحو تارماغملاب

 هتداهش ملست ام ىتم شيجلا يف ءاقبلاب .(سودوناك) ىلإ قيرطلا يف وهو .ًاداج
 .(رودافلس) يف ةريصق ةدم ةبيتكلا ثوكم ءانثأو .هدوبعم لعف املثم . ةيبطلا

 ةعماجب ةيبطلا ةيلكلا ىنبم لوح ةلوج يف "وينوتويت" "اماغ" بيبطلا بحطصا

 دفاونلا تاذ ءارفصلا ةهجاولا ءازإو ,(اكيليساب اد اشتراب) ةيئاردتاك يفو .(ايهاب)

 دنهلا زوج ليخنو نوللا ةيناجرملا راجشألا تحتو ةيطوغلا اهساوقأب قرزلا ةليوطلا
 ةوالحلا ىلإ ًالئام (يدنارب) نابرشي اسلج دق ذيملتلاو بيبطلا ناك ؛كولملا بح راجشأو

 ةعاب طسو .دوسألاو ضيبألا نينوللاب عصرملا فيصرلا قوف ةيوصنملا كاشكألا مامأ

 كبل .رماجملا نم ةنخاس ةمعطأ نعبي ةوسنو ةهفاتلا مهتعاضب ءامسأب نوداني نيلوجتم
 ادعص نا دعبو .تايسالخلل روخام يف ةداعس نارومي امهافلا يذلا رجفلا ىتح نابرشي

 ةئَيقم ةعرج مركي هذيملت "اماغ" بيبطلا لعج (ساداميك) ىلإ يضاملا راطقلا ىلإ

 .هل حضوأ امك ."يقيرفألا سلفسلا يدافتل"

 ضيرم ءاملاب جوزمملا (نينيكلا) يقسي امنيب هتهبج نع قرعلا "وينوتويت" حسمي
 -وتفم هقفرم لصفم يدنج دجوي هيبناج دحأ ىلع .ىمحلا رثأ نم يذهي يردجلاب .

 تلعج هنطب نم لفسألا ءزجلا يف ةصاصرب بيصأ يدنج رخآلا بناجلا يفو .ءاوهلل

330 



 طئاغلا ةحئار طلتخت .جراخلا ىلإ برستي هزارب راص ىتح قثبنت ةرصاعلا هتلضع

 ةيلديص يف قبي مل .ةدعبم ىلع اهقارحإ يرجي يتلا ثثجلل محفتملا محللا ةحئارب
 دفن دق (مروفودويالا) ناك .(كيلوبراكلا ضماح)و (نينيكلا) ىوس ناديملا ىفشتسم

 اهنع نوضيعتسي اوراص ءابطألا نِإف تامقعملا ىلإ راقتفالا ءازإو (مروفورولكلا) عم

 ىس.أف :ىرخألا يه تدفن دق هذه ْنإف نآلا امأ .(ليمولاكلا)و (ثومزبلا تارتنبس)ب

 كلذ لعفي يكلو .(كيلوبراكلا ضماح)و ءاملا نم لولحمب حورجلا فظني "وينوتويت"

 نيرخآلا يطعي .نيتمومضملا فصن هيديب ضوحلا نم لولحملا فرغيو ءاصفرقلا سلجي
 ,نآلا (نينيكلا) نم ًاريبك ًانيزخ مهيدل نإ .ءاملا نم حدق فصن يف (نينيكلا) نم ًائيش

 دض برحلا لالخ ريبكلا لتاقلا) ...ايرالملاب ةريثك تاباصإ اوعقوت دق اوناك ذإ

 شيجلا نم مظعألا مسقلا تكلهأ دقل .لوقلا "اماغ" بيبطلا داتعا امك ,(ياوغاراب

 رثاكتي ال ثيح فافجلا ةياغ فاجلا وجلا اذه يف ةدوجوم ريغ ايرالملا نأ ريغ .كانه

 الأ "وينوتويت" ملعي .دكار ءام اهيف دجوي يتلا أدج ةليلقلا نكامألا لوح الإ ضوعبلا
 مهنأب_ لقألا يف_ مهولا مهحنمي هنكل ,ىحرجلا جالعل (نينيكلا) نم ىجترت ىودج

 نادقفل ؛(نينيكلا) فرصب عرش دق "اماغ" بيقنلا ناك عقاولا يفو .ام ًاجالع نوقلتي

 .ةثداحلا موي يف .ىرخألا ةيودألا

 نكي مل .اهلوصح ناكمإ ةيفيك يف ...ةثداحلا لوصح ةيفيك يف "وينوتويت" ركفي
 ةخسفتملا ماسجألاب همالحأو ٌةثداحلا تحبصأ نيحلا كلذ ذنمو .اهنع هوربخأ دقل .كانه

 ةريصقلا ةحيحشلا مونلا تاعاس قالقإ ىلع اهريغ نم رثكأ لمعت يتلا سيباوكلا يه

 رخازلا ءرشعملا فيطللا حارجلا بيقنلا موقي سوباكلا يف .اهعازتنا يف حلفي يتلا

 دسي ال هتلاجع ةرمغ يفو .(14 بورك) زارط نم عفدملا ليتف لاعشإب ءطاشنلاب

 قالغملا يف راجفنالا نإف ًةوبعلا ليتفلا رجفي امنيحو ٠ ميلس وحن ىلع ةرخؤملا قالغم
 لاجر عمس دقل .عفدملا بناج ىلإ ًامئاق تافوذقملا نم ًاليمرب لعشي حوتفملا فصن

 يف تادراي ًةدع ,قينجنمب فّدَقي نمك ."اماغ" بيبطلاب فذُق فيك نووري ةيعفدملا

 يف َلتَق .لكشلا ةهدع محللا نم ًةلتك .ًابيرقت ةوطخ نيرشع ةدعبم ىلع يوهيل ءاوهلا

 ود هيزوه" يناثلا مزالملاو "وديفيزا يد ونالويروك نوليدوا" لوألا مزالملا ًاضيأ راجفنالا

 غلب امتيحو .قورحب نورخآ ةسمخ بيصأو ,ةيعفدملا لاجر نم ةثالثو "لارامأ
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 ةئيهلا هتحرتقا ءارجإ قفو ىلع قرحت ثنجلا تناك (ويراموتلآ) عفترم "وينوتويت"

 نع ةرابع يه يتلا ضرألا هذه يف ربق رفح نأ كلذ :ىتوملا نفد ةبوعصل ًارظن ةيبطلا
 رخصلا ىلع ملثنتو جعبنت لواعملاو فراجملاف ,ةقاطلل اميسج ًاديدبت لثمي يح رخص
 يماح ٌلادج ثثجلا قارحإب رمألا نع مجن دقل .هيف ذافنلا يف حلفت نأ نود بلصلا

 (ينبشتوباك" وهو "ودرازيل" بألا ؛لوألا لترلا سقو "راكسوا" لارنجلا نيب سيطولا

 ."ينوسام فارحنا" هنأب ىتوملا قرح فصي
 ديس" طيرش :هب زتعي "اماغ وديرفلا" بيبطلل اراكذت باشلا "وينوتويت" ىدل نإ

 ىلع ريسلا ويناولهب (ايهاب) يف رصعلا كايذ يف هايإ هعاب ,تازجعملل حرتجملا "ميفنوب
 ردق ام اذإ هسيئر ةلمرأ ىلإ هذخأي فوس .(اكيليساب اد اشتراب) ةيئاردتاك يف لابحلا

 الحتكي نأ هيرظان ناكمإب كشي "وينوتويت" نأ ديب .(ولوابواس) ىلإ دوعي نأ طق هل
 فده مساب شيجلا ىلإ مضناو ةسردملا ىلإ بهذو دلو اهيف يتلا ةنيدملا ىأرمب ةيناث

 .ةراضحلاو هنطو ةمدخ :وه يسنامور

 ودبت تناك ةنيعم تادقتعم ًاغلاب ًاضوقت هيدل تضوقت ةمرصنملا رهشألا هذه يف

 عوطت موي نمآ دق ناك يتلا ةينطولا ةركف ؛لاثملا ليبس يف ءاهنم .ةبالص رخصلا اهنأك
 عبرألا ليزاربلا اياوز نم اومدَق نيذلا لاجرلا لك ءامد يف يرست ةفطاع اهنأ ءشيجلا يف
 لمألا يح كلي ةريرتلا دضز نوؤش ةرم ا زم تقر ةيمالعل | نط ة يوما عهد اكدلل
 تبقعأ يتلا ىضوفلا يف ءكنيذ نيليوطلا راظتنالا يرهش ءانثأ (ساداميك) يف ىلوألا

 .لوألا لترلل ماعلا رقملا ىلإ ةيفلخلا يضارألا يف ةعقاولا ةريغصلا ةبرقلا كلت ليوحت

 نورخآلا نوحارجلاو ءابطألاو "اماغ" بيقنلاو وه ناك يتلا ةيبطلا قفارملا يف .فشتكاو

 قيرط نع لاتقلا نم صلمتلا نولواحي اوناك لاجرلا نم ًاريبك ًاددع نأ ء.اهيف نولمعي
 اهنولتيو بلق رهظ نع ضارعألا نوظفحي ؛ضارمألا نولعتفي مهدهاش دقل .ضرامتلا
 نيقثال ريغ مهَّدَع ىلإ راصُي يكل ؛نوفرتحملا نولثمملا اهب عتمتي يتلا ةقئافلا ةراهملاب
 يف نعمتي نأ بقترملا ةيعفداملا طباضو بيبطلا هل لاق .ةيمامألا طوطخلا يف ةمدخلل

 تابون ةاناعم وأ ؤيقتلا وأ ىمحلاب مهسفنأ اوبيصي يك اهيلإ نوؤجلي يتلا ةيبغلا مهبيعالأ

 مهل ةيفلخ وأ ميلعت ال لاجر يأ_ رافنأ دونج نكي مل ءالؤه نيب نم نأ ةقيقح نأ .لاهسإلا
 ةلعاسلا لوزت" "وقررت" ىلع كلر القا دارك لاك لور ءاققف <
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 اذه ًاشن دقل .هبسح دق ناك يذلا عساولا ردقلاب ةرشتنم ةينطولا نكت مل

 نأ رمألا سيل .اذه نارئفلا رحج يف اهاضمأ يتلا ةثالثلا عيباسألا لالخ هيدل جاتنتسالا

 . دومصلا يف مهتعاجش ىدم ىأر دقل .نآلا نولتاقي مهو .اولتاق دقل را

 نع فشكلا ضفري يذلا نابجلا غوارملا ودعلا كلذ تامجه هجو يف (وكيجنلا) ذنم

 نم مجاهي يذلا ءكارشلا كوحي يذلا .اهفارعأو برحلا نيناوق فرعي ال يذلا .ههجو

 اهجو هتاقالمل نوين ولا يضمي نيح ءاوهلا يف رخبتيو ,؛ةيفخم عضاوم نمو ةبيرغ اياوز

 ةقيقح نم مغرلا ىلع نولتاقيو نولتاقي لاجرلا رمتسا ةثالثلا عيباسألا هذه يفو .هجول

 نأ ةقيقح مغرو .تايارجلا ىلإ راقتفالا مغرو ,حرج وأ لتق دق ةلمحلا تاوق عبر نأ
 تازيزعتلا ةلفاق لوصو يف لمألا نودقفي اوؤدب مهعيمج

 بحلا نم عون يأ ؟ةيراجتلا تاقفصلاو ةينطولا نيب قيفوتلا نكمي فيك نكلو

 نع نوعفادي لاجر نيب مئاقلا رذقلا راجتإلا اذهل ًالاجم حسفي يذلا كاذ وه ليزاربلل

 فعضت ئرخأ ةيفاضإ ةقيقح يذ يه ؟مهتراضحو مهنطو ةيضق ةيصق :اناسقلا نينا

 ٍتاقفص عيمجلا دقعي اهب يتلا ةقيرطلا :"يتناكلافاك ليل وينوتويت" تابونعم

 هعيب داعيو عابي يذلا وه طقف غبتلا ناك ءدبلا يف .ءيش لك ةحشل ةجيتن تابراضمو

 ينثا عفدي ةلايخلا نم ادئار ىأر طقف حابصلا اذه .ىلعأف ىلعأ ءامسلا زواجت راعسأب

 هلكت اه لاما ةزيقع'ا ( اسولم) شع اننا ريغاال نقش انتل (ايمسرابخا رقع

 تايوتسم غلب دق ءيش لك رعسو .ىلوألا مايألا كلت ذنم !ةنيدملا يف ديج غبت ةبلع

 مهنأ امبو .ىلعألا رعسلا ضراع اهينتقي دازملل ةضورعم ًةجاح ءيش لك ىسمأو ةخودم

 الب ءارضخ ةرذ زاوكأ نوطعي طابضلاف_ قالطالا ىلع تايارج ةيأ نوملستي ال نوداكي
 عابت ىزعم عبر :ةيلابع"ا رامسأ لايماعطلاك _ .لويا قلك هرطعب دوتفار يلو
 نم حدقو ؛نيرشعب بلصلا رمسألا كسلا نيم ةعطقر.#( انس لف سيرا ذأ قتالع

 بل وذ "بهارلا سأر" عون نم رابص وأ (وريزبما) رذجو ,ةسمخب (توهنيملا) قيفد

 (سوريليزوف) مسأب فورعملا راكيسلا عيب نإ . (نيسيرليم) ىتتح وأ ( (سيرليم)ب لكؤي

 لك قه ىفدوألاو .(تانيسرامم) ةيمفشا ةوهقلا نم حدقو .( انساب هعئاب ىلع ردي

 لك قفني هالعج غبتلاب هفغشو عوجلاف .ةراجتلا هذهل ملستسا دق .ًاضيأ وه .هّنأ كلذ
 ةعلس حلملاو ,ةدحاو حلم ةقعلم ءاقل (تاسيرليم) ةسمخ ًالثم عفدف ,.هتزوحب يذلا لاملا

 ,فرقلا هثروي ام نإ .دحلا اذه ىلإ اهدقتفي نأ نكمي ءرملا نأ مويلا لبق طق كردي مل
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 راجتإلا يرجي يتلا ءايشألا هذه نم هب سأب ال اءزج نأ هتفرعم ءرخآ ء يش يأ نم رثكأ

 قازرألاو ةنيعلا نزاخم نم ةقورسم امإ يهف .ةهيزن ريغ قرطب قوسلا لخد دق اهب
 ... تناقورسملا نه ةق ورسم وأ «لكرلل ةعئاخلا

 نأ ؛ةيناث لك يف مهتايحب نورطاخي هذهك فورظ يف نأ بارغتسالل ًةاعدم سيلأ
 رثكأو ًاخومش دشأ وه ام الإ مهيف كرتت الف مهيّقنت نأ يغبني يتلا هذه قحلا ةعاس يف
 عيمجتو تاقفصلا دقع ىلإ طحنملا عوزنلا اذه لثم دوجو ىلع ليلدلا اومدقي ْنأ ...ًالبن

 ام لب ءىمسأ وه ام سيل توملا ةرضح يف راثتسي يذلا نإ) :"وينوتويت" ركفي ؟لاملا
 ةيناسنإلا نع هتروص تّدوسا دقل .(عمطلا هنإ .رذقلا حبرلل مهنلا هنإ .سخأو رذقأ وه

 .هذه ةيضاملا عيباسألا لالخ ةأجف
 نيرخآلا فالخب ءتمص يف اذه يكبي .هيمدق دنع يكبي صخش هراكفأ نم هظقوي

 دجي نسم يدنج لجرلا .هبناجب عكري .هعومد نم لجّخ هنأكو ؛ةينالع نوجشني نيذلا
 .قاطت ال ًةاناعم ةّكحلا

 حرجلا ناك نإ نآلا دعب ادبأ هبآ نل .يديس اي يسفن كحأ تنك دقل) :متمتي

 .(بيبطلا اهيأ ءرخآ ءيش يأ وأ ...ثولتيس
 .ءالوأ رشبلا موحل ةلكأ همدختسي يذلا يناطيشلا حالسلا كلذ اياحض دحأ هنإ

 يف .(ساميراشتاك) مساب فورعملا لمنلا :نيينطولا نم هب سأب ال ددع دلج مهتلا يذلاو

 تارشحلا هذه أجلت نأ عيظف علاط ءوس درجم .ءةيعيبط ةرهاظ هنأك رهظ ةيادبلا

 اهتويب كرت ىلإ «قارتحالاب ًاعشب ًاروعشو حفطلا ببستو ةرشبلا بقثت يتلا ؛ةبراضلا

 لكايه يهو .هذه لامنلا نابثك نأب فشتكا مث .ماين مهو لاجرلا مجاهتل ليللا ةدورب يف
 كانغ اينو ونا رانضتالا |: نكمل ىلإ اهب ىتار :ءاوقلا ةينيلط لكشلا ةيررتك
 نم ىكنألاو ...نيمئانلا نيينطولا ىلع اهريمدت ماج بصتو ةشحوتملا بارسألا تلفنتف

 عرزل ركسعملا لخاد ىلإ اوللستيل رشبلا موحل ولكآ مهلسري نيذلا صاخشألا نأ كلذ
 'وينوتويت"ل ليق :مهنم دحاو رسأ دقل !ًانايبص مهنوك نع نوديزي ال هيف لمنلا نابثك
 ههفذقي وهو شحوتم ناويح لثم هيرسآ يديأ نيب حفاكي لظ ريغصلا (ريصنلا) نأ
 ...ًاناسل ةلفسلا رذقأ هب هوفتي ام يهاضي بابسب

 زاك ام نأ "وينوتويت" دجي .هردص صحفل زوجعلا يدنجلا صيمق عفر ىدل
 روم روق كاد راربعالا ةعطاتص ةلئاع ةعقب نآلا تيممأ اقراتو اذوب اهقت سمآلاب
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 نيكسملا ءاشحأ مضقي .هدلج تحت بّقني .رثاكتي ءاهيف دوجوم لمنلاف لجأ .ةكرحلاب
 نأ يدنجلل لوقي .مستبي نأ ,بذكي نأ ؛يئاري نأ 'وينوتويت" ملعت دقل .ةيلخادلا
 نم حدق فصن هلواني .هسفن كحي الا لواحي نا هيلع ناو لضفا لاح يف عسللا عضاوم

 :ةكيملا تتكي دوا كلذ ناش نه نا. هل اذك هم: ةيرشبل ا نيتنكلا] فرعاملا

 لخاد ىلإ نوخّسفتملا كئلوأ مهلسري نيذلا نايبصلا عم هلايخو ؛هتلوج لصاوي
 موقلا ىوس سيل :جمه .شوحو «ةربارب ...لمنلا نابثك نيلماح ليللا حنج تحت ركسعملا
 ءالؤه لعف امك .ءايربأ ًالافطأ اوفرحي نأ مهل نكمي نيذلا مه ًاقلطم ًاداسف نيدسافلا

 لهن تريتكت نق ىرخألا ىف( نردوناكاا نع.عباشلا ويترتويت"راكفأ نأ ري هنأ
 تيب عم ديب أدي اقح نولمعي مه له ؟ةيكلملا ةداعإ ىلع نومزاع نويكلم اقح مه
 ديب ةادأ درجم جمهلا ءالؤه نأ حيحص له ؟نيقباسلا قيقرلا يكلامو "اشتناغارب"

 توملا) :نوفتهي مهعمسي "يتناكلافاك ليل وينوتويت" نأ عمو ؟"نوؤنخلا هرتلكتا"

 .هنهذ يف ًاشوشم ءيش لك ىسمأ دقل .كلذ لك نم ادكأتم دعي مل هنإف (ةيروهمجلل

 ةيفيك مهنومّلعي .(راصنألل) ةروشملا نومدقي انه ازيلكنا ًطابض دجي نأ عقوت دقل

 لحاوس قيرط نع تبره دق اهنإ ليق يتلا اماق ةروطتملاو ةيرصعلا ةحلسألا عم لماعتلا
 كلذكو .(اهيراشتاكلا) لمنل اياحض مهجالعب رهاظتي نيذلا ىحرجلا نيب نأ الإ .(ايهاب)
 ةحلسأ ...عيلاقملا ةطساوب مهيلع فَّدُقت يتلا فاوحلا ةببدملا ةراجحلاو ةمومسملا ماهسلل

 نم ًابرض نآلا هل ودبت زيلكنا طابض هززعي يكلم شيج ةلأسمف ءنذإ !فهكلا لهأ
 موحل ٌةلكأ مههجاون نيذلا) :ركفي .ءيش ال نم تعرتخا يتلا ةيلايخلا صصقلا بورض

 نكي مل ول ًالعف اهانرسخ دق انك لب .برحلا ّنورساخ اننإف كلذ عمو ؛نويئادب رشب
 فيك .(لالتلا هذه ىلع نيمكلا يف انوعقوأ امنيح انزيزعتل لصو دق يناثلا لترلا

 ؟ضقانتلا اذه ريسفت ىلإ ليبسلا

 هترتس لمحت لوأ مزالم هنإ .(؟"وينوتويت") :يداني توص هراكفأ ةلسلس عطقي

 .عساتلا ةاشملا جوف :اهقيلاغم لح ناكمإلاب لازيال يتلا هتدحو و هتبتر ًةراش ةثرلا

 :(ةليفاقآ) ىلإ نرالا لقرلا لور يذم قادما ىنشعسس ىف لاربال |. .ووواشلاب
 ليونام ميكاوي" ديقعلا مهداق نيذلا كئلوأ .لوألا ءاوللا ةعيلط رصانع نم ًارصنع ناك

 ةرزجملا ْنِإ .(سودوناك) هاجتاب (اليفافأ) ردحنم ىلع ينونج موجه يف "سوريدم يد
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 لازيال ...ةفيخم ةرزجم تناك ةيئرماللا مهقدانخ نم مهب (راصنألا) اهعقوأ يتلا

 ةفاسم فصتتنم يف ؛توملا دومج يف نيددمم يمامألا فصلا دونج ةدهاشم ناكمإلاب
 ةباصإ "اريريف سريب" لوألا مزالملا بيصأ .ًادصح اودصح ثيح ندحتلا ىلا ةوعصلا

 كلذ ناك املو .ىمعأ ُهَقّلَحو نيتعوفرملا هيدي راجفنالا علتقاف ههجو يف ةفوذقمب ةرشابم

 زردي ناك امنيب نيفروملاب هريدخت نم "اماغ وديرفلا" بيبطلا نكق دقف لوألا مويلا وه

 ةيمحم هحورجف .ظوظحم "اريريف سريب" مزالملا نإ .ههجو حارج مقعيو تاعدجلا

 وأ يكبي طق "وينوتويت" هعمسي مل ,يجذوف ضيرم هنإ .تارشحلاو رابغلا نم دامضلاب
 هباوج وه (ءيش ال) و .(نسح) :بيجي هلاح نع هلأسي نيح موي لك يفف .ىّكشتي
 مودقلا ةداع ريسأ "وينوتويت" حبصأ دقل .ءيش اميأ ىلإ ةجاح يف ناك نإ هلأسي نيح

 موجنلا ىلإ ًاقدحم .ةيرخصلا ضرألا ىلع هبناجب دهدمتيف .ًاليل هعم ثيدحلل
 هزالملا ناب ملع ليبسلا اذه نعو..امئاد (سودوتاك):ءامس عصرت ىتلا ةيهانتماللا

 تالمحلا يف اومدخ نيذلا لئالقلا دحا .برحلا هذه يمرضخم دحا ناك "اريريف سريب"

 ةاسأم نأب فشتكا ةليسولا هذهبو ؛(راصنألا) ةلتاقمل "ةيروهمجلا" اهتلسرأ يتلا عبرألا

 ببس كردأ اذكهو .تاراحدنالاو تالالذإلا نم ةلسلسل جيوتت دوكنملا طباضلا اذه

 رمدت يتلا ةاناعملا دلاجملا وحنلا اذه ىلع لمحتي اذاملو مزالملا راكفأ مزالت يتلا ةرارملا

 .ةيندب ًاحورج تسيل حورجلا أوسأ نإ هتلاح يفف .مهتماركو نيرخآلا لاجرلا تايونعم

 الو .ههجو فصن يطغت تادامضلا .(؟"وينوتويت") :ةيناث "اريريف سريب" لوقي
 :هنقاذو كملف لمعت

 نيذللا نيدعاسملا ىلإ ريشي (معن) :هبناجي سلجي وهو بطلا بلاط بيجي

 نايواهتي مث ةليلق تاوطخ نادعتبي .احيرتسي نأ ءاملا تادازمو ةيودألا ةبيقح نالمحي

 تاةت له *"[قلييمص اد ليويتاف""اي:ققولا نضعب كعنم فكمايتا :نئيسنملا لف

 1 كيوت

 هلأسم هذه ؟انعامس مهنكمي له) :ضيفخ توصب تادامضلا وذ طباضلا لوقب

 .("وينوتويت" اي ةموتكم

 . درسلا بسحب "اريريف سريب' همسا حيرجلا مزالملاف . ةياورلا نم ءزجلا اذه يف اهمهف عطتسا مل ةلاسم كانه *

 (مجرتملا) !"افليس اد ليوينام" مساب هبطاخي "وينوتويت" نأ الإ
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 باشلا عفري .ةلباقملا ةهجلا يف لتلا ردحنم ىلع سيقاونلا قدت ةظحللا كلت يف

 دعوم فزأ .وندي مالظلا نإ لجأ :ءامسلا ىلإ هرظن "يتناكلافاك ليل وينوتويت"
 ,ةيرحس ةقدب .ءاسم لك لجلجت اهنإ' ."ةيدرولا" ةالص ىلإ سانلا وعدت يتلا سيقاونلا

 ىلع نك... عادم ريده قلاع: ضانعرلا لباو معلن: ال نيك ليلي كل كيو
 يف ةنئاكلا تاركسعملا يف ىتح نوسووهملا اهلتري *"ةيميرملا تامالسلا" عامس ماودلا

 نع مارتحالاب مستم فقوت ثدحي .(ويرام هتنوم) و (اليفافآ) يلبج دنع يلاعألا

 ىحرجلاو ىضرملا نم ريثكلا .ناديملا ىفشتسم يف ةعاسلا هذه يف تايلاعفلا عيمج

 يف مههافش كرحتتو سيقاونلا عرق عامس ىدل مهسفنأ ىلع بيلصلا ةراشإ نومسري
 كلذ نكي مل يذلا "وينوتويت" ىتسح .مهئادعأ عم نمازت يف "ةيدرولا" ةالصل ةوالت
 ديدحتلا ىلع يصع بيرغ روعشب ساسحإلا يدافت عيطتسي ال سمحتملا يكيلوثاكلا

 ىلإ قوت_ سيقاونلا عرقو تاولصلا هذه لك عم_ هّنإف ًانايإ نكي مل نإ .ءاسم لك
 .ناميإلا

 نراق نأ هانعم كلذ) :"اريرتف سرعت" لوألا ءزآلملا لاؤس وع يبجي نأ نود: عمتي
 .(دعب هعالتقا اوعيطتسي مل .ًايح لازيال سوقانلا

 هآر دق ناك .سوقانلا عراق نع ثيدحلا يف بنطُي نأ (اماغ وديرفلا) بيقنلا داتعا

 .شأجلا طبار ًائيمق ًازوجع ناك هنإ لاق .ةريغصلا ةسينكلا جرب يقتري تارم ةدع

 ضانضرلا لباوب:ىلابي نأ نود «سوتادلا نامل داش فلخلا ىلإو مامألا ىلإ حجرأتي

 ةباصإ َنأب هربخأ دق "اماغ" بيبطلا ناك .سيقاونلا ىلع نيبيجملا دونجلا نم مداقلا

 يذلا حومطلا وه كاذ زفتسملا سوقانلا عراق تاكسإو كلت ةيدحتملا سيقاونلا جاربأ

 اعيمج مهناو ,؛(ويرام ود وتلآ) ىلع كانه ةمئاقلا يلاعألا يف ةيعفدملا لاجر لك كلمتي

 دنا ءا لعب ةلمق نم اونكمتي ملا -**"رييقشلا: نسوقان" ةغانس ىف:ةوحت مهقدانب نون

 ؟ديدج سوقان عراق

 (مجرتملا) . (خلإ . . . ميرم اي كل ٌمالس نكيل) ميرم ءارذعلل ليربج ةيحت - "يميرملا مالسلا" *

 ديسجت ىرك ذل اهنودؤي يتلا ريشبتلا ةالص ءادا ىلإ ثيلوثاكلا وعدي سوقان عرق ت ريشبتلا سوقان **
 (مجرتملا). حيسملا

 ١ دا ١و



 هنإ .سأي نع ًارداص سيل كنم هبلطأس يذلا نإ) :"اريريف سريب" مزالملا لوقي

 .(هلقع دقف لجر ءاجر سيل
 نع ةلصقت يتلا ةيتاظبلا نع افاق كاره ار قلطيوجدلا داق ترانا هكوص

 ىلع :دمضملا هبغارذ تاغرجو شق نه ةداسو: ىلع ةوتسم هسا رو ةيرختصلا ضرألا

 .هنطب

 متيس نيذلا لئاوألا لوأ نيب نم نوكتس .سأيت نأ كب ردجي ال) :"وينوتويت" لوقي
 اهتدوع قيرط يف ةلفاقلا كرحتتو تازيزعتلا اهيف لصت يتلا ةظحللا يف .مهؤالخإ

 .كلزنم ىلإ ,.(ساداميك) ىلإ ,."وتناس هتنوم" ىلإ فاعسإ ةبرع يف كنوعضيس مهنإف

 ليوينام" اي سأيت ال .ناديملا ىفشتسم راز موي كلذب ادعو "راكسوا" ءاوللا عطق دقل
 .("افليس اد

 ىصقا هل لمحت ْنَم مساب كفلحتسأ) :تباث ضيفخ توص يف "اريريف سريب" لوقي
 اهل بتكت يتلا ةبيطخلا كلتب ...كتنهمب ,كدلاوب .هللاب ...ايندلا هذه يف مارتحالا

 .("وينوتويت" اي .راعشألا

 .حيرجلا نع هينيعب حيشي وهو (ولوابواس) نم مداقلا باشلا بطلا بلاط متمتي

 ددصب وه يتلا تاملكلا ةيهام نم قلطم وحن ىلع ًانّقيتم ,هقامعأ ىتح اشوشم
 .(؟"افليس اد ليوينام" اي هديرت يذلا ام) :اهعامس

 (يحور قامعأ نم كيلإ لسوتأ .سأرلا يف ةصاصر) :ئداهلا تباثلا توصلا لوقي
 .ريخألا نوكي نل هّنأ "وينوتويت" ملعيو .كلذ لعفي نأ هيلإ لسوت نم لوأ سيل هنإ

 .يحرسماللا روقولا وحنلا اذه ىلع هاجرتي يذلا لوألا هّنأ الإ

 كلذ لعفإ .نْيَدَي كلمأ ال انأن ءكلذ لعف عيطتسأ ال انأ) :دمّضملا لجرلا حضوي

 .( ينع ةباين
 .ةعاجشلا نم ًاليلق) :لاعفنالاب ًالتما يذلا وه هتوص ْنأ أظحالم ."وينوتويت" لوقي

 .(يتنهم مسق دض ,يئدابم دض ًائيش لعفأ نأ ينم بلطت ال ."افليس اد ليوينام" اي

 .يدوقن ةظفاح مهيلع نضر .:كيدعاسج دعا ةوذا) 3" اريزيف: سروسا مزالملا لوقي

 .(اهيف بوقث ال يتلا يتمزجو "اسيرليم" نيسمخ اهيف نأ دبال
 .كؤالخإ يرجي فوسل .ًالعف كل لصح دق ام أوسأ توملا لعل) :"وينوتويت" لوقي

 نا ةدناق ةابحلا يح رفانلا ةوعس :ىفنكت' قوتشل
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 وه اذه سيل) .حوتفم فصن مزالملا مف .(؟نيدي البو نينيع البأ) :ءودهب لءاستي
 .امئاد يفرق ريشي ناك .ًامئاد ههركأ تنك دقل .بابذلا هنإ ."وينوتويت" اي أوسألا ءزجلا

 تحن فحزي ,يمف ىلإ لخدي ء.يهجو لك ىلع ىشمتي هنإ همر تم نآلا 'انأ اهو

 .تمصي .(يحورج ىلإ لصيل تادامضلا

 تاملكلا هذه هعامس ىدل هرثأت هب غلب دقل .هيتفش ىلع هناسل ررمي "وينوتويت" هاري

 ةدازمب ءيجملا هيدعاسم ىلإ بلطي نأ ادبأ ركذتي ال هلعج ًادح يجذومنلا ضيرملا اذه نم

 .حيرجلا لجرلا أمظ ءافطإل ءاملا

 ال .قرطلا عاطق نيبو ينيب ةيصخش ةلأسم رمألا ادغ دقل) :"اريريف سريب" لوقي

 اي كمامأ لثاملا قولخملا اذه ىلإ يننوليحي مهعدأ نل .باقعلا نم اوتلفي نأ ديرأ

 ام ًائيش نأب ملعأ انأو "اواوأ" ذنم .عفنلا ميدع اخّسم نوكأ نأ ضفرأ ."وينوتويت"

 را رت اس ا هلل ...يبردب رم دق ًايواسأم

 .(؟ءاملا نم ءيشب تبغر ًاله) :ًاقفرتم "وينوتويت" لوقي

 وأ نيدي كلق ال نيح كسفن لتقت نأ اريسي سيل) :همالك ”اريريف سريب" لصاوي

 ضرألا سحل رمشي الو .ةيلمعلا رمثت مل .ةرخصب يسأر برضأ نأ تبرج دقل .نينيع

 .(...و .اهعلب بساني يذلا مجحلاب ةراجح دجوت ال هنأل

 هنا ديب .("افليس اد ليوينام" اي ادهإ) :هفتك ىلع هدي عضي وهو "وينوتويت" لوقي
 ًادبأ هتوص عفري ال لجر .ملاعلا يف لجر أدهأ ودبي ْنَّم ةئدهت فخسلا نم نأ دجي

 .رخآ ًاصخش تناك ول امك هسفن ىلإ ثدحتيو .ًاقلطم ةلاجعلا فرعت ال هتاملكو

 يه انإ انته تدلو:ةفادنح نإ انتفادنح مياب: قبلا لسوتا ؟يتاغاسكس لها

 .(؟يندعاستس له .سدقم ءيش

 اذ:ليوحتام" اهاكدعاسأ فوس.:لجأ) +"ئتتاكلافاك ليل وسنوتؤست" نسمفب

 "كلن
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 ىلع ةلطملا ةذفانلا ءازإ افقاو ناك ."افارب اناك يد" نورابلا ررك .(؟هسأر) -

 هيف ةرارحلا تديازت دق بتكملا وج نإ ذإ اهحتف ةجحب اهيلإ ىشم دق ناك .ةقيدحلا

 هانيع تلاج .اهبايغ هقلقأ يتلا ءابرحلا ناكم فاشتكا دصقي ناك عقاولا يف هنأ ريغ

 سرامت تناك اهنأكو ةيناث راظنألا نع تفتخا دقل .اهنع اثحب .اهلك ةقيدحلا فارطأ يف

 يف اهتأرق .عوضوملا نع "زمياتلا" يف ةلاقم كانه تناك .هسأر اوعطق دقل) .هعم ةبعل

 .(ندنل

 .(هتثج سأر اوعطق) :رصبلا ريصق يفحصلا هححص

 ناك ام نأ دجو هّنأ ريغ ,ضابقنالاب رعش .نيعارذلا يذ هيسرك ىلإ نورابلا داع
 نع رابنلا نظفت اذه: لك *؟((ةةرساف) اك له ةيناث هماضفا بدع لق ةةوورومتلاز

 .هعامس يف ًابغار ناك هّنإف كلذ عمو .ديدج نم هحتف داعأو حرجلا أكنو ؛تايركذ

 هعم ًاديحو كسفن تدجو نأ لصح له) :يفحصلا ينيع نادشنت هانيعو لاس

 .(؟هناك يذلا لاجرلا زارط نع عابطنا يأ نيوكت نم تنكم له ؟هيلإ تثدحتو
 دقل .لقعم رخآ طوقس ىلع نيموي رورم دعب الإ ربقلا ىلع اورشع دق اونوكي مل

 تحت يعيبط .هنفد ناكم نع مهرابخإ ىلع (كرابملا ريغصلا) رابجإ يف اوحلفأ

 ملو ؛ةدالولاب آاديهش (كرابملا ريغصلا) ناك .بيذعت يأ درجم نكي مل هنكل .بيذعتلا

 وأ قرحلا وأ سفرلاك ةيداع ةيشحو لاعفأل ضرع دق ناك ول ملكتي نأ هنأش نم نكي

 نوديعي اوناك نايحألا ضعب يف مهنأل_ نينيعلا لمس وأ ناسللا عطق وأ ءاصخإلا

 نا نيبساح :ةيلساتت ءاشعا الينءناسل الب : نويبع البا..ةكيفلا هذه ىلع (رانضنألا)

 : اهومعوا هقيفر هب هلزني بيذعتلاب ءرملا هيف ذذلتي ىسنج فارحنا٠ اماما 2( يك ةضاكاو وأ (ةيشوساملا) *

 (مجرتملا) . هريغ هب هلزني امم كلذ ىلإ امو بيذعتلاو داهطضالاب ءرملا دذلت
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 :نيدماض ةرلادب أل ارناك يذلا كفلزأ تايوتشف ضيرتت هاش نم ةوكيس ازيك اديشن

 ةفداصم اوفشتكا مهنإف (كرابملا ريغصلا) ىلإ ةبسنلاب امأ .ًاماق يسكعلا رثألا هل ناك

 .بالكلا :هلمحت هتنكم يف نكي مل يذلا ديحولا بيذعتلا

 ,"وجاب" .لاذرألا نم ةرمزلا كلت ةداق فرعأ تنك يننأ تبسح) :نورابلا لاق

 ( 1” فكرانلا يغفصلا" نأ. "ارينمكانا "ةليفراتاا "زييكلا زاره" راوض كونا

 ةريبك دادعأو يرشبلا محللا نم ةلئاه تايمك دوجو نإ .رخآ ًارمأ بالكلا تناك

 ةيراض اشوحو انهيلاحا لق ةليوطلا راضنللا رهشا لالخ اهيلع تاققت ةعبملا ةاسحألا نم

 بالكلا نم ناعطق (سودوناك) لخاد ىلا اهقيرط تفرع دقل .عابضلاو بائذلا امك

 محللا نع اثحب ,كلذك نيرصاحملا ركسعم لخاد ىلإ كش البو .ءامدلا ىلإ ةشطعتملا

 رولا

 بالكلا ناعطق نكت ملأ) :هعباصأب هتدعم ضبقي وهو رصبلا ريصق ىفحصلا متم

 نأب مهربخأ دق ًادحأ نأ دبال ؟ةيمنهجلا "ايؤرلا رفس" بالك ...تاؤبنتلل ًاقيقحت كلت

 رشلا) ؛(بلكلا) نم ىرحألاب وأ ؛بالكلا نم ًاصاخ ًاعزف عزفي ناك "كرابملا ريغصلا"

 مايق ةبقاعب هوهباج نيحو .ةروعسملا بالكلا نم عيطقب هوهجاو مهْنأ بير الو *”.(دسجملا

 .(هيف نفد دق ناك يذلا عضوملا ىلع مهلد .ًابرإ هعيطقتو منهج ىلإ هبحسب (بلكلا) لسر
 بالك نم ةجئاه ناعطق هنهذ يف ليخت ."اليتسا" ةنورابلاو ءابرحلا نورابلا يسن

 ناديدلا اهْنَمَّضَق نوطب يف اهموطخ نفدتو ثئجلا نم ماوكأ يف اهبلاخم بشنت ةنونجم
 **بيبانظلا ىلع شماهتتو اهنيب ام يف لتاقتتو ةليزه تافضر يف اهباينأ سدتو

 ةأجف قزخا ناعطق تردحنا .ىتوملا شبن ىلإ ةفاضإلابو .مجامجلاو ةيرقفلا ةدمعألاو

 جزاط محل نع اثحب ,سبالملا تالساغو ةاعرلاو رقبلا ناعطق ىلع بكانتت ,ىرقلا وحن

 مهل نكمي اذه ريغ ناكم يأ يف .(سدقملا مرحلا) يف نفد دق ناك هّنأ اونمخ امبر

 ةرشع نم برعي ام قمع ىلعو (كرابملا ريغصلا) مهربخأ ثيح ثيح اورفح ؟ وبقت نأ

 هلدنصو قماغلا يناوجرألا هءادر ًايدترم ,هيلع اورثع_ تل ان ل .لجأ_ مادقأ

 . (مجرتملا) . ناطيشلا ىلع قلطت يتلا ءامسألا نم < ( دسجملا رشلا)و (بلكلا) *
 (مجرتملا) . ربكألا قاسلا مظع -(بوبنظ) اهدرفم (بيبانظلا) **
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 :اجومتم ادغو ام دق هرعش ناك .شق نم ريصح هفلي .غوبدملا ريغ دلجلا نم عونصملا
 طيحي ناك .لدعلا بتاكلا اهقّثو يتلا ربقلا نم ةثجلا جارخإ ةداهش هب تدافأ ام اذه

 قحلملا نانفلا_ روصملا رمأ يذلا "راكسوا روثرآ" ءاوللا نم ءادتبا شيجلا طابض ربقلاب

 ريوصتلا ةيلمع تقرغتسا .ةثجلا ريوصتب ,"سوراب يدويفالف" روينسلا .لوألا لترلاب
 .ةنتنلا ةحئارلا نم مغرلا ىلع (مرحلا) لخاد اهلالخ عيمجلا لظ ةعاس فصن

 امنيح ءادقعلاو تالارنجلا ءالؤه هب سحأ نأ دبال يذلا ليختت نأ عيطتست له) -

 ةيركسع تالمح ثالث دابأ يذلا درمتملا ,ةيروهمجلا ودع ةثج ىلع ًاريخأ مهنيعأ تعقو

 .(؟"اشتناغراب تيب"و ةرتلكنا فيلح .اهسسأ ىتح ةلودلا رهو
 هيلإ ناقدحت ناتعمادلا هانيعو ًاتماص هرئاز ثبل امنيب (هتلباق دقل) :نورابلا متق

 يف كل ثدح يذلا هسفن ءيشلا ؛كلت وأ ةجردلا هذهب ءيل ثدحي نكلو) .نيتعلطتسم
 كلذ ناك .ةشوشم هنع يتروصف .ءالجب هروصت عيطتسأ ال .كتراظن ببسب "سودوناك"

 نم ةريغص ةلث هبحصت "يبمولاك" يف رهظ .تلخ ةنس نيرشع وأ ةرشع سمخ وحن لبق
 ميمرتب اوماق ونال ةيدق سالم وم اهحبو هرلكأر انين فاضساالا ويسر عاجألا
 مهنوك نم رثكأ لامسألا نم ًةعومجم مهركذتأ .ةريغصلا ةسينكلا فيظنتو روبقلا
 نوعدي سانأ نم ىصحت ال عيماجم "يبمولاك"ب ترم دقل .ءاسنو لاجر نم ةعومجم

 ناك .ةيمهأ رثكألا ناك ؛ًاعيمج ءالؤه نيب نم هنأب رزحأ نأ يل ناك فيك .ةيسدقلا
 افالا هيلإ بذتجيس يذلا صخشلا ,نيرخآلا رئاس نوسني سانلا لعج يذلا صخشلا

 1 نيو اتريسلا" ين تألا قرف

 يعاب ىألم ىرخألا يه ليجنإلا ضرأ تناك) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 .حيسسملا وه مهنم الك نأ سانلا نم ريثكلا دع اذامل رسفي كلذ .ةقطارهلاب ,ةرانتسالا

 يدرب مل ووقت عل كلا

 هلسرأ دق "دشرملا" نأب دقتعت له ؟ داج تنأأ) :مامأ ىلإ هسأر دمي وهو نورابلا لاق

 .(؟ًاقح هللا

 .هيداهت يف ىضم رصبلا ريصق يفحصلل بيترلا توصلا نأ ديب
 ةريبك ةجرد ىلع تناك يتلاو ربقلا نم ةجرختسملا ةثجلا فصت ةقثوم ةدافإ تغيص

 ىلع مهليدانمو مهيديأ عضو ىلإ اورطضاو نايثغلاب عيمجلا بيصأ ثيحب خسفتلا نم
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 دق ناك هنأو ًارتم ١( .7) ناك هلوط نأ اولجسف هسايقب روضحلا ءابطألا ماق .مهفونأ

 لوحن ليحنلا هندب ىلع ةديحولا ةمالعلا نإ ذإ ةصاصرب تمي مل هنأبو .هنانسأ عيمج دقف

 وأ ةيسظع ةيظش كاكتحا اهبّبس ىرسيلا هقاس ىلع ةمدك تناك يمظعلا لكيهلا

 سردي نأ مّلعلل ىنستيل هسأر عطق بوجو ررقت ةزيجو تارواشم ءارجإ دعبو .ةراجح

 انين" بيبطلل نكمي ثيح (ايهاب) ةعماج يف بطلا ةيلك ىلإ اهب ءيج .هتمجمج

 ةبقر اورحن ءراشنملاب (دشرملا) سأر اوعطقي نأ لبق نكلو .اهصحفي نأ "سغيردور

 يد ويفالف" نانفلا_ روصملا ذخأ امنيب هسفن مرحلا لخاد كلذ اولعف .(كرابملا ريغصلا)

 ةثج بناج ىلإ ةيضرألا يف اهورفح ةرفح لخاد هدسجب اوقلأ مث :ةروص "سوراب
 ريغصلا) ىلإ ةبسنلاب اديعس ًاريصم .بير الب ؛كلذ ناك .سأرلا ةعوطقملا (دشرملا)
 ةمث ناك نكل .غلاب صالخإب همدخو ًاريثك هلجب يذلا صخشلا عم نقدي نأ :(كرابملا
 نأ كشو ىلغ ناك هنأ ةفرعم :ةريخألا ةظحللا يف هبعرأ دق نوكي نأ دبال دحاو ءيش

 ناهذأ لغشت يتلا رومألا تناك كلت نأل .هيطغت ةبشخ ةيأ الب ء:ناويح نفدي امك نفدي
 ءنايادلا مكلت' قفا ىضابلا

 لاعفناب ثيدحلا لصاو ىتح اهنم صلخت نإ ام .نكلو .ىرخأ ساطع ةبون هتعطاف
 تناكو همف نم تاملكلا جارخإ هيلع رذعتي ناك نايحألا ضعب يف هَّنِإ ىتح ديازتم
 .هتراظن يتسدع فلخ سئاي ناجيه يف نارودت هانيع

 اذئارببم" دئارلا ناك :ةمهملاب موقبس ةعبرألا ءابطألا نم ىأ ةلأسم.لوح شانقت ناذ

 ةثالثلا كسمأ امنيب هديب راشنملا كسما يذلا وه .ناديملا ةبابط ةئيه سيئر ؛"ويروك

 تناك امل .نكلو .لوحكلاب ةئيلم ةيواح لخاد سأرلا سيطغت اولواح .دسجلا نورخآلا

 هذهب .سلكلا نم سيك لخاد هوعضو مهنإف طقاستت تعرش دق محللاو رعشلا اياقب
 لوألا مزالملا ىلإ كلت ةقيقدلا هلقن ةمهبب دهع .(ورودافلس) ىلإ هولقن ةقيرطلا

 يتلا ةدحولا هذه يف نيجانلا طابضلا لئالق دحأو ثلاغلا ةاشملا جوف لطب "ازوسوتنب"

 ,ةيبطلا ةيلكلا ىلإ سأرلا "ازوس" مزالملا مّلس .ىلوألا ةهباجملا يف "وجاب" اهدابأ
 دجوت ال .هتنزوو هتساقو هتصحفت يتلا ءاملعلا ةنجل "سغيردور انين" بيبطلا سأرتو

 يمسرلا نايبلا ناك .صحفلا ةيلمع لالخ حيرشتلا ةفرغ يف راد ام لوح ةدمتعم ريراقت

 'سغيردور انين" بيبطلا ىوس نكي مل اذه نع لوؤسملا نأ ودبيو .جاعزإلا دح ًابضتقم
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 ,ةبيخ اميأ روهمجلا لامآ تبيخ يتلا ةزيجولا ةليلقلا رطسألا غاص يذلا وه ناك .هسفن

 ةمجمج نيوكت يف نيب ذوذش يأ ظحالي مل ملعلا ّنأب لوقلا نع نايبلا دزي مل ذإ
 ."ورييلسنوك وينوتنا"

 ينركذي كلذ لك) :ةقيدحلا هاجتاب ًةلمأ ةفطاخ ةرظن يقلي وهو نورابلا لاق

 ىلع لتألا» ايعقسي مامنلاب لريشم ناعاديدل ناك حالا نين ."لاغ جلد او
 1 ةييصختشلا

 .(رودافلس) يف هثالمز عيمج هيف هكراشي مل "سغيردور انين" بيبطلا يأر نأ ديب

 ضراعت ةسارد رشن دهدصب "كركوبلا يد وتارونوه" بيبطلا ناك لاثملا ليبس ىلعف
 ملاع فينصت ىلإ ًادانتسا هنأ دافأف .ءاملعلا ةنجل ريرقت هيلإ لصوت يذلا جاتنتسالا

 ىلع يوطني يذلا ريصقلا فنصلا نم تناك ةمجمجلا نإف ”سويزتر" يديوسلا ةعيبطلا

 سبوقتلا ْنإف ؛كلذ نع ًالضفو .(ًالثم بصعتلاك) نيينهذلا رجحتلاو قيضلا وحن لويم
 ىدل يجذوم هنأب "تكدينب" هفصو يذلا فنصلا كلذل اقيقد ًاليثم ناك يمجمجلا

 سادقلا باتكب نوكسمي ."تماس" بتك ام قفو ىلع ؛نيذلا عرصلا ءادب نيباصملا
 .مهبولق يف ةيصوصللاو ةميرجلا تامس نولمحيو مههافشب هللا مسا نوددريو مهيديأب

 :هاوق كهنأ دق ام ًالئاه ًايندب ادهج َنأك سفنتي وهو ءرصبلا ريصق يفحصلا لاق

 .( صنخنا نع: ريش ايذا  يلصق كمل ؟ىسودوتاك "ان قرمألا)

 رارمتسالا اضيأ كل عفانلا ريغ نم نأ ىرأ ؟ةكعوب سحتأ) :دوربب نورابلا ملعتسا
 .(؟ءابطألا ءالؤه لك ىلع رق تنك له .رومألا هذه نع ثدحتلا يف

 دمجتي هنأكو ًابدودحم ؛ةدود لثم هسفن ىلع ًاروكتم رصبلا ريصق يفحصلا ناك

 .ماظعلاب فرصتلا ةيفيك :ةلكشم تأشن ىتح يبطلا صحفلا ىهتنا ْنِإ ام .توملا ىتح

 نكلو .خيراتلا بئارغ نم اهتفصب (ينطولا فحتملا) ىلإ ةمجمجلا لاسرإ مهدحأ حرتقا

 سانلا ىدل نإ اولاق .نيينوساملا بناج نم ؟نَم بناج نم .ةيراض ةضراعمب ةبوج حرتقملا

 تّضرع ول امأ .رخآ يسكودوثروا َجَحَم ىلإ ةجاح ال :ةياقكلا هيف ناوي ميفنوب ديس)

 ةببكأ ودغيس فحتملا نإف (ينطولا فحتلملا) يف يجاجز قودنص يف ةمجمجلا كلت

 هلوليحلا يرورضلا نم نإ :كلذ ىلع شيجلا قفاو .ًايقطره ًارازم 5 ,ةيناث (ميفنوب

 (مجرتملا) . ذئنآ سانلا ضعبل رازم هاوثم نأ دبالو ةسادقلل عدم وأ سيدق مسا (ميفنوب ديس) نأ دبال *

322 



 «كقيك ندم نأ بجي ةمداق كاسل ةرثر ءانيقم ارتا ةسحمملا ةنورمص قوو
 ؟فيك

 .(اهنفد قيرط نع سيل ...حضأو) :نورابلا متم

 .الجآ وأ ًالجاع اهنفد ناكم اوفشتكي نأ مهنأش نم نوسووهملا موقلا مادام حضاو

 شيخ نم سيك لخاد ةمجمجلا تعضو ؟رحبلا عاق نم ًانمأ رثكأو دعبأ ناكم ةمث له
 قراوزلا دحأ نتم ىلع ليللا ةمتع يف رس هلقنب ماقو .هتحتف تطيخو .روخصلاب لقثم

 واس) ةعلق نيب ةفاسملا طسوتي يسلطألا طيحملا يف عضوم ىلإ يركسع طباض

 هلكايه ناجرملا ينبي يك لحوملا رحبلا عاق هاجتاب هاقلأو ؛(اكيراباثيإ) ةريزجو (وليسرام
 وتنب" مزالملا ريغ نكي ملف ةيرسلا ةيلمعلا هذه هيلإ تدهع يذلا طباضلا امأ .هيلع

 .ةصقلا ةياهن يه كلتو ."ازوس

 ثدح نورابلا نأ ةجرد ىلإ بحاش دج ههجو لاحتساو ءريزغ دج ًاقرع حضني ناك
 اذه ءلجرلا اذه هب سحي ناك يذلا ام .(هيلع ًايشغم عقي نأ كشو ىلع هنإ) :هسفن

 جذاسلا لوضفلا وهأ ؟ىضَرَم ناتتفا وهأ ؟(دشرملا) هاجت ,ةكحضملا *ةباثولا ةيمدلا

 (دشرملا) نأب داقتعالا ةلحرم غلب دق اقح ناك له ؟ليقلاو لاقلا لوادتب مرغملا يفحصلل

 ؟(سوذوتاك١ لجا نم تاذعلا ةسنفن مسّيو يناعي ناك اذامل ؟ءامسلا نم ًالوسر ناك

 ؟نايسنلا ةلواحم :لعف دق هاوس ئرما لك ناك ام لعفي مل اذال

 .(؟ "لاغ ويليلاغ" تلق له) :لوقي هعمس

 سأرلا كلذو نيتلوبخملا نينيعلا كنيت ىلإ رظني وهو (معن) ًائموم نورابلا لاق
 ناك .ةصقلا كلت قدصي نأ "لاغ" نأش نم ناك).**ةيويؤرلا هبطخ عمسيو قيلحلا

 غلب له ىرث :لءاستأل يننإ .سانلا سوؤر ماظع يف نمكي ةيصخشلا رس نأب دقتعي
 ةروثلا نكت مل كلت نأب فشتكي نأ هل ةعاظفلا نم ناكل كلذ لعف ول ؟ًاّقح "سودوناك'

 .(اهب ملحي ناك يتلا

 ,ةيمالظلا ةكلمم تناك .اهتناك كلذ عمو ءاهنكت مل) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 باصيل نكي مل هلعل .ًادج صاخ طف نم ةيرح ملاع ,ةيوخألا ملاع هسفن تقولا يفو

 2 نالت لمألا بين لكن

 (مجرتملا) . بثيو صقري ذخأ هلاصوأ ىلإ ًادودشم ًاكلس ءرملا بذج اذإ ًالجر لثمت ةيمد *

 (مجرتملا) . ضومغلا وأ ةعورلا ثيح نم (ايؤرلا رفس) ب ةهيبشلا **
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 .(؟هل ثدح ام تفشتكا) له -

 لبق ًاريثك هتيأر ."سودوناك" نع ًاديعب سيل ناكم يف تام) :يفحصلا باجأ

 ًاثدحتم ناك .ةدلبلا نم دعبألا ءزجلا يف ناخ يهو ."ةعلقلا" يف .هلك اذه لوصح

 تاروشب أبنتيو سانلا سوؤر سسحتي ناك .انونجم ًالجر ,ةنتاف ةيصخش .ًاميظع

 :يصختف نع نسكتيس ةثأ نيكني نأ دحأل ناك ان انترههبسحا تنك ةعنتاز

 ا( ةيواسايف

 اهبتك ,ةيصو وأ ؛تاركذملا نم برض ...هصخت قاروأ ضعب يدل) .نورابلا لاق

 ريغ .هتعامج نم نييروثلا ىلإ اهلاصيإ نمؤأ نأ ضّرتفي ناك ."يبمولاك" يف يتيب يف
 قيقحتل "نويل" ىلإ ىتح تبهذ يننإ ذإ ؛ًابغار نكأ مل يننأل ال .كلذ عطتسأ مل يننأ
 .(بلط ام

 ًايصخش مّلسي يكل ؛نويل ىلإ ندنل نم ؛ةلحرلا كلت ءانع مشجت دق ناك اذامل

 نع ًارداص لاح ةيأب كلذ نكي مل ؟ (ةروثلا ةرارش) يررحم ىلإ "لاغ" هبتك يذلا صنلا
 ناك امنإ .يئاهنلا ليلحتلا يف .ههاجت هب رعشي ناك يذلاف .ةسارفلا ملاع عم فطاعت

 كاع حسنت كلك دقن .يرشبلا سنجلل يمتحلا عونتلا يف ًايملع ًامامتها 006

 عمسيلو .كئلوأ نويروشلا هقافر ناك لاجرلا نم عون يأ ىريل "نويل" ىلإ باهذلا
 .اهسفن ءايشألاب نونمؤيو نوقطني اوناك اذإ امو هلثم اوناك اذإ ام فشتكيلو مهثيدح

 نأ وه هفاشتكا عاطتسا يذلا ديحولا ءيشلاف .تقولل ةعيضم تناك ةلحرلا نأ َدّيَب

 نع تفقوت دق ,مظتنم ريغ وحن ىلع ردصت تناك ةفيحص يهو .(ةروثلا ةرارش)

 دق اهبحاص ناك ةريغص ةعبطم نع ردصت تناك اهّنأو .تقولا ضعب ذنم ًاماق رودصلا

 دقل .تاونس عبرأ وأ ثالث وحنب كلذ لبق ةفيزم ةيدقن اقاروأ هتعابطل نجسلا عدوأ

 نأ نود هتوم ناكو .حابشأ درجم نوكي نأ نكمي ناك ام ىلإ تالاقم "لاغ" ٌلاسرإ ناك

 ...اذاملو فيكو تام نيأ ابروأ يف هتايح لالخ مهفرع دق ناك نم يأ ادبأ فشتكي
 .هريصم عم ًاقفاوتم كلذ ناك

 ."رازيس اريروم" ,(دشرملا) .نيناجم لاجر ةصق) :رصبلا ريصق يفحصلا مدمد

 .(لاحلا ةعيبطب ,ءكلذك تنأو .نونجلا ىلإ ءالؤه لك "سودوناك" تعفد دقل ."لاغ"

 .ىرخا ةيلكب سين الوددحا اذه لع هين قلتي هقلعع ةركف نأ ريغ
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 ٍببسب اهلقع تدقف يتلا يه طقف "اليتسا" .كلذ لبق نيناجم اوناك دقل ءالك) -

 ركذتي مل .ايكاب رجفني ال يك هسفن مامز دشي نأ هيلع متحتي ناك .("سودوناك" نم
 تارم بحتتا هنإف ةنورابلل لصح يذلا دعب .نكلو .باش وهو وأ ءلفط وهو ىكب هنأ

 .اهلالخ مونلا هعواطي مل يتلا يلايللا يف .هبتكم يف تارمو

 يه ام ردقب نيناجم لاجر ةصق تسيل اهنإ) :ةيناث رصبلا ريصق يفحصلا هححص
 نأ كيلإ لسوتأ .نورابلا اهيأ ًادحاو ائيش فرعأ نأ يدوب .مهف ءوس تالاح ةصق

 .(لوقلا ينقدصت

 ام .ًابيرقت امئاد ءلوقلا قدصأ ترص ةسايسلا نع يعالقإ ذنم) :نورابلا مدمد

 .(؟هتفرعم دوت يذلا

 نيب تالاصتا كانه تناك اذإ ام) :بثك نع نورابلا لعف در بقاري وهو تاجا

 تناكو ةيروطاربمإلا تدقف يتلا ةريغصلا ةعومجملا كلت ينعأ ال انأ .نييكلملاو "دشرملا'

 ةلكاش ىلع سانأ ...ًالملا ىلع ةقيقحلا كلت تنلعأ ثيحب ةجاذسلا نم ةجرد ىلع

 مكحلل "ايهاب") بزح ,؛كبزح لثمو كلثم سانأ نع ملكتأ يننإ ."ورتساك يد ليتنج"
 ؟"دشرملا"ب تالص مهل تناك له .ةقيقحلا كلت اوفخأ نيذلا حاحقألا نييكلملا ,(يتاذلا

 .(؟هوعجش له

 ملأ) :رخاس عاتمتسا ههجو ىلعو يغصي ناك نأ دعب اكحاض نورابلا رجفنا

 له ؟"سودوناك" يف اهتيضق يتلا روهشلا كلت لك لالخ كلذ نع باوجلا فشتكت
 .(؟"راصنألا" نيب ."وير" :"ولوابواس" ."ايهاب" نم نييسايس يأ تبا

 قتلا ديب .ءيش يأ نم ريثكلا رأ مل يتلا نانرخا نا قيس :جعزملا توصلا باجأ

 .("يبمولاك" نم يشاومو ًاركسو ةرذ تلسرأ دق تنك كنأب ًالعف تفشتكا

 :يتدارإ دض كلذ تلعف يننأب كلذك ملعت بير الب كنإف ؛نذإ نسح) :نورابلا لاق

 اليك كلذ لعفن نأ ءيضارألا كألم نحن .ًاعيمج انيلع ناك .هيلع ًاربجم تنك يننأب

 يف قرطلا عاطق عم اهب لماعتن يتلا ةيفيكلا يه هذه تسيلأ .انعايضو انعرازم اوقرحي
 ذوفن ىندأ كلمأ تنك ول .لاملاب مهرش عفدا مهلتق ىلع رداق ريغ تنك اذإ ؟"واتريسلا"

 لب ؛نييكلم نوسووهملا نكي مل .لقعلا ةميلس يتجوز تيقبلو "يبمولاك" اورمد امل مهيلع

 .(...مغرلا ىلع .قدصي ال ءيش كلذ رت مل كنوك .ةيروطاربمإلا يه ام اوفرعي مل
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 ركفي نأ نود لاقف ةرملا هذه يف ىتج رمتسي نأ رصبلا ريصق يفحصلا هل حتي مل

 +. نيكل ازتانك كل عب يتكل ككناك [م"اوترعي ملا :ناتتسرت ةانينعو لرشباا
 تغلأ ةيكلملا نأ نوفرعي اوناك .اهمهفي نأ يكلم يأل ناك ام يتلا ةصاخلا مهتقيرطب

 ودبي ناك .مهتيرح ديبعلا اهحنمل "ليباسيا" ةريمألل حيدملا ليكي "دشرملا" ناك .قرلا

 نأب نونمؤي "سودوناك" يف عيمجلا ناك .قرلا ءاغلإ هدرم ةيكلملا طوقس ّنأب ًاعنتقم
 .(ةيدوبعلا ةداعتسا ديرت تناك اهنأبو قرلا ءاغلا دض ةيروهمجلا

 .(؟"دشرملا" سأر يف ةركفلا هذه لثص انعرز يئاقدصأو يننأ بسحت له) -

 هانددعل انيلع رمألا اذه لثم حرتقا دق صخش يأ ناك ول) .ةيناث نورابلا مستباو

 .(ًاهوتعم

 .رومألا نم ريثكلا حضوي ؛كلذ عم ءاذه نإ) :ربتلا دعاصتم توصب يفحصلا لاق

 ,ةيهاركلا كلت ببس مهفل ةلواحم يف يغامد تدهجأ دقل .سوفنلا ءاصخإ ةيهارك لثم

 نوللاو قرعلا فرعت نأ ةيروهمجلا ديرت اذامل .نيدلا ؛نوللا ءقرعلا .ريسفتلا وه مكلذو
 مهتيد:نع لأست اذالو ؟ةيناث دوسلا دابعتسال نكي ول نإ «سانلا امهيلا نابمعتي نيذللا

 .(؟مهحبذ لبق نينمؤملا صيخشتل نكي مل نإ
 .(؟"سودوناك" رسفي يذلا مهفلا ءوس وه كاذ له) :نورابلا لأس

 مل "راصنألا" نأ ملعأ تنك .اهنم دحاو) :ًاثهال رصبلا ريصق يفحصلا باجأ

 .(رثكأ ال ءكلذ لوقت كعمسأ نأ ديرأ تنك .هفات يسايس يأب اوعدخني

 ول هنولوقيس هؤاقدصأ ناك يذلا ام .(نآلا لصح دق كلذ .نسح) :نورابلا باجأ

 :ءالذألا اهؤانسنو (واترييشلا) لاتجر نطتفتي نأ ؟اذه لقم دبتتلا ىلع: نيرداف اوثاك

 ناك ءالك !"ليباسيا ةيدبألا ةديسلا" مسا مهافش ىلعو ةيروهمجلا ىلع موجهلل ,نيحلستم
 .همالحأ يف ىتح يليزارب يكلم يأل ثدحي نأ نكمي نأ نم ًالانم دعبأ رمألا اذه لثم

 الك دع

 عبقي ثيح ؛(هيتيوج) فراشم دنع "افنوناليف وينوتنا"ب "واوج توبا" يعاس قحلي

 ةيشاملا ةلفاق راظتنا يف .(ًاريصن) رشع ةعبرأ عم ًانيمك ابصان قباسلا رجتملا بحاص

 ررقي ثيحب ةروطخلا نم ةريبك ةجرد ىلع يعاسلا هب يتأي يذلا أبنلا نإ .زعملاو
 يأ .كانه ىلإ هب تءاج ىتلا ةمهملا هلامكإ لبق (سودوناك) ىلإ ةدوعلا "وينوتنا"

3206 



0 
0 

 لصو نأ ذنم تارم ثالث اهئادأل جرخ دق ناك ةمهم اهنإ .يئاذغلا نيومتلا نيمأت

 يف ءادجلا نم تارشع ةدعو ةيشاملا نم ًاسأر نورشعو ةسمخ :ًاعيمج اهيف حجنو دونجلا

 ةبرع ةلومح نع ًالضف .ةثلاثلا يف رشع انثاو ,ةيناثلا يف سوؤر ةينامثو ,ىلوألا ةرملا

 هسفنب تاراغلا هذه ةدايق ىلع رصأ دقل .حلملاو ركسلاو ةوهقلاو توهنيملا قيقد نم

 ال "ريبكلا واوج"و "واردب"و "وجاب"و "واوج توبا" نإ ًالئاق ء(راصنألا) ل ماعطلا نيمأتل

 تامجهلا نشي وهو عيباسأ ةثالث تضم دق اهو .(هتنوموليب) يف مهنع ءانغتسالا نكمي

 نع (اليفافا) ىلإ ةتوؤملا ديروتل (وحتاس هعئوم)و (ساداميك) ةرداغملا لفاوقلا ىلع

 .(ويراسور) قيرط

 هتبهومو ةنقتملا ةيجهنملا هتقيرطب ,قباسلا رجتملا بحاص ناك ةريسي ةيلمع اهنإ

 نيدم وهو .مولعلا نم ًامّلع ودغت اهلعج ًادح لامكلا نم اهيلع ىفضأ دق ؛ةيميظنتلا

 نيلامحو ءالدأ ةفصب نولمعي نيذلا لاجرلا ىلإو اهاّقلتي يتلا تامولعملا ىلإ هحاجن يف
 دتمت ىتش نكامأ يف اودْنِج وأ شيجلل مهسفنأ اورجأ (راصنأ) بلاغلا يف مهو دونجلل

 ةلفاقلا تاكرحت ىلع عالطا ىلع هنوقّبي مهنإ .(وروكيباتيا) ىلإ (وناكوت) نم

 ةيلمعلا حاتفم وهو .عزفلا دونجلا فوفص يف ريثي يذلا عقوملا ريرقت يف هنودعاسيو

 وذ لابجلا يف عطاق وأ دهَو ماق ًةداع وهو_ هوراتخا دق نونوكي يذلا عقوملا يفو .اهلك

 ىلع ةأجف ضاضتقنالاب .ًامئاد ليللا يف .هلاجرو "وينوتنا" موقي_ ةفيثك تامجأ
 نيخفانو تيمانيدلا عباصا نيلعشم .ةريصقلا مهقدانبب ةعيظف ةبلج نيريثم .عيطقلا

 "وينوتنا" لغاشي امنيبو .ةباغلا لخاد ىلإ رفتف ءرعذلا تاناويحلاب لحيف ,مهتارافص
 يتلا تاناويحلا لك نولامحلاو ءالدألا ملي مهيلع صنقلا صاصر قالطإب دونجلا هتبصعو

 هاجتاب فلس اهوددح دق نونوكي ةرصتخم قرط ربع اهنوقوسبو اهل نوعيطتسي
 نم مداقلا كلسملا وهو .ًانمأ اهرثكأو كلاسملا هذه رصقأ نأب آملع_ (سودوناك)

 .نورخآلاو "وينوتنا" مهب قحتلي كلذ باقعأ يفو .دعب دونجلا هفشتكي مل ؛(يبمولاك)

 :هلمح يذلا أبنلاب تأي مل يعاسلا نأ ول اضيأ ةرملا هذه ثدحيس يذلا وه اذه ناك

 هلاجرو "وينوتنا" ىدل نكت مل .ةظحل ةيأ يف (سودوناك) نومجاهي فوس بالكلا نإ

 انه دنت ار نوعرس مهو مههابج تنضغتو مهتانسأ تكطصا دقو ءرشع ةعبرألا

 ةدوعلا :يرجلا ةلصاوم ىلع مهزمهت مهناهذأ يف ةدحاو ةركف ىوس .مهناقيس عيطتست

 نودحلملا نشي نيح (دشرملا)ب ةطاحإلاو نيرخآلا ىلإ مامضنالل (هتنوم وليب) ىلإ
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 .يعاسلا لوقي ؟موجهلا نش نوعمزم مهنأ (عراشلا رمآ) ملع ىلإ اف فيك .موجهلا

 ناسوجي اناكو دونجلا ةزب نايدتري (راصنألا) نم نينثا نإ ,هبئاجب ريسي نسم ليلد وهو

 يعيبطلا نم نأكو ةرشابمو ةطاسبب كلذ هربخي .أبنلاب اءاج ناذللا امه (اليفافآ) ءاجرأ

 .نيطايشلا يز يف نيركنتم نيطايشلا نيب اولوجتي نأ (كرابملا حيسملا) ءانبأل امام
 اودوعي مل مهنإ ىتح ةركفلا ىلع اوداتعا دقل) :هسفن "افوناليف وينوتنا" ثدحي

 عنقي نأ "واوج توبا" اهيف لواح يتلا ىلوألا ةرملا يف ءنكلو .(كلذ نوظحالي

 حرتقملا نأ امك .نايصعب َهَباَجي نأ داك رّكنتلا ضرغل دونجلا تازب ءادتراب (راصنألا)

 يناودعو دحاجو ريرش وه ام لك زمر ءادترا ةركف نإ .دامرلا معط "وينوتنا" مف يف كرت

 نومواقي (سودوناك) لاجر ناك مل ةديج ةروصب كردأو .هتدعم تبلق ملاعلا اذه يف
 انك اننإف كلذ عمو) :هسفن ثدحي .بالكلا تك نودترم مهو اوتومي نأ ةركف ةوارضب

 يتلا تامولعملا نأ كلذ .(باوص ىلع .داتعم وه امك ,"واوج توبا" ناكو .أطخ ىلع

 رشنل تاركسعملا لخاد ىلإ نوللستي اوناك نيذلا .ناعجشلا "نايبصلا" اهب يتأي ناك
 ةقدب طق نكت مل .ةيدلجلا دونجلا تادازم يف مسلا عضولو براقعلاو يعافألاو لمنلا

 شيجلا نم اودرط نيذلا كئلوأ اميسالو ,.نوجضان لاجر اهب يتأي ناك يتلا تامولعملا
 ود وشتنار) قدانخ يف ةلكشملا لح يذلا وه "وجاب" ناك .هيف ةمدخلا نم اورف ا

 هنأ نلعأو فيرع يز ًايدترم رهظ ذإ .شاقن مهنيب مدتحي ناك امنيح ةليل تاذ (وراغيف
 نكي مل ءسانلا لك نود ؛"وجاب" نأب ملعي مهلك ناك .ودعلا طوطخ ربع للستلل ضام
 زم ناك 1١١ است(رايستألا) ”ياوخ كونا" لابس كلانا :تقتك نان ووذ رعاوا هنا قم

