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 نسعا ماك ةمدقم

 ىقمحلاب اطاحُم ناك يذلا لجرلا

 ضعب عم اًقفاوتم نوكأ ىننأ ةرم لوأل تظحال امدنع «ةيوناثلا ةسردملا يف تنك دقل
 يفف :ىناقذصأ نكي عم تملا لهسلا نم ناك .رخآلا ضعبلا نم لضفأ صاخشألا

 نكي مل .ةسالسب قفدتي ناك ءيش لكو ةبسانملا تاملكلا اًمئاد دجن انك ؛ةثداحم يأ

 لكشب ريسي ءيش لك ناك :نيرخآلا عم امأ .اًضعب انضعب بحن انكو ,تاعارص يأ كانه

 .ببسلا مهف عطتسأ ملو ءءامص ناذآ ىلع عقي ناك هلوقأ تنك ام .ئطاخ

 ىقمح نورخآلا ناك امنيب ةلوهسلا هذهب سانلا ضعب ىلإ ثدحتلا ناك اذاملف

 تلز ام كلذ عمو .اًريثك ينلغشي اًئيش اذه نكي مل ديكأتلاب ءاّريغص تنك امدنع ؟اًمامت

 اقترب يعينط لكدشو كاك احلا فهي ققدت بيس لؤحت دب انت تناك يتلا ةريجلا ركذتأ
 اهددجا وحلا ةقيرطلا نع رظنلا ضغب ؛قالطإلا ىلع ىرخألا تاعداحلا محم ادا

 نأ تلواح .سانلا رابتخال ةفلتخم قرط مادختساب تأدبو موهفم ريغ اًرمأ ناك .اهب

 ضعب يف .هيلع لصحأ يذلا لعفلا در ةيؤر درجمل ةلئامم تاقايس يف ءايشألا سفن لوقأ
 ثدحي مل :ىرخأ تابسانم يف .ةقوشم ةشقانم ثدحتو العف رمألا حجني ناك نايحألا

 ناك اًنايحأو ءرخآ بكوك نم تنك ىل امك يهجو يف سانلا قدحي ناك .قالطإلا ىلع ءيش
 .اقح كلذك ودبي رمألا

 نأل نإ .ةديدش ةطاسبب ءايشألا يف ريكفتلا ىلإ ليمن اننإف ءاًراغص نوكن امدنع

 كلذ ناك دقف :ةيعيبط ةقيرطب نوبيجتسي اوناك ىئاقدصأ ةرئاد يف صاخشألا ضعب

 نأ تضرتفا اذكهو .اًيئاقلت نيديجلا صاخشألا اوناك مهنأ ءلاحلا ةعيبطب ءينعي

 نكمي يذلا رخآلا ريسفتلا امف .ينومهفي مل نيذلا صاخشألا يف اًنطاخ ام اًفيش كانه

 .ئطاخ ءيش مهب طقف سانلا ضعب !تقولا لاوط صخشلا سفن تنك دقل ؟دجوي نأ
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 قلطأ .مهمهفأ مل يننأل نيدقعملا نيبيرغلا سانلا ءالؤه بنجت يف ةطاسبب تأدب كلذل

 يف امأ .ةيلسملا بقاوعلا ضعب يف تبيست اهنكل ءتتش نإ راغصلا ةجاذس مسا اهيلع

 .اذه لك ريغت دقف .ةقحاللا تاونسلا

 ىلإ نمافلا :كيدصت تلضصاوؤ ةينهللا' ةاضلاو“ ةرسألاو لمعلا :ق:ةانختلا :ترمكسأ

 نومهفي مهنأ ودبي ال نيذلا صاخشألا ؛سانلا ةيقبو نيلقاعو نيديج سانأ :نيتعومجم

 هباسحل لمعي ناك الجر تلباق ,يرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا يف تنك امدنع
 هلمع ,هرمع نم تاينيتسلا يف نآلا وه يذلا ."روتس" سسأ ."روتس" ىعدُي صاخلا

 ذيفنت لبق هعم ةلباقم ءارجإب يفيلكت مت .ةديدع تاونس رم ىلع هئانبب ماقو صاخلا
 ىلوألا تاقيلعتلا دحأ .هتمظنم ف ءايشألا لمع ةيفيك نع ثدحتتن انأدب .ديدج عورشم

 تقولا كلذ يف تكحض يننأ ركذتأ .ىقمحلاب اطاحم ناك هنأ وه روتس اهب ىلدأ يتلا

 امنيب اًبضغ طاشتساو .هلاق ام اًقح ينعي ناك هنكل .ةحزم تناك اهنأ تدقتعا يننأل
 مسقلا يف امأ .مهعيمج ىقمح اوناك "| مسقلا يف نيلماعلا صاخشألا نأ يل حضوي ناك

 ىلإ دعب ٍتأي مل وهو كلذ .قالطإلا ىلع اًنيش نومهفي ال نيذلا ءاهلُبلا دجتسف ؛"ب"
 روتس نأ ةجردل ةياغلل نيبيرغ اوناك دقل !قالطإلا ىلع أوسألا اوناك نيذلا !"ج" مسقلا

 .حابصلا يف لمعلا ىلإ باهذلا يف ىتح اوحجن دق مهنأ فيك مهف نم نكمتي مل

 هتلأس .ةصقلا هذه لوح اًدج اًبيرغ اًئيش كانه نأ تكردأ ءرثكأ هيلإ تعمتسا املك

 كليلق اددع نأ عضوأو ىوجو.ق اطغباس رظت «ىقمحلاب طاطم هنأ اقح دقتعي ناك اذإ

 .ءاقبلا نوقحتسيو ةميق مهل نم مه هيفظوم نم ادج

 ال ناك وهف .هب رعشي ناك ام ةفرعمب هيفظومل حامسلا يف ةلكشم روتس ىدل نكي مل
 كلذ ةجيتن ناكو .ءايشألا لقأل اهلمكأب ةكرشلا مامأ قمحألاب صخش يأ تعن يف ددرتي

 الأ بجي ناكو ؛هعم ةيدرف تاعامتجا دقع ىلع دحأ ؤرجي مل .هبنجت اوملعت هيفظوم نأ

 ةجردل .رابخألا كلتب هغلبي نم ىلع هبضغ ماج بصي ناك هنأل ةئيسلا رابخألا اًدِبأ عمسي
 يف حابصملا عضو مت .ىنبملا لخدم دنع ريذحت حابصم بيكرت مت «تارقملا دحأ يف هنأ

 كانه روتس نوكي امدنع رمحأ هنول حبصي ناكو ءلابقتسالا بتكم قوف يفخ ناكم
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 .لحري امدنع رضخألا نوللا ىلإ لوحتيو