 نم مهفوخ نم مهررحي ًالاثم مهل ميقي يكل هتايحب "وجاب" يحضي نأ مهرظن يف قحلا
 نيدبم نوربني ةميدقلا "وجاب" ةباصع لاجر نم ددعب اذإف .اهيف رارزأ ال قّرخ عضب
 (عراشلا رما) دعي مل هالت امف مويلا كلذ ذنمو .يركسعلا يزلاب ركنتلل مهدادعتسا

 .تاركسعملا لخاد ىلإ (راصنأ) بيرست يف ةقشم دجي

 يف سيلو .لولحلاب مالظلا عرشي .لكألاو ةحارتسالل ةليلق تاعاس دعب نوفقوتي
 ءازا نيبصتنم ,ملثملا ”(افارب اناك اد اريس)و (ويابماكوا) ملاعم نبل قوت مهتعاطتسا

 (مجرتملا) . نيلبج امسا *
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 نوحتفيو .ناقيسلا يعطاقتم ؛ةقلح لكش ىلع (راصنألا) سلجي .ةيدامرلا ءامسلا

 .ددقملا محللاو رحبلا تيوكسب نم تانفح نوجرخيو .لابحلا نم ةجوسنملا مهسايكأ
 .نيتمروتملا نيتجنشتملا هيقاس يف بعتلاب "افوناليف وينوتنا" رعشي .تمص يف نولكأي
 ,رتوتلا هنإ مأ .ةريخألا رهشألا هذه لالخ هسحي عرش ٌروعش هنإ ؟ةلوهكلا هيف تّبد له

 نأ ىلإ رطضا ثيحب هنزو نم ريثكلا دقف دقل ؟برحلا هتضرف يذلا مومحملا طاشنلا

 نيذللا هيصيمق قّيضت نأ "اينيلدراس اينوتنا" ىلع مزلو هقاطن يف ةديدج ًابوقث مرخب
 ىلإ ةبسنلاب ًالصاح هسفن ءيشلا سيلأ ؛نكلو .مونلا ناصمقك هيلع نيضافضف ايسمأ
 ناذغ ,"واردب"و "ريبكلا واوج" حبضي ملأ ؟(هتنوموليب) يف ءاسنلاو لاجرلا عيسمج
 نيفتكلا لدهتم "ويرونوه" سيلأ *؟شيرعتلا ةدمعأك نيليحن .نانيتملا ناقالمعلا
 ؟كلذك ءًارمع ربكأ "وجاب"و "واوج توبا" ودبي الأ ءمث ؟نآلا رعشلا بيشأو

 عفادم تاقشر ةدع مث ءزيجو فقوت .لامشلا هاجتاب ءعفدملا ريده ىلإ عمستي

 ةعساو تازفق ىف ةيناث نوقلطنيو مهمادقأ ىلع ( اناضتالا] و "وينرعتا "نفي :ةيلاعتم

 .ىطخلا

 تاعاس سمخ دعب رجفلا جالبنا عم (ونيريلوباتوأ) قيرط نع ةنيدملا نم نوبرتقي
 عبن دنع .عاطقنا نود ىرخألا باقعأ يف ةدحاولا ىلاوتت اهلالخ عفادملا تاقشر تناك

 توبا" ىلإ مهبحصي يك مهراظتنا يف ًآايعاس نودجي ؛ىلوألا نكاسملا ثيح .ءاملا

 ددع فعضب نآلا ةدوزم هذهو ء(ايلاف ادنزاف) دنع ةدوجوملا قدانخلا يف هنإ ."واوج

 ريساوملا تاوذ (مهتاتيكسم) وأ مهقدانب دانز ىلع اعيمج مهيديأو .قباسلا (راصنألا)

 اذإ ام نيبقرتم :نيرظتنم ,تفاخلا رجفلا ءايض يف (اليفافآ) حوفس نودصري .ةليوطلا

 حيسملل أدمح) :"وينوتنا" مغمغي .لفسألا وحن كانه نم نوقفدتي فوس نوينوساملا ناك
 ىارددت ناك نإ هةعيضس نق ورينا نيمع نم" رابع توبا" هلام ءاداشرملا نلراتبلا

 .(ةيرود ىتح الو ...ال) .قيرطلا يف ًادونج

 رجتملا بحاص ىريو ؛(موجهلا يتأيس نيأ نم ملعن ال نحن) :"واوج توبا" لوقي
 .(ًارط ءيش مهأ الخ ءيش لك ملعن نحن) .هب دبتسملا قلقلا قمع ىدم قباسلا

 (مجرتملا) . نوليحنلا لاوطلا صاخشألا اهب ىنكيو . ةشرعتملا تاتابنلا اهيلع قلستت ةدمعأ < شيرعتلا ةدمعأ *
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 ىلإ قيرط رصقأ وهف عطاقلا اذه يف مهموجه نونشيس مهنأ (عراشلا رمآ) ردقي
 اذه قدانخلا طخ يف "وجاب" دانسإل (ريصن) ةئمثالث هعمو ءاج هنإف اذهلو ؛(هتنوموليب)

 .(ونيريلوباتوا) ىلإ (ويرام هتنوم) مدق نم حسرف عبر هلوط نحنم طخ يف دتمي يذلا

 ثيح (هتنوموليب)ل يقرشلا حانجلا ةيطغتب موقي "واردب" نأ هل "واوج توبا" حضوي

 كلاسملا اهربع ةدعاص جرعتت يتلا ةرجشملا حوفسلاو ةعورزملا لوقحلاو بئارزلا دجوت

 سرحلا) اهنع عفادي يتلا ,ةنيدملا امأ .(وبواميرج)و (اريبماكام)و (وبوبارت) ىلإ ةيدؤملا
 روخصلا نم ةديدج سيراتمب اهتانيصحت تززع دقف ."ريبكلا واوج" ةدايقب (يكيلوثاكلا
 ةحاسلاو ةسيئرلا عراوشلا تاعطاقت يفو ةقيضلا ةقزألا يف تيبقا لمرلا نيانكأو

 تاعطقلا هوحن قفدتتس يذلا زكرملا كلذ ...(سدقملا مرحلا) و سئانكلاب ةطاحملا

 .مهعفادم فئاذق هيلع لاهنتس املثم ةمجاهملا

 تقرا كردي هلأ يغب ةلكسألاب ةراطمإل ارت" انونالعف" نأ نم'وغرلا ىلع

 نانوكيس "ويرونوه”و هنأب "واوج توبأ" هربخي ؟هلمع هيلع يغبني يذلا ام .كانه
 وتلا) نم قرشلا ىلإ ,.(سراب_ ازاف) داهول ةيزاوملا ةقطنملا نع عافدلا نع نيلوؤسم
 حرشل لوطأ أآتقو قرغتسي نأ ريغ نمو .(وبوايرج) ىلإ يضفملا جرخملاو (ويرام ود

 كلذ يف دونجلا روهظ ةلاح يف ًاراعشإ لاحلا يف لسري نأ هيلإ بلطي ىفوأ ليصافت
 لحري .ةنيدملا لوخد نولواحيس هاجتا يأ نم فاشتكا وه مهأ وه ام نأل ؛عطاقلا
 .ًاودع رشع ةعبرألا لاجرلاو "افوناليف"

 ىلع ىرخأ ةمالع كلذ نأ دبال .رحاس رحسب مت كلذ ٌنأكو هبعت ىفتخا دقل

 نكمي فيك .هصخش لخاد نئاكلا يعيبط_ قوفلا ىلع رخآ ليلد .يهلإلا روضحلا
 حيسملا) لعف نم وأ .(سيدقلا) .(بآلا) لعف نم نكي مل ْنِإ كلذ فالخ هريسفت

 .ردقي ام عرسأب يرجلا وأ ريسلا ىوس ًائيش لعفي مل موجهلا أبنب ملع نأ ذنمف ؟(كرابملا
 هبلقو نايواهتت هاقاس تعرش .(وبيس ود اوغال) ربعي ناك امنيبو ءريصق تقو لبقو

 ضكري .نآلا اذ وه اهو .هيلع ايشغم طقسي نأ يشخ ثيحب ةدشلا نم وحن ىلع قفخي
 ئلتق ةليوط ةليل ةياهن يف ءًايداو ًالزانو ًالت ادعاص .ةرعولا ةيرخصلا ضرألا هذه ىلع

 دونج اهقلطي يتلا ةيئاجفلا ةفيثكلا نارينلا تاقشرل مصملا دعرلاو يمعملا رونلاب نآلا

 وهو .دهج يأ نايتإ ىلع رداق ؛ةقاطلاب رخاز ,حاترم هنأب رعشي هنإف كلذ عمو .ودعلا
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 (بآلا) ريغ نم .ًاماق هلثم نورعشي هبناج ىلإ نيضكارلا الجر رشع ةعبرألا نأ ملعي
 يعدتست امنيح .وحنلا اذه ىلع ةوقلا ديدجت .ريغتلا اذه لثم بالجتسا ىلع رداق
 تارم .ءيشلا اذه لثم اهيف هل ثدحي يتلا ىلوألا ةرملا تسيل هذه ؟كلذ فورظلا

 رشي ءرايهنالا ىلع كشوم هنأب بسحي ناك امنيح .ةريخألا عيباسألا هذه يف تارمو

 نم ىربك ةقفد خفنل ؛هديدجتل ىلعأ ىلإ هعفري ناك هنأ ادب ةوقلا نم ميظع قفدب ةأجف
 .هلخاد يف ةايحلا

 _ ازاف) دادتما ىلع ةماقملا قدانخلا مهغولب هقرغتسي يذلا ةعاسلا فصن يف

 يف جهوتت نارينلا بهل "افوناليف وينوتنا" ىري_ نيضكار .نيرئاس .نيضكار_ (سراب
 هراد مهتلت دق نارينلا كلت ىدحإ تناك اذإ ام سيل لوألا همه نإ .مهفلخ (سودوناك)

 كلذلف ؟نآلا لماع راشتنالا نم نارينلا عنمل هيف ركف يذلا ماظنلا له :لب اهرخآ نع

 دنعو عراوشلا دادتما ىلع لمرلاب ىآلملا قيدانصلاو ليماربلا تائم تعضو ضرغلا

 اهيف رجفنت يتلا ةظحللا يف هنأب نوفرعي ةنيدملا يف اوثكم نيذلا سانلا نإ .تاعطاقتلا

 ناك .اهيلع لمرلا لوطس تايوتحم ءاقلإب رانلا ءافطإ ىلإ اوعرهي نأ مهيلع ّنإف ةفيذق
 خويشو لافطأو ءاسن ينكس عطاق لك يف دجوي ثيحب رومألا بّتر دق هسفن "وينوتنا"
 .ةمهملا هذه نع نولوؤسم

 ناحية .كلزك هينخا ةعوزو هسصخوتو "ويوون وه" :ءانخا دو قادما يف

 نم نيزخ طسو حطسلا ردحنم أجلم يف ءاقبلل تايرخأ ةوسن عم نادك "اهيا

 وهو (*هامع اي آبحرم) :"ويرونوه" لوقي .تاداّمضلاو ةيودألاو بارشلاو ماعطلا

 لاجرلل هفرغت يذلا ماعطلا آعتمتسم لوانتي امنيب ةظحل هعم "وينوتنا" ثبلتي .هقناعي

 ىلإ بلطي ىتح هذه ةزيجولا هتبجو يهني نإ امو ."اينيلدراس" ناتقيقشلا اوت نيلصاولا
 مث .تقولا ضعب مونلا ىلإ دالخإلاب مهحصنيف .هلوح اوقّلحتي نأ رشع ةعبرألا هلاجر
 .ةقطنملا ىلع ةرظن ءاقلإل "ويرونوه" عم يضمي

 لاجرلا لقأ امهو نيلتاقملا عيمج نود امهيلإ ةهبجلا هذهب ”واوج توبا" دهع اذامل
 نع دعبألا ةهبجلا يه هذه نأ وه ببسلا نأ بير ال ؟برحلا بيلاسأ يف ةربخ

 (مجرتملا) . مارتحالا يف ةدايز ءاقدصألاو ةوخألا نيب ةيمستلا هذه قلطت هرك ذ قبس امك *

361 



 ةفسا وا ةكدلث اوعطقيمنا مهنأش نم نإ .ليبسلا اذه كلسي نل ودعلاف :(اليفافآ)

 تاردحنملا ردح ًاميقتسم ًاقيرط اوكلس ول اهنوعطقيس اوناك ىتلا ةفاسملا لاثمأ

 اوزاتجي نأ .رهنلا غولب لبق ؛مهيلع يغبنيس كلذ ىلع ًالضفو ؛(ايلف ادنزاف١ اومجاهو
 .تتشتلاو قرفتلا ىلع جاوفألا ربجت نأ اهنأش نم ةيكوش تامجأب ةظتكم ةرعو ًاضرأ
 ًافده حلصت ةصارتم لتك يف نوبراحي مهف .لاتقلا يف نيدحلملا ةقيرط تسيل هذهو
 .مهقدانخ يف نينصحتملا (راصنألا)ل اديج

 :( ؟ هاسع ايدكللد ركذتا . لق دانملا هذه اورنخوندلا نحت)  "ويروتوف" لوقن

 اناك ءلجأ .(رانلاب قدانخلا هذه دمعتت مل نآلا ىتح .ركذتأ نأ يعيبطلا نم) -

 رهنلا نيب ىولتت يتلا .ضرألا نم ةعطقلا هذه تطّقن يتلا لمعلا قرف اهّجو نيذللا امه
 نم ةثالث وأ نينثال الإ عستت اال ةريغص رفحب ,ةمجأ وأ ةرجش ةيأ نم ةيلاخلاو ةربقملاو

 يف لصح يذلا مادصلا دعب ماع لبق ئجالملا هذه لوا اورفح دق اوناك .نيرهاملا ةامرلا

 يفو .رئافحلا نم ًاديزم نوميقي اوناك ةيداعم ةيركسع ةلمح لك باقعأ يفو .(اواوا)

 نم اوفحزي نأ لاجرلا ةنكم يف راص ثيحب اهنيب ةريغص تارمن اورفح ةريخألا ةنوآلا
 ذإ :طق رانلاب دمعتت مل تاعافد ةقيقحلا يف اهنا .ودعلا مهاري نأ نود ىرخأ ىلإ ةرفح

 .عطاقلا اذه يف لاتق راد نأ طق ثدحي مل

 حايص عامس نكمي .ءارفص ٌةحسم هّبده نولت ,قرزم ءايض قفألا نم فحازتي

 تاقشر تفقوت دقل) :"وينوتنا" نهذ يف رودي ام انمخم "ويرونوه" لوقي .ةكيدلا

 .(هامع اي انيلإ مهقيرط يف مهنأ ينعي كلذ) :هيخأ ةلمج "وينوتنا" لمكي .(عفادملا

 فصن اهلوط ةقطنم ىلع ةرشتنم ؛ًامدق نيرشع وأ رشع ةسمخ وحنب ةدعابتم رئافحلا
 يف قفرمل ًاقفرم نوعباقلا (راصنألا) .كلذ براقي ام وأ رتم ةئم اهضرعو رتم وليك
 عيطتسي ال ثيحب أدج ديج وحن ىلع نوئبتخم .ةثالث ةثالث وأ نينثا نينثا رئافحلا

 ىدلو .مهعم ةليلق تاملك لدابتل مههاجتاب نونحني امنيح الإ مهتيؤر "افوناليف" ناوخألا
 اهنطاب فوج راجشأ عوذجو ةكيمس بصق ناقيسو بيبانألا نم عطق مهنم ريثكلا

 ههمظعم .رئافحلا جراخ مهسوؤر اوُدمي نأ نود جراخلا اوري نأ اهتطاسوب نوعيطتسي
 (رزواملا)و (رشتيلناملا) زارط نم مهقدانبو ءنوروكتسمم ءساعن وعيرص وأ نومئان

 ناك .مهيديأ لوانتم يف دورابلا تايواح وأ صاصرلا سايكأو ةريصقلا مهقدانبو
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 مهضعب بهذ دقلو .(سراب_ ازاف) دادتما ىلع ةبقارم طاقن عضو دق "ويرونوه"

 بناجلا ىلعو_ كانه ًاماقت فاجلا_ رهنلا عاقو داهملا دادتما ىلع فاشكتسالا ضرغل

 .ةيداعم ةيرود ةيأ اوفداصي نا نود .رخآلا

 ودبي .نيدئاع امهريس ءانثأ ناثدحتي امهو ,ردحنملا حطسلا يذ أجلملا ىلإ نادوعي

 فصقلا تاعاس باقعأ يف ,ةكيدلا حايص ىوس هعطقي ال يذلا تمصلا اذه ًابيرغ

 لصو نأ ذنم ًايمتح هل ادب دق (سودوناك) ىلع موجهلا نأب "وينوتنا" قلعي .ةليوطلا
 (اليفافا) ىلإ  يدنج ةئمسمخ نم رثكا ودبي ام ىلع هدادعت غلابلا_ تازيزعتلا لتر

 مهيلع نشي لظ يذلا "وجاب" اهلذب يتلا ةسئايلا يعاسملا نم مغرلا ىلع ًاميلس

 ىلع ءاليتسالا يف الإ حلفي نأ نود نكلو (واريدلاك) نم قيرطلا لاوط ةرركتم تامجه

 ةلمحلا ةوق نأ نم ليق ام ًاقح ناك اذإ ام "ويرونوه" لأسي .مهتيشام نم سوؤر ةعضب

 لبق امهب اورم نأ قبس ناعضوم امهو :(ويراسور) و (هيتيوج) يف ايارس تفّلخ دق

 .حيحص كلذ .لجأ .رثكأ ال كلذ

 ًامدختسم .هوخأ اهيف هكراشي يتلا ةريفحلا يف روكتيو هقاطن "وينوتنا" كفي
 نأ ديب ءهتحارإ لضفب .هندب يخرتسي .ةضيرعلا هتعبقب ههجو ايطغمو ًةداسو هعارذ

 يذلا مويلا اذه يف دونجلا نع رداص توص يأ ىلإ نيتيغصم .نيتهبتنم نآلظت هينذأ

 هنهذ قاسني نأ دعبو .مهب قلعتي ءيش لك ىسني ريصق تقو دعبو .جلبني هرجف ذخأ

 نإ .هّمسج همسج سمي يذلا لجرلا اذه ىلع ةأجف زكرتي ىتش ةشوشم روص وحن
 رثكا ىدتاذ وكاتلاو ةغوايلا دكا تيقحلا رعشلا اذ ننس هنن رفضألا ويووتوف"

 رييخلو هنمت و يقو ميمحلا هّلخو ةقيقر اكيا وهف .جاوزلابو مدلاب ؛نيترم هاخأ هنوك نم

 دوجو له .طق ًاداج ًافالتخا افلتخا نأ ثدحي مل .طق اقرتفا نأ ثدحي مل .هئاقدصأ

 (دشرملا)ب هبلق لكب نمؤي هنوكل ةجيتن ءلصاح وه امك .(هتنوموليب) يف "ويرونوه'

 هيخأل هصالخإ ببسب انه هنا مأ ؟ ةلازعلا مسالا ةقيقلل يهل ة لف ايكو

 يف اهاشاع يتلا تاونسلا لاوط هلابب لاؤسلا اذه رطخ نأ ادبأ ثدحي مل ؟بْسَح

 نمف .(سودوناك) نوؤش ىلوتيل هنوؤش رجهف كالملا حانج هّسم نيحو .(سودوناك)
 اذه ةيعاوط نالبقتيس اناك ءوه هتجوز لثم .هيخأ ةجوزو هاخأ نأ ضرتفا هنأ يعيبطلا
 يف ناقلطني علاطلا ءوس امهلعجي ةرم لك يف لاحلا ناك املثم .امهتايح يف ريغتلا
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 نود هتدارإل "واسنسا" و "ويرونوه" مضر :ثدح دق ام كلذ ناكو .ةديدج تاهاجت ا

 هلا كلذ يف :(سوفوتاك) "رازيس اريروم“ عجام ابتيح كلذ تدح..رمذت ىتدا

 كشلا كلذ سجهي ىلوألا ةرملل عرش نيح .عراوشلا يف لتاقي هاضمأ يذلا يهتنماللا

 لب هب نمؤي ءيشل ةجيتن ال .هبناج ىلإ كانه توميس ناك امبر "ويرونوه" نأب رخانلا

 هنم ٌرخَّس ."ويرونوه" عم عوضوملا ثحب ىلع أرجت املكو .ربكألا هيخأل همارتحا ببسب
 اي .ًالاتخم تحبصأ مكل ؟كعم ءاقبلا درجمل يتبقرب رطاخأ يننأ بسحتأ) :هلوقب هوخأ

 اهنإف هكوكش ةروس ةئدهت ىلإ ةرخاسلا تاظحالملا هذه يدؤت نأ نم ًالدب نكلو .(!هاّمع

 تلعف .يتينانأ نم ببسب) :(دشرملل) لاق دقل .بارطضالا نم ديزملا الإ هثروت ال

 :مه هنوديري اوناك امع ًادبأ ثحبأ نأ نود يهتشأ ام قفو ىلع نرسم 1 سووبولا و

 اذإ) :هحرجل يفاشلا مسلبلا (دشرملا) هحنم نأ ناكف .(زعم وأ ثاثألا نم عطق مهنأكو

 .(ةنجلا بسكل مهلهؤي ام عيمجت يف مهتدعاس دقلف لصح يذلا وه اذه ناك

 .هينيع حتف عيطتسي نأ لبق يضمي تقولا ضعب نأ ريغ ؛هزهي صخشب سحب

 هل ًاريشم هيتفش ىلع هعبصإو كانه فقاو "ويرونوه"و ؛:ةعطاس قرشت ؛ةيلاع سمشلا

 نأ انبيصن نم حبصأ دقل هام ان انه مهنإ) :قيقر دج توصب لوقي نك ع نظيفا

 ١ تلقب

 ىف وتجي ن(ةأامع ايوورش نجلا هوردلا تا قم اظيلغ لازال توضيب بح
 تازبلا نم رحب ةمث (سراب_ ازاف) نم رخألا بناجلا ىلع ةمئاقلا داهولا نم .ةريفحلا

 اهرارزأ ىلع ةسكعنم نيحلاو نيحلا نيب ضموت سمشلا ةعشأو ءرمحلاو ةيدامرلاو قرزلا
 .عطاسلا حابصلا ءوض ىف مههاجتاب رحبلا اذه فحزي ...اهبارحو اهفويسو ةيساحنلا

 :ركفي .قاوبألا يودو لوبطلا عرق :تقولا ضعب ذنم ناعمست هانذأ تناك ام اذ وه نذإ

 ىلع نولازيال مهنأ نم مغرلا ىلعو ,ءفاص وجلا .(انوحن ةرشابم نومداق مهنأك ودبي)

 ,لفاحج ةثالث ىلإ نوعزوم مهنإ .حوضوب دونجلا ةيؤر عيطتسي هنا ديب ةديعب ةفاسم

 يف ام ءيش .قدانخلا بوص ةرشابم اهجتم_ طسولا يف يذلا كاذ_ اهنم دحاو ودبي

 هنأب "ويرونوه" هربخي .همف نم ةدحاو ةملك جارخإ نيبو هنيب لوحي ًاقاذم نيجعلاك همف
 اواوج توبا" غالبإل (وبوبوارت) جرخم ىلإو (ايلف ادنزاف) ىلإ "نيسيبفا لسرا لف
 .انه نم ودعلا تاعطق مدقم اين اود
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 ىتح عيطتسن ام ىصقأب مهفقون ْنَأ ...مهفقون ْنَأ انيلع) :لوقي هسفن عمسب
 .("هتنوموليب" ىلإ ةدوعلا نم "واردب"و "واوج توبا" نكمتي

 .( هنيع تاقولا ىف "اليدافا" ريك هوجيلا ارتي هلآ ةطيرتخا التاق "نيووتوه" ردن

 :تنالا ةنالث نينرقكا «هوتحلا نم آلا ةعيضي دخوب ةءازاف كلذ: نظي ال ةويثوعتا'

 دادتما ىلع نومدقتب_ مهدينجت بالكلا عاطتسا نيذلا لك مهنأ دبال_ ةعبرأ امبرو

 كانه نايننييسارملاو "ناييضلا" نيراقت ةطاتبوب“(واضنألا) ملعي .فاجلا رهنلا داهو

 نيب نئاكلا يداولا يف ماقملا ناديملا ىفشتسم يف نيدقار حيرجو ضيرم فلأ نم رثكأ

 ةسارحل كانه فلخت دونجلا نم ًاضعب نأ دبال :نذإ .(ويرام ود وعلأ) و (اليفافآ)

 ةوقلا لماك نولكشي.نآلا مهنناما نيذلا دوتحلا نأ دبالو..تاستملاو ةيحقدمللاو ىفشعسلا

 امنيب داهولا ىلع ناتتبثم هانيعف .هيلإ رظني نأ نود "ويرونوه"ل اذه لوقي .ةمجاهملا
 (رشتيلنام) ةيقدنب هيدل نأ عمو .ًاماق ةوشحم هسدسم ةرجح نأ نم هعباصأب دكأتي

 ىتح ؛(سودوناك) ىلإ همودق ذنم هب لتاق يذلا حالسلا وهو سدسملا اذه لضفي هنإف

 هعبصإ ًايدمو اهّقادهم ًاعفار ءقدنخلا ةفاح ىلع هتيقدنب دنسأ دقف "ويرونوه" امأ .مويلا

 : هذان ىف نورطتس برعملا اذه ىلع نورتالا (ناسنألا) مسح نأ ننال .ةاهذأتت ىلع
 ىلع اظافح .ًايلمع مكقوف ودعلا نوكي امدنع الإ رانلا اوقلطت ال :مهتاميلعت نيركذتم

 ءيشلا .مهحلاص يف نوكيس يذلا ديحولا ءيشلا وه كاذف .هتتغابم ةيزم ىلعو داتعلا

 .تادعملاو لاجرلا دادعأ يف توافتلا نع ضوعي نأ نكمي يذلا ديحولا

 ةوهقلاب ةئيلم دلجلا نم ةدازمب ايتآ .اهلخاد ىلإ بثيو مهتريفح ىلإ يبص فحزي
 نيتئلالتملا نيتقاربلا نينيعلا كنيت "وينوتنا" صخشي .ةرذلا نم عونصم كعكبو ةنخاسلا

 كراعملا هتكرع ًامرضخم ًابراحم ادغ دقلو "وايتسابس" يبصلا مسا .يوتلملا ندبلا كلذو

 ."وينوتنا" رظني .ًاعم "ريبكلا واوج"و "وجاب" ىدل ًايعاس لمع ذإ ,نسلا هذه يف وهو
 يف ةيلحس هنأكو ايعاس يفتخي وهو ىبصلا ىلإ :همسج ييحت ىتلا ةوهقلا لوانت ءانثأ

 .هرهظ ةبيقحو هتادازم ًالماحو .اهئودهو اهتعرس

 .(ةدحاو ةصارتتم ةدحو يف .دحاو نأ يف ًاعيمج نومدقتي مهتيل) :"وينوتنا" ركفي

 راجشألا نم ادرجلا نضرألا هذه ىلغ بنتك نع مدصح كاذنا اريس نوكيس' اه لسشل

 نإ ذإ مهل ريبك عفن تاوذ ةيعيبطلا تاضفخنملا نوكت نل .روخصلا وأ تامجألا وأ
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 نم مهيلع رانلا قالطإ اهنم نوعيطتسي ضرألا نم تاعفترم ىلع عقت (راصنألا) رئافح
 هنأكو وك ةعرسب مدقتي طسوألا لفحجلاف .ةدحاو ةدحو يف نومدقتي ال مهنأ ويعلق

 رهظت .ىرخألا ةفضلا داهو قلستيو فاجلا رهنلا عاق ربعي نم لوأ هنإ :بكرم موديق
 ىلع ةلكشم نمد لكم كاماق "ويتوعتا" نع ةوطخ تتم ىلع ديزت أل ةفاسسم ىلع

 ةيندعم عطقو اهليطانب ناقيس ىلع رمح طوطخ تاوذ ًاقرز تازب ةيدترم , دونج ةئيه

 يف ةيناث نوعمجتي ,نولجار مهلك ؛لجر يتئم وحن اهماوق ,عالطتسا ةيرس اهنإ .ةعشم

 تاءارجإلا 2 ذاختا نود ةعرسب نامدقتتو ةيسامخ فوفصب نيتصارتم نيتليكشت

 .(هتنوموليب) جاربأ ىلع ةرمسم ةحوتفملا عهنيعأو .مهقانعأ نودمي مهاري .ةيزارتحالا

 .مهنيدصرتم رئافحلا يف نيعباقلا ةامرلاب نيرعاش ريغ

 قلطي .(؟انايإ مههفاشتكإأ ؟هامع ايارظتنم كاسع ام) :"ويرونوه" لوقي

 ناذآلا مصت تاقلط . ددعتم ىدص لثم .يودت ةيلاتلا ةظحللا يفو .رانلا "وينوتنا"

 ىضوف ةرمغ يف ةأجف مهسفنأ دونجلا دجو املو .قاوبألاو لوبطلا تاوصأ ىلع ىغطتو
 غارفإ دح هتاقلط "وينوتنا" رصتعي .رابغلاو ناخدلا طسو ماظن ريغ يف ًايرئاد اوكرحت

 ارراضوعنآلا اوريدا قيذلا ةوتحلا هام :ةقلقم هيفي ىزخاو :هايا ايويضم :ةييديسف

 داهولا تربع ىرخأ لفاحج ةعبرأ نيبتي نأ عيطتسي .مهناقيس عيطتست ام عرسأب نورفي
 .قالطإلا فقوتي .تاهاجتا ةعبرأ وأ ةثالث يف مدقتت نآلا يهو

 .(دعب انوري مل) :هل هوخا لوقي
 .(ءيش يأ ةيؤر اوعيطتسي نل ةعاس نوضغ يف .مهنيعأ يف سمشلا) :بيجي
 (راصنألا) بناج نم ةقرفتم تاقلط عامس ناعيطتسي .امهيحالس وشح اوداعأ

 روخصلا ىلع نوفحزي نآلا "وينوتنا" مهارب نيذلا ىحرجلا ىلع زاهجإلا نولواحي نيذلا

 ضرألا ربع مدقتت امنيب «قرفتت ؛ءتتشتت ,ينحنت دونجلا فوفص .داهولا غولب نيلواحم
 ًاعابطنا "وينوتنا" ىدل نأ ريغ .رانلا قالطإب دونجلا أدب دقل .ةبلقتملاو ةيوتسملا ريغ

 (سودوناك) بوص مهسوؤر قوف نوبوصي مهناو .دعب رئافحلا عضاوم اوفشتكي مل مهنأب

 .(كرابملا عبسملا دبعم) :نم:ىتأ دق *ةيرحلا سار يصح ىذلا صاضرلا لباو نب نيبساخ

 نوللا ةيبارتلا حيرلا تاماود فلغتو ةفاثك ناخدلاو رابغلا ةباحس رانلا قالطإ ديزي

 (مجرتملا) . موجه ىف ةيعيلطلا وأ ةمدقتملا ةيركسعلا ةوقلا ىنعمب ٠ انه - ةبرحلا سأر *
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 ,نيينحنم مهمدقت نولصاوي امنيب :بب راظنألا نع مهيفختو نايحألا مظعم يف نيدحلملا

 تاوصألاو ةيودملا قاوبألاو ةعراقلا لوبطلا توص ىلع حامرلاو قدانبلا يعفار ,نيئكتم

 .(!اومدقت !ةاشملا اهيأ) :ةحئاصلا

 هبارق ىلإ هديعيف هدي قرحيو ًانخاس اذه ودغي .نيترم هسدسم قباسلا رجاتلا غرفي
 نيب نم ةرم لك يف ًاديصتم ؛قلطيو بوصي .(رشتيلناملا) هتيقدنب مادختسا يف عرشيو
 نم .مهفويس نم مهيلع ًالدتسم .نورمآلا طابضلا مهنأ ودبي نيذلا كئلوأ ودعلا رصانع

 مههوجوب *نييسيرفلاو ةقطارهلا ءالؤه ىلإ ىري ذإو .مهكولس نم وأ :ةيبهذلا مهتطرشأ

 قرنق امداق ودج صاصر ىعرص :تارشع ٠ اعاوزا ,ىدارف انكرا نوطقسي مهو ةروعذملا

 ءازإ ىسألاب رعشي نأ طق هل ىنستي فيك .مهوحن فطاعتلاب ٌةتغب سحي هناف ؛ناكم ال

 نورخي مهدهاشي امنيبو ؛ةظحللا هذه يف ءلجأ ؟ (هتنوموليب) ريمدت نولواحي لاجر
 هنإ :مههركي ال هنإف مهلتقيو مههاجتاب هتيقدنب بوصيو نونئي مهعمسيو ىعرص
 مهنأ ءاياحض مهنأ ملعي .ةئطاخلا ةيرشبلا مهتعيبط .يحورلا مهسؤب سحي نأ عيطتسي

 نأ لمتحملا نم نكي ملأ .**(ريرشلا) ليباحأ مهدّيقت ,ءانجس .ءاقرخ ءايمع تاودأ

 لضفب ةكئالملا ةحنجأ هّسق مل ول_ اضيأ وه هريصمو ؟ (راصنألا) لك ريصم كاذ نوكي

 ؟ (دشرملا)ب كاذ يفداصتلا هئاقل

 كلذ ىلإ تفثلي .(ةامع اي راسبلا ىلإ) :هعولض يف هزكي وهو "ويرونوه" لوقي

 ىلع (سراب_ ازاف) اوربع دقل هرثكأ| امبرو ,نيتئم وحن .حامر يوذ ةلايخ ىريف هاجتالا

 يف هحانج ىلع موجه نشل ًارمز نوعمجتي نآلا مهو هنيمي ىلإ رتم وليك فصن ةدعبم

 يذلا ام كردي ةيناث يف .قدانخلا طخ جراخ مهنإ .قاوبألا دحأل روعسملا يودلا ةرمغ

 دخون ال هنا ثيحو ,ةربقملا بوص ردحنملا حفسلا ربع حامرلا ُهَلَمَح يضمي فوس .ثدحيس

 ةليلق قئاقد يف (هتنوموليب) نوغلبيس مهنإف مهفقوي قدانخلا نم طخ عطاقلا كلذ يف

 مل .ةنيدملا ىلإ لوخدلل هنوكلسيس مهنإف قيرطلا ولخ ةاشملا فشتكي نيحو ءبسح

 زيزرعتل (هومولبا ىلإ اودرغت نأ "وجابال الو "ريبكلا واوع"ل الو "رازدن"ل وسعي

 دبعم)و (وينوتنا وتناس) جاربأو حوطس ىلع ةماقملا سيراتملا فلخ نيضبارلا (راصنألا)

 (مجرتملا) . ةبذاكلا ىوقتلاو سوقطلاب اهكسمتب تفرع حيسملا دهع دوهي نم ةفئاط < نوييسيرفلا *
 (مجرتملا) . ناطيشلا نع ةيانك **
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 طقتلي هلعف ددصب وه ام يردي نأ ريغ نمو .اذكهو .(سدقملا مرحلا)و (كرابملا حيسملا

 :"ويرونوه"ل ًاخراص ةريفحلا جراخ ىلإ بثيو_ ةظحللا نونج هليلدو_ هداتع سيك

 يف (رشتيلناملا)و .هتماق ًاينحم ؛ًاضكار ضفتني .(!ينعبتا ,ينعبتا ,مهفاقيإ بجي)

 وأ ءملحي نمك هنإ .هفتك ىلع قلعم داتعلا سيكو ىرسيلا يف سدسملاو ىنميلا هدي
 همون نم ًانايحأ هظقوي يذلا_ توملا نم فوخلا يفتخي ةظحللا كلت يف .ناركس لثم

 هكلمتيو_ يداع راوح ءانثأ ًادراب يرجي مو لع وأ قرعلاب عقنت دقو ليللا يف

 ترض ةرتق ده قرم اهني ىداعلالا نيبو نحب وأ عرج نود ةكنل ما راح
 نيريثم جرعتم طخ يف ًابذه يرجلاب ؛ًارمز اولتكت دقو ءنآلا نوعرشي نيذلا_ ةلايخلا
 ةيلاتلا ةظحللا يف هرظن نع اوفتخيل طقف ةدحاو ةظحل مهتيؤر نم نكمتي نيذلاو .عقنلا

 هسأر يف رياطتت روصو تايركذو ًاراكفأ نإف_ اهتاعفترمو ضرألا تاضفخنم ببسب
 ةلمح جوف ىلإ نومتني ةلايخلا ءالؤه نأب ملعي هّنِإ .دادحلا ريك يف ررشلا رياطتي املثم
 ضرألا نوبوجي مهفشتكا دق ناكو .نييسالخلا رقبلا ةاعر ؛بونجلا نم نيمداقلا حامرلا

 ًادبأ حلفي نل ةلايخلا ءالؤه نم يأ نأب هسفن ثدحي .ةيشاملا نع ًاثحب (اليفافآ) فلخ

 دوسو (يكيلوثاكلا سرحلا) و "ريبكلا واوج" نأو (سودوناك) لخاد همدق عضو يف

 ضيبلا ليخلا كلت ...مهاياطم نوعرصي فوس (نييريراكلا) مهسألا ةامرو (وبماكام)لا

 م ًالئاستم هيخأ ةجوزو هتجوزب ًاضيأ ركفيو .اهيمارل ًازاتمم افده لكشتس يتلا ةعئارلا

 :وجولا هذه نيب نمو .(هتنوموليب) ىلإ ةدوعلا نم نكمت دق تايرخألا ةوسنلاو اتناك اذإ

 يبول ىلا ء(اريبس) ةيالو ىف ةيلصألا هعيرق :(ىراسأ) ريظت تالابخلاو:لامآلاو

 نيح هذهك تاظحل يف هلابب هتدلب رطخت ام ًابلاغ .نوعاطلا ءارج اهنم رف نأ ذنم اهيلإ
 : يش هءارو عقي ال أطخ زاتجي نأ كشو ىلع هنأب .دودحلا نم ًادح غلب دق هنأب رعشي

 .توملا وا ةزجعملا ىوس

 بيلع هدسج ديو ضرألا ىلع هسفن فذقي ؛ىرخأ ةوطخ كرحتلا هاقاس ضفرت نيح
 يف عرشيو هفتك فيوجت يف هتيقدنب تّبثيو ءام ءاطغب هسفن ةيامح لواحي نأ نود
 .ةرم لك ىف ةقئاف ةيانعب بوصي هنإف اذهلو ءاهوشح ةداعإ هل ىنستي نل .رانلا قالطإ

 ١ ستيو رابغ نم ةباحس يف همامأ نوره .ةلايخلا نيبو هنيب ةفاسملا فصن عطق دقل
 رهو وأ ةفوشكملا ضرألا ربع ًاضكار ءاج امنيح هتيؤر اوعيطتسي مل فيك ًابرغتسم
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 امأ .هتيحان ةرظن درجم يقلي ال حامرلا ةلمح نم ًايأ نإ لب .نآلا رانلا مهيلع قلطي

 ةدئاقلا ةرمزلا ٌنإف مهتهبن ةظحل لبق ةركف يف تضمو يتلا هترطاخ نأ ول امكو ءنآلا

 هنأكو ةيرئاد ةكرح يركسعلا هفيسب مسري ًالايخ دهاشي .راسيلا ىلإ ةأجف ريدتست

 .هتيحان نوبخي رشع ينثالا حامرلا ةلمح دهاشي مث .هل ةيحتلا يدؤي هنأكو ,هيدانب

 ريفوت ىلع ًاممصم هيقفرم ىلع ئكتيو نيتنثالا هيديب هسدسمب كسمي .ةغراف هتيقدنب
 ءاهوش .ةسلابألا هوجو يذ يه .ًاماق هقوف ليخلا حبصت ىتح ةريخألا تاصاصرلا هذه

 ,شعترت ةليوطلا مهحامرو .ةواسقب مهلويخ تابنج رفحت مهزيماهمو .ناجيهلا ةدش نم

 لايخلا ىلع ثالث ,نيتصاصر ؛ةصاصر قلطي .حيرلا لعفب خفتنت ةضافضفلا مهليطانبو

 حاتمزلا كلت قاركخا نم ذقتن قوس قال نأ ايساح هبي نأ نود:كيسلا ىذ

 انيق نا ديب رحصلا ةبراضلا رفاركلا كلي ةأطروبتح تولا ينكح ناحمتالا نم ع ةدسع

 تاماق ةأجف هئارو نم رهظت .يعيبط_ قوفلا روضح رعشتسي ديدج نمو .ثدحي ام

 تاناويحلا ىلع مهسفنأب نوفذقي .قراطملاو ىدملاو لجانملاب فذقت ؛«صاصرلا قلطت ةريثك
 ةجل يف :لجانملاب مهنيدصاح .نيكاكسلاب مهنينعاط .مهيلع رانلا نيقلطم ءاهيطتمو

 نوعطقيو مهناقيسو ةلايخلا حامرب نوثبشتي (ًاراصنأ) دهاشي .ةخودم ةيئاوه ةماود
 ًاليهصو ملأ نم ًاريئز عمسيو ضرألا ىلع ةجرحدتم يوهت اليخ ىري .مهليخ ةّنعأ

 هاأطي نأ نود امهيداوج ىلع حامرلا ةلمح نم لقألا يف نانثا هربعي .تاقلطو مئاتشو

 نيتصاصر رخآ قلطي .ماحتلالا ةموح ىلإ مضنيو هيمدق ىلع ضوهنلا يف حلفي نأ لبق
 ةعومجم برقأ بوص_ ًةواره (رشتيلناملا) ةيقدنب امداختسم_ ودعي مث هسدسم يف

 ىلع هتيقدنب صمخأب يوهي .ضرألا ىلع يديألاب نيكبتشملا (راصنألا)و نيدحلملا نم

 هب حيطي ىتح صمخألاب هبرضي لظيو .ضرألا ىلع ؛(ريصن) ىلع قانخلا ددشي .يدنج

 يذلا "ويرونوه" ذاقنإل ةيوس ناعرسيو مايقلا ىلع (ريصنلا) نيعي .كارحلا نع فقوتيو
 زمهي هبوص نيمداق يسالخلا رقبلا يعار امهحملي نيح .هوحن هحمر ًاًبوصم لاّيخ هدراطي
 ناكم نم ودعي تقولا ضعب "وينوتنا" لظب .(هتنوم وليب) هاجتاب ًابذه دعتبيو هتيطم

 ًاغرفمو ًايشاح .ضوهنلا ىلع نيطقاسلا ادعاسم .رابغلا نم ةباحس طسو رخآ ىلإ
 مهدحا .مهماسجا حامرلا تقرتخا دقو اوتام نورخا .ةغيلب هقافر ضعب حارج .هسدسم

 نيذلا نييسالخلا برضي ؛ملح يف نمك .هسفن يغلي .قيمع فيس حرج نم ةرازغب فزني
 امنيحو .مهلجانمب نورخآلا لعفي املثم .مهيلع زهجي ىتح هتيقدنب صمخأب مهل ليخ ال
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 "وينوتنا" مهربخي :ةيناث (راصنألا) عمجتيو .ءادعألا ددع ةلقل يديألا ةكرعم يهتنت

 رابغلا بحس عشقنت نيحو همالك ءانثأ ظحالي هنكلو .رئافحلا ىلإ عوجرلا مهيلع نإ

 جاوفأ نآلا هتحستكا دق كلذ لبق ًانيمك هنيذختم اوناك يذلا عضوملا نأ ًةظحل ةرمَحملا

 .رصبلا دادتما ىلع ةرشتنم تاليكشت يف ةدتمم

 ىلإ داع دقل ؟نيرخآلا نع اذام .ًالجر نيسمخ ىلع ديزي ال ام هلوح دجوي

 ال (ريصن) رجمزي .كانه ىلإ أرج مهسفنأ رج نم اونكمت نيذلا كئلوأ (هتنوموليب)

 شهدني .(ددعلا يريثك اونوكي مل مهنكلو) :يركمسلا "وميزوز" وه ؛هيدل نانسأ

 (هتنوموليب) يف هئاقبإب نينيمق هزجعو هرمع ناك امنيب نيلتاقملا نيب هاري ذإ "وينوتنا"
 انه مهئاقب يف ىنعم ال .ةحصلا رود ىلإ ىحرجلا لقن يف ةدعاسملاو قئارحلا ءافطإل

 .مهديبي نأ ةلايخلا هنشي ديدج موجه نأش نم نإف ءنآلا مه ثيح
 .("ريبكلا واوج"ل ةدعاسملا دي دمل يضمنس) :مهل لوقي

 قيرط يف نوعرشيو صاخشأ ةعبرأ وأ ةثالث نم نوكتت تاعومجم ىلإ نوقرفتي

 . اهيلع نوئكتي ًاعارذ مهحنمب نوجرعي نيذلا كئلوأ نودعاسي :(هتنوموليب) ىلإ ةدوعلا
 هبحصي ةرخؤملا يف "وينوتنا" فلختي .ضرألا يف تايط يف ودعلا نم نومتحيو

 ودعلا قوشت لعل ءسمشلا ةغشأ لعل :ةلئاهلا رابغلا بحس لعل ."وهزوز"و "ويرونوه"

 الو مهترسيم ىلع نومدقتملا دونجلا ال هنأ ةقيقح ريسفتل فاك (سودوناك) وزغ ىلإ

 ناك اذإف .مهتدابإل مهوحن نومداق مهتنميم ىلع مهنوحملي نيذلا حامرلا ةلمح

 نم بالكلا مهاري الأ نكمملا ريغ نمف نذإ ءرخآ ىلإ نيح نم بالكلا ةيؤر مهناكمإب

 "ويرونوه" بيجي ."اينيلدراس" نيتقيقشلا نع "ويرونوه" لأسي .كلذك .رخآ ىلإ نيح
 مهمامأ لازتال .ةرداغملا ةرورضب ةفاك ءاسنلا ربخي ْنَم رئافحلا ةرداغم لبق لسرأ هنأب

 ةالاس لانه ىلإ لوضرلا ربسعلا نم نكس :نكاننلا برقا يقرلت ليقورظتحلا
 هنوربخي ناقفخلا ديدشب جاضلا هبلقو نيتشعترملا هيقاس نأ ريغ .ءيطبلا مهمدقت ءازإ

 حنرتي .مهكرحت ةعرس ةدايز مهل حيتت لاح يف نيرخآلا نيجانلا نم يأ الو وه ال هنأب
 ًاعجشم هرهظ ىلع "وينوتنا" تبري .ةئراط راود ةبون هتباتنا دقو زوجعلا ”وميزوز"

 حانج هّسمي نأ لبق ءزوجعلا اذه نأ ًاحيحص نوكي نأ نكميأ .ًامدق يضملا يف هدعاسيو
 ؟أيح (ابوتان دسأ) قرحي نأ كشو ىلع ةرم تاذ ناك .كالملا
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 .(هامع اي :ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" خوكل ةرواجملا ةقطنملا ىلإ رظنا) -

 ةربقملا لباقم ةمئاقلا نكاسملا طيلخ نم ناذآلا مصي فيثك صاصرلا نم لباو يتأي

 هقيرط سملت دوي ْنَم ىلع ةهاتملاك ةقاشلا ةقيضلا ةريغصلا هعراوش عطاق وهو .ةميدقلا

 ءامسأب لب نيسيدقلا ءامسأب مست مل يتلا (سودوناك) يف ةديحولا عراوشلا يه اهربع

 ,"نائطيشلا تربور" ."نوليوغام ةكلملا" :نولاوجلا نونغملا اهيوري يتلا اياكحلا

 هذه يف مهلك نوعّمجم ددجلا جيجحلا نإ ."اسنرف تادرول" :"نامراش" ؛"اينينافليس"'
 تامتف .فوقسلا ؟نيدحلملا ىلع ةفاثكلا كلتب رانلا نوقلطي نيذلا مه له .ةقطنملا

 ال ًاصخش حملي ةرغ نيح ىلعو .دونجلا ىلع رانلا بصت عراوشلا لخادم .باوبألا

 .ءاصفرقلا نيسلاجلا وأ نيفقاولا وأ ضرألا ىلع نيحطبنملا (راصنألا) نيب نيعلا هئطخت

 نأ نقيتم هنإ .زارطلا ةهدق (هتتيكسم) ًالماح رخآ ىلإ عضوم نم بثي "واردب" هنإ
 :ةيراغلا ةحلسألا تاس وم ةزداضلا ناذآلل ةمانسلا ةبلخلا طسو «ةنف نا هيقفاطعتماب

 ضفري "واردب" ناك .قالمعلا يسالخلا همدختسي يذلا قيتعلا حالسلل يلاعلا يودلا
 ,قيرط عطاق اهيف ناك يتلا مايألا ىلإ دوعت يتلا .هذه ةقيتعلا هتعطق ةلدابم امئاد

 هذه ناكمإب نأ .ةقيقح نم مغرلا ىلع ةيراركتلا (رزوام) وأ (رشتيلنام) ةيقدنب لباقم

 قلطي املك هنأ نيح يف ,ةعرسب ىشحُت نأو ةعباتتم تاقلط سمخ قلطت نأ قدانبلا
 اهيف هسبكي ناو اهلخاد دورابلا بصي نأو ةروساملا فظني نأ هيلع يغبني (هتتيكسم)

 .ديدحلا نم عطق :اهب اهمشحي يتلا ةبيجعلا تافوذقملا نم ةدحاو قالطإ لبق

 لماك يدؤيو شهدم وحن ىلع قذاح "واردب" نكل .ةراجح لب ؛ءعمش ؛جاجز «*تيانوميال
 .قدصي ال يذلا هبيوصت ودبي املثم رحسلاك ودبت ةعرسب ةيلمعلا هذه

 رمألا نوكي نأ دب الف اودوعي نأ هلاجرو ”واردب"ل ىنست اذإ .كانه هاري نأ هدعسي
 يعافد عضو يف (هتنوموليب) نوكت اذكهو ."وجاب"و "واوج توبا" ىلإ ةبسنلاب كلذك

 (راصنألا) حّوليو ؛ىلوألا نكاسملا مهغولب نم ةوطخ يتئم نم لقأ ىلع نآلا مه..ديج

 .مهيلع رانلا نوعفادملا قلطي ال يك مهئامسأب نوخرصيو مهعرذأب ةمدقملا يف نورئاسلا
 زوجعلا "وميزوز" نأل ةيناث نائطبي مث ,ًاضيأ ودعلاب "ويرونوه" و وه أدبي .ودعي مهضعب

 (مجرتملا) . يئاملا ديدحلا ديسك وا 2 :ةيانوعال#
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 مهقيرط نوقشي مهو امهنيب هنارجيو ًاعارذ امهنم لك كسي .امهتبكاوم نع زجاع

 ةرشابم بوصم هنأ "وينوتنا"ل ودبي نارينلا نم لباو تحت تاماهلا يّينحمو نيحنرتم
 روخصلا نم رادج نآلا وه عراشل ًالخدم ةرم تاذ ناك ام نوغلبي ًاريخأ .مهتئالث هاجت

 عاونأ لكو رجآلاو فوقسلا ديمرقو ةنيخفلا بشخلا حاولأو لمرلاب ةئيلملا ليماربلاو
 ةريثك دايأ دتق .ةامرلا نم ًالصتم ًاطخ "وينوتنا" حملي رادجلا ةمق ىلعو .داوملا

 رخآلا بناجلا يف عدويو ضحي مث عقري همسجب "وينوتنا" رعشي .قلستلا يف مهتدعاسل
 هبرشيف ءاملاب ىألم ةيدلج ةدازم مهدحأ هلواني .حيرتسيل قدنخلا يف سلجي .سارتملا نم

 لئاسلا بطري ذإ ةذللاو ملألا نم جيزمب سحيف .ناتقلغم هانيعو ةريغص تافشر يف
 هينذأ يف نينرلا فقوتي .ةرفنسلا قرو نم تعنص اهنأك ودبت يتلا هموعلبو هقلحو هناسل

 توملا) تاحيصو عفادملا نارين عمسي نأ زئنآ عيطتسيو , اريك كلذ نركشو .ةظحل

 هذه نم ةدحاو يف هنكلو .(كرابملا حيسملاو دشرملا شاع) و (!نيدحلملاو ةيروهمجلل

 بيرق امع نوكيسو «ًائيشف أئيش لوزي لئاهلا هبعت قفط ءانثألا هذه يفو_ تاظحللا

 مه (راصنألا) نوكي نأ نكمملا ريغ نم ّنأب كردي_ هيمدق ىلع فوقولا ىلع ًارداق
 (ةيوشلل توما نت اووولف لانش انا نتاع نرسل تاع نوشرتس يذلا

 عيطتسي ثيحب ةبرقملا هذه ىلع بالكلا نوكي نأ نكمملا نمأ .(!زيلكنالا طقسي)و

 هتيقدنب وشحي امنيبو .ًارشابم ًاقرط هينذأ قرطت قوبلا تازاعيإ نإ ؟مهتاوصأ عامس
 لك يف هسحي ًادهج لذبي .داتع سيك رخآ ىوس هيدل قبتي مل هنأ فشتكي (رشتيلناملا)
 و هيتبكر ىلع دامتعالاب سارتملا ةمق ىلإ قلستيو هيمدق ىلع ضهنيل هماظع نم مظع

 رصح ال ًادونج ىري ةدراي نيرشع نم لقأ ةدعبم ىلع .هل ًالاجم نورخآلا حسفي .هيقفرم

 نأ نودو ءبوصي نأ نودو .نومجهي «صارتم قسن يف ءفوفص قوف ًافوفص .مهل
 . (رشتيلناملا) يف ام لك مث صاصر نم سدسملا يف ام لك قلطي ؛طابضلا يفطصب

 وشح ديعي امنيبو .اهيف ةيقدنبلا صمخأ دتري ةرم لك يف هفتك يف داح ملأب سحي وهو
 هطاق ىلإ برقأ مه لب بناوجلا عيمج نم نومجاهي نوينوساملا .هلوح تفلتي سدسملا

 ضفتنيو ؛سيراتملا نم عارذ ةدعبم ىلع نآلا يه تابرح عصب نإ .انه مه امم ”واردب"

 غرب ذل :ةستاهخ ابر نييحاهملل اوددسيلا ىدملاو :تاواريلاب نحلم ةأحت (رايضنألا)

 تازبلا نم ةجوم رثإ ةجوم مدقتت .رابغلا نم ةقالمع ةباحس طسو .هنيمي ىلإ ."واردب"
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 (نتافوت وضاسا و( هينوع دانن) وانا اقام اوف اس وكربفا) نكت ةةركسعلا

 نولصيس مهنإف عراوشلا هذه نم يأ ىلع اولوتسا اذإ .(ميكاوي واس)و (اتبر اتناس)و

 نونخيعحيسو +( هيكنوم ولس) سلق هيب (وردب واس) ىلإ قئاقد رحب يف

 دشي .(سدقملا مرحلا)و (كرابملا حيسملا دبعم)و (وينوتنا وتناس) ىلع موجه نش نم

 لحي .(وردب واس) يف هاري نأ ديري (عراشلا 7 نأب هل يبص خرصي .هقاس مهدحأ

 سارتملا يف هلحم يبصلا

 ةراشلا تانج لك ىلع ١ اسنىرت ا هيسيسرك رايز هاا ىدحتلا يفت ىنانتن

 سانأ هلوح اسم لك يف .نهفاستكأ ىلع اهب نيضميو لمرلاب قيدانصو ًالوطس نألمي
 ,صاصر بوقثب ةطّقنم تاهجاوو اهفوقس ترقب نكاسم نيب ؛ىضوف رابغ .نوضكارتي
 ةلانلا ل للان إ ياربلا يلع ارد فيييعلا د١ فرايلا دق ىرخ ارو كدلاب# رسم
 يذلا (هدنارغ وبماك)ل يزاوملا ءعراشلا وهو .(وردبواس) هغولب ىدل هفشتكي ًازكرم

 ؛كانه دوجوم (عراشلا رمآ) .ةربقملا ىلإ (سراب_ ازاف) نم (هتنوم وليب) عطقي

 اياوزلا عيمج نم ةقطنملا قلغ ةيغب سيراتم ميقي .هيفتك ىلع ناتقلعم ناتنيبرقو

 امبسح .هسفن تقولا يف نكلو_ تامدقم البو "واوج توبا" هحفاصي .رهنلل ةهجاوملا

 بلطي_ ةقدب همهفي يك نيغلاب ٍنأتو ءودهبو ؛ةيرورض ريغ ةلجع الب ؛"وينوتنا" ركفي

 عيمج ًامدختسم (وردبواس) ىلإ يدؤت يتلا ةيبناجلا عراوشلا قلغ ةمهم ىلوتي نأ هيلإ

 .نيدوجوملا لاجرلا

 نم نوكي نلأ) :ًاوت هنم ءاج دق يذلا عضوملا ىلإ ًاريشم "افوناليف وينوتنا" لأسي
 .(؟كانه تاعافدلا زيزعت لضفألا

 انه .ةحوتفم ضرأ اهنإ .كانه ًاليوط دومصلا عيطتسن نل) :(عراشلا رمآ) بيجي

 ًارادج نوكي نأ بجي .ضعب ليبس مهضعب لقرعي فوسو نوذختي قيرط يأ اوفرعي نل

 .(ًاديج ابلص ًايلاع ًارادج .ًايقيقح

 فيضي هنكلو (رمألاب انأ متهأ فوسو كلمع لصاو ."واوج توبا" اي قلقت ال) -

 11 وجات" زابخأ ان) :"رارج فربا" يدهس انني

 . ("ايلفادنزاف" يف هنإ .ًايح لازيال هنإ) :تفتلي نأ نود "واوج" بيجي
 نإف كانه نم اودرط ام اذإف .(هايملا نيوَمت نع ًاعفادم) :"افوناليف" ركفي

 هر



 ام اذإ مهألا نإ (سدقملا مرحلا)و سئانكلا دعبف .ءام ةرطق الب كرتتس (سودوناك)

 رابغ ةباحس يف قباسلا تاباصعلا لجر يفتخي .ءاملا :وه ءايحأ اولظي نإ مهل ديرأ

 دبعم) جاربأ بوص هينيع "وينوتنا" ريدي .رهنلا ىلإ يدؤملا ردحنملا الزان وطخي وهو

 ببسب (هتنوم وليب) ىلإ مهتدوع ذنم هاجتالا كلذ يف رظن دق نكي مل .(كرابملا حيسملا

 اهنإ ةمولثم ءيذ يه اه نكلو .اهناكم يف ةمئاق اهدجي الأ لامتحا نم يفارخلا هفوخ

 صاصرلاو بالكلا مامأ نآلا ىتح دماص بلصلا يرخصلا اهعردو .ةمئاق لازتال

 حطسألا ىلعو سوقانلا جرب يف نيطاحلا (راصنألا) نإ .تيمانيدلاو فئاذقلاو

 نودؤي نيدعاق وأ ءاصفرقلا نيسلاج نيرخآ ّنِإو .ًالصاوتم ران قالطإ نوميدي تالاقسلاو

 ةريغصلا تاعومجملا نيب نمو .اهسوقان جربو (وينوتنا وتناس) حطس نم هسفن ءيشلا

 حملي (مرحلا)ب ةطيحملا سيراتملا نم رانلا قلطت يتلا (يكيلوثاكلا سرحلا) ةامر نم

 رعذلا هنع درطي .ناميإلاب هؤلمي .هتدهو نم هّبلق كلذ لك لشتني ًةأجف ."ريبكلا واوج"
 ةلاحم ال دونجلا نإ لوقي "واوج توبا" هعامس ىدل هيمدق يصمخأ نم هيلإ دعص يذلا

 ًاديزم دّدبي نأ نود نمو .كانه مهفاقيإ يف لمأ الو نآلا لفسألا يف قدانخلا نوقرتخي

 مدهو كيكفت يف عورشلاب مهرمأيو خويشلاو لافطألاو ةوسنلا عومجب فتهي تقولا نم

 (ايرام اتناس)و (ميكاوي واس)و (ميبسيرك واس) اياوز دنع ةمئاقلا نكاسملا عيمج

 كلذ ليوخت ةيغب (هيزوه واس)و (انا اتتاس)و (وثناس وتيربسا)و (ساموت وكناس)و

 يف ةدايرلا وه ىلوتي .اهنم جورخلا ىلإ ليبس ال ةهاتم ىلإ (هتنوم وليب) نم عطاقلا

 نايتعي نسراسملا ةفاقإو قدانحلا رتخانإ * انتيك هحفدشي ضيخا امدختسم لمعلا

 نم ًاريخ "افوناليف وينوتنا" امهيف عربي ناذللا نائيشلا امه ناذهو ؛ميظنتلاو ءانبلا
 .برحلا يف هتعارب

 الك #6 6

 ادب ماعلا رجتملا ّنإف تّذخأ دق تارجفتملاو داتعلا قيدانصو قدانبلا عيمج تناك امل

 ريصق يفحصلا ىدل غرافلا عساولا زّيحلا فلخ دقلو .لاثمأ ةثالث همجح فعاضت دقو

 هك .تقولاب ساسحإ لك دقفي هلعج دقف فصقلا امأ ؛ةدحولاب روعشلا نم اديزم رصبلا

 (مجرتملا). ةرصاحملا ندملا راوسأ كدل اهنولمعتسي ءامدقلا ناك ةيبرح ةلآ - شْبَكلا *
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 دق ناك ؟(ابوتان دسأ)و (لاجرلا مأ) عم نزخملا ةفرغ يف انه ًارصاحم هيلع ىضم

 ًاريرص هنانسأب ٌرصي وهو ةنيدملا ىلع موجهلا ططخ لوح ةقرولا أرقي (دسألا) ىلإ عمتسا

 عرش دق راهنلا نوكي نأ دبالو ىلو دق ليللا نوكي نأ دبال نيحلا كلذ ذنمو .عطقني ال
 رشع وأ ينامث نم لقأ رمتسا دق يعفدملا فصقلا نوكي نأ ًانكمم ناك ام .جلبني

 امرء. اهات اقرت قو ةافذلا ليسو الرطدقا ةبتاث لك لعق ةفوح وا كعب كاع

 ويرونوه"و "وجاب"و "واردب"و "واوج توبا" به نأ ذنم ةدحاو ةعاس تضم دق نكت مل

 دق ةقرولا تناك امل ىلوألا تاراجفنالا مهعامس ىدل ًايرج ناكملا اورداغيل "افوناليف

 ةأرملاو لاجرلا نيب راد يذلا شاقنلاو لجعتملا مهليحر ركذت *."نييلتلا ةيلمع" هتمس

 .ءاقبلا ىلع اهوربجأ فيكو (مرحلا) ىلإ عوجرلا تدارأ يتلا

 نيصخشلا نيذه اوكرت دق اوناك اذإف .ًاعجشم ًارمأ هلك كلذ ناك كلذ عمو

 ناكم يأ نم لضفأ نمأم يف انه امهنأ كلذ ىنعمف رجتملا يف (دشرملا) ىدل نّيِبَرقمملا

 مل "نييلتلا" نإ ؟اذهك تقو يف ةنمآ نكامأب ريكفتلا فخسلا نم نكي ملأ ءنكلو .رخآ
 فئاذق نم لباو قالطإ ىلع ىوطنا امنإ ةددحم فادهأ ىلع رانلا قالطإ درجم نكي

 فيلختو نكاسملاب رامدلا لازنإو نارينلا مارضإ هنم ضرغلا ,ىمعأ وحن ىلع ةيعفدملا
 نل ثيحب ةدلبلا لهأ تايونعم راهنت كلذبو .عراوشلا لك ًةيطغم ةراسكلاو ثجلا
 نوزغي نيح دونجلا هجو يف دومصلا ىلع مهلمحي ام ةعاجشلا نم مهيدل ىقبتي

5 
 نم مهل اي .("رازيس اريروم" ديقعلا ةفسلف يه كلت) :هسفن يفحصلا ثّدح

 يرجي ناك امع ةركف ىندأ مهيدل نكت مل !ءاهلب نم مهل اي ءءاهلب نم مهل اي .ءاهلب
 ءارج نيلي ناك يذلا ديحولا نإ .سانلا ءالؤه طم نع روصت رغصأ مهيدل نكي مل ءانه

 نأ دبال) :رّكف .هسفن وه ناك مالظلا سماد يف ةقراغلا ةنيدملل يهانتماللا فصقلا

 ىتح رجتملا بصت مل نآلا ىتح نكلو .(اهعابرأ ةثالث ...ىفتخا دق "سودوناك" فصن

 هنا كاضير ةيدبع ضلي وهو كتي ناك كارل رض ردكم ىف كلعر ةكرذف ةردم
 حئافصو حوطسلا ديمرق زازتها عم طحيو ولعي هدسج ناك .(يذ يه ءيذ يه)

 . تاوقلاب سيئرلا موجهلا نش لبق مصخلا تاعافد ةلخلخ فدهتسملا يديهمتلا يعفدملا فصقلا دوصقملا *

 (مجرتملا)
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 يف ءيش لك ناك يتلا كلت رابغلا ةباحس عافترا عمو بشخلا حاولأو نولغملا ريدصقلا

 لظ رجتملا نكل .هلوح .هتحت .هقوف ًافتن رثانتي ,قزمتي .ىظشتي هنأ ودبي اهترمغ
 .تاراجفنالا ببسب هسسأ نم هزازتها مغر ًادماص .ًامئاق

 يوسع تنوسنس نأ ودق اهلك ناك اغه ناسك (ارونات دسازو ةارملا تناك

 يفو ءفصقلا ءدب ذنم ةفش تنبب اسبن دق انوكي مل .هينذأ علتأ .امهمالك ال ءامهيتوص

 .امهيتثج ءازإ ليللا رهسي ناك هنأبو صاصرلاب ابيصأ دق امهنأ بسَح لحارملا ىدحإ
 تاراجفناو ةيلاع ةقبقب عامس عاطتسا هنكل ...ممصلاب هباصأ دق عفادملا يود ناك
 (ايلف ادنزاف) ىلإ أثبع ابهذ دقل ؟"مزقلا"و ؟"اميروج" نع اذامو .ةريغص ةيلخاد

 يذلا عامتجالا روضحل اذه داع كانه ىلإ اجرخ نيح ذإ ."وجاب" ىلإ ماعطلا لاصيإل

 نم .بحلا نم ةجوم ةأجف هئاجرأ يف ترس ؟نّييح نالازيال اناك له .رجتملا يف دقع

 تحت نيشمكنم "وجاب" قدنخ يف امهليختي وهو بوبشملا قلقلا نمو ؛ةعجوملا ةدحولا
 .امهنم ًاءزج ناك وهو هنم ًاءزج اناك .امهدقتفي ناك املثم ًامتح هنادقتفي ,فئاذقلا

 بحلا اذه لثم ءامهب ىربكلا ةيحورلا ةلصلا هذه لثم سحي نأ هتنكم يف ناك فيك
 تناك نيذللاو ,ءيش يأ يف هناكراشي انوكي مل نيذللا نينئاكلا نيذه وحن دودحماللا

 ةفلتخم رمألا عقاو يف امهتفاقثو امهتربخو امهكاردإو امهتيبرتو ةيعامتجالا امهتيفلخ

 دق اهلك روهشلا هذه لالخ مهب رم يذلا ناك دقل ؟هيدل اهتاريظن نع فالتخالا لك

 نكي مل «ًاروصتم نكي مل اذهك ءيش لوصح نأ ةقيقح .مهعمجت يتلا ةرصآلا هذه لكش
 ةبيرغلا ةلسلسلا هذه لالخ ءاذاملو فيك ةفرعم نود نم .هوحن دوصقم يعس كانه

 يتلا كلت ...تافداصملا نم .ثداوحلا نم .ظحلا نم .جئاتنلاو بابسألا نم ةبيجعلا

 ريغ ثادحألا هذه ةرمغ يف ًاعم مهب فق دق مهتثالث نأ ةقيقح ...خيرأتلا لكشت

 قلخ دق ناك يذلا وه كاذ .توملا ريفش ىلع ةمئاقلا ةايحلا هذه ةرمغ يف .ةيدايتعالا

 ذخأل امهعم بهذأ فوس .ًاقلطم امهنع ةيناث لصفنأ نل) :ركف .مهنيب ةطبارلا هذه

 .(...يكل امهعم بهذأ فوس ."وجاب" ىلإ ماعطلا

 ةيمويلا مهتايح قسن نوكيس .ةليللا هذه دعب .له .ًافيخس ناك هنأب سحأ هنأ ريغ
 نيملاس .ءايحأ يعفدملا فصقلا اوزاتجي نأ مهل ردق ول ؟ًامات قباسلا يف ناك ام لثم

 هالت دق (ابوتان دسأ) ناك يذلا جاهنملا نم يناثلا مسقلا نوزاتجيس لهف .نيفاعم
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 فالآو فالآل ةفيثكلا ةصارتتملا طوطخلا هتريصب نيعب ىري نأ عيطتسي ناك ؟مهيلع

 اهلك (سودوناك) عراوش ىلإ نيقفدتم ,ةتبثم بارحب حوفسلا ردح نيمداق دونجلا
 ناك نب ؛هتيوهب مهيلإ خرصيس ناك .فيحنلا هتبقر محل يف زرغنت ةدراب ةرفشب سحأو
 .رضحتم صخش .مكنم دحاو انأ) :مهيلإ خرصيس ناك .هوعمسيل اوناك امو .وه

 يل ةقالع ال١ :مهيلإ خرصيس ناكو .هومهفي وأ هوقدصيل اوناكامو .( يفحص .فقثم
 حتفي يك تقولا هل اوحيتيل اوناك ام .ىودج نم الو ؛(ةرباربلا ءالؤه ,نيناجملا ءالؤهب

 ةمق اذه نكي ملأ :ءامسألا يلوهجملا (راصنألا) ةرهمج نيب (ًاريصن) توملا ...همف

 لكب "مزقلا"و "اميروج" دقتفا ؟ملاعلل يرطفلا ءابغلا ىلع خراصلا ليلدلا .ثبعلا

 .امهيلإ ءاغصإلاو امهيلإ ثدحتلل هنم نيبيرق امهدوجو ىلإ ةسام ةجاحب سحأ .هحراوج
 تناك) :(لاجرلا مأ) توص ءالجو حوضوب عمس .نيتلّطعم ادوعت مل هينذأ نأكو .ةأجفو
 يف تناك .(اهؤادتفا رودقملاب نكي مل اياطخ .اهنارفغ ناكمإلاب نكي مل ءاطخأ كانه

 قامعأ نم ةيتآ تدب ٌةاناعم ناميإلاب رخازلاو ,يساقلا ,ءسئايلا .بذعملا توصلا كلذ

 ضامغإ عيطتسأ ال .ينرظتني رانلا يف ناكم ةمث) :لوقلا رركت اهعمس .هسفن نمزلا

 .(يدلو اي كاذ نع ينيع

 دقل .اهرفغي نأ "بآلا" عيطتسيال ةميرج دجوت ال) :روفلا ىلع (ابوتان دسأ) باجأ

 .(هامأ اي كسفن يبذعت ال .انع "بآلا" حفص دقو انل ميرم تعفش

 يفحصلا ثّدح .بلقلا ىقيسومب ًائيلم ,ًاسلس .ًاتباث ءديج سرج اذ اتوص ناك كاذ

 ميسو «ناينبلا يوق ًالجر صخي هنأ ودبي ناك ؛حارمملا ءيعيبطلا توصلا كلذ نأب هسفن
 .نآلا قطانلا لجرلا كلذ ال .ةماقلا ليوط .ةفقولا بصتنم .ةعلطلا

 ةدالزلا كبيره الجخ ناك :ةوق الوحل لوح ال كاذع اريقح قاك) :ةارلا كرتفلأ

 ”ناطبشلل اهيمنت فعاندرت ورش ةارها تناك ع نقاوما تيل ناك ايرظ يقنع

 ةئيطخ تسيل هذه .همف يف فوص ةلش تسد يناعي هارت نأ عطتست مل اهنا ةعيرذبو .مث
 دبأ ىلإ منهج ران ىلصأ ينارت فوسل .رفتغت ال ةئيطخ هذه .يدلو اي .ىرخألا اياطخلاك

 .(ةيدبالا

 نع ره ترسم هلا ؟نيقرلا "ا نينمزت لآ] : ينئاوملا نيوووتانك) .بتاك لايق

 1 موا لقي لا "كآلا'
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 نكح راو هين: قاغاو ,يفحصلا مسج بّلصت .عامسألا مصي راجفنا هتاملك قرغأ

 اهنم هعمس ام نرقي ناك امنيب أثبلتم لظ ةأرملا توص نكل .هلك ىنبملا زتها امنيب
 نم حطسلا ىلإ «ةأرملا تاملك رحس تحت .ولعتو ديعب ضام ىلإ يمدنت ةتهاب ىركذب
 دق ناك يذلا توصلا عمس ةيناث ًةرم ؟يه تناك له .اهيف هنوفدم تدقر يتلا قامعألا

 .يصخش ريغ .ًالزعنم ؛نايسأ ؛ًاقيقر :تلخ ةنس نيرشع لبق ةمكحملا ةعاق يف هعمس

 :("ةيرودانلسلا قبآلا ةلئاق" تنأ) لاق

 :نشألا ىلت ادهاو :ناراضفلا ىود نقف: :ةيدوفت انف ءازإ لهذني نأ 6-0 مل

 هراثأ رابغ نم ةباحس تّبه .رايهنالا كشو ىلع هنأكو ديدش ريرص رجتملا نع ردصو
 نم ةدعاصتم ةلسلس يف .سطعي قفط .هيرّخنم يف هلك رقتسا دق هنأ ادبو فصعلا

 لع قرلخي هكافع سس“ ًابراقك ةنيازعلاو ةديش ةديارقللاو افخع ةريارتلا تاجطفلا
 سطع املك هيدي اتلكب همطلي راصف ءاوهلا ةلقل قالغنالا ىلع هردص كشوأ .ضرألا

 .نذإ :عودصلا نيب ةقرز حملي نأ_ ملحي ناك ول امكو هسفن تقولا يف_ عاطتساو

 تناك هذه نأب ةركفلا هتءاج راجفنالا ةطقن ىتح هاغدص عستا ذإو .رجفلا جلبنا اريخا

 اهنكل توملل ةيبغ ةقيرط يهو ...ساطع ةبون نم ؛قانتخا نم توميس هنأب ,ةياهنلا

 لازيال وهو هرهظ ىلع ىقراو ضرألا ىلع راهنا .هيف ًةبرح دونجلا زرغي نأ نم لضفأ
 ةارلا ةحسحجا .ماح .فوؤر ؛ئفاد نضح يف حاتري هنمارازاك ةيناكت كلذ دعي سكي

 نهلافطأب تاهمألا لعفت املثم هرهت تعرشو هتهبج نع قرعلا تحسمو اهيتبكر ىلع

 .اوماني يك

 ادب .فونخلا نم هريرحت لضف هفعضلو .كيشولا هقانتخال ,هقيضل .هتاسطعل ناك
 دقل .هثارتكا 5 لماكب ىظحت ةلأسم توملا ةركف تدبو هينعي ال هنأك عفادملا ريده

 هتهبجو هسأر ةباؤذ ةدسمملا اهعباصأو اهّسّفَنو ةقر يف مغمغملا اهتوصو ةأرملا ادي تلمع

 نع فقوت دق ناك .ملاعملا ةمهبم ةلوفط ىلإ هتداعإو ةنينأمطلاب هعارتإ ىلع هينيعو

 هنأب هأبنأ_ نيحوتفملا نيحرجلا كنيذ_ هيرخنم لخاد ةغدغدلاب روعشلا نأ ديب ساطعلا
 ةرومخملا ةشوشملا ةلاحلا كلت ةرمغ يفو .ةظحل ةيأ ىف ىرخأ ةمجهل ًاضرعم نوكي دق

 يف ةيميهوبلا يلايللا كلت ...هتياهن وند نم نّقيت دق ناك نيح ىرخأ تامجه ركذت
 لعفي املثم .ساطعلا تابون ةواسق اهدعب ام ةواسقب اهضرتعت تناك يتلا (ايهاب)

3208 



 نييقيسوملاو ءارعشلا كئلوأ .هئاقدصأل بخاصلا عاتمتسالا طسو .بايع ٌريمض

 دق ناك نيذلا ,(رودافلس) يلايل *ماوبأو نيلثمملاو نييليفطلاو نييفحصلاو نييماسرلاو

 يف ةحارلا هحنمي ناك هنأل ريثألا قاشنتسا يف عرش هنأ فيك رّكذت .مهنيب هتايح عّيض

 نأ فيكو .باصعألا رتوتم .ًاناهم .ًاكهنم هفّلخت تناك يتلا تامجهلا كلت باقعأ

 نإ .تقؤم قئار توم بالجعساب ساطعلا تابوت نم هذقنأ «قحال تقو يف :نويقألا
 تناك يتلا ةأرملا هذه ...ئفادلا اهقبعو اهتاساومو قيقرلا اهسمهو ةأرملا هذه تافطالم

 يناثلا هدقع يف لازيال اعفاي ًالسارم وه ناك موي نامزلا فلاس يف اهلفط تلتق دق
 ائيش ناك :ريثألاو نويفألا لثم ناك هلك كلذ نإ ...(سودوناك) ةنهاك نآلا يه يتلاو

 اهركذتي مل يتلا همأ تناك اذإ ام لءاستو .جهبملا بايغلاو ساعنلا بلجتسي ًاقيقر ام

 ضرعم ريغ هنأب رعشي هتلعجو وحنلا اذه ىلع هتفطال دق ,ًاريغص ناك موي ؛تناك

 ءابآلا) ةسردم فوفص روص هتليخم مامأ ترمو .اهب هبآ ريغو ايندلا راطخأل

 ةءايو ةيضمو ذك عما تايوطع تاررن لضت ناك فيض ايت اغاسو ا نيييسلافلا

 ةفرغلا يف انه دوجوملا هوشملا قولخملا لثم ,بير الب "'مزقلا" َلَثّم هُّلَتَم_ ةيساق تاكن
 ةلماعم لّماعي ناك فيعضلا هرصبو هساطع تابون ببسبف .ةقرولا أرق دق ناك يذلاو

 ببس كلذ ناك .ةيسردملا تالحرلاو ةفينعلا باعلألاو ةضايرلا نم ىفْعَيَف .دعقم

 داك كلفنا قيعتلا ف دقن ىو يسر وغتلا اذه ىلع ةرعخ اضيق ةمروريص

 نيرالرخا هيعيع نمو: هقت ييسر«: سأل كفارش عم ليزاقم يعصي خا هيلع نارا
 ةدام هناب ميقم روعش همزالي شاعف .ةجوز وأ ةبيطخ وأ طق ةبيبح هيدل نكت مل

 تايبأ نهغالبإ وأ نهبحأ يتاوللا تايتفلل هبح نالعإ ىلع رداق ريغ مث نمو ةيرخسلل
 فنألا كلذ ببسبو .نابج يأ لعفي املثم اهقيزق ىلإ أجليف .نهل اهمظن يتلا رعشلا
 تانيفرم انفكساب ةارما ةرا هع ارد ني وصح نا لفقأ تدشن مل رصبلا رصقو

 ناك يتلا ةرذقلا ةعيرسلا تاءاقللا كلت .عيبلل ضورعملا بحلا ىوس فرعي ملو .(ايهاب)

 ةجلاعملاو ريهطتلا تايلمع ءاقل امهيناث ؛لاملا نم نيغلبم اهنم لك ءاقل عفدي

 :ًاعودجم .ًاهوشم ًاقولخم ناك ًاضيأ وه .ملألا نم يوعي هلعجت تناك ىتلا **رطسقلاب

 (مجرتملا) . يليللا رئاطلا . (موب) عمج *
 (مجرتملا) . ةناثملا غيرفتل لوبلا ىرجم يف لْخدُت ةيطاطم وأ ةيندعم ةبوبنأ - رطسقلا **
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 ودعقم ٌمَمِحَت ثيح ىلإ فاطملا هب يهتني نأ ةفداصملا ليبق نم نكي مل .ًاذاش ,ًاقوعم

 .ايمتح ًارمأ كلذ ناك .مهتاناعم تلاطتساو تلاط نمو هذاوشو هودوكنمو ملاعلا اذه

 .مهنم ادحاو ناك دقلف

 ًائتأتم .(لاجرلا ما) يف هيدي اتلك بشان ,ةرك لثم روكت .هتوص ىلعأب بحتتنا

 ليس_ هباعل ناليسو هجيشن ةرمغ يف_ ًاباص . دوكنملا هظحو رثاعلا هريصم ىلع ًاحئان
 .يركفلاو يفطاعلا هطابحإو عئاضلا هبابش تابيخو .يضاملاو رضاحلا يف .هسأيو هترارم

 رادقم نع اهربخي .طق كلذ لبق هكالتما ىلع ًارداق نكي مل صالخإب اهملكي وهو
 كلذ نكي مل هنأل ًاريبك ًابح مساقت دق نكي مل هنأل امهسحي ناك نيذللا نزحلاو ةساعتلا

 ملعي ناك هنألو .هنوكي ْنَأ ىلإ قات دق ناك يذلا مهلملا رعاشلا كلذ .حجانلا يحرسملا

 نشاع دق ناك ىذلا وحنلا نم ىتحخ ءابغ دشأ وخن ىلع تومي نأ كشو ىلع ناك هنأ نآلا

 اذه سيل .ًالدع اذه سيل .ًالدع اذه سيل) :ىرخأو ةثهل نيب لوقي هسفن عمس .هيلع

 سمهت تناك امنيب ؛هينفج يف ؛هيتنجو يف ؛هتهبج يف هلبقت تناك اهّنأ كردأ .(ًالدع

 ةدالولا يثيدح لافطأ عم ؤرما لعفي امك ,ةموهفم ريغ ,ةقيقر ,ةبذع تاملكب هل

 يفو ...تاوصأ نم تاملكلا هثعبت ام درجمب مهسوفن يف ةداعسلاو ؛ةجهبلا لاخدإل

 اي .يريغص اي) :ةيرحسلا تاملكلا كلت ءازإ بيجع نانتماو ىمظع ةحارب رعش ةقيقحلا
 .(...ريغصلا يلمح اي :ةريغصلا يتمامح اي ءريغصلا يلفط اي ءريغصلا يدلو

 مصملا راجفنالاف .برحلا ىلإ ,فنعلا ىلإ .رضاحلا ىلإ ةأجف اديعأ امهنأ ريغ
 ةعشملا سمشلاو ءامسلا امهقوف نمو امهكرت ةرغ نيح ىلع فقسلاب حاطأ يذلا ناذآلل

 .مشهم فوقس ديمرق ؛قوباط ءاياظش كانه تناك .عطاسلا حابصلا وجو بحسلاو

 لتكو ىصحب رصبلا ريصق يفحصلا رعشو .تاهاجتالا لك يف رياطتت ةيوتلم كالسأ

 الو ةأرملا الو وه ال نكل .هيديو ههجوو هدسج يف عضوم فلأ برضت ةراجحو بارت نم

 ثبشتي .مهعضوم يف نيفقاو اولظ لب .ىنبملا راهنا امنيح ًاضرأ هب حيطأ (ابوتان دسأ)

 ةيداحالا هتراظن نع ًاثحب نونجب هبويج شبن .ضعبب مهضعب قلعتي ءضعبب مهضعب
 تظشت دق اهّنأ هنظ يفو ,جاجزلا عطق نم سفنألا قشب اهعّمج دق ناك يتلا ةسدعلا

 نوعلا اذه ىلع دامتعالا ىتح هتنكم يف نوكي نل ًادعاصف نآلا هنأبو ىرخأ ٌةرك ًارّسك

 ةقوج) ةسيئرب ًأاثبشتم لازيال وهو_ نكمو ؛:ةميلس ءيذ يه اه نكلو :ديحمكلا
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 ىذلا رامدلا هرتته وعن لغو افيدشف انيش قربنا (ايوقات كسااو(ندتلا ةانقنألا

 يتلا ةيوازلا ءانثتسابو ءراغ دق يمامألا رادجلا ناك فقسلا ىلع ةوالعف .راجفنالا هببس

 ,راهنملا رادجلا جراخ .ضومغب زيمي نأ عاطتساو .ماكر نم ًالبج رجتملا ناك اهيف اوناك

 .يرجت تاماقل ًالالظو ناخدلاو ماطحلا نم اقاركأ

 مهعرذأ ىلع ةطرشأ دبس اي نا ةأجف ناكملا ًالتما ةظحللا كلت يف

 واوج"ل لئاهلا مرجلا مهنيب نم نّيبتي نأ عاطتسا .مهسوؤر ىلع ًاقرز تاباصع نوّفليو
 ىلع ةغمصم هنيعو ءرصبلا ريصق يفحصلا فقو امنيبو .هرصخ ىتح ًايراع :"ريبكلا

 ناك هتاف (انوتات دسا)و "وةارداوك ايراضم" نوقنانغي لاجرلا ئري :ةيداحألا ةراظنلا

 .بئارخلا كلت نيب اديرش اديحو هكرتو مهعم امهباحطصا نوعمُزي اوناك دقل :شعتري
 -_ ريمض تيكبت لك ًادقافو لجخلاب ساسحإ لك ًايحنم_ عرشو بتاكلاو ةأرملاب ثبشت

 هعارذ نم (لاجرلا مأ) هتبحسف .هوكرتي ال يك مهتدشانمو مهيلإ لسوتلاو حاونلاب
 .ناكملا ءالخإب عيمجلا قالمعلا دبعلا رمأ امنيح امهءارو

 بحس نم ىضوف يف ءبقع ىلع ًاسأر بولقم ملاع يف ًامدُق لورهي هسفن ىفلأ
 نآلا هسيساحأ تزكرت ذإ ءاكبلا نع فقوت دق ناك .ضاقنألا لابجو جيجضلاو ناخدلا

 .ةأرملا دي تالفإو طوقسلاو رثعتلاو للزلا يفالت ةمهم ؛ةرطخلا قئاوعلا بنجت ةمهم ىلع
 نية اكلا ةهلاسلا فوض اهميه كارا فارع (ةلئارغ نياك كليم وك ناك

 فانصأ لك .روخص .رفح .ةروقبم ناردج :ًائيش زيي مل هنإف كلذ عمو .سئانكلا

 ,رانلا نوقلطي .تاهاجتالا عيمج يف نوعرهي سانأ ,ناكم لك يف ةرثانتم ءايشألا

 خارصو قدانب تاقلط كاذنأ عمسي ناك عفادملا يود نم ًالدبو .نوخرصي رارفلاب نوذولي
 دعي مل هنا ةأجف كردأ هنأ ديب ةأرملا دي تلفأ ىتم ديدحتلا هجو ىلع فرعي مل .لافطأ

 ثهاللا اهبحاص سفنت توصو ًامّدُق ودعت :فالتخالا ماقت ةفلتخم ةئيهب لب .اهب ًاثبشتم

 .ريزغلا هقرعل ةكيمسلا لئادجلا نم ةئيهلا كلتب ةنبشتم ناك .وه هسّفَنب جزتمم قلقلا
 هلأ نه نيود ان كاسح يبحر اك نك ناك :اهيحيتم, نا نتاع ناك

 ءزفقي ءضكري ناك امنيبو .ءيش لك ىهتنا هتلفأ ولف .يديدح ثبشت يف (ابوتان
 نكي مل نيكسم صخش ىلع قفشي نأ ًاريثك همدقتي الأ هيلإ لسوتي هسفن عمس ؛غواري
 .هدرفمب هقيرط سملت ىلع ًارداق
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 ناك هنأ رعش .لاجر ماسجأ هنوك نع فّشكت هنكل ًارادج هّبسَح ءيشب مدطصا

 .رورملاب اهل حامسلا بلطت ةارملا توص عمس امنيح .هيبقع ىلع دري .ءارولا ىلإ عقدي

 ,نوخراصتبو رانلا نوقلطي لاجرو سايكأو ليماربل ةضماو ةروص حملف ءرادجلا حتفنا
 ةريغص باب ربع_ يناثلا بناجلاب (ايوتان دسأ)و هنم بناجب (لاجرلا ما)و_ دفن
 :ههجو سملت يهو ةأرملا هل تلاق .ًاملظم ًاقلغم ًازّيح اولخدو ةيبشخ داتوأ نم ةعونصم

 (ابوتان دسأ)و اهاري نأ .هينيع دهجي وهو ,عاطتساو .(لص .فخت ال .انه قبا)

 .ةيناث ةريغص باب ربع نايفتخي

 ةسئاي ةجاح هرمغت ,ناسعن .ناشطع .ًاعئاج .ًاكهنم ناك .ضرألا ىلع ىَقرا
 دوجوم "دشرملا"“) :ركفو .("سدقملا مرحلا" يف يننإ) :ركف .هتمرب سوباكلا نايسنل

 هّنِإ :هب يظح يذلا زايتمالا رادقم ًايعاو ءانه هب فاطملا ءاهتنا ءازإ ًالوهذم ناك .(انه

 . اهلك ليزاربلا تزه يتلا ةفصاعلا ٌركرم ءعارذ ةفاسم نم .عمسبو ىري نأ كشو ىلع
 سانلا رابخإ هل ىنستيس له ؟كلذ ةدئاف ام نكلو .دالبلا هذه يف هركألاو رهشألا لجرلا

 لاح جراخلا ريده نكل ؛(مرحلا) لخاد كانه هنولوقي اوناك ام ىلإ عمستي نأ لواح ؟هنع

 بصقلا ناقيس نم ةعونصملا ناردجلا ربع حشرتملا ءايضلا ناك .ةدحاو ةملك هطاقتلا نود

 (نسووةوناك) لخاد:اوناك دوتحلا نا .ديأل «.سانتالا قش ةرارخلاو رابصتألا ويس اضانن

 ةقيمع ةنينأمطب رعشي ناك هنإف كلذ عمو .عراوشلا يف رودي ناك الاعف نأ تيؤاالو

 .ليلظلا يدارفنالا سارتملا كلذ لخاد هيف للستت

 نحص تعضو .ليدنم اهسأر ىلع ةأرمال ةيلظلا ةروصلا حملف ةيدتولا بابلا ترص

 .بيلح هنأ ,هنم ةفشر لوانت نيح ءنيبت لئاسب ىألم ةحيفصو هيدي يف ماعط

 حيسملل ًادمح .كلجأ نم يلصت "ودارداوك ايرام" مألا نإ) :لوقي اتوص عمس

 نشرك «كرانملا

 يف لكأي ةرم لك يف هاّنكف ناك .علبلاو غضملا لصاوي وهو (هل ًادمح) :باجأ

 ًافيطل ًاملأ ناك :لامعتسا مدع نم نيبلصتم ايسمأ دق ناك ول امك ناملأتي (سودوناك)

 .مانو هعارذ ةفقع ىلع هسأر حارأو ضرألا ىلع ُدَدق ىتح ىهتنا ْنإ ام .هندب هب جهتبي

 يرق ا قواكلا تاقلط: ترغ ةكنلا ةةيهولا ةةافسلا انهتةاذه ناك .مونلا :لكألا

 ناك .ةعرسم تاوطخ توص الع مث .هلوح ام لك نم ةمداق تدب مث ,ةيناث تدعتبا
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 هأآر دق ناك امك ًاماق .يبصعلا فشقتملا ليحنلا "رازيس اريروم" ديقعلا هجو كانه

 اوناك انهنيح لدللا لالخ وا عانت ىلا ةيكارلا هت يسم اننا ةريقكو ةرييشك كارم

 هّنادح ,ددرت :ينذا نود هتوص صخش .ماعطلا دعب ثيدحلا فارطأ نابذاجتيف نوركسعي

 ذاقنإل يئاهنلا موجهلا نش لبق تذُفُن دق "نييلتلا" ةيلمع نأ دبال :ةعطاقلا ةيذالوفلا

 الإو تايفطاع البو لاحلا يف عضبمب هّقش بجي ًاَجارُخ نإ .ةيروهمجلا لجأ نم حاورألا
 نارين نأ كردأ هسفن تقولا يفو .هنقعتو هلك مسجلا يف يرشتست فوس ىودعلا ّنإف

 .عرسأف عرسأ ادغ تارايهنالاو تاباصإلا عباتت نأو دارطاب ةفاثك دادزت تذخأ عفادملا

 الأ مهدهج نيلواحم هقوف نوحوريو نودغي اوناك نيحلسملا لاجرلا نأب روعش هيدل نوكتو
 اهنأل اهل يعصي الأ لّضفي ناك يتلا برحلا ء ابنأب نوتأي مهو .مهمادقأ تحت هوقحسي

 نيس م انا تاك

 نع ًارداص ناك هعمسي ناك يذلا ءاغثلا نأ فشتكا امنيح ملحي دعي مل هنأ دكأت

 نأ نود كلذب اذه هل حمسف يفوصلا قولخملا سأر دّسم .هدي سحلي ضيبأ ريغص لمح
 هنيع ىلإ عفر .هبناج ىلإ ناثداحتي نيصخش يتوص ناكف رخآلا توصلا امأ .ًافوخ ٌرفي
 ءوضلا يفو .همون ءانثأ دش اهيلع هتضبق دش دق ناك يتلا يظشتملا جاجزلا ةراظن

 ضيبأ ًءادر يدترت ةيفاح ةأرمالو "ميكاوي" بألل نيتيلظلا نيتروصلا َرّيم يباخلا

 مازح قلعيو هيقاس نيب ةيقدنبب كسمي (يبموك) يروخ ناك .قرزأ ليدنمب اهسأر بصعتو

 نَم ةئيه "'ميكاوي" بألل تناك دقلف نيبتي نأ عاطتسا ام ردقبو .هقنع لوح شيطارخ

 يتونهكلا هؤادرو «بارتلاب ةدبلتمو ءاثعش ةحيحشلا هرعش لصخ تناك :لتاقي ناك
 ناكو .دلجلا ريس نم الدب بنقلا نم طيخب همدق ىلإ ةطوبرم هلدنص نم ةدرفو .ًاقزمم

 ريتك اون" هنا اه نهحت نهي كددم ذاك اناقه ملا ادلع

 تعمس .ماعطلا ىلع لوصحلل "افوناليف وينوتنا" عم جرخ) :ًاّمتغم لوقي هعمس
 -. ازاف" دادعفا ىلع ةقددحتم تناك ىقلا ةغرمحملا ةارفأ رئاس نا ”واوج تونا" نم

 .(موجهلا نم اوملس نيذلا) :حنحنتف هتوص قنتخا .(نيملاس اوداع "سراب

 .(؟"وينيزنكاوي" نع اذام) :ةيناث ةارملا تلاق

 اهنإ :اهرثكأ ام ًاصصق سانلا اهنع ىور يتلا ٌةأرملا ."ايروك اينيردناسكلا" تناك

 بألا ةيظحم تناك اهنإو ,ةيفوجلا هايملا دراوم ىلع روثعلا ةيفيك فرعت تناك
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 تناك .ضرألا ىلع ناسلجي يروخلاو تناك .اههجو نيبت ىلع ًارداق نكي مل ."ميكاوي"

 .لخادلا يف ًادحأ ةمث نأ دبي ملو ,ةحوتفم ةيلخادلا (مرحلا) باب

 كلذكو "وينوتنا" حجن .ةدوعلا يف حلفي مل) :ةقرب .مجحلا ليئض سقلا لاق

 مل .دعي مل هنكل ."سراب_ زاف" ةفض ىلع اوناك نم امهريغو نوريثكو "وينروه'
 .(ذئذنم دحأ هري مل ذإ .هل ثدح امب ينربخي نأ ئرما يأ عطتسي

 .طقف ءارعلا يف كانه ادودمم كرثي نأ ال .هنفدأ نأ لقألا يف يدوب) :ةأرملا تلاق

 .(هل بحاص ال ناويح لثم

 ”افوناليف" ناقيقشلا داع اذإ .ًاتيم نوكي ال دق) :(يبموك) يروخ باجأ

 يف سيراتملا دنع وأ «نآلا جاربألا يف هلعل ؟ داع دق "وينيزنكاوي" نوكي ال ملف نورخآلاو

 نآلا ىتح اوعيطتسي مل دونجلاف ."ايلف ادنزاف" دنع هيخأ ةبحصي وأ :”وردبواس"
 .(اضيأ قدانخلا كلت ىلع ءاليتسالا

 "اميروج" نع رسفتسي نأ دارأو ةرماغ ةحرفب رصبلا ريصق يفحصلا ىسحأ

 يف نينثالا ةلزع ىلع لفطتلا قئاللا نم نكي مل هنأ كردأ :هسفن حبك هنأ ديب ."مزقلا"و

 نماطتملا لوبقلا نع نامني ةيفولا هتذيملتو يرونخلا اتوص ناك .هذه ةفلألا ةظحل

 هسفن عفر .هدي مضقي ريغصلا لمحلا ناك .ًادبأ ةيحرسم ةبئاش امهبوشت الو ءامهريصل
 هدوجوب ثارتكالا ةأرملا ىلع الو "ميكاوي" بألا ىلع رهظي مل نكل .سولج عضو ىلإ
 .ًاعماس .ًاظقيتسم كانه

 ..اضيأ ىه توق نأ "ويساناتأ"ل ريخف اعيم ”ويتيزتكاوي" ناك اذإ) :ةأرملا تلاق

 .(توملا يف اقفارتي نأ ناعيطتسي كاذنآف

 مأ «ةأرملا هتلاق ام ببسب تناك له .هتبقر افق يف يرست ةريرعشقب ةتغب سحأ

 ءالسلا) عمسو .هعقوم نم ًادج ةبيرق نرت اهعامس عيطتسي ناك ؟سيقاونلا عرق ببسب
 تدتما دقل .نذإ ًاقسغ تقولا ناك .اهل رصح ال تاوصأ اهماوق ةقوج هلترت (يميرملا

 تاقشر تناك دقف :دعب هتنت مل .ىغصأ .ًابيرقت هلمكأب موي تقولا كلذ ىتح ةكرعملا

 رجفنت فئاذقلا ضعب تناك .سيقاونلا عرقو تاولصلا توص عم جزتمت ةيعفدملا نارين

 مهتايح اوشاع دقل .ةايحلا نم سانلا ءالؤهل ةيمهأ رثكأ توملا ناك .ًاماق مهسوؤر قوف

 وحن ىلع اونقدي نأ ةصرف اوحَنمي نأ وه ديحولا مهحومط ناكو ًايلك اذبن نيذوبنم
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 كلذ شيعي نأ هل ردق صخش ىلإ ةبسنلابف ,كلذ عمو ؟مهمهف ىلإ ليبسلا فيك .قتئال
 ىلع لوصحلا يف ديحولا هلمأ لعل .ةظحللا كلت يف هيلع وه ناك يذلا ةايحلا نم طمنلا

 :تروملا وه..انناد اهيمسي (دشرملا) ناك امك *(انتسييف) نلغةباثم

 نأ ىلإ لافطألا ٌرطضي نأ نزحملا نم) :مغمغي هعمس .هتيحان رظني يروخلا ناك
 غلبي مل "وينيزنكوي" و ًاماع رشع ةعبرأ "ايساناتأ" رمع .نولتاقي مهو اوتوميو اولتفَي
 .(؟ًاتزحم كلذ سيلأ .لتقلل ناضرعتيو نالتقُي امهو ماع ذنم .دعب ةرشع ةئلاثلا

 دقل .كلذك هنإ عقاولاو ةقيقحلا يف .كلذك نإ ءىلب) :رصبلا ريصق يفحصلا أتأت

 .(؟هاتبأ اي ةكرعملا يضق فيك .توفغ

 يذلا نمار دهخ بع. وودي راسل" ديدت ارفق ز | لفل 40 يدموكل] : طيبتك عار ميناج
 .(حابصلا اذه "افوناليف وينوتنا" هماقأ

 (؟ةنيدملا لخاد ؟انه ينعت له) رصبلا ريصق يفحصلا لأس

 .(انه نم طقف ةوطخ نيثالث ةدعبم ىلع) -

 يزاوملا عراشلا «ةربقملا ىلإ رهنلا نم (سودوناك) عطقي يذلا عراشلا .(وردب واس)

 ًاسارتم حبصأ نآلا .عراوش ىمست نأ قحتست يتلا ةليلقلا عراوشلا دحأ ؛ (هدنارغ وبماك)ل

 ىسمأ .يرقفلا هدومع يف ةريرعشق ترس .ةوطخ نيثالث ةفاسم ىلع .كانه دونجلا ناكو

 رصبلا ريصق يفحصلل ادبو .ةيناث الع مث ؛ىفتخا مث ,ةقر رثكأ ,ىلعأ تاولصلا توص

 شجألا (دشرملا) توص .تاراجفنالا للختت يتلا لصاوفلا يف .عمسي نأ عيطتسي ناك هنأ

 ىحربجلاو ةوسنلا نإو ءجراخلا يف كانه (كرابملا ريغصلا)ل ليئضلا يرامزملا توصلاو

 نا يف (يميرملا مالسلا) نولتري اعيمج اوناك (راصنألا) نم ةامرلاو نيرضتحملاو خويشلاو

 ؟ تاولتملا كلف نع هرم ا كف تناك اندر" ىنقناو

 املثم هيتبكر ىلع اهب كسمي ناك يتلا ةيقدنبلا ىلع تبري وهو "ميكاوي" بألا لاق

 مل .هديب ةيقدنبب كاسمإلا ىلع سق رطضي نأ كلذك نزحملا نمو) :(راصنألا) لعفي
 وه طق ةيقدنب ةصاصر قلطأ نأ هل قبسي مل "زنيترام" بألا .قالطإلا ةيفيك فرعأ نكأ

 .(لازغ ديصل ىتح الو ...رخآلا

 (مجرتملا) . صقرلاو بكاوملاب ايئابسإو ةينيتاللا اكيرمأ يف هيف لفتحي سيدق ديع اميسالو , ناجرهم - (اتسييف) *
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 هآر دق رصبلا ريصق يفحصلا ناك يذلا هسفن نسملا ليئضلا لجرلا وه اذه ناكأ

 ؟رعذ نم تيم هبش "رازيس اريروم" ديقعلا مامأ طخمتيو لولوي
 ير اناا ) لداست

 يف نورخا ةسواسق كانه ناك نذإ .عئجافملا "ميكاوي" ألا نياربعفلاب رعت

 نكت ملأ ,نكلو اهنوقلطي .اهنوبوصي .مهقدانب نوشحي مهليخت .مهعم (سودوناك)

 سيئر نم رمأب (دشرملا) تلزع دق ةسينكلا نكت ملأ ؟ةيروهمجلا فص يف ةسينكلا
 (سودوناك) قطرهم نيدت ميسارم تايشربألا عيمج يف ًاراهج لت ملأ ؟ةفقاسألا

 ؟ (دشرملا) لجأ نم نولتاقي نويروخ ةمث نوكي نأ نكمي نذإ فيك ؟سووهملا نونجملا
 !زيلكنا !رشب موحل ةلكأ !نوينايتسابس ءنوسووهم" :عمسا .عمسا ؟مهعمستأ) -

 اذ نم ؟سانلا باقر رزجل .لافطألاو ءاسنلا لتقل انه ىلإ ءاج يذلا اذ نم ."!ةلتق

 انه تنأ ؟نيبراحم اوحبصي نأ رشع ةعبرألاو رشع ةثالثلا يوذ ةيبصلا رطضا يذلا

 :(؟ اهيعص اذه سيلا ادع لادتال ثنأو

 (راصنألا) ىلإ هملسيس ”ميكاوي" بألا ناك .همدق ىلإ هسأر نم ًابعر ضتخا
 .مهدقحو مهماقتنال ةيجض هلعجل

 كلذ سيلأ ."باقرلا عطاق" عم تئج كنأ يه ةقيقحلانأل) :يروخلا رمتسا

 نأ دونجلا نأش نم له .ةفايضو ًاماعطو كسأر يمحي ًافقس تيطعأ كلذ عمو ؟ًاحيحص

 .(؟"واوج توبا" وأ "وجاب" وا "واردب" لاجر نم دحاول كلذ ردق اولعفي

 نانتمالا ةياغ يفل يننإ .قح ىلع كنإ ,ءلجأ .لجأ) :قونخم توصب ًائتأتم باجأ

 .(كلذ ىلع مسقأ .كلذ ىلع مسقأ ."ميكاوي" بألا اهيأ ردقلا اذهب يتدعاسمل مكل

 .تائملاب ,تارشعلاب نولتقي مهنإ) :عراشلا ةيحان ريشي وهو (يبموك) يروخ لاق
 راركت هنإ ؟هللا ةعيرش قفو مهتايح نويحي مهنألأ .هللاب مهناميإ ببسبأ ؟بنذ ّيأبو
 .(*"ءابربألا ةحبذم"ل

 نأ .,ًاجئاه همدقب ضرألا برضي نأ .ًايكاب رجفني نأ كشو ىلع سقلا ناك له
 ناك سقلا نأ كلذ دعب ىأر رصبلا ريصق يفحصلا نكل ؟ًاسئاي عاقلا ىلع هرم

 رمأ : هلتقيل لفطلا عوسي ىلع روثعلا يف لشف نأ دعب ٠ دوهيلا كلم, "نيةورتعا نأ نم ليقاام ىلإ انه رايق"
 (مجرتملا) . مهنيب حيسملا نوكي نأ لمأ ىلع (محل تيب) يف نيتنسلاو ةدالولا نيب هرمع حوارتي ركب لفط لك حبذب
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 ًايغصم كلت ةرئاخلا هتفقو يف وهو أدهي عرش هنأو .هسفن ىلع ةرطيسلا ًادهاج لواحي

 قاوبألا تازاعيإ عمس هنأ يفحصلا نظ .سيقاونلا عرقو تاولصلاو تاقلطلا ىلإ

 سقلا لأس نيح هكلمت دق ناك يذلا بعرلا نم دعب ررحتم ريغ لازيال ناكو .كلذك
 .هسأر يروخلا زه ."مزقلا"و "اميروج" ىأر نأ فداص دق ناك اذإ ام ءايحتساب

 واس" يف اناك) :لوقي .هنم ةبرقم ىلع .ًاريهج ًاينحل ًاتوص عمس ةظحللا كلت يف

 .(زجاوحلا ةماقإ يف نادعاسي "وردب

 دسأ) ,سفنألا قشب .نيبتي نأ يظشنملا جاجزلا تاذ ةيداحألا هتراظن هل تحاتأ

 لك يف هنكل .ًاعكار وأ ًاسلاج امإ ؛ةحوتفملا ةريغصلا (مرحلا) باب بناجب (ابوتان

 .نيتئلألتم نيتريبك نينيعب هيلإ رظني وهو بارتلاب ىطغملا هفطعم لخاد روكتم لاوحألا
 يرشبلا فصن .بيرغلا نئاكلا اذه ناك ؟ًاوت لخد دق مأ تقولا ضعب ذنم كانه ناك له

 ةملكب قطني وأ هركشي نأ عطتسي مل ثيحب .هيف بارطضالا ريشي .يناويحلا فصنو
 نم ًاعاعش نأ عم .ًاتوفخ دشأ ىسمأ ءايضلا نإ ذإ هاري نأ عيطتسي الأ داك .ةدحاو

 بتاكل ءاشعشلا ةدبللا يف ىشالتيو بابلا داتوأ عودص ربع لخدي ناك لفآ 0

 .(سودوناك)

 تناك .("دشرملا" اهلاق ةملك لك تنود دقل) :ليمجلا يئانغلا هتوصب لوقي هعمس

 هظعاوم ؛هراكفأ) .ًايدو نوكي يكل بدحألا هلذبي ىعسم يف هيلإ ةهجوم تاملكلا

 ىلإ رخآ باتك فاضي يكل .اهلك ةمداقلا لايجألل .همالحأ .هتاؤبنت .هتاولص .ةيئاسملا

 .(*ليجنإلا

 .(نذإ اذكه) :تاملكلا ىلع روثعلا نع زجاع وهو رصبلا ريصق يفحصلا متق

 "هتنوموليب" يف ربحلاو قرولا نم ديزملا دجوي ال نكل) :هثيدح (ابوتان دسأ) لصاو

 كلذ لاق .(دولخلا لجس يف هلوقي ام ظفح ناكمإلاب دعي مل .ترسكنا يتعاري نأ امك

 (سودوناك) يلاهأ دهاش دق يفحصلا ناك يذلا ئداهلا لوبقلا كلذب لب ؛ةرارم نود

 درجم تناك رزجلاو دملاو قفشلاو ةيرطملا فصاوعلا لشم نحملا نأكو .ملاعلا هب نوهجاوي

 .اهيلع درمتلا ةقامحلا نم ةيعيبط رهاوظ

 (مجرتملا) . هثعبو هتومو حيبسملا ةايح نع ةثدحتملا ”ديدجلا دهعلا" نم ىلوألا ةعبرألا بتكلا ىلإ رخآ باتك ةفاضإل يأ 3
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 هنم همرح ام نإ .ءاكذلا ةياغ يكذ صخش "ايوتان دسأ" نإ) :(يبموك) يروخ متق

 رمألا سيلأ .هايإ هحنم يذلا ءاكذلاب هضوع دق .نيفتك .رهظ .نيقاس ةئيه ىلع هللا

 ٠ 1 "نيم" ان الك

 يفحصلا نع ًادبأ هانيع لوحتت نأ نود هسأرب (سودوناك) بتاك أموأ .(ىلب) -

 تاحك" كا رق دنقلا اهيهتح تاك كلذننا نه ادك انس نيخألا ناك وب. وضتلا ريكضت

 داتعا يتلا تايرودلاو تالجملا لك .تارم ةدع "ةيميرلا تاعاسلا"و "رصتخملا سادقلا

 اي ًآضيأ اريثك تأرسق له .ةرملا ولت ٌةرم .يلاوخلا مايألا يف يل اهبلج ىلع سانلا

 .(؟يديس

 جراخ ىلإ عره ول دو ثيحب قيضلا نم ريببك ر ادقمب رصبلا ريصق يفحصلا سحأ

 ًارعشتسم .باجأ .ةكرعملا نوتأ يف ةرشابم عوقولا كلذ ىنعم ناك ول ىتح ةفرغلا
 كلذ :( اينما نىك راه لصحا ملو) :هسفن ثدحو نمت ةيبضب تاق دقل) :لجخلا

 .ًانكاس ًالمح ؛بيذاكأ تناك ةفرعملا ,ةفاقثلا :لاوطلا رهشألا هذه يف هفشتكا ًائيش ناك

 ,برهلا يف هتدعاسم يف طق عفن تاذ نكت مل ...ةءارقلا كلت لك .نويعلل تاباصع

 .ةديصملا هذه نثارب نم هسفن صيلخت يف
 :يديس اي :ثتئش اذإ .ةيئابرهكلا ىه ام فرعأ انأ) :ًاروخف (ابوتان دسأ) لاق

 ينملعت نأ عيطتست ءيديس اي :كلذ لباقم يفو .اهايإ كملعأ نأ عيطتسأ يننإف
 .ماسجألا طنحت فيك ."سديمخرأ" نوناق وأ ًأدبم وه ام فرعأ انأ .اهفرعأ ال ءايشأ

 .(موجنلا نيب تافاسملا

 نا يف تاهاجتا ةدع نم فثكم ران قالطإ توص ىلاعت ةظحللا كلت يف نكلو

 قولخملا اذه ةأجف تتكسأ يتلا ةكرعملل انتم هسفن رصبلا ريصق يفحصلا دجوو .دحاو

 ناك اذامل .قيمعلا قيضلا اذه لثم هل ببست هدوجو درجمو هنم هبرقو هتوص ناك يذلا

 ةجاذسلا كلتب حجبتي نأو ثدحتي نأ ديري ةطاسبب ناك صخش نم ردقلا اذهب ًاجعزنم
 ءزج يننأل .هلثم يننأل١) :ركف ؟ئفادلا ةقفرلا روعش ىلع لوصحلا درجمل هايازمو هتاراهمب

 .(رقحألا اهتقلح وه لكشي ىتلا اهسفن ةلسلسلا نم

 ىلع حتفنتل اهعفدو جراخلا ىلإ ةيدؤملا ةريغصلا بابلا ىلإ (يبموك) يروخ عره

 حمالم رصبلا ريصق يفحصلل فّشَك تهابلا ءوضلا نم صيصب لخدف ءاهيعارصم
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 بغزلا ةمزح ,مسرلا ةقيقدلا ههجو طوطخ .ةقماغلا هترشب :(ابوتان دسأ) نم ىرخأ

 بدحملا هجولا :اهودشم هتلعج يتلا يه هتسلج نأ ريغ .نيتيذالوفلا هينيع .هنقذ ىلع

 .هرهظ ىلإ ةطوبرم ةريبك رص لثم هسأر فلخ ةلئاهلا ةبدحلا .نيتليزه نيتبكر نيب
 نكمي فيك .اهلوحنو توبكنعلا لجرأ لوط لثم يف نيعارذو نيقاسب ةقحلملا هفارطأو

 ةيأ ؟وحنلا كاذ ىلع هسفن لوح هسفن يوطي نأو هسفن علخي نأ يرشب يمظع لكيهل

 ؟ماظعلا كلت ؛عالضألا كلت .يرقفلا دومعلا كلذ لخاد تينب ةكحضم تاءاوتلا

 موجه كانه ناك :تاحيصلا نولدابتي جراخلا يف نورخآلاو "ميكاوي" بألا ناك
 نأ يفحصلا نكقو ةفرغلا لخاد ىلإ داع .ام ناكم يف سانأل ةجاح ةمث تناكو ؛نّشي

 .هتيقدنب طقتلي ناك هنأ ةبوعصب نيبتي
 اوبهذا ."ميبسرك واس"و "ونايربكواس" دنع زجاوحلا نومجاهي مهنإ) :ئتأتي هعمس

 نأ ىسع .عادولا ,عادولا .كانه لضفأ نمأم يف نونوكتس ."كرابملا حيسملا دبعم" ىلإ

 اهم عاردعلا نكت

 ذخأت "ايروك اينيردناسكلا" رصبلا ريصق يفحصلا ىأرو ةفرغلا نم اجراخ نه

 ىف ةدشنملا :ةينفولا ةذيملتلا تلأس ..ًاعزف وغقي لغج دق ناك يذلا لمحلا اهيدي نيب

 هنإ مغانتملا هتوصب لاقف ءاهعم يضميس ناك نإ (ايوتان دسأ) ,(سدقملا داشنإلا ةقوج)

 اهّنأ الإ ؟ةأرملاب قحليس له ؟لوغلا عم انه ىقبيس له ؟هنع اذامو .(مرحلا) يف ىقبيس

 نم ةعونصملا ناردجلا تاذ ةريغصلا ةفرغلا يف ديدج نم ةكلاح ةملظ تداسو تلحر دق

 نأ عاطتساو .فثكأف فثكأ عفادملا نارين تسمأو .ةقناخ ةرارحلا تناك .بصقلا ناقيس

 ثثجلا نوؤطي .لمرلا سايكأو روخصلا زجاح نوقرتخي هتريصب نيعب دونجلا ىري

 .هيف ناك يذلا عضوملا ىلع مراع ليس لثم نوريغيو . مهمادقأب

 فرذي نا ىلع_ كردا امك_ رداق ريغ (توما نا ديرا ال) :ءالجو ءطبب لاق

 1 .ةدحاو ةعمد

 دقل :اقاقيف دقعتس ادنإف ئديس اي: تبغر.15إ) :ئداه:ةتوؤيضب' ( بوتان دسأ) لاق

 دوت له .انه ىلإ دوعت نأ اهل ىنستي نل نكل ."ودارداوك ايرام" مألا عم ًاقاثيم اندقع
 .(؟ انتي افاق لقعتا نا

 نأ ىلع ًارداق نكي مل ثيحب سئاب وحن ىلع فجتري رصبلا ريصق يفحصلا ناك
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 مظتنملا *قابطلاو سيقاونلا توص .عفادملا يود طسو .عمسي نأ عيطتسي ناك .هاف حتفي

 .ةعد يف باسني ئداه نحل امهنأكو (يميرملا مالسلا) ليتارتلا

 يف زرغت انيكس نإ .نيكسلاب توف ال يكل كلذو) :احضوم (ابوتان دسأ) لاق

 ةماركل ةعيظف ةناهإ توملا ىتح فزني يك ناويح موعلب رزجت املثم هرزجتف لجر موعلب

 .(؟يديس اي اننيب اقاثيم دقعن نأ دوت له .ًاقيزق حورلا قزمت اهّنِإ .ناسنإلا
 باب دنع مهعمسن نيح) :حرشلا يف درطتسا باوج هتأي مل نيحو ؛ةظحل رظتنا

 مف ّدسب انم لك موقيس .رخآلا اندحأ لتقي ءنولخديس مهنأ دكؤملا نم نوكيو "مرحلا'
 رويسب وأ هيديب رخآلا اندحأ قنخي نأ عيطتسن وأ .اناتئر رجفنت ىتح هفنأو رخآلا

 .(؟ اقاثيم دقعنس له .انلدانص

 .رصبلا ريصق يفحصلا سأر ناك .(ابوتان دسأ) توص صاصرلا نم لباو ىطغ

 ررش عفترت امك هلخاد يف تعفترا يتلا راكفألا لك هقلق ةدح نم تداز و .ةخودم ةماود

 ىلإ ناعمتسي ؛تمص يف كانه نيسلاج اثبل .ةبيئك ,ةدعوتم .ةضقانتم_ ةرياطتم
 ةعرسب يحمي ءايضلا ناك .ةلئاهلا ىضوفلا ىلإو ةضكارتملا مادقألا توص ىلإو تاقلطلا

 يجراخلا طخلا وه هنيبت عاطتسا ام لك ناك .بتاكلا حمالم ةيؤر ىلع ارداق دعي ملو

 عيطتسيل ناك ام .هعم قاشيملا كلذ دقعيل ناك ام .ليقثلا بدحألا همسجل تهابلا

 :حايصلا يف عرشيس دونجلا توص اهيف عمسيس ناك يتلا ةظحللا يف هّنِإ لب .هذيفنت

 .ةيروهمجلا ايحتل) :خرصي فوسلو (...ينوذقنأ ؛ةدجنلا ,(راصنألا) ىدل ريسأ يننإ)

 فوسلو .يديألا يعابرلا قولخملا ىلع هسفن فذقي فوسل .("ونايرولف" لاشراملا ايحيل
 . (راصنألا) نم ادحاو نكي مل هنأ ىلع ًاليلد دونجلا ىلإ هّملسيو هبلغي

 هذه نم فنص يأ .مهفا ال انا) :ةوقب هيدي نيب هسار كسمي وهو لوقي هسفن عمس

 نأ لبق ًاعيمج اوبرهت مل اذامل ءانه نولعاف متنأ اذام ؟لاح ةيأب آعيمج متنأ تاقولخملا

 .(!ًاعيمج مكلتقل اوتأي يك اذكه نارئفلا ةديصم يف نورظتنت ؛نونجلل اي ؟مكب اوطيحب
 انتايح لاوط هلعفن انك ام كلذ .هيلإ برهن ناكم دجوي ال) :(ابوتان دسأ) باجأ

 يأ دجوي ال .هيلإ انبره يذلا ناكملا اذ وه .انه ىلإ انئيجم ببس وه كلذ .لبق نم
 :( نفيا ”ةعتوم قلعت" ىلا اوفاج نقل بألا ةريغ رشا :ناكيف

 (مجرتملا) . ةبحاصملا ليبس ىلع رخآ ىلإ فاضي نحل  قابّطلا *
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 يفحصلا ثدحو : انييرقت ثلا ميخ لق مالظلا ناك .هتوص ةيعئدملا نارين تقرغأ

 .نيرخآلا ىلإ ةبسنلاب لحي نأ لبق هيلإ ةبسنلاب لحيس ليللا نأب هسفن رصبلا ريصق
 :ةلؤم :ةلئاح ةخاح ةحكلم' :ةينكاملا ةلبللا لغم ئرخأ ةليل ءاضق: ىلع .توملا لضقي ناك

 .هيقيفر نم ًابيرق نوكي نأ يف ؛ةيجولويب
 ًارثعتم بابلا وحن هجوتي ناك امنيبو ,.امهنع ثحبلل ىضمي نأ ررق نوئج ةبون يف

 .(يقيدص عم كما نأ كيرا .يقيدص نع ثحبلل ضام يننإ) :حاص

 .ةدوربلا فيطل .يرط ءاوه ههجو مطل ىتح اهحتفل ةريغصلا بابلا عفد نإ امو

 لاجرلا صوخش يه .رابغلا ةباحس ةرمغ يف ةروصلا ةشوشم لاكشأ دوجوب سحأو
 .سارتملا ىلع نوحطبنم مهو (مرحلا) نع نيعفادملا

 ردا نادرا اهو ةرذاتقمللا عيطتسأ له ؟ةرداغملا عيطتسأ له) :ًالسوتم لاق

 تاوطخ اطخ .(ةظحللا هذه يف ران قالطإ كانه سيل .ًامدق لاعت) :توص هباجأ

 .معان ءيش قوف طقسبو ًابيرقت لاحلا يف رثعي هب اذإو .سارتملا ىلع ًائكتم .ةليلق
 نمو .اهيلإ هنادشت ليحن يوثنأ مسج يعارذ نيب هسفن دجو هيمدق ىلع ضهن امنيحو
 .اهتوص عمسي نأ لبق تناك نم كردأ ؛هترمغ يتلا ةداعسلا نم .ةئفادلا اهتحئار

 تقتلاو .هب هنضتحت تناك يذلا سأيلا لثمب ةأرملا هذه نضتحي وهو احرف هبعر لاحتسا

 ينمي ال دكيحأ :كبحأ) :اتأت :هتالبقل اعباجتساو « امهيلع اتدشو :هيعفشي ناتفش

 .«درقلا" رايخأ نع اهلأس ءايحي هناي ىدللاولقارلا هدرييراك اهتيبوعدا ع وامألا
 ...مويلا لاوط كنع ثحبن انك دقل) :يفحصلا يقاس ناقوطت هاعارذو "مزقلا" لاق

 ' .(!ًأيح نوكت نأ ةمعن نم اهل اي .مويلا لاوط
 .(نآلا ثم نإ اضيأ انا مهب الا :هيعنش تح نم "هروح" انك تلاق

 6 دك 4

 ونري .(ةيرانلا باعلألا عناص تيب وه اذه) :ةأجف "راكسوا روترا" لارنجلا فتهي

 يتلا ةكرعملا يف ىحرجلاو ىتوملا نع ًاريرقت نوتودي نيذلا نولوؤسملا بارغتسا يف هيلإ
 ةعونصملاو ةلمتكملا ريغ ةيرانلا ماهسلا ضعب ىلإ لارنجلا ريشي .اهفاقيإب رماوألا ىطعأ

 .نكسملا ءاجرأ يف ةرشعبم ,(ةتيبلا) تابن فايلأب ًآعم ةطوبرملا داتوألاو بصقلا نم

 . (مهل ةيرانلا باعلألا ضورع ئيهي يذلا صخشلا هنإ)
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 ضاقنألا ماوكأ ةيمست ناكمإلاب ناك اذإ - ةينامشثلا ةينكسلا عيماجملا نم

 ةرشع يتنثالا براقي ام نوضغ يف دونجلا اهيلع ىلوتسا يتلا_ "ةينكس عيماجم"
 حئارشلا نم عطاق اهطسوتي ةدحاو ةفرغ نم نوكملا خوكلا اذه نإف .لاتقلا نم ةعاس

 وأ وحنلا اذه ىلع .ًامئاق يقب يذلا ديحولا خوكلا وه نيفصن ىلإ اهمسقيف ةيبشحخلا

 نيطيحملا طابضلاو نيلسارملا نإ .اماع ًارقم ريتخا هلجأ نم يذلا ببسلا وه اذهو .كاذ

 خيراوصلاو ماهسلا نع نآلا ثدحتي اذامل اوهقفي نأ نوعيطتسي ال ةلمحلا قليف دئاقب

 ةكرعملا موي باقعأ يف تاباصإلا ةمئاق هيف هعماسم ىلع ىلتت يذلا تقولا يف ةيرانلا

 لارنجلا ىدل ةيرس فعض ةطقن لكشت ةبرانلا باعلألا نأب نوملعي ال مهنإ .يساقلا

 منتغي ناك (يوايبوا) يف ناك امل هنأو ءهتلوفط ذنم هيدل ثبلت ًامراع ًاعوزن ."راكسوا"

 باعلألل ضرع ةماقإب رمأ رادصإل ةعيرذ اهذختيو ةينطو ةبسانم اميأب لافتحالا ةصرف
 ناك انه امهاضمأ نيذللا رهشلا فصنو رهشلا لالخ يفو .ةنكشلا ءانف يف ةيرانلا

 يف (سودوناك) ءامس يف راونألا تالالش .(اليفافأ) تاعفترم نم .دسح يف بقاري

 .ذاتسأ ضورعلا هذه لثم ئيهي يذلا لجرلا نإ .بكاوملا اهيف ماقت تناك يتلا يلايللا

 نأ نكمي له .ليزاربلا ندم نم ةنيدم ةيأ يف هتفرحب ةبّيط ةايح ايحي نأ هرودقمب نإ
 كلذ لارنجلا بلقي امنيبو ؟مويلا اذه ةكرعم يف تام دق ةيرانلا باعلألا عناص نوكي

 ءابقنلاو ءادقعلا اهولتي يتلا ماقرألل ًاقيقد امامتها كلذك يلوي هنهذ يف لاؤسلا

 .ةملظم نآلا تدغ يتلا ةريغصلا ةفرغلا يف نوثكمي وأ نوجرخيو نولخدي نيذلا داورلاو

 رادجلا دادتما ىلع لمرلا سايكأ ميوكتب دونجلا نم ةزرفم موقتو ,ءيطفن حابصم دّقوي

 مم أوسأ اهنإ) :ةيلظلا روصلا ةقلحل لوقي مث .هتاباسح لارنجلا لمكي .ودعلل هجاوملا

 ىدمب سحي نأ عيطتسيو ءهردص يف سابتحاب رعشي .(ةداسلا اهيأ تضرتفا دق تنك

 !انتاوق ثلث !ةباصإ نورشعو عبسو فلأ) .مهراظتنا ءانثأ طابضلا رواسي يذلا قلقلا

 ."زنترام اريس" ديقعلاو "سليت سولراك" ديقعلا مهنيب ؛ًاتيم ًأطباض نورشعو ةثالث
 .(؟كلذ ينعي ام نوكردتأ

 اذهب تاباصإ نأ مات نوكردم اعيمج مهنأب ملعي لارنجلا نكل بيجي دحأ ال
 .هوسوؤرم هب رعشي يذلا شاهدنالاو بضغلاو طابحإلا ىدم ىري .ًاراحدنا لداعت مجحلا

 .عومدلاب ةيألعت مهنم ددع نويع نإ
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 نوكردت له .ةلماك ٌةدايإ دابُن نأ ينعي نأ موجهلاب رارمتسالا نأش نم ناك) -

 .(؟نآلا كلذ

 هسجاهبو (راصنألا) اهادبأ يتلا ةمواقملاب "راكسوأ" لارنجلا قعص نيح هنأل كلذ

 ةىنايشلا نع الدلع هاو | ضم تخلو لق كذاك نودطرلا تون ىو كابانمالا لأب
 نلع راضتقالاةرتحلا رما هلاف ”قتراع ريس" و "نلت" تروم هل ادعس فلا ةلئاولا

 نم ضاعتمالاب لبوق رمألا نأ ريغ ءاهيلع اولوتسا نأ مهل قبس يتلا عقاوملا نع عافدلا
 ىلإ مهضعب أجلي نأ لامتحا نم لارنجلا يشخو .طابضلا ءالؤه نم ريثكلا فرط
 ةاشملا قليف نم "ازوس وتنب" لوألا مزالملا .صاخلا هدعاسم جتحا دقف .رمألا نايصع

 ثلث .نكي مل ءالك .(!يذيسااي انيديأ لوانتم يف رصنلا نكل) :هلوقي :ثلاغلا

 ىلع ءاليتسالا نم مغرلا ىلع ,ةيثراك .ولعلا ةياغ ةيلاع ةيوئم ةبسن .لّطعم تاعطقلا
 .نيبصعتملاب تقحلأ يتلا رارضألاو ةينامثلا ةينكسلا عيماجملا

 .ةماعلا هناكرأ ةئيه عم لمعلا يف عرشيو ,هنهذ نع ةيرانلا باعلألا عناص يحني

 ةظفاحملاب رمألا ًارركم .موجهلا لفاحج يلثمت وأ ,نيدعاسملاو ناديملا طابض فرصي
 زجاحلا ةيوقتو ةدحاو ةوطخ رقهقتلا مدعو .اهيلع ءاليتسالا مهل قبس يتلا عقاوملا ىلع

 كلذ لبق هتماقإب اوؤدب دق دونجلا ناك يذلاو مهمدقت فَقوُأ يذلا زجاحلا كلذل لباقملا
 ررقي .طوقسلا ىلإ اهقيرط يف نكت مل ةنيدملا نأ حضاولا نم ادغ نيح لئالق تاعاسب
 ضرغل مامأ ىلإ كرحتلاب (اليفافآ) يف ىحرجلا ةيامحل فلخت يذلا عباسلا ءاوللا مايق

 .ةدرمتملا ةنيدملا بلق يف آديج اخوسر خسارلا .ةديدجلا ةهبجلا ."دوسألا طخلا" زيزعت

 بيقنلا اهمسر يتلا ةطيرخلا يوطي يطفنلا حابصملا نم ثعبنملا ءوضلا طورخم ىفو

 اهملست يتلا ريراقتلا ساسأ ىلع .هناكرأ ةئيه يطئارخ ."دنالويروك وينوتويت"

 ثلثم وهو هيلع يلوتسا دق (سودوناك) سّمُح ناك .فقوملا نع ةيصخشلا هتاظحالمو
 ةربقملا ىلإ ء.(راصنألا) يديأ يف لازي ال يذلا ,(ايلف ادنزاف) يف قدانخلا طخ نم دتمب

 نينامث نم لقأ نمض عقوم لاغشإ ةينطولا تاوقلل حيتي ام ءاهيلع ءاليتسالا مت يتلا
 .(ويئوتنا وتناس) ةسينك نع ةوطخ

 ىلع ديزت ال ةهبجلا نإ) :هلمأ ةبيخ ءافخإ لواحي نأ نود "سيراميغ" بيقنلا لوقي
 ىتح لتحن مل اننإ .اديعب لازيال مهايإ انقيوطت نإ .رثكألا ىف ًالوط رتم ةئمسمخو فلأ

 .(تادادمإلا يقلتو باهذلاو ءيجملا مهتعاطتسابو .طيحملا عبر
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 انلصت ىتح ةهبجلا عيسوت عيطتسن ال نحن) :ًايكشتم "وينراك" دئارلا لوقي
 .(؟يديس اي وحنلا اذه ىلع انهوجو ىلع نيمئاه اننوكرتي اذامل .تازيزعتلا

 أاولصو موي هيف اوعقو يذلا نيمكلا ذنمف .هيفتك "راكسوا" لارنجلا زهب

 ةلجاع تاثاغتسا لسري لظ .هلاجر فوفص يف توملا ةليصح ديازت عمو (سودوناك)

 يف غلابي راص ذإ ربكأ ًاطوش عطق هنإ لب .تاعطقلا نم ديزملا بلاط تارربملاب ةززعم
 ؟تاعطقلا لاسرإب هؤاسؤر موقي ال اذامل .فقوملا ةروطخ ريوصت

 فآلا ةتالث نم الدب الا ةنيفخ انك ولا :لابع كوب زكفي وهو طئاتش لونقب

 ا اهدناب مطتنو نق " يوؤوتاك" ناكل

 ىفشتسمو ةهبجلا شيتفت عمزم هنأب مهمالعإب عوضوملا رييغت ىلع لارنجلا مهربجي
 ىلإ راصي ىتح (سراب_ ازاف) داهو دادتما ىلع حابصلا كلذ ميقأ يذلا ديدجلا ناديملا

 ةيرانلا باعلألا عناص خوك رداغي نأ لبقو .كانه د مصحوب نم (راصنألا) عالتقا

 يتلا (يميرملا مالسلا) ليتارتو سيقاونلا ىلإ يغصي وهو ةوهقلا نم أحدق برشي

 .هقيدصت عيطتسي لا رس را دل 3
 ام اردانو ,ةريبك ةقاطب عتمتب نرلجر ميستلار كددلإ هنا يوب ملاوحت

 ديم نادبملا نوظات نبق بقا نب رهو ةاينضفت ةت موجهلا روطت عبات دق ناك 6

 عقي عضوم يف مهعم راسو ٠ (اليفافآ) ةرداغمب قليفلا أدب نيح .حابصلا اذه ةسماخلا

 ةمقل لوانتي نأ نودو ةحارلا نم طسق ذخأل فقوتي نأ نود ةعيلطلا جاوفأ فلخ ةرشابم

 تباصأ رصعلا نم ركبم تقو يفو .هتدازم نم لئالق تافشرب ايفتكم لظ لب .ةدحاو

 .هتحرجف ؛ةرشابم هتاذاحمب ريسي ناك ًايدنج ةشئاط ةصاصر

 يف تاولصلا توص .دحاو مجن ءامسلا ىف نكي ملو ليللا لح دقل .خوكلا رداغي

 هرماوأ ردصي .قدانبلا نارينل ةريخألا تاقالفنالا ىلع ىغطي ءرحّسلا هنأك .ناكم لك

 ربع ةئيطبلا ةيشيتفتلا هتلوج ءانثأ يفف .كلذ عمو .قدنخلا يف نارين ةيأ لاعشإ مدعب

 ىلع ةريثك نكامأ يفو ءطابض ةعبرأ هقفاري «تارادتسالاو تاءانحنالاب ءيلم قاسم

 نوفطصي ثيح لجع ىلع دونجلا هماقأ يذلا ,ءلكشلا يهاستملا ,جرعتملا زجاحلا دادتما

 تيزلا ليماربو ةراجحلاو بارتلاو ماكرلا رادجل يلخادلا يرجآلا هجولا ىلإ مهروهظو هفلخ

 هيدل لازتال نم مهنمو ءضعب , ىلإ ًادنتسم مهضعتب ماني «داوملاو تاودألا فانصأ لكو
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 ءاطق وحن تاناهإلا هيجوتل رادجلا قوف هسأر دمي وأ يْنغي هلعجي ام تايونعملا نم

 نم رثكأ دعبي ال يذلا مهزجاح فلخ نومثاج مهو نوعمسي مهنأ دبال نيذلا_ قرطلا
 نافرطلا داكي اهضعب يفو ء.اهريغ يف رشع .عطاوقلا ضعب يف تادراي سمخ

 نم ٌدَقع اهلوح قلحتت رماجم "راكسوأ" لارنجلا دجي_ ةيلمعلا ةيحانلا نم ناسمالتي
 ىحرج نوئّقدي وأ ددقملا محللا نم اعطق نوّنخسي وأ محل نم فتنب ًءاسح نوعنصي دونجلا
 ىفشتسم ىلإ مهؤالخإ ليحتسي ثيحب .ًادج ةئيس ةلاح يف مهو ىمح نم نوشعتري
 .ناديملا

 مهيف فشتكيو نوكهنم مهنإ .جاوفألاو ايارسلا يرمآ عم تاملك عضب لدابتي

 يتلا مهفلا ىلع ةيصعلا رومألا ءازإ وه هب سحي يذلا لاهذنالاب جوزمملا هسفن ىسألا

 لالخ يلوطبلا هكولس ىلع ًايناث امزالم ئنهي امنيبو .ةنيعللا برحلا هذه يف تثدح

 نعلأ يننإ) :لبق نم ةريثك تارم هب هسفن ثّدح دق ناك ًائيش هسفنل رركي موجهلا
 .(ةرمإلا هذهب هيف تْلِبَق يذلا مويلا

 ةحش نع ةمجانلا ةيناطيشلا تالكشملا ًاعراصم (ساداميك) يف هدوجو ءانثأ

 يتلا تالكشملا كلت .تانيومتلا لقنل ةمزاللا تابرعلاو رجلا تاناويحو لقنلا لئاسو

 ملع "راكسوا" لارنجلا نإف .لتاقلا رجضلاب ةئيلم رهشأ ةثالث كانه هعرزت نأ اهل رّدُق

 تالارخ ةنؤلت ناك ةليملا نان رويس نيترو يملا ةيلغ ضرع نا لاقناب

 هّبسَح ام هيلع ضرع اذامل مهفي نآلا وه اهو .اهلوبق اوضفر دق ةمدخلا يف نيلماع

 وه اهو .ددؤسلاو راخفلاب ةيلمعلا هتريس جوتت نأ اهنأش نم ًةرمإ .ًازايتما هتجاذسل

 دهاشي نأ عيطتسي ال نيذلا دونجلاو طابضلا عم ءارآلا لدابتيو حفاصي امنيب ءنآلا

 قيرط نع هتأفاكم اودارأ هءاسؤر نأب دقتعا نيح هتدالب ىدمب ركفي ةملظلا يف مههوجو

 ىضفأ دق ناك ثيح ةيركسعلا (يوايبوأ ١ ةعطاقمل ًارمأ اأطباض هبصنم نم هعازتنا

 نأ ,.هدعاقت لبق .هل اوحيتي يكل كلذو .ةنس نيرشعلا ءاهز ةغلابلا هتمدخ مالسو ءودهب

 ةيالول ةيفلخلا يضارألا يف يكلملا درمتلا ىلع ءاضقلا :ةديجم ةيركسع ةلمح دوقي

 لوادج يف همسإ زواجت نع هضيوعتنل ةرمإلا هذه هيلإ دّهعت مل ..الك .(ايهاب)

 هدسعور ترده نق ناك امك اريخأ ةترادحب نازقآلاو تارلا نم اريبك ا ورع تاعيفرتلا

 نورخآلا ةيلاعلا بترلا ووذ شيجلا طابض ىقلي الأ نامضل لب_ اهل أبنلا َنلعأ امنيح
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 ةثالثلا تالارنجلا ءالؤه ناك دقل .هنم كاكَف ال ًاصوغ اذهك عقنتسم يف صوغلا ريصم

 برحلا هذهل ًادعتسم .ًافرتحم ًاطباض هتفصب .ءوه ناك له !بير كلذ يف ام ءقح ىلع
 ؟ اهدعاوقو ةيقيقحلا برحلا ةمظنأ ىلع ًايلك ةجراخلا ,ةيثبعلا ,ةعشبلا

 غْلِبتيل "راكسوا" لارنجلا سلجي .ًاريغص ًاروث نووشي رادجلا فارطأ دحأ دنع

 لوح مهعم ثدحتي .طابضلا نم ةعومجم طسو يوشملا محللا نم ةليلق تامقلب
 ,تاولصلا هذه :برحلا هذه بئارغ .اوت تهتنا يتلا تاولصلاو (سودوناك) سيقاون

 لكب قرطلا عاطق اهنع عفادي يتلا سئانكلا هذه ,ةلجلجملا سيقاونلا هذه بكاوملا هذه

 رشبلا موحل ةلكأ نوكي نأ هقلقي .قيضلاب روعشلا هرمغي ىرخأ ًةرمو .ةوارضلا كلت
 نيذلا كئلوأب نوهيبش مهرهوج يف مهنإ يأ ,ءيش لك مغر نييليزارب ءالؤه نوطحنملا

 مزتلي يذلا صلخملا نمؤملا وهو_ قلقلا ىلإ ىعدأ وه هدجي ام نكلو .مهنومجاهي
 يف همدقت مدع بابسأ دحأ نأب كشلا هرواسي يذلاو امراص ًامازتلا ةسينكلا ميلاعتب

 عاطق هيعّدي ام_ ًاينوسام حبصي نأ دناعملا مئادلا هضفر وه ربكأ ةعرسب ةفيظولا ملس

 ,بكاوملا ,تاولصلا_ ناميإلا ىلع دهاوشلا كلت نإ .كيلوثاك مهنأب آفيز قرطلا

 ناديملا نهاك نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع هملؤتو هّضمت_ "كرابملا حيسملل ادمح" تاخرص
 ,ةقطاره ,نيدترم مهنوكب مهمهتيو نيّقاعلا ةلاثحلا كئلوأب سادق لك يف دّدني "ودرازيل"

 روعشلا نم هسفن عنم عيطتسي ال "راكسوا" لارنجلا نإف كلذ عمو .ناميإلاب نيفدجم

 هعقوتي ناك ام لك رياغي ام ءيش ىلإ برحلا هذه لوح يذلا ودعلا اذه ءازإ ةحارلا مدعب

 هناب ينعت ال حاترم ريغ هنوك ةقيقح نأ ديب .ينيدلا عارصلا بورض نم برض ىلإ وه
 نع ًالضف_ يذلاو ؤبنتلا ىلع ىصعلا .يعيبطلا ريغ مصخلا اذه ةيهارك نع فقوت دق

 امبسح ًاديدحت ىلوألا ةهجاوملا يف مطحتيو طقسي مل نيح ةناهإ هل ددس دق_ كاذو اذه

 .ةمهملا هذهب لبق موي هثودحب ًاعنتقم ناك
 نأ دعب ةحوتفملا ضرألا ةحسف ربعي امنيح ودعلا اذهل هتيهارك دادزت ليللا ءانثأ

 ةفض ىلع ناديملا ىفشتسم ىلإ هقيرط يف وهو .رخآ ىلإ فرط نم زجاحلا شيتفت لمكأ
 هوجهلا اقفار ناذللا (7,86 بورك) اعفدم دجوي قيرطلا فصتنم ىف .(سراب_ ازاف)

 هنم قحْلُي يتلا جاربألا كلت هاجتاب ةداوه نود فئاذقلا نم ةقشر رثإ ةقشر قالطإب
 لاعر عما دبعو رخش ؟راكسرا' لاردملا تدعي ,زارشألا هذه لك تافيظتلاب ردبفلا
 .نيعفدملا يعضوم زيزعتل لواعملاب ,تقولا رخأت مغر .ًاقدنخ نورفحي نيذلا ةيعفدملا
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 رطيسي نأ هيلع نإ .فاجلا رهنلا ةفض ىلع ماقملا ناديملا ىفشتسم ةرايز هقعصت

 رعشي .نورضتحي نيذلا كئلوأو نويبطلا نودعاسملاو ءابطألا هظحالي ال يك هسفن ىلع

 ال تاركسعملا نارينو سيناوفلا نإ ذإ ؛مالظلا هبش يف ةرايزلا لوصح ءازإ نانتمالاب
 راطخألل نوضرعم ىحرجلا نإ .همامأ مئاقلا دهشملا نم ةيمهأ يذ ريغ ًاءزج الإ فشكت

 ىصحلا ىلع نوقلتسم انه مهف .(اليفافآ) يف مهدوجو ءانثأ اهل مهضرعت نم رثكأ

 يف داز ام نأب ءابطألا هل حضويو .اهسفن اهب اولصو يتلا عيماجملابو , درجألا نيطلاو

 ريثت .ءاسملا نم ءزج لالخو رصعلا لاوط ؛تناك ةيوق ًاحير نأ ةلب علاطلا ءوس نيط
 وأ اهديمضتل مهديب ةليسو ال يتلا ةحوتفملا حورجلا لخاد ىلإ ذفني رمحأ رابغ نم بحس
 ًانايذه .ًءاكب ,ًانينأ .ًاخارص عمسي نأ ؛بناج لك يف .عيطتسي .اهزرد وأ اهميقعت
 .ةأجف عوهتي هبحاصي يذلا "ونالويروك" بيقنلاو ةيغاط ةنوفعلا ةحئار .ًامومحم

 وأ فوطع تاملك عضب لوقيل لارنجلا فقوتي ام اريثك .تارذتعالاب رجفني هعمسي

 مساب مهركشي .مهتلاسب ىلع مهئنهي .دي ةحفاصمل وأ حيرج يدنج فتك ىلع تّبريل
 ديقعلا يتثج ةلابق نافقوتي امنيح ًاتماص لظي هنكل .مهتيحضت ىلع ةيروهمجلا

 ةلئاق ةضاضر ىقلت لوألا“. اديغ ناتندعس نيدللا "قوام اريس" نيقعلاو "نلت سولراكا

 كابتشا ءانثأ لتق دقف يناثلا امأ رهنلا ربعي ناك امنيب ًاماق موجهلا ةيادب يف هردص يف