 ةرظن نوقلي اوناك اًضيأ ءالمعلا لب نوفظوملا طقف سيل .اذهب عيمجلا ملعي ناك

 ءرمحأ ءوضلا ناك اذإو .ةبتعلا نوطختي امدنع مهرظتني ام ةفرعمل ءوضلا ىلع ةفطاخ

 .بسانم تقو يف ةدوعلا نوررقيو «بابلا ىلإ ةطاسبب سانلا ضعب عجارتي فوسف

 تحرط اذل .ةعئارلا راكفألاب اًئيلم نوكت تنأف ءاًياش نوكت امدنع ءاًعيمج ملعن امك

 ,تفرع "؟ىقمحلا ءالؤه لك نييعتب ماق نم" :هيف ريكفتلا يننكمي يذلا ديحولا لاؤسلا

 مهف روتس نأ وه كلذ نم أوسأ ىه ام .مهمظعم نييعتب ماق نم وه هنأ ؛عبطلاب
 ؟لعفلاب قمحألا وه نم :وه اًينمض هتلأس ام نإ .اًينمض هينعأ ام طبضلاب

 ةيقدنب بلج وه اقح هلعف دارأ ام نإ يل ليق ءقحال تقو يفو .روتس يندرط
 .للع رانلا قالطإو

 هنأ حضاولا نم ناكو .اًييرق دعاقتيس لجر كانه ناك .ركفأ ةثداحلا هذه ينتلعج

 .صاخلا هلمع لاجمب ةيوقلا هتفرعم ببسب ريبك مارتحاب ىظحي ءرهام لامعأ لجر
 ؛ةمظنم يأ يف اًديقعتو ةيمهأ رثكألا دروملا مهفي مل .سانلا عم لماعتلا عطتسي مل هنكل

 .قمحأ درجم هل ةبسنلاب ناك همهف عطتسي مل صخش يأو .نيفظوملا يأ

 نم .هريكفت أطخ ىدم ىرأ نأ لهسلا نم ناك ةكرشلا جراخ نم تنك يننأ امبو
 ةطاسبب ةقامحلل هفيرعت ناك .هسفنب صاخشألا نراقي هنأ اًمئاد كردي 1 هنأ دكؤملا

 اهمدختسأ تنك يتلا تاريبعتلا مدختسا دقل .هلثم فرصتي وأ ركفي مل صخش يأ وه

 2." حقو دغو" ,"هلبأ يطارقوريب", ."ربكتم راثرث" :سانلا نم ةنيعم عاونأ عم اًضيأ

 لقألا ىلع ءقمحأ ةملك صخش يأ ىلع اًدبأ قلطأ مل يننأ نم مغرلا ىلعو ."لمم يبغ"

 نم ةنيعم عاونأ عم ةحضاو لكاشم يدل ناك دقف ءاهب يعامس هنكمي ةقيرطب سيل
 :نساثلا

 صاخشأب طاحم يننأ اًمتاد اًدقتعم يتايح شيعأ نأ اًمامت ةعورم ةركف تناك دقل

 ةدودحم ةايحلا يف ةصاخلا ىتاناكمإ لعجت تناك دقل .مهعم لمعلا ليحتسملا نم ناك

 .قدصمي ال لكشب
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 دعب .روتس لثم نوكأ نأ ديرأ ال .الهس رارقلا ناك .ةآرملا يف يسفن ىرأ نأ تلواح

 عم ةرايسلا يف تسلج .ءنيسسوؤملا هتالمز نم ضعب عمو هعم ةياغلل يبلسو ماّده ءاقل
 «تررق دقل .نيبضاغ عيمجلا ناك .ةمات ةثراك عامتجالا ناك .ينطب يف ةصغب يروعش

 فرصتي فيك يأ ؛قالطإلا ىلع ةفرعم مهأ لثمي ام ملعتأ نأ «نامزلاو ناكملا كلذ يف

 ناكو ؛يتنهم نع رظنلا ضغب ءيتايح ةيقبل اًصاخشأ هجاوأس تنك ديكأتلاب .سانلا
 .مهمهف ىلع ةردقلا لالخ نم اًريثك ديفتسأس يننأ ىرأ نأ لهسلا نم

 نيدقعم ةيادبلا يف نودبي نيذلا صاخشألا مهف ةيفيك ةسارد يف روفلا ىلع تأدب

 ضعب لوقي اذامل ءمالكلا نع نورخآلا فقوتي ال امنيب ءسانلا ضعب تمصي اذامل .ةياغلل

 ىتالمز ضعب لصي اذامل ؟اًدبأ كلذ رخآلا ضعبلا لعفي ال امنيب اًمتاد ةقيقحلا سانلا

 ف اذامل ىتحو لب ؟كلذ نم نورخآلا نكمتي ام اًردان امنيب ءددحملا تقولا يف اًمئاد

 دعأ ملو :ةعئار اهتبستكا ىتلا راكفألاو ىؤرلا تناك ؟نيرخآلا نم رثكأ سانلا ضعب

 اهتيستكا ىلا ةهرعملا تنرنخ مقل .ةلكرلا هذه كادي نأ دنم ةقحك يذلا ىصخشللا سفن

 .يلافطأل بأو جوزكو «نباكو ءليمزكو ءقيدصكو ءصخشك

 فصول ملاعلا يف اًمادختسا قرطلا رثكأ حجرألا ىلع ىه ام لوح باتكلا اذه رودي

 ىهو ؛02154 اسيد ماظن ةقيرطلا هذه ىمست .ىناسنإلا لصاوتلا يف تافالتخالا

 2 عوضخلاو 1هل16ع22غ ريثأتلا و 1و ةنميهلل زمري راصتخا

 ةيصخشلا طامنأ ىه ةعيرألا تاحلطصملا هذه .4:21:16 2ط11169: ةيليلحتلا ةردقلاو

 طمن لك طبتري :ينتسس موقفالظ ىف ميسفمأ ياكل يرو فيك :فيمك شلا .ةيساسألا

 عاظقلا ده, لع قلظخ «قرزالاو ىضخألاو نقيسألاو نمحألا نولي ةنايصختتلا ةده نم
 الدب ©052مانهصعع لاثتمالا ىلإ راصتخالل ريخألا فرحلا ريشي ثيح ,215© ماظن اًضيأ

 نيرشع نم رثكأل ةادألا هذه نم ةفلتخم الاكشأ ٌتمدختسا دقل .ةيليلحتلا ةردقلا نم
 .ةزاتمم جكاتن عم اًماع

 كانه 5 نياثلا نم ةفطقما عاوأ عم لماعتلا ىف اًرهام اقج حوصت تيك نكل
 ملعتو رمألا يف ثحبلا يه اًعويش رثكألا ةقيرطلا .ةفلتخم بيلاسأ :عبطلاب

 زارطلا نم ةيلصاوت ةردق اذ اًصخش كلعجي ال يرظنلا ءزجلا ملعت نكل .تايساسألا

 ةيقيقح ةءافك ريوطت كنكمي ,ةفرعملا هذه مادختسا يف أدبت امدنع طقف .عيفرلا
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 بوكر كنا نوعي فّيح# حاولا: وكر ماعق فم امام «لاحملا اذن ةلاكفو
 .هب مايقلا كيلع بجوتي ام كردتس طقف اهدنعو .الوأ ةجاردلا