 نولوقي .(راصنألا) تانيصحت دض ةلوص يف الاجر دوقي وهو مالظلا لولح عم يديألاب

 هنم تعطق دقو هيلع رثع ,لجانملاو حامرلاو رجانخلاب هنعط دعب ؛تيملا ديقعلا دسج نأب هل
 نأب "راكسوا" لارنجلا عمسي امنيح .هذهك تاظحل ىف .هفنأو هانذأو ةيلسانتلا هؤاضعأ

 ةبقر رحن ةسايس نأب هسفنل لوقي هنإف ءوحنلا اذه ىلع هتثجب لُثم دق سوشأ ًازراب ًأطباض
 هاري امك ,ةسايسلا هذه رربم نإ .ةلداع ةسايس يه افإ ًاريسأ ذخؤي (ينايتسابس) لك

 ءادبإ فرشلا ضرفي ًادونج اوسيلو قرط عاطق ءالؤه لوألا ماقملا يفف :نيقش وذ .هريمض
 مهعيوجت نأ ذإ :رخآ ًارايخ كرتت ال تانيومتلا ةحش ّنإف ةيناثلا ةيحانلا نمو .مهل مارتحالا

 نم ةيئاذغلا صصحلا نم نيينطولا نامرح فخسلا نم نأ امك ؛:ةواسق دشا جهن توملا ىتح

 .ديقعلاب اولعف ام نايتإ ىلع نيرداقلا ناليغلا ءالؤه ماعطإ لجأ

 سئاب يدنج ماما فقوتي اهتياهن نم ناديملا ىفشتسم ىف هتلوج برتقت امنيبو

 .هيمدق ىدحإ رتب ةيلمع هل ىرجت امنيب ةكرحلا نم هعنمل نايبط نادعاسم هب كسمي
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 امهيلإ بلطي لارنجلا هعمسيو ءراشنملاب ٌمدقلا رشني .هيتبكر ىلع ًائكتم حارجلا سلجي
 ريثكلا ةيؤر ىلع رداق ريغ هنأ دب الف ءرمأ نم نكي امهمو .هينيع نع قرعلا احسمي نأ
 نيبتي حارجلا ضهني امنيح .شعترت ةدقوملا رانلا بهل تلعجف ةيناث تبه دق حيرلا نأ ذإ

 .ةيحتلا نالدابتي .(ولواب واس) نم مداقلا باشلا "يتناكلافاك ليل وينوتوين" هنأ هل

 بطلا بلاط هجو نإف هرقم ىلإ ةدوعلا ليبس كولسب "راكسوا" لارنجلا عرشي امنيحو

 فرعو هنم مدقت دق «تلخ ةليلق مايأ لبق :تانقلا اذه ناك :ةيخاتضتي بذغملا ليختلا

 .(بقاعأ نأ ديرأو يل قيدص ريخ تلتق دقل) :لاقو ,دادعتسا ةفقو فقاو وهو .هسفن

 مسا هعامس ىدلو ةلباقملا ءانثأ ًارضاح ."ازوس وتنب" لوألا مزالملا ءلارنجلا دعاسم ناك

 بحش هغدص ىلع ةصاصر قالطإب هب ًةمحر هتاناعم "وينوتويت" ىهنأ يذلا طباضلا

 حضوأ رسكتم توصبو .ًالاعفنا ضتخي لارنجلا دهشملا لعج .ىتوملا بوحش مزالملا هجو

 .اترتب دق هادي ,ءىمعأ :اهيلع "اريرف سريب" لوألا مزالملا ناك يتلا ةلاحلا "وينوتويت"

 ريمضلا بينأتو .هسؤبل دح عضو لجأ نم هتالسوت ...ايخورو ًايمسج مطحم لجر

 مدعب "راكسوا" لارنجلا هرمأ نأ ناكف .لعفلا اذه هذيفنت ءارج وه هيناعي يذلا يساقلا

 فوسلو .نكي مل ائيش نأكو هتابجاو ءادأ ةلصاومبو عوضوملا لوح ةملك ةيأب هوفتلا

 .ناديملا يف تايلمعلا يهتنت املاح ةلأسملا يف لارنجلا يضقب

 اذإف ةيكبشلا هتحوجرأ ىلع يقلتسيو ةيرانلا باعلألا عناص خوك ىلإ دوعي
 ءاوللا لصيس .ةلاسر ًالماح لصي (اليفافآ) نم اوت داع دق يذلا "ازوس وتنب" مزالملاب

 ."دوسألا طخلا" زيزعتل رجفلا دنع عباسلا

 - لوانتيف هتيويح داعتسا دق هنا رعشي يلاتلا حابصلا يفو ,تاعاس سمخ ماني

 وهو .ةرذلا قيقد نم عونصملا ريغصلا تيوكسبلا نم ةنفح لكأيو هتوهق_ ةرخاز ةقاطب
 ءاوللا جاوفأ .بيرغ تمص ةهبجلا لك ىلع ميخي .ةصاخلا ةينيومتلا هتصح يف ام سفنأ

 لارنجلا رمأي ةحوتفملا ضرألا ربع اهمدقت ةيطغت ضرغلو ءلصت نأ كشو ىلع عباسلا
 نم بلط دق .ىلوألا مايألا لوأ ذنم .ناك .جاربألا فصقب (بورك) يعفدم مقطأ

 تاوذ ًارتملم 7١ رايع نم ةصاخلا فئاذقلا كلت تازيزعتلا عم هل اولسري نأ هئاسؤر

 ذراوزل ةيندعملا حوطسلا قارتخال (وير عنصم) يف تعنص يتلا ةيذالوفلا سوؤرلا
 دق ناك ؟ًامامتها اذه هبلط نوريعي ال اذامل .لوليأ نم سداسلا ةضافتنا لالخ ةاصعلا
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 جاربألا كلت ميطحت ةمهمب يفت ال زاغلا لبانقو راثنملا فئاذق نأب ايلعلا ةدايقلل نيب

 ؟تقولا لوط ةيغاص ًانذأ هنوريعي ال اذامل .يحلا رخصلا نم ةتوحنملا ةنيعللا

 يف لارنجلا هيضقي .قرفتم ةيعفدم ران قالطإ ريغ هللختي نأ نود راهنلا يضمب
 ."دوسألا طخلا" دادتما ىلع ةديدجلا عباسلا ءاوللا تاعطق عيزوت عضاوم ىلع فارشإلا

 ىتح قالطإلا ىلع ةدراو ريغ ةلأسم رخآ موجه نش نأب ررقتي هناكرأ ةئيهل عامتجا يفو

 ايجيردت مدقتلا مهتلواحم ء انثأ قوعملا لعفلا ةغيصب نولتاقي فوس .تازيزعتلا لصت

 يف فعضألا ةطقنلا هنأ ىلوألا ةرظنلا نم ودبي يذلا_ نميألا ودعلا حانج ىلع

 ةعفد لاجرلا عيمج فشك نود .قاطنلا ةريغص تامجه ةئيه ىلع_ (سودوناك)

 لمح يذلا ىحرحلا كئلوأ ةقفازل (رفتاس هعنوم) ىلا ةلمخت لاسرإ روقت امك :ةدخاو

 .مادقألا ىلع ريسلا مهعضو

 "زنترام اريس"و "سليت افليس" نيديقعلا نونفدي مه امنيبو .راهنلا فصتنم يف

 ديقعلا بيصأ دقل :ئيس أبنب لارنجلا ْغّلَبي ,نابيلص هولعي دحاو ربق يف رهنلا بناجب
 طخلا" ىلع قرتفم يف هتجاح يضقي ناك امنيب هفدر يف ةشئاط ةصاصرب اوت "يرين"

 ."دوسألا

 (راصنألا) .فيثك ةيعفدم ران قالطإ ىلع لارنجلا ظقيتسي ةليللا كلت يف

 زيزعتل نوثالثلاو يناثلا ةاشملا جوف عرسيو ناديملا يف ( (7,80 بورك) يعفدم نومجاهي

 ةبيرق عضاوم نم مالظلا حنج تحت "دوسألا طخلا" (راصنألا) قرتخا دقل .ةيعفدملا لاجر

 ىلتق ةعبس كانه :ةريثك تاباصإلاو ,نيتعاس هدم فينع كابتشا رودي .سارحلا نم ًادج

 ةعسبو المق نسمنش ىوديكتم ( راضتالا) نأ الإ .ناث مزالم مهنيب ٠ يحلل

 .مهتيؤرل لارنجلا ىضمي .اريسا رك

 ىتح ةدراب دج حيرلا .ةقرزلا ىلإ لئام ينول حّرقت ءازإ بصتنت لالتلا .رجف تقولا
 نا ظحلا ويس وم ةضوعنملا نظرا نويبع اننا نقاط قدس راكسوا* قارا

 دق اوحرجو اولتق نيذلا قافرلا ددعو لاتقلا ةوارض نأ ريغ .ناميلس (بورك) يعفدم
 ةجيتن توملا ىلإ ىندأ ىرسألا "راكسوا" لارنجلا دجي ثيحب ةاشملاو ةيعفدملا لاجر انّنج
 مهنيبو ءرثكأ ال لافطأ مهضعب .رمعلا لبتقم يف مهنإ .مهب هولزنأ يذلا برضلا

 ًاليلد هينيع مأب لارنجلا ىري .مهمظع نع مهدلج فش ىتح نوليزه مهعيمجو ؛ناتأرم
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 لاجرلا نيبي .قرطلا عاطق ىدل ماعطلا ةردن :ىرسألا عيمج هب فرتعي ام ىلع ارشابم

 تناك (راصنألا) ةمهم نأل رانلا قالطإ نولوتي اوناك نيذلا مه ةيبصلاو ةوسنلا نأب

 هذه .امهليطعتل لمرلاب امهوشح وأ قراطملاو تالتعلاو لواعملاب نيعفدملا ريمدت ةلواحم
 بورك) يعفدم نإف نذإ .كلذ اهيف نولواحي يتلا ةيناثلا ةرملا يه هذهف :ةديج ةمالع

 تاباصع نودتري ةيبصلاو نيتأرملا الك .رارضألا نم ًاريبك ارادقم مهل ناببسي (,6

 ةيربربلا هذه ءازإ زازئمشالاب نورعشي روضحلا طابضلا .نوللا ءاقرز عارذ ةطبرأو سأر
 طحلا ةورذ لاتقلل لافطأو ةوسن لاسرإب (راصنألا) مايق يف نوري :لّيختلا ىلع ةّيصعلا

 تس هنهشلا لارا ردا اعمر ءاماقؤاشا ىرتملا ننل قيرت يقبل حبق
 َنِإ لجأ .نومدعي فوس مهنأب نوملعي نيح (كرابملا حيسملا ايحي) :نوفتهي ىرسألا
 نأب سجاه مهيدل ناك :نولعفي اوناك امب ملع ىلع ءيجملا اوضفر نيذلا ةثالثلا تالارنجلا

 نوداني مهو نوتومي ,اولتقي نأ كلذ ىلع ءاانب بجيو نولتقي لافطأو ةوسن ىلع برح نيش

 ًامعط لارنجلا رعشتسي .ًاديعس يدنج يأ لعجي نأ هنأش نم سيل ءيش .حيسملا مساب
 .ًاغبت كولي ناك هنأكو .همف يف آرم

 طباضلا ثّدحي امك_ يذلا "دوسألا طخلا" ىلع ثادحأ الب راهنلا كلذ يضقني

 :تازيزعتلا لصت ىتح هسفن يداعلا تايلاعفلا طف دهشي فوس_ هّسفن ةلمحلا دئاق

 ىلإ دحتو هادشناب امهدحاو قّدحملا نيمتعملا نينيصحتلا دحأ نم ًاقرفتم ران َقالطإ
 ىري نأ نود نيرادجلا ربع ًاباهذو ةئيج رياطتت مئاتشلا نم تالسلسو نشل نوضحملا

 سئانكلا هاجتاب ةبوصملا عفادملا نارين تاقشرو .مهيقاش هوجو ًادبأ مئاتشلا وّقلتم

 تازيهجت داكت .دفنت تأدب فئاذقلا نأل نآلا ةليلق تاقشر يه امنإ ...(مرجحلا)و

 تاناوح رشم ىلع وفوشنوا داكي انهن ريغ ةدثاأ نسل .بطخا ماعطلا نم تاعطقلا

 همقلاو ةوهقلا سايكأ نم مهنيزخ نأ امك .(اليفافآ) فلخ ةماقملا ةبيرزلا يف رزجلل

 ةحيحش اهنأ مغر فصنلا ىلإ دونجلا صصح صيلقتب لارنجلا رمأي .هتياهن نم وندي
 .يلاحلا اهعضو يف ًاساسأ

 كيابل اريقمأ يضلل نال نرخ ادم تقو يف ملستي "راكسوا" لارنجلا نأ الإ

 ركسعملا ىف ةيعاوط نوملستسي ًاضخش نشع ةعبرأ نم ةنوكم (راصنألا] نم ةرسأ نإ
 .رمألا اذه لثم اهيف ثدحي ةلمحلا ءدب ذنم ىلوألا ةرملا يه هذه .(اليفافآ) دنع نئاكلا
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 موحل ةلكأ تايونعم ناعزعزي نامرحلاو سأيلا نأ دبال .ةلئاه ةجردب هتايونعم أبنلا عفري

 نوكتت .(اليفافأ) ركسعم يف (راصنألا) ءالؤه عم قيقحتلا هسفنب ىلوتي .رشبلا

 .ةخفتنم نوطب يوذ نيحيسك لافطأو نيدشارلا نم جوزو ةزجع نينسم ةثالث نم ةرسألا

 ىلع نوبيجي مهو فوخ نم كطصت مهنانسأو_ نولوقي امبسح مهو (ساريوبا) نم مهنإ

 ًابح كانه اوئجتلي مل مهنإو فصنو رهش ىوس (سودوناك) يف مهيلع ضمي مل_ هتلئسأ

 دقل .مهتيحان اهجوتم ناك ًامرمرع ًاشيج نأب مهعامس ىدل ًاقرَفو ًارعذ لب (دشرملا)ب
 نيجراخ اوناك مهنأب قرطلا عاطق ماهيإ قيرط نع (سودوناك) نم رارفلا نم اونكم

 لولح ىتح ًاقح هولعف ام وهو .(وبوروكوك) جرخم دنع قدانخلا رفح يف ةدعاسملل
 دقل .مهتبقارم نع ”واردب" لاغشنا ةصرف نيزهستنم كانه نم اوللست كاذناو ءءاسملا

 لكب "راكسوا" لارنجلا نوربخي .ًالماك اموي (اليفافآ) لوح فافتلالل مهتلحر تقرغتسا

 دشأ كانه راج وه امع ةروص نومدقيو قرطلا عاطق أبخم يف عضولا نع نوفرعي ام
 لك يف نوقلم ىحرجلاو ىلتقلا .ًاعوج توملا افش_ اهليخت دق وه ناك امث ىتح ةماتق

 لول اوهام | "ساثلا نانا نموا هل نودك نو. :ةبانطا ةسواشتا زيفدلا هتاكف

 نيذلا "واردب"و "وجاب"و "واوج توبا" و "ريبكلا واوج" لاثمأ نم (تاباصعلا لاجر)
 ام لارنجلا ىقلتي .كلذ عم .مهنم رفي نمل ةبارق ةلصب تمي صخش لك لتق ىلع اومسقأ

 نأب نوقيلخ مهّنَأ ةجرد ىلإ ًابيرقت توملا دح نوفئاخ حوضوب مهنإ :بايتراب هب هنوربخي
 و يشاوملا ةبيرز يف مهزجحب هرماوأ ردصي .هفطاعت اوبسكي يكل ةبذك ةيأ اوقلتخي
 .ةرسألا هذه لثمب ًءاذتحا ةيعاوط مهسفنأ نوّملسي نيذلا كئلوأ لك ةايح ىلع ءاقبإلا

 لخادلا نم ودعلا لقعم رايهنا عقوتي مهضعب نإ لب :هلؤافت لداعي لؤافتب هطابض رعشي

 .شيجلا تازيزعت لوصو لبق
 نوسمخو ةئم طقسي ذإ .يلاتلا مويلا يف ةيساق ةسكن يناعت تاعطقلا نأ ريغ

 نكف ةقيرط غايب( رابصنألا) ىدبأ ىف (رعتاس ههنوم) قم ةمداقلا ةبشاملا نه انمأر

 ىلع ًايلك تدمتعا دق عيطقلا قوس ةيّلوتملا حامرلا َةَلَمَح ةيرس نأ كلذ .اهروصت

 يف عوقولا اوبنجتي يكلو مهرذح طرفل كلذو .شيجلا وسدنهم اهمسر ىتلا طئارخلا
 (واتريسلا) ميلقإ يف مهتدارإ نود شيجلا فوفص ىف اودنج نيذلا ءآلدألا ةديصم

 دحأ يف تاعطقلا عقت نيح ودعلا فص ىلإ مهنوقو .ًابيرقت مئاد لكشب .نوتبثي نيذلاو
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 ىلإ يدؤي يذلا قيرطلا كولس نم ًالدبف .ةيرسلا بناج ىلإ نكي مل ظحلا نكل .نئامكلا

 راملا كلسملا بوص اوفرحنا ,.(ساناربما سأ)و (ويراسور)ب ارورسم .(اليفافآ)

 حامرلا ُهَلَمَح لتاقي .(راصنألا) قدانخ طسو ةأجف اولحو (وينريلوباتوا)و (ويابماكوا)ب

 عرسي يذلا عيطقلا لك نودقشضي مهنأ ريغ .ةدابإلا رطخ مهسفنأ نيبتجم .ةلاسبي

 دهاشي (اليفافا) نم .ليقثلا طايسلا برض تحت (سودوناك) ىلإ هقوسب نوبصعتملا

 امهريثت نيذللا جيجضلاو رابغلا :ناديملا راظنم ربع ًابجع ًادهشم "راكسوا" لارنجلا
 تافاته طسو (سودوناك) لخاد ىلإ مهقالطنا ءانثأ ةريغصلا صوصللا ةباصع

 ًاخيبوت هجوي «ًاقلطم هعبط نم تسيل بضغ ةبون يفو .نودسافلا اهقلطي يتلا جاهتبالا

 لكيت ةلذملا ةثراكلا هذه نإ .عيطقلا ةراسخ نع ةلوؤسملا ةيرسلا طابض ىلإ ًاينلع

 طعس لكحل ةبرض ىلع (راصنألا) ةبقاعم امأ !مهتمدخ تالجس يف ءادوس ةخطل

 ةيعفدملا ران ةفاثك ةفعاضم نوكتسف ةيشاملا نم آسأر نيسمخو ةئم مهل تبلج يتلا

 .مويلا مهيلع ةقلطملا

 نولسري هناكرأ ةكيهو "راكسوا" لارتلا ّنإف ةقيرح | داعبأ نوملا ةلكشم:نخجت اهانو

 جوفو ا ا اوضقاني مل نيذلا_ نييسالخلا حامرلا َةَلَمَح

 نالت و "ةوفيطعيت ايتيكو كم رمل عروس نيرشعلاو عباسلا ةاشملا

 ليللا لولح عم حامرلا ةلمح دوعي 5-5 ضوقيو تاعطقلا ةوق فزنتسي عوجلا
 هيف اولوتسا يذلا ناكملا نع مهلاؤس نع لارنجلا عنتميو ؛ةيشاملا نم ًاسأر نيرشعب

 ىلعو (اليفافآ) عضوم يف لاجرلا ىلع محللا عزويو لاحلا يف ةيشاملا رْزَجت .اهيلع
 نيب تالصاوملا عضو نيسحتل تاوطخ ذاختاب هونواعمو لارنجلا رمأي ."دوسألا طخلا"

 يرجتو ةسارح طاقن اهدادتما ىلع ماقتو ةنومأم كلاسم دّدَحت .ةهبجلاو نيركسعملا

 .ىحرجلا ءالخإل ,ةدوهعملا هتيويحب .كلذك لارنجلا دعتسيو .ةيفاضإ ةيوقت زجاحلا ةيوقت

 هحئال عضوتو .فاعسإلا تابرع حالصإ ىلإو تازاكعو تالاقن عنص ىلإ راصينف

 .مهؤالخإ يرجيس نيذلا ء انميات

 لوانتي وه امنيبو يلاتلا حابصلا يفو .(اليفافآ) دنع هخوك يف ةليللا كلت ماني

 هّنِإ .ةزجعملا بقاري هادشنابو .ًارطم كانه نأ كردي ةرذلا قيقد تيوكسبو راطفإلا ةوهق

 هاجتالا اذه وحن لحوملا ءاملل مودملا ليسلا عفدت ةلوعم حيرب بوحصم :نوشف رطم
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 ىري دلجلا ىتح هسفن للبي يك بلقلا فاغش سمي جاهتباب خوكلا نم جرخي نيحو .كاذو

 .حماج لاعفناب لحولاو رطملاب كانهو انه مهسفنأ نوّلبي جراخلا يف ةفاك ركسعملا رصانع
 شطعلاب ةلقثملا عيباسألا كلت دعب ةيقيقح ةمعن وهو .ةريثك روهش ذنم رطم لوأ هنإ
 نوعيطتسي ءاعو لك يف نيمثلا لئاسلا نزخب فونصلا عيمج موقت .ةيمنهجلا ةرارحلاو

 0 ديب ؛.(سودوناك) ىف يرجي يذلا ام هراظنم ربع ىري نأ لواحي .هيلع مهيديأ عصو

 بهت ذإ .ًاليوط رطملا راردم رمتسي ال .جاربألا ىتح نيبتي نأ عيطتسي الف ًابابض ةمث
 ةرياك تارم ركف نأ هل قبس دقل .رابغلاب ةرخاز حير ةليلق قئاقدب كلذ دعب ديدج نم

 هذه نع يحّمت ال ىركذب ًامئاد ظفتحي فوس .ماتخ ىلإ برحلا هذه لوؤتس امنيح .هنأ

 .ًاراصتعا ءرملا يغدص رصتعت يتلا ةمغملا ةلصاوتملا حايرلا

 نظيس ناك نَم) :يمويلا رمألا ةغايص يف كمهنملا ."ازاوس وتنب" مزالملل فرتعي
 اهيقستو اهُبذشت تناك .راهزألاب يتجوز قلعت طق مهفأ مل .يتقيدح ٌدقتفأس يننأ أدبأ

 ءازإو «نآلا امأ .ضرملا بورض نم ًابرض ةقيدحلاب علولا كلذ بسحا تنك .راهنلا لوط
 .(كلذ مهفأ يننإف ءرافقألا هذه

 بتتو :هطنسو رك ىتش ريراقت ىلإ ىغصي ناك امنيبو ,.اهلك حابصلا ةيقب لالخ

 اذه بنجت ليحتسملا نم .يماعلا قئاخلا رابغلا وحن ًامئاد هجوم هركف َنإف .مهتابجاو

 لكأت .يوشملا محللا عم رابغلا لكأت ال امنيح) :ركفي .ةنكشلا لخاد ىتح باذعلا

 .(بابذلاب ًامئاد احّلمت ...رابغلا عم يوشملا محللا

 نم ةرمز نإ .يفسلفلا هتظقي ملح نم صاصرلا نم لباو هظقوي قسغلا دنع

 ةأجف نوعفدنيو "دوسألا طخلا" تحت ًاقفن اوكلس دق مهنأكو ضرألا نم قثبنت (راصنألا)

 ,مهعقاوم نع نولختيف موجهلاب دونجلا أّجافي .هَعْطَق نيفدهتسم زجاحلا يف قرتفم وحن
 :ةيبسح راس نيدكشي ةعاسللا ني هناقعأ قلع نودد ا رايألا) نكل
 دنع ةرثاكلا قداقخلا هيام ره وجبل اذه كرها هظايضو «راكسرا"لاوتخحلا تعتس

 لجعيس كلذ نأل :ةنكم ةليسو ةيأب اهلالتحا طابضلا رئاس حرتقي اذهلو (ايلفا ادنزاف)
 ةشاشر عفادم ةثالث لازنإب "راكسوا" لارنجلا رمأ .اذه (راصنألا) لقعم مالستسا يف

 ."دوسألا طخلا" ىلإ (اليفافآ) نم

 :ةيشاملا نم اسأر نيثالثب ركسعملا ىلإ نويسالخلا حامرلا ةلمح دوعي مويلا كلذ يف
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 "راكسوا" لارنجلا شتفي .لضفأ جازم يف عيمجلا عضي امث ًاريبك ًالافتحا دونجلا ميقيف

 يكلو .ىحرجلاو ىضرملا ءالخإل ةيئاهنلا تادادعتسالا يرجت ثيح ناديملا ييفشتسم

 كئلوأ ءامسأ نلعي الأ ررقي هنإف بولقلا طاين قزق يتلا ةليوطلا عادولا دهاشم بنجتي
 .ةرداغملا كشو ىلع نونوكي امدنع يأ .ًاماق ةريخألا ةظحللا ىتح نولحريس نيذلا

 ةئيلم قيدانص ةعبرأ ىلع .رماغ حرف يف ,ةيعفدملا لاجر هعلطي رصعلا كلذ يف
 سأ) نم مداقلا قيرطلا يف اهيلع ترثع دق ةيرود تناك (,,0 بورك) فئاذقب

 مزالملا هيمسي ام ةماقإ "راكسوا" لارنجلا لوخيف .ةزاتمم ةلاح يف فئاذقلا .(ساناربموا

 باعلألل ًاضرع" ؛(اليفافآ) يف عفادملا نع لوؤسملا طباضلا ."سروس وديسام" لوألا

 لعفي املثم .نطقلاب هينذا اشح نا دعب ةرشابم عفدملا بناجب لارنجلا سلجي ."ةيرانلا

 بقري .ةنوخلا ةمواقم بلق وحن اهلك بوصت ةفيذق نيتس قالطإ دهشيل .عفادملا ولغشم
 ةريبكلا ةيلاعلا جاربألا ,تاراجفنالا اهريثت يتلا ةلئاهلا رابغلا ةمامغ طسو .قلق يف

 اهنأو تظشت دق اهنم ًءازجأ نأ نم مغرلا ىلع .نيبصعتملاب صغت اهنأ ملعي يتلا

 وتناس) ةسينك يف سوقانلا جربل ىنستي فيك .حزحزتت مل اهنإف ,ًابوقثو ًارفح تآلتما
 نأ ءريهشلا (ازيب) جرب ناليم نم ّدشأ ًالئام ىسمأو لخْنم لثم ودبي يذلا ؛(وينوتلا

 ىلإ لّرَمْحي جربلا كلذ ىري نأ يف ًاقوشتم لمأي فصقلا لاوط لظيب ؟ًامئاق لظي
 .ًاليلق ةيونعملا هحور عفر يف هدعاسي يكل لضفلا اذه هحنمي نأ هللا ىلع نإ .بئارخ

 .طقسي ال جربلا نكل

 ةداعإ عمري ذإ ,ىحرجلا ليحر ىلع فرشيل رجفلا دنع ظقيتسي يلاتلا حابصلا يف
 دقتعي نيذلا كئلوأ لك مهو (وتناس هتنوم) ىلإ ًايدنج نينامثو ةئمعبراو ًأطباض نيتس
 لترلا دئاق مهنيب نمو .ةلحرلا قاشم لمحتل يفكي ام ةوقلا نم مهيدل نأب ءابطألا

 ذنم لاتقلا يف هكارتشا نود هنطب يف هتباصإ تلاح يذلا "تيجافاس" لارنجلا ؛يناثلا

 نم دعرلا نلفت لخويا ناربالا "راكموا" لازتللا يعصي ايفان ) ىلإ :ةلوبفو

 نيقي ىلع وهو_ يذلا لارنجلا اذه روضح يف حايترالا مدعب رعشي هناف ةيدو امهتقالع
 هقيقح نإ .ةماتلا ةدابإلا لوألا لترلا ريصم ناكل اهمدق يتلا ةدعاسملا الول_ كلذ نم

 ريرط نع خلاسملا نم عونلا اذه لخاد ىلإ هجاردتسا اوعاطتسا قرطلا عاطق نأ

 . تقم اعانقا اهتفقم "راكسوا":لازتحلا تفلح دق: ءاكذلا ةناق ةيكذ نيبلاتبأ مادختسا
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 (راصنألا) ىدل نوكي نأ حجارلا نم نأب ؛ةيفاضإ ةلدأ ةيأ ىلإ هراقتفا نم مغرلا ىلع

 دري دعي مل لامتحالا اذه نأ ريغ .ةروشملا مهل نومدقي ءزيلكنإ ىتح وأ ءنويكلم طابض
 .ناكرألا ةئيه تاعامتجا يف هركذ

 طاين قزمي ادهشم سيل مهدعب نم نيثكاملا كئلوأو نيرداغملا ىحرجلا نيب عادولا

 ًادهشم لب .نوكي نأ يشخ دق لارنجلا ناك امك ؛تاجاجتحالاو عومدلاب ارخاز .بولقلا
 ,ةيهفشلا لئاسرلا نولدابتيو .تمص ىف نوثكاملاو نورداغملا قناعتي .ًاروقو ابيهم

 يفكت ةينيوق ًاصصح نيرداغملا حنم ططخ دق ناك .هعومد ءافخإ يكبي ْنم لواحيو
 رداغي .دحاو موي ةصح ىلإ كلذ لازتخا ىلع هربجت ةنوؤملا ةحش نا ديب مايا ةعبرا

 هب معطي امع اثحب فاوطتلا ةيلمع نولوتيس نيذلا نيّيسالخلا حامرلا ةلمح جوف مهعم
 مهو مهيلإ رظني امنيبو .نوثالثلاو ثلاثلا ةاشملا جوف مهقفاري امك .ةلحرلا ءانثأ ىحرجلا

 ًاعوج توملا ىلإ برقأ نيسئاب ءرجفلا ءايض ريكاوب يف ءطبب ليحرلا يف نوعرشي
 نيح مهنأب هسفن ثدحي هّنإف ,ةيفاح مهنم نيريثكلا مادقأ ,ةلهلهم لامسأ مهتازب

 مهنإف_ قيرطلا يف اوراهني نل نيذلا كئلوأ لصي نيح_ (وتناس هتنوم) ىلإ نولصيس
 ةجارح ىدم هؤاسؤر كردي دق كاذنآ :نآلا مهلاح نم ىتح أوسأ لاح يف نونوكيس
 .تازيزعتلا نولسريف فقوملا

 يف نيطبارملا لاجرلا نيب نزحلاو ةماتقلا نم ًاوج اهءارو ةلمحلا ةرداغم فّلخت

 راص .ماعطلا ةحش ببسب تاعطقلا تايونعم تروهدت دقل ."دوسألا طخلا"و (اليفافآ)

 لمتلا نوصمحي مهنإ لب اهنوداطصي يتلا بالكلاو يعافألا نآلا نولكأي دونجلا
 .مهعوج تاكساإل هنودردزيو

 نم كاذ وأ بناجلا اذه نم ةقرفتم تاقلط عضب ةلأسم اهنوك ودعت ال نآلا برحلا

 .فرط لك عقاوم نم لباقتملا دصرلا ىلع نيلتاقملا لمع رصتقي .نيلباقتملا نينيصحتلا

 رمتست ةئجافم ةيلص توص ولعي .ًاعارذ ًاسأر .صخشل ةيبناج ةروص نوحملي امنيح
 : ف رثق اردخم اقانس مدقتسي ًاضيأ اذهو ... ةيناث تمصلا ميخي مث .بسح ناوث عضب

 هاجتالاب لب قيقد فده ىلع ال ةبوصم (مرحلا) جاربأ نم ةيئاوشع تاقلط ىوس هقلقي ال
 ةقيقرلا ناردجلا تاصاصرلا قرتختف .دونجلا اهلتحي يتلا نكاسملا بئارخل ماعلا

 ماين مهو لخادلا يف ادونج عرصت وأ حرجت ام ًأبلاغو ؛نيطو ةيبشخ داتوأ نم ةعونصملا
 .مهسبالم مهئادترا ءانثا وا
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 عم قرولا "راكسوا" لارنجلا بعلي ؛ةيرانلا باعلألا عناص خوك يف .ءاسملا كلذ يف

 ةئيه نم نيبيقنو (هحرج نم ءافشلل لثامتملا) "يرين" ديقعلاو "ازوس وتنب" مزالملا

 مهسفنأ نودجي ةرغ نيح ىلعو .يطفن حابصم ءوض يف قيدانص ىلع نوبعلي .هناكرأ
 دحأ يأر يف .قرطلا عاطقو *"ورييلسنوك وينوتنا" لوح سيطولا يماح لادج ةرمغ يف
 سانجأ طالتخا .مدلا ةنجه وه (سودوناك) ةرهاظ ريسفت ْنِإ .(وير) نم وهو .نيبيقنلا

 نآلا زرفأ ثيحب سنجلا داسف ءيطب وحن ىلع ببسي يذلا نييلاغتربلاو دونهلاو جونزلا
 طلتخت ملأ .ًاسمحتم يأرلا اذه ىلع ديقعلا دري .بصعتلاو ةفارخلاب نمؤت ةينود ةينهذ

 .هنإ ؟عاقصألا كلت يف ةليشم ةرهاظ زرفت نأ نود ليزاربلا نم ىرخأ ءاحنأ يف سانجأ

 (سودوناك) ةرهاظ نأب عنتقم ًايلمع هدبعي لب هب بجعي يذلا "رازيس اريروم" ديقعلاك
 ديبعلا يكلام .ةيروطاربمإلا ةداعتسا ىلع نيلماعلا نييكلملا .ةيروهمجلا ءادعأ عنص نم

 ةلهجلا نيسئابلا ءالؤه اوضرح نيذلا .تازايتمالا تاذ ةبخنلاو ,نيقباسلا ءايرثألا

 :نلعيو .مدقتلا ةيهاركب مهونقح نأب مهناهذأ يف ةلبلبلا اوعاشأو درمتلا ىلع ءارقفلا

 .(لهجلا يف لب سنجلا يف نمكي ال "سودوناك" ريسفت نإ)
 ًاشوشم لازيال .ءاتمتساب اذه ءارآلا لدابت عباتي ناك يذلا ."راكسوا" لارنجلا

 نييطارقتسرألل ةصرفلا حيتي لهجلا نإ .لجأ :لوقي ًاريخأ .هيأر هنولأسي نيح ددرتيو
 ددهي ام ىلع موجهلل مهنوثحتسيو نيبصعتم ىلإ نيكاسملاو نيسئابلا ءالؤه اولوحي يك
 اذهب يهو .لاجرلا عيمج ةاواسم نمضت ةيروهمجلا ْنِإ ذإ ,ءايوقألاو ءاينغألا حلاصم

 .يطارقتسرألا ماظنلا لظ يف ةثراوتملا قوقحلا نم دعت يتلا تازايتمالا ىلع يضقت

 ىلع يقلتسي نورخآلا لحري نأ دعبو .لئاق وه امب ادبأ عنتقم ريغ هلخاد يف هنكل
 سانأل ةيثارو بويع ؟(سودوناك) ةرهاظ ريسفت وه ام .ًاركفتم ةيكبشلا هتحوجرأ
 فنعلا ىلع نيداتعم لاجر ىدل ةيربربلا ىلإ عوزن ؟ةفاقثلا ىلإ راقتفا ؟طلتخم مد يوذ

 نم يأ يف دجي ال ؟هللاب ,نيدلاب ةقالع اهل له ؟**ىعجرلا مكحب ةراضحلل نيمواقمو
 .هيضري ام ريسافتلا هذه

 ايدي ةقاللخ : تيشيرتات ا رهو ا ةناوب انه نود عققق #1 قلع "انتم :ئلاكلا وبلا ىف

 عيمج نوكت نأب رماوأ ردصأ دق ناك .ةباخ رفاوح عمسي .ءذحش رجح ىلع هسفنب

 (مجرتملا) ١ (دشرملا) مسا *

 (مجرتملا) . ةقباسلا لاسنألا اهنع تدعتبا يتلا فالسألا تافص ىلإ ةدوعلا - ىعجَرلا **
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 ليخلا روهظ نيطتمملا لاجرلا ّنإ ذإ ,ةلجار (دوسألا طخلا)و (اليفافآ) نيب تاكرحتلا

 جرخي هّنِإف اذهلو .جاربألا يف نيدصرتملا ةامرلا ىلإ ةبسنلاب دج ًالهس ًافده نولكشب
 مزالملا فرعي .جاهتبا تاليلهتو تافاته عمسي .رماوألل نيلثتمملا ريغ ةلايخلا خيبوتل

 ليصف نع لوؤسملا طباضلا هنأب هسفن ؛هيبعك قطيو هبناج ىلإ لجرتي يذلا .لوألا
 هتعيلط لصتس يذلا .”دراريج" لارنجلا ةرمإ تحت تازيزعتلا ءاول نم ةمدقتملا ةفاشكلا

 مهدادعت غلابلا طابضلاو دونجلا نأب مزاللا فيضي .نيتيلاتلا نيتعاسلا نوضغ يف

 نوقرحتي رشع ينثالا "دراريج" لارنجلا جاوفأ نولكشي نيذلا ةئمسمخو فالآ ةعبرأ

 لوط دعبو .ًاريخأ ؛نذإ .ةيروهمجلا ءادعأ ةدابإل هترمإ تحت مهسفنأ عضول قوش

 .ليزاربلا ىلإو هيلإ ةبسنلاب يهتني نأ (سودوناك) سوباك كشوي ءراظتنا
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 ه6

 ريصق يفحصلا لاق (؟ةيبمولاكلا "اميروج" ؟"اهروج") :شاهدنا يف نورابلا لاق

 دق "راصنألا" ناك زوق يف .عيظفلا بآ رهش لالخ كلذ ثدح) :هرصب ًاحيشم رصبلا

 ةسمخ .بآ يف لصو "دراريج" لارنجلا نكل .اهسفن ةنيدملا لخاد دونجلا فحز اوفقوأ

 عفادملا تارشع ,ةيفاضإلا ةحلسألا فالآ ,ًايفاضإ ًاجوف رشع انثا ,يفاضإ لجر فالآ

 .(؟كلذ دعب "راصنألل" ىّقبت لمأ يأ .ريفو ريزغ ماعطلاو .ةيفاضإلا

 .هعمسي مل نورابلا نأ ديب

 يف هسحأ يذلا رورسلاو هرئاز برط ىري نأ عاطتسا .(؟"اميروج") :ةيناث ددر
 ركذ دق هنأ ةقيقح نم ةيتأتم تناك ,.هتداعس .هتحرف نأب ظحال امك .هيلع ةباجإلا بنجت

 ثدحتلا ىلع هرئاز ربجي يذلا وه ادغ ريخألا نإ ىتح نورابلا مامتها بذجف اهمسا

 .(؟يساداميكلا ليلدلا ,'"وئيفور" ةجوز) .اهنع

 دافنب ًاعتمتسم همالك لصاو لب رصبلا ريصق يفحصلا هبجي مل ًاضيأ ةرملا هذه يف

 سولراك" لاشراملا ,برحلا ريزو ءاج بآ رهش يفف .كلذ نع ًالضف) :نورابلا ربص

 مل "سودوناك" يف نحن .ةلمحلل ةياهن عضول "وير" نم هسفنب ."تروكنتيب وداكام

 :لقتلا نووش امظنم "رعتاس هعتوف" يف كاز "ترزكتسمت"لاشنالا طبار.كلذب ولعت

 .نيعوطتم نييركسع ءابطأ نأب ملعن نكن مل .تايفشتسملا اياضق :نؤملا زيهجت
 نإ ..."وتناس هتنوم"و "ساداميك" ىلع نوقفدتي اوناك ,نيعوطتم نييبط نيدعاسم
 داك كلذ ناك نبأ رسيتك ىفاعلاذ لك "ور اربغت"ءارن ليمرأ يذلا ره هيسقت لاسرألا
 .("سودوناك" ىلع ًانافوط بصتل تحتفنا دق تاومسلا

 تناك كلتف ؛,ةمغمغ يف كلذ نورابلا لاق (ًاديعس نافوطلا اذه طسو تنكو)

 .(؟ ينعت يتلا "ايروج" يه له) .اهمدختسا نأ رصبلا ريصق هرئازل قبس يتلا تاملكلا

608 



 ,رخاز اهب هتوصف .نآلا هتداعس يفخي دعي مل هرئاز نأ نورابلا ظحالو .(لجأ) -

 ام ًاريثك اهنأل ...اهركذتت نأ كيلع قح) .قفاد قفد يف جرخت هتاملك لعبت تناكو

 .(ةبحمو باجعإأ يف ...كتجوزو كركذتت

 دق تناك يتلا ةينوتيزلا ةرشبلا تاذ ةليحنلا ةاتفلا كلت ,اهسفن يه تناك نذإ

 هيزنلا لماعلا كلذ اهاجوز يتلاو ؛”اليتسا' ةمدخ يف ( يضرلاك ١ :ىف تعرعرتو تاشن

 ةقالخما كلن :رمألا عرجت عطتسي مل تقرت كل: ىف "يفور" هناك ىذلا ريالا

 ريغتت نأ الإ اهنأش نم ناك ام ىتلا ةطيسبلا ةيفيرلا ةاتفلا كلت ,ةنجدملا فصن ةليئضلا

 ريصم ليكشت يف ًارود تدأ دق ىرخألا يه ."اليتسا" ةمدخ تكرت نادت ا وييدلا رك

 .اههنك كاردإ ةلاحتسا مر ةيفرحلا يتحصلا تانلك 5 كلذ .هنمامأ لثاملا لجرلا

 ًاقّرم ىواهتي ملاعلا أدب امنيح ةداعسلاب سحأ تعرش .رمألا ةقيقح يف نكلو) :تناك
 ريمع ىرخأ ةرهردا قيدصتلا ىلع امصخكلو ولي دنت اني كر ىدتور ا بعزلا لو
 يذلا روعشلا وهو .ةيلايخ ةياور ,ًاملح .يقيقح ريغ ناك هلك كلذ نأب روعش َنورابلا
 تافداصملا هذه لك .هلابب (سودوناك) اهيف رطخت يتلا ةظحللا يف ًامئاد هكلمتي ناك

 *.ةدشملا بيلالك ىلع َم عضو نمسك رعشي هعلغج ةيقافتالا تآلباقملاو ةيضرعلا ثتاذحألاو

 50 يروج" بصتغا دق ' لاغ ويليلاغ' نأب ملعي يفحصلا ناك له
 .يرسلا ماظنلل .ظحلل ةبيجعلا ةيفارغجلا ةركف ءازإ اهيف ناك يتلا هادشنالا ةلاح ةرمغ

 نم مهيندي_ ِبَْلَق وحن ىلع_ ناك يذلا دارفألاو بوعشلا خيرأتل ليختملا ريغ نوناقلل
 نم ناك هنإ هسفنل لاق .ءافلح وأ ءادعأ مهنم لعجيو ضعب نع مهيصقيو مهضعب

 نأ ةيفلخلا (ايهاب) يضارأ نم ةمداقلا ةنيكسملا ةليئضلا ةقولخملا كلت ىلع ليحتسملا

 ريبكلا ةدعلا كلذ ةفرشا يتلا ةادألا موي تاذ تناك اهنأ يف كشلا درجم اهرواسي

 ؛ ”لاغ قيليلاغ" "وتفوز" هرفادتلا نم ةريبك ةحبرو ىلع نيانأ تآوبح ىف ناربتلا نم
 نورابلا سحأ .هنهذ يف اهاركذ رق امدنع روبح يف كاذنآ مستبي ناك يذلا ةعازفلا اذهو

 تناك يتلا ةاتفلا هذه ىرت نأ ةنورابلا ديفيس ناك امبرلو ؛ًةيناث "اميروج" ةيؤر يف ةبغرب
 تناك "انايتسابس" نأب ركذتو .يلاوخلا مايألا يف فطعلا نم ريثكلا اهوحن تدبأ دق

 . (مجرتملا) . ةدشم ىلع حيسنلا دشت يتلا بيلالكلا دحأ - (ةّدَسشملا بآلُك) اهدرفم *
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 مهترداغ امنيح اهحايترا ىدم رّكذتو هسفن ببسلل اههاجت فّلغم ضاعتماب سحت
 ."وئيفور" ةقفرب (ساداميك) ىلإ ”ايروج"

 كعامس عقوتأ مل انأ ءقحلا كل لوقأ) :هيسرك يف ًاقلق لملمتي وهو نورابلا متق
 .(ديكأتلا هجو ىلع "اميروج" هاجت سيل .ةلحرملا هذه يف ةداعسلاو بحلا نع ثدحتت

 ءاول ءاوللا ىمسي نأ ًابيرغ سيلأ) :ةيناث برحلا نع ثدحتي يفحصلا عرش

 .طق "سودوناك" هامدق أطت مل ,ءيملع بسحب ."دراريج" لارنجلا نأ كلذ ؟"دراريج"

 يتنثالا جاوفألا كلت روهظب بآ لح .بجعألا برحلا هذه يف بيجع رخآ ءيش ةمث

 ريبك لاجعتسا يف "سودوناك" ىلإ نولصي ددجلا سانلا نم ديزم لظ .ةديدجلا ةرشع

 ًامتح قوطتس تناك ءاهنم ديدجلا شيجلا بارتقا عم ,ةنيدملا نأب نوملعي اوناك مهنأل
 هتآقوق نم ةدحاو قلطي نورابلا هعمس .(!اهيلإ لوخدلا مهناكمإ يف نوكي نل كاذناو

 جورخلا مهناكمإ يف نوكي نل هنأل ال) :لوقلا رركي هعمسو .ةعنطصملا ؛ةبيرغلا ,ةيثبعلا
 تناك كلت .اهيلإ لوخدلا مهناكمإ يف نوكي نل هنأل لب_ !كلذ ىلإ هبتنا_ اهنم

 .("سودوناك" لخاد نوتوميس اومادام اوتام نإ مهمهي ناك ام .مهتلضعم

 اذه نركتنا لمتحتلا نع ناك لها ديم توق ثنا قناو) ةؤوراعلا لاك

 لك نوكي نأ حجرألا نم نكي ملأ ؟قباسلا يف امئاد ودبي ناك امث ىتح اهتع دشأ لجرلا
 ؟ةقفلملا تاياكحلا نم ةعومجم نم رثكأ ال كلذ

 يتلا نكامألا عيمج ًاعابت نولتحي .لالتلا رئاس ىلع نورشتني .نولصي مهوأر) -
 ىلع مهفصقت عفادملا تقفط .كلذ لبق ًاجورخ وأ ًالوخد اهربع للستلا مهناكمإب ناك

 تاععطقلا نأ امب نكلو ..برغلا نم ءقرشلا نم .بونجلا نم ؛لامشلا نم ةعاسلا رادم

 ىلع مهفيدهت رصتقا دقف مه مهلاجر اوعرصي نأ لمتحملا نم ناكو ًادج ةبراقتم تناك
 .(دعب تطقس دق نكت مل اهنأل .جاربألا

 :ةداعسلاب كنتا ةليكخلا ةيبهولاكلا ةاعفلا ؟"اهروج" ؟"اهروج") ::نورابلا نقف

 .(؟"راصنألا" فص ىلإ ًايحور كتلوح

 يف كمس لثم نيتراثتسم ناتريسحلا نانيعلا تحبصأ نيتكيمسلا نيتسدعلا َفْلَخ
 كانه نورابلا دوجو ىلع تضم دق اهو ءرخأت دق تقولا ناك .اتفرطو ,ءءام ضوح

 ىلإ يضميو هيسرك نم هسفن جرخيل نآلا ضهني نأ هيلع ناكو ,ةريثك تاعاس
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 لظ هنأ ريغ .ةعجافلا ذنم ةليوطلا ةدملا هذه لثم اهنع باغ نأ ثدحي مل ذإ ,"اليتسا"

 .ربصلا دفان ًافهلتم ؛ًارظتنم هناكم يف ًاسلاج

 .(تنعذأ دق يننأ وه ريسفتلا) :عمسي داكي ال توص يف لوقي هرئاز نورابلا عمس

 .هب ركفي هرئاز ناك ام نكي مل توملا نأ ملعي وهو (؟توملل) :هلأس

 قطن هنأ كلذ (ةأرما ينبحت الأ ةقيقحل ,بحأ ال يننأ ةقيقحلا :باجأ هَبسح
 نيب ةأرما يناضتحا مدعل ,لجَح ,حيبق يننأ ةلقبقللا .ًاتوفخ نشأ كوني تاملكلاب

 .(كلذ ءاقل الام اهل تيدأ دق تنك اذإ الإ لبق نم يعارذ
 هبتكم يف هنأب ةركفلا تضمو هنهذ يفو .ًاقوعصم هناكم يف ًاسلاج نورابلا ثبل

 مل .تكيح دق تارماؤملا نم ريثكلاو تحضتفا دق رارسألا نم ريثكلا تناك ثيح اذه

 .اذهك ةشهدلل ريثمو عقوتم ريغ فارتعاب ناسنإ يأ ىلدأ نأ طق ثدحي

 نأ ردقت ال ءيش كاذ) :ًاماهتا تناك هتلمج نأكو رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 ءاسنلا نم ًاريثك نأ دبال .ًادج ةركبم نس يف بحلا ةيهام تملعت بير الب كنأل .همهفت

 كقهدرز نعم نا ةفطخا كنا كتنأل ينل نيستلا نشك: نابانوسعا :كتيحا نت

 كلوبق درجم نرظتني نك تايرخأ ًادج تاليمج ءاسن نم ددع يأ نيب نم ًادج ةليمجلا

 مه نيذلا كئلوأل لصحي ام مهف ىلع رداق ريغ كنإ .كيعارذ نيب نهسفنأ نيقلي يك

 امك :نيرسوم وأ تازايتما يوذ وأ نيناّتف وأ نيميسو ريغ مه نمت ؛كتلكاش ىلع اوسيل

 نم اسيل ةعتملاو بحلا نأ ءرملا كاردإ هينعي ام مهف ىلع رداق ريغ كنإ .تنأ تنك

 .(تارهاعلا ةرشاعمب موكحم هنأو هبيصن

 هتايح ليل يف ناباهش .ناتقلقم ناتملك :ًابرطضم نورابلا ركف (ةعتملا .بحلا) -
 ناحبستملا قانتولكلا ناعيلكلا ناناف روظ وا نييتدعلا بانيو نا ةلانيزطتب يقالاخملا

 هاقاسو ؛هسيسرك ىف ةروكتملا ةسلجلا كلت سلاجلا كحضملا قولخملا اذه تفس ىلع

 ًاكحضم نكي ملأ .امهضعب ىلع ناتّفتلم نيزحلا كلام يقاسب ناتهيبشلا ناتليزهلا
 تلعج يتلا ةأرملا يه ةيفلخلا يضارألا يلاهأ نم ةليئض ةنجهم ٌةبلك نوكت نأ ًاعشبو
 ملأ ؟ةعتملاو بحلا نع ثدحتي ؛ءيش لك نم مغرلا ىلع فقثم لجر وهو .اذهك ًالجر

 ,ةينالقعلا .بيذهتلا ,ةيهافرلا ميهافم نهذلا ىلإ نايعدتست ناتملكلا ناتاه نكت

 ةءارقلا تارمث ىلع َتَبَرَت ليختلا ىلع ةردقل ةجضانلا ةمكحلاو سوقطلاو ةقانألا
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 نم ًاماق ضيقنلا ىلع نافقت نيتملك ناتاه نكت ملأ ؟ةيبرتلاو تالحرلاو ةعساولا

 هراكفأ هيجوت ةداعإل ًادهج لذب .هردص حرج رغفناف ةنورابلاب ركف ؟ةيبمولاكلا "اميروج'
 .لوقي يفحصلا ناك ام بوص

 .برحلا نع ديدج نم ثدحتتي ةنوآلا كلت يف ناك ةئجافملا هتالوحت نم ةدحاو يف

 .برشلا ءام دفن) :اهيلع ةمئاللاب يقلي_ ًامئاد لاحلا وه امكو_ هنأكو لوقي ناك

 "ايلف ادنزاف" يف نيومتلا ردصم نم يتأت "سودوناك" يف اهنوبرشي ةرطق لك تناك
 نوعفادي اوناكو كانه قدانخ اوقش دق اوناك ."سراب_ ازاف" دادتما ىلع رابآ عضب وهو

 ىتح نكي مل ددجلا فالا ةسمخلا دونجلا ءالؤه هجو يف .نكلو .رفاظألاو نانسألاب اهنع

 .(ءام كانه دعي مل اذكهو .ودعلا دي يف طوقسلا اهبينجت عيطتسيل "وجاب"

 تاذ ةرشبلا كلت .ةيدنهلا حمالملا اذ هجولا كلذ هتلابق ىأر .نورابلا دعترا !"وجاب"

 كلذ ديدج نم عمسو .فنألا نوكي نأ ضرتفي ناك ثيح ةبدنلا ءرافصلا ىلإ لئاملا نوللا
 .(بآلا) مساب (يبمولاك) يف رانلا مرضيل ءاج دق هنأ ءوده يف هل نلعي وهو توصلا

 .امهتيحض "اليتسا" تناك نيذللا ءابغلا لكو رشلا لك دسج يذلا درفلا ..."وجاب"

 مب رثكأ هفاخأو ههركأ تنك "وجاب" هنإ .عيحص كلذ) :رصبلا ريصق رئازلا لاق

 نأ نم رثكأ لعفي نأ هيلع نكي ملو "امهروج" بحي ناك هنأل ...دونجلا صاصر فاخأ

 | .(يضميو اهفطخيو ينم اهقرسي يك هرصنخ عفري

 نهذاما .نتاطغو رينصت تينا ةذاع ةييصع ا دشض ةكنيزد ىرخأ ساس

 صللا كلذ ىلع هتيهارك بصب ًالوغشم ًاضيأ وه ناك_ رخآ ناكم يف ناك دقف نورابلا
 ثيحب ًاأظيغ مدتحي ناك ؟رفتغت ال ىتلا ةميرجلا كلت فرتقم ريصم ناك اذام .سووهملا

 رركي يفحصلا ناك .ىفاعم ًاميلس ناك هنأب عمسي نأ ةيشخ .هنع لأسي نأ عطتسي مل
 ىلإ يغصي نأ .هسفن نع هراكفأ لوحي نأ ًادهج نورابلا نم ىعدتسا دقل ."ءام" ةملك
 تناك ىعلا ةلاحلا فرعي ناك + (سران_ ازاق) رهن هايم لجأ :هلئاق لجرلا كلذ ناك ام

 تناك يتلا تاناضيفلا هايم تناكو .رهنلا عاق ةاذاحمب عقت تناك .رابآلا كلت اهيلع

 لاوطلا رهشألا يف رقبلاو زعملاو رويطلاو لاجرلا نوق تناك يتلا يه اهلخاد ىلإ ليست

 نع اذامو .فجي (سراب_ ازاف) ناك امنيح (نايحألا ضعب يف اهلوطب نينسلاو)
 ىلع لاؤسلا ناك ؟رسألا يف عقو له ؟كراعملا يف تام له ؟وجاب نع اذام ؟"وجاب"

 :ةيدةقي ملهثأ سيق نوزابلا ناسل كرظ
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 نأ ءرملا ىلع) :بضغو ةسامحو قدص يف لوقي ةظحللا كلت يف يفحصلا ناك

 ًالضف 5-0-2 .مهتيؤر عيطتسأ داكأ ال ترك لا يعيبطلا نم :وومألا هذه:هقفي

 .(مهمهف عطتسأ مل كلذ نع
 .(طيخلا تعضأ دقل .رخآ ناكم يف ينهذ ناك ؟ملكتت نمع) :نورابلا لءاست

 هوقلطأ يذلا مسالا ناك كاذ .نايبصلاو ةوسنلا نع) :رصبلا ريصق يفحصلا متن

 ةلواحمل ًاليل ءاسنلا عم اوجرخ .هايملا ردصم دونجلا لتحا امنيح ."نايبصلا" .مهيلع

 نايتفلاو ةوسنلا .لاتقلا ةلصاوم "راصنألا" عيطتسي يك ءاملاب حيفصلا ليمارب ءلم

 تَنَع يتلاو اهركذ حصي ال يتلا دونجلا تايافن ةقرس اولواح امك .مهريغ دعا هل عطف

 1 نعم تيا .مهل ماعطلا

 .(؟لهذنأ نأ ...؟شهدنأ نأ يلع يغبني له) :نورابلا لاق

 ؟رماوألا كلت ردصأ نم .مهفت نأ لواحت نأ كيلع) :رصبلا ريصق يفحصلا متق

 "ايلف ادنزاف" ىلإ فحزي الأ ررق نم ؟"افوناليف وينوتنا" ؟"واوج توبا" ؟"دشرملا"
 يف ناردجلا دنع نيمثاج اوناك دونجلا نأب ملعي وهو لافطألاو ءاسنلا ريغ ءاملا ةقرسل

 نل ةرشع لك نيب نم نأب ملعيو ةبيرق ةفاسم نم مهيلع رانلا اوقلطي يكل مهراظتنا
 كلذل مهسفنأ نولتاقملا ضَرَعَي الأ ررق يذلا اذ نم ؟نانثا وأ دحاو الإ ايح دوعي

 توملاب لمت ناك يذلا ءراحتنالل ئمسالا :لكشلا ناك مهردق نآل ارظن نوهألا راحتنالا

 ينظ يف) .حربم ملأ يف هينيع نع ةيناث ناثحبت يفحصلا ينيع نورابلا ىأر .(؟ًالاتق

 ةلوهجم .ةنمازتم ؛ةيئاقلت تارارق نع ةرابع كلذ ناك .ةداقلا الو "دشرملا" نكي مل هنأ

 خلسملا وحن اوضمي نأ مهنأش نم ناك ام . اوعيطي نأ مهنأش نم ناك ام ءالإو .ردصملا

 .(ناميإلا كلذ لثمب

 بصعتلا .نيبصعتم اوناك) :هتوص هنع ربعي يذلا ءاردزالا كردم وهو نورابلا لاق

 عفاودلا سيل ريسفت ريخ ةلوطبلا رسفي ام نإ .ةقيرطلا كلتب فرصتلا ىلع سانلا ربجي

 نه ةررعست نكف (سويخا :ندفلا قيف .لماحتلا كانه مث .ًامئاد ةليلجلا ةيماسلا

 : اخ ىاكمألا

 اقرع طّقنت هتهبج تناك .هيلإ قدحي هناكم يف ًاسلاج رصبلا ريصق يفحصلا ثبل

 دنا كبة كحال قالطا ددصب ناك هنأ قوزابلا نظو .عطاق در نع بّقني هنأ ادبو

 .لادجلا بنجتي نمك هسأر ّره ىلع ديزي ال هآر

6033 



 ةرجضملا مهتايح طسو ًاريغت ...دونجلل ىربك ةضاير كش الب .كلت تناك) :لاق

 يكل رمقلا ءوض راظتنا يف "ايلف ادنزاف" دنع نيطبارم ...رخآ ىلإ موي نم ةفحازلا

 توصلا .تاقالطإلا عامس عيطتسن انك .ءاملا ىلع لوصحلل ةفحازلا حابشألا فشكي

 حابصلا يف .نيطلا ةروراق ,ءاعولا .حيفصلا ليمرب قرتخت ةصاصر نع ردصي يذلا

 .(...نكلو .نكلو .ىحرجلاو ىلتقلا داسجأب ةوسكم رابآلاب ةطيحملا ضرألا تناك

 .( اذه نم ًاّيأ رت مل كنكل) :جاعزإ اميأ هرئاز لاعفنا هجعزأ ذإ نورابلا هعطاق

 تعمس .مهتعمس انأ ."مزقلا"و "اهروج" مهآر) :رصبلا ريصق يفحصلا باجأ

 تادازملاو حيفصلا ليمارب نيلماح "ايلف ادنزاف" بوص اوجرخ نيح نايبصلاو ةوسنلا
 ىلع نيدهاعتم .تاكيربتلا نيلدابتم .مهءابآو نهجاوزأ نيعدوم .ينانقلاو قيرابألاو
 .حيفصلا ليمرب .ءايحأ ةدوعلا يف اوحلفأ امنيح ثدح ام تعمسو .ءامسلا يف ءاقللا

 نم ةعوللا مهب تدبتسا لافطأل الو نيرضتحم لوهكل هومدقي مل .قيربإلا ,لطسلا
 نولازيال اوناك نيذلا كئلوأ عيطتسي يكل قدانخلا ىلإ ةرشابم ءاملا اوذخأ .الك .شطع

 .(رثكأ قئاقد وأ تاعاس عضب اهلمح اولصاوي نأ ةيقدنب لمح ىلع نيرداق

 ليجبتلا نم جيزملا اذهب ديازتملا همّرب ًءاوتحا عيطتسي داكبال وهو نورابلا لأس
 نع اهب ثدحتي رصبلا ريصق يفحصلا ناك يتلا ةقيرطلا مسي يذلا بعرلاو

 سيلأ .نيلتاقملا نم نكت مل تنأ ؟ًاشطع تنأ تق مل اذامل ؟كنع !ذامو) :(راصنألا)

 .(؟ كلذك

 هذه يف قطنم يأ كانه ناك ول .تمأ مل اذامل لءاستأ يسفن انأ) :يفحصلا باجأ

 .("سودوناك" يف تارملا نم ددحم ريغ ًاددع تم دق نوكأ نأ ًامازل ناكل ةصقلا

 .(أمظلا ئفطي ال بحلا) :هرعاشم حرج ًالواحم نورابلا لاق

 دقف كلذ نع ًالضفو .هلّمحت ىلع دوق َءرملا حني هنكل .هئفطي ال .الك) :ًاقفاوم در

 ...ًاغضم وأ أصم هيلع لصحن نأ انعطتسا يذلا كاذ :.:ةيرشل لبلق «ىش انيذل ناك

 ء يش يأ ,روذجلا ؛ناقيسلا ءرجشلا قاروأو ...دوسلا روسنلا مد ىحخ لب ءرويطلا مد

 هسفن اذه ثدحف .نورابلا ينيع نع ًاثحب هانيع تبّقنو .(ًاعبط لوبلاو ...لئاس هيف

 .(انأ يماهتا يغبي هنأكو) :ةيناث

 ناك .لوبي لظي هنإف لئاوس ةيأ صخشلا برشي مل اذإ ىتح ؟كلذ فرعت ملأ) -

 .("سودوناك" يف كانه ءًامهم ًافاشتكا كلذ
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 .(؟هريصم ناك ام .تمركت اذإ "وجاب" نع ينثدح) :نورابلا لاق

 ءانثأ تارم ةدع اذه ررك دقل .ضرألا دعتقيل ةأجف رصبلا ريصق يفحصلا ردحنا

 مأ يلخاد بارطضا نع ةمجان هذه ةسلجلا تارييغت تناك اذإ ام نورابلا لءاستو ءراوحلا

 .هفارطا يف ردخ نع

 ةأجف سحأ .(؟"اهروج" بحي ناك هنأب لوقت كتعمس له) :هيلع نورابلا حلأ
 ةقطنم يف ةديحولا ةأرملا تناك ةقباسلا (يبمولاك) ةمداخ نأ هدافم فيخس روعشب

 يأب (سودوناك١ب اوطبترا نيذلا لاجرلا عيمج ناك يتلا ىثنألا تناك ؛(واتريسلا)
 اذاملا .ًالجآ مأ ًالجاع موؤشملا اهرحس لئابح يف يعو الب اوطقس دق لاكشألا نم لكش

 .(؟ةونع اهذخأي مل

 ودعلا ناك امنيبو .ةداقلا دحأ ناك .برحلا ببسب امبر) :رصبلا ريصق يفحصلا در

 .(نظأ اه ىلغ» لقي ةليمو:..: ةيضي هعفو ناك قانحلا قبض

 ىلإ ةرملا هذه هب يهتنيس هنأب نورابلا جتنتسا ثيحب ملؤم دج كحض يف رجفنا
 .عومدلا الو ساطعلا عئالط رهظت مل نكلو .ساطع ةبون ىلإ ال بيحن ةبون

 نأ لب برحلا رمتست نأ نايحألا ضعب يف ًاينمتم يسفن تيفلا كلذل ٌةجيتنو) -
 يف لّتقي نأ اينمتم) .ًاقيمع ًاسفن رج .(ًالوغشم "وجاب" ىقبي يك ًاءوس لاعقلا دادزي

 .(ىرخأ ةقيرط ةيأب وأ برحلا
 دقو «لاق .هب هبأي مل يفحصلا نأ ريغ .(؟هريصم ناك ام) :رارصإ يف نورابلا لاق

 ناك برحلا مغر هنكلو) :ةيضرألا يف ناترمسم هانيعو ءام لايخ يف وأ ام ةركف يف هات
 ,مهعمسأ ملأ ؟كلذ نورخآ "راصنأ" لعفي ملأ .هل ةأرما اهذاختاو ٌةونع اهذخأب ًانيمق

 مهشرف وأ ةيلبحلا مهحيجارأ يف مهءاسن نولتعي .ًاراهنو ًاليل ؛رانلا قالطإ لك طسو يف
 . (؟ مهتويب ةبضرأ ىلع وأ «شق نم ةعونضملا

 ُتَحَبَت نأ طق عمس دق نكي مل .رجنبلا نولب رمحأ ليحتسي ههجوب نورابلا سحأ
 ىتح ,مهدحو نونوكي امنيح لاجرلا اهيلإ قرطتي ام ًاريثك ةنيعم عيضاوم هروضح يف
 ثيدحلا كلذ يف ىضم نإ هرئاز سرُخيس ناك .هيلإ هئاقدصأ برقأ عم هدوجو ةلاح يف

 .ىرخأ ةوطخ

 ناك هنأ ركذت نمك هيلإ هرظن يفحصلا عفر .(ريسفتلا يه برحلا نكت مل ءنذإ) -
 ادغ :"سودوناك" يف رمألا سانلا رسف اذكه ؟كلذ كردت الأ ,ًاسيدق ادغ دقل) .كانه
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 امرأ تاره ةدعادسار كه: (قكالملا دسم فيحاتحي كالملا ةحسم :كآلملا ةلق:اسيدق
 هنأ كشال .رخآلا ريسفتلا وه كاذ .ٌةونع اهذخأي نأ أشي مل .رمألا يفام لك وه اذه

 ةئيشم قفو ىلع ءيش لك لمع ىلإ راصي ىتح .لمتحم هنكل .لانملا ديعب ريسفت
 .(امبر ...كلذ اهلأسي هتعمس ...اهب جاوزلا ...نيدلا ميلاعت قفو ىلع ...هللا

 .(؟هريصم ناك ام) :ةملك لك ىلع ًاددشم لاؤسلا نورابلا ررك

 ةمسترملا ةشهدلا ىدم نورابلا ظحالو .تابثب هيلإ رصبلا ريصق يفحصلا رظن

 ؟تام له ...يذلا وه ناك .اهرخآ نع "يبمولاك' قرح دقل) :ًاحضوم .ءطبب لاق

 .(؟تام فيك

 توبا"و وه نوكي ال مل ؟ال مل .تام هنأ ضرتفأ) :رصبلا ريصق يفحصلا لاق

 :( فاه كت افيمس  "ةوكلا ءاوحاو "واو

 نم نكمت له .رخآلا وه تمي مل "افوناليف" ٌنإف ينتربخأ امبسحو ءتق مل تنأ) -
 :( توها

 كانه ثوكحملا .لوخدلا اودارأ .اوبرهي نأ اوؤأشي مل) :نزح يف يفحصلالاق

 : ايي وه لحري نأ أشي هل ايئانختتسا ارمأ ناك "افوناليف" ل ثدح ام نإ .كانه توملا

 .(كلذب هورمأ مهنكل

 نم ةميدقلا هتايح ًافنأتسم نورابلا هليخت ."وجاب" ةافو نم ًانقيتم نكي مل نذإ
 لك نم اوؤاج رارشأ ةقفرب .ديدج نم اهّملي ةباصع سأر ىلع ديدج نم ًارح .ديدج

 يف ؛(وكومانرب) ء(اريس) يف .هتروطسأ ىلإ اهل ّدح ال ةعيظف مئارج ًافيضم .عاقصألا

 .روديو رودي هسارب سحا .دعباو دعبا ميلاقا

 الع >/6 6

 وينوتنا") :(مرحلا) لخاد يئابرهكلا غيرفتلا نم عون ًاببسم ء(دشرملا) متمتي

 دقل) :هئدب لك رعشقا ىتح ًاعله ًالتما دقو هسفن (كرابملا ريغصلا) ثّدحي .("افوناليف

 شقلا شارف وحن وطخي .(كرابملا حيسملل ًادمح ,"بآلل" ًادمح .ملكت دقل .ملكت

 ةقوج) ةوسنو "'ميكاوي" بألاو "ابوتان دسأ"و "ودارداوك ايرام" هسفن تقولا يف وطختو

 .ليوطلا هجولا يف ةرمسم نويعلا لك .بيئثكلا قسغلا ءوض ىف .(سدقملا داشنإلا

 .ملكت دقف :ةسوله هذه تسيل .ماكحأب ةقلغم لازتال يتلا ةنافجأب ,نكاسلا .متاقلا
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 جرفني ؛ناتفشلا تفتخا ىتح لزه دقو ,بيبحلا مفلا نأ (كرابملا ريغصلا) ىري

 نوقلطنيو (بألا اهيأ لجأ .لجأ) :نولوقيف .نوبيجتسي .("افوناليف وينوتنا") :رركيل

 ."افوناليف وينوتنا"ب ءيجملل يضملاب (يكيلوثاكلا سرحلا) غالبإل (مرحلا) باب ىلإ

 يف .لمرلا سايكأو سارتملا راجحأ نيب لجع يف مهقيرط نيقاش اودع لاجر ةدع يضمب
 .(دشرملا) ريرس بناج ىلإ (كرابملا ريغصلا) دوعي .ران قالطإ دجوي ال ,ةظحللا كلت

 يذلا قماغلا يناوجرألا هئادر نم ةئتان هماظعو ؛كلت هتءاقلتسا يف ديدج نم تكاس هنإ

 نآلا هنإ) :هسفن (كرابملا ريغصلا) ثدحي .فيخملا هلازه ىدم كانهو انه هتايط حضفت

 ىدل تعجشت دقو ؛(سدقملا هاشنإلا ةقوج) ةسيئر مدقتت .(ًأمحل هنوك نم رثكأ حور

 لوقت اهعمسي .بيلحلا نم ليلق هيف ًاساط ةلماح هوحن .(دشرملا) توص اهعامس
 دقل .(؟بألا اهيأ ًاليلق ام اثيش برشت نأ هوتأ) :لمألاو ضالخإلا هلم توصضب

 .ةرملا هذه يف نكلو .ةريخألا مايألا هذه لالخ ةريثك تارم هسفن لاؤسلا هجوت اهعمس

 يف ايقلتسم (دشرملا) لظي ناك نيح ةقباسلا تارملا يف ثدحي ناك امث ضيقنلا ىلعو

 ثعشألا ليوطلا هرعشب يمظعلا لكيهلاب هيبشلا سأرلا ٌنِإف .بيجي نأ نود هعضوم
 ريغصلا) لخاد ةداعسلا نم ةجوم عفترت .ال :رخا ىلإ بناج نم ديمي يلدتملا بيشألا

 نأ نم مغرلا ىلعو .ةريخألا مايألا هذه لالخ هنأل كلذ .ايحيس هنإ ؛يح هنإ .(كرابملا

 نايحألا نم رييقكلا ريعكلا ىف (دشرملا:نئارف يناج ىلا صاب ناك "عقازي' بألا

 كلذ نأ نم مغرلا ىلعو .سفنتي ناك هنأب مهنئمطيل هبلق ىلإ ءاغصإلاو هضبن صحفل
 ريغصلا) ناكمإ يف نكي ملف .هنم ليسي ماودلا ىلع لظ ءاملا نم عيفرلا لشولا

 دج ؛تكاس دج كانه أاددمتم (دشرملا) ىري وهو ءريكفتلا نع هسفن عنمي نأ (كرابملا

 .ءامسلا ىلا تدعص دق هحور ناب ءدماه

 ةيععتارلا "ايفان هنأ" يقنع ىربف هيلنع ضنشي :ةضرألا اقارب ناس
 .ايحيس له) .ةكباشتملا ةليوطلا لئادجلا نم ةباغ طسو هيلإ ناعلطتت نيتقاربلا نيتقلقلا
 خربملا هلآلا نميرسبك ردك ةيثاا هيوم. ولبب) بتناك تويص ىف.( كرابملا يكصلا" انهيأ

 .ءاكبلا يف ةبغرب سحي (كرابملا ريغصلا) نإ ىتح
 دعوا ةليوطو ةليوط ف انهم «انلحا ناد هل: ديما" ان ولخا نلجأ )د

 مايألا يه هذه نأب هربخي هلخاد يف قيمع ام ءيش .حيحص ريغ اذه ناي فرعي هنأ
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 يف نيدوجوملا لك ةايحو هتايح ريغ دق يذلا لجرلل .ةريخألا تاعاسلا امبر لب .ةريخألا

 ةهاتم يف نوتوميو نوبراحي ؛جراخلا يف كانه مهتايح نوبهي نيذلا لك ةايحو (مرحلا)
 .ةتاخلا يه هذه نأب ملعي هّنِإ .نآلا (هتنوم وليب) اهيلإ تلوحت يتلا قدانخلاو فوهكلا

 ودعلا دي يف طقس دق (ايلف ادنزاف) نأب .دحاو تقو يف .فرع نأ ذنم كلذ ملع دقل

 كفي فيك فرعي (كرابملا ريغصلا) نإ .(مرحلا) يف هيلع ايشغم طقس دق (دشرملا) نأو

 ودبت يتلا ثادحألاو ثداوحلاو تافداصملل ةيرسلا ةلاسرلا لوؤي ءزومرلا قيلاغم

 صيخشتلا نم هنّدكَق ةيسدح ىوق كلتمي هنإ .ماركلا رم نورخآلا اهب رمي امم .ةيضرع

 يف ناك مويلا كلذ يف .هفاتلاو ءيربلا تحت قامعألا يف أبخملا ديعبلا دوجول ينآلا

 ىحرجلاو ىضرملا دوقي ,ةدايع ىلإ برحلا ءدب ذنم تلوح يتلا ؛( وينوتنا وتناس) ةسينك

 عيطتست ىتح هثوص ًاعفار ."ةيدرولا" ةالص ةوالت يف ماتيألاو ”ضخاوم ا ةوسنلاو

 (يقرلا السلا) لبثت ء اوس ةكلا فطر ةحتفقعلار ةنرانلاو ةج افلا يبقا
 ًاماق ةظحللا كلت يفو .عفادملا ريدهو قدانبلا تاّيْلَص ةبلج ةرمغ يف (ةينابرلا ةالصلا)و

 داسجألا قوف نّيّرفاق ءدحاو نآ يف ًايرج نالخدي "ايروك اينيردناسكلا" و "ايبص" ىأر
 .رخآلا قوف اهدحاو ددمملا

 لوفي «كرابملا ريغصلا' اهيأ "ايلف ادنزاف" بالكلا لخد دقل) :ًالوأ ىتفلا قطن

 نآلا نيدحلملا ةعاطتساب نأل "سريترام" ةيواز يف رتاس ةماقإ بجي هنإ "واوج توبا"

 .(قيرطلا كلذ نم ةيرخب رورملا

 دشأ توصب .ةقباسلا ءاملا ةفارع تسمه ىتح ةرداغملل "يبصلا" رادتسا نإ امو

 ًارطخ دشأ ناك هنأب روفلا ىلع سحأف هنذأ يف رخآ أبنب ءاههجو ريبعت نم ىتح ًاعله
 .(هيلع ًايمغم ضرألا ىلع "دشرملا" طقس دقل) :ربكأ ةجردب

 ؟ىتم ذنم_ حابصلا كلذ ثدح املثم .هبلق صرغي .هقلح فجي .هاقاس شعترت

 فلخ ودعيف هناعيطت هيقاس لعجي يك حفاكي نأ هيلع ناك ؟ةرشع ,ةعبس ؛مايأ ة ةتس

 هشارفف ىلع عضوو عفر دق (دشرملا) ناك (مرحلا) غلب امنيح ."ايروك اينيردناسكلا"
 مهب دبتسا نيذلا "ابوتان دسأ"و (داشنإلا ةقوج) ءاسنب قدحيل هينيع حتفو شقلا

 (مجرتملا) . ضاخملا ةلاح يف لماحلا ةأرملا يهو . (ضخام) اهدرفم *

038 



 دعب هيمدق ىلع ماق امنيح ثدح دق كلذ ناك .ةنينأمطلا مهيف ثعبي يك كلذو .قلقلا

 ههجو ءضرألا ىلع ًايقلتسم .ًامئاد هتداع يه امك ءاهاضق تاعاس ةدع تماد ةالص

 ايرام" مألاو "ابوتان دسأ" و ةوسنلا تظحال .امهعاستا ىلع ناتدودمت هاعارذو اهيلإ

 ادعاسمو ضرألا ىلع ةبكر ًاعضاو ,ءضوهنلا دنع اهاناع يتلا ةقشملا ىدم "ودارداوك

 .مث .هيمدق ىلع هئاقب ملأ نع وأ دهجلا نع مجانلا هبوحش ىدمو ,ىرخألاب مث ديب هسفن
 له_ ةظحللا كلت يف .ماظع نم سيك هنأكو ؛ةيناث ضرألا ىلع ىوه .ةرغ نيح ىلع

 ةعاسلا تّلح دقل :يحو (كرابملا ريغصلا) ىتأ_ ؟مايأ ةرشع .ةعبس ؛ةتس لبق تناك

 .(دشرملا) ىلإ ةبسنلاب ةرشع ةيداحلا

 ليحر لامتحا ءازإ جهتبي الأ هل ىنست فيك ؟ةينانألا نم ةجردلا هذه ىلع ناك مل

 هذه ىلع رجنأ امل هتأناكم ملستي يك ءامسلا ىلإ هدوعص .ةيدبألا هتحار ىلإ (دشرملا)

 مازل كلذ نأ يف تيرا دلل كحملا] قدمي ناز ليي نا هيلع انارت كب ملأ ؟ضرألا

 .(اماتيأ كرْثُت فوسل) :ديدج نم ركفيو .هحور نزحلا لش دقل .رداق ريغ هنكل .هيلع
 نم ًاتلفنم ,شقلا شارف ةيحان نم مداق ليئض توص هراكفأ لبح عطقي ةظحللا كلت يف

 مألا نأ ديب ؛ةلمنأ دديق كرحتي سيدقلا دسج لعجي ال ليئض توص هَّنِإ .(دشرملا) تحت

 هءادر نعفري .شقلا شارفب ةطاحاإلل نعرسي تايفولا ةوسنلاو "ودارداوك ايرام'

 ريغصلا) ثدحي امبسح_ ًازارب سيل وه ام عضاوت يف نعمجي .هنفظني ,يتونهكلا

 هدسج نم جرخي ام نوكي نأ نكي الو ؛يقن ريغو حسو زاربلا نإ ذإ_ هسفن (كرابملا

 نم رارمتساب ليسي لازيالو ناك يذلا ريغصلا يئاملا طيخلا كلذل نكمي فيك .كلذك

 له ؟يقن ريغ .ًاخسو نوكي نأ_ مايأ ةرشع .ةعبس .ةتس ةدم_ نيكسملا دسجلا كلذ

 ةيأ ىلع' يوتحي هزاهج لعجت نأ اهنأش نم مايألا هذه يف ةدحاو ةمقل (دشرملا) لوانت

 هفّلخي ام ءيش .هحور نم ءزج هنإ .هرهوج وه كانه ليسي يذلا نإ) ؟ اهزارفإل بئاوش
 ضماغ ءيش ةمث ناك .ًاديدحت ىلوألا ةظحللا ذنم لاحلا يف كلذب سحأ دقل .(انل

 يتلا تامجهلا كلت نأشب .كاذ ليطتسملا ؛معانلا ,يئاجفلا حيرلا قالطإ نأشب سدقمو

 :يرسلا ىنعملاب نهكت .كاذ عيفرلا ءاملا طيخ زارفإب امئاد ةبوحصم . ةياهن الب تدب

 موسي) وأ (سدقلا حورلا) وأ (بآلا) نأ ديدش حوضوب ْمهَف .(زارب ال ءاياده اهنإ)

 ماهلإ ةظحل يفو .كحملا ىلع مهعضي نأ دارأ هسفن (دشرملا) وأ (انتديس) وا فرامل
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 ىلإ اهعفرو يئاملا طيخلاب هعبصإ َلُلِب .ءاسنلا نيب هدي دم ؛مامأ ىلإ مّدقت جيهب يئاجف
 اذه سيلأ ؟بألا اهيأ ءريخألا لوانتلا كدبع ذخأي نأ ءاشت اذكهأ) :منرتي وهو همف

 ةقيرطلاب كلذك ريخألا لوانتلا نذخأ (سدقملا داشنإلا) ةوسن لك (؟يلإ ةبسنلاب ىدن

 ةظحل رخآ يضقي نأ هدارأ مل ؟باذعلا كلذ لك ىلإ سيدقلا ضرعي (بآلا) ناك مل

 نراه" مالا "اونا دما": ةيدووسع نم لامن ىلا نآك ناو هوو رف هثايح ىف
 نأ (كرابلا ريغضلا) لواح دنقل اذه :نؤمفي ال (نيدقملا ةانشتالا) ةوسو::"وةارذاوك

 ىلإ هذخأ اذإف .بالكلا يديأ يف عقي نأ هديري ال "بآلا") :تآ وه امل مهئيهيو هرّسفب

 هنأب بسحن نأ انديري ال هنيع تقولا يف "بآلا" نكل .لالذالل ضرعتي ال يكلف هراوج
 نأ لبق يناعي هلعجي هلجأ نم يذلا ببسلا وه كاذ .ةراّفكلا ةيدأت نم .ملألا نم هيفعي

 ًاضيأ وهف .مهتئيهتب ًاعنص نسحأ دق هنإ "ميكاوي" بألا هل لاق .(هتأفاكم هحنمي

 نم هنا تاجاجتما تالفلا ىلا ىيهعدعو ىلإ (كشرلا) ةانو ىدؤت نأ ىفحي

 ةصرف هدي نم تلقي نلو صبرتم ناطيشلا نإ .مهحاورأب ةراض لعف دودر يهو .مههافش

 .ةسيرفلا ىلع ضاضقنالا

 نيح_ ًايرئاد ؛ًالصاوتم .ًافيثك ًالباو_ ةيناث أدب دق صاصرلا قالطإ نأ كردي
 واوج" ,"وجاب" ,"واوج توبا" هعمو كانه "انوناليف وينوتنا" فقي .(مرحلا) باب حَمْفي
 :ةعشم مههوجو نأ ريغ .دورابلا ةحئار مهنم حوفت .قرعلاب نيعّقنم ,نيكهنم ."ريبكلا
 .يح هنأ ,قطن دق هنأ أبن مهغلب دقل

 وه) :(دشرملا بوص ًامميم نيتيفلخلا هيفرط ىلع ضهني وهو "ابوتان دسأ" لوقي
 .(بألا اهيأ "افوناليف وينوتنا" اذ

 مهو_ ةفرغلا يف نودشتحملا ءاسنلاو لاجرلا .هّسَفَن (كرابملا ريغصلا) سبحي

 - ًاراج بيصي نأ نود اهعارذ وأ هعارذ عفري نأ مهنم يأ عيطتسي ال ثيحب نومحازتم
 يذلا هجولا كلذ ىلإ .نانسألا وأ نيتفشلا نم يلاخلا مفلا كلذب مئاه بقرت يف نوقدحي

 نم (كرابملا ريغصلا) عمسي ؟قطنيس له ءقطنيس له .توملا ةعنقأ نم ًاعانق يكاحي

 ر.دردلا ةرجش نم ةبلحتسملا ةداملا وأ ؛ ليئارسا ينب ىلع لزنأ هنأ ليق يذلا يحورلا وأ يوامسلا ءاذغلا < َنَملا *

 (مجرتملا) . 'ىولسلاو نملا" وأ 'ءامسلا َنِم' مساب قارعلا يف ةفورعملا يبروألا
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 ةعلعل نم مغرلا ىلع .أطخي نأ نكمي ال يذلا ريغصلا يلئاسلا توصلا كلذ ديدج

 عيمجلا .هفيظنتل ةوسنلا الو "ودارداوك ايرام" كرحتت ال .جراخلا يف ةبخاصلا قدانبلا

 .تارظتنم ,شقلا شارف ىلع تاينحنم ؛كارح الب
 ةبئاشلا رعشلا لصخب ةاطغملا نذألا نم اهمف (سدقملا داشنإلا ةقوج) ةسيئر يندت

 .(بألا اهيأ "افوناليف وينوتنا" اذ وه) :لوقلا رركتو
 ريغصلا) كردي .بسح ًاليئض ًاحاتفنا همف حتفنيو ًاليلق (دشرملا) نوفج شمرت

 لسوتيف .ًادرفم ًاتوص جرخي هناعدي ال هملأو هفعض نأ ؛ملكتي نأ لواحي هنأ (كرابملا

 لباقم ءاشي باذع يأ وه هب َلزني نأ ًاضراع لضفلا كلذ (دشرملا) حنمي نأ (بآلا) ىلإ

 يف سأر لك ليمي ثيحب نآلا نهاو دج .بيبحلا توصلا عمسي هب اذإف ءلضفلا كلذ
 .(؟ينعمست نأ كنكمي له ؟وينوتنا" اي انه تنأ له) :عمسي يك مامأ ىلإ ةفرغلا

 يف عرشيو هدي يف (دشرملا) يدي ىدحإ لوانتي .هيتبكر ىلع قباسلا رجاتلا وثجي

 ههجو ؛هقرع يف قراغ هنإ .(بألا اهيأ لجأ .بألا اهيأ لجأ) .ريقوتو مارتحاب اهمثل
 نوكي مل .هقيدص (كرابملا ريغصلا) طبغي .دعتريو ءاوهلل انادشن ثهلي وهو ,خفتنم

 مهلعجي نأ ىشخيو ةرطاخلا هذهل هسفن بّنؤي ؟وه ال .يعدتسا يذلا وه "وينوتنا"
 .دارفنا ىلع "وينوتنا" عم ثداحتي يكل ًاعيمج ةفرغلا نورداغي (دشرملا)

 لخاد ىلإ ةيناث ربعت الو ,ًادهاش نوكت يكل ,"وينوتنا" اي ملاعلا ىلإ جرخا) -

 ملم لجو كنز .ةرئادلا'ءاروباه ىلإ عرشت نأ كيلع :ةيضرلا عمااتع ىقرأ فويس ةرئادلا
 نأ ءامسلا ىسع هباسحلا ةيفيك مهسوز» اوسن نيذلا كتلوأ ملع ,ضما .ملاعلاب

 .(هتاكرب بيباش كيلع لزني نأ "بآلا" ىسعو ليبسلا ءاوس كيدهت

 ثدحي .ًاجشان رجفني نيح ًةريشكت ليحتسيف نضغتيو قباسلا رجاتلا هجو ىولتي
 ةليلج ةظحل ةيأ كاردإلا لك كردم هّنإ .("دشرملا" ةيصو هذه) :هسفن (كرابملا ريغصلا)

 :نورقلا ؛نينسلا لالخ داعتسي فوس هعمسبو هاري يذلا نإ .هذه ىه دوجولا قوف ةيماس

 .ملاعلا اياوز نم ةيواز لك يفو .سنج لك نمو .ناسل لك نم لاجرلا فالآو فالآ نيب

 ترص ليسوعب: ملعب ةلوق ال ىفلا ةيرشبلا تادناكلا نيم ىصحي هل ودع ةركدعسي هقول

 ساي يف مقلي وهو جراما ىلإ هلسري الا ( ديرما ىلإ رسكتملا "اننونالبف قويلوحلا'
 نأ "وينوتنا" رّكذيل لخدتي نأ هيلع نإ .ةليوطلا امهرفاظأب نيوانكدلا نيتليزهلا نيديلا

641 



 ىلع ادي عضيو وندي .(دشرملا) ةئيشم ضراعي نأ ةظحللا كلت يف هل حومسملا ريغ نم

 نيشقرورفم نين .هبلا "اقونالسق" ىتري# .هتئدهتل فاك بحملا طغضلا .هقيدص فتك

 له .ًاتماص (دشرملا) لظي .ام ًاحيضوت مدقي نأ ؛هدعاسي نأ هيلإ ًالسوتم .عومدلاب

 دقل .نيتبقاعتم نيترم ٠ .معانلا ريغصلا توصلا عمسي د ؟ةيناث هتوص عمسي نأ ددصب وه

 :ةجاعَم امالآ يناعي .هعمسي ةرم لك يف .(دشرملا) ناك اذإ ام هسفن ىلع لاؤسلا ررك

 .هنطب يف هبلاخم 59( دق ناطيشلا ناك اذإ امو :هعيظن تاحتكتو طرد .ةناعط

 كلت حملي نأ الإ هيلع سيل .(دشرملا)ب كلذ لعفي ناطيشلا نأب فرعي هّنِإف نآلا امأ

 ىلع احير اهيف سيدقلا تلقي ةرم لك يف يواذلا ههجو ىلع اهسفن ةليئضلا ةريشكتلا
 .ضحلا | داهكسنالا ىف ةيكاكيو تول حاضت كرصلا» اردقرعي نك تداه وجت

 ءابرغلا كعم ذخو .ًاديحو نوكت ال يك ءكعم كترسأ بحصإ) :(دشرملا) سمهي

 امك ...صاخلا هدهجب هصالخ بسكي مهنم ًالك عد ."ميكاوي" بألا ءاقدصأ مه نيذلا

 .(يدلو اي تنا لعفت

 (دشرملا) تاملك (كرابملا ريغصلا) هيلوي يذلا روحسملا هابتنالا نم مغرلا ىلع

 .حتفنتل قلغنتو خفتنت يتلا ةبدنلا ودبت :"وجاب" هجو هوشت يتلا ةريشكتلا حملي هّنإف
 ةأرملا رداغت نأ لامتحا ءازإ ةمدتحم هرعاشمو .ججتحيل امبر وأ ًالاؤس ىقليل همف رغفنيو

 قلطم هادشنا يفو ٌةتغب د (كرابملا ريغصلا) كردي .(هتنوم وليب) اهب نارتقالا ديري ىتلا

 دق ”عيكاوي" بألا نات نذل  ايرغلا كل .هذه ومسلا ةظحل يف .(دشرملا) ركذت اذامل

 اهينعت دق يتلا ةطقسلا نم "وجاب" ذقني يكل !ًايراوح ذقني يكل ...هحانج تحت مهمض

 بسكي يك ةصرفلا هحنمي مأ ؟ ريغ ال (ولكوباكلا) رابتخا ديري هنأ ىرت مأ !هل ةأرملا هذه

 .دماجلا هريبعت نآلا ينوتيزلا "وجاب" هجو ديعتسي ؟ةاناعملا لالخ نم هبونذ نع ةرفغملا

 هدي يفو شقلا شارف ىلإ رظني كانه فقاو وهو ءليجبتلاب مستملا ءزوزهملا ريغ .روقولا
 .ةيدلجلا هتعبق

 همف نإ) :ركفي .ةيناث حتفني نل سيدقلا مف نأ نم نآلا ْنَّقيتم (كرابملا ريغصلا)

 .ةعبس ؛ةتس اهيلع تضم يتلا نطبلا كلت ةلاسر يه ام تدع ىذلا رحظتم ركألا

 حيرلا كلت نأب ريكفتلا وه هبذعي ام نإ ؟ًءام برَستو ًاحبر قلطت يهو نآلا مايأ ةرشع

 دجوي ال هنأب ملعي هنإ .اهعمسي ال دق ' اهليوأت ءيسي دق هيلإ ة ةهجوم ةلاسر ءاملا كلذو
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 ارذج .؛ًاقيمع ىنعم ء يش لكل نأب .ضحم ةفداصم وه ام ةمث سيل ,يفداصت ءيش

 دقف ةيسدقلا نم ةيفاك ةجرد ىلع ءرملا ناك اذإ هنأبو :(بآلا)ب ًامئاد هعورف لصتت

 .ملاعلا يف هللا هماقأ يذلا يرسلا يبوجعألا رمألا حملي
 هيتفش "ميكاوي" بألا كرحيب .ملكت دق نكي مل هنأكو ءديدج نم تماص (دشرملا)

 مل .عيمجلا نويع عمالتت .شقلا شارف اياوز نم ةيواز دنع فقاو وهو تمص يف ًايلصم

 ةيداحلا ةعاسلا .هتاملك رخآ قطن دق سيدقلا نأب نوكردم عيمجلا نأ عم .دحأ كرحتي

 نقيبألا لمحلا تعريض نأ لجن ةقاؤ ةياهتلا نار كيش (كرابملا ريغبشلا) نواس القل : ةريشغ

 بحطصت يهو ءاسم تاذ هب كس (ايروك اينيردناسكلا) تناك امنيب ةشئاط ٌةصاصر

 رداغ يتلا ةريخألا تارملا ىدحإ كلت تناك .ظعاوملا دعب (مرحلا) ىلإ نيدئاع (دشرملا)

 كلذ عمو .(*"نوتيزلا ناتسب" يف نآلا هنإ ءعمسي هتوص دعي مل) مرحلا (دشرملا) اهيف

 ,ةلاقسلا يقتريف ؛ةيرشبلا ةردقلل اقراخ ًادهج ًالذاب ءموي لك (مرحلا) رداغي لظ

 كئلوأ ىتح همهفي ال داكي ءسمه ىلع ديزيل نكي مل هتوص نأ ديب .ظعيو .يلصيو

 يرشبلا رادجلا لخاد فقي ناك يذلا ,.هسفن (كرابملا ريغصلا) ىتح .هبناجب اوناك نيذلا

 املو .ةنيفلاو ةنيفلا نيب لئالق تاملك ىوس طاقتلا هرودقمب ناك ام .يكيلوثاكلا سرحلل

 نأ دعب (مرحلا) يف ريغصلا ناويحلا نقدي نأ ءاش اذإ ام "ودارداوك ايرام" مألا هتلأس

 .يكيلوثاكلا سرحلل اماعط لَعَجُي نأب زعوأو ًايفن در ,هايإ هتافطالمو هتابعادمب سّدقت

 ةريثكلا هعباصأ .ام ءيش نع ثحبت ؛ىنميلا (دشرملا) دي كرحتت ةظحللا كلت يف

 ئذلا امنع ثغبي ىذلا ان ضيقت ءظسيدت :شقلا غارق ىلع طبقتو ولص»دتعلا

 واوج"و "ودارداوك ايرام" نويع يف اسكعنم وه هاسأ (كرابملا ريغصلا) دهاشي ؟هديري
 ء(سدقملا ةاشنالا) ةريسنو "وانو "ريكلا

 ل اا "ويا كنز ف

 (ديقرلا) لئيبتس ىف ىف نأ لدن ادعكسس ناك حردص ىف ررغتت نكمم نع

 هسأر عفريو "ابوتا دس نطو . ره هك هدر ةيفست نا ءانقل همس او طن نأ اقل

 نقف سرق هل عيش هلا قبلا نأ يي: اينجل نك هبلا كلتا نونه ةعشألا يملا

 (مجرتخا) تلضي نأ لبق حيسملا هيف ىلص يذلا "نوتيزلا ناتسب“ *
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 قامعأ يف عباصألا صوغتو هوحن ةعرسب لوحتت بيرق سأرلا نأب رعشت يتلا ةظحللا
 راتس فلخ (كرابملا ريغصلا) ينيع نع ءيبخ يرجي ام نإ .ةكباشتملا ةكيمسلا لصخلا

 دسأ" سأر هرفاظأب شبني (دشرملا) نأب ملعي وهف :ىري نأل هب ةجاح ال نكل .عومد نم

 ىلع لعفي هاري ناك ام لثم ًامامت ,ةوق نم هيدل ام رخآب هدّسمي ,هنم لمقلا ليزي ."ابوتان
 .ةليوطلا ةريثكلا تاونسلا دادتما

 ىلع عوكرلاو هينيع قالغإ ىلع هربجي (مرحلا) ناكرأ زهي يذلا لئاهلا ريدهلا
 .ىمعأ وهو .ءبخصلا عمسي .روخص رايهنا هنا ودبي ام هسفن ةيامحل هيدي عفرو ضرآألا

 يه هحور نأو هبحن ىضق دق ناك اذإ ام لءاستيو ؛ةضكارلا ىطخلا عقوو تاحيصلاو

 وتناس" يف سوقانلا جرب طقس دقل) :"واوج توبا" عمسي .ًاريخأ .دعترت يتلا
 هقيرط قشي .مهعقاوم عيمجلا ريغو رابغلاب (مرحلا) التما دقل .هينيع حتفي .("وينوتنا

 ديلا نيبتي رابغلا ةباحس ةرمغ يفو .هرظتني يذلا ام ملعي وهو شقلا شارف بوص
 ىرتو ديم ناكملا ىف اهتتاح لارتالا ىذلا "ايفان نتا" سار يلع نركس ةرفعسلا

 .ليحنلا ردصلاب ةقيصل هنذأو "ميكاوي" بألا

 حورلا ملسأ دقل) :ئتأتي .نضغتم بحاش هجوب هيمدق ىلع سقلا ضهني ةظحل دعب

 جاضلا ريدهلا نم عامسألا ىلع ًاعقو لقتا ةليخلا ناف روضحلا ىلإ ةبسنلابو .. (هللا ىلإ

 .جراخلا يف

 مهنكامأ يف عيمجلا فقي .هيتبكر ىلع ىواهتي دحأ ال ءلوعي وأ يكبي دحأ ال

 نوريس مهنيعأ تقالت اذإ مهنأكو .رظنلا لدابت نوشاحتي .ًارخص اولاحتسا دق مهنأك

 كلت يف .تناك ةيصوصخ رثكألا ةرذقلا مهرارسأ لك نأكو ءرخآلا حور يف ةراذقلا لك

 لظتو «ناردجلا نم .فقسلا نم رطملاك رابغلا رمهني .مهنم سجبنت .ةيماسلا ةظحللا
 بيرق نم .جراخلا نم ناعمست .هريغ ًاصخش ناصخت امهنأكو ,(كرابملا ريغصلا) انذأ

 تاحيصو ىواهتتو ًاريرص رصت ًاناردجو ودعت ًامادقأو تانأو تاخرص ان ديعب نمو

 دوي اخللو:ناك اه. لسم تلح ىلا قواتنا ىلع اولرعبا نيتلا مووت :اهقلطي ىتلا عرشلا
 يذلا ةسينكلا جرب طوقسب ًاجاهتبا ,ةميدقلا ةربقملاو (ونايربكواس)و (وردب واس) يعراش

 صخي هنأكو ؛(كرابملا ريغصلا) نهذ مسريو .ةديدملا ةرتفلا كلت لاوط هنوفصقي اولظ

 جرب طوقس عم اوطقس نيذلا (يكيلوثاكلا سرحلا) نم تارشعلا ةروص .هريغ ًاصخش
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 نيدولوملا لافطألاو تاضخاملا ءاسنلاو ,نيقوعملاو ىحرجلاو ىضرملا تارشعو ,.سوقانلا

 ىلع نوجسم ةظحللا هذه يف مهنأ دبال نيذلا ماع ةئم رمعلا نم نيغلابلاو .ًاثيدح

 نبللا قوباط تحت افتن نوشورجم .ًابرإ نوعطقم .توملا ىتح نوقوحسم .ضرألا
 ملس نوقتري ؛نآلا مهداسجأ تَدَجُمو .نآلا اوصّلُخ دقو .ةيبشخلا تادفارلاو روخصلاو

 طسو حّربم ملأ يف نورضتحي نولازيال مه امبر وأ ؛(بآلا) شرع ىلإ يبهذلا ءادهشلا
 الو عمسي ال رمألا ةقيقح يف (كرابملا ريغصلا) نأ ديب .ناخدلا اهنم دعاصتي ضاقنأ

 ةشير هنإ .مظعو محل نم ًاقولخم وه دعي مل .ءيش ملاعلا يف قبي مل :ركفي الو ىري

 بألا .هريغ ينيعب ىري نمك .ىري مث .فرج رعق يف جضت ةماود يف لوح الب قاسنت
 قوف ىرخألا ديلا بناجب اهعضيو ”ابوتان دسأ" فرع نم (دشرملا) دي عفري "ميكاوي"
 .هدسج

 هب ولتي يذلا قيمعلا ليلجلا توصلاب ,ثيدحلا يف (كرابملا ريغصلا) عرشي كاذنأ

 فوسو هئانبي رمأ يذلا "دبعملا" ىلإ هلمحن فوس) :بكاوملاو ةسينكلا يف ليتارتلا

 نأ ةأرماو لجر لكل ىنستتي يكل لايل ثالثو مايأ ةثالث ةدم هيلع توملا رهس رهسن

 لعلف "هتنوم وليب" عراوش عيمج ربع تويبلا نيب بكوم يف هلمحن فوسو .هالمتي

 حبذملا تحت ىرشلا هيراون فوسو .ناطيشلا رش نم ةريخألا ةرملل ةنيدملا صّلخي هدسج
 يف وه هعنص يذلا بشخلا بيلصلا هربق ىلع عضنو كرابملا حيسملا دبعمل سيئرلا
 :(ءارتسعلا

 مهرصب اوعفري نأ نود عيمجلا هعبتيف .عوشخ يف هسفن ىلع بيلصلا ةراشإ مسري

 يفو ."ابوتان دسأ" نع ردصي (كرابملا ريغصلا) هعمسي جيشن لوأ .شقلا شارف نع
 (كراملا ريغشلا) وتحب ىساعشماللا:نرعملا ليثشلا ةيييح لماك روكي هتاكيب ءانكا

 بألا توص نأ ريغ .نيرخآ نع رداص جيشن عامس نآلا عيطتسي .نورخآلا هعبتيف

 ىلع اهب سأبال ٌةدم ىغطيو (مرحلا) ىلع نميهي ةينيتاللاب ةالص ولتي وهو "ميكاوي"
 وهو .نيتدوقعم نيديب .(كرابملا ريغصلا) يلصي امنيبو .جراخلا نم ةمداقلا ةجضلا

 يتلا ةيويندلا ةايحلاو هندبو هتيؤرو عامسلا ىلع هتردق عجرتسيو ءطبب هيعو ديعتسي

 ذنم هب سحأ دق نكي مل يذلا يهانتماللا سأيلا كلذب سحي هّنإف .اهدقف دق هنأك ادب

 ًاسق نوكي نأ هناكمإ يف سيل هنإ هل لوقي "سياروم" بألا ؛ًايبص ناك موي .عمس نأ
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 اناسع ام) .(؟بألا اهيأ تاظحللا هذه يف انع ىلختت اذاملا .انز نبا دلو دق هنأل

 يف هرصخ لوح هدش دق (دشرملا) ناك يذلا كلسلا ركذتي .(؟بألا اهيأ كنودب لعفن
 :نآلا هنمحل نط امحل اذغو ايوعلمو اثدص ةتمرب لاحتسا دقو: ةيدترت لازيالو (لابهوب)

 هلاق وأ هآر وأ هسمل دق سيدقلا ناك رخآ ءيش لك لثم ةيلاغ ةريخذ هنأب هسفنل لوقيو

 .ضرألا ىلع هتماقإ لالخ

 .("كرابملا ريغصلا" اهيأ كلذ لعفن نأ عيطتسن ال) :"واوج توبا" نلعي

 .لاعفنالاب عرتم هتوصو مدلا نولب ناوارمح هانيع .هراوجب مثاج (عراشلا رمآ)

 ىلع هنفد وأ "كرابملا عيسملا دبعم" ىلإ هذخأ عيطتسن ال) :ةمزاج ةجهلب لوقي هنكل

 ديرتأ !"كرابملا ريغصلا" اهيأ سانلاب كلذ لعفن نأ عيطتسن ال اننإ .ديرت يذلا وحنلا

 نم مهيدل ام دافن مغر نولتاقي نيذلا ءالؤه ربخت نأ ديرت له ؟نيكسب مهروهظ نعط
 ساق لمع نايتإ ىلع رداق تنأ له ؟تام دق هلجأ نم نولتاقي يذلا نأب ماعطو داتع

 :(؟ةريزتقلا ةيينوساملا لاعفا نم اونا اذه وكر ىلا ؟ اذهك

 دق هنأب مهرابخإ عيطتسن ال ."كرابملا ريغصلا" اهيأ قح ىلع هنإ) :"وجاب" لوقي
 معتسو مطحتميو راهنيس ءيش لك نإف الإو .ةلحرملا هذه يف ال .نآلا سيل .تام

 .(لاتقلا اولصاوي نأ اندرأ اذإ رمألا متكن نأ انيلع نإ .نونجلاب سانلا باصيو ىضوفلا
 يذلا وه توصلا اذه نإ .(ديحولا ببسلا وه اذه سيل) :"ريبكلا واوج" لوقي

 ىلإ ءرملا رطضي يذلا ءلجلا قالمعلا اذه ادغ ىتم ذنمف ؛بارغتسالا ربكأ هل ببسي

 دمعي نلأ) ؟هيأر حرط ىلع أرجتيو ةيعاوط هاف حتفي .ٌةونع همف نم ةملك لك لالتسا
 بجي ؟اهسيندت ةيغب ملاعلا يف ةدوجوملا ةيهاركلا لكب هاياقب نع ثحبلا ىلإ بالكلا

 ريغصلا" اهيأ ؛هنامثج ىلع ةقطارهلا رثعي نأ ديرت له .هنفد ناكم دحأ ملعي الأ

 .(؟ "كرابملا

 :حيحص .هتيشغ دق ىمح ةبون نأكو ,كطصت هنائسأب (كرابملا ريغصلا) رعشي

 ةماقإل ءبيبحلا هديسل ليجبتلاو ءالولا تايآ ءادبإل هتسامح ةرمغ يفف .ًاماق حيحص

 نودعبي ال بالكلا نأب يسن دق هنإف ؛هلالجب ةقئاللا نفدلاو نامثجلا ىلع رهسلا ميسارم
 هاياقب سيندتل مهجايهو مهبضغل نانعلا اوقلطي نأ متحملا نم نأبو تاوطخ عضب ىوس
 هطسوتي .ًارهاب ًءايضو قشنا دق فقسلا نأكو) نآلا مهفي هنإ ءلجأ .ةرساك بائذ لثم
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 .اهسيجنت نع ناطيشلا عدرو هاياقب ىلع ةظفاحملا هنإ :نييراوحلا بجاو وه امو .ًاديدحت

 دقف .ينوحماس !قح ىلع متنأ ,قح ىلع متنأ) :داؤفلا روسكم .ًالعفنم فتهي

 ربخن نل .نآلا مهفأ انأ .نآلا ملعأ انأ .ميجرلا ناطيشلا امبر وأ ,يلقع نزحلا يشغ

 نلو هربق رفحن فوس .هنفدنسو ؛انه هنامثج ىلع رهسن فوسل .تام دق هنأ نيرخآلا

 .(بألا ةيصو يه كلت .اناوس هناكم دحأ ملعي

 "ريبكلا واوج"و "وجاب"و ”واوج توبا" ءازإ ضاعتمالاب سحأ دق ناك ةظحل لبق

 لح يف هوناعأ دق مهنأل مهوحن نانتمالاب سحي هنإف نآلا امأ .نفدلا جمانرب مهتضراعل

 ًاجراخ .ًالخاد ءريصلا دفان :ةقاطلاب ارخاز :ًاقيقر .ًاليزه :ًاليحن لقتعي .ةلاسرلا ةرفش

 ءاكبلا نع فكلا ىلع مهثحتسي .مهعفدي .,نييراوحلاو (سدقملا داشنإلا) ةوسن نيب

 ضهنتسي .ناطيشلا عنص نم كرش وه يذلاو مهباصأ يذلا للشلا ىلع بلغتلا ىلعو
 .رفحلل اهلامعتسال فراجملاو لواعملاب ءيجملل ؛كرحتلل .مهمادقأ ىلع فوقولل مهتمه

 .(انيدل تقو ال ءتقو انيدل قبتي مل) :مهتفاخإ ًادصاق لوقي

 ةظحللا هذه يف هردص ىلإ مهديس مضي نأ برلا راتخا اذامل (هليبس رانأ دق ,سيدقلا

 ,نوعجشتي .مهنويع نوففجي .نوضهني :ةقاطلاب هروعش ليصوت يف حلفي اذكهو

 ."واوج توبا" نإ .كرحتلا ىلع ًاضعب مهضعب ثحتسي .سوؤرلا نوزهي .رظنلا نولدابتي
 لاجرلا اهغلبي يتلا ءاضيبلا ةبذكلا قفلي يذلا وه ؛ًادبأ هلذخي ال يذلا ىلمعلا سحلا كلذب

 لك يف دوجوملا عونلا نم ًاقفن اورفحي نأ مهيلع :(مرحلا) ةيامحل سيراتملا ىلع نيضبارلا
 مايق نم ًابسحت ,قدانخلاو نكاسملا نيب ام رورملا ليهستل مايألا هذه (هتنوم وليب) ءاجرأ
 لاحلا يفو .فراجمب دوعي مث "ريبكلا واوج' جرخي .(مرحلا) مامأ قيرطلا دسب بالكلا

 ىلإ فراجملا نولواني نيحو ؛ةعبرأ ةعبرأ نيبوانتم ,شقلا شارف بناج ىلإ رفحلاب نوعرشي
 اذه ىلع نورمتسي .ةيناث مهرود نيحي ىتح نيلصم ضرألا ىلع نوثجي .ةيلاتلا ةعومجملا
 ًايطفن ًاحابصم تدقوأ دق (لاجرلا مأ) نأو مالظلا لودس اوظحالي نأ نود تاعاس لاونملا

 تادب دق جاهتبالا تافاتهو ضغبلاب ةنوحشملا تاحيصلاو جراخلا يف صاصرلا قالطإ نآو

 لجر راسفتسالاب هجوتي ةرم لك يفو .ديدج نم تفنؤتسا اهنكلو ,تفقوت مث ,ديدج نم

 قمعأ ةرفحلا تدغ امنيب رثكأف رثكأ ًاعافترا دادزا يذلا بارتلا مره بناج ىلإ فقاو ام

 .(قمعا .قمعا) :(كرابملا ريغصلا) باوج يتأي ,قمعأف
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 ابعت اوكهتأ دق .هسفن هنم ًءادتبا ,عيمجلا نوكي فاك قمعلا نأب ماهلإلا هئبني نيح

 تاظحللا نأب روعش (كرابملا ريغصلا) رماخي .بارتلاب مهروعشو مهدولج تخطلتو
 نيقاسلا ىدحإب ”ودارداوك ايرام" مألاو سأرلاب كسمي وهو .مالحألا نم ملح ةيلاتلا

 نوعفريو .ىرخألاب "ميكاوي" بألاو نيعارذلا ىدحإب "ريبكلا واوج"و ىرخألاب "وجاب"و

 رهو دعت فلا نصحت عضو (سنقملا ةانشنإلا) ةرستلا سي نك (ةهرما) كس اعما

 "ودارداوك ايرام" عضت ىتح هعضوم يف دسجلا رقتسي نإ امو .هنفك لكشيس ام

 تاذ ةحبسملاو (مرحلا) ناردج نيزي نيذلا ديحولا ءيشلا ناك يذلا يندعملا بيلصلا

 : رق ل نأ مهنم يأ ةعاطتسا ردقب طق اهنودب (دشرملا) مل يتلا نوللا قماغلا زرخلا

 فقي ثيح ربقلا عاق ىلإ اهنولزنيو ,شقلا ريصحب ةفوفلم .ديدج نم اياقبلا نوعفري

 لمعلا نوفنأتسي ةينيتاللاب ةالصلا "ميكاوي" بألا ولتي امنيبو ."وجاب"و "واوج توبا"

 ساسحإ ةرمغ يفو .تاولصلا ةوالتب هنوليهي يذلا بارتلا تاموك نيبحاصم .نيبوانتم

 توفخ هفهري ساسحإ وهو .مالحألا نم ملح اذه لك نأب بيرغلا (كرابملا ريغصلا)
 ًالخاد زفاقتي وهو ربقلا مدر يف دعاسي ًاضيأ "ابوتان دسأ" ىتح نأ ىري هنأف ءءايضلا

 رهسلا اذه نأب هسفن ثدحي .هنزح حبكي هلمع ءانثأو .نيرخآلا ناقيس نيب ًاجراخ

 امه امنإ بيلص وأ ةباتك هيلع عضوت نل يذلا ديهزلا ربقلا اذهو نامثجلا ىلع عضاوتملا

 .كش الب هل هبلطي ْنأ ء.(دشرملا) هناك يذلا ءريقفلا عضاوتملا لجرلا نأش نم ناك ءيش

 شقلا شارف نأ ىوس_ ًامئاد ناك املثم ًاماق (مرحلا) دوعيو ءيش لك يهتني امنيح نكلو

 .ًاضيأ نوكبي نيرخآلا عمسي هبيحن ةرمغ يفو .ًايكاب رجفني (كرابملا ريغصلا) َنِإف_ لاخ
 ةيحرر| ضال يباب ويبيع ن  تناع كرست ادع هلا يو نانا ليان تالا دعب
 يذلا عضوملا ءتناك امهمو .بيذعتلا فونص أوسأ تحت ىتح .ًادبأ اوشفي نل مهنأ ىلع

 .رخآلا ولت ادحاو ,مسقلا نوددري مهلعجي .(دشرملا) دسج هيف يِجُّس

 ني ني

 ةليللا كلت لوط اني تسحا ايلكف» ةداغشلاب اهساسحا لسضاوكو اينقع تقبع

 يف ةشوشم اهعيمج تناك مايألا نم ةبقاعتم ةلسلس ..قبسألا مويلاو قباسلا راهنلاو

 تحت نفد دق رصبلا ريصق يفحصلا ّنأب تبسح دق تناكو ؛ءاسملا كلذ لح ىتح .اهنهذ

 هذا لردب ةكعمو يعز ١ نير اهسنن عقلأت" | نقلا باد: دنع تاحوق وعلا ضاقت
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 تقطن نإ ام_ لاح ةيأ ىلع_ وأ ًاحيحص كلذ ناك .ًاضيأ هبحت اهنأب هتربخأو ءاهبحي
 برحلا نم مغرلا ىلعو ءاهالت امف ةظحللا كلت ذنم .ًاحيحص نوكي نأ يف عرش ىتح هب
 صاصر عرص ام رشكأ سانلا نم الق نيذللا شطعلاو موجلاو اهيلع قانخلا ةقّيضملا
 نأ اهتركاذ عيطتست رخآ تقو يأ نم رثكأ ...ةديعس تناك "اميروج" نإف .ءادعألا

 اهتضق يتلا ةئناهلا ةلوفطلا كلت نم رثكأ ."ونيفور" نم اهجاوز موي نم رثكأ .هيعت

 دنع اهسفنب يقلت نأ يف ةبغرب تسحأ .(يبمولاك) يف "اليتسا" ةنورابلا ءايفأ تحت

 .اهتايحل ثدح ام ىلع هركشتل سيدقلا يمدق

 نكت مل اهنكل_ ليللا لوط اهمون يف اهتعمس دق تناك_ ةبيرق تاقالطإ تعمس
 تاخرصلا الو ةضكارلا ىطخلا عقو ال ,.(عوسي ونيف) عراش يف طاشن يأ تظحال دق

 رفحو لمرلا سايكأو روخصلا فصب سانلا مايق بحاصت يتلا ةمومحملا ةبلجلا الو
 لالخ ناكم لك يف تميقأ يتلاك سيراتم ةماقإل ناردجلاو حوطسلا كيكفتو قدانخلا
 فلخ تاهاجتالا عيمج يف ًامجح صلقتت (سودوناك) تناك امنيب ةريخألا عيباسألا هذه

 عراوشلاو تويبلا ىلع نولوتسي دونجلا ناك امنيبو ؛:ةيلاتتم ةيرئاد قدانخو رتاوس

 .(مرحلا)و سئانكلا نم رثكأف رثكأ وندت تاعافدلا ةرئادو ,ىرخألا دعب ةدحاولا اياوزلاو

 .ةديعس تناك دقلف ...لاب اذ ناك اذه نم ءيش ال نكلو

 ةيبشخ حاولأ نم عونصملا روجهملا تيبلا اذه فشتكا يذلا وه "'مزقلا" ناك

 قاقزلا وهو .(عوسي ونيف) عراش يف امجح ربكأ ىرخأ نكاسم نيب ارصح روصحملاو
 تحت (راصنأ) هيلع موقي يثالث نيصحت كانه ناك ثيح .(هدنارغ وبماك) طبري يذلا

 يجراخلا ٌدحلا نآلا ادغ يذلا جرعتملا (ايرفيا هردام) عراشب .هسفن "واوج توبا" ةرمإ

 دق ناكر... (سوووتاك١ تن ةطيخملا ةئادلا تضلقت نأ دع لامستلا ةيفان نه ةنيدملل

 (نويريراكلا)و ءلتحا دق ناك يذلا .(وبماكوم) لبج جونز عطاقلا كلذ ىلإ بحسنا

 دونهلا ادغو .اولتق دق اونوكي مل نمم (سليدور) و (اليدناريم) نم نومداقلا لئالقلا

 ىلإ ؛(ايرفيا هردام) سيراتم فلخو قدانخلا يف بنج ىلإ ًابنج نآلا نوشيعي دوسلاو
 دعب كانه ىلإ ًايجيردت اوبحسنا دق مهرودب اوناك نيذلا "واردب" (راصنأ) بناج
 ةنئاكلا تالبطصالاو بئارزلا دنعو (وبوبارت)و (وبوروكوك) يف دونجلا فحز مهفاقيإ

 رصبلا ريصق يفحصلاو "مزقلا"و "اهروج" تءاج امنيحو .(سودوناك) موخت دنع
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 يف ةريصقلا هتيقدنب ىلع ًاددمم ًاتيم ًاخيش اودجو ريغصلا نكسملا اذه يف ةماقإلل

 دق اوناك مهنكل .نكسملا اهيوتحي يتلا ةديحولا ةفرغلا يف هرفح دق ناك يذلا أجلملا

 املثم امهورخداف لسعلا نم ةروراقو (توهنيملا) قيقد نم سيك ىلع كلذك اورثع

 وينوتنا" ناك ةددحم ةفاج رابآ ىلإ ثثجلا لقنل_ ًامامل الإ اوجرخي مل .ءالخبلا لعفي

 وهو .قدانخلا رفحو سيراتملا ةماقإ يف ةدعاسمللو *,تامظعَم ىلإ اهلوح دق "افوناليف

 ,ةريثك تايرفح َْتَدّقُن دقل .هسفن لاتقلا هذخأي امم رثكأ عيمجلا تقو نم ذخأي ناك ام

 ناكم نم يضفي نأ ًابيرقت صخشلا رودقم يف راص ثيحب .ًاعم تويبلا جراخو لخاد
 نود_ عراش ىلإ عراش نم .تيب ىلإ تيب نم_ (هتنوم وليب) نم يقب ام يف رخآ ىلإ
 .دلخلا تاناويحو تايلحسلا نأش هنأش .حطسلا ىلإ دوعصلا ىلإ رطضي نأ

 هتعمس ةظحل دعبو .دري مل .اظقيتسم ناك نإ هتلأسف اهرهظ دنع "هزقلا" لملق

 عستي الأ داك يذلا قيضلاو روفحملا أجلملا يف ءرخآلا قصل دحاولا .مهتثالث مان .رخشي

 ةعونصملا نكسملا ناردج صاصرلا قرتخي نأ لهسلا نم ناك هنأل ًامانم هوذختي مل .مهل
 هانا اريقك طبت فناكةرارملا ةعيرودأل كلذك نينومسع نظلاو ةييدتحلا ناتوألا خم

 مايصلا ءارج نهولا اهب لح نأ دعب دربلا ةدش نم دعترت مهماسجأ تناك ثيحب ليللا
 . اهردص قصل ًاروكتم ناك يذلا رصبلا ريصق يفحصلا هجو "اميروج" َتْلَق .يرارطضالا

 طيخ هبشي باعللا نم عيفر طيخ ىلدتي هتفش نمو ؛ًاحوتفم همف ناك .همون يف ًاقراغ
 ةغلاب ةقرب عيفرلا لشولا تفشرو همف نم اهمف تندأ .هتيفافشو هتفاهر يف توبكنعلا

 وهو .ًائداه نآلا رصبلا ريصق يفحصلا هجو ىلع مسترملا ريبعتلا ناك .هظقوت اليك

 اي .نآلا فئاخ ريغ هنإ) :اهسفن تثدح .هظاقيتسا ءانثأ طق هيلع رهظي نكي مل ريبعت

 ًائيش لعفأ نأ تعطتسا ول ,هفوخ نم هصيلخت تعطتسا ول هآ ,نيكسملل اي ,نيكسملل
 ىف سجن هناب انهنل فرعا هنق ناك هتك كلل: ربا نينا فزت اعتب ل سحاام
 **:ًامح لثم .ًامئاد كانه ًامئاق فوخلا ناك اهعم ًاديعس اهلالخ ناك يتلا تاظحللا

 عمو .ًالجر ٌةأرما بحت املثم هبحت نآلا تناك اهنأ عمو .باذعلا ءوس هميست هبلق لخاد

 'اهروج" ْنإف .هّتصاخ ًةأرما قيشع وأ جوز لعجي املثم هّتصاخ تسمأ دق تناك اهنأ

 .اهنباو مأ لثم .هبعالت .هللدت ءهب ينتعت اهدَلَخ يف ترمتسا

 (مجرتملا) ىتوملا ماظع هيف ظفحت عدوتسم - ةمّظْعَم اهدرفم "تامظعملا" *

 (مجرتملا) . دوسألا نيطلا - ةأئمَحلا **
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 ًاليلق لفسألا هاجتاب تطغض نأ دعبو ءرصبلا ريصق يفحصلا يقاس ىدحإ تدتما

 هنإ اهسفن تثدحو .نقتحي اههجوب تسحأ لب ."اهروج" كرحتت مل .اهيقاس نيب تقلزنا
 املثم راهنلا حضو يف_ هنإو .ناكملاو نامزلا كلذ يف اهتعجاضم يف ةبغرلا ددصب

 .اهيف هلوخدل اهئيهيو اهترونت عفريو هلاطنب رارزأ كفيس ناك_ ليللا ةملظ يف لعف
 ىتح اهسأر نم اهندب يف ةراثتسا ةشعر ترس .اهتذل اهتزايح نم نقيتيو هتذل زوحيف

 برحلا ركذتت نأ ًةلواحم ,ءودهب اهعضوم ىف ةددمتم تلظو اهينيع تضمغأ .اهيمدق

 "اينيلدراس" نيتقيقشلاب ًةرّكفتم ؛رثكأ ال لئالق تاوطخ ةدعبم ىلع اهاحر ةرئادلا

 ةيانعلل ةوقلا ليلق نم نهيدل ىقبت ام نسركي نك يتاوللا ةوسنلا ةيقبو "انيراتاك"و

 خويشلابو ؛نيمئاق ًالظ ةحصلل نيراد رخآ يف اثيدح نيدولوملاو ىحرجلاو ىضرملاب
 ديدبتل تلاتحا ةليسولا هذهبو .مويلا كلذ لاوط ةمظعملا ىلإ ىتوملا اولمح نيذلا ىلازهلا

 رصتقت مل .ءازتخالاب روعش لك تدقف دقل .اهتايح ىلع ةدجلا لك ديدجلا ساسحإلا

 .اهنايتإ يف بغرتو اهنايتإ ةيفيك يف ركفت تناك لب اياطخ تناك لاعفأ نايتإ ىلع
 ١ نييبوق بانت ثرلا قم كناك نقولا جا ؟ةنيوس ؟ ةنردشمت ان[ ةانيدسفل كندح

 ىلعف .طق لبق نم اهتفرتقا دق نكت مل اياطخ .ركفلاو دسجلاب :فرغقت تناك ىندأ

 يعارذ نيب نآلا الإ فشتكت مل اهنإف كلذ لبق نيلجر ترشاع دق تناك اهنأ نم مغرلا

 نأ نكمي ًاضيأ دسجلا نأ_ اهقيرط يف (؟سيلبا وأ) برحلا هتعضو يذلا نئاكلا اذه

 تايعلا :دهملا ةبنهاي وعفا كامرا اضنأ رهو نأ نآلا تقرع دتلا نيه خوك
 . اهبناجب مئانلا لجرلا اذه نم اهسفن تندأ .ًاعابشا اهعبشي ناك هنأ ادب ٌراود ءساوحلل

 .اهرهظ ءازإ ةيناث لملق دقف "مزقلا" امأ .تعاطتسا ام ردقب همسج ىلع اهمسج تطغضو

 .اهأفد ًاسمتلم .ًالماش ًاريوكت ًاروكم ًاليئض ًاريغص ًائيش هب سحت نأ عيطتست تناك

 تاذ مانتس اهنأ اهربخأ ادحأ نأ طق ثدح ول .يزخلاب روعش لك تدقف دقل ؛لجأ

 اهباتنال ؛ًامزق امهدحأ نوك نم مغرلا ىلع .نيلجر نيب ةروشحم .وحنلا اذه ىلع موي
 اهترونت عفريس ناك اهجوز نكي مل ًالجر نأب اهربخأ ادحأ نأ ًةرم ثدح ول .عزفلا
 امهو ؛مونلاب ارهاظتم وأ ًامئان ءاهبناجب يقلتسملا رخآلا صخشلا نم ىأرم ىلع اهلانيو
 امهضعب نابحي امهنأب نيقصالتم نيمف ربع ًاضعب امهضعب ناربخيو ًاعم امهتذل نازوحي
 كلذ ذنمف .كلذ عمو .اهيديب اهينذأ تمصو حاضتفالاب تّسحأ "اهروج" تناكل .ًاضعب
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 رمألا نإف فوخلاو راعلاب رعشت اهلعج نم ًالدبو ؛ةليل لك ثدحي ام وه اذه ناك .ءاسملا
 ناقناعتي "مزقلا" امهآر امل :ىلوألا ةليللا يف .ةداعسلل ةبلجمو ًايعيبط اهل ادب
 اناك نإ امهلأس هّنِإف ملاعلا يف نيديحولا نيصخشلا اناك امهنأكو تالبقلا نالدابتيو

 املثم كاذنآ امهيدل ًازيزعو ًابوبحمو امهل ًايرورض ناك هنإف ءال .ال .هفارصنا نادوي

 .اقح كلذ ناكو .قباسلا يف ناك

 اهنأك تاقالطإلا تدب ةليلق ناوث ترمو .نارينلا ةفاثك تدتشا ةرغ نيح ىلع

 تثبل .ةرفحلا لخاد ىلإ رابغلاو بارتلا طقاستو .مهسوؤر قوف .رادلا لخاد رقتست

 .رايهنالا ءراجفنالا ,ةرشابملا ةبرضلا رظتنت ,اهينيع تقلغأو تروكت دقو "اميروج"
 ةيناث اهينيع تحتف نيحو .دعبأ ةفاسم ىلع ناك .ةظحلب كلذ دعب .قالطإلا نكلو

 اهزاتجت امهترظن تدب نيتللا نيتعمادلا نيتهودشملا نينيعلا لخادب قدحت اهسفن تفلأ
 .فوخ نم هيلع يضقم هبش ديدج نم ناكو ظقيتسا دق نيكسملا ناك .ًاقالزنا

 لعجو ضهن دق ناك .(اسوباك رمألا تبسح) :اهرهظ ءارو نم مزقلا توص ءاج

 ىلإ ةرظن ًاضيأ يه تقلأو اهيتبكر ىلع "اهروج" تماق .ةرفحلا ةفاح ربع رظنلا سلتخي

 سانلا نم ريثك ناك .هعضوم يف ًايقلتسم رصبلا ريصق يفحصلا لظ امنيب جراخلا
 .(هدنارغ وبماك) هاجتاب (موسي ونينم) ردح نوضكري

 .(؟نيرت اذام ؟يرجي يذلا ام .يرجي يذلا ام) :اهيمدق دنع هتوص تعمس

 نم نومداق مهنإ ."راصنألا" نم ةرشك) :باوجلا اهل ىنستي نأ لبق "ءزقلا" لاق

 .("واردب" عطاق

 نم ةرمز "اهروج" ترصبأ اهتحتف يفو ,بابلا تحتفنا ًاماق ةظحللا كلت ىفو

 تاردحنم ىلع هتقتلا دق تناك يذلا يتفلا (ريصنلا) كلذ مهدحأ ناك .لاجرلا
 .دونجلا لصو موي (وبوروكوك)

 دي دمل اومله ءايه ءايه) :اهلك تاقالطإلا تاوصأ ىلع الع توصب مهادان

 .(ةدعاسملا

 ىلإ هاداقو ةرفحلا نم جورخلا ىلع رصبلا ريصق يفحصلا "هزقلا"و "اهروج" تناعأ

 يذ ئرما يأ لعفت ْنأ اهرمأي ام لك يئاقلت وحن ىلع ذّقنت اهتايح لاوط تناك .عراشلا
 هيقت ْنأ ةلاحلا هذه لثم تالاح يف دهج يأ اهفلكي نكي مل اذهلو .ةوق وأ ناطلس
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 بورض نم برض يأ ءادأل سانلا عم بنج ىلإ ابنج لمعت نأو اهتيبلس نم اهسفن
 عم نآلا يهو اهأ هيب نهتا نولعفي اوناك ام ةيهام نع ًادبأ لات نأ نود تامهملا

 نإف (عوسي ونينم) تاينحنمو تاءاوتلا ربع هبناج ىلإ ودعت تناك يذلا لجرلا اذه

 ,ءاروو ًامادق .ًالامشو ًانيمي ,يرجي ناك ام فرعي نأ ديري كفني ال ناك .رّيغت دق رمألا

 ةمزلم تناك يتلا ةناسنإلا يه تناكو ,ةنيعم ءايشأ نولعفيو نولوقي سانلا ناك اذاملو

 كالهتسا يف هفوخل لداعملا لوضفلا كلذ ...هلوضف عبشت يكل ةبوجالا فاشكتساب

 اوناك بالكلا نأ (وبوروكوك) نم مداقلا يتفلا (ريصنلا) حضوأ .هابتنالاو ةقاطلا

 اوئش دق اوناك .حابصلا كلذ رجف ذنم ةربقملا يف ةنئاكلا قدانخلا ىلع ًاموجه نونشي

 ةيواز ىلع اولوتسا مهنأ ريغ قدانخلا لالتحا يف اوحلفي مل مهنأ عمو .نيموجه
 (كرابملا حيسملا دبعم) وحن مدقتلا نم مهنّكمي عقوم يف كلذ ببسب اتايو.( اتيشتاب)

 نأ ةيشخ سئانكلاو ةربقملا قدانخ نيب ديدج سارتم ةماقإ "وجاب" ررق دقلو .فلخلا نم

 سانلا عمج ىلإ مهاعد يذلا ببسلا وه كلذ .ةيناث رقهقتلا ىلإ ًارطضم هسفن دجي

 يتفلا (ريصنلا) ناك .انه ىلإ نودفي (ايرفيا هردام) يف اوناك نيذلا نيلتاقملا لعجو

 ةرثعتو رصبلا ريصق يفحصلا ثاهل عمست نأ عيطتست "اهروج' تناك .مهمامأ ودعي
 هنأ نم نيقي ىلع تناكو ؛(هدنارغ وبماك) دادتما ىلع رفحلا يف ُهلَلَرو ةراجحلا ىلع

 نآلا هنالباقيس اناك لجأ ."وجاب"ب ءركفت يه تناك املثم .ركفي ةظحللا كلت يف ناك

 .هدي رصعب تدرف ءاهدي رصعي رصبلا ريصق يفحصلاب تسحأ .هجول اهجو
 ره ةداعسلا يعمق قيقا ىقلا» ايلا كلو تي" رباب اها فق كك ن

 يذلا طورشملا هجولا يذ (ولكوباكلا) نع ًالوطم اثدحت دق رصبلا ريصق يفحصلاو اهنأ

 كلذ ذنمو .دونجلا رطخ نم ىتح دشأ امهبح ىلع ًارطخ لكشي هنأ ملعي امهالك ناك

 عطاقلا يف يأ ؛.(سودوناك) نم يلامشلا فرطلا يف ئجالم يف نائبتخي ًالظ ءاسملا
 رابخأ رخآ ءاصقتسال ةريصق تاوزغ يف جرخي "مزقلا" ناكو ء(ايلفا ادنزاف) نع دعبألا

 نم فقس تحت اًاجتلا دق اناكو_ امهغلبيل "مزقلا" هيف ءاج يذلا حابصلا يفو ."وجاب"

 (ايلف ادنزاف) مجاهي ناك شيجلا نأب_ (وبماكوم)لا فلخ (يوليا وتناس) يف حيفص

 ىتح قدانخلا نع عفاديس (ولكوباكلا) ّنأب رصبلا ريصق يفحصلا "ايروج" تربخأ

 اوناك (ايلف ادنزاف) نم نيجانلاو "وجاب" نأب اهسفن ةليللا يف اوملع مهنأ ريغ .توملا
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 ىلإ اهيف نارطضيس يتلا ةعاسلا تفزأ دقل :نذإ .نآلا طوقسلا ىلإ ةليآلا قدانخلا يف

 دق تناك يتلا ةداعسلا عزتنت نأ عطتست مل ةركفلا كلت ىتح ؛نكلو ."وجاب" ةهجاوم

 .اهماظعو اهدلج نأش اهنأش .اهدسج نم ًاءزج تدغ

 يذلا لجرلا نع فونخلاو رصبلا ٌرصق بجح املثم_ ٌةداعسلا اهنع تّبَجَح دقل

 نلقم:ارناك نيذلا كتلوأ قع ةداعلا وأ ةيزيجلاو نافآلا بجخ انلقفو هدد فاسق كناك

 اهلوخ رودي ناك ان ةيؤر. .سارتملا ةمانقإ فدنيب نوريسس وأ نرجرعي وأ نوضتكرب
 نم ضحملا ةزيرغلا وأ لقعلا وأ ةميلسلا ةرطفلا تناك نيذللا جاتنتسالاو ركفلا بيلقتو

 موي تاذ تناك يتلا ةقزألا :اهب طيحملا دهشملا نم امهصالختسا اهل حيتت نأ اهنأش

 ةاطغم ؛فئاذقلا رفحب ةمرخم ةحجرأتم ًالالت نآلا تسمأو ىصحو بارت نم تادادتمأ

 ...سيراتملا ةماقإل (راصنألا) اهعزتنا وأ ًافتن لبانقلا اهتقزم داوم نم ضاقنأب

 نآلا دعب ىّمَست نأ ليحتسي داكي يتلاو كانهو انه ضرألا ىلع ةددمتملا تانئاكلا

 ةوق ةيأ الو اهنويع يف رون يأ الو اههوجو يف ملاعم ةيأ قبتت مل ثيح ًءاسن وأ ًالاجر
 ”ايروج" مهتأر .ةايحلا ديق ىلع .ةذاش ةيثبع لعفبو ؛كلذ عم ىقبتو .اهتالضع يف

 مل يتلا ثثجلا نع مهزيست رذعتملا نم نوكي داكي هنأل .كانه اوناك مهنأ كردت نأ نود
 ددع يف ناك نينثالا نيب ديحولا قرافلاف .اهلقنل اوتأي نأ خويشلل ىّنست دق نكي
 هسسفن تقولا يف َرَث ملو تأر دقل .اهنم ثعبنملا نتنلا ةفاثكو اهيلع مئاحلا بابذلا

 نم كلذك صاصرلاب اهعرصم ىقلت تناك يتلاو اهقوف موحت تناك يتلا دوسلا روسنلا

 نوبقني مهمون يف نيرئاسلا هوجوك ةحلاك ًاهوجو نولمحي نيذلا لافطألاو ءرخآ ىلإ تقو

 اوفقوت امنيحو ةليوط ةفاسم اوضكر دق اوناك .نيطلا نم ًالتك نوغضمي وأ بئارخلا يف
 نأ ىلإ رصبلا ريصق يفحصلا ىلع ئكتت نأو اهينيع ضمغت نأ اهيلع ناك ًاريخأ
 .نارودلاو نارودلا نع ايندلا تفقوت

 ناكملا نأب "اهروج" كردت نأ لبق تقولا ضعب ىضم .اناك نيأ يفحصلا اهلأس

 ةريغصلا رودلا طيلخ نيب قيض قاقز وهو .(واوج واس) ناك صيخشتلا ىلع يصعلا
 يف ضاقنأو رفح كانه تناك .هدييشت لمكي مل يذلا دبعملا رهظو ةربقملا لوح ةمئاقلا

 سايكألا ءلمو رفحلاب ةقئاف ةسامح يف نيكمهنم سانلا نم دشح ناكو ناكم لك

 ترقنلا دستور تادقارلا:ييعسو لمرلاو دبر داب تنايراخلاو قيداصتلاو لستاولاو
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 جايس ناك ثيح كانه ماقي ناك يذلا رتاسلا هاجتاب تاناويحلا ثثج لب روخصلاو رجآلاو

 "اهروج" ينذأ نأ وأ .فقوت دق صاصرلا قالطإ ناك .ةربقملا دودح ْمّسَر دق داتوأ نم

 .ريدهلا ةيقب نيبو هنيب زييمتلا ناعيطتست ادوعت مل ثيحب ممصلا امهباصأ دق اتناك
 نم مغرلا ىلعو ؛كانه نكي مل "وجاب" نإ رصبلا ريصق يفحصلل لوقت تناك امنيبو

 اناك امع ارسفتسم امهل رأز روعأ ًالجر َنِإف ."افوناليف ويرونوه"و "وينوتنا" دوجو
 هنيلإ "اهروج" تتأ .شبني عرشو ضرألا رصبلا ريصق يفحصلا شرتفاف .نارظتني
 ءلم يف ديدج نم يه تكمهنا مث .لضفأ ًالمع هب يدؤي نأ عيطتسي يك ديدح بيضقب
 ديمرقلاو رجآلاو ةراجحلا علقل لوعم مادختساو اهل لاقي ثيح ىلإ اهلمحو سايخكألا

 .ًاضرعو ًالوط تادراي عضب غلب دق ناك يذلا رتاسلا ةيوقت ةيغب ناردجلا نم تاضراعلاو

 لمرلا موكي رصبلا ريصق يفحصلا ناك ثيح ىلإ يضم تناك رخآلاو نيحلا نيبو

 دق رانلا قالطإ نأب ظحالت مل اهنأ ىتح هنم ةبيرق تناك اهنأب ملعي هلعجت يكل ىصحلاو
 مل اهنأ امك .يوقلا سارتملا فلخ ىرخأ ًةرك داع مث ,فقوتو َتَفَخ مث ديدج نم أدب
 .سئانكلا ىلإ ىحرجلا نيلماح خويشلا رورم ةرثك ظحالت

 ةجوز ."انيراتاك" نهنيب تصّخش ةوسنلا نم ةعومجم تَمدَق لحارملا ىدحإ يف
 ةفرغمو دلجلا نم ليلقب ةاطغملا جاجدلا ماظع نم ًائيش 0 اهعلوانف "واوج ثوبا"

 امهنأ تدجو اهنأ ريغ "مزقلا"و يفحصلا عم ةيدهلا هذه مساقتتل تضمف .ءاملاب ةئيلم

 ةذهدعارا نيحانره ريغ نكلو ء ادعس انعم اوبرشو اولكا اضيا انهسنت ةضخلا ايطغأ دف

 ًافورعم ناكو ليوط تقو ذنم تدفن دق ماعطلا تازيهجت نأب نوكردي اوناك ذإ ةبجولا

 جاربألاو قدانخلا يف راهن ليل نيدوجوملا لاجرلل ًازوجحم ناك يقبتملا ليلقلا تاتفلا نأب

 .رانلا قالطإ ةرثك نم مهعباصأ تلكآتو دورابلا قورح مهيديأ تطغ نيذلاو

 جرب ىلإ تعلطت نأ فداص نيح هذه فقوتلا ةهينه دعب لمعلل اوت تداع دق تناك

 ريساومو (راصنألا) سوؤر تحَتَف .ام ءيش اهرظن ىعرتساف (كرابملا حيسملا دبعم)
 مسج ناك تالاقسلاو حطسلا ىلع ةماقملا سيراتملا نم ةلطملا شرلا قدانبو قدانبلا

 يف ًاقلعم كرت دق ,.دشار نم رغصأ نكلو لفط نم ربكأ يفارخ مزقب هيبش ريغص
 ,سوقانلا عراق ناك :هَتَقَرَع .سوقانلا جرب ىلإ يدؤي ريغص مّلس ىلع ةبيجع ةيعضو
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 صخشلا وهو .سئانكلا حيتافم ىلع ًامّيقو أظفاحو *اتْفَلَدْنَق لمع يذلا ءيمقلا ّحيشلا

 لح املك سوقانلا جرب يقتري ناك .(كرابملا ريغصلا) َدَلَج يذلا وه هنإ سانلا لاق يذلا

 ةالصو (يميرملا مالسلا) ةالصل ًايعاد سيقاونلا عرقي يك ءاسم لك ةيادب يف ليللا

 .نكت' مل مأ برح كاتق:تناكأ ءاوس اهولعت (ةقتوم ولبب) لك تناك يتلا (ةيدزولا]
 نم ةدكأتم "ايروج" تناك ذإ ,ًامتح سيقاونلا عرق دعب ؛قباسلا ءاسملا يف لتق دق ناك

 دحأل نستتي ملو ملسلاب قلعت دق همسج نأو هتباصأ دق ةصاصر نأ دبال .اهايإ اهعامس

 .هلزني نأ

 .يتيرق نم ناك) :جربلا ىلإ ريشت يهو "ايروج" بناجب لمعت ةأرما تلاق
 .(كالملا حانج هّسم نيح اهيف ًاراجن ناك ."وكوروك"

 تلظو .كلذك اهسفن ًةيسانتمو اهركف نع سوقانلا عراق ٌةيحنم اهلمع ىلإ تداع

 امنيبو .يفحصلا ناك ثيح ىلإ نايحألا نم ريشك يف يضم يهو رصعلا لاوط دكت
 (مرجلا) وحن اودع نايضمي "افوناليف" نيوخألا تأر بورغلا وحن ليق سمشلا تناك

 ةدع نم اودع ًاضيأ اومدق دق اوناك "واوج توبا"و "ريبكلا واوج"و "وجاب" نأ تعمسو

 ' .ثدحي نأ كشو ىلع ام ءيش ناك .دصقملا كلذ وحن تاهاجتا
 امنيح رصبلا ريصق ىفحصلا ىلإ ثدحتت ةينحنم تناك ريصق تقوب كلذ دعب

 ام ءرمألا ام) :لاق .هيلع ءاكتالاو تمصلاو عوكرلا ىلع ةيئرم ريغ ةوق اهتربجأ

 . تحرج له) :حيصي هتعمسو .هلك اهندب سسحتيو اهفتك نم اهب كسمي وهو (؟رمألا

 دق اهتمرب اهتوق نأ رمألا يف ام لك .ةصاصر اهتباصأ دق نكت مل .(؟تحرج له

 عفر وأ اهمف حتف ىلع اهل ةردق ال ًاولخ اهسفنب تّسحأ .ةأجف انين نم انقر

 دق ناك يذلا لجرلا هجو ىلإ رظنت تناك اهنأ نم مغرلا ىلعو .اهعباصأ نم عبصإ
 امهعاستا ىلع نيتحوتفملا نيتمهفتسملا هينيع ىلإو اهيلع ًاينحنم ةداعسلا ةيهام اهمّلع
 تناك اهنأ نم مغرلا ىلعو .لضفأ وحن ىلع اهاري يك هنم ةلواحم يف .نيتشمارلاو

 ناك .كلذ ىلع ةرداق نكت مل اهنإف .هنئمطت نأ اهيلع نأب ملعتو ًافئاخ ناك هنأب كردت

 هيدي كرفي ءاهيلع بتري ءاهسملي كانه "مزقلا" ناكو ءًافئاز ؛ًابيرغ .ًايئان ءيش لك

 (مجرتملا) . ةسينكلا مداخ - تْفَلَدْنَقلا *
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 يف_ رصبلا ريصق يفحصلا لثم_ اهلّبقي ناك هنأ اهل ادب لب ءاهرعش دّسمي .اهتهبجو
 نكلو .تتامل كلذ تلعف ول اهنأل ءاهينيع ضمغت نأ ددصب نكت مل .اهيتنجوو اهيديب