 مهف سفنألا قشب تلواحو صاخشألا فرصت ةيفيك ةسارد يف تأدب نأ ذنم

 اًعطاق دعأ مل .صخشلا سفن اًدبَأ دعأ مل ءاهب لصاوتن يتلا ةقيرطلا يف تافالتخالا

 حبصأ دقل .يلثم اوسيل مهنأ درجمل صاخشألا ىلع مكحأ ثيحب «نآلا دعب اًمساحو

 .ةديدع تاونسل ريثكب ربكأ يل ةلماكلا دادضألا نولثمي نيذلا صاخشألا عم يربص

 نل امك اًمامت ,تاعازنلا ضعب يف اًدبأ طروتأ ال يننإ لوقأو كلذ نم دعبأ ىلإ بهذأ نل

 :نآلا اًدج اًودات ناكدحن نيرمألا لك نكل ءاّديأ بذكأ ال ينأب كعانقإ لواحأ

 نمف .عوضوملاب يمامتها راثأ هنأ وهو ؛هيلع روتس ركشأل دحاو ءيش طقف يدل

 .حجرألا ىلع اًديأ باتكلا اذه بتكُي نل ناك ءهنود

 ؟مهلعافتو سانلا لصاوت ةيفيك لوح كتفرعم ةدايزل هب مايقلا كنكمي يذلا ام اَذِإ
 سيلو .هلماكب باتكلا ؛باتكلا اذه ةءارق يف رارمتسالا ىه كلذل ةديجلا ةيادبلا نوكت دق

 نأ كتكمي ةةليلق قتاقك .نوضع ف ءظحلا: نم ,ليلف' مو لوألا ةتالكلا لوضفلا طقف
 .كلذ ىلع اًدبأ مدنت نل كنأ كدعأو .اًماع نيرشع لبق انأ اهتأدب يتلا ةلحرلا سفن أدبت

 و "وه" مادختسا ترتخا .باتكلا اذه ةءارق طيسبتل :هيلإ ةراشإلا بجي ريخأ ءيش

 مكيدل نأ ملعأو .ددحم صخش يأب ةطبترم ريغ ةلثمأ ىلإ ريشأ امدنع رارمتساب "هل"

 .اًبسانم كلذ نوكي دق ثيح مكراكفأ يف "اهل" وأ "يه" جاردإل لايخلا نم يفكي ام
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 عمتسملا طورش قفو ثدحي لصاوتلا

 اهحيقنت متي ام صخشل اهب يلدت ةرابع لك نإ .حرشأ ينوعد ؟اًبيرغ كلذ ودبي له
 ةياهنلا ف ئقيتي امو :يفطللا ةقبحنلا ناكفآلاو تايحتلاو ةيهجولا نطألا لالخ نم
 هيلإ هلقن ديرت 52000 هنكمي .ةفلتخم ةديدع بابسألو .اهمهفي ىتلا ةلاسرلا وه

 موهفملا رمألا فلتخي فوس «لاحلا ةعيبطب .هدصقت تنك امع اًمامت ةفلتخم ةقيرطب

 اًمامت اهلمكأب ةلاسرلا هيلإ لقتنت نأ اًدج ردانلا نم نكلو .هيلإ ثدحتت نم ىلع اًدامتعا
 .كنهذ يف اهتروصت امك

 دق كعمتسم همهفي ام ىلع ةرطيسلا نم ليلقلا ىوس كلمت ال كنأب كملع ةلأسم نإ

 ريثكلا كانه سيلف .هب رمآلا حيحصت لواحت ام ىدم نع رظنلا ضغبف .ةطبحُم نوكت
 كنكمي ال ذإ .ةديدعلا لصاوتلا تايوعص دحأ وه اذهو .كلذ لايح هلعف كنكمي امم

 نوكردي سانلا مظعم نإف ءكلذ عمو .عمتسملا ريكفتو فرصت ةيفيك رييغت ةطاسبب

 لالخ نمو .اهب مهتلماعم متت نأ نوديري يتلا ةقيرطلل «ةياغلل نيساسح نونوكيو
 لماعتلا متي نأ نورخآلا صاخشألا ديري يتلا ةقيرطلا عم كسفن طبضو فيكتلا

 .كلصاوت يف ةيلعاف رثكأ حبصت ءاهب مهعم

 ؟ةياغلل اماه كلذ دعي اذامل

 اقفو: لصاوتلل :ةنمآ ةحاش“ ءاشنإ قيزل نع كمهف نع قيرخآلا نعاس تنأف
 وأ يعوب لعافتلا نم الدب مهفلل هتقاط مادختسا اهنيح عمتسملل نكمي مث .مهطورشل

15 



 لصاوتلا بولسأ رييغت نم نكمتن ىتح انتنورم ريوطت ىلإ اًعيمج جاتحن نحنف
 :ىرخأ ةقيقح دجن انهو .انع نيفلتخم صاخشأ ىلإ ثدحتن امدنع هليدعتو ءانيدل

 يف اًمئاد نوكتسف .درفك ءاهب لصاوتت نأ راتخت يتلا ةقيرطلا نع رظنلا ضغبف
 لوك وح صاخشللا بلاغ نإفا :هكولطي ود نم نلقتلا نهقي ةز.:ةلقأ عهكوم
 ىلع ءانب كلصاوت ةقيرط سيسأت كنكمي الف .كنع فلتخم لكشب نوفرصتيس
 ام يه نيرخآلا تاجايتحا ريسفت ىلع ةردقلاو ةنورملا نإ ثيح .ةصاخلا كتاليضفت
 : .ديجلا لصاوتلا زيمي

 يدؤت فوس لصاوتلا ةقيرطو فرصتلا يف رخآلا صخشلا بولسأ مهفو ةفرعم نإ

 اذه ديزيس امك .ةفلتخملا فقاوملا يف هلعافت ةيفيك لوح ةقيقدلا تاعقوتلا نم ديزم ىلإ

 .ريبك لكشب ينعملا صخشلا ىلإ لوصولا ىلع كتردق نم اًضيأ مهفلا

 هنأ باتكلا اذه ىعّدي ال :ةمهم ةدحاو ةطقن نأشب اًحضاو نوكأ نأ يل اوحمسا

 تانك ديوي ال :ضعي عم انصب ص اخشأك «اكلضاوك ةينقيكي قلدتي ام قااثلك لماع

 بسانتي ال انلوح نم ىلإ رارمتساب اهلقنن يتلا تاراشإلا ددع نأل ءكلذ لعفي نأ نكمي
 نيب راوحلا يف تافالتخالاو ءدسجلا ةغل ارد نع انكمت ول ىتحو .باتك يأ مجح عم