 .نيتحوتفم امهئاقبإ ىلع اهيف ةرداق دعت مل ٌةظحل تلح

 ءامسلاو ًاليل تقولا ناك .ةدّمجملا ةدوربلا كلتب رعشت دعت مل «ًةيناث امهتحتف نيح

 رصبلا ريصق يفحصلا دسج ىلع ئكتت ةسلاج تناكو ,لماك ردب ةمثو موجنلاب ةئيلم

 .ًاضيأ ادوجوم "مزقلا" ناكو_ هبلق تابرضو هتفاحنو هتحئار لاحلا يف تّريم يذلا_

 اهايإ امهتيؤر ىدل نالجرلا دعس مك .ةخئاد لازتال يهو .تظحال .اهيدي كرفي لازيال

 نم عومد تلطه ىتح نانحبو ةبحمب اهنالبقيو اهناقوطي امهب تسحأو ةيناث وحصت
 ًاليوط ًاتقو تيقب دقل :ًاكاهنإ كلذ ناك ءالك ؟ةضيرم مأ ةحورجم تناك له .اهينيع

 تناك انيق افنامهبت تناك للا هيت نآكلا ىف دعت لا اكاونت الديه ضرك
 نم ًايرج (راصنألا) ءاجو ةأجف تدتشا دق قدانبلا نارين تناك ءامغإ ةلاح ىف ةيقلتسم

 هذه عراشلا ةيواز ىلإ اهلمح ىلإ يفحصلاو "مزقلا" رطضاف .ةربقملا يف ةنئاكلا قدانخلا

 يف ماقملا سارتملا روبع اوعيطتسي مل دونجلا نأ ريغ .مهمادقأب لاجرلا اهأطي ال يكل
 راربفلاب نوذتاللاو ةربقملا' قة ءانخ: نم نوفذاقلا (زانضتالا): ناك :(واونج قاش) عراش

 تعمس .كانه دونجلا مدقت اوفقوأ نيذلا مه سئانكلا ةيحان نم اومدق نيذلا نم ريثكلاو

 اهفنأ رابغلا الم .ملاعلا رجفنا اديدحت ةظحللا كلت يفو ءاهبحي هنإ اهل لوقي يفحصلا

 دقف "هزقلا"و يفحصلا امأ ,حاطبنا ةلاح يف ضرألا ىلع ةاقلم اهسفن تدجوو اهينيعو

 نيدسجلا تحت تمثج .ةفئاخ نكت مل اهنأ ديب .ةمدصلا ةجوم ةوقب اهقوف امهب حيطأ

 .نيميلس اناك اذإ ام فشتكت يكل ةمزاللا تاوصألاب هوفتت نأ ةلواحم اهيلع نيددمتملا

 ىلا ىرخألا ضاقنألاو يشتملاو ةرانتحلا ةراسك اهعببس تامذدك ئوس ءىشأل لجأ

 ةددعتم .ةجئاه ,ةشوشم ٌةحيص ةةملظلا تّقش .راجفنالا باقعأ يف مهيلع تلطه

 اهادعاسو "مزقلا"و رصبلا ريصق لجرلا سلج .مهفلا ىلع ةيصعو تاقبطلاو تاوصألا

 يذلا ديحولا طئاحلاب نيشبشتم .اوناك ثيح مهتثالث ثبلو ,ءسولج ةيعضو ذاختا يف

 ؟ثدحي ناك يذلا ام .ثدح دق ناك يذلا ام .ةيوازلا كلت يف امئاق لازيال ناك

 ءيشلا نأ ريغ .وجلا قّرق ةبعرم تاخرصو تاهاجتالا لك يف ودعت حابشأ تناك

 اهسأرب تأكتاو ىلعأ ىلإ اهيقاس تبحس دق تناك ىتلا "امهروج" ىلإ ةبسنلاب بيرغلا

637 



 نم ةبخاص تاراجفنا عامس كلذك عيطتست تناك اهنأ رصبلا ريصق يفحصلا فتك ىلع

 عمست نآلا تدغو ؛ليوعو حاونو تاخرصو تاحيص نع ًالضف .ءانغو فاتهو كحض

 سانا تام اين زارت ةيركسع ةنانرم ةنحاو ةةويقتا

 تتفتلا .(اهب اوطاحأ دقل .اهوباصأ دقل ."وينوتنا وتناس" ةسينك) :"مزقلا" لاق

 لعفب ًائيطب ًاديعب قاسني ناك ناخد هبجحي ثيح قوف نم يتآلا تفاخلا ردبلا رون يفو
 نأ نود نكلو ؛كرابملا حيسملا دبعمل ةبيسهملا ةيجراخلا طوطخلا تأر .رهنلا نم مداق ميسن
 .(وينوتنا وتناس) ةسينك فقسو سوقانلا جربل ةيجراخلا طوطخلا ىرت

 تاخرصلا تءاج دقل .هتعمس يذلا لئاهلا ريدهلا ررصم ناك كاذ «نذإ

 تحت اوقحس نيذلا كئلوأو ةسينكلا طوقس عم اوطقس نيذلا كئلوأ نم تاحيصلاو

 ىلعأب حيصي رصبلا ريصق يفحصلا َلظ .َدْعَب اوتومي نأ نود اهرايهنا ءانثأ اهتراجح
 داشنإلاو كحضلا ببس نعو يرجي ناك امع ًارسفتسم .اهناقوطت هاعارذو .هتوص

 دونجلا !دونجلا .ةحرفلا مهترمغ نيذلا دونجلا نم مداق كلذ نأب "مزقلا" باجأف .نيقلطنملا
 رصنلا تافاته تناك ؟ةبرقملا هذه ىلع اونوكي نأ مهل ىنست فيك !نودشنيو نوفتهي

 يفو .قباسلا نم ىندأ عضوم نم ةمداق اهنأك تدبو ,تاهوأتلاب اهينذأ يف ةجزتمم

 دونجلا نم دشح ناك هتماقإ يف تدعاس دق تناك يذلا سارتملا نم رخآلا بناجلا

 مادقأ نع ديزي ال يذلا زّيحلا كلذ روبع كشو ىلع مهو ,نيدشنم .تاقلح يف نورودي

 .(ًاعم انتثالث توم ْنَأ ىسع ؛بر اي) :ةيعاد تلاق .مهتثالث نع مهلصفي يذلاو ةليلق

 ةدح يف ءوده ةرتفب ءاج دق هنأ ادب (وينوتنا وتناس) طوقس نأ بيرغلا نأ ديب

 ال مهتبواز يف نيثبال نولازيال مهو ءاوعمس .برحلا بيهل عيسوت نم ًالدب لاتقلا
 دق نكي مل ءوده لح مث .ًاديور ديور تفخت رصنلا تاحيصو ملألا تاخرص ؛نوكرحتي
 بيحنلا تاوصا ريغ ءيش ال ,ةيقدنب وا دحاو عفدم عّمَسِي دعي مل :ناثك لابل لئيم هاد

 يف اهل ادبو .ةحارلل ءاغتبا ةنده ىلع اوقفتا دق نيبراحتملا نأكو ؛كانهو انه نينألاو

 دق تناك اذإ امع ةركف ةيأ اهيدل نكت مل تقافتسا نيحو .تفغأ دق اهنأ نايحألا ضعب

 ةيمحم هسفن ناكملا يف اهسفن دجت تناك ةرم لك ىفو .ةعاس مأ تقولا نم ٌةيناث تضم

 ."مزقلا"و رصبلا ريصق يفحصلا نيب

 ام .مهنع ادعتبم ريسي (يكيلوثاكلا سرحلا) نم (ًاريصن) تحمل تارملا ىدحإ يف
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 :رصبلا ريصق لجرلا معق .مهدع رسفتسي "ميكاوي" بألا ناك ؟هدارأ دق ناك يذلا

 يف ودعي (يبموك) يروخ ءاج ةظحلب كلذ دعب .(ةكرحلا نع ةزجاع كنإ هتربخأ)

 جلا" اهسشل فلافو به( اوبأت لالا ةنيرغ ترضيك لزق هحميسو ةفلظلا
 ةدع ايبلع ىمخا نقل :ةكيش "اهروعت |« تيك نحلاا مضت حملا انعسب

 تار

 راسكنا لب .هيف بضغ ال يذلا هسفن بيرغلا توصلاب ”ميكاوي" بألا باجأ
 .( يعم امتنأ الاعت . انه ىقبت نأ بجي ؛نذإ) :نزحو ةبيخو

 بصتني هب تسحأو (؟ انه ىقبت يهو) :مغمغي رصبلا ريصق يفحصلا تعمس

 .رتوتي هندب لكبو

 كنإ ءنسح ؟برهت يك ًادج ًالتقتسم تنأ نكت ملأ .ًائداه نك) :ًارمآ يروخلا لاق

 ::(اعم امتنا ءايق .كتم ةملك ةرآ الي نكلو:نآلا كعصرف لات

 .اهيمدق ىلع ضهن نم لوأ تناك "اميروج" نأ ديب .ريسي "ميكاوي" بألا عرش
 ..انأ ...ةرداق ريغ "ايروج") :يفحصلا ةأتأتل ادح كلذب ةعضاوو اهاوق ةعمجتسم

 .اهيمدق ىلع ًالعف تفقو دق اهنأبو ,ةقيقحلا يف ةرداق تناك اهنأ هل َةنّيبمو (...انأ

 دي نم اهب كسمي رصبلا ريصقو .ودعت تناك ىتح ناوث الإ يه امو .يروخلا لظ ًةيفتقم

 يهو ءاهاحرجو اهالتقو (وينوتنا وتناس) ةسينك بئارخ طسو .ىرخألا نم "مزقلا"و

 .هتعمس دق تناك ام ةقدصم ريغ لازتال

 اهيف سيراتمو زيلاهد نم ةهاتم ربع (مرحلا) وحن مهدوقي ناك يروخلا نأ تكردأ

 همساب تقطن اهنا دبال .سوناف ءوض يف "وجاب" تحملف باب تحتفنا .نوحلسم لاجر

 هندب تلعج ساطع ةبون يف لاحلا يف رجفنا هّنِإ ذإ كلذب رصبلا ريصق يفحصلا ًةهبنم
 نم رمأل اذيفنت نكي مل انه ىلإ مهب ءيجملاب 'ميكاوي" بألا ءايق نأ ريغ .يوطني

 يف اوناك .مهتيحان رظني مل هنا لب .مامتها ىندأ مهرعي مل "وجاب" نأ ذإ ,.(ولكوباكلا)

 .(دشرملا) ةرجحب ةقحلملا راظتنالا ةرجح يهو ,تايراوحلاب ةصاخلا ةريغصلا ةفرغلا

 ةقوج ةيلخادلا ةرجحلا يف داتوألا نم عونصملا رادجلا ربع ىرت نأ "اهروج" تعاطتساو

 ريغصلا)ل نيتيبناجلا نيتروصلاو .تاعكار "ودارداوك ايرام" مألاو (سدقملا داشنإلا

 ىلإ ةفاضإلاب ؛كانه ناك راظتنالا ةرجحل قيضلا زّيحلا يفو ."ابوتان دسأ"و (كرابملا
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 نلعرب" نشل رات" نايتيتشلاو "انوتالبت ريووترم"و”ويدوعتا" نلك "عاب
 لباق ريغ ,يدايتعا ريغ ام ءيش "ميكاوي" بألا توص يف املثم اعيمج مههوجو
 ,"افوناليف وينوتنا" ىلإ هجوملا همالك "وجاب" لصاو .دبآ ءسئاي ,موؤشم .جالعلل
 دق :ًالصأ كانه نيدوجوم اونوكي مل مهنأكو ,ةفرغلا اولخد دق اونوكي مل مهنأكو

 نأ لبق سيل .دعب اوكرحتي نأ مهل ناك ام نكلو .ىضوف .ًةبلج ,تاقلط نوعمسي
 تالسنالا ,عيرسلا قورملا ,قالطنالا ةظحل تناك كلت :لجأ :كاذنآو .تارفاصلا قلطنت

 مث .بائتكاب هسأر "افوناليف وينوتنا" زهو (ولكوباكلا) فقوت .بلاعثلا ثانإ لثم

 صخش طاقتلال الو ىتح .ببس اهيأل ضكرلا نع اوفقوتت ال) :ةيناث "وجاب" ثدحت
 متغلب اذإو .برلا ىلعو كلذ ىلع دمتعي ءيش لك .مكتاوطخ مسرتل الو ىتح .طقسي

 .(ةصرف مكيدل لقألا يف .نوجنتسف بالكلا مكظحالي نأ لبق رهنلا

 ...ًاقلطم جورخلل ةصرف تنأ كل ىنستت نل نكلو) :نئي وهو "افوناليف وينوتنا" لاق
 ُثبشت .بحتني ناك .(بالكلا ركسعم ىلإ كعم يضمي رخآ صخش يأ الو تنأ ال
 ناك اذإ امّيسالو ,"هتنوم وليب" ةرداغم ديرأ ال انأ) :هيلإ لسوتو (ولكوباكلا) يعارذب

 .(!"وجاب" اي !"وجاب" اي .ينم رثكأ انه كيلإ وعدت ةجاحلا .كسفنب كتيحضت ينعي كلذ

 :باضتتقاب لاقو جاعزنالا نم ءيش عم "وينوتنا" ةضبق نم (ولكوباكلا) صلق
 .(كلمع يف حالفلا عيطتست نلف كلذ دعب امأ .ءايضلا علطي نأ لبق كلذ ذيفنت بجي)

 كانه نوفقي اوناك نيذلا "مزقلا"و رصبلا ريصق لجرلاو "اميروج" وحن تفتلا

 نوعيطتسي ال اوناك ام صخش ىلإ مهتثالث ًازواجتم ثدحتي هنأكو لاق .نيلولشم
 يف ."ايلف ادنزاف" ىلإ ًالوأ ."دشرملا" ةبغر يه كلت نأل كلذك نوبهذتس متنأ) :هتيؤر

 ىتح نورظتنت فوس نايبصلا مكربخي ثيح كانهو .نومثاج متنأو يأ ءيدنه قسن
 السب نوربعت فوسل .رهنلا ىلإ ًالوزن ركسعملا ربع نوقرق كاذنآو .تارافصلا قلطنت
 .(برلا ةئيشم كلت تناك اذإ

 شعتري وهو "اميروج"ب طيحت هعارذو فقاولا رصبلا ريصق لجرلا ىلإ رظنو تكس

 انتيح ال .كاذنا ال :نآلا نيطغا) اهسفت ةتوضلا ةريبنبهل "وجاب" لاق ةقرو لكم

 سيل .كبلق يف ًانيكس نوزرغيس مهنإف كاذنآ تسطع اذإ .تارافصلا راظتنا يف نوكت

 . (دشرملا ؛كرابملا حيسملل ًادمح .كتاسطعل ةجيتن عيمجلا اورسأي نأ ًالدع

 نك 6 #6
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 ."اريفيلوا" بيقنلا لسارم ىري ملح ةرمغ يف هنإف "زولوك" يدنجلا مهعمسي امنيح
 حابصلا اذه هآرو ,تقولا ضعب ةسلخ سوجي هآر دق ناك نوللا بحاش يتف يدنج وهو
 .(سراب_ ازاف) رهن بناجب ةدوجوملا رابآلا برق ةراجح ةموك فلخ ضبر دقو طوغتي
 امهحمل نيذللا نيضيبألا نيفدرلاو نيواطلملا نيقاسلا كنيت ًةروص هتركاذ يف عبط دقل

 0  .هناوعدي امهنأكو رجفلا ءاوه مامأ نييراع

 يدنجلا بيضق بلصتي ثيحب ةيويحلاو تابثلاو حوضولا نم ةجرد ىلع ةروصلا نإ

 سيل رشابملا هلعف در ّنِإ ثيح ًادج ةمراع هتبغر نإ .هظقويف .هتزب تحت خفتنيو "زولوك"
 مغرلا ىلعو هنم ةبيرق تاوصا عامس عيطتسي هنأ نم مغرلا ىلع .هتيقدنبب كاسمإلا

 هيدي عفري لب .نيينطولا تاوصا تسيلو ةنوخلا تاوصا اهنا كاردإ ىلع ربجم هنا نم

 بيقنلا لسارمل نيروكملا نيفدرلا ىركذ ببسب جاتهملا هبيضق دّسميل هلاطنب رارزأ ىلإ
 اذإف ؛ًادج ناد ودعلاو حوتفم عقص يف ديحو هنأ هلابب رطخي ةرغ نيح ىلعو ."اريفيلوا"
 ثدح يذلا ام .هقلح ىلإ هبلق دعصيو هيف ةلضع لك بلصتتو هرخآ نع ظقيتي هب

 نأ ديج حوضوب نآلا ىري هنإ :هولتق دقل ؟"وينيدلوبويل" اولتق له ؟"وينيدلوبويل"ل
 نإ .هنولتقي اوناك مهنأ كاردإ وأ راذنإ ةحيص قالطإل ىتح تقولا هل نستي مل سراحلا

 لصفي يذلا اذه يلاخلا ضرألا عقص يف ةسارحلا هكراشي يذلا يدنجلا وه "وينيدلوبويل"

 قيدصلا وهو ,.ةسماخلا ةاشملا ةبيتك ركسعت ثيح (سراب_ ازاف) رهن نع (اليفافأ)

 .ءانع لقأ ةسارحلا يلايل ودغت كلذبو هعم مونلا بوانتي يذلا بيطلا

 اذه قوفو .دادزت اندادعأ نأب اونظي يكل :ةبلجلا نم ديزملاو ديزملا) :مهميعز لوقي
 ال يكلو نيمداق مأ نيبهاذ اوناك نإ اوفرعي ال يكل بارطضالا مهفوفص يف اوعيشأ هلك

 .(رهنلا هاجتاب رظنلاب ريكفتلا وأ تقولا مهل ىنستي

 .(؟يقيقح بخص ةراثإ ىنعت ."وجاب" اي ,ىرخأ ةملكبو) :رخآ توص لوقب
 طسو كانه حطبني "زولوك" نإ .انه "وجاب" ءنذإ .(!"وجاب") :"زولوك" ركفي

 ارنسعجم ١ !ذ| :دمألا نوصتق دام ان ةيلع نوفتشس نيالا ( ذانضنالا)ن اطاحم :ناكماللا

 عاطق سرشأ نم دحاو دجوي هنم ةينادلا حابشألا كلت يف نأب هكاردإ ىدلو .هدوجو

 هلعجي داكي هب سحي ًاعوزن نإف ,ىمظع ةزئاج ةبائثمب وهو .(سودوناك) لك يف قرطلا

 نا هناش نم كلذ نإ 'ةضاضرب نست ضعرلا فيو هعبق اني ةاسمل ةيمدت ىلع نق
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 فوسلو ."راكسوا" لارنجلا باجعإو "سوريدم" ديقعلا باجعإ .عيمجلا باجعإ هبسكي
 تحت هكولسو هتمدخ لوط نا نم مغرلا ىلعف .اهايإ هراظتنا لاط فيرع طويخ هنوحنمب

 نولصاوي هءاسؤر نإف ةيقرت ىلع لوصحلل ديعب نمز ذنم هليهأتب نيقيلخ اناك رانلا
 الواحم ةريثك تارم طبض دق هنأب ةفيخسلا ةعيرذلا ىلإ نيدنتسم هنع كلذ بجح

 ريدي ."ةضيغبلا ةئيطخلا" "ودرازيل" بألا هيمسي ام هعم اوبكتري يك نيدّنجملا ةياوغ
 مهنأ لصح فيك .نيثالث .نيرشع :تاماقلا حمالم يفاصلا ليللا ءوض يف ىريف هسأر

 .طقف هينيع كيرحت ىلع ًارصتقم ءلواحي وهو هوري مل ةزجعم ةيأب ؟مهمادقأب هوؤطي مل
 مامأ ةشوشم ةروص اهنوك ودعت ال يتلا هوجولا كلت دحأ ىلع ةريهشلا ةبدنلا نيبتي نأ

 اوفذقي نأ مهيلع نأب نيرخآلا ارّكذم كلذ يف بير ال ؛ثدحتملا وه "وجاب" نإ .هيرظان
 مهرذحيو ,ربكأ ةبلج ثدحي فوس كلذ نأل مهقدانب قالطإ نم الدر ثيفاتيدلا عباصأ

 ةقيرطب مهايإ ًاعدوم هعمسي .كلذ وه لعفي نأ لبق هترفاص مهنم يأ قلطي الأب ةينا
 يفتختو حابشأ ىلإ ةعامجلا قرفتت .(دشرملا ؛كرابملا حيسملل ادمح) :كحضي هلعجت

 .ةبيتكلا ركسعم هاجتاب
 اهبوصي .اهعفري هتيقدنبب كسمي .هيمدق ىلع فقي .كلذ نم لوطأ ددرتي ال

 مغرلا ىلع ؛حزحزتي ال حادقملا نكل .رانلا قلطيو (راصنألا) هيف يفتخي يذلا هاجتالاب

 يف هقيفر ةافول ًابضغ ضتخي ,قصبي ,متشي .ةوق نم هيدل ام لكب هرصعي هنأ نم

 لواحيو ةيناث هتيقدنب بصني (؟كانه تنأأ ."وينيدلوبويل:) :مغمغي امنيبو ,حالسلا
 ل ايتاب اهقلبيل ءلمعت يكل ةيقدنبلا ضخي :ةسكلا ببن ةعاضصر ةلطيننا كيدح وي

 لوخد نم اونكمت دقل :ةنعللا .ةددعتم تاراجفنا عمسي هب اذإف «نآلا رشحنت : نأ اهنكم

 .ماينلا هع اقدتضا قس يك تيمانيدلا عباصأ نوفذقي مهنإ .هتطلغ اهنإ :كيتسعملا

 .وه هتطلغ يهو هءاقدصأ نورحني مهنإ ؛ةسلابألا رهاوعلا دالوأ :ةنعللا

 اذه اوغلبي نأ ءالؤهل ىنست فيك .هقنحو هبارطضا ةجل يف وهو لعفي ام يردي ال
 نأ وه_ مهعم "وجاب" ْنِإ ذإ ءكلذ يف بير الو_ ببسلا ؟دحأ مهفشتكي نأ نود عضوملا

 يكل نيينطولا قدانخ ربع مهقيرط اوقشو (سودوناك) نم اوجرخ (راصنألا) ءالؤه

 يذ ركسعم ىلع موجه نش نم "وجاب" نّكم يذلا ام .ةرخؤملا نم ركسعملا اومجاهي
 هلتحت يذلا عطاقلا ءاجرأ لك يف ةمث ؟ريغ ال ًالجر نيثالث وأ نيرشعب يدنج ةئمسمخ
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 هنإ .لئاه ريدهو .تاقلطو ,كاذ وأ هاجتالا اذه يف نوضكارتي سانأ ةسماخلا ةاشملا ةبيستك

 مل اذامل ,ًاريذحت قلطي مل اذامل هنولأسيس نيح مدقيس ريسفت يأ ؟هب لحيس يذلا 20

 اذ نم ؟"وينيدلوبويل" اولتق امنيح ًاقالطإ ءيش امّيأ لعفي وأ ,خرصي مل ,ةصاصر قلطي
 ؟سبحلاو ديلا بحس تابوقع نم ةديدج ةلسلس نم هصلخي فوس يذلا

 هفنأ برق ةصاصرلا قرق .قلطنتف .ىمعأ بضغ يف ًايوق ًادش ةيقدنبلا ىلع دشي

 ةلوافت هل ليفتو.:تلدع دق ةحالس ةعطق نا ةحيني .ادح ةيماخ ةوراب ةقلكن هيطنغشف

 لاجرلا ةرثك ءازإ ىتح روهشلا هذه لاوط ,نيرخآلا نم ضيقنلا ىلع طق هدقفي مل يذلا

 وه ام يردي نأ ريغ نمو .ًاعيمج اهنم نوناعي ىتلا ةعاجملا ءازإو مهعرصم نرقلي نيذلا
 اهميقي يتلا ةيومدلا ةيلافتحالا هذه هاجتاب ةحوتفملا ضرألا ةحسف ربع ودعي لعاف

 ءاوهلا يف ةيقبتملا عبرألا هتاصاصر قلطيو .,نولعفيس مهنإ اولاق املثم ء(راصنألا)

 نكي مل هنأ ىلع ًاناهرب نوكتس هتيقدنبل رارمحالا دح ةيماخلا ةروساملا نإ هسفنل ًالئاق

 ؟ "ويت دلوبوسلا) :لزسيو».هبسأرب ىلع قوبويو رجعي .لئاستي انك هنابو اننا
 ةيناع ىلاو ةقلكو ماما نسرألا نسسسحسو ا سكول دوبل

 همف نم ءىقلا قاذم قصبي .ةسلابألل اي .هزهي .هسملي ."وينيدلوبويل" هنإ معن
 هتبقر اورحن دقل ,هتبقر يف ةيدم اوزرغ دقل .هفوج يف ام فذق نع هسفن عنم لواحيو

 :لوقي»ةيمو سار لقم هسار لدي هيطبإ نم هعفري نيحو ءلمح ةبقرب نولعفي املثم

 ,هقيفر عرصم ءازإ هبضغو هنزح نع ينثني نأ ريغ نمو ؛(ةسلابألل اي ,ةسلابألل اي)
 "اريفيلوا" بيقنلا عنقي فوس كلذ ْنإف ةثجلا ًالماح ركسعملا ىلإ داع ول هنأ هلابب رطخي

 مدقتي .لتاقو مواق هنأبو ,قرطلا عاطق ءاج امنيح هعضوم دنع ًامئان نكي مل هنأب
 طسو .عمسيو هرهظ ىلع لومحملا ”وينيدلوبويل" دسج ةأطو تحت ًارثعتم .ءطبب

 اهعبتت ؛بيرغ ريطل ذافنلا ةيلاعلا ةخرصلا .ركسعملا نم ثعبنملا حايصلاو تاقالطإلا

 ,ركسعملا نوسووهملا ةنوخلا لخدي اذامل ؟هلعف نووني يذلا ام .تارافصلا اهنإ .تايرخأ

 تحت ليامتي ؟نونجم وحن ىلع تارافصلا خفن يف نوعرشي مث .تيمانيدلا نيرجفم

 .حاتريل فقوتي نأ هل ريخلا نم نكي مل اذإ ام لءاستيو "وينيدلوبويل" دسج لقث
 :ركسعملا لخاد يف اهبانطأ ةبراضلا ىضوفلا هلهذت خاوكألا نم برتقي امنيبو

 لك يف ايئاوشع صاصرلا نوقلطي .ًايساق ًاظاقيإ تاراجفنالا مهتظقيأ دقو .دونجلا
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 ضرفل ةلواحم يف طابضلا امهقلطي نيذللا ريئزلاو خارصلاب نيهبأ ريغ ؛تاهاجتالا
 هَّنِإ ىتح كلذ ءارج "زولوك" قعّصي ."وينيدلوبويل" شعتري ةظحللا كلت يف .ماظنلا
 !قرخأ ديلب نم هل اي .ًايح سيل هّنِإ .الك .هبناجب ضرألا ىلع وه يوهيو هنع ىلختي
 كلجز "لوركا ركفي وحلا كلذ ىلع. اهتريف ةقحلا تباضأ ةضاصربزثا ناك كلذذ

 ار ةيدملا كلت: ( "نيكي دلوبوبلا اين ةليللا هذه يتاح اهببف تذقتا ىعلا ةيتافلا ةزملا نه

 اي اركش) .اهيلع همسا لمحت تناك امبر ةصاصرلا كلتو .اهب دوصقملا وه ناك

 ةنأ ول نوكشس ةنيحألا ةنيقلا أب اركنم وه فيح ضرألا ىلع ةديع 11" ونتي ةلويوبلا

 دعب هرم ةخودلا هّسأر ريدتو قنحلا هلخاد يف لمتعيو .وه هتبيتك دونج نم ةقلط ىقلت
 لواحي مأ رانلا قالطإ ىشالتي ىتح وه ثيح ىقبي نأ هيلع ناك نإ يردي ال وهو ,ىرخأ
 .نمثلا نكي امهم حخاوكألا غولب

 يف حملي هب اذإف ؛لعفي نأ هيلع ام نأشب ملأ هحربي هعضوم يف ًاحطبنم لازيال
 نيتروص نوللا قرزأ ًاضيمو ودغتل لالحنالاب ةذخآلاو لبجلا حفس ىلع ةميخملا لالظلا
 امنيح (!ينادعاس الاعت !ةدجنلا) :حيصي نأ ددصب هنإ .هوحن ناعرهت نيتماقل نيتيلظ

 نايدترم امه اذإ ام ىري يك قارتحالا دح هينيع دهجي .هترجنح يف هتحيص كش دّمجي

 جرخأو همك نع هعيقدني لزلا دق ناك فاك ريغ ءايسلا قكلؤ هال مأ ةيركسع ةزب

 نالجرلا غلبي نيح يمرلل اهئيهيو هتيقدنب وشحي نآلا وهو ,.هتبيقح نم شيطارخ سيك

 بوص ديدش برق نع رانلا قلطي .يدنج امهنم دحأ ال :ًامات هقوف نوكي داكي ًاعضوم

 توصو ةيناويحلا لجرلا ةرخش عمسي هتقالطإ يود عمو .فده ريخ لّكَشملا لجرلا

 ىبأي دانز ىلع هعبصإ طغضي :ديدج نم هتيقدنب رشحنت مث .ضرألا ىلع هدسج ماطترا
 .ةلمغا ديق حرحزتي نا

 عفدنيو هيديب هتيقدنب ,.هنيع تقولا يف .عفري امنيب بناج ىلإ زفقيو ةميتش قلطي

 نإ .هقوف هسفنب فذق دق نوكي «ةيناث مودي ددرت دعب ءيذلا (ريصنلا) هاجتاب ةوقب

 يتلا ةوقلا تارابتخا يف لوطلا ديج عاب هل ناك دقلو ,يديألا كارع يف ديج "زولوك'

 هسأربو ,ههجو حفلت ةثهاللا ةراحلا لجرلا سافنأب رعشي ."اريفيلوا" بيقنلا اهمظن

 .همصخ يعارذ نع ًاثحاب مهألا ءيشلا ىلع همامتها "زولوك" زكري امنيب ًاحطن هحطني

 عم ؛هسأرب هل اهليكي يتلا تاحطنلا هذه يف نمكي ال رطخلا ىتأم نأب كردي وهو .هيدي
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 .هيدي ىدحإل دادتما اهنأك ةئتانلا ةيدملا ةرفش يف لب ,ءقحام كدم تابرض هبشت اهنأ

 قزمتي هلاطنب عمسي امهب ناكسمتو لجرلا يغسر ىلع هادي رشعت امنيب ؛عقاولا يفو

 هسأرب همصخ رخآلا وه "زولوك" حطني امئيبو .هذخف يف زرغت ةداح ةيدم ةرفشب سحيو

 ناوية ناو دفن نأ لجأ نم هتوق لكب حفاكي هنإف مئاتشلا هيلع بصيو هضعيو

 3 قئاقدلا وأ ين :اوثلا ددع نع ةركف هيدل تسيل .رطخلا نطوم يه ىتلا ديلا هذه يولي

 هلفا ةوارخب تا نئاخلا نأ ةأجف كردي هنأ ديب ءعارصلا اهقرغتسي يتلا تاعاسلا

 "زولوك" قصبي .هتضبق تحت ةوخر ليحتست اهيلع ضباقلا عارذلا نإوو 0-- هتمهو
 اريصتلا| نأ نم مغرلا ىلعف لجأ .(نئاخ اي تيهتناو تم دقل .تحكن دقل) :

 نأب "زولوك' رعشي اريخأو .عارصلا نع ىلختي ٠ .رتفي هنإف حطنيو ا

 نيح هقوف هسفنب فذقيو نئاخلا نطب يف هتبرح زرغي نأ كشو ىلع وهو .ناتقيلط هيدي
 ةبدنلا يذ خفتنملا هجولا ىلع_ لوألا ءايضلا علطو ةملظلا تحازنا دقو_ هرصب عقيب

 ("وجاب") :ءاوهلا يف ةمئاق هتبرحو "زولوك" ركفي .هلوط ىلع دتم يتلا ةعينشلا
 تنأأ !"وجاب") :خرصيو .ًالاعفنا قلفني هردص داكي .ءاوهلل انادشن ثهلي .هانيع فرطت

 هباوص راط دقو "زولوك" فتهي .هيلإ رظني ,ناتحوتفم هانيع ؛ًاتيم سيل هّنإ .(؟ "وجاب"
 لصاوي (ريصنلا) نأ عمو .(؟"وجاب" اي يريسأ كنأ ينعي اذه له ؟"وجاب") :ًاحرف

 وهو ًارخاس "زولوك" لوقي .هتيدم عفري نأ لواحي .لئاق وه امب يلابي ال هنإف هيلإ رظنلا

 ..نا لواحي امنيب هب هباي ال هنإ الك .(؟لتاقت نأ ديرت لازت الا) :هردص همدقب سودي

 ديلا نم ةيدملا سفري وهو ”زولوك" كحضي .("وجاب" اي كسفن لتقت نأ ديرت كلعل مأ)
 . (انصاصتخا هنإ .نئاخ اي كصاصتخا نم كلذ سيل) .ةيخترملا

 "زولوك" ىلمتي .هلتق نم ىتح مظعأ ةلوطب ىلع يوطني لمع ًايح "وجاب" رسأ نإ
 يف ةصاصرب باصم ًاضيأ وه هنأ ريغ .ًاضوضعم .ًاشدخم .ًامروتم :(ولكوباكلا) هجو

 دنع دودمم "وجاب" نأب قدصي نأ "زولوك" ردقي ال .هرخآ نع مدلاب عوقنم هلاطنبف .هقاس
 ىلع اددمم اهيف هحملي يتلا ةظحللا يفو ءرخآلا (ريصنلا) نع ًاثحاب تفلتي .وه هيمدق

 مهل حولي .نوبرتقي دونج ةدع ظحالي «دعب تفل هلقلو :ةنطيناقكسف ةاديو نطرألا

 :(1"وعابا قرشا كفل "رهاب"! "وهات" هنا) :مومحم لاعفناب

 .هيمدق صمخأ ىلإ هسأر ةمق نم مهنويعب هوصحفت ؛هومّمشت ؛ ويل دعت

 مهعيمج نإ ذإ_ اهنم ريثكلا ال .تاسفر عضب هل اوددس نأ دعبو ؛ةيناث هوسملتو
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 "وجاب" نورجي دونجلا نإف -"سوريدم" ديقعلا ىلإ ًايح هذخأ ريخلا نم نأ ىلع نوقفستم
 ام ناعرسو .ديجمتلا ةبترم ىلإ ىقري راح بيحرتب "زولوك" لبقتسي .ركسعملا ىلإ رج
 ."وجاب" َرَسَأ دق هنأو مهومجاه نيذلا قرطلا عاطق نم ًادحاو عرص دق هنأ أبن رشتتني

 هينذأ نومكلي .هتقناعمو هرهظ ىلع تيبرتللو هتئنهتلو هيلع ةرظن ءاقلإل عيمجلا يتأيف

 ىلع نزحلاب سحي هنأب مغمغي .هتراكيس مزالم لعشيو ؛ءام تادازم هنوحنمي ,ةبحمب
 .هذه دجملا ةظحل ءازإ لاعفناب يكبي ةقيقحلا يف هنأ ديب ."وينيدلوبويل" نادقف

 يف هنأكو .ةداّيقلا رقم "زولوك" لوخد ءانثأ .هتيؤر "سوريدم" ديقعلا ديرب

 مويلا يف ”سوريدم" ديقعلا كلمت دق ناك يذلا مدتحملا بضغلا ركذتي ال هنإف ,ةبوبيغ

 نَم ىتح نثتست مل تاخيبوتو تاديدهتو تابوقع لكش ذختا بضغ وهو_ قباسلا
 نكي مل لوألا ءاوللا نأ ةقيقح لايح طابحإلاب هروعش ببسب_ بيقن وأ دئار ةبترب ناك
 ةوكي نا هناش روم نأ عيمجلا ٌبسَح يذلاو رجفلا دنع نش يذلا موجهلا يف كراش دق

 تناك يتلا عضاوملا عيمج ىلع ءاليتسالا نم نيينطولا نّكميس يذلا ريخألا عافدنالا

 ديقعلا نآاب تيعز اهنا دع ىلا تعشتا تاعئابتلا نا لي .:ةنوخحلا ةرطيسس تعا لارنال

 موجهلا نشب لوألا ءاولل حمسي مل ريخألا نأل ”راكسوا" لارجلا عم رجاشت دق ”سوريدم"

 قدانخ لتحا دق "ايفوغ" ديقعلا ةرمإ تحت عوضوم ا يناثلا ءاوللا نأب ملع نيح هنأبو
 امك .ًارسك همشهو ًاضرأ هتوهق حدقب فذق "سوريدم" ديقعلا ٌنِإف ,ةربقملا يف نيسووهملا
 ةمسللا تاباصإلا ببسب موجهلا ةماعلا ناكرألا تفقوأ امئيح هنأب تدافأ تاعئاشلا نأ

 ليللا لولح عم يدناربلا برش "سوريدم" ديقعلا إف ةنوخلا اهادبأ يتلا ةبراضلا ةمواقملاو

 .هب لافتحالا يعدتسي ام كانه نأكو .ةبسانملاب لفتحي ناك هنأكو

 طباضلا هجو نإ ."سوريدم" ديقعلا خوك هلوخد ةظحل كلذ لك ركذتي "زولوك" نكل

 امك ؛هتئنهتل بابلا دنع هرظتني ال هنإ .ًابضغ رجفني نأ كشو ىلع لوألا ءاوللا رمآ

 .يطلل لباق تاركسعم دعقم ىلع سلاج وه .لعفي نأ هنأش نم نأ "زولوك" بسح
 نم رظنلا "زولوك" صصلتي ؟"وجاب" ؟هب خرصي يذلا اذ نم .مهدحأ ىلع بابسلا بصي

 بحاشلا هجولا حمليف ةيبناجلا مهروص نيب نمو خوكلا يف طابضلا دشح روهظ نيب
 .اتيم سيل هنإ .ديقعلا يمدق دنع ًايمرم .هلوطب هّقشت ىتلا نوللا ةيقيقعلا ةبدنلاو

 ةركف ال يذلاو مامتها ىندأ ئرما يأ هيلوي ال يذلا "زولوك"و ؛نيتحوتفم فصن هانيع
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 ,فارصنالا يف ةبغرب سحي يذلاو هلجأ نم انه ىلإ هب اوؤاج يذلا ببسلا نع هيدل
 يف ةمسترملا ةرقتحملا ةيئانلا ةرظنلا بير الب اهدرم ديقعلا جازم ةدح نأب هسفن ثدحي

 ىلع موجهلا لب .ببسلا وه كلذ سيل ,نكل .ًاسرفتم هيلإ علطتي وهو "وجاب" ينيع
 .الجر رشع ةينامث لتق دقف :ركسعملا

 اهقلطيو هنانسأ قبطي وهو (!رشع ةينامث !رشع ةينامث) :ًامدتحم ديقعلا خرصي
 مويلا يضقن لوألا ءاوللا يف نحن كئلوأ !ًاحيرج نوثالثو اذك) .ةميكش ضّضعي هنأكو
 نم مكتباصعب متنأ نوتأت مث ؛براحي يناثلا ءاوللا امنيب اناصخ كحن انه هتمرب نيعللا

 00 .(مهب اهنوعقوت امم رثكأ تاباصإ انب نوعقوتو نيخّسفتملا
 نأ .هعله ةرمغ يف ,ليختيو .(ايكاب رجفني فوسل) :هسفن "زولوك' ثدحي

 قرطلا عاطقل حاتأو هعقوم يف مانيل بهذ دق هنأب ام وحن ىلع فشتكي فوس ديقعلا

 عرشيو هذعقم نم لوألا ءاوللا رمآ طباضلا زفقي .ريذحتلا قلطي نأ نود هب رورملا

 "زولوك" ةيؤر ةيبناجلا مهروصو طابضلا روهظ بجحت .هيمدقب ضرألا برضو سفرلاب
 ةبدنلا تربك دقل :ةيناث (ريصنلا) هجو ءناوث دعب :ىري هنأ ريغ .ضرألا ىلع يرجي ام
 نع ةيانك وه يذلا هجولا كلذ .هتمرب قيرطلا عطاق هجو ةيطغم ,رثكأف رثكأ ةيزمرقلا

 .نيتحوتفم نالازتال هينيع نأ ديب .لكش الو ءاهل ءاميس ال لحولاو بارتلا نم ةلتك
 نم عيفر طيخ ليسي هيتفش نمو .ادج ةنيهملاو ًادج ةبيرغلا ةالابماللا كلت امهيفو

 .يومد قاصب

 نأ كشو ىلع هنأب نيقي ىلع وهو "سوريدم" ديقعلا يدي يف فيس "زولوك" رصببي
 ةبنقر ىلع *هتلسأ ةحارإ ىلع ديزي:ال هنأ ريغ:.ةمحرلا ةنعط "وجاب" ىلإ هدسي
 يتونهكلا لالجإلا ريسأ هسفن "زولوك" دجيو .قبطم تمص ٌخوكلا دوسي .(ريصنلا)
 .طابضلا ىلع ميخي يذلا هسفن

 هفيس عضيو تاركسعملا دعقم ىلع سلجيف دوعي ."سوريدم" ديقعلاأدهي ًاريخأ 3

 دقل .كل فورعم عنص كلتق نأش نم نإ) :َرُم حماج بضغ يف مجمجي .دمغلا قوف
 ال .اهليخت نكمي ةميرج لك تبكترا ,تبلس .تبهن ,كنطو ءانبأ تلتق .كدالب تنخ
 .(تفرتقا ام ىلع كباقعب يفت ةعاظفلا نم ةجرد ىلع ةبوقع دجوت

 (رتملا) سار < نيسلا ةلكأ *
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 نإ .كحضي (ولكوباكلا) نإ ءلجأ .(كحضي هنإ) :ًالوهذم هسفن "زولوك" ثدحي

 نإو .ىلعأ ىلإ نائتان هفنأ نم ىّقبت ام لك وه يذلا ريغصلا ىمحللا فرعلاو هتهبج

 اتوص قلطي نيح نآلألتي هينيع نالثمي نيذللا نيريغصلا نيقشلا نإو .ناتجرفنم هيتفش
 .ةكحض ببر الب وه

 هتوص ةربن نكل .(؟ًايلسم هلوقأ ام دجتأ) : انو طم "سوريدم" ديقعلا لوقي

 (...بيبطلا اهيأ هصحفا) بلصت دق "وجاب" هجو نإ ذإ ,ةيلاتلا ةظحللا يف ريغتت

 قيرطلا عطاق ردص ىلع هنذأ عضي ."ازويناس هتنوب اد ودرانرب" بيقنلا وثجي

 .(يديس اي .تام دقل) :لوقي "زولوك" هعمسي

 ."سوريدم" ديقعلا هجو ضيبي

 هذه لك ةايحلا ديق ىلع لظي نأ ةزجعمل اهنإ .ُلُخْنم همسج نإ) :بيبطلا فيضي
 .(هندب يف صاصرلا اذه لك عم ةليوطلا ةدملا

 نيتذافنلا "سوريدم" ديقعلا ينيع نإ .(نآلا يرود ءاج) :"زولوك" ركفي

 ارثعت .طابضلا نيب نم هنع اشتفت نأ كشو ىلع رضخألاو قرزألاب نيتنولملا نيتريغصلا
 .(؟ريذحتلا ةقالطإ قلطت مل اذاملا :ةيشخ اميأ هاشخي يذلا لاؤسلا عمسي فوسو .هيلع

 تاقالطإ قلطأ دق هّنِإ ,ًالعف اهقلطأ دق هّنِإ همأبو هللاب مسقي فوسل .بذكي فوسل

 ىلع هسولج لصاوي "سوريدم" ديقعلاو رق يناوثلا نأ ريغ .هتوص ىلعأب خرصو ريذحت
 .هنم ًاكحاض تام يذلا قيرطلا عطاق ةثج ًالمأتم كاذ تاركسعملا دعقم

 ىحنتي .نآلا ,نآلا .(يديس اي "زولوك" اذ وه) :لوقي "اريفيلوا" بيقنلا عمسي
 ديقعلا رظني .لوألا ءاوللا رمآ طباضلا مامأ هسفن مّدقي نأ هل اوحيتيل ًابناج طباضلا

 هجو_ هردص يف حضي هبلقو_ "زولوك" ىري .هيمدق ىلع فقيل ضهنيو ؛هيلإ "سوريدم"

 انتم :ةماسعباب "زولؤك" دري هل مستبي يك هدهج لواحي هنأ ظحاليو ,يختري ديقغلا

 .(؟هرسأ يذلا تنأف ءنذإ) :ديقعلا لأسي

 .(يديس اي لجأ) :دادعتسا ةفقو فقاو وهو "زولوك" بيجي
 هينيع علقا .لمعلا لمكأ) :ةيوق ةكرحب هل هفيس مدقي وهو هل "سوريدم" لوقي

 نم .كئلوأ قرطلا عاطق ملعي يكل ,ءسارتملا ربع هفذقاو هسأر عطقا مث .هناسل عطقاو

 . (مهرظتني ريصم يأ :ءابحا قولازيأل
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 ته" -

 ناك يذلا ."افارب اناك يد" نورابلا فشتكا ًاريخأ رصبلا ريصق يفحصلا لحر نيح

 قيرط يفو .محفلاك ءادوس تناك جراخلا يف ةملظلا نأب ءعراشلا ىتح هبحطصا دق

 :نينيعلا قلاغم ةمحشلا ةيمامألا:بابلا ىلع انكم ققوت:تيبلا لخاد» ىلإ هتدوع

 هديبو ًاعراه مداخ ءاج .ةشوشم ةفينع روص نم ةجئاه ةلتك هنهذ نم درطي نأ ًالواحم

 مداخلا فرصي نأ لبقو .ًايفن در ؟هئاشع نيخست ةداعإ ديسلا دوي له :يطفن حابصم

 مث تقولا ضعب ذنم .ءلجأ .اهءاشع تلوانت دق ”اليتسا" تناك نإ هلأس هعدخم ىلإ

 .اهتفرغ ىلا وأ

 وهو .همون يف رئاس لثم هبتكم ىلإ نورابلا داع اهتفرغ ىلإ دوعصلا نم الدب

 يف بغز لثم ًةيفاط .ىري نأ متي نأ همعاطتسا يف ناك .هتاوطخ ىدص ىلإ يغصي

 .نآلا اهاري راص امك .نكت مل ىتلا ةديدملا ةثداحملا كلت تاملك ,قناخلا ةفرغلا ءاوه

 ىري نل .ًادبأ ايقتلت نأ نود بنج ىلإ ًابنج ناريست نيتدرفنم نيتاجانم لب ًاراوح
 نم ةايحلا ثعبب هل حمسي نل .رخآ اثيدح هعم دقعي نل ؛ةيناث رصبلا ريصق يفحصلا
 هتوطسو هتاكلتمن رامد لمش دق اهنع فشكلا ناك يتلا ةعينشلا ةصقلا كلت يف ديدج

 نأ هتاكماب ناك :لجا +( يه اهناوس مش مهر الا ةيسقل مق هشهوزو ةيسابسلا

 سمخ ءرشع_ رمع نم هيدل ىقبت ام لالخف .ىرخألا رئاسخلا لك ءازإ هسفن فيكي

 مل .هيلع اداتعم ناك يذلا وحنلا ىلع كلذ لعفل لئاسولا كلتمي ناك_ ؟ةنس ةرشع

 الب ناك هنأ كلذ :هتامم ىلإ يدؤي نأ ةايحلا نم طمنلا اذه نأش نم نوكي نأ همهي نكي

 يف ناك دقلف ,ةيسايسلا ةوطسلا ىلإ ةبسنلاب امأ .مهنأشب مامتهالا يغبني ةثرو
 .هافتك هب تءان يذلا ليقثلا لمحلا كلذ نم هسفن صيلختب اديعس يئاهنلا ليلحتلا

 لعفل دعتسم هريغ صخش ةمث نكي مل هنأل هسفنب هلمح ىلوت دق ًائبع ةسايسلا تناك
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 ةجيتن نكي ملو ءمهداسف وأ مهتيلوؤسم ال وأ لئاهلا نيرخآلا ءابغ ببسب كلذكو .كلذ

 ةفرح اهبسحي .هقهرت ,ًامئاد هرجضت ةسايسلا تناك دقف :ام يميمص ىلخاد ءادنل

 اذه قوفو .رخآ ءيش يأ هفشكي امم رثكأ يرشبلا سؤبلا نع فشكت اهنأل ةبيئك ةهفات

 ىحض دق ناك يتلا ةذوحتسملا ةفرحلا كلت ,ةسايسلا دض ًايرس أظيغ رمضي ناك :كاذو

 عنصيو تاشارفلا عمجي ىتف ناك ذنم اهب سحي ناك يتلا ةيملعلا هلويمب اهلجأ نم

 ثدح ."اليتسا" تناك ًادبأ اهعم هسفن فييكت عيطتسي نل يتلا ةاسأملا نإ *.تابشعملا

 ,يمع سانأل ؛كاردإلا ىلع ةّيصعلا .ءاقرخلا ةصقلا كلت ,.(سودوناك) نإ هسفن

 ."اليتسا"ل لصح ام يف مولملا يه تناك ًاماق نيضراعتم نيسووهم نيبطقل :نيدينع

 هرّكذي نأ ء:ناسنإ يأل ؛ءيش يأل حمسي نل .اهديعي نلو ملاعلا عم هتالص عطق دقل
 ةفيظو ...ةفيحصلا يف ًالمع هنوطعي مهلعجأ فوس) :هسفن ثّدح .ةصقلا هذهب

 نل يننكل .هلثم يداع صخشل ًاعونصم ام ًايداع ًالمع .يئاضق لسارم .ححصَم

 لكشب هنأ عم_ "سودوناك" نع باتكلا كلذ بتك اذإو .ةيناث هيلإ يغصأ وأ هلبقتسأ

 .(هأرقا نلف_ كلذ لعفي نل يعيبط

 نّحسي ناك امئيبو .كاينوكلا نم ًاسأك هسفنل بصو تابورشملا بالود ىلإ ىضم

 هنم طخ دق ناك يذلا ريثولا يدلجلا يسركلا ىلع سلاج وهو .هدي ةحار يف بارشلا

 يد" نورابلا عمتسا .نامزلا نم نرق عبر ةدم (ايهاب) ةيالو يف ةسايسلا قاسم

 ةنيفلا نيب اهيلإ مضنت .ةقيدحلا نم ةمداق ةسناجتملا بدانجلا ةينوفمس ىلإ "افارباناك

 ام ؟وحنلا اذه ىلع هقلقي ناك يذلا ام .رفانتم باوج يف عدافضلا نم ةقوج ةنيفلاو

 هنأكو .رماغلا زخاولا ساسحإلا اذه ءربصلا دافنب روعشلا اذه نع ًالوؤسم ناك يذلا

 ءيش ناك ةمداقلا ةليلقلا يناوثلا يف نأك ,لاجعتسالا ةياغ ًالجعتسم ًائيش ىسني ناك

 ةصق لزي امل وهأ ؟هتايح يف ثدحي نأ كشو ىلع .هيف ةعجر ال ام ءيش .مساح ام ْ

 ؟(سودوناك)

 تناك يتلا ةروصلا نأ ديب .ديدج نم كانه تناك :هنهذ نم اهدرط دق نكي مل

 ناك .هرئاز يتفش نيب نم هعمس دق ناك ًائيش نكت مل هيرظان مامأ ,ةدعوتمو ٌةّبح .موحت

 (مجرتملا) . ًايماظن ًابيترت ةبترم ةففجملا باشعألا جذامغ نم ةعومجم - ةبّشملا د١
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 ةئيمقلا ةمداخلا الو رصبلا ريصق يفحصلا ال راوجلا يف ادوجوم دعي مل نيح ثدح دق

 نم نيجانلا نم يأ الو 'مزقلا" الو ءنآلا هتأرما تدغ يتلاو (سودوناك) نم ةمداقلا

 دف .نناك ريع هب ةريخأ لق ناك يذلا وه "واروم" ةوجتفلا قيقعلا ناك ::(نسوةوناك)

 دق "واروم" ناك ام ًائيش ناك ...(رودافلس) يف اهيف ايقالت ةرم رخآ (تروبلا) بارش

 (راصنألا) اهاوس يتلا ةريثكلا عرازملا ىدحإ ء.(اسومروف) ةعرزم كلام نم هرودب هعمس

 هبح يعادب ؛ءيش لك نم مغرلا ىلع ,ةعرزملا يف يقب دق كلاملا ناك .اقرح ضرألاب

 لاتحي .برحلا لاوط كانه ثبل دقلو .هيلإ يضمي رخآ ًاناكم فرعي مل هنأل وأ ضرألل
 نأب ملع نيحو .دونجلا عم اهدقعي ناك يتلا ةيراجتلا تاقفصلا لضفب شيعلا ىلع
 ىلإ هقيرط قشي عرسا ,تطقس دق (سودوناك) نأبو اماق اهرازوأ تعضو دق برحلا

 حوفس مهرصب ىقتلا نيحو .ةدعاسملا ميدقتل نيمدعملا لامعلا نم ةبصع ةبحصب كانه

 ةدعبم ىلع نولازيال اوناك امنيحو .لحر دق شيجلا ناك ةقباسلا (راصنألا) ةعلق لالت

 يف سلاجلا نورابلا ىلع اهصقي ناك يتلا "واروم" ديقعلا ةياور بسح_ اهب سأبال

 ناكو .هليخت ليحتسيو هفيرعت رذعتي ًابيرغ ًاتوص مهعامس ىدل اولهذ_ ًايغصم هناكم
 .مهدعم تبلق ةعيظف ةناتنب ًائيلم ناك ءاويلا نأ امك ا ره اوهلا قي ناك تيعن ابلاغ

 وسوبوأ)ل بيئثكلا يرخصلا ردحنملا ىلع مهقيرط اوقش امدنع الإ_ ثدحي مل نكلو

 يذلا دهشملا ىسمأو (سودوناك) هنوك نع فقوت دق ناك ام مهنود اوفشتكاو (وبوبارت

 ريقانملاو ةقفطصملا ةحنجألا توص ناك توصلا كلذ نأ اوكردأ نأ_ مهتيعأ ىيح

 ىلإ ةلئاملا لاكشألا نم يهانتماللا رحبلا كلذ نم .روسنلا نم فالآ قوف فالآل ةرقانلا

 .اهسفن مختت .ءيش لك مهتلت .,ءيش لك يطغت .دوسألا نوللا ىلإو يدامرلا نوللا

 وأ تاصاصرلا وأ تيمانيدلا عباصأ هعطتست مل ام لك ىلع اهسفن عابشإ ءانثأ يتأت

 .ءاشحألا ,ةيرقفلا ةدمعألا تارقف .سوؤرلا ,فارطألا كلت :بارت ىلإ هليحت نأ نارينلا

 هذه تناك يتلاو ؛ًامحف اهفصن الإ لحي مل وأ اهيلع ىقبأ دق قيرحلا ناك ىتلا .دولجلا

 ذاك دافور دوخوأ انهفلعت نأ انقيوك اهنرقكرأ نعت ندا يفت ةرانلا تاقرافلا
 ةفووم كلام نإ اضيا لاقو (ووستلا نم نالا قوق فألا) :لاق دق "زاروم" ديقتفلا

 ضرأ ىلع ققحتي ًاسوباك مهل ادب ام ءازإ علهلا مهب لح دقو .هلاّمعو (اسومروف)
 تناك فيجلا ىلع ةتاتقملا رويطلا ْنِإ ذإ .نقدي نَم ةمث دعي مل هنأ اوكردأ نيحو ,عقاولا
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 دقل .مهفونأ نودسيو مههاوفأ نوطغي مهو نيعرسم ناكملا اورداغ ؛ةمهملا كلتب موقت

 مزلي نأ لبق قلع دق ناك .لعقيت نإ باو هنهذ يف ةعشبلا ةمحقتملا ةروصلا تردجت

 .("سودوناك" اهتقحتسا يتلا ةياهنلا) :عوضوملا رييغتب زوجعلا "واروم"

 كلذ وه ناك له ؟هباصعأ نم بصع لك رتوي ام .هضمي ام :هقلقي ام اذه ناك له
 يذلا يرشبلا َنفعلا ةمهتلملا .ىصحت الو دعت ال يتلا فيجلا رويط نم لئاهلا دشحلا

 ةياسلا نم انا نورتو يخل يسمن كب سلا سرور اك ني ل ام كا ناك

 نيهجاوملا نيزجاعلا ءادلبلاو نيهوتعملا نم "ايهاب" ذاقنإ لجأ نم ؛:ةخسولا «ةرذقلا
 يفو .(روسنلل ةميلو ةيئاهنلا اهتجيتنب اذإف .اهيلوت ىلع نيرداق اونوكي مل ةيلوؤسم

 .يلزهلا_ يواسأملا ةجولا ,ةرزجملا روص ىلع ًايطغم .همامأ ىّدبتيل داع ةظحللا كلت

 نينذألاو ميسجلا نقذلاو ةعازفلا لكيهو نيوالوحلا نيتعمادلا نينيعلا وذ ةكوحضألا

 هنإ) .ةسامح مدتحم توصب ةذللا نع ,ءبحلا نع هثدحي هلا وت ىلع :نيحيلدتملا

 هب ءرملا عيطتسي يذلا دحوألا ديحولا ءيشلا :نوراب اي ,ملاعلا اذه لك يف ءيش مظعأ

 .(ةداعس ةملك هينعت يذلا ام ملعتي نأ هب عيطتسي .ةداعسلا نم ًارادقم فشتكي نأ

 ةعرج فشترا .بركلا اذه لثم هل ببسي .هضمي ,.هقلقي ام ناك كاذ .وه ناك كاذ :نذإ

 ردح لاسني هئفدب سحأف .هعلب مث ةظحل ةقلح يف راحلا لئاسلا ىقبأ ,كاينوكلا نم

 .هموعلب
 نأ فرن انك اذام وأ لعفيس ناك امع دعب ةركف هيدل نكت مل .هيمدق ىلع ماق

 ةجرح ةظحل غلب دق ناك هنأ ادبو هلخاد يف قيمع كرحت دوجوب سحي ناك هنأ ديب .لعفي

 يذلا ام .ةبوسحم ريغ بقاوع هل نوكت نأ هداك م رارق ذاختا ىلإ ًارطضم اهيف ناك

 بالود حطس ىلع كاينوكلا سأك عضو ؟لعفي نأ ديري ناك يذلا ام .لعفيس ناك
 ربع قلطني همدو ءنامرطضي هاغدصو .هبلق تابرض رعشتسي وهو_ ىضمو ,تابورشملا

 ثيح_ ةريبكلا لوخدلا ةلاصو ةحيسفلا سولجلا ةرجحو بتكملا زاتجاف_ هندب ةيفارغج

 تفاخ ءايض دوجو نم مغرلا ىلع متعم ءيش لكو ةعاسلا هذه يف كانه رطخي لايخ ال

 درفم حابصم ةمث ناك .ملسلامدق غلب ىتح_ جراخلا يف عراشلا حيباصم نم مداق

 نكي مل هَّنِإ ىتح غلاب قفرب هيمدق عباصأ ىلع دعصي عرسأ .ملسلا ءاقترا قيرط ءيضي

 هجوتلا لدبو ددرت الب_ مُمي ىتح ملسلا ةمق غلب نإ امو .هيمدق عقو عامس ىلع ًارداق

002 



 اهلصفي نكي مل يتلاو اهيف مانت ةنورابلا تناك يتلا ةفرغلا بوص_ صاخلا هحانج وحن

 نوكت يكل اهيف ترقتسا دق "انايتسابس" تناك يتلا ةيلخادلا ةريجحلا نع باجح ىوس
 رطخ جالزملا وحن هدي تدتما امنيبو .ليللا لالخ ”اليتسا" اهروضح تجاتحا ام ذإ ةبيرق

 .الك .اهعرقي نأ نود ةفرغلا لخد نأ طق ثدحي مل .ةقلغم بابلا نوكت نأ لامتحا هل

 ىلإ هداعأف .جالزملا نع اثحاب سملت .هءارو بابلا دس ؛لخد .ةدوصوم بابلا نكت مل
 ٍفاط ةعمش ليتف_ يليللا حابصملل رفصألا رونلا حمل بابلا دنع هعضوم نم .هرقتسم

 فاحللا ؛ةنورابلا ريرس نم ًاءزج ريني تفاخلا هءوض ناك .تيز هيف ريغص نحص يف
 يف كانه فقاو وهو ,نورابلا عرش .ةفيفخلا شاشلا رئاتسو ةيقوفلا ريرسلا ةَّلُظ ؛قرزألا
 هسبالم علخي .هادي شعترت نأ نود نمو توص ىندا ثادحإ نود نمو .بابلا لخدم

 ."انايتسابس" ةريجح وحن هعباصأ سوؤر ىلع ةفرغلا زاتجا ىتح ىرعت نإ امو .اهلك
 رداصلا جهولا_ ةريجحلا يف تفاخ رون كانه ناك .اهظاقيإ نود اهريرس ةفاح غلب

 -_ رئاتسلا ربع هحشرت دعب قرزأ ًالظ ليحتسملاو عراشلا يف مئاقلا زاغلا حابصم نع
 .ولعت ةيطغألاو .اهبنج ىلع ًةيقلتسم .ةأرملل يفاغلا دسجلا نيبتي نأ نورابلا عاطتساو
 دوسألا اهرعش ناك .ةرودم ةريغص ةداسو ىلع رقتسم اهسأرو .اهسفنت عم طبهتو
 ةركف هل ترطخ .ضرألا سمال ىتح هبناج ىلعو ريرسلا قوف ًارشتنم بئاسلا ليوطلا
 ٌعلاب دبال اذه نأو ءلولحم اهرعشو ةفقاو طق "انايتسابس" رصبأ دق نكي مل هنأ
 ةرم تاذ ءريرح نم ةءابع لثم ءاهرعشب اهسفن تفّلغ دق نوكت نأ دبال اهنأو .اهيبعك
 ةمئان ةزيرغ ظقوت ةليختملا ٌةروصلا تلعج .ثبعلا ليبق نم ”اليتسا" مامأ وأ ةآرم مامأ

 .هنيلو هئفد ةرمغ يف نكلو ءًايخترم ناك :هوضع سسحتو هنطب ىلإ هيدي عفر .هيف
 .ةفلقلا نم وضعلا ةفشح امهب لتسا نيذللا حرفلا نم بيرقلا روعشلابو ةكرحلا ةقاشربو

 ىلإ اهبصي ْنَم ,ديدج نم اهظقوي ْنَم ء.اهعمجتسي نم ىلإ قوشتت ةقيمع ةايحب سحأ

 نا سس اه انام خيو اك يتلا رومألا لاحلا يف تشالت مدقتي ناك امنيب .جراخلا

 "انايتسابس" تظقيتسا اذإ "اليتسا" فقوم نوكيس فيك ؟ةمداخلا لعف در نوكي
 :ةسولفلا عزفت امك اعزفم .هتريصب مامأ "لاغ ويليلاغ" هجو ضمو ةأجفو_ ؟ةخراص

 رومألا ىلع هتاقاط زكري يكل هّسْفَن هب يروثلا طبر دق ناك يذلا ةراهطلا مسَق رّكذتو

 قمحأ تنك دقل) :هسفن ثّدح .ملعلا .لعفلا :ىمسأ ةبترم تاوذ اهنأب دقتعي ناك يتلا
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 ,نمزلا نم ةليوط ةدم لثامم دهع ىلع ظفاح دق .هادأ مَسَق الب ناكر ءاواك املك

 يتلا ةناسنإلا ىلإ ةبيصملا تبلج يتلا ةعيضولا ةنهملا كلت حلاصل ةداعسلاو ةعتملا اديان

 .ملاعلا يف بح ّرعأ اهبحأ

 تقولا يفو ريرسلا ةفاح دعتقاو ىنحنا .ةكرحلا يئاقلت وحن ىلعو .ريكفت نودبو

 "نايات قاعوم :نظخال يحسب دجال رهن ةرعنار هيدا كرجي لد هيفا
 يف ةيقلتسم يهو اهندب بلصتو .ةأرملا تشمكنا .خارصلا نم اهعنمل اهمف وحن ةيناثلاو
 مسجل ةميمحلا ةحئارلا ,ءفدلا نم ٌةجوم هيرخنم تغلبو ءاهينيع تحتفو اهناكم

 ةايحلاب سحأ لاحلا يفو .اهنم برقلا اذه ىلع ناك ْنأ طق ثدحي مل ."انايتسابس"

 ًاضيأ امهنأو ناتدوجوم هيتيصخ نأ ةأجف رعش نمك ىحضأو .هوضع يف ثعبنت

 نأ ىلع ةرداق "انايتسابس" نكت مل .هيقاس نيب ةايحلا ىلإ نادوعت ءامه ثيح ناتنئاك
 سميل اهسّفَتل ئفادلا ءاوهلاب ىتأ موتكم شاهدنا توص قالطإ ىلع دزت مل :خرصت
 .اهمف نع ةصوب نم ءزج ىلع ديزت ال ةفاسم ىلع اهميقي ناك ىتلا هدي ةحار

 ريغ هتوص عمسي نأ عيطتسي ناك .(يخرصت الأ ريخلا نم .يخرصت ال) :متق

 الأ كوجرأ) .ةوهشلا لب ددرتلا نكي مل شعتري هلعجي ناك يذلا نكلو ؛تباث

 .(يخرصت

 ربع "انايتسابس" يبدث بعادي نآلا عرش اهنع ةيطغألا تبحس دق تناك يتلا ديلاب

 امم رثكأ نيزنتكم .بسانتلا يديج ؛نيريبك اناك :ةبقرلا ىتح ًامامت ررزملا اهمون صيمق
 نسحب .. اماع نيقيرألا نع فراشت قناتك اننينأ ديال ةأريما ىلا ةبشتلا اكتم نق

 دادتما ىلع هعباصأ ررم .هعباصأ فارطأ تحت دربلا نم ناجلتختو نابلصتت نيتملحلاب
 اهرعش كبتشم يف اهّسد ًاريخأو ءاهعاطتسا ةسمل قرأب ءاهيبجاح .اهيتفش .اهفنأ رسج
 .ةماستباب درطي نأ لواح كلذ نوضغ يفو .ةقيقر ةكرحب اهلوح ةلصخ فلي لعجو

 ْ .ةّكاشلا ةلوهذملا ةأرملا ةقلمح يف اقل يذلا ريبكلا فوخلا

 يلع ناك .ليوط دمأ ذنم كلذ لعفأ نأ ىلع ناك) :هيتفشب اهيدخ كرفي وهو لاق

 دشا نوكاس تنك ,ديدحعلا هوب ىلع هيت كعييعشا ىذلا لوألا مويلا يف هلعفأ نأ

 :(كلذك تلا اهل كنا ةركفس "ةاضنا" قتاكر وةذافنم

 ةضبق نم كاكفلل حفاكت يهو اهنأ ريغ .ةأرملا يتفش نادشنت هاتفشو .ههجو ىندأ
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 يف ءاجرلا أرقي ناك امنيبو .ةدعتبم تكرحت للشلاب اهتباصأ يتلا ةشهدلاو فوخلا

 ,ةروينسلا ...كدشانأ ءبحلا دشأ *بحت ام مساب ءكيلإ لسوتأ) :ئتأتت اهعمس اهينيع

 . ةرونتسلا

 هرماخ ًاروعش نأ ريغ .(كنم رثكأ اهبحأ انأو كانه ةروينسلا) :لوقي هسفن عمس

 مل هبناج نم وهف :ركفي نأ لواحي لازي الو ؛ملكتي ناك يذلا وه هريغ رخآ ًاصخش نأب
 _ ةراثتسالا لك نآلا ريثتسا دقو_ وضعلا كلذ .يلطصملا دسجلا كلذ هنوك ىلع دزي

 عم .ًاضيأ اهلجأ نم اذه لعفأ يننإ) .ًابطرو ًابلصو أبصتنم .هنطب مخاتي هب سحأ يذلا
 .(كلذ مهف نيعيطتست ال امبر كنأ

 كفي قفطو ءاهييدث ةبعادم لصاوي وهو ءاهمون صيمق رارزأ ىلع رثع دق ناك
 قنع افقب ىرخألا هديب كسمأ امنيب ءرخآلا ولت دحاولا ,ةريغصلا اهتاحتف ربع رارزألا

 امهنأب رعشي نأ عاطتسا .اهيتفش هحنمتو اهسأر ريدت نأ ىلع اهربجاو "انايكساببس"

 كطضت تناك ةسداحلا ناثسأ نا ظحالو :امكحم مز تعموم مو نيلكلاك نيدزاب اعناك

 .قرعلاب تعقنت ةليلق ناوث نوضغ يفو .اهرخآ نع دعترت تناك اهنأو

 مدخ ةبطاخم دنع هتايح يف ًادج ًاردان الإ اهمدختسا دق نكي مل توص ةربنب اهرمأ

 ةعيط ينوكت نأ ىلع كربجأ نأ يلع مزل اذإ .كمف ىحتفا) :ديبع هل ناك موي ديبع وأ

 .(كلذ لعفأ فوسف

 ظافحلا ةزيرغ وأ فوخلا وأ ةداعلا مكحب ًامتح تفيكت دقو_ هعيطت ةمداخلاب سحأ

 ةربن تحلفأ ًانورق دتما ديلقت نع ًالضف ؛نمزلا قامعأ نم اهتءاج يتلا سفنلا ىلع
 قرزلا ةريجحلا لالظ يف هوشت هنيع تقولا يف اههجو نأ الإ_ هب اهريكذت يف هتوص
 همهي مل اذه نأ ريغ .هل دح ال روفن عم فوخلا نآلا اهيف جزاق ًةريشكت لاحتسا ىتح

 اذه ىلإ هكرحيو ةفينع ةكرح يف اهناسل يقاليل اهمف لخاد ىلإ ًاربج هناسل رشحي وهو
 عفدي يك هدهج ىصقأ لواحو ءاهتاهل ءاهتثل فشكتسيو .ةرملا ولت ًةرم كاذو بناجلا
 كف لصاو كلذ نوضغ ينو .هعلبيو أصم هعجرتسي مث اهمف لخاد ىلإ هباعل نم ًاليلق
 ”انايتسابس" حور نأ نم مغرلا ىلعو .نكلو .اهنع هعلخ ةلواحمو اهمون صيمق رارزأ

 (مجرتملا) . نهذلا ىلإ ردابتي دق امك (بحت نم مساب) سيلو (بحت ام مساب): لصألا يف ةرابعلا تدرو اذكه *
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 ابر وأ اهفوخ نم مغرلا ىلع مواقي لظ هتمرب اهدسج ْنإف هتدارإل املستسا دق اهمفو
 صخش يأ ةدارإ مامأ عوضخلا هايإ اهمّلع دق ناك يذلا كاذ نم ىتح مظعأ .ًافوخ نأل

 لازيال اهمسج ناك .اهنم هعازتنا لواحي ناك امع عفادت اهلعج .اهيلع ةوطس يذ

 .اهناضتحا لواحي وهو ريرسلا قوف دّدَت دق ناك يذلا ءنورابلا سحأو .ًابلصتم .ًاروكم
 لوقت اهعمس .اهمسج مامأ ًاعرد امهتلعج دقو هناعنم اتناك "انايتسابس" يعارذ نأب
 ناك هّنأ ديب .يكبت تعرش اههّنأ نم ًادكأتم ناكو ؛موتكم ءلسوتم سمه يف ام ًائيش
 ربع هيضَن ةلكشم هجاوي ناك يذلا اهصيمق علخ ةلواحم يف نآلا همامتها لك زكري

 اهايإ اريجم فرجت ايبحتسو اهرصخ لوح هيعارد ىدخا عضو ىف ملفأ دقو اك ءايينعك
 اهمون صيمق بحسي ىرخألا عارذلاب رمتسا امنيب .هدسج ىلع اهدسج سبك ىلع
 هتوهشو هتقاط هلالخ تدغ_ قرغتسا مك لوقي نأ هناكمإب ناك ام_ عارص دعبو .اهنع

 ءاقترا يف ًاريخأ حجن .هبحسو هعفد ةرمغ ىف وهو رق ةظحل لك عم نامظاعتت

 ناتموحلم امهنأكو ماكحإب نيتكوكصملا اهيقاس رسقي ناك امنيبو ."انايتسابس'
 .اهيفتك .اهديج مهن يف لبقي ناك ءوه هيقاس ىدحإ مادختساب جارفنالا ىلع ساحنلاب