 يف تافالتخالا ديدحتل ىرخألا قرطلا عيمجو «ةيفاقثلا تافالتخالاو ,ءثانإلاو روكذلا

 ملعو ؛ةيسفنلا بناوجلا ةفاضإ اننكمي ذإ .ءيش لك ةباتك نم نكمتن نلف ءلصاوتلا
 .7100 ةبسنب ةلماك ةروص ىلع لصحن نلو «ميجنتلاو ءرمعلاو ءطخلا

 ءارجإ مت .(2013 سطسغأ / ويلوي) لامعألا ةرادإ ميلعتل ةيكيرمألا ةلجملل اًقفوو

 هذه لك عمو .كلذ عمو .2154 اسيد ةادأ مادختساب مييقت نويلم 50 نم رثكأ

 ال :تافاش وادخل اوصل نماكلاف اق وشمو اًريحم اهوضكوم نقصاوقلا نقدي :تافولعلا

 ىتحو .لماكلاب انفصو نكمي ال ثيحب ةياغلل نودقعم نحنف .ءيش لك باسح اننكمي

16 



 اننكمي ءكلذ عمو .باتك يف هفصو نكمي ءيش يأ نم ريثكب اًديقعت رثكأ وه لفط رغصأ

 .يرشبلا لصاوتلا تايساسأ مهف قيرط نع ةحدافلا ءاطخألا بنجت

 ةرتف ذنم لاحلا يه هذه

 انضعب مّيقث اننإف «يلاتلابو .هلعفن ام لعفن اذامل ىرن ال اننكل ؛هلعفن ام ىرن نحن"

 ." هلعفن اننأ ىرن ام لالخ نم اًضعب

 ىه ةفلتخملا كولسلا طامنأ نإ .جنوي لراك ىسفنلا للحملا نم تاملكلا هذه ىتأت

 فيك افقف هضقأ هل «كولفلا ظاننأ ىلإ زيكا اهددهو :انتاده ق ةكيسانيدلا قلكت هلا
 تاهجوتلاو فقاوملا نم ةلماكلا ةعومجملا لب «(هلاعفأ) ةدحاو ةلاح يف صخشلا فرصتي

 طامنأ يف انسفنأ مهف اننكمي .صخشلا فرصت ةيفيك مكحت ىتلا جهانملاو تادقتعملاو

 :كلذ ىلإ ةفاضإ :اهمهقت الو اهكردف ال ئرخقلا كولسلا لاكشأ ضعي نكل ؛ةنيعم كولس
 نأ نكمي يذلا رمألا وهو «ةفلتخملا فقاوملا يف فلتخم لكشب انم دحاو لك فرصتي

 .انلوح نمل جاعزإلل وأ ةجهبلل اًردصم نوكي

 الإ ؛:ةتطاخ وأ ةحيحص نوكت نأ «عبطلاب ءنكمي ةيدرفلا لاعفألا نأ نم مغرلا ىلع
 كولسلا ليبق نم ءيش دجوي ال .ئطاخ وأ حيحص يكولس طمن ةقيقحلا يف دجوي ال هنأ
 عب لواستلا دج يودح كاتف سلو هكنأ نم أ :حيحصلا ريق كولسلا ىأ حيحتملا
 فرصتت نأ راتخت ىتلا ةقيرطلا تناك اّيأو .كتعيبط تناك امهم كب سأب ال .ببسلا

 1 00 ,ةلوقعملا دودحلا نمض .كب سأب الف ءاهب كيلإ رظنُي يتلا ةقيرطلا تناك اّيأو اهب

 ؟اًنسح :هالؤه نكأ اضنأ انأو

 الو ؛ةنيعم ةيصخش يدل انأ" طقف لوقت نأ لهسلا نم نوكيس ءيلاثم ملاع يف
 ."هي فرصتأ ام اذهو نآلا هيلع انأ ام وه اذه .باتك يف اذه تأرق ىننأل كلذ يف سأب

 اًمتاد نوكت نأ ؟كتيضخش ىلإ ةءاسإلا ىلإ وطصت هلآ عئارلا قم نوكي نلأ :ديكأتلاب
 نأ كنكمي .كلذ لعف عيطتست ؟تقولا كلذ يف رعشت امك ةقدب فرصتلا ىلع اًرداق
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 موقت يذلا حيحصلا فقوملا داجيإ وه هلعف كيلع ام لك .كل ولحي امك طبضلاب فرصتت

 .كلذ لعفب هيف

 امدنع يه ىلوألا ةلاحلا :كتعيبط ىلع تنأ طقف نوكت نأ امهيف كنكمي ناتلاح كانه

 ىذأتي وأ رثأتي نل .لعفت اذام وأ ثدحتت فيك مهي ال اهنيح .ةفرغلا يف اًديحو نوكت
 لمأتتو اًنماص سولجلا يف طقف بغرت تنك اذإ وأ حيصتو خرصت تنك اذإ صخش يأ

 ,كتلزع يف .تابضاغ اًمئاد ءايزألا تاضراع ىدبت اذامل لءاستت وأ ةميظعلا ةايحلا رارسأ

 ؟كلذك سيلأ ؛طيسب ٌرمأ .اهب رعشت يتلا ةقيرطلاب طبضلاب فرصتت نأ كنكمي

 عيمج نوكي امدنع يه اًمامت كتعيبط ىلع نوكت نأ كنكمي ثيح ةيناثلا ةلاحلا

 بحت امك سانلا لماع ؟انتاهمأ انتملع اذام .اًمامت كلثم ةفرغلا يف نيرخآلا صاخشألا

 كلثم عيمجلا نأ املاط ءاضيأ حجنت يهو .ةينلا ةنسحو ةزاتمم ةحيصن .كولماعي نأ

 نيذلاو مهفرعت نيذلا صاخشألا عيمجب ةمئاق دادعإ وه هلعف كيلع ام لك .اًمامت

 لاصتالاب طقف مق نآلاو .فقاوملا عيمج يف اًمامت كلثم نوفرصتيو نوركفيو نونمؤي

 .اًعم تقولا اوضقاو مهب

 فيك ةفرعمو كيلإ نورخآلا رظني فيك مهف ديجلا نم نوكي دق ءرخآ فقوم يأ يف امأ

 صاخشألا مظعم نإ تلق اذإ اًمداص اًرمأ نوكيس هنأ دقتعأ الو .نوركفيو نوفرصتي

 .كلثم اوسيل مه اًًيلعف مهلباقت نيذلا

 كلذكو فلتخت اهراتخن ىتلا تاملكلا نكل ءقدصي ال ريثأت تاملكلل نوكي نأ نكمي

 ةفلتخم تاريسفت كانه ءباتكلا اذه ناونع نم متيأر امك .اهب اهمدختسن يتلا ةقيرطلا

 امير ءانسح ءأطخلا ةملكلا مدختست امدنعو -هدصقأ ام تمهف تنأ ءمعن- تاملكلل

 .قمحأ نوكت
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 ؟ل مأ .ىقمحلاب طاح