 ماوقلا كلذ قوف ةورذلا غولب كشو ىلع ناك هنا رعش .اهيدهن دنع اثبلتم .اهردص

 .كلذ حبكيل ًادهج لذبو هينيع قلغأف .هب كتحي ناك يذلا .معانلا «ئفادلا ,.حيسفلا

 .اهيكرو لّبقي ءاهمّمشتي .اهفطالي وهو ”انايتسابس" مسج دادتما ىلع قلزناف .حلفأ
 ىتح .اهجيشن عمسي وهو ,هنقذب ؛هيديب هتوق لكب طغضي لظ ...اهنطب .*اهيتيبرأ
 ٌرْكس هبلغ دقو ؛مهنلا ليبقتلا لصاوي ناك امنيبو .ليلق رادقمب اهيذخف جرفت اهلعج
 يتلا روصلا كلت نم .ةرارملاو نزحلا هل ببسي ناك ام لك نم .يأل دعبو ًاريخأ ؛هررح
 ةسار ادا نريط نسينق و اعأل قيقرلا طفضلاب يحي سب اذإ ذاك ةةتاسع نكات كاك
 .هيلإ ونرت كانه ةفقاو "اليتسا" :ىريس ناك ْنَم فراع وهو رظنو

 ردج ليج هباعلت شيش رهو ضيع او يسيح, ؟ةليفسا"):ةنقرر لاق
 .ملاعلا يف ءيش يأ نم رثكأ كبحأ) .هيقفرمب ةمداخلا يقاس ًادعابم لازي الو ,هيتفش

 نوكأ يكل ...كل يبح ببسبو .ةليوط ةدم ذنم هيف بغرأ تنك يننأل اذه لعفأ يننإ

 .(يتبيبح اي ؛كيلإ برقأ

 (مجرتملا) . ذخفلا لصأ - ةيبرألا *
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 تأّبخ دقو سأي يف جشنت اهعمسو ًاجنشتم ضتخي "انايتسابس" دسجب سحأ
 .ةفئاخ دبت مل .هبقرت بناج ىلإ كارح الب ةفقاو ةنورابلا ىأرو ءاهيديب اهينيعو اهمف
 ًافيفخ مون صيمق ةيدترم تناك .رثكأ ال ,ءيشلا ضعب ةريحم امنإ :ةعاترم وأ ىبضغ

 حلغ؛ مل يتلا اهدسجل ةفيهرلا ةيجراخلا طوطخلا ءايضلا هبش يف هءارو حملي نأ عاطتسا

 :ماوقلا ةليمج ؛ةمغانتم ؛ةيلظ ةروص تلظ لب .اههيوشتل ةليسو ىلع روثعلا يف نمزلا

 يف ًاعوفرم .تفاخلا ءايضلا يف هنم بيش يأ نيبي نأ نود رقشألا اهرعش ىري ْنأو
 اهنيبج نِإف ىري نأ هناكمإب ناك ام ردقبو .ةدراش لصخ عضب اهنم تتلفنا رعش ةكبش

 اهنأ ىلع أطخلا لبقت ال ةمالع تناك ىتلا ةدرفملا ةقيمعلا ةدعجلا كلت هنضغت نكت مل

 حلفت مل يذلا ةيقيقحلا اهرعاشمل ديحولا نايبتلا يهو .جاعزنالا لدشا ةحيع رس تناك

 نيتجرفنم اتناك اهيتفش نأ ديب ؛:ةمهجتم نكت مل .هيلع ةرطيسلا يف طق "اليتسا"'
 انءنأ ضخ ءاهض. رف مسر يذلا ئداهلا شاهدنالا ,لوضفلا :مامتهالا نيتدكؤم .ًاليلق

 تافتلالا اذه ناك_ ةراشإ هنوك ثيح نم ًاليئض ودبي دق ام مغرلا ىلع_ ًاديدج ناك

 يف ةليللا كلت ذنم نورابلاف ءاهتاذ جراخ عقي ام ءيشب مامتهالا اذه ءجراخلا وحن

 ,ءاوطنالا ,ةالابماللا الخ ةنورابلا ينيع يف رخآ ريبعت يأ طق ري مل (يبمولاك)

 وأ قرزألا لظلا هبش كلذ" درم لعلو ؛نآلا ءالج دشأ ناك اهبوحش نكل .حورلا ءافكناو

 اماق هقنخي تالاعفنالا نم ضيفب نورابلا سحأ .ذئتظحل هشيعت تناك يذلا فقوملا امبر

 نيتيراعلا نيواضيبلا ”اليتسا" يمدق نيبتي نأ عاطتسا .ًاجشان رجفني نأ ددصب هنأو

 نيح ةنورابلا كرحتت مل .امهلبقيل_ ةوزن يف_ ىنحناف ,ةلوقصملا ةيبشخلا ةيضرألا ىلع

 اطغاخ ءانفيسك ءانهرذاطا ؛اننيعناسمأ < انيدطقم تالبتلاب اطنم ايبمدق لتع انج

 هنأب ةبهتلملا ةرارحلا هؤلم توصب ًائتأتمو ءامهل دح ال بحو ليجبت يف اهيلع هيتفش

 لت ناي ريد لامتملا ة12 ةليمع رع طال دج انتا تناك هناي اهل | هال حج
 .اهتازاجم نكق ال يتلا ةذللا كلت آعم امهتايح لاوط هتحنم دق اهنأل .ةديدش ةدابع

 سحأ نيقيقرلا اهيلحاك بوص هيتفش عفري وهو ةرملا ولت ةرملا اهايإ هليبقت ةرمغ يفو
 لبق هرهظ يف هتّسم دق تناك يتلا ديلا نأ ىريل لاحلا يف هسأر عفرف كرحتت هتجوزي

 يعيبطلا فرصتلا كلذب لب .« اجف وأ ةلجع نود نم «ةييناث هوحن دتمت تناك كلذ

 فدي سخا ءايك ولسمو اهملاك و" د ةكرخ انتا مسي ناك يذلا ظفحتلاو زايتمالاو
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 معا وعارا سحا ساق ةقاضرعناةقيقو انينتسل ناك كليو هرعت نع زوق
 .امناخ اناث ناك سكعفلا ىلع لي مثالا وأ يتادع#ىشتافأ هيبسشي هل ذإ :نادشنالا

 سحأو ديدج نم رهظت .ًاماق تشالت دق تناك يتلا ,هتوهشب اذإف .ًاحماستم .ًادجاوتم

 اهعفرو هسأر ىلع ”اليتسا" اهتعضو يتلا ديلا لوانت .ةيناث بلصتي هبيضقب نورابلا

 ثيح ريرسلا وحن ديدج نم رادتسا هدي نم اهقلطي نأ ريغ نمو ءاهلبقو هيتفش ىلإ

 لفسأ ىلع اهعضوو ةقيلطلا هدي دمو .أبخم اههجوو ةروكتم لازتال "انايتسابس" تناك

 .نينوللا يف ضقانتلا ثيح اهنطب
 شعتري هتوصو (يتبيبح اي .كايإ اهمساقأ نأ ديرأ امئاد تنك) :ًائتأتم لاق

 ةوهشلا .ءافولا .لجخلا .ءايحتسالا :اهشيعي ناك يتلا ةضقانتملا سيساحألا ببسب

 ىلع تنك .كفطاوع حرج .كيلإ ةءاسإلا ةيشخ طق ؤرجأ مل يننكل) د سلا
 تنك لب ؟يحرجُت وأ يئاتستل تنك ام كنأ احيحص سيلأ ؟كلدك نسبلا ءاطخ

 .(؟"اليتسا" اي .كل ىبح ىدم نايبتل ىرخأ ةليسو ةباثمب هيلإ نيرظنتو هنيلبقتتس

 بوصت تناك امنإ ,ةشهدنم دعت مل لب ,بضغ نود نم .هبقرت "اليتسا" ترمتسا
 تفتلت اهآرو .روهش ةعضب ذنم اهمزالت لازت الو تناك ىتلا ةئداهلا ةقلمحلا كلت هوحن

 كلت دهاشو ؛جشنت ةروكتم لازتال تناك يتلا "انايتسابس" ىلإ رظنتل ةظحل دعب

 دي ررح .ةقيقر. :ةنيل :ةمعهم ودغت :ةيدايح ةظحللا كلت ىتح تلظ يتلا .ةقلمحلا

 وحن نيتوطخ وطخت "اليتسا" ىأر .اهنم اهاقلت يتلا ةراشإلا هذهل ًاناعذإ ةنورابلا

 اهتاكاحم نكمي ال ىتلا ةقاشرلا كلتب اهيعارذ دم ,هتفاح ىلع سلجت ءريرسلا ةمدقم

 نيب "انايتسابس" هجو لوانتت ءاهتاكرح عيمج يف باجعإلا دشأ اهب ابجعم ناك يتلاو
 .ديزملا ىري نأ دري مل .رسكني نأ ىشخت تناك ول امك نيميظع صرحو ءانتعاب اهيدي
 "انايتسابس" بوص نورابلا ىنحناف ,نونجملا بضغلا هبشي امب تداع دق هتوهش تناك
 يكل ءاقلتسالا ىلع اهايإ ًاربجم ءاهيقاس دعابت نأ ىلع اهرسق .ههجوب ًالواحم ؛ةيناث

 ةدم عضولا كلذ يف ثبل .فاشترالاو قاشنتسالاو ليبقتلا فانئتسا نم ءةمث ,نكمتي

 ارداق دعي مل هنأب رعش نيحو .هتذل صالختساب ايشتنم .ًالمث نيم واس تاو

 ."انايتسابس" قوف راص ىتح فحزو ريرسلا ىقترا مث بصتنا هجّيهت ءاوتحا ىلع

 ةظحل يف اهجولو يف حلفأو ,هقيرط سّملت ةقثاو ريغ ديبو ءاهيقاس قرف هيقاس ىدحأبو

608 



 يتلا ةبخاصلا ةظحللا يف ىري نأ عاطتساو .نئت اهعمس .ًاقزقو ًاملأ هتّذل ىلإ تفاضأ

 نيب "انايتسابس" هجو مضت لازتال تناك ةنورابلا نأ هيقاس نيب رجفنت ةايحلا اهيف تدب
 تارعش عضب ريرحتل ًامعان ًاخفن اهنيبج خفنت يهو ةقرو ةقفش يف اهيلإ ةقدحم .اهيدي
 .اهدلج ىلع تقصتلا ةريغص

 ًادهاءا ان اكتشاف ةيحغ نورابلا حتف :كلذ لك ىهتنا املو .تاعاسب كلذ دعب

 ريرخو رويطلا ودش عامس عيطتسي ناكو ةفرغلا جلي رجفلا ءايض ناك .هظقيأ دق ام

 هيمدق ىلع فقو .هدحو دقر دق ناك ثيح "انايتسابس" ريرس يف وهو ضهن .رحبلا

 ةفرغ بوص تاوطخ عضب اطخو .ءضرألا نم هطقتلا يذلا ريرسلا ءاطغب هسفن ىطغو

 ,عساولا ريرسلا ىلع ءامهامسج سامتي نأ نود ؛نيتمئان "انايتسابس"و تناك .ةنورابلا

 ال ةفطاع يف ؛ةفافشلا ضوعتبلا ّدَّص ةكبش ربع امهيلإ رظني ةظحل كانه نورابلا فقوف

 بابلا هاجت ةيضام ناك .ضماغ قلقو نانتماو ضابقناو ةقرب سحأ .اهديدحت نكي
 ىدل .هفقوتسا نيح قباسلا ءاسملا يف هسبالم علخ دق ناك ثيح قاورلا ىلإ ةيدؤملا

 دق ًائيش كلذ ناك .رانلا هيف ةقرشملا سمشلا تمرضأ دقو جيلخلا ٌرظنم ؛ةفرشلاب هرورم

 .اهبورغ وأ سمشلا قورش ةعاس (رودافلس) :ًادبأ هلم نأ نود ىصخت ال تارم هدهاش
 .(اكيراباتيا) ةريزجل ةخراصلا ةرضخلا :بيهملا رظنملا لمأتيل فقوو ةفرشلا ىلإ جرخ
 ةرضخو ةقاربلا ءامسلا ةقرز ءرحبلا ضرع وحن ةهجتملا ةيعارشلا قراوزلا ضايبو ةقاشر
 عطاسلا رمحألا رسكتملا قفألا ,.هيمدق عقوم ىلإ ىندأ ,برقأ ناكم يفو .ةيدامرلا ءاملا

 ,نوظقيتسي ذإ اهلخاد سانلا ةروص ليختتي نأ عيطتسي يتلا لزانملا حوطس ديمرقل
 يلسي عرش .رملاب ولحلا هيف طلتخي يضاملا ىلإ قوت يفو .رركتملا مهموي طف نيئداب
 ةيرسألا روصقلا صيخشتب (ةرصانلا)و (وريتسد) يتقطنم فوقس ىلإ رظنلاب هسفن

 رصق :مايألا هذه مهاري دعي مل نيذلا ءاقدصألا كئلوأ ,نيقباسلا نييسايسلا هنألخل

 نورابلا .""وسنرول واس يد" تنوكيافلا ."ابواكام يد" نورابلا ."يبفتوك يد" 56

 تنوكلا . هبيغوغ ورام يد" نورابلا ,"انيسابراب يد" زيكراملا ."وكسيسنارفواس يد"

 نم ىرخا اطاقن لمشت هترظن تدنماو."اريفلوا قد" تنوكياقلا "يميغرش ىذا

 (تيوزجلا) ةسردمو ةرضخلاب ةاطغم (ساريدال سا)و يتوهاللا دهعملا حوطس :ةنيدملا

 باجعإب ىلمتيل تقولا ضعب فقوتو ؛كرمجلا ةرادإ ,ةيكيلوردياهلا ةعفارلا .ةميدقلا
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 قسيس رك اوما رويت اسوث) ةييدكل ةيفدلا نر اهلا ياض ةدطايشلا نيهنسلا تاضاكملا

 ,ءارذعلا ةديسلل نونتمم ٌةراحب لاغتربلا نم ؛ةتوحنمو ًةفوصرم ءاهب ءاج يتلا (ايارب يد
 يف لحاسلا دنع ةنئاكلا كمسلا قوس ماحدزا ىدم_ قري نأ ردقب نأ نود نمد سحأو

 ناك ثيح فقوف ةأجف همامتها ىعرتسا ام ًائيش نأ ريغ .حابصلا نم ةعاسلا هذه

 ىلإ عره ةظحل دعبو .ةفرشلا زجاح قوف ًالئام .هينيع ادهجم .يوق زيكرتب قدحي
 اربوألا راظنمب ظفتحت .هملع بسح ."اليتسا" تناك ثيح جاردألا قودنص بوص لخادلا

 .حرسملا ىلإ اهباهذ دنع هلمعتست تناك يذلا ريغصلا *يلبدلا

 تناك ءلجأ .حايترالا مدعو ةريحلا نم ديازتم روعشب رظنو ةيناث ةفرشلا ىلإ جرخ
 (وليسرام واس) نصحو (اكيراباتيا) ةريزج نيب ةفاسملا فصتنم يف .كانه قراؤزلا

 نومري لب كمسلا نوداطصي قراوزلا يف نودوجوملا سانلا نكي مل عقاولا يفو ءرودملا

 نلومسري مشو «ع املا هجو ىلع تاقابلاو معاربلاو تاجيوتلا نيرثان ءرحبلا يف روهزلا

 هيلق ناك ذإ , .مههايس عطقسي ىلاهنا نم مقرلا ىلعو.:مهسفنأ ىلع نيلصلا ثاراخا

 امبرو ًاضيأ مهتاولص نولتي اوناك سانلا كئلوأ نأ نم ًادكأتم ناك هّنإف_ ًامدتحم قفخب

 .نودشني

 الع ا 6

 ريغصلا) داليم موي ؛لوألا نيرشت نم لوألا وه مويلا نأب ”ابوتان دسأ" عمسي
 سيراتملا قارتخا نيلواحم تاهج ثالث نم (سودوناك) نومجاهي دونجلا نأبو :(كرابملا
 حيسملا) دبعم دنع رخآلاو (وردب واس) يف نئاكلا سارتملاو (ايرغيا هردام) يف ةنئاكلا

 سأر نأ :ثعشألا ميسجلا هسأر لخاد نري لظ يذلا وه رخآلا ءيشلا نكلو ؛(كرابملا

 ىلع ًاتبثم تاعاس عضب ذنم لازيالو ناك .نينذألاو ناسللاو نينيعلا عَلَتَقَم ."وجاب"

 اولتق دقل .(ايلف ادنزاف) بناجب كانه «بالكلا قدانخ يف زورغم .قوزاخ فرط

 ركسعم لخاد هعم اوللست نيذلا كئلوأ عيمج كلذك اولتق مِهّنأ يف بير الو ."وجاب"

 بير الو ,.(سودوناك) نم جورخلا ىف ءابرغلاو "افوناليف" لآ ةدعاسم ةيغب نيدحلملا

 ءيشلا ثدحي نأ لبق تقولا هب لوطيس مك .مهب اولّثمو ءالؤه اوبذع مهنأ يف ًاضيأ

 (مجرتملا) . هنم عونصملا يلبذلاو ٠ ةافحلسلا رهظ مظع - لبّذلا *
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 ةالصلل نعكري يتاوللا (سدقملا داشنإلا ةقوج) ةوسن لكلو (لاجرلا مأ)لو هل هسفن

 ؟"وجاب" ديهشلا حور ىلع
 عفدي امنيب "ابوتان دسا" ينذأ جراخلا نم نامداقلا حايصلاو رانلا قالطإ مصي

 .(سدقملا مرحلل) ريغصلا بابلا ”واوج توبا"

 ايه !اوجرخا ايه) :مهايإ ًالجعتسم هيدي اتلكب مهل ريشي وهو (عراشلا رمآ) رأزي
 .(!اوضكرا !(كرابملا حيسملا) دبعم ىلإ !كانه نم اوجرخا !اوجرخا

 دسأ" ىدل سيل .هعم (مرحلا) تلخد يتلا رابغلا ةباحس يف يفتخيو ريدتسب

 ىلع تايراوحلا "واوج توبا" تاملك ميقت .روصتلل ءريكفتلل ,لجولل تقو "ابوتان
 ىلع بيلصلا ةراشإ نمسري تايرخأ ,خرصي نهضعب .بابلا وحن نعفدنيف نهمادقأ
 هلدنص نيأ .طئاحلا ىلع هنقصلي .ًابناج هنيحّتي .هنعفدي نهعافدنا ةرمغ يفو ؛نهسفنأ

 بتثولا عيطتسي ال امهنودب داكي نيذللا ماخلا دلجلا نم نيعونصملا نيلعنلا جوز .يزافقلا

 ةملظملا ةفرغلا ءاجرأ لك سسحتي ؟هيدي يتحارب ىذألا قاحلإ نود اقالطإ ةفاسم ةيأ

 ايرام" مألا ىتح لب ءنلحر دق ةوسنلا نأب كردي ذإو ءامهيلع رشععي نأ نود نم
 ىلع يويجحلا هئاكذو هتقاط لك زكري .بابلا وحن ًالجعتم بخي هّنِإف تلحر دق "ودارداوك

 ىلإ ًاحنرتم ودعي امنيبو :"واوج توبا" زعوأ امك (كرابملا حيسملا) دبعم غولب ةمهم
 تامدكلا عاونأ ايقلتم .ءايشأب امطترم .(مرحلا)ب ةطيحملا تاعافدلا ةهاتم ربع مامأ

 يف_ كانه نيدوجوم اودوعي مل (يكيلوثاكلا سرحلا) لاجر نأب ظحالي هنأف ءشودخلاو

 دش تانناك كانهو انه دحرت ليالاخ ةرآب هايس ةولادرأل نيذلا مه اوسيل لقألا

 أطت ينت ال هيمدقو هيدي ناو: اهعحت وأ اهتعوأ لمرلا قيدانصو نمابكا قوف ةددمتم

 ةيوتسملا ضرألا ىلإ سيراتملا ةهاتم نم زربي نيحو .مهسوؤرو مهعرذأو ءالؤه مادنقأ

 يأ ىدل امن ةيدل ًةدح دشألا سفنلا ىلع ظافحلا ةزيرغ نإف اهروبعب رماغي نأ كشويو

 .رخآ ئرما يأ لبق رطخلا سسحتي نأ ًالفط ناك نأ ذنم هتملع ىتلاو ًابيرقت رخآ ئرما

 ام اذإ ههباجي راطخألا نم ًايأ لاحلا يف فرعي نأ كلذكو ءرخآ صخش يأ نم ًاريخ لب

 نم ةموك طسو مثجيو فقوتي هلعجت ةزيرغلا هذه ْنإ_ دحاو نآ يف اهنم اددع لباق

 دبعملا غولب ًادبأ ردقي نل .اهنم بكسني لمرلا راصو صاصرلا اهبّقث يتلا ليماربلا
 يف قلطنملا دشحلا هقحسي .مادقألاب سادي ءهب حاطي فوسل :ءاشنالا ديق لازيال يذلا
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 ةرظنب ناتذافنلا ناتقاربلا ناتعساولا بتاكلا انيع ىرت امك_ لب .هاجتالا كلذ يف نونج

 ربع هقيرط قشي نأ ًادبأ عيطتسي نل هّنإف دبعملا باب غولب عاطتسا ول ىتح_ ةدحاو
 كلت هيلإ تلاحتسا يذلا ةجاجزلا قنع ربع جولولل ةعفادتملاو ةعفدنملا داسجألا عومج

 يف ًامئاق لازيال يذلا ؛ةيرخصلا هناردجب دحوألا نيكملا ذالملا ىلإ لخدملا يهو :بابلا

 كلت يف هيلإ يعسلا نم ًالدب انه توملا راظتنا ءانه ءاقبلا ريخلا نم .(هتنوم وليب)

 لظ يذلا ءيشلا يه يتلا ةنحطملا كلت ؛ةكيكرلا هماظع ةياهن دهشتس يتلا ةنحطملا

 .ةيعامجلا ,ةيعامتجالا ةايحلا يف .ًاهاركإ وأ ًاعوط .علض نأ ذنم ةيشخ ٌدشأ هاشخي

 أ“ اي تع كيلختل كمولأ ال) :ركفي نآلا هنا .(سودوناك)ل ةيلافتحالا ,ةيبكاوملا

 :رخآ ًادحاو ًاموي دومصلا ةلواحم يف .كتايح لجأ نم حافكلا يف قحلا كل نإ ."لاجرلا

 نأ ةظحللا هذه ناش نم ناك ام :هبلق يف ريبك ملأ ةمث .نكل .(ىرخأ ةدحاو ًةعاس

 ةقوج) نم ةأرما ةّيأ وأ يه تناك ول «ةرارملا نم ,ةواسقلا نم ةجردلا هذه ىلع نوكت

 .انه (سدقملا داشنإلا

 دحأ ىلإ رظنلا آسلتخم .سايكألاو ليماربلا طسو ًاروكتم سلاج وه ذإو
 ٍراج وه امع ام ةركف طويخ ًائيشف ًائيش عمجي هّنِإف ,رخآ هاجتا ىلإ مث ًةرم تاهاجتالا
 دق ناك يذلا سارتملا نإ .(مرحلا)و سئانكلا اهدحت يتلا ةيوتسملا ضرألا ةحسف يف نآلا

 وتناس) ةسينك يمحي يذلا سارتملاوهو .طقف نيموي نم لقأ لبق ةربقملا فلخ ميقأ

 (سنيا اتئاس) يف نكاسملا نآلا نولخديو اولخد دقو بالكلا هيلع ىلوتسا دق“: (وينوتلا

 دق دبعملا ىلإ ءوجللا نولواحي نيذلا سانلا عيمج ْنإ .ةرشابم ةسينكلا بناجب نئاكلا

 نهعرذأ ىلع عّضرلا نهلافطأ نلمحي تاهمأ .زئاجع ,خويش :(سنيا اتناس) نم اومدق
 نسانلا نم.رببك ةرعب كانه كلوب بل رهف هررديص نم العاج قيقاتكأ كعدأ"

 جاربأ نم ةمداق ةلصاوتم تاقالطإ كانه لازتال هتلابق .نوبراحي نولازيال ةنيدملا لخاد

 حدقي نيح تارارشلا نيبتي نا "يما كيبل" عيطتسيو ؛(كرابملا حيسملا) دبعم تالاكسو

 تافوذقملا راثا ىري نأ عيطتسي ؛ةريصقلا مهقدانبل دوسألا دورابلا تانحش (راصنألا)

 .هنيع تقولا يفو .هب طيحم ءيش لك تادفارو حوطسلا ديمرقو رخصلا طشكت يتلا

 بسح نهسفنأب نوجنيل تايراوح ا ريذحتل نكي مل ءبير الب ."واوج توبا" ءيجم نإ
 .دبعملا ةيامح ىلع نيمئاقلا (يكيلوثاكلا سرحلا) لاجر هعم بحطصي يكل كلذك لب
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 قييضتل رخآ اسارتم نوميقي وأ (سنيا اتناس) يف نوبراحي ًاعيمج مهنأ يف بير الو
 ثدحتي نأ_ قحبو_ ًاريثك (دشرملا) داتعا يتلا ةرئادلا يهو ءرخآ ليلق رادقمب ةرئادلا

 نإ ؟ًاراهن وأ اليل .نآلا ةعاسلا يه مك ؟نيمداق مهاريس هاجتا يأ نم ,دونجلا نيأ .اهنع

 .قشأ ُهَسْفَنو لعسي هلعجتو هينيعو هموعلب جّيهت ٌةفاثك ةديازتملا ناخدلاو بارتلا بحس
 هّنِإ قحأ ؟"دشرملا" نع اذام ؟"دشرملا"و) :لوقي هنذأ نم دج ًابيرق ًاتوص عمسي

 .(؟اهعم هتلمح ةكئالملا نإ ؛ءامسلا ىلإ ىضم

 يف طقف ةدحاو ًانس ضرألا ىلع ةددمتملا زوجعلل ديعاجتلا قيمعلا هجولل نإ

 ةياغ ةكهنم لب ,ةباصم اهنأ ودبي ال .قبد ديدصب تمص دقف اهنافجأ امأ ءاهمف
 .طقف كاهنالا

 حوضوب كردم وهو (ءامسلا ىلإ ىضم دقل ,لجأ) :هسأر ًازاه "ابوتان دسأ" لوقي

 هتلمح دقل) .ةظحللا هذه يف اهلجأ نم هلعفي نأ عيطتسي ءيش لضفأ وه اذه نأ

 ا اهعم ةكقللا

 .(؟"دسأ" اي كلذك اهعم يحور ذخأتل ةكئالملا يتأتس له) :زوجعلا سمهت

 نق نتلعست هثدل ةنيمقلا زوجعلا سبت :ةدنع تاره ةيناث هسارب "دسألا" ئموي

 نم نامداقلا ٌحارصلاو رانلا قالطإ توص ولعي ًةتغبو .رفغنم اهمفو كارح الب اهناكم
 نم ًالباو نأب روعش "ابوتان دسأ" رماخيو ةطقاسلا (وينوتنا وتئاس) ةسينك ةيحان
 لمرلا سايكأ يف رقتست صاصرلا نم ةريبك ًادادعأ نأو هسأر جحسي صاصرلا

 هعضوم ىف هلوط ىلع ًاددمتم ثبلي .هفلخ ئبتخي يذلا سارتملل ةتوكملا ليماربلاو

 .رظتني وهو .ناتضمغم هانيعو ءضرألا ىلع كانه
 يتلا ضاقنألا ةموك ىلع هرظن عقيو هسأر عفري ءيشلا ضعب ُهَبَلَجلا لحمضت امنيح

 مرطضي .انه دونجلا .نيتليل لبق (وينوتنا وتناس) ةسينك يف سوقانلا جرب ٌرايهنا اهفلخ
 حيسملا) دبعم هاجتاب رانلا نوقلطي ,روخصلا نيب نوكرحتي ءانه مهنإ ءانه مهّنِإ :هردص
 دعبو ؛ةظحللا كلت يفو .بابلا زاجم يف بكانتملا عمجلا صاصرلاب نورطمي ؛(كرابملا

 مهيلع صاصرلا نيقلطم نورهظي دونجلا عمج لا دارفأ ىري نيحو .ناوث عضب ماد ددرت
 ًابضغ ةنقتحم مههوجوو ةدودمم مهيديأ . دونجلا بوص ةرملا هذه نيعفدنم نوجرخي مهن

 ةحاس ىلإ ةيوتسملا ضرألا بلقنت ىتح ناوث الإ يه امو .ماقتنالا يف ةبغرو ًةمقنو
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 رابغلا ةباحس ةرمغ يف "ابوتان دسأ" ىريو ,ناكم لك يف يديألاب لاتقلا ثيح ةكرعم
 ىريو ءضرألا ىلع ةجرحدتم ؛ًةعراصتم تاعومجمو ًاجاوزأ ءاحنألا لك يف ةمودملا

 ايحت) تافاتهو ًابابسو .ًاراوخ 55 .تاتيكسمو نيكاكسو تابرحو ًافويس

 .("ونايرولف" لاشراملا ؛كرابملا عوسي ؛"دشرملا" ايحي) .(ةيروهمجلا طقست) ؛(ةيروهمجلا

 سرسحلا) نم لاجرو (ًراصنأ) .ءاسنلاو خويشلا نع ًالضف آلا عمجلا يف دجويو

 زيمي هنأ بسحي .بئاوجلا دحأ نم ةطسبنملا ضرألا وحن قفدتلا نولصاوي (يكيلوثاكلا

 قيقا ةيووبلا ةنحتسلا 13” ريتكلا وازحا هنو :دعبا .ةفانمم ىلع ةكللزكو "واوج كونا"

 قوف كلذك دونج كانهو .لجنم ىرخألابو مخض سدسم هيدي ىدحإبو ايدقعم "رار

 نارتتب ةطسينملا نرألا نورذي-+ ( راضنألا) ناك ثيح نآلا مه .راغ يذلا ةسينكلا حطس

 ,ةيركسع تازب ؛ةيسنرف تاعبق ىري .سوقانلا جرب راهنا نأ دعب ناردجلا ىلع نم قدانبلا
 وهو .مهنم دحاو هلعفي يذلا ام كردي ًاريخأو .يلاعألا يف كانه ةيدلج شيطارخ ةقطنأ

 وتناس) ةهجاو قوف ,عولخملا فقسلا ىلع كانه «يلاخلا ءاضفلا يف ًاقلعم نوكي داكي

 .(هتنوم وليب) قوف ةيروهمجلا ملع اوعفر دقل .ًاملع بصني هنإ .(وينوتنا

 كل ::ةهانش دقن قاك ول هدلوقسن اا دقرملا) هن سيكس. نا نكف ناك اهنآلا ليخف

 نم يتأي ناك يذلا صاصرلا لعفب ًابوقث التما دقو كانه يلاعألا يف فرفري ملعلا

 دبعم حوطس قوف نم .عفر املاح ؛ملعلا ىلع (راصنألا) اهقلطي ةيلص ولت ةيلص
 هوحن هتيقدنب بوصي ناك يذلا يدنجلا حملي هب اذإف هتالاقسو هجاربأو (كرابملا حيسملا)

 .هيلع رانلا قلطي
 دوسطلا كلت: نجدحا ودنا ةركف دمهزو رطخقو ينل شالا نسوا سعوا <

 بوصي يدنجلا .اهمهتلي نأ لبق ةرجش يف ًايسيطانغم نابعثلا اهميني يتلا ةريغصلا
 هنأب هتيقدنب دادترا نع ةمجانلا لجرلا فتك ةّجر نم ملعي "ابوتان دسأ"و ,هوحن هتيقدنب
 لجرلا ينيع ىري هنإف ناخدلاو فصاعلا رابغلا نم مغرلا ىلعو .ةصاصرلا قلطأ دق

 دق هنأ ةركف نع َئشانلا قيربلا امهيف ىريو ديدج نم هوحن هبيوصت ءانثأ نيتيزرخلا
 نأ ريغ .ةرملا هذه يف هبيصم دبال هنأب هتفرعم ءازإ ةيشحولا هتحرفو هتمحر تحت هعضو

 .داعتبالاو بوثولا ىلع همغريو وه ثيح نم ةوارضب ًابناج "دسألا" عخني ام ًاصخش
 نم هعارذ علخت نأ هعفرتو هب كسق يتلا ديلل ةيديدحلا ةضبقلا داكت .ضكرلا ىلع
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 اك) ىلإ ريشي وهو هل فتهي ءرصخلا ىتح ًايراع ."ريبكلا واوج" هّنِإ .اهزرغَم
 ."وردب واس" "يوليا وتناس" ."عوسي ونينم" ىلإ ,قيرطلا كلذ ,قيرطلا كلذ) :(هدنارغ

 .(كانه بهذا ,فرصنا .ةمئاق لازتال سيراتملا كلت

 مل ذإو .(مرحلا)و سئانكلاب ةطيحملا ةهاتملا لخاد يفتخيو هدي "ريبكلا واوج" قلطي
 ال هنكل .موكتيو ضرألا ىلع طقسي "ابوتان دسأ" ٌنِإف هعفرتو هب كسق دي كانه دعت

 ودبي يتلا ماظعلا كلت اهعضوم ىلإ اهلالخ ديعي ةزيجو تاظحل عضب الإ كانه يقلتسي

 سرحلا) دئاق اهب هبذج يتلا ةعفرلا نأك ودبيو .نونجملا عافدنالا ءانثأ تعلخنا دق اهنا

 ديدج نم ًاببخ قلطني "ابوتان دسا" نإ ذإ هلخاد ًايرس ًاكرحم ترادأ دق (يكيلوثاكلا

 دك اسما نيب ديسولا نبملا وهو( ةدنارغ واك) ةرمكاذ ةاك ام ضاقنأو ماكر طش

 ناش ناش نآلا ىسمأ ىذلاو اهراتك ىىسب نآل هعضماقتساو هعاستا ةلهؤي ناك قذلا

 فئاذقلا اهتفّلخ يتلا رفحلا هيف رشتنت حوتفم زيح ىوس ءيش ال .ىرخألا عراوشلا
 .هقيرط ىشي يكل هعفدي ام .هءارو هفلخي ام ائيش ىري ال هنإ .ثثجلاو ضاقنألاو

 جاجزلا اياظش اهببست يتلا تامدكلاو حورجلاب رعاش ريغ ضرألا ًانضتحم يضميو
 يأ .هغلبي نأ هل ليق يذلا دصقملا غولب يف كامهنالا لماك كمهنم هْنِإ ذإ ,ةراجحلاو

 نابعثلا كلذ ,(ريترام وردب واس)و (يوليا وتناس)و (عوسي ونينم)ل 5 ةريغصلا ةقزألا

 :ًايح ىقبيس كانه نمأم يف نوكيس .(ايرفيا هردام) ىلإ ًادعاص ىولتي يذلا فيحنلا

 ناك اه ةادعما ىلعو .( هةنارغ ىبماك) ةفلاغلا ةيوازلا ةرادكشا ندع: نكلو .لمحتعيس

 ىريو قدانب نارين تاقالطإ عمسي .ًامحدزم ًاقفن نآلا ادغو (موسي ونينم) ةرم تاذ

 سلجيو فقوتي .ءامسلا وحن دعاصتت نوللا ةيدامر تانوزلحو ةرمحم و ًارفص بهل

 ددرتي .نكاسملا دحأ نم ىقبت ام لك وه داتوأ جايسو ةبولقم ةبرع بناج ىلإ ءاصفرقلا
 نم علا اريك نسبلا ةضاسرلا ك1« ىبللا كل رحت ىحلا ةلصارم ةيكدلا نيد
 (عوسي وتستم) يىهتني ثيح همامأ ةدعبم دع نييك نأ نأ عيطتسي 0 ثيح

 نود نم اباهذو ةئيج ءطبب نوريسي سانلا نم تاعومجمو ةيّلظ اروص (ايرفيا هردام)ب

 كانه ىلإ لوصولا ةلواحم لضفألاف .سارتملا عضوم كلذ نوكي نأ دبال .نذإ .ةلجع

 .هلوح نورخآ سانأ نوكي ثيح تومي نأ لضفألا
 ونينم) ل داحلا ردحنملا ًايقترم يضمي امنيب ذإ ءنظي امك ًاماق هدحو سيل هنكل
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 نم هب حرص هب فهي ءضرألا نم ًامداق همسا عمسو ةريغص تابثو يف (عوسي

 اي ئبتخا !"دسأ" اي كسفن محا !انه لاعت !"دسأ" اي !"دسأ" اي) :لامشلا نمو نيميلا

 ًاقلستم .ةورذلا وحن همدقت لصاويو ًادحأ ىري نأ عيطتسي ال هنإ ؟نيأ ,نيأ .(!"دسأ"

 ىلإ ةقثبنم اهضعب ءاشحأ ثيح ىتوملا ثثجو ضاقنألاو بئارخلاو بارتلا نم ًاماوكأ

 ةددمت اهدوجو ىلع تضم دقو .راشنملا فئاذق لعفب ةعوطقم اهمحل نم لتكو جراخلا

 نم هب طيحت يتلا ةبيهرلا نفعلا ةحئارب كلذ ساق ام اذإ مايأ ابر وأ راثك تاعاس كانه

 .مث .ناعمدت .ههجو ىلع باهلا ناخدلا بناج ىلإ .هينيع لعجتو هقنختو بناج لك

 نوكفني ال لعاشم نولمحي ةثالث مهنم .,ةتس مهنإ ...همامأ دونجلا دجي .ةأجف

 دعب ذإ ءرخأ يدنج اهلمحي ءضيبألا طفنلاب ةئيلم كش ال ,ةحيفص يف اهنوسمغي
 تويبلا ىلع رانلا نورخآلا قلطي امنيب نكاسملا ىلع اهنوفذقيو اهنولعشي اهسمغ

 يف رمستم .مهنع تاوطخ رشع نع لقت ةدعبم ىلع هنإ .ةبيرق ةفاسم نم اهسفن
 قالطإب اذإف ,ىمعأ هبش .ًاخئاد مهيلإ رظني .ةرم لوأ اهنم مهحمل دق ناك ىتلا ةطقنلا

 نينيعلا كنيت قلغي نأ نود ضرألا ىلع حطبني .هلوح ءاجرألا عيمج نم علدني صاصر

 لباوب مهتباصإ دعب دونجلا طقاست ناتتفاب نابقارت نيتللاو هنازيق نيتللا نيتعساولا

 نم مهقدانب مهطاقسإو .باذعلا ةأطو نم مهراوخو .ملألا ةدش نم مهروضتو .صاصرلا

 هاديو هتيحان جردحتي رافكلا ديحا ؟تاقلطلا تء اح دنت نيأ نم 5 نم .مهيديأ

 .همف جراخ ىلَدَم هناسلو كارح الب دمهي مث ةأجف يختري هاري .ههجوب ناكسف

 بالكلا ابقارم ,ًاهبتنم لظي ؟(راصنألا) مه نيأ ءتاقلطلا تءاج نيأ نم

 ةثج ةيأ ضهنت نأ اعقوتم ءرخآ ىلإ دحاو نم نازفاقتتت هانيعو ؛ةزكرم ةرظنب ةطقاستملا

 .هيلع زاهجالل يتأتو ثئجلا نم
 ىلع ًايولتم .رودلا ىدحإ نم ًاجراخ ةعرسب فحزي ام ءيش وه هاري ام َنكل

 نأ كردي ىتح (!"نايبصلا" نم دحاو) :هسفن ثدحي نإ امو .ةدود ىولتت امك ضرألا

 ضرألا ىلع نييولتم نارخآلا نانثالا يتأي ذإ .ةثالث لب ًادحاو ىتف سيل نآلا هاري يذلا

 نم مهنودرجي ال مِهّْنِإ .مهنوبحسيو ىلتقلا دونجلا يف مهيديأ مهتثالث بشني .ًاضيأ
 .مهتادازمو مهشيطارخ سايكأ نم لب .ءدبلا يف "اباتون دسأ" بسحي امك .مهسبالم

 برقألا يدنجلا مسج يف هعارذ لوطب ةيدم دامغإ نم هنّكَق ةرتف "نايبصلا" دحأ لهمتيو
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 _ ةايحلا نم ليلق قمر هيف لازيال امنيب أتيم هبسح دق ناك يذلا وهو_ "دسألا" ىلإ

 .ليقثلا حالسلا عفر يف دهجي وهو

 دبا "دارو قعتا نأ هيبلإ سفيرخا ”ئييض" هنااا" ايوكوسا" اي)

 نيهاجتا يف نارخآلا قلطني امنيب نكاسملا دحأ يف ةبراوم باب فلخ يفتخي "ابوتان
 رغما همست ريشا هعواطت طقف كادتا .:(هينلك ايهدتاتق حاس نيسكا فحم

 ًامات بابلا ءارو ةيوق ديأ دتق .بابلا ىلإ هسفن بحس هرودقم يف حبصيو ًارعذ دمجتملا
 ضرألا ىلإ ًةَلَرْنِم .ىرخأ ىلإ ديأ نم ًالوقنم .ءاوهلا يف ًاعوفرم هسفنب رعشي .هدعاستل
 اهيهقريق نيف انلا ناني ىف اهكرعشي + (ةدارملا هلرات)» لوقت ةأزما ترص عيسيو.:ةبئاث

 ًارثأتم ,قيمعلا نانتمالاب ارعاش .هينيع ًاضمغم .ةليوط ةعرج لوانتي .هيتفش ىلإ
 يف دقثم محف لثم هنأ ودبي ام ئفطي هب سحي نأ عيطتسي يذلا لئاسلا اذه ةزجعمب

 .هلخاد

 ةرفحلا يف نودوجوملا ةعبسلا وأ ةتسلا نوحلسملا لاجرلا اههجوي ةلئسأ ىلع دري
 ال دمضم اهضعبو قرعلاو ماخسلاب ةاطغم مههوجوو_ رادلا لخاد ترفح يتلا ةحوتفملا

 يفو ةسينكلا ةحاس يف ىري نأ عاطتسا امب هثاهل طسو مهربخيو_ هصيخشت نكمي
 ىلعو .قفن ىلع لفسألا هاجتاب حتفنت ةرفحلا نأب كردي كلذ ءانثأ يفو ءانه ىلإ هقيرط

 اي رانلا نومرضي بالكلا نم ديزسم) :ًالئاق هيقاس نيب "يبص" بثي ةرغ نيح

 نيعفاد ؛لاحلا يف امهتامهم ةرشابمل هل نوعمتسي اوناك نم نانثا قلطني .("ونايتسولاس"
 امهو .ناتيقدنب ًاضيأ امهيدل .نيتأرما مهنيب نأ كردي ةظحللا كلت يفو ءًابناج "دسألا"

 ربع ءديدج نم "ايوتان دسأ" ىري .عراشلا هاجتاب ةدحاو نيع قالغإب امهنابوصت ًاضيأ

 ةيبناجلا ةيلظلا ةروصلا ؛ةرركتم ةروص ىري املثم .رادجلا داتوأ لصفت يتلا قوقشلا
 ءارابضتألا) دحا كعيب :نكانسلا لاو اينرفدك ةرقرع عاش نلماح نور هرتمل

 زفقي ًاليلق ناخدلا حازني نيحو .بيرق ناكم نم قدانبلا ناخدب ةفرغلا ئلتقو (!اومرا)
 .تادازملاو داتعلا سايكأ عمجل عراشلا ىلإ نافحزيو ةرفحلا نم "نايبص"

 رانلا قالطا لبق نوبرتقي مهعدنل) :هتيقدنب فظني وهو (راصنألا) دحأ لوقيب
 .(اوجني نل قيرطلا كلتب .مهيلع

 .("ونايتسولاس" اي كراد ىف رانلا اومرضأ دقل) :ةأرما لوقت

 .("واوج توبا" راد يفو) : هسفن لجرلا فيضيف
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 تحت نم مهعامسأ ىلإ لصيو امهيلإ قيرحلا دتما دقل .ناتلباقملا نارادلا امه كنيت
 مهلصت امك .خارصو .تاوصأو ًاباهذو ةئيج نيضكارتملا سانلا توص بهللا ةقطقط

 .مهسافنأ رج نود لوحت داكت يتلا ةفيثكلا ناخدلا بحس

 هددت ايكرلا سانا نينراعب قنا: سلا قارخا سعت ل
 .(لعاشم نيلماح ةنيدملا نولخدي نيينوساملا عيمج

 هنيع تقولا يفو ءلاعسلا يف عرشي "ابوتان دسأ" نإ ىتح ًادج فيشثك ناخدلا

 ناكو ةرم تاذ هلاق دق (دشرملا) ناك ام ًائيش كاذ ءفكلا .عدبملا .طيشنلا هّلقع ركذتب

 يا نأش هنأش .ةظحللا هزه يف ًادامر هتروريص ىلا ضرعتي امتح نآلا وهو هلود دق وه

 ةثالثلا انأ ئفطأ فوس .قئارح ةثالث كانه نوكتس) :(مرحلا) رتافد يف رخآ ءيش

 وهو لاع توصب ”"ابوتان دسأ" لوقي .(كرابملا عوسي ىلإ همدقأسف عبارلا امأ :ىلوألا

 مهدحأ لأسيو .(؟ريخألا قيرحلا وهأ ؛عبارلا قيرحلا وه اذه له) :سافنألا روهبم ثهلي

 رادلا هذه هلوخد ذنمف .كلذ عقوتي ناك .(؟"دسأ" اي "دشرملا" نع اذام) :ءايحتساب

 ناخدلا ةنسلا طسو ىري .لاؤسلا اذه هيجوت ىلع ؤرجي فوس ام ًادحأ نأب ملعي ناك

 .ةلمؤم ةداج هوجو ةينامث وأ ةعبس

 -  .(تضمو ةكئالملا هتلمح ...دعص دقل) :"ابوتان ديما" لفت

 يذلا سأيلا ةرمغ يفو .همسج يوطبو هينيع قلغي هلعجت لاعسلا نم ىرخأ ةبون

 يّقلت يف نالشفت ,ناثهلت .ناعسوتت هيتئرب رعشي ءاوهلا ىلإ رقتفي نيح ًاصخش بلغي
 نل بير الب هنأب ,ةياهنلا عقاولا يف يه هذه نأب ركفي هّنِإف .ةجاحلا دشأ هناجاتحت ام

 همسا ًائيش ةمث نأب ناميإلا ىلع رداق ريغ ةظحللا هذه يف ىتح هّنِإ ذإ ؛ةنجلا ىلإ يضمب

 ريغ مهنأب نوررقي ًاريخأو ؛نولداجتي ءنولعسي (راصنألا) .ملحي نمك .عمسيو .ةنجلا
 اننإ) :لوقي ًالئاق عمسي .رادلا هذه ىلإ دتقت فوس رانلا نأل انه ءاقبلا ىلع نيرداق

 هيتيع تفي نأ عيطعسي ال هنألو +( "ذسأ" اي ًاضيفخ كسار. قبأ :"دسأ" اي.نورداتغم

 ةلحرلا هذه قرغتست مك .ًامُدُق هنوبحسي .هنوعفدي ءهب نوكسمي مهب سحيف هيدي دي هن
 نيزجاحلا سانلاو ةيبشخلا تادفارلاو ناردجلاب مطارتي .ءاوهلل انادشن ثهلي :ءايمعلا

 ربع جرعتملا قيضلا قفنلا دادتما ىلع مامأ ىلإو فلخ ىلإ بثي هنيلعاجلاو هليبس
 ضرألا تحت هب فذقت ىتح ةرغث ربع ًانكسم هلخدتل هعفرت نإ ام ديأب ضخ تنارخلا
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 ةيناث فقوتي ال هءاكذ نأ ريغ .تاعاس امبر ,قئاقد امبر ؟ديدج نم مامأ ىلإ هرجتو ةيناث

 :ةروص»فلا راكذعنتا نع ىرخلا ةريف ناش ةفلا تيلقت نع «قيرطلا لاوط ادب ةدخاو

 يف قفنلا ةياهن ىتح لمحتي ْنأ .دمصي ْنأ ريغصلا هدسج رمأيو هاوق عمجتسي وهو
 نيب لعفي نأ كشوي هنأ ودبي املثم ًاراثن طقسي الو هدسج هعواطي ذإ لهذنيو .لقألا
 .ئرخاو ةظحل

 هسأر نإ .لفسأف لفسأ .ًاضرأ طقسيف هب كس تناك يتلا ديلا هنع ىلختت ةأجف

 ريطيس ضوضرملا ريغصلا هدسجو قلدنيس هقورع يف مدلاو رجفنيس هبلقو افعن مطحتيس

 ءاوهب سحي امنيب ءنكسي .أدهي ائيشف ائيشو ,ثدحي كاذ نم ءيش ال ,نكلو .ًاعاعش
 .هينيع كرفي .ةلئاه ةبلج .تاقلط .ًاتاوصأ عمسي .ًايجيردت ةايحلا ىلإ هديعي اثولت لقأ

 طيحي .حطسلا ىلع امنإ قفن لخاد يف ال .تيب يف هنأ ىريو هنافجأ نع بارتلا حسمي

 عنصي يذلا لجرلا زيميو ءلافطأ نهناضحأ يفو ضرألا ىلع نسلجي ةوسنو (راصنأ) هب
 .ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" :ءازجألا بّكريو خيراوصلا

 ني فرست ىئذلا"اما"ويتوكلا” اير "وعيتوسعلا" اي)::"ايوتانةدكسأ لوشن
 رابغ ةباحس لب ؛بهُل دجوت ال انه .اذه مف نع ردصت ةمأن ال ,نكل .(؟"سودوناك"

 نوديعي .مهقدانب نوفظني لب ثيداحألا نولدابتي ال (راصنألا) .ءيش لك ملاعم شوشت

 جرخي ال مل ,مالكلا عيطتسي ال اذامل .جراخلا ةسارح نوبوانتيو .مهشر قدانب وشح

 ؟ ةناوح

 كسمي وهو هيتبكرو هيقفرم ىلع ًافحز ةيرانلا باعلألا عناص ىلإ هقيرط سملتي

 توصب ًأحضوم لوقي .هتيقدنب وشحي امنيب هبناجب ءاصفرقلا "وينوتنا" سلجي ؛هيقاسب
 قارتخالا نم اونكم مهنكل .انه مهانفقوأ دقل) :ًاقالطإ بارطضا يأ هبوشي ال قيقر

 "واوج توبا" ديري .ناكم لك يف مهنإ ."سنيا اتناس"و ةربقملاو "ايرغيا هردام" دنع

 نم اننومجاهي ال يكل "يوليا وتناس" يف رخآو "عوسي وينيم" يف سارتم ةماقإ
 ظ :(ةرشؤملا

 تلآ يتلا ةريخلا ةديحولا ةرئادلا هذه لاحلا يف ليختي نأ "ابوتان دسأ" عيطتسي

 وردب واس) ءامسأ لمحت ىتلا ةجرعتملا ةقيضلا ةقزألا اهدحت ,(هتنوم وليب) اهيلإ

 ةره تاذ هيلع تناك ام رفع لزاعج ال :(عوسي ونينم)و (يوليا وتناس) .(ريترام
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 حيسملا" دبعم ىلع اولوتسا مهنأ ينعت له) :هتوص جرخي ةرملا هذه يفو .لوقي
 . (؟ "كرابملا

 نع ثدحتتي ناك هنأكو ,.هسفن ئداهلا توصلاب ةيرانلا باعلألا عناص بيجي

 عمس دق ريدهلا نأ دبال .فقسلا راغو جربلا راهنا .كمون ءانثأ هورّمد دقل) :سقطلا

 .("دسأ" اي كظاقيإ يف حلفي مل هنكل ."وغندنب" يف ."وبوبارت" يف ىتح

 نأ حيحص له) :مالكلا ءانثأ اهانيع وأ اهمف كرحتي نأ نود .ةأرما هعطاقت

 :( 12 اهسلا ىلع نعنع "ديقرملا'

 ةطبرأ يوذ َلاجرلا ءراهني ةراجحلا لبج ىري .عمسي هنإ :بيجي ال "ابوتان دسأ"

 ىحرجلاو ىضرم ا دّشَتَحُم قوف بلص رطم لثم نوطقسي قرزلا سأرلا تاباصعو عارذلا
 (سدقملا داشنإلا) ةوسن ىري .ةدالولا يثيدح لافطألاو تاضخاملا تاهمألاو لوهكلاو

 .ةمشهم ماظعو محل نم ةموك ىلإ لوؤت "ودارداوك ايرام"و توملا ىتح َنُْقَحس
 ناكم لك يف كنع ثحبت "لاجرلا مأ" تناك دقل) :هراكفأ أرقي هّنأكو مهدحأ لوقي

 :( "كسا "ان

 ًالاطنب يدتري .ماكحإب دلج اهدشي ماظع نم ةلسلس درجم .ليزه يبص هنإ
 ىلع اهب ءاج يتلا داتعلا سانكأو تادازملا (رانضنألا) غرفي .اوت لخد دق ناك .ًالهلهم

 .هرهظ
 :(؟اهتيار:له ؟"ودارةاوك ايرام") :نيتفيحتلا هيعارذ ىدحاب "ابوتاث دسأ" كسنف

 كنع عيمجلا لأست تناك .سارتملا دنع ."يوليا وتناس" يف اهنإ) :"يبصلا" بيجي :

 .(تقولا لاوط

 .(اهيلإ ينذخ) :لسوتم قلق توصب "ابوتان دسأ" لوقي

 "كرابملا ريغصلا" جرخ دقل) :ةأجف ًاركذتم ؛ةيرانلا باعلألا عناصل "يبصلا" لوقي

 .(ًاملع ًاعفار بالكلا ىلإ

 ايرام" ىلإ ينذخ) :ًالزان ًادعاص زفاقتيو هب ثّبشتي وهو "ابوتان دسأ" خرصي

 باعلألا عناص ىلإ رظني لعفي نأ هيلع ام ىتفلا ملعي ال ذإو .(كوجرأ ."ودارداوك

 :ةسرانلا
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 عرسأب دعو .انه ئداه ءيش لك نأ "واوج توبا"ل لق .كعم هذخ) :ريخألا لوقي

 "دسألا" لوانو سانلا ىلع تادازم عزوي ناك .(انه كيلإ جاتحأ يننأل عيطتست ام

 .(بهذت نأ لبق ةعرج َذُخ) .هسفنل اهب ظفتحي يتلا ًةدازملا

 دلولا عبتي .(دشرملا ؛كرابملا عيسملل ًادمح) :متمتيو اهنم "ابوتان دسأ" برشي

 نولواحي ًالاجرو ءاسنو ناكم لك يف ًانارين ىري جراخلا يف .خوكلا باب جراخ ىلإ
 هيف رودلاو لقأ ضاقنأ (ريترام وردب واس) قاقز يف .بارتلاب ةئيلم لوطسب اهءافطإ
 ,ةكئالملا ىأر دق ناك نإ تارم ةدع هلأسيو هل ئمويو هيداني مهضعب .سانلاب ةظتكم

 هنإ .فقوتي ال ,بيجي ال هنإ .ءامسلا ىلإ (دشرملا) دعص امنيح كانه ًادوجوم ناك نإ

 همسج ءاجرأ عيمج يف ىذألا مالآب رعشي ءًامدُق هقيرط قش يف ةميظع ًةقشم هباجي
 عيطتسيال هَنِإ عرسي الأ يبصلاب فتهي .ضرألل هيدي سمل لمحت عيطتسي ال داكيو

 ىلع ةأجف طقسي_ ةملك وأ ةخرص هنع ردصت نأ نود نم_ دلولاب اذإو .هتاراجم
 ثيح دجوي ال ذإ .هسملي نأ نود نكل ىوه ثيح ىلإ هسفن "ابوتان دسأ" ررجي .ضرألا

 ةدام امبر ؛:ةسمظع امبر .هطسو يف ضيبأ ام ءيش ةمثو ءنآلا مدلا ىوس هانيع تناك

 دشا ميمصتب اَبَبَح هيضم فنأتسب ةقالطإلا ردصم فاشتكا لواحي نا ويغ نمو .ىرخأ

 امنيبو .(كعم تومأ نأ ديرأ .كارأ نأ ديرأ ."ودارداوك ايرام" مألا اهتيأ) :ركفي وهو

 يف نوكي نل هنأب نقيتي ةأجفو ,بهللاو ناخدلا نم ديزملاو ديزملا هباجي هَوُدََع لصاوي

 ةجاضلا بهلْلا نم رادجب يهتني (ريترام وردب واس) ف :ىرخأ ةفاسم ةيأ يضملا هرودقم
 .ههجو يف رانلا ةرارحب ًارعاش .سافنألا روهبم فقوتي .ًامات اقالغإ قاقزلا قلغت يتلا

 ا "دس اند دما" انزع

 ةنيزح ٌةرظن اهل ,نضغتم دلجو ةئتان ماظع اذ احبش .ةأرما لايخ ىري هلوح تفلتي
 ...ردقت كنكل ردقأ ال انأ ."دسأ" اي رانلا يف تنأ هقلأ) :ةلسوتم لوقت .اهتوص نزح

 ةارملا ةرظن» "بوتات ةنسأ " يفغتي اهب: ىتنوسر علم ىقلا ةقيرظنلاب ةنؤسرر بشي هل نكن

 :ةمئاق ةميلو ةمثو .رانلا ءوض يف رمحأ نولب عطست ةثج اهبناج ىلإ ىريف ةرضتحلملا

 دعي مل ام صخش نطبو هجو قوف ةبيا ةبهاذ ودعت ؛تارشع امبر ؛نارئفلا نم ريبك ددع

 ثدحتت يهو .ةأرملا لوقت .ًاخيش وأ ًاباش .ةأرمأ وأ ًالجر ناك اذإ ام ةفرعم ناكمإلاب

 ناكم لك نم يتأت اهنإ) :اهتاملك رخآ اهنأك اهقطنت ةملك لك ودبت ثيحب ديدش ءطبب
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 لاررال هنا هةلك ا انهعدت ألا وألا فرعا تيسك دق ناطيستلا نألا و[ :ناردتل وسب

 بقاري .(كرابملا عوسي مساب كفلحأ ..."ريغصلا دسألا" اهيأ رانلا يف هقلأ .ًاكالم

 ماهتلا يف دجلا لك ةداج نآلا يهو .هجولا نارئفلا تمهتلا دقل :ةميلولا "ابوتان دسأ"

 .نيذخفلاو نطبلا

 نييفلخلا هيفرط ىلع موقي .(هامأ اي لجأ) :ةعبرألا هفارطأ ىلع مدقتي وهو لوقي
 ىلإ اهمضيو اهنضح يف ةارملا اهب كسق يتلا ةريغصلا ةفلغملا ةمزحلا مليل هيدي دميو
 .هذخآس يننإ) :قوشت يف ًاثهال لوقي ءرهظلا بدودحم .هيمدق ىلع فقي ذإو .هردص

 .(هامأ اي ءيراظتنا يف رانلا هذهو ةنس نيرشع ذنم .هعم بهذأس يننإ

 مل ةالص ةوق نم هيدل ىقبت ام رخآب «لتري ةأرملا هعمست ٍبِهلّلا بوص يشهي امنيبو
 وه هفرعت ال سيدق مسا تارم ةدع اهيف رركتي .طق لبق نم اهتعمس دق يه نكت
 ورمل“ هوكنلا

 دي ل

 .(؟ةنده) :"افوناليف وينوتنا" لاق

 شامق ةعطق هينعت ام كاذ .كلذ هينعي ام وه كاذ) :ةيرانلا باعلألا عناص باجأ

 لازيال ناك .داع نيح هتيأر .هوأر نيريثك نكلو .لحر نيح هرأ مل .اصعب ةدوقعم ضيبأ

 .(ضيبألا شامقلا ةعطق لمحي

 :(؟ كلذ "كرابملا ريغصلا" لغف !ذالو):::"افوتالبق ويروتوه' لاء انت

 مهنم نيريثكلا ىأر نيح ءايربألا سانلا ىلع َقَّفشأ) :ةيرانلا باعلألا عناص باجأ

 نأ نافكلا ىلإ بلطبل بهذ .لماوح رست :نودسم»«لافطأ توما ص نوفر
 'ريبكلا واوج" وأ "واردب" وأ "واوج توبا" رشتسي مل ."هتنوم وليب" ةرداغم مهل اوحيتي
 نع قلطناو هملع عنص ."ريترام وردب واس" وأ "يوليا وتناس" يف اعيمج اوناك نيذلا

 انيلإ هنوديعيس مهنأو هولتق مهنأ انبسح .روبعلاب رافكلا هل حمس ."ايرفيا هردام" قيرط

 دام احس فان دنا ديم. نانا نا ةاسل دا نع اليد عا "اييناوفاعأ يتلا ةقيرطلاب

 "ايرفيا هردام"و "ءوسي ونينم"و "يوليا وتناس" ٌةَسَرْتَم انلمكأ دق انكو .ءاضيبلا هتعطق

 هتدلب يف "دسألا" اهبحأ يتلا ةاتفلا مسا وه لب سيدق مسا سيل "ايدوملا" نأ نيبأ نأ بسانملا نم نوكي امير *

 (مجرتملا) . "دشرملا" بكرب هقاحتلا لبق (ابوتان) ةيلصألا
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 نشي مل كلذ نوضغ يفو ؛ثالث وأ نيتعاس دعب داع .قئارحلا نم ًاريبك ًاددع اندمخأو

 .(انل اهحرش "ميكاوي" بألا .ةندهلا هينعت ام وه كاذ .موجه يأ رافكلا

 ثيح فهك لخاد اوناك .درب نم دعتري ناك ."ايروج" بناجب "مزقلا" روكت

 تناك يذلا عضوملا نع ديعب ريغ .ليللا لالخ يوأت نأ قباسلا يف زعملا ناعطق تداتعا

 بردلا نع عرفت دنع .اهرخآ نع قرحت نأ لبق هيف ةمئاق ةريغصلا (وباشتاك) ةيرق
 .اموي رشع انثأ كانه مهئابتخا ىلع ىضم دقل .(غنجيوك) و (الدناريم) نيب نئاكلا

 ءاملاو .هغضم نكمي ءيش يأو روذجلاو شيشحلا بلجل ةلجاع تالحرب اوماق اهلالخ يفو

 ,.(ساداميك) هاجتاب ةبحسنملا تاعطقلاب رخزت اهلماكب ةقطنملا تناك املو .ةبيرق نيع نم
 .نمزلا نم ًةدم كاذ مهئبخم يف ثوكملا اوررق دقف .ةريبك جاوفأب وأ ةريغص عطاوقب امإ

 "اف تاليف" ناوخألا ناك امو: اديزتش أطوبه طيشت ليللا لالخ ةرارخلا ةجرد: تناك

 ناك "مزقلا" ّنإف تايرودلا ىدحإ هابتنا ءايضلا بذجي نأ ةيشخ ران لاعشإب ناحمسي

 ناكو ًامجح رغصألا ناك هنأل دربلل ةيساسح دشألا وه ناك مهتثالث نيب نمو ا ةريةكوق

 يكل امهنيب هناميني ”اهروج"و رصبلا ريصق لجرلا ناكو .ًامسج مهفحنأ ىسمأ يذلا وه

 هنانسأ تناك ذإ ليللا مدقم ءازإ بعتري "مزقلا" ناك كلذ عمو .امهيمسجب هنائفدي

 .هيقيدص ادسج هرفوي يذلا ءفدلا نم مغرلا ىلع مظعلا ىتح دّمجتت ةءافعاركظطضت

 هادي تناك ىرخأو ةظحل نيبو «ةيرانلا باعلألا عناص ىلإ يغصي امهنيب ًاسلاج ناك

 هنم اوندي يك رصبلا ريصقو "اميروج" ىلإ ناريشت ناتنيمسلا ناتريصقلا ناتليئضلا
 .رتكأف رثكا

 :(؟ .رخكلا وه لها#"ميكاوزأ بآلاي لح اذام) لأسر ريضبلا ريض عبس

 اريحا دعس هنأكو ةنمطم ةربنبو لاحلا يف ةيرانلا باعلألا عئاص "وينوتنا" باجأ

 ةصاصرب تام .هتبقر رحنت ملو ,توملا ىتح قرحي مل) :ديعس أبنب مهرابخإ هتعاطتساب
 ىلع انياناقاعا هنأ امك مات نت فرقلاب انقاو ناك "قولنا وعئاسا نات ندع

 الأ زئاجلا نم نأب راجنلا "ميفاريس" قلعف .(ينيدلا عرشلا قفو ىلع حورلا مهميلست

 نم نكي مل وهف .سارتملا دنع وه هتتيم ىلإ ىضرلا نيعب رظن دق "ميكاوي" بألا نوكي
 .ةيقدنب هديب نهاك ةتيم بآلا غيستسي ال دقف ؟كلذك سلا اسف ناك لم (راضتالا)

 ترلل عضوا دق "دشرملا" نأ ىف: كسألا::"اينبلدزاس"' نييقيقيتلا ىدخا تلات
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 رفغ دق برلا نوكي نأ حجرملا نمو .هديب ةيقدنب كسمي "ميكاوي" بألا لعج يذلا ببسلا
 هل

 .(يرجي امب ميلع هللاف .كلذ يف بير ال) :ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" لاق

 رابص راجشأو لغد ءارو فهكلا ةحتف ءافتخاو ران دوجو مدع نم مغرلا ىلع

 رمق دوجو "مزقلا" ليخت) يفاصلا ليللا ءايض ْنِإف :ةطيحملا ضرألا نم ةلماك َتْعلَتْلا

 حشرتي ناك (لوهذو ةشهد يف "واتريسلا" ىلإ رظنت ةعطاسلا مجنألا نم فالآو رفصأ

 هجول ةيبناجلا ةروصلا ىري نا هتعاطتسا يف ناكو نيسلاج اوناك ثيح لخادلا ىلإ
 ناك .ًاداح اتحن نيتوحنملا هنيبجو هنقذ ,سطفألا هفنأ ؛ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا"

 رضحي (سودوناك١) يف هآر دق ناك ذإ ءالجب كلذ "مزقلا" ركذت ...(راصنألا) نم

 يلايل يف ةئلألتم ةيبرع ةفرخزب ءامسلا رينت تناك يتلا كلت ةيرانلا باعلألا ضورع

 نإ ام هنأ فيكو .هيدعاس ىلع بدنلاو . دورابلا قورحب نيتاطغملا هيدي ركذت .تاريسملا

 (راصنألا) ناك يتلا تيمانيدلا عباصأ عينصتل هدهجو هتقو لك سرك ىتح برحلا تأدب

 لخدم دنع رهظ امنيح هصّخش نم لوأ "مزقلا" ناك .دونجلا ىلع سيراتملا ربع اهنوفذقي
 هيلع ٌرانلا قلطي ال يكل ةيرانلا باعلألا عناص هنأب فتهو رصعلا كلذ يف فهكلا

 .هديب ًاسدسم لمحي امهنم لك ناك ناذللا "افوناليف" ناوخألا

 .؟"كرابملا ريغصلا" عجر اذاملو) :ةهرب دعب "وينوتنا" لأس

 ةرتف لاوط ىضمأ يذلا صخشلا .ةلئسألا هجوي لظ يذلا ديحولا صخشلا وه ناك

 :ًاضيأ امه .هاصّخش املاح ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" بوجتسي ءاسملاو رصعلا

 .(؟هلقع نع ىلخت له) .هاقئاعو

 .(كلذ نم دكأتم يننإ) :ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" لاق

 اذ بحاشلا هجولاو ليئضلا مسجلا ..هنهذ يف دهشملا ليختي نأ "مزقلا" لواح

 ىتوملا نيب هقيرط ًاقاش .ءاضيبلا هتيارب ريغصلا سارتملا ىلإ ًادئاع نيتبهتلملا نينيعلا
 باعلألا عناص ىور امبسح .يتلا نارئفلاو ةقورحملا نكاسملاو نيلتاقملاو ىحرجلاو ماكرلاو
 .ىلتقلا ثثج ةوارضب مهتلت يكل ناكم لك يف ةأجف ترهظ دق تناك .ةيرانلا

 .(نآلا مالستسالا نوعيطتست .اوقفاو دقل) :(كرابملا ريغصلا) لاق

 ةربنب وأ ةصق برغأ يوري ناك ْنَم ةربنبو ,ًاحضوم ةيرانلا باعلألا عناص عبات
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 .انسوؤر ىلع انيديأو ,حالس الب ؛ًأدحاو ًادحاو جرخن نأ انيلع ناك) :ًايذاه رثرشي ريكس
 .(لّتْقُت نلو ىرسأ دَعْنس انك

 هنأ نظو .ًاضيأ رسحتي "افوناليف" نيوخألا دحأ عمسو .ةرفز قلطي "مزقلا" هعمس
 ."انوناليف" نيوخألا اتجوز :ًابيجع ًارمأ ناك .بحتنت "اينيلدراس" نيتخألا ىدحإ عمس
 .ًاعم ءاكبلاب اترجفنا نأ طق ثدحي مل ."مزقلا" ىلع ناسبتلت ام ًاريثك اتناك نانللا

 اتفرذ دق انوكت مل امهنكل .ىرخألا اهعبتت مث ءاكبلاب عرشت نأ امهادحإ نأش نم ناك
 وينوتنا" ةلئسأ نع بيجي ةّيرانلا باعلألا عناص "وينوتلا" أدب ىتح ةدحاو ةعمد

 مل ءانه مهئابتخا مايأو (هتنوم وليب) نم مهبوره ةرتف لاوط_ رصعلا كلذ يف "افوناليف
 تعضو "اميروج" نإ ىتح ايساق ًاشاعترا شعتري ناك .نايكبت امهآر نأ طق ثدحي

 نم شعتري ناك له .عيرس وحن ىلع الوزنو ادوعص هّككلدت تلعجو هيفتك لوح اهعارذ

 باعلألا عناص ناك يذلا نأ مأ ,عوجلا ةدش نم لتعا هنأل مأ ,(وباشتاك) يف انه ءدربلا

 ؟وحنلا كلذ ىلع هضخي ناك يذلا وه هيوري ةيرانلا

 نمفلردعا ”كرانملا يفصلا' اهنا "نكرابلا يتكشلا“انينا)::"ريبكلا واوخ" نإ

 انيديأو جرخن نأ ...انحالس يقلن نأ ًاقح انديرتأ ؟بلاط تنأ ام كردتأ ؟لئاق تنأ

 .(؟"كرابملا ريغصلا" اهيأ ديرت ام وه اذهأ ؟نيينوساملل ماستسنل انسوؤر ىلع

 دوصقملا سيل) :ملكتي ال هنأك ,تاولصلا ولتي هنأك امئاد ادب يذلا توصلا باجأ

 ناكمإلاب لعل .. .لوهكلا ,تاضخاملا ةوسنلا ,نايبصلا ...ءايربألا اياحضلا لب ...تنأ

 مهعدت مل نإ .مهنع ةباين مهريصم ررقت نأ عيطتست ال كنإ .مهتاويح ىلع ءاقبإلا

 كادي خطلتتس ...كأطخ أطخلا نوكيس .مهلتقت كنأكو ودغي رمألا نإف مهتايحب نوجني

 مهنإ .نوتومي ءايربأ ًاسانأ عدت نأ ءامسلا دض ةئيطخل اهنإ ."ريبكلا واوج" اي ءيرب مدب

 .("ريبكلا واوج" اي مهسفنأ نع عافدلا نع نوزجاع
 هنإو ..."دشرملا" ناسلب ثدحتي هنإ لاق) :ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" كاشفا

 .(مهذاقنأب هرمأ دق هّنإو .هل ىحوأ دق

 .(؟"واوج توبا"و) :"افوناليف وينوتنا" لأسف
 ىلإ "كرابملا ريغصلا" ةدوع تناك .كانه نكي مل) :ةيرانلا باعلألا عناص حضوأ

 وتناس" يف "واوج توبا" ناك نيح يف "ايرفيا هردام" سارتم قيرط نع "هتنوم وليب"
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 يف كانه ىلإ لوصولا عطتسي مل هنأ ريغ "كرابملا ريغصلا" ةدوعب هوربخأ ."يوليا