 طامنأ هبشُت :يلاتلا هيبشتلا ينهذ ىلع رطخ ,ةباتكلا ءانثأ ؟عقاولا يف اذه ينعي اذام

 ةادألا نوكت دق ءفقوملا بسحو .طامنألا عيمجل ةجاح كانهف .تاودألا قودنص كولسلا

 نزو تاذ ةليقثلا ةقرطملاف .ةتطاخ نوكت اًنايحأو ةبسانمو ةحيحص نايحألا ضعب يف

 ديرت تنك اذإ ةبسانم نوكت داكلاب اهنكل ؛ناردجلا مدهل ةعئار نوكت الطر نيثالثلا
 .ةهدرلا يف ةروص قيلعت

 .ةفلتخم ةيصخش طامنأ ىلإ صاخشألا فينصت ةركف صاخشألا ضعب ضراعي

 موقن نأ أطخلا نم هنإ يأ «ةقيرطلا هذهب سانلا فينصت كيلع يغبني ال هنأ دقتعت امبر

 يتلا ريغ ىرخأ ةقيرطب امبر ,كلذ نولعفي عيمجلا نإف ءكلذ عمو .اذكه سانلا فينصتب
 يفو «نوفلتخم اننأ ةقيقحلا لظت .انتافالخ لجسن اًعيمج اننكل ءباتكلا اذه يف اهب موقأ

 .ةحيحصلا ةقيرطلاب كلذب انمق اذإ اًيباجيإ اًنيش كلذ ىلإ ةراشإلا نوكت نأ نكمي ءييأر
 صخشلاب قلعتي رمألاف .ةراض نوكت نأ ةادأ لكل نكمي ءحيحصلا ريغ مادختسالاب امأ

 كولسل ةمدقم وه باتكلا اذهو .اهسفن ةادألاب هقلعت نم رثكأ ةادألا مدختسي يذلا

 .كل كورتمف يقابلا امأ .راوحلاو ناسنإلا

 111 ستياسنإ سيسكاس يآ ىت ىت ةكرش نم هتعمج هأرقتس امم ءازجألا ضعب نإ

 ديفيل دراودإو .جربليج نوس ركشأل ةصرفلا هذه منتغأ نأ دوأو .56ءعءوو [1سكذ علطغو5

 .ءاخسي ةيبيردتلا امهداومو امهتريخل امهتكراشم ىلع
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 ةيحانلا نمف ؛كولس يأ اهب ودبي نأ نكمي يتلا ةبارغلا ىدم نع رظنلا ضغب
 ةيعيبط كولسلا عاونأ لك .ةيرظنلا

 ...يعيبطلا كولسلا

 :نكل .اًميسن هب قينتلا نكمي ..

 در لكب قبنتلا ليحتسملا نمو .ةلئامملا فقاوملا يف ةيدايتعا ةقيرطب لعافتي صخش لك

 طامنأ مرتحن نأ بجي .كلذل .ةقستم طامنأ يف نايحألا نم ريثك يف لعافتن نحنف

 .انطمن د: مهفن نأو .انضعب :

 امب مايقلا لجأ نم ريكفتلاو .ةحارصب ثدحتلاو ,ءفرصتلاو ؛عامتسالا ملعتن نأ بجي

 نوكن نأ نود اهيف رظنلاو كولسلا لاكشأ مظعم ةبقارم ىلع نيرداق نوكن نأ بجي
 .مهب نيطيحملا صاخشألا ةبقارمو ةظحالم عيمجلل نكمي ذإ .ةاوه سفن ءاملع

 .مهفلل لباق ...

 ام نولعفيو نورعشي سانلا لعجي يذلا ببسلا مهف ىلع نيرداق نوكن نأ بجي
 .بابسألا يف ريكفتلا عيمجلل نكمي نإ .نآلا هنولعفي

 .هعون نم ديرف ..

 ةبسنلاب هعون نم ديرف صخش لك كولس نإف ءاننيب ةكرتشملا فورظلا نم مغرلا ىلع
 .كب ةصاخلا فورظلا يف حجنت نأ كيلعف .هل

 .ةرافتغا وأ ةريربت نكمي .-:

 .نيرخآلا عم وأ كسفن عم ءاوس ءريصلاو لبقتلا ملعتو .ىواكشلاو ةيصخشلا ةريغلا دعبتسا
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 ؟هيلع نحن ام ىلع نحن اذامل

 راصتخاب !فرعأ ال ؟اًدج نوفلتخم سانلا اذامل ؟انكولسو انتيصخش يتأت نيأ نم

 طامنأل سسألا عضو مت ءدلون نأ لبق ىتحف .ةئيبلاو ةثارولا نم ٌجيزم رمألا ءديدش

 يتلا ةيصخشلاو ةيجازملا تامسلا رثؤت ثيح .دشرلا ةلحرم يف اهرهظنس يتلا كولسلا

 اذه لمع ةيفيك نكل .ةيثارولا ةلحرملا يف لعفلاب تأدب ةيلمع يهو ءانكولس ىلع اهانثرو

 نوقفتم عيمجلا نكلو .ءاملعلا نيب فالخ عضوم لازت ال ةلأسم يه طبضلاب رمألا

 ءاًضيأ مهئابآ نم لب ءبسحف انئابآ نم تامسلا ثرن ال نحنو .ريثأت هل رمألا نأ ىلع

 ىرخأ وأ ةلحرم يف اًعيمج انعمس دقل .نيرخآلا براقألا نم اًضيأ ةتوافتم تاجردبو

 وهو ؛ليترب يمع هبشأ تنك ءالفط تنك امدنع .مههبشن وأ ةمع وأ مع لثم ثدحتن اننأ

 قرغتسيس اّيثارو انكمم كلذ نوكي فيك حرش نإ .رمحألا يرعشب قلعتي ناك رمأ
 ساسألا عضت ةثارولا هذه نأ تبثن انوعد ءيلاحلا تقولا يف نكل .تقولا نم الئاه اًردق

 .يكولسلا انروطتل

 نيعفدنم لافطألا دلوي «تالاحلا مظعم يف ؟انتدالو درجمب ثدحي اذام نكل

 :لفطلا لوقي .ديري ام طبضلاب لعفي لفطلاف .قالطإلا ىلع زجاوح يأ نود ءنيرماغمو

 ءيش يأ لعف ىلع رداق هنأ ةركف يف سمغنم هنإ "!يننكمي ديكأتلاب" وأ "!ديرأ ال ءال"

 ضعب يف طبضنملا ريغو يوفعلا كولسلا نم عونلا اذه .هعم لماعتلا وأ قالطإلا ىلع

 (ًديدج اطمتاام اقوي ناك اه أدي نك .ذادلاو فاني ام امثاد: نسل ىَه :عيظلاب :نايخألا

 .رخآ صخش نم ةخسن ىلإ «تالاحلا أوسأ /لضفأ يف ءلوحتلا يف كولسلا نم
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 ؟لافطألا رثأتي فيك