 لصو امنيحو .سيراتملا فعضأ ناك ذإ ؛سارتملا كلذ زيزعت يف الوغشم ناك .لاحلا

 لوهكلاو لافطألاو ةوسنلا .."كرابملا ريغصلا" عم فارصنالاب ًالعف اوعرش دق اوناك

 ظ . (ًارج مهسفنأ نوراجلا ىضرملاو

 .(؟دحأ مهفقوي ملو) :"افوناليف وينوتنا" لأس

 ريغصلا" ."كرابملا ريغصلا" ناك .دحأ ؤرجي مل) :ةيرانلا باعلألا عناص لاق

 "دشرملا" بحاص دق ًالجر ناك لب يلثم وأ كلثم ناسنإ يأ رجم نكي مل ..."كرابملا

 .هلقع نع ىّلخت دق هنأب هربختس تنك له ."كرابملا ريغصلا" ناك .ةيادبلا ةيادب ذنم

 .(رخآ صخش يأ الو انأ الو ؤرجي مل "ريبكلا واوج" ؟لعفي ناك امب ايراد نكي مل هنأب
 . ( ًارجت "واوج توبا" نكل) :"افوناليف وينوتنا" مغمغف
 .("واوج توبا" ؤرج دقل .كلذ يف بير ال) :ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" لاقف

 روصت هرودقم يف ناك .ةرارح بهتلت هتهبجبو هماظع غلبي دمجتلاب "مزقلا' سحأ

 :كانه رهظت قباسلا تاباصعلا لجرل ةيوقلا ,ةعاوطملا :ةليوطلا ةماقلا :رسيب دهشملا

 لوح صاصرلا ةمزحأو .هفتك ىلع ةقلعم هتيقدنيو ؛هقاطن يف ناسوسدم هلجنمو هتيدمو
 روباطلا دهاشي ؛كانه اذ وه .بعتلاب روعشلا دودح زواجتي امب بعت وهو ؛هتبقر
 ل1 د اي يدلل ار دويسالار نانطالاو نارك ةزسلا نم قيتتصتلا ىلع رضع

 مل .مهسوؤر ىلع مهيديأو دونجلا وحن نوريسيف ةيناث ةايحلا مهيف ثعبنت سانلا ءالؤه
 كريس ضورع دحأ نيولتو حوضو لثمب هاري نأ عيطتسي ناك :ًاليخت كلذ ليختي نكي

 رظني ناك .ًارهدزم ًاريبك اكريس ناك موي ؛تابيطلا يلاوخلا مايألا مكلت ضورع .رجغلا
 :ةيطغ هنارعتسا هههازتشتا ىلا" رارج توبأ" نإ

 ًارشؤم .تاهاجتالا لك يف هينيع ًاريدم (!اوفق !اوفق) :ًأظيغ ًامدتحم خرص

 .(!اوفق !اوفق ؟متننج له) .مهعاجرإ ًالواحم نوملستسي اوناك نيذلا كئلوأل

 نك ناك ىذلا:"ريبكلا قاوخ" هل رمألا انحرش) :ةيرانلا باعلألا عناص لاق

 قرغتسي مل نورخاو ."ميكاوي" بألاو :ًاضيأ ”واردب" ءاج .هل حرش .لوؤسم هنأب رعشيو

 .(يرجي ناك يذلا ام اما "واوج توبا" كردأ ىتح مهنم تاملك عضب ىوس رمألا

 اوناك نيذلا كئلوأ هاجتاب بيوصتلا لواحيو هتيقدنب وشحيو هتوص عفري وهو لاق
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 فوسف .مهنولتقي مهْنأ رمألا سيل١ :ريسلا نوذغي اوناكو ًالعف طوطخلا اوربع دق

 ال ."وجاب"ب اولعف املثم مهتمارك نونيهي فوس .مهنولذي فوس نكل .اعيمج اننولتقي

 عدن نأ عيطتسن ال .ءايربأ ًالعف مهنأل الإ ءيشل ال .كلذ لوصحب حامسلا اننكمي

 .(!مهنونيهي مهعدن ْنأ عيطتسن ال .مهباقر نورحني نيدحلملا

 ًاعيمج انك .ًالعف رانلا قالطإب عرش دق ناك) :ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" لاق

 لظ يذلا .هتوص نأب "مزقلا" ظحال انهو .(انأو "ريبكلا واوج" ؛"واردب" ...رانلا قلطن

 اي اطخا انأ تيكترا نه ؟أطخ انيكترا له) :نشفتزي ذخاةظخللا كلت ىتخ اقباث

 .(؟رانلا قلطن انّلَعَج ْنأ "واوج توبا" نم أطخ ناك له ؟"افوناليف وينوتنا"
 ةتيم اوتام دقل .باوصلا نيع متلعف لب) :لاحلا يف "افوناليف وينوتنا" باجأ

 مكعم تنك ول ."وجاب"ب اولعف ام نولعفي ؛مهباقر نورحنيس ةقطارهلا ناك .ًاموحر

 .(كلذك صاصرلا تقلطأل

 ىضري له .كلذ ببسب بذعم يننإ .يردأ ال) :ةيرانلا باعلألا عناص لاق

 اذإ ام ررقأ نأ ًالواحم :يرمع ةيقب.لاؤسلا كلذ يسفن لأسأ لظأ فوس ؟ةنع "دشرملا"

 يف طخ .ىفارعفال ةيدنألا ةنقللا قتلتني تاوتس رشع ةيشرلا عم تركت دعب ءاقتك
 .(....نايحألا ضعب يفو .ةريخألا ةظحللا

 تقولا يف_ نايكبت اتناك "اينيلدراس" نيتخألا نأ "مزقلا" كردأو ًاتماص أفكنا

 .ةريغص ”تاقوفأب ةبوحصم ةقر يف ىرخألاو ءظف لاع جيشن يف امهادحإ_ نآلا هسفن

 : "م نانخألا نطعب نفا :"افوناليف وينوتنا" لاق

 وأ .بآلا نأ بسحأ نايحألا ضعب يف) :ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" لاق

 صُلخأ يكل ىتوملا نيب نم يذاقنإ ةزجعم عنص دق .ءارذعلا ةديسلا وأ ؛كرابملا عوسي

 وليب) يف .ءيش يأ ملعأ ال انأ .ىرخأ ٌةرم .يردأ ال .تاقلطلا كلت ةريرج نم يسفن

 ىتح .ةظحللا كلت ىتح ...ليل ليللاو راهن راهنلا يل ًاحضاو ءيش لك ناك (هتنوم

 ريس ينك لك نإف نالاو.:"كرابلا ريعضلا" قعو ءايربألا ىلع نانلا قالطاب اناذب
 4 7 يدر

 :(ةيناث هنست

 (مجرتملا) . ةيلاعلا ةقهشلا عيجرت يأ ؛ (قاوف) عمج (تاقوفأ) *
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 نيتخألا ىلإ نوغصي نورخآلاو "مزقلا" ناك املثم .ًايغصم .ًاتكاس لظو دهنت
 .ميحر توم ىلإ (راصنألا) مهلسرأ نيذلا ءايربألا كئلوأ نايكبت ”اينيلدراس"

 .(ءادهش ةنجلا ىلإ اوضمي نأ ءاش "بآلا" نأل امبر) :ةيرانلا باعلألا عناص فاضأ

 .(رضتحأ يننإ) :ركف ؟فزني ناك هنأ ىرُت مأ .(قرعأ يتنإ) :هسفن ”مزقلا" ثدح

 .هينيع نع رصبلا ةبجاح هبادهأو هيبجاح ىلإ ردحنتف .هتهبج ردح ليست تارطق تناك

 .ةرملا ولت ٌةرم ههجو حسمت "اميروج" تلظ .هءاشحأ دّمجي ناك دربلا نإف هقرعت نم مغرلا ىلعو
 توبا" مايق دعب ؟كلذ دعب ثدح اذامو) :لأسي ريصبلا رييصق يفحصلا عمس

 .:(..:نيرخآلاو:تنآ كمايق دعب : "واوج

 امهشاهدنال ءاكبلا نع اتفقوت دق اتناك نيتللا ."اينيلدراس" نيتخألاب اذإف .تكس

 .ةيناث حاونلاب ناعرشت ,لخدتلا اذه ءازإ

 انك اننأ نودحلملا بسح دقف ."َدْعَب' يأ كانه نكي مل) :ةيرانلا باعلألا عناص لاق
 اهنأ اودقتعا يتلا ةمينغلا هذه مهنم ذخأن انوأر ذإ أظيغ اوّنِج .مه مهيلع رانلا قلطن

 انقرخ دقل ."ةنوخ" :نوخرصي اوناك) :فهكلا ربع هتوص ىداصت مث ءتمص .(مهصخت

 فالآ .تاهاجتالا عيمج نم انيلع اومجه .كلذ نمث عفدن نأ انيلع ناكو ةندهلا

 .(ظحلا نم ًائيش كلذ ناك .نيدحلملا

 ."؟ظحلا نم ءيش" :"افوناليف وينوتنا" لءاست

 مدقتي تارحلا نه ليشلا نزكي نأ ظحلا نم ءيش .دوصقملا مهف دق "هزقلا" ناك

 الأ ظحلا نم ءيش ..ديدج نم صاصرلل ًافده نوكي يكل لعاسثملاو قدانبلا ًالماح
 ةرمغ يفو .مهف دقل .لالذإلا نم مهذاقنإ ضرغل « ءايربألا لتق ةلصاوم ىلإ اورطضي

 اوناتك نيذلا :نيكيتملا (راضتألا) نأ كيك ئاردنينشملا يضنأ :ةتزيرعتشقو ةعرارح

 نأ ءادعس .ةقورحملا ةحرقتملا مهّفكأ ًالذج نوكرفي .ميحرلا مهتوم ىلإ سانلا نولسري

 رصبي نأ عيطتسي ناك .كشلا هيلإ ىقري ال ةرعام ؛حضاو ودع ديدج نم مه“ ءازا نوكي

 .قرحي يكل فّلخت ءيش لك ًاقراح .دعب لتْقَي مل ءيش لك ًالتاق ,ًامدقتم بضغلا كلذ

 تناك نإ نيبتي نأ "مزقلا" عيطتسي نأ نود نم "اينيلدراس" نيتقيقشلا ىدحإ تلاق

 كلت يف ىتح كبي مل هنأ نم ةقث ةقثاو يننكل) :"وينوتنا" ةجوز 2 اويرونوه" ةجوز

 ىلإ ارطضا امهنأل نايكبي "ميكاوي" بألاو "ريبكلا واوج" ليختأ نأ عيطتسأ .ةظحللا
 .(؟ىكب له ؟وه امأ .ءايربألا قحب كلذ لعف
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 نم مغرلا ىلع .كلذ نم دكأتم انأ) :ةقرب ةيرانلا باعلألا عئاص "وينوتنا" لاق

 اقرأ مل ىلا

 .(طق يكبي "واوج توبا" رأ مل انأ) :اهسفن "اينيلدراس" تخألا تلاق

 يأ "مزقلا" كردأ كاذنآو .(ًادبأ هتببحأ ام تنأ) :ةرارمب "افوناليف وينوتنا" مجمج

 ."اينوتنا" :ةثدحتملا تناك نبتخألا

 دقل لب .ًاقلطم) :اهتوادع ءافخإل دهج يأ لذبت نأ نود نم ةفرتعم تلاق
 "واوج ناطيشلا" ىلإ لآ دق هنأب تملع نأ دعب نآلا ...ربكأ رادقمب يتبحم ترسحنا

 .بهنلا لجأ نم بهني .لتقلا لجأ نم لتقي ناك يذلا صخشلا ..."واوج توبا" سيلو

 .(نوناعي سانلا لعجب عتمتسيو

 ناك رصبلا ريصق لجرلا نأب سحي نأ "مزقلا" رودقم يف ناكو ,قيمع تمص مّيخ
 .هباصعأ نم بصع لك هيف رتوت دقو رظتنا .الجو

 كنا .ةيناف كذب نهر تفس نأ اذبآ قيرأ لإ ::ءطعب "افرخانبف نيتوقا" لاق

 نول ناتعسااب اذإ 0 .ًاعم ءيش لك انزتجا دقل .دبألا ىلإو ,تاونس ذنم يتجوز

 .(ًاضيأ تنأ كتياهن هيف نوكتسو .انئيب ام لكل ةياهن كلذ يف ّنإف ةيناث ًةرم كلذب
 .يناوثلا دعي ؛ًاقرع ببصتي .دعتري وهو "مزقلا" رظتنا
 . (ًادبأ كلذب هوفتأ نل يننإ كرابملا عوسيب مسقأ) :"اينيلدراس اينوتنا" تأتأت

 كطصتت هنانسأ تناك .(ةرم يكبي "واوج توبا" تيأر دقل) :"مزقلا" لاق كاذنآ

 قيصل ههجوو ملكتي ناكو .اديج ًاغضم ًةغوضم ,تاقفد يف همف نم جرخت تاملكلاو

 تربور ةياكح" ىلإ عمتسا نيح كلذ ناك ؟مكربخأ ملأ ,نوركذتت الأ) ."اهروج" ردصب

 .("ةلوثمألا ةعيظفلا ناطيشلا

 لبق عع ضنيبا دق هما رعش ناكو كلم نبا ناك) :اركذتم "ناو كوب الا

 ناطيشلا لمع ىلع ةزجعم مسأ قالطإ ناكمإلاب ناك اذإ ,ةزجعمب دلو دقل .هتدالو

 أدبت يتلا ةيفيكلا يه هذه تسيلأ ."تربور" دلت يكل *اقاثيم تمربأ دق تناك .ًاضيأ
 .(؟ةياكحلا اهب

 (مجرتملا) . ناطيشلا عم . ةقفص وأ « اقاثيم تمربأ < دوصقملا *
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 دق ناك ةياكس قابس لارط ةراكشا هنعاؤز نم تَنأَت ةقشب (الك) :"مزقلا" لاق

 ىتم وأ نيأ ركذتي نأ عيطتسي دعي مل هنإ ىتح اهايإ هتفرعم ىلع ليوط لجأ ىضم
 .اهليطي .تارملا فالآ لب تائم اهاور .ةيرق ىلإ ةيرق نم اهلمح ةياكح ...اهطقتلا

 اوكفنا ام نيذلا هيعمتسم جازم بساني امب ًةحَرسَم وأ ةداعس وأ ةساعت اهديزي ءاهرصقي

 تناك ؛لجأ .ةيقيقحلا اهتيادبب هربخي نأ "واوج توبا" ىتح عاطتسمب نكي ملو .نوريغتي

 نبا نكي مل هنأ ديب ."تربور" دلت يكل قاثيم ماربإ ىلإ ترطضاو آرقاعو ازوجع ا

 | .قود نبا ناك .كلم

 .(اهتقيقح ىلع اهورا ...ايه ."يدنامرون" قود) :"واوج توبا" هعم قفتا

 كلذ ...يناثلا ملاعلا نم مداق هنأكو كلذ لوقي ةتوص عمس .(؟ىكب وه) -

 ,يلوضف هنيع تقولا يف هنكلو .فونخلا مئاد ,ةفرعملا قح هفرعي ناك يذلا توصلا

 .(؟"ناطيشلا تربور" ةياكح ىلإ يغصي وهو) .محقتم ,لفطتم
 باكترا ىلع همادقإ ةظحل يف امبر ...كلت وأ ةلحرملا هذه يف ...ىكب دقل :لجأ

 هترسقو ريمدتلا حور هتكلق دقو_ "تربور" أجل امل كلذو .هاياطخ أوسأ .هرزاجم أوسأ

 نوطب ىلا ةعيدم زرع ىلإ. انهعيزر عظتسي ل ةيكره نسق ةوق يهو:ةيله تيلغتو
 اذهو" :هلوقب "مزقلا" حضوأ انهو) ةدالولا يثيدح لافطألا باقر رحن وأ لماوحلا ءاسنلا

 يف رانلا مارضإ وأ نيحالفلا ةَقَرَوَخ وأ(يقرشلا لامشلا نم ال .بونجلا نم هنأ ينعي

 هاتنجو تألألتو (عراشلا رمآ) انيع تقرقرت كاذنآ ...ًاماين رسألا تناك ثيح خاوكألا

 .ىرت_ ًاتماص فكنا بعتراو "هزقلا" برطضا ذإو .ًادهنت هردص شاجو هنقذ شعتراو

 ,ةليئضلا ةئيهلا تاذ "انيراتاك" ىلإ قلقب علطتو_ ؟هزواجت يذلا ام ,بكترا أطخ يأ

 يف نئاكلا ذالملا يف آقالطإ زيح يأ لتحت نكت مل اهنأك تدب ثيحب ًادج ةفيحنلا

 «لصارت نا هل "انيزاتاك" تان ذحا لق "وارج توا" ناك فيح (عوسي وليكم)

 ؟هأطخ هلعف ام ناك له) :لوهذلا هب دبتسا دقو لاق .هعدي مل "واوج توبا" نكل

 ملأ ؟كلذ ريغ لعفي نأ هرودقمب ناك له ؟اهل رصح ال عئاظف بكترا هنأ هؤطخ ناك له
 لاعفألا مكلت ءاقل ءازجلا لصحتسي نأ برلا ىلع ناك نمت الما نق هريسن نكي

 .عيظف باذع يف "مزقلا" يف نيترمسم هانيع تناك .(؟ةقودلا نم مأ ءهنم ؟ةريرشلا
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 بنذلا سيل .ةياكحلا يف كلذ سيل .يردأ ال .يردأ ال) :فجتري وهو "مزقلا" لاق

 .(ةصقلل ةيوار درجم يننإ :ءيش يأ يب لعفت ال .يبنذ
 :ةياكحلا لصاو .ءيش يأ كب لعفي نل) :ةقيقر ةربنب ؛ًاحبش تدب يتلا ةأرملا تلاق

 .(ايه

 اهترونت فرطب "واوج توبا" ينيع "انيراتاك" تحسم امنيب ةياكحلا لمكي ىضم

 يك هيتبكر ىلع اهسأر تلامأو اهيديب هيقاس تقوطو هيمدق دنع ءاصفرقلا تسلجو
 تناك يتلا ةياهنلا ىتح هعطاقي وأ كرحتي وأ ةيناث كبي مل .ًاديحو نكي مل هنأب هرعشت
 جيوتتب "تربور" مايقب ًانايحأو .ًاكسان ادغ يذلا سيدقلا "تربور" توم انايحأ لحت

 فوأ دراشتير" نبا ناك هّنأب هفاشتكا ىدل قح هجوب هكلم حبصأ يذلا جاتلاب هسأر

 كلذ يف ةياكحلا لمكأ امنيح هنأ ركذتو .رشع ينثالا اسنرف ءالبن دحأ ؛"يدنامرون

 ةيأ يف .كلذ ناك ىتم نكلو .كلذ ىلع "واوج توبا" هركش_ ؟ةليللا كلت وأ_ رصعلا

 ايلاثم ًاناكم (هتنوم وليب) تدبو ةعيدو ةايحلا تناك موي دونجلا مودق لبق له ؟ةظحل

 ؟ًافوخو ةلماك ةدابإو ًاعوجو ًاتوم ةايحلا تسمأ نيح مأ ؟هيف شيعلل

 تقولا ديدحت ناك مل يردي نأ نود نم (؟”اهروج" اي كلذ ناك ىتم) :قلقب لءاست
 ءأ ضرعلا ةنادع ىن كلذ ناك لها «رصبلا نبض لحزلا ىلإ كفلعلا ادعت احلم ارمأ

 .(؟هتياهن يف

 .(؟هبْطَخ ام) :لوقت "اينيلدراس" نيتخألا ىدحإ عمس

 .هلوح اهيعارذ عضت يهو (ىمحلا اهنإ) :"اميروج" تباجأ

 .(؟كلذ ناك ىتم ؟كلذ ناك ىتم) :"مزقلا" لءاست

 هرعش دسميو هتهبج سمي هب رعشو (يذهي هنإ) :لوقي رصبلا ريصق لجرلا عمس

 .هرهظو
 هةشهدر ناك اهتيح املا» لعفي ناك انلعم «تارم ثالث :نيرم سطع ةفحس

 مل هنكل .ءاش اذإ نآلا سطعي نأ هرودقم يف ناك .فوخلا هيف ُثبي وأ هيلسي وأ ام ءيش

 هفّلكت نأ اهيف ةدحاو ةسطع نأش نم ناك يتلا ةليللا كلت يف ءاوبره ًةليل كلذ لعفي

 ,نيرشع سطعي .ام ناكم يف ءام ةيرق يف كريس ةلفح يف هسفن ليخت .هتايح

 لكب ؛جرهملا رود اهئادأ ءانثأ .طرضت "ةيحتلملا ةديسلا" تناك املثم «ةرم ةئم ,نيسمخ
 اهي
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 كلذ ناكو .ةروصقم .ةدودمن ؛ةئطاو .ةيلاع ...اهروصت نكمي يتلا تارملاو تاعاقيإلا

 نكي مل هنكل .نيدوجوملا نيجرفتملا روهمج نأش هنأش ؛ًاضيأ وه كحضلا ىلإ ليمي هلعجي
 .كلذ ىلع ىوقي

 ماري ام ىلع نوكيس .افغ دقل) :اهنضح يف هسأر مينت يهو لوقت "امهروج" عمس

 .(أدغ

 روكتي ثيح .جلثو ران نم نوكتملا ضماغلا عقاولا كلذ قامعأ نمف .ًامئان نكي مل
 ,ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" ةصق ىلإ هءاغصإ لصاو .فهكلا ةملظ يف هدسج

 نود نم اهفرعو اهعقوت نأ هل قبس يتلا كلت ملاعلا ةياهن هتريصبب ًادهاشمو ًاخسنتسم

 رمجلا نيب نم ةايحلا ىلإ ديعأ يذلا لجرلا اذه ناسل ىلع اهتياور عامس ىلإ ةجاحلا

 ةدشو هب سحي ناك يذلا ضرما ةأطو نم مغرلا ىلعو .كلذ عمو .ةقرتحملا ثثجلاو

 تاملظ يفف .هنع هبناجب نيثدحتملا ءالؤه داعتبا ىدمو هحستكت تناك يتلا ةريرعشقلا

 .ةمئاق (سودوناك) هيف دعت مل يذلا ملاعلا كلذ يف .(ايهاب) ل ةيفلخلا يضارألا ليل

 كئلوأ ًاريخأ لحري نيحو ءبيرق امع دونج هيف دوعي نل ثيحو .(راصنأ) هيف دعي ملو
 نإف . يدبألا يبألا سئابلا هدحوت ىلإ (واتريسلا) ميلقإ دوعيو .مهتمهم اوزجنأ نيذلا

 باعلألا عناص "وينوتنا" نم هعمسي ناك ام ءازإ ًالوهذمو .ًارثأتم .ًامتهم ناك "مزقلا"

 .ةيرانلا

 -_ هوخأ هنأك ادب قطن اذإف ,ملكت املق يذلا "افوناليف"لا وهو_ "ويرونوه" عمس

 .(كيلإ تديعأ دق ةايحلا نأب لوقلا كنكمي) :لوقي
 .ملعأ ال .حرجأ مل لب .تمأ مل يننكل .كلذك امبر) :ةيرانلا باعلألا عناص باجأ

 .يسأر ىلع ةرخص تطقس امبر .ءامد ةيأ يمسج ىلع نكت مل .كلذ ىتح ملعأ ال

 .(يندب نم عضوم اميأ يف ْبّصْأ مل يننكل
 ."هتنوم وليب" يف سانلل لصح املثم .كيلع ىمغأ دقل) :"افوناليف وينوتنا" لاق

 .(كذقنأ ام كاذو ًاتيم كوبسح

 يننأل .ءيش لك نكي مل كلذ نكل .ينذقنأ ام كاذ) :ةيرانلا باعلألا عناص ررك

 نيدحلملا تيأر كلذك .مهبحن اوضق نيذلا كئلوأ لك طسو يسفن تيفلأ تقفأ امنيح

 نم لك ىلع رانلا نوقلطي وأ .ًاضرأ طقس دق ناك نم لك ىلع مهبارحب نوزهجي
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 تنك اذإ ام ىريل يلع مهنم يأ لام نأ طق ثدحي ملو ,يب اورم مهنم تارشع .كرحتي

 .(ًاتيم

 .(؟توملاب ارهاظتم هتمرب راهنلا تيضمأ ؛ىرخأ ةملكب) :"افوناليف وينوتنا" لاق
 كئلوأ ىلع نوزهجي ينم ةبرقم ىلع نورمي مهعمسأ) :ةيرانلا باعلألا عناص لاق

 نوفسني ,توملا ىتح ىرسألا داسجأ يف ىدملا نوزرغي .ةايحلا ديق ىلع اولظ نيذلا
 بالكلاب لّثت أوسألا ءزجلا .أوسألا ًءزجلا نكي مل كلذ نأ ديب .تيمانيدلاب ناردجلا

 يهو اهعامس عيطتسأ تنك .ًاماهتلا ىتوملا مهتلت هذه تناك .دوسلا روسنلاو نارئفلاو

 .يحلا نع تيملا زيق .ئطخت ال تاناويحلا نإ .مهرقنت ,.مهضعت .مهيف اهبلاخم بشنت

 كلتو .بالكلا نم يفوخ ناك .ءايحأ نولازيال نيذلا سانلا مهتلت ال نارئفلاو روسنلا

 .(أضيأ يه ينتكرت دقل :ةزجعملا تناك

 .(؟نآلا هلمع مزتعت يذلا امو .ًاظوظحم تنك) :"افوناليف وينوتنا" لاق

 ,تأشن كانهو ءتدلو كانه ."الدئاريم" ىلإ دوعأ) :ةيرانلا باعلألا عناص لاق

 .(؟كنع اذامو .يردأ ال .دوعأ امبر .خيراوصلا عنص ةيفيك تملعت كانهو

 ىلإ امبر ...ءان عضوم ىلإ ناكملا اذه نع دعتبنس) :قباسلا رجتملا بحاص لاق

 املثم .نوعاطلا نم نيبراه كانه ةايحلا هذه انأدبو ,ءكانه نم انمدق دقل ."يراسأ"

 نيرداق اناسع ام :+ىش لك ادب يح ىهتل قوس امبر .رخآ نوعاط نم ...نآلا لعفن

 .(؟كلذ ريغ لعف ىلع

 .(كلذ نم نقيتم يننإ .ءيش ال) :ةيرانلا باعلألا عناص "وينوتنا" لاق

 ني نك نا ٠ ظ

 روترا" لارنجلا ةدايق عقوم ىلإ باهذلا يف عارسإلا ىلع هنوثحتسي امدنع ىتح

 "ازوس وتنب" مزالملا هذخأي نأ لبق (دشرملا) سأر ىلع ةرظن يقلي نأ دارأ ذإ "راكسوا

 ةطرش يعوطتم جوف) ل رمآلا طباضلا ."وديسام ودلاريج" ديقعلا ّنإف ء(ايهاب) ىلإ
 هأر له) :برحلا ةياهن ذنم هتّكلق دق يتلا ةلأسملا يف ريكفتلا نع فقوتي ال (ايهاب

 امأ) جاوفألاو بئاتكلاو ةيولألا يرمآ عيمج نأش هنأش .نكلو .(؟نآلا وه نيأ ؟دحأ

 ىلع ةرظن يقليل بهذي هّنِإف .(زايتمالا اذهب نوظحي الف ىندألا بترلا ووذ طابضلا
 _ طق دّهاشي مل ْنإو هرثكأ ام سانلا نم ددعل توملا ينعي ناك يذلا لجرلا اياقب
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 دقف ءريثكلا ىري ال ديقعلا نكل .وه هيديب ةيدم وأ ةيقدنب ًالماح_ عيمجلا ةداهشب
 نم لصخ عضب ىوس ءيش ال :هخّسفت ةدشل سلكلاب ءيلم سيك يف سأرلا اوعضو
 هنوك نع ديزي ال "راكسوا" لارنجلا حوك ىلإ هباهذ نإ .يدامرلا ىلإ هنول ليمي رعش

 نوليطي نيذلا طابضلا ةيقب نع فلتخي كلذ يف وهو ؛تايلكشلا ليبق نم دوجو تابثإ

 نأ دعب لبقتسملل ططخلا نومسريو برحلا ءاهتناب ةئنهتلا نولدابتي مهو كانه ثوكملا
 "وديسام" ديقعلا انيع رقتست . مهرسأ ىلإ و ةيلصألا مهدعاوق ىلإ مهعوجر انكم حبصأ

 ةموك ىلإ دوعيو قيلعت يأ نود نم ناكملا رداغي مث ءرعشلا كَّبتشم ىلع ةزيجو ًةظحل
 .ناخدلا اهنم دعاصتي يتلا ثثجلاو ماكرلا

 ةدايقلا عقوم يف مهفلخ نيذلا نيجهتبملا طابضلاو (دشرملا) ب ريكفتلا نع ىلختب

 حوفس هلوصو ذنم راقتحالا مهلدابي ناكو هل ادادنأ طق مهدعي مل طابض مهو

 اذامبو هيلع هنوقلطي يذلا بقللا ملعي هنإ .(ايهاب) ةطرش جوف سأر ىلع (سودوناك)

 ةنس نيثالثلاب روخف هنإ .كلذ هجعزي ال .(قرطلا عاطق دراطم) :هبايغ يف ويس

 لك بسكو تاباصعلا نم ةيفلخلا (ايهاب) يضارأ ةرملا ولت ةرملا اهيف فظن يتلا

 يف دلو ريقح نيجه درجم وهو_ ديقع ةبتر غلبو اهلمحي يتلا ةيبهذلا ةطرشألا
 ديدحت طابضلا ءالؤه نم يأ عسوب ناك ام ًادج ةريغص ةيرق يهو .(وروم ود وغنولوم)
 :ضرالا ةلافتت ون ةراطنم ءانثا فايف كت :اههاءاقلا ةطيرخلا ىلع اهعقوم

 باب نم .روهش ةعبرأ لبق اوقفاو نيذلا (ايهاب) ةطرش نإ .هلاجر جعزي كلذ نكل

 ظفاحم نأب مهربخأ دق ناك ذإ_ (دشرملا) ةبراحمل انه ىلإ مودقلا ىلع .هل ءالولا

 ةطرش دارفأ عوطتي نأ بجاولا نم ناك هنأبو ةمهملا ىلوتي نأ هيلإ ّبَلَط دق (ايهاب)

 يف ةلوادتملا نوؤخلا تالوقتلل ةياهن عضو ةيغب (سودوناك) ىلإ باهذلل (ايهاب) ةيالو
 نيهبآ ريغو (راصنألا) هاجت نينيل اوناك (ايهاب) يلاهأ نأ اهدافمو دالبلا ءاجرأ ةيقب

 ةموكحلا مامأ ليلدتلا ةيغب كلذو .مهعم رسلا يف نيفطاعتم .مهل ءافلح اوناك لب .مهب

 اوناك ءرخأ صخش يأ نأش مهنأش .(ايهاب) يلاهأ نأب ليزاربلا لكو ةيداحتالا

 (ايهاب) ةطرش نإ_ ةيروهمجلا نع عافدلا ليبس يف ةيحضت ةيأ ميدقتل نيدعتسم
 ىلإ اورطضا يتلا ءاردزالا رهاظمو تاناهإلا ءارج ءايتسالاو جاعزنالاب نورعشي كشال

 ىلع ةرطيسلا نوعيطتسي ال .هنم ضيقنلا ىلع ,مهو .لترلاب مهقاحتلا ذنم اهلمحت
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 هذه يفو .تاينكلاب تاينّكلا ىلعو ؛تاناهإلاب تاناهإلا ىلع نودري مهف :مهباصعأ

 نيبستنملا دونجلا عم راجشلا ثداوح نم هل رصح ال ددع يف ًافرط اوناك ةعبرألا روهشلا

 يفف .مهدض زييمتلا سرامت (ايلعلا ةدايقلا) نأ مهظيغي ام دشأ نإو .ىرخأ بئاتك ىلإ

 نأكو .ةرخؤملا يف ءشماهلا ىلع عضوي (ايهاب ةطرش يعوطتم جوف) ناك تامجهلا لك
 نوديؤم .مهبولق بل يف .(ايهاب) يلاهأ نأ ةيرف قدصت ىرخألا يه (ةماعلا ناكرألا)

 .نويرس *"نويورييلسنوك" ؛ةيكلملا ةدوعل
 نأ عمو .هفنأ هب يطغيل هليدنم جارخإ ىلإ رطضي ثيحب ةيغاط ةنوفعلا ةحئار

 ماخسلاب ًائيلم لازيال وجلا نإف اهسفن تلكأ نأ دعب تأفطنا دق قئارحلا نم ًاريبك ًاددع

 بقنيو (راصنألا) ثثج فشكتسي امنيب ديقعلا انيع جيهتتو .دامرلاو رانلا ثَبَخو

 اهتيبلغأ تمحفت دقل .اههوجو ىلع ةرظن يقليو اهنيب دعابيل همدقب اهسفريو اهنيب
 اهتم نرعقا ول ىنح اهيلغ قرععلا هناكناب ناك ام: ثتيحب ببللا لعب تهوبشتو

 مث ؟اهصّخشي نأ هل ىنستي فيكف ةكسامتم تلظ هتنج نأ ول ىتحف كلذ نع ًالضفو

 ليصافت نمضتت ال هنع اهكلتمي يتلا فاصوألاو .ًادبأ لبق نم هآر دق نكي مل هنإ

 ةلأسملا نإ عمو .(بير ال) :ركفي .كلذ يف بيرال ءقمحأ ءيش هلعاف وه ام نإ .ةيفاو

 :اهتلصاوم نع عانتمالا نع زجعي هنأ الإ يقطنم وه ام لك عم ضيقن يفرط ىلع فقت
 ماهلإلا ةضمو ؛يضاملا يف ىلج ةمدخ هتمدخ دق تناك يتلا ةبيرغلا ةزيرغلا كلت اهنإ

 ىلع رايسلا هءاول ثحتسي هلعج ىلع يلاوخلا مايألا يف تبأد يتلا كلت ةيئاجفلا

 لوصولا ةيغب اهريربت رذعتي ةيرارطضا ةريسم يف ةثالث وأ نيموي امدق كرحتلا ةلصاوم
 اوثحب دق رايسلا هؤاولو وه ناك قرط َعاطق مهتأجافم نع ةيلمعلا ضخمتت ثيح ةيرق ىلإ
 مويلا هبشأ ام .علاطلا نسح نم ردق ىندأ مهفلاحي نأ نود نم ًاروهش وأ عيباسأ مهنع

 كس دي .ةنتنلا ثئجلا نيب بيقنتلا لصاوي "وديسام ودلاريج" ديقعلا وه اهف .ةحرابلاب
 قلستت يتلا نارئفلا ناسفرت هامدقو بابذلا بارسأ درطت ىرخألاو همفو هفنأ ىلع ليدنملاب

 توبا" هجو ىلع رثعيس امنيح هنأب_ قطنم يأل ًافالخ_ هربخي ام ًائيش نأل .هيقاس
 .هصخت اهنأب ملعي فوس هّنِإف .هماظع درجم ىلع ىتح لب ؛هدسج ىلع ."واوج

 (مجرتملا) . ءابطألا ةنجل نايب يف درو امك (دشرملا) مسا وهو "ورييليسنوك" ىلإ ةبسن *
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 وه .ههجوو هوحن عرهي "شيراوس" مزالملا .هدعاسم هنإ .(!يديس !يديس) -

 .هليدنمب ىطغم .ًاضيأ

 .(؟لاجرلا هيلع رثع له) :"وديسام" ديقعلا لوقي

 ناكملا اذه رداغت نأ كيلع نإ "راكسوا" لارنجلا لوقي .يديس اي ءال نآلا ىتح) -

 .(اهلمعب عرشت نأ كشوت ميدهتلا ةرمز نأل
 يك ىقبت ام ةمثا ؟ميدهت ةرمز) :لءاستيو هلوح "وديسام" ديقعلا تفلتي

 .( ؟ةمدقت

 رمأ دقل .مئاق رجح يأ ىلع ءاقبإلا مدعب لارنجلا دعو) :"شيراوس" مزالملا لوقي
 .(دعب تراهنا ام يتلا ناردجلا فسنب نيماغللا

 يه امكو .هليدنم فلخ حوتفم فصن همف .(دهجلل رده يأ) :ديقعلا مغمغي

 دهشم فسأ يف لمأتي .ةيبهذلا هّنس قعلي هّنإف ريكفتلا يف قرغتسي امنيح ًامئاد هتداع

 نم لحرن فوس .نسح) :هيفتك زهي ًاريخأ .همامأ دتمملا عساولا فيجلاو نتنلاو ماكرلا

 .(رارفلاب ذال وأ تام دق ناك اذإ ام ًادبأ فرعن نأ نود

 .ركسعملا ىلإ نيدئاع امهليبس ذاختاب هدعاسمو .هفنأ ًايطغم لازيال وهو .عرشي
 .تيمانيدلاب فسنلا ادبي ليلقب كلذ دعب

 اي الاؤس كلأسأ نأ يل له) :هليدنم تحت نم ةّنُخِب "شيراوس" مزالملا لوقي
 لك "واوج توبا" ةثج لكشت اذامل) .ًاباجيإ هسأرب "وديسام" ديقعلا ئموي .(؟يديس

 .(؟كيدل ةيمهألا هزه

 .كلذك هتوص ىلع ةنخلا رهظت .(مايألا رباغ ىلإ دوعت ةياكح اهنإ) :ديقعلا رهي

 ءانأ اهتأدب ةياكح) .هلوح ام لك ىلع ىلجع ةرظن ناوادوسلا ناتريغصلا هانيع يقلت

 ام لبق ."واوج توبا" دلاو تلتق يننإ ذإ .سانلا هلوقي ام وه اذه وأ .ودبي ام ىلع

 ."ايدوتسك" يف "ونيفلس وينوتنا" ىدل (وريتبوك) ناك .لقألا يف اماع نيثالثلا زهاني

 ا د نمسح نال لكيو :ةينأل ناقل تانباسع لكر:ىسم""رارح توبا" نا نولوقي

 .(؟كرمع مك) .هنس ربكب سحي ةأجفو هدعاسم ىلإ رظني

 .(يديس .ءنورشعو نانثا) -

 .("واوج توبا" نوكي نم فرعت نل نذإ) :ديقعلا ره
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 شحو وهو ."سودوناك" ل يركسعلا دئاقلا) :روفلا ىلع "شيراوس' مزالملا لوقي

 .(بلقلا ميدع

 نوناقلا ىلع جراخ سرشأ .قفتم انآ ...بلقلا ميدع شحو) :ًاقفاوم ديقعلا لوقي

 0 5 هدراطأ تثبل .ًامئاد ينم تلفي نأ عاطتسا يذلا لجرلا ."ايهاب" لك يف

 .ًاسئاد يعباصأ نيب نم لسني ناك هنكل يدي نيب هب رفظأ نأ تارم ةدع تكشوأ

 .(مايألا مكلت يف "ناطيشلا" مساب فرعي ناك .اقاثيم دقع دق هنإ نولوقي

 مأب قرت نا فيبلغ رعت نأ نيت اذامل آلا مهفأ يننإ) :"شيراوس' مزالملا مسي

 .(ةرملا هذه كنم تلفي مل هنأب كنيع

 نأل امبر .اذامل يردأ ال ةقيقحلا يف انأ ,ةحارص) :هيفتك ًازاه "وديسام" ديقعلا رهي

 . (ةاسأملا هذه نم ٌريخ قرطلا عاطق ةدراطم نإ .يبابش مايأ يل ديعتسي كلذ

 نم ًافالآ رصبي نأ "وديسام" ديقعلا عيطتسيو .تاراجفنالا نم ةلسلس عّمست

 ةريخألا (سودوناك) ناردج ىلع نوجرفتي نيفقاو اهتافاحو لالتلا حوفس ىلع سانلا
 ال هنإ لب همامتها ريثي ًادهشم سيل هنإ .ءامسلا يف ًاراثن تيمانيدلا اهب فذقي يتلا

 دنع نئاكلا (ايهاب يعوطتم جوف) ركسعم وحن هريس لصاوي .هيلع جرفتلاب ىتح متهي
 .(سراب_ ازاف) رهن ةاذاحمب ةدتمملا قدانخلا فلخ ةرشابم .(اليفافا) لبج باتعا

 هفاشكتسا ةيلمع باقعأ يف همف يف فّلخت يذلا رملا قاذملا قصبي وهو ,لوقي

 ذفنت نأ ادبأ اهنأش نم سيل ةنيعم ءايشأ ةمث نأب كرابخإ يف عنامأ تسل) :ةلشافلا

 نيح توببلا هدع ءاضحإبزمألا رادضإ اهلوأ :همجح ربك امهم .يوس ضخش نمأو ىلا

 له .تيمانيدلاب رجآلاو ةراجحلا فسنب رمألا ,نآلاو .طقف بئارخ لب .مئاق تيب قبي مل
 .(؟تويبلا يصحت "ساتناد" ديقعلا اهسأري يتلا ةنجللا كلت تناك اذامل ,تنأ ,مهفت

 كانه ناك هنأ اوررقو ةنّخدملا ةنتنلا بئارخلا طسو هتمرب حابصلا اوضمأ دق اوناك

 .(سودوناك) يف نكسم اتئمو فالآ ةسمخ

 .ًاحيحص مهماقرأ نم يأ نكي مل .ًابيصع أتقو اودهش) :"شيراوس" مزالملا رخسي

 كانه ناك ,ىرخأ ةملكبو .لقألا يف ةسمخ نكسم لك يف نأ ساسأ ىلع مهتاباسح اوماقأ

 روثعلا نم نكمتت مل "وتيراب ساتناد" ديقعلا ةنجل نأ ديب ."راصنألا" نم فلأ نيثالث وحن

 .(اهنع ثحبلا يف هولذب يذلا دهجلا نم مغرلا ىلع .ةثج نيعبرأو عبسو ةئمتس ىلع الإ
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 .ةكسامتم تلظ يتلا ثنجلا ىلع مهباسح اورّصَق مهنأل) :"وديسام" ديقعلا ّرهي

 نإ ."سودوناك" يلاهأ مظعم هيلإ لآ ام يهو .ةرثانتملا ماظعلاو محللا عطق اوزواجت دقل

 .(هب صاخلا ببحملا هَّسَوُه نونجم لكل

 راثكلا تايحرسملا نم ةيحرسم هرظتنت ركسعملا ىلإ "وديسام" ديقعلا ةدوع ىدل

 ةئدهت نولواحي طابضلاف .(سودوناك) راصح ىف (ايهاب) ةطرش دوجو تعَبْط يتلا

 .ثدح ام لوح مهنيب ام يف ثداحتلا نع اوفقوتي نأو اوقرفتي نأ مهنيرمآ ,لاجرلا

 ةدحاو ةعفد (ايهاب) وعوطتم عفدني نأ ةفاخت ::كسعملا ظنحم لوح ةسارع طاقن اوفاقأو

 نم ءروفلا ىلع "وديسام" ديقعلا كردي .مهب قيلي ًاسرد مهوزفتسا نيذلا كئلوأ اونقلي يك
 ةرطخ تناك ةثداحلا نأ ,مههوجو ىلع ةموؤشملا ريباعتلاو هلاجر نويع يف مدتحملا بضغلا

 ًاعيرقت هجوي ,ءلصح امل ريسفت ميدقتب مهنم يأل حمسي نأ لبق .هنكل .رطخلا ةياغ

 متحمس نوناقلا ىلع جراخلا نع ثحبلا نم ًالدبف !عطت مل يرماوأ ْنِإف ءنذإ) :هطابضل

 .(؟كارع يأ ثدحي الأب رماوأ ردصأ ملأ !كارع يف عولضلاب لاجرلل

 بوجت تلظ (ايهاب) ةطرش تايرودف .ًايفرح تعيطأ دق تناك هرماوأ نأ ديب
 .اهلمع ءادأ ميدهتلا رمز عيطتست يك باحسنالاب لارنجلا مهرمأ ىتح (سودوناك)

 ةثج نع ثحبت تناك يتلا تايرودلا هذه نم ةدحاو ناك ةثداحلا فارطأ دحأ نأ ةقيقحلاو

 ةربقملا نيب دتمملا سارتملا رثأ اوفتقا دق اوناك "نييهاب" ةثالث مهو ؛"واوج توبأ"

 نييدلا عرذأ دخأ وأ ريغص لودج عاق موي تاذ ناك هذ دبال ضفخنم ىلإ هنمو سئانكلاو

 عضب مهو .مهيلع ضبقلا يقلأ نيذلا ىرسألا اهيف ْرَجَتَحُي يتلا نكامألا دحأ نآلا وهو

 اوناك نيذلا لاجرلا ْنِإ ذإ طقف لافطألاو ةوسنلا نم نونوكتي نوداكي سانلا نم تائم
 يذلا ."واهنارام" يناثلا مزالملا اهدوقي يتلا ةرمزلا يديأ ىلع مهباقر ترحن دق مهنيب

 اوعقوأ دق روهش ةدع لبق اوناك (راصنألا) نأل هتمهم يف عوطت دق ناك هنأب ليق

 لصا نم نيملاس ءايحا لاجر ةينامث ىوس هيدل هباقعا يف قبي مل نيمك يف هتيرس

 ضفختملا كلذ ىلا ( ايهاب) ةطرش لاخر لن :ةقرضا تحت اوناك قيذلا الحر نيسنتللا

 كانهز "واوج ونا" سهم نع انيق نوملعي اوناك اذا انه: ىرسألا نه زاسنعتفالل

 (اباغناريم) ةيرق نم ىرسألا نم ةعومجم نمض ةأرما ىلع ةطرشلا لاجر دحأ قّرعت
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 (راصنألا) نم ةأرما قناعي يطرشلا "واهنرام" مزالملا ىأر املو .ةبارق ةلصب هل تق تناك

 ةطرش نأ ىلع ًاليلد ناك اذه نإ .هعبصإب هوحن ًارشؤم ؛لوقيو تاناهإلا هيلع بصي عرش
 يف ةنوخ اوناك .ةيروهمجلا تازبلاب مهلبرست نم مغرلا ىلعو ؛(قرطلا عاطق دراطم)

 ةمظلب اكوا هب .بضغ ةبون يف :مزالملا حاطأ جتحي نأ يطرشلا لواح امنيحو .مهتليخد

 نيذلا مزالملا ةرمز ييسالخ يديأ ىلع ًاديعب هابحاصو وه قيس كلذ دعب .هتضبق نم ةدحاو

 نوضتخي ركسعملا ىلإ اوداع .(!راصنأ !راصنأ) :مهءارو ةدعبم نم نوخرصي اولظ

 نوزفحتيو ًامادتحا نورومي مهو نآلا مهيلع ةعاس تضم دق اهو .مهباحصأ جيه ام ,ًابضغ

 ودلاريج" ديقعلا راظتنا يف ناك يذلا وه كاذ .تاناهإلا مكلتل اورأثي يك يضملل

 وطن او: هين تيحتلا تادقن «ىرخا ةنواعا ونالت وا ةيربشم اهات لكات ةنداعما ديسك

 .ةرم لك يف رركتت اهسفن تاملكلا تداك ىتح اهسفن تاناهإلا ىلع

 ررقو هلاجر أّده نأ دعب هّنِإف ,ةقباسلا تارملا لك فالخ ىلعو .ةرملا هذه يف امأ

 جوف) هب قحلملا لوألا لترلل رمآلا طباضلا ."اسوبراب" لارنجلا ىلإ ىوكش ميدقت
 ةثداحلا دع اذإ "راكسوا روترا" لارنجلا ةلمحلا دئاق ىلإ وأ ء( ايهاب ةطرش يعوطتم

 تالاح نم ةدحاوب ؛ةيضرع ةبيرغ ةزخوب "وديسام ودلاريج" رعشي ءصاخ لكشب ةرطخ

 ْ .يبهذلا هطيرشو هتايحب اهل نيدي يتلا سدحلا
 قحتسي ال صخش كاذ "واهنرام" نإ) :ةيبهذلا هنس ةعرسب قعلي وهو .ًاقلعم لوقي

 ام .رازج لب .ءيدنج لغش عقاولا يف سيل ىرسألا باقر ًارحان هيلايل ءاضقف .مارتحالا

 .(؟مكلوق

 ثدحتي امنيبو .ضعب ىلإ مهضعب رظني مهنكامأ يف نيفقاو ,نيتماص هطابض لظب
 ىضرلاو بارغتسالاو ةشهدلا ظحالي ةيبهذلا هنس رارمتساب قعليو "وديسام" ديقعلا

 لوألا مزالملاو "اداجات" بيقنلاو "ومينوريج" تشل "ازوس" بيقنلا هوجو ىلع

 ."شيراوس"
 زايتما هسفن حنمي ناهل نكم ال ايسالخ ارارخ نأ قرأ يننإف هيلعو) :فيضي

 ؛انل مارتحالا ءادبإب همزلي هبجاو نإ .ةيروهمجلا ةنوخ انتيمست وأ يلاجر ةلماعم ةءاسإ

 .(؟مكلوق ام
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 ناروعش مهرماخي ةظحللا هذه يف مهنأب كردي هنإ .كارح الب مه ثيح هطابض فقي
 ينورظتنا) :باهذلاب مهي وهو لوقي .قلقلاو .هتاملك هيلإ حّملت امب جاهتبالا :ناطلتخم

 ًاجاجتحا هوسوؤرم قطني امنيحو .(ركسعملا جراخ همدق عضي نأ دحأ يأل قحي ال .انه
 هذه ةيوست يونأ انأ .رمأ اذه .انه اوقبا) :هلوقب مهتكسي هنإف هتبحاصمب نيبلاطم

 .(يسفنب ةلأسملا

 ةئمثالث نويع همعدتو هعيشت ركسعملا رداغي وهو لعفيس امع ةركف هيدل تسيل

 ام ًائيش لعفيس هنكل .هرهظ ىلع ًائفاد ًأطغض لّكشت باجعإلاب ىألملا مهتارظنو ءلجر
 هرمع ينس يف هنكي ملو ,هتعيبطب ًابوضغ ًالجر سيل هَّنإ .حماج بضغب سحأ دق هنأل
 ناك دقل لب .ًابضاغ بابشلا لك اهيف نوكي يتلا ةيرمعلا ةلحرملا كلت يف .ةركبملا

 تارم هتايح هؤوده ذقنأ دقلو .هباصعأ مامز دقفي ناك ام ًاردان لجر ةعمسب عتمتي

 قرتحملا رّهصملا ةّقط هبشت هئاشحأ يف ةزخو ةمثف ءابضع مدتحم نآلا هنا فين ريفك

 ذل اهل باقرلا عطاق هبضغ درم له .دورابلا نم ةميسج ةنحش راجفنا ببسي يذلا

 لجرلا نأو ؛ةيروهمجلا ةنوخ (نييهابلا) نيعوطتملا ىمسو (قرطلا عاطق دراطم) هاّمس

 ىلإ رظني وهو ءطبب امدق يضحي .ةريخألا ةشقلا تناك كلت ؟هلاجر برض ىلع ًارجت دق

 .(سودوناك) وحمت يتلا تاراجفنالا تاوصأ عمسي ال .هتحت ةخورشملا ةيرخصلا ضرألا

 ةكرح يف_ هدي دتمت كلذ نوضغ يفو .ءامسلا يف رئاود ةمسارلا روسنلا لالظ ىري ال

 ديعاجت نفّلخ يتاوللا نينسلا مكلت ذنم ,يلاوخلا مايألا يف امك ةقذاحو ةعيرس ,ةيئاقلت

 وأ ةيساكعنالا هلاعفأ ءاطبإ عيطتست نأ نود نم هيفتك يف ًافيفخ ًالادهناو ههجو يف

 تس دوجو نم دكأتيو هحتفيو هبارق نم هساسم بحسيف_ ةفخ لقأ هعباصأ لعج

 لك نأل .ةريخألا ةشقلا .هبارق ىلإ هديعي مث .تسلا ةناوطسألا تارجح يف تاصاصر

 يتلا ةأفاكملا .هتايح يف براجتلا ىمظع نوكت نأ اهل ًاعمزم ناك يتلا ةبرجتلا هذه

 ىلإ_ كلذ َلدب_ تلآ دق ؛مارتحالاب رفظلا لجأ نم راطخألاب فوفحملا هقابس جوتت

 قيلي مارتحاب هتلماعمو هب فارتعالا نع اضوع .ذإ .تاصقنملاو تابينخلا نم ةلسلس

 ةءاسإلاو هتناهإو هدض زييمتلاب هبوج دقف برحلا هذه يف (ايهاب) لثمي يذلا جوفلا رمآب

 عاجشلا هلعف ناك دقل .هتميق راهظإل ةصرف طق طعي ملو .هلاجرو هصخش يف هيلإ
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 .لقألا يف هيلإ ةبسنلاب ةلشاف ةلمح تناك كلت .ربصلا ءادبإ وه نيحلا كلذ ىتح ديحولا

 .هل ةيحتلا نيدؤملاو هب نيراملا دونجلا ظحالي ال نآلا هّنِإ ىتح

 ًافقاو "واهنارام" يناثلا مزالملا حملي ىرسألا هيف َرَجَتحي يذلا ضفخنملا غلبي نيح

 ةضافضنف ليطانب نيدترملا دونجلا نم ةّلث هب طيحت ,هبوص ًامدقتم هبقري وهو نخدي

 ام مزالملل يندبلا رهظملا يف سيل .نييسالخلا رقبلا ةاعر بئاتك دونج ةداع اهيدتري

 يف نانعلا اهل قلطي يتلا ةّيمارجإلا ةزيرغلا كلت حضفي هجو هل .ًادبأ ةبيهلاب يحوب
 ملك ريغص براشو رقشأ رعشو نوللا ةحتاف ةرشب وذ .فيحن .ريصق لجر :ليللا ةملظ
 وطخي امنيبو .ىلوألا ةلهولا يف نيتيكئالم ناودبت نيتقارب نيواقرز نينئيسعو ةيانعب

 حصفي ال ةحضاولا ةيدنهلا حمالملا وذ ههجوو .ةدئوت يف هوحن "وديسام ودلاريج" ديقعلا

 هسفن وه هفرعي ال ءيش وهو_ هلعف يوني امع ريبعت حبشب وأ ةيلضع ةشاعترا رغصأب
 دقف_ ةيقدنب لمحي مهنم دحأ ال نأو مزالملاب نيطيحم نييسالخ ةينامث دوجو ظحالي_
 ةسوسدم ىدمب نودوزم ًاعيمج مهنأ ريغ_ خاوكألا دحأ بناجب نّيَمرْه اهوموك دق اوناك
 ايفتك شيطارخ مازح كلذ ىلع ٌةوالع لمحي يذلا "واهنرام" كلذكو .مهتقطنأ يف

 .ًاعم ءاسنلا حابشأ دشح عمج كيح ةعوغتلا نضرألا ةحصق ديقعلا زن افحي اسيتفو

 تادعاق وأ تاعجطضم وأ ءاصفرقلا تاسلاج نهو .نهب هرورم ءانثأ تاريسألا هبقرت

 اهّنأ ودبت نهيف ةريخألا ةايحلا ةضموو دونجلا قدانب لثم ىرخألا ىلع نهادحإ ةئكتم وأ

 نودودشم وأ نهتارونت ىلع نوقلتسم وأ ,نهعرذأ ىلع نهلافطأ .نهنويع ىلإ تأجتلا

 نيتدراي ةفاسم ىلع ديقعلا نوكي نيحو .نهبناجب ضرألا ىلع نودّدمم وأ نهروهظ ىلإ
 .دادفتسالا عطر كمر اذيعيبهتراكيس اذه يتريداو اهنران" قالملا نم

 لثم بونجلا نبا هجو مطلي دبال هتاملك َسَفَن نإ ىتح هقصل فقي وهو .ديقعلا لوقي
 ندا تفعكاو ةوسنلا هالو بوجتسا امهلوأ .مزالملا اهيأ نائيش) :راح ميسن تاّبه

 .(هل ثدح يذلا امف تمي مل ْنِإ وأ "واوج توبا" تام

 ...يديس اي ًالعف نبوجتسا دقل) :ةمعان توص ةربن يف "واهنرام" مزالملا لوقي

 ةلق نم ةجرد ىلع اوناك كلاجر نم ةثالث دي ىلع .كلذ دعبو .كجوف نم مزالم دي ىلع
 نم دحأ ال .كلذب ًاملع تطحأ دق كنأ ضرتفا .مهخيبوت ىلإ تررطضا ثيحب بيزذهتلا

 .("واوج توبا" نع ءيش يأ ملعي ىرسألا
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 :ةيصخش ال ,ةيدايح :اهسفن ةقباسلا توصلا ةربنب "وديسام ودلاريج" لوقي

 :ةرملا هذه لطفا انظح ناك نأ ىزتو ةيئاث لواحتل) ءاهيق ءادعلا زثأ ال ةحوبكم

 .(ًايصخش نهيوجتست نأ كديرأ

 طباضلا ينيع ًةظحل ناقرافت ال امهاياوز ديعاجتب ناوادوسلا ناتريغصلا هانيع

 ديقعلا ملعي .ًاراسي وأ انيمي ناكرحتت الو ناشمرت ال .نيواقرزلا .نيتّكاشلا .نيتشهدنملا
 نق "ةلاهتشن كلغ نينق اولا ةيتازيعلا :ةوتنللا نأ «ةريخو ةسدعب نا ةيتذا نآل "ودينا

 .نآلا هيلع ٌةطاح ةوسنلا عيمجل ةدماهلا ةرظنلا نأو نآلا مهيف ةلضع لك ترتوت

 .(انأ نهبوجتسأ فوس .نذإ) :ددرت ةظحل دعب مزالملا لوقي

 ةيناث قلغني مث حتفني يذلا ,لامسألا رحب ربع هقيرط باشلا طباضلا قشي امنيبو

 ,رمألا اذه نم هجاعزنا ىدم حضفي ءطبب اك حعم ب "راوخ كوبا" نع لاس وهو ةعارو

 ةريخألا ةرملل لواحي نأ ديري ديقعلا نأل هيلإ ردصأ دق ناك اذإ ام ريرقت ىلع رداق ريغ
 نأف .هيلع هتطلس ضرعتسي نأ ديري هنأل مأ قيرطلا عطاقل لصح يذلا ام فشتكي نأ

 ئقبي هنإ لب :نييسالخلا ةرثخلا ةيحان :ةدحاو ةرم الو تفعلي آل "وديسام ودلاربع"

 ةيسنرفلا هتعبقو هرصخ ىلع هاديو ؛تاريسألا نيب مزالملا مدقت عباتيو ادمعتم مهل هرهظ

 يف يعار يأ صئاصخ نم ةصيصخ اههّنِإ لب بسح هرِّيِق ال ةفقو يهو ,فلخ ىلإ ةلئام
 عامس ناكمإلاب لازيال ,ةطيحملا لالتلا فلخ .ديعب نمو .(واتريسلا) ميلقإ

 يف ًاقلمحم .ةريسأ مامأ فقي نيحف .مزالملا ةلئسأ ىلع توص يأ دريال .تاراجفنالا

 ىلع "وديسام" ديقعلا زكري .اهسأر ره نع ديزت ال اهّنإف ,اهبوجتسمو ةرشابم اهينيع
 تاوصألا ىلع بصني ىلكلا همامتها نكل ءانه ىلإ ءاج دق هلجأ نم يذلا فدهلا

 ةبارغ يف ريكفتلا ىلع رفاوتي هّنِإف كلذ عمو ؛ةينامثلا دونجلا فقي ثيح نم ةمداقلا

 لانطألا كنلوأ لك نم ىأ نغ ديالا ةبارغو ةوسقلا دشخ نلع مخملا تملا كلو

 ريثكلا نوكي نأ دبال نأ ةركف هلابب رطختو ,فوخلا وأ شطعلا وأ عوجلا نع مجان ءاكب
 .ًالعف ًاتيم ةريغصلا ةيمظعلا لكايهلا كلت نم

 يف ىودج ال ؛ىرت نأ عيطتست امك) :همامأ فقي وهو "واهنرام" مزالملا لوقي
 .(كلذ
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 اذه رداغأ فوس !؛علاطلا ءوسل اي) :ةرّكفتم توص ةربنب "وديسام" ديقعلا لوقي

 .("واوج توبا" ل ىرج يذلا ام فرعأ نأ نود نم ناكملا

 مزالملا ينيع يف ًاقلمحم .ةينامثلا دونجلل لازيال هرهظو هناكم يف ًافقاو لظي

 .ذئتظحل هتيبصع ًةدش هيلع مسترملا ريبعتلا حضفي يذلا ضيبألا ههجوو نيواقرزلا

 .(؟كمدخأ نأ يننكمي ىرخأ ةليسو ّيأب) : تف اريخأ

 ؟كلذك سيلأ .عاقصألا هذه نع دج ديعب ناكم نم َتْمدَق دقل) :ديقعلا هلأسي

 يلاهأ نيعأ يف أوسألا ةناهإلا يه ام فرعت ال كنأب ًاماق دكأتم يننإف نذإ

 0 ارسل

 هنأب ديقعلا كرديف ,مهجتيو .دجلا ةغلاب ٌةرظن ”واهنرام" يناثلا مزالملا هجو حاتجت
 بحس ىلإ يهتنيس باشلا طباضلا نأ كلذ .تقولا نم ًاديزم راظتنالا عيطتسي ال

 كلذ عفصي ةقيلطلا هدي نم .ًاماق ةعقوتم ريغ .قربلاك ةعيرس ةكرحبو .هيلع هسدسم
 نيحو .؛ًاحطبنم ضرألا ىلع يوهيف مزالملاب ةبرضلا حيطت .ردقي ام دشأب ضيبألا هجولا
 ديقعلا ىلإ علطتي .ةعبرألا هفارطأ ىلع هناكم يف لظي هيمدق ىلع ضوهنلا نع زجعي
 تضهن اذإ) :هرذحيو ,ةرشابم هبناجب هسفن عضي يك ةدحاو ةوطخ اطخ يذلا "وديسام"

 .(كسدسم ًءولب تلواح اذإ كلذكو .تم

 رييغت امفود_ ةظحللا هذه يف ىتح_ هتوص ةربن لظتو هينيع ىلإ ةدراب ةرظن ددسي

 نم نيقي ىلع نآلا وهو ؛هيمدق دنع ىقلملا مزالملل رمحملا هجولا يف ددرتلا دهاشي .ةتبلا

 نكي مل كاذ اذه قوفو .هسدسم غولب لواحي وأ هيمدق ىلع ضهني نل يبونجلا كلذ نأ

 ةفاسم ىلع اهعضوو هرصخ ىلإ ىنميلا هدي عفرب ىفتكا لب وه هسدسم بحس دق ديقعلا

 ىلع اكرم عقاولا يف ناك هلقع نأ ديب .شيطارخلا قاطن نع ةصوبلا نم ءزج نع ديزت ال
 نوري مهو مهساسحإو ةينامثلا دونجلا دلخ يف رودي ام ًارعشتسم .هرهظ فلخ راج وه ام

 ىلع ,اضبأ مهو امد نل مهنأر ناوقا عتطي دعير دق عورتا يلع كالو هجم فا فون
 1 :كلذك ةعللا ارريش دق: بونأنو ةكدانأ

 (كهجول اهتددس يتلا ةعفصلاك «لجر هجول ةعفص ديدست اهنإ) :ديقعلا لوقي
 طقسي يفاصلا لوبلا طيخ بقريو ؛هبيضق جرخي ةعيرس ةكرحبو هلاطنب رارزأ كفي وهو
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 6ع

 أوسأ ةناهإ هيلع لوبتلا نكل) :فيضي ."واهنرام" مزالملا لاطنب دعقم ىلع ًاشاشر
 .(ربكأ رادقف

 عمسلا ناخيصت نالازتال هانذأو ءهتحتف ررّزيو هلاطنب لخاد ىلإ هبيضق ديعي امنيبو
 باصم لجر لثم .هرخآ نع ضتخي عرش دق مزالملا نأ دجي .هفلخ يرجي يذلا ىلإ هابتناب
 .ًاحورو ًادسج .هتمرب لوهذم هنأبو ,هينيع يف قرقرتت ًاعومد نأبو .ةيثلثلا ايرالملاب

 نأل ."قرطلا عاطق دراطم" ىمسأ نأ ةلمنأ ديق ينجعزي ال) :ديقعلا لوقي ايوا

 ملعيو .ضتخيو يكبي لازيال وهو .هيمدق ىلع فقي مزالملا دهاشيو (هتنك ام وه كلذ
 اوفصوي نأ نوبحي ال يلاجر نكل) .نآلا هسدسم غلبي نل هنأ اضيأ ملعيو ههركي مك

 ةيروهمج ردقب نوينطوو نويروهمج مهنإ .ًاحيحص سيل كلذ نأل ةيروهمجلا ةنوخ مهنأب
 .(رخآ صخش يأ ةينطوو

 ةثالث كيدل) :ًالئاق همالك متتخيو .هناسل نم ةعيرس ةكرحب ةيبهذلا هّنس قعلي

 ينمهتت "ةماعلا ناكرألا" ىلإ ةيمسر ىوكش ميدقت لوألا .مزالملا اهيأ نآلا تارايتخا

 نأش نم سيل .ةمدخلا نم درطأ دق لب يتبتر لّزْنت دق .ةطلسلا يمادختسا ةءاسإب اهيف

 نم يتوق بسك ًامئاد عيطتسأ يننإف قرط عاطق : دجو ملاطف .ًاريثك ينريغي نأ كلذ

 ًالجر ةلأسملا هذه تنأو انأ يوسنس هبجومبو ءضيوعتلاب ينبلاطت نأ يناثلا .مهتدراطم

 رخآ حالس يأ وأ ىدملا وأ تاسدسملا نّيّمدختسمو طابضلا طئارش نّيَعلاخ .ءلجر ءازإ

 .(؟كرايتخا وه ام نآلاو .فلخلا نم ىلتق لواحت نأ وه ثلاثلاو .ءاشت

 ةريخألا ىلجعلا ةرظنلا هذه هربخت .ةرخاس ةيحت يدؤيو هتعبق ىلإ هدي ديقعلا عفري
 رايتخالا ىلإ أجلي نل هنكلو :يناشلا امبر وأ لوألا لحلا راتخيس اذه هتيحض نأ

 ىلإ رظنلاب فطلتي نأ نود نم ؛ًادعتبم وطخي .لقألا يف نهارلا تقولا يف .ثلاشلا
 ةدحاو ةلضع اوكرحي نأ نود: ةقولا لاوط اوغبل نيذلا ةينانغلا نييساللا دوتحلا

 ىلإ هتدوع قيرط يف ًاقرخ ةلبرستملا ةيمظعلا لكايهلا نيب هريس ّذغي امنيب

 ةئيمق .اهل رعش ال روج ارمآ يه .هتمزجب نافيحن ناديدش نابالك كسمي .هركسعم

 ام فرعت نأ ديرتأ) :دردألا اهمف ئتأتي .ةقبدلا اهبادهأ ربع هيلإ علطتت ءلفط مجحب

 17 "واره ثوبا“ن لخ
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 .(؟تومي هتيأر له .ديرأ ,لجأ) :هسأرب "وديسام" ديقعلا ئموي

 .ام ًائيش صق اهنأك ءاهناسل قطتو اهسأر زوجعلا زهت

 .(؟نذإ «تلفأ له) -

 قطت يهو لوقت .تاريسألا نويع اهب تطاحأ دقو .ةيناث اهسأر زوجعلا زهت
 .(مهتيأر ينإ .ايلعلا ةقبطلا نم ٌةكئالم ءامسلا ىلإ هّتَعَفَر) :اهناسل

 (ةياورلا تق)
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 نيسح دجمأ اهمجرت بتك

 يف لبون ةزئاج ىلع ةزئاحلاو بتك ةعبرأ يف ةعقاولا (ئداهلا نودلا) ةياور - ١
 عم نواعتلاب) "فوخولوش ليئاخيم" يتييفوسلا يئاورلل ١1556., ماعلا يف بدألا

 يه) ةسماخلا ةعبطلاو ١9517 يف توريب يف ىلوألا ةعبطلا تعبط .(نيرخأ نيليمز

 . ١998 يف قشمدب ىدملا راد يف (ةعجارملا دعب ىلوألا

 يف نيئزجب ىلوألا ةعبطلا تعبط ,"سنرول .ه .د" ل (تاقشاع ءاسن) ةياور - ؟

 راد يف دحاو باتك يف (ةعجارملا دعب ىلوألا يه) ةيناث تعبط مث , ١984 يف دادغب

 . 3١٠١ ىف قشمدب ىدملا

 تعبط ."ياسيد اتينأ" ل (قسغلا يف بعللا) مساب ةريصق صصق ةعومجم - *

 . ا يف دادغب يف

 .(ًاررحم) "نروهغنال دراشتير" ل (تارباخملاو ةيسامولبدلا) باتك -

 ,قشمدب ىدملا راد . "اسوي ساغراب ويرام" ل (ملاعلا ةياهن برح) ةياور - 6

 .؟.١1

 (ناتسدركل ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةينبلا - ةلودلاو خيشلاو اغآلا) باتك -

 ,(ةيقارع تاسارد) ةيجيتارتسالا تاساردلا دهعم :؛نيئزجب ."نسنيورب ناف نترام"ل

 1 17 ورحت

 ,ةيرشبلا ةيمنتلا لاحل ينطولا ريرقتلا :ةراضحلا نم ةنس فالا ةعبس :قارعلا) - /

 .نامع .نييقارعلا (ةمكحلا تيب)و (يئامنإلا نواعتلاو طيطختلا ةرازو) دادعإ ٠4(

 مق

 ,"ةديوج نيتربلأ" ل (قارعلا بونج يف يضارألا ماظنو اشاب تحدم) -

 . 5٠١08 .توريب .(ةيقارع تاسارد)
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 ؛.(ةمجرتلل ةيبرعلا ةمظنملا) ."يبويألا هيزن" ل (ةيبرعلا ةلودلا ميخضت) - 9

 .(عبطلا تحت ) توريب

 ايزتامأ" ل ١954 - ١٠١4( :قارعلا يف عماجلاو ةلودلا نيب ام تاقالعلا) - ٠

 . 5٠١8 .توريب .(ةيقارع تاسارد) : (ماراب

 ,ةيقارعلا تاساردلا زكرم .(ةعجارملل قفأ :قارعلا يف ةيطقنلا تاسايسلا) - ١

 .(عبطلا ديق) 7٠١8 ,سيراب

 ١.٠.4 ."هيليدوغ سيروم" ل (ةلودلاو لئابقلا .خيرأتلا يف لئابقلا) - 1

 .(عبطلا ديق)

 .(ينيدلا جاجتحالا تاكرحو باطخ ايجولويسوس :يدنفألاو ةمامعلا) -

 . 7٠٠١ .لمجلا تاروشنم ."رابجلا دبع حلاف”ل

1 



 .دهاشم نم هضرعت امو راكفأ نم هيوتحت ام يف ؛ةلزلزم ةياور هذه

 ؛اعتمتسم .ًارّيحم :لابلا لبلبم (اهمجرتم جرخ امك) اهؤراق جرخي فوسلو

 لاؤسلا مامأ هسفن دجيس ةريخألا اهتحفص يوطي نيحو ....انجهتسم

 نيب (؟هريغب ةياور نوكت لهو) عارص ةياورلا يف ؟ُنعبو :يمتحلا
 دحأ (ىنبتي وأ ) لثمي بتاكلا نأ نهذلا ىلا ردابتي دقو .نيتوقف .نيركسعم

 يف نمكت - هتاراهم ىدحإ وأ - "اسوي ساغراب'' ةراهم نكلو .عارصلا يضرط
 ةوق لعفب .بناج ىلإ زاحنت نإ ام كنإ .هجهتني يذلا حرطلا بولسأ

 .بتاكلا كلشتني ىتح :ينادجولا فطاعتلا وأ فرصتلا ةلالد وأ ةجحلا

 لءاستي دقو .رخآلا بناجلا فص يف كطحيل .اهنيع لماوعلا لعفب
 نيب ةمءاوملا ةياورلا لواحت له :رومألا طيسبت ىلإ ىعسي لئاستم

 ينيدلا بصعتلاو (رشع عساتلا نرقلا رخاوأ يف) ةيوضوفلا ةيروثلا

 مأ ةداج ةمءاوملا له ؟ملظلا ضفر ىلع .هنم بناج يف .يوطنملا
 .دحاو نآ يف هضيفقنو اذه ىلع نئارقلا تارشع ةياورلا يف نإ ؟ةرخاس