 .ديلقتلا يه اًعويش رثكألا ةقيرطلا نكلو ءةددعتم قرطب نوروطتيو لافطآلا ملعتي

 اًبلاغ سنجلا سفن نم دلاولا حبصي ثيحب .هلوح نم هاري ام لفطلا دلقيو يكاحي
 ,ةيلمعلا ريس ةيفيك لوح ةلماش ةسارد تسيل هذه نأ حضاولا نم) .ديلقتلل اًجذومن

 .(انلافطأ ىلع انريثأت ةيفيك لوح رودي ال باتكلا اذه نأل

 ةيساسألا يمَيِق

 يتيصخش يف قمعب ةروفحم نوكت ميقلاف ءيلخاد يف قمعب ةيساسألا يميق دجوت
 ءانثأ يدلاو نم اهتملعت يتلا ءايشألا يهو .اهرييغت ليحتسملا نم نوكي داكي ثيحب

 رمألا ناك ؛يتلاح يف .ةياغلل اًريغص تنك امدنع ةسردملا يف اهتملعت يتلا وأ يتلوفط

 ٌرمأ كارعلا" وأ "ةسردملا يف كتادأ نيسحتب مق"و "اًديج سردا" نم ةفلتخم الاكشأ

 مل .رخآ صخش ىلع اًدبأ ادي عضأ مل يننأ ينعي «لاثملا ليبس ىلع ,ريخألا اذه ."ئطاخ

 تناك دقف) .اهنيح ترسخ يننأ ركذتأ يننأ ودبيو يئادتبالا ثلاثلا فصلا ذنم كراعتأ

 .(اقح ةيوق ينكراعت نم

 نألو .ةميقلا يف نوواستم سانلا عيمج نأ يه ةماهلا ىرخألا ةيساسألا ميقلا ىدحإ

 صخش ىلع مكحلا ةياغلل أطخلا نم هنأ ملعأ انأف ءيتلوفط لالخ كلذ يل ارهظأ دق ّيدلاو

 فرعن نحنف .ةيساسألا ميقلا هذه نم ريثكلا لمحي انلك .هنول وأ هسنج وأ هلصأ ىلع ًءانب

 .انم ميقلا هذه عزتني نأ دحأل نكمي الو .ئطاخ وه امو حيحص وهام اًيزيرغ
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 بيلاسألاو تاهجوتلا

 تاهجوتلاف .ةيساسألا ميقلا سفن طبضلاب تسيل يهو .ءيتاهجوت يه ةيلاتلا ةقبطلا
 تاجاتنتسا ىلع وأ ةصاخلا يبراجت ىلع ًءانب اهنأشب هلو ف وكتب تمق ءايشأ يه

 يتيلك وأ ةيوناثلا يتسردم قأ يتسردم نم ريخألا ءزجلا يف تاءاقل نم اهتصلختسا

 :تاهجوت لكشت نأ نكمي ةايحلا ىف قحتل تقو.ق.براجتلا ىتَحو :ىوألا يتفيظو وأ

 تسيل اهنأ دكؤملا نم .تاعيبملا يبودنم يف قثت ال اهنأ ةرم تاذ يبراقأ ىدحإ ينتربخأ

 ىلإ نمألا ىدأ اهتلاخ يف نكلو :تاعيبملا يبودتم هاجت ةيوق رعاشم اهيدل يتلا اهدحو
 كلذ ناكأ ءاوس .هعاجرإ نود ءيش يأ ارش عيطتست نكت مل ىهف كشط تاسرامم

 ناك ةمولدمو ةقيفح لك ءاهل ةياهن ال ءارشلا ةيلمغ كناك :ةرايس ىلإ ةكيرآ و كزكس
 هب موقت تناك يذلا ثحبلا رادقم نع رظنلا ضغبو .اهفاشكتساو اهصحف نم ٌدب ال

 .كلذ دعب اهتايرتشم عاجرإ اًمود ديرت تناك دقف ءاقبسم



 ءارو بيسلا ةحراش تلاقو ءاذه لعفت اذامل اهتلأس ءطمنلا اذه تظحال نأ درجمب

 اهل يحاضيإل ناكو .نولاتحم مه تاعيبملا يبودنم عيمج نم 8570 نإ :كلذ اههجوت
 ىمتنأ تنك اذإ ام فرعأ ال ءاذه انموي حو ليفت ريخأت تاعيبم: نودتع اضمأ ىقنأو

 مهملا ءيشلا .نيظوظحملا 1596لا نيب نم يسفن رابتعا يناكمإب ناك اذإ وأ 85مل

 هه نيدشلا عادلا تضرفك دق يتنيرق نوكل امير يفسح نأ نكمي تاهجوتلا نأ وف
 نم ددع اهيدل ناك اذإ ءكلذ عمو .تاعيبملا ىبودنم يف ةقثلا مدع تملعت يلاتلابو ءتارم

 "اهي ريكي نأ نكمي ةيباحبإلا براجتلا

 جئاتنلا

 نالكشي امهو .يكولس رايتخا ةيفيك ىلع يتاهجوتو ةيساسألا يميق نم لك رثؤت
 يساسألا يكولس نإ .هنوكأ نأ ديرأ يذلا يقيقحلا صخشلا يأ ؛يساسألا يكولس اًعم

 .قالطإلا ىلع ةيجراخ لماوع يأ ريثأت نود «ةلماك ةيرحب يفرصت ةيفيك وه

 نم اًمامت نيررحتم نوكن ىتم ذإ :انه ةلكشملا لعفلاب كردت تنأ حجرألا ىلع

 تاقايس يف صاخشألا نم تاعومجم عم لاؤسلا اذه شقانأ امدنع ؟ةيجراخلا تاريثأتلا

 .نيمئان نوكن امدنع طقف ثدحي كلذ نأ ىلع اًعيمح قفتن ام ةداع ؛ةفلتخم

 مل مهنأل مهتعيبطب نونوكي ام اًمئاد ثيحب .متهي ال ضعبلا .نوفلتخم سانلا نكل
 عم كفيكت لامتحا داز ءكتاذل كمهقف داز املكو .مهيلإ سانلا رظن ةيفيك يف اًدبأ اوركفي

 ؟اقح نورخآلا يناري فيك

 نوقتو ايهم افقوم ىف تناف :لدشعلا كعولس علاؤهت م صاختشالا ودام انلاغ

 .كلوح نم نورخآلا هاري يذلا كولسلا وه اذهو ؛مييقتلا كلذ ىلع ًءانب فرصتلا ةيفيك
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 نم ديدعلا اًعيمج انيدل .نيعم عضو عم بسانتتل هيدترت يذلا عانقلاب قلعتي هلك رمألا

 دحاوو .يداعلا ريغ رمألاب سيل لزنملا يف دحاوو لمعلا يف دحاو دوجوو .ةفلتخملا ةعنقألا

 عناق يننكل ؛سفنلا ملع يف ةمدقتم ةرود سيل باتكلا اذه .امير ءراهصألا ةرايزل رخآ

 :كلذل اقفو فرصتتو كلخم لكشت كقاولا نيسفت اذنأ تانقإب

 نم انيعم اًراسم راتخأ ينلعجت ةطيحملا لماوعلا نإف ءيعو نود نم ىأ يعوب ءاوس

 .لعفلا

 :ةغيصلا هذه ىلإ رظنا .اهب فرصتن يتلا ةقيرطلا يه هذهو

 (عد«ش)د - كولسلا

 .(ع) ةطيحملا لماوعلاو (ش) ةيصخشلا يف (د) ةلاد وه كولسلاف

 ..هدصرنو هظحالن نأ نكمي ام وه كولسلا

 ..هفاشتكا لواحن ام يه ةيصخشلا

 .اهيلع ريثأت انل يتلا ءايشألا يه ةطيحملا لماوعلا

 قاشلا لمعلا امأ .رخآب وأ لكشب ضبعب ىلع انضعب رارمتساب رثؤن نحن :ةصالخلا

 كولسلا نع وه باتكلا اذهو .حطسلا تحت دوجوم وه ام ةفرعم ةلواحم يف لثمتيف

 .لماكلاب

 ادع( ملك
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 ماطنلل ةمدقم

 كنأ امب نكل ,2154 اسيد ماظن روهظ ةيفيكل اًفصو باتكلا اذه ةياهن يف دجتس

 يف ءيش لك لمعي فيك- مامتهالل ةراثإ هرصانع رثكأ يف صوغلا يف حجرألا ىلع بغرت
 كلذ ىلإ ةرشابم باهذلا كنكمي وأ .ةءارقلا يف رارمتسالا طقف كنكمي -ةيلمعلا ةسرامملا

 .تدرأ اذإ باتكلا ةياهن يف ءزجلا

 0 ع ع

 اذه .نولب اهنم لك طبتري ءكولسلا طامنأ نم ةسيئر تاكتف عبرأ كانه ءنورت امك

 ناولألا نع ةءارقلا يف أدبت امدنع ءاّبيرق .مهيلع فرعتلا ةيفيك لوح رودي باتكلا

 .كهجو رهظي امير ءنايحألا ضعب يفو .كتليخم يف هوجولا نم ديدعلا رهظتس .ةفلتخملا

 ىلع نميهت يتلا ناولألا نم نينثا نم جيزم مهيدل سانلا عيمج نم 8090 وحن

 ىلع نميهتو .مهكولس ىلع نميهي طقف دحاو نول مهيدل 590 نم برقي امو .مهكولس
 اهنأل يدرف لكشب ةيدرفلا ناولألا ىلع زكرأ باتكلا اذه لاوط .ناولأ ةثالث نيرخآلا

 عيمج مهفن نأ جاتحن يأ ؛ماعطلا ةفصو لثم اهنإ .ءرملا ةيصخشل ةيساسألا تانوكملا

 دخاو نول عم رضخألا وأ اًمامت رضخألا كولسلا ريتعي .ةكعكلا زبخن نأ لبق تانوكملا

 رمحألا كولسلا وأ ءلماكلاب رمحألا كولسلا وه اًعويش لقألا امنيب .اًعويش رثكألا وه رخآ

 .رخآ نول عم
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 تالكشملا لحو ماهملا وحن هجوم
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 يايلحت (قرزألا) نميِهُم (رمحألا)

 ءيطب لعف در ه عيرس لعف در ٠

 ميظنتلل دوهجم ىصقأ » مكحتلل دوهجم ىصقأ ٠

 تاقالعلاب مامتها لقأ » تاقالعلا يف رذحلاب مامتها لقأ ٠

 ماع ينمز راطإ .٠ يلاح ينمز راطإ .٠

 ةرذح لاعفأ ٠ ةرشابم لاعفأ ٠

 ةكراشملا بنجتل ليم . ةكراشملا بنجتل ليم ه

 نزتم (رضخألا) مهلم (رفصألا)

 ءىداه لعق در ه عيرس لعف در ٠

 لصاوتلل دوهجم ىصقأ ٠ مكحتلل دوهجم ىصقأ ٠

 رييغتلاب ةبغر لقأ ٠ نيتورلاب ةبغر لقأ »

 يلاح ينمز راطإ ٠ يلبقتسم ينمز راطإ ٠

 ةمعاد لاعفأ »٠ ةعفدنم لاعفأ *

 عازنلا ضفرل ليم ٠ ةلزعلا ضفرل ليم ٠

 09ءّ



00 | 

 لكاشم لالح

 ءادأآلا وحن هجوم

 يوف

 جئاتنلا ىلع زكري

 ليصافتلل هايتنالا ديدش

 لماتَم

 لب ؛اهكلتمت تنك ول ىنمتت تافص نوكلتمي مهلباقت نيذلا صاخشألا نم ريثك

 ةلوهسب نونقتي مهنإ .صاخشألا ءالؤه نم ةريغلاب ىتح رعشت دق نايحألا ضعب يفو

 طمنلا يوذ لثم امسح رثكأ نوكت نأ يف الثم بغرت دق .اهعم عراصتت ىتلا ءايشألا

030 



 طمنلا يوذ لثم .ءابرغلا عم لعافتلا كيلع لهسلا نم ناك ىل ىنمتت امير ىأ ءرمحألا

 رومألا ذخأت نأ كنكمي ثيحب ءاريثك طغضلاب رعشت الأ ىنمتت تنك ءامير .رفصألا

 ىلع ظافحلا نم نكمتت نأ ىنمتت تنك امبرو ءرضخألا طمنلا ووذ لعفي امك ةلوهسب

 .قرزألا طمنلا يوذ ىلإ ةبسنلاب يعيبط رمأ وهو ءلضفأ عضو يف ينمزلا كلودج

 نم ءايشأ ةءارقب موقتس .كلذك رخآلا هاجتالا يف ريسي رمألا نإف ؛لاحلا ةعيبطب

 طمنلا ووذ ليمي امك اًمامت ءاًريثك نيرخآلا ىلع قوفتت كنأ كاردإ ىلع كدعاست نأ اهنأش

 رمألا نوكي دق .رفصألا طمنلا ووذ هلعفي ام وهو ءاًريثك ثدحتت كنأ وأ .هلعفل رمحألا

 ةطقن يهو ؛ءيش يأ يف طروتت الو «ةياغلل ةطيسبو ةلهس ةقيرطب رومألا ذخأت كنأ
 ؛ناكم لك يف رطاخملا ىرتو ءءيش لك يف اًمئاد كشت كنأ وأ .رضخألا طمنلا يوذ فعض

 بويعلاو بعاصملا ىرت فيك ملعتت نأ كنكمي انه .قرزألا طمنلا ووذ لعفي املثم اًمامت

 .اهيلع بلغتلل ةيسانملا ريبادتلا ذاختا كنكمي فيكو كب ةصاخلا

 ه-
 .٠

 .ةداملا عم لعافتو «تاملكلا تحت اطوطخ
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 رمحألا كولسلا

 يدايقلا صخشلا ىلع فرعتت فيك

 هقيرط يف فوقولا بنجتتو يقيقحلا

 !نآلا .يتقيرطب كلذ لعفنس ؟لعفن نأ انيلع اذام

 مسا يناسنإلا جازملا نع هتيرظن يف طارقبأ اهيلع قلطي يتلا ةيصخشلا عون ىه اذه

 اًحومط وأ اًنيرج رمحألا صخشلا ىلع قلطُت نأ نكمي ءمايألا هذه يف امأ ."بضاغلا"

 تنأف .اًرطيسم وأ اًعفدنم وأ لاعفنالا عيرس نوكي نأ اًضيأ لمتحي نكلو ءاًعوفدم و

 .هتعيبط ءافخإل دهج ىندأب موقي ال هنأل ءرمحألا صخشلا اًعيرس ظحالت

 ةايحلا يف فادهأ هيدل نوكيو .سمحتمو ىكيمانيد صخش وه رمحألا صخشلا

 نأ ودبي «ةياغلل ةحومط هفادهأ نأل اًرظنو :اهليخت يف ىتح ةبوعص نورخآلا دجي دق
 امئاد هسفن عقديو :مامألا وحن اًمئاد رمحألا ضطختشلا ئعسي :.ليهتسم ٌرمأ اهقيقحت

 لمحي وهف .قوبسم ريغ ةصاخلا هتردقب هناميإ نإ .اًبيرقت اًدِبَأ ملستسي الو ,ةوقب
 .ٍفاك دهجب لمعي ناك اذإ ءيش يأ قيقحت هنكمي هنأب خسارلا داقتعالا هلخا-

 ماهملا ىلع نوحتفنم مه مهكولس يف رمحألا نوللا نم ريثكلا مهيدل نيذلا صاخشألا

 ذخأل نيحاترم نونوكي ام اًيلاغو ةعيرس تارارق نوذختيو .تايدحتلاب نوعتمتسيو
 ةداق ءارمحلا ةيصخشلا يوذ نأ وه عئاشلا روصتلاو .رطاخملا لمحتو ةردابملا مامز

 ىلإ نوبهذيو رطاخ بيط نع ةدايقلا نولوتي نيذلا صاخشألا مه ءالؤه .مهتعيبطب

 .مهقيرط يف ةبقع يأ نوزاتجي فوس مهنأ ةجردل نوسمحتمو نوعوفدم مهنإ .ةمدقملا
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 وأ ءاسؤرلل ةبسنلاب داتعملا نمو .ةيسفانتلا فقاوملا يف يلاثم وه مهيدل عوزنلا اذه نإ

 .مهكولس يف رمحألا نوللا نم ريثكلا مهيدل نوكي نأ نيريدملا

 لوقلا نإ .ءارمحلا ةيصخشلا ووذ هلعفي ام لك يف دوجوم ةسفانملا نم لكشلا اذه

 ترهظ اذإ نكلو ءاّمامت اًميحص سيل امبر رارمتساب ةسفانملاو يدحتلا نوديري مهنأب
 يسفانتلا رصنعلا هنإ ؛ةمهم ريغ اهتاذ ةسفانملا ةعيبط نإ ؟ال ملف ءام ءيشب رفظلل ةصرف

 .اًرهبم ًءادأ نودؤي ءارمحلا ةيصخشلا باحصأ لعجي يذلا وه

 تامامتهالا ضعب ثدحتسا هنأ ةجردل سفانتلا بحي «نيقباسلا يناريج دحأ ؛ليب ناك

 يضقأ تنك اذلو «ةيلزنملا ةقيدحلا يف لمعلا بحأ تنك .ةسفانملا درجمل اًمامت ةديدجلا

 عمس امدنع نكل «قئادحلا بحي ليب نكي مل .يلزنم ةقيدح يف لمعلا يف تقولا ضعب

 اًعهورشم أدب .زيفحتلا نم يفكي ام هيدل حبصأ اًبلاغ ةليمجلا يتقيدح ىلع نوقلعي سانلا

 نم هتجوز كبرأ دقل .يلع قوفتلا :اًدج حضاو هنكلو دحاو فدهب اًمئاد ءرخآلا ولت

 ماقو «ةنولملا تاتابنلا نم ةعئار ةعومجم عرزو ؛ةديدج روهز عضول نكامأ رفح لالخ

 مايقلا يلع ناك يذلا ديحولا ءيشلا .فلوجلا بعلم هبشي هتلعج ةجردب بشعلاب مامتهالاب
 ناك مث .تاتابنلا نم ديزملا يرتشأس يننأ ىلإ ةراشإلا درجم وه هرارمتسا ىلع ظافحلل هب

 .ليختت نأ كنكمي امم عرسأ لكشب يلحملا قئادحلا زكرم ىلإ اهنيح بهذي

 .ىرخأ كولس طامنأ ةطساوب ءارمحلا ةيصخشلا يوذ ىلع فرعتلا اًضيأ كنكمي

 دوهجملا نم ريثكلا لذبي يذلا نم .ءارمحلا ةيصخشلا ووذ ؟لاع توصب ثدحتي نم

 ؟لاؤس نع بيجي نم لوأ اًمئاد وه نم .ءارمحلا ةيصخشلا ووذ ؟ام ءيش حرش دنع

 ميدقتب موقي .ةعتمم ءاشع ةبدأم لالخ ءيذلا نم .ىرخأ ةرم ءارمحلا ةيصخشلا ووذ

 اهلمكأب ةلود ىلع مكحلا ررقي نأ عيطتسي نمو ؟عوضوم يأ لوح ةعطاق تاقيلعت

 !ءارمحلا ةيصخشلا ووذ ؟نويزقلتلا تاشاش ىلع هآر ءىث ىلع ًءانب

 سولحلا مهنكمي ال .ءارمحلا ةيصخشلا يوذ ةايح يف اًمئاد ثدحي ام ءىش كانه

 .روفلا ىلع باهذلا كيلع بجي ؛ةريصق ةايحلا .عئاض ّتقو وه غارفلا تقوف .نينكاس

 !عرسنلف .اًيناج حنت كلذل .نولغشنمو ءاطشن اًمئاد ؟عونلا اذه فرعت له
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 "'اًقح كيأر وه ام ينربخأ"
 ؛ددحم لاؤس حرط دنع .ءاحرص اونوكي نأ يف ةلكشم ءارمحلا تايصخشلا ىدل سيل

 وأ ءافخإ ىلإ ةجاحب اوسيل .ةفرخز يأ نود ءهيف نوركفي ام طبضلاب نولوقي ام اًبلاغ
 ,مهسوؤر يف ام ةركف قثبنت امدنع نإ .ةغرافلا تارابعلا نم ةعومجم يف ءايشألا فيلغت

 مهراكفأ نوجرخُيو ؛ءءايشألا مظعم لوح ءارآ مهيدل مهف .روفلا ىلع كلذ عيمجلا فرعي

 .ةءافكو ةعرسب

 مهنأل :ةياغلل نوقداص ءارمحلا تايصخشلا يوذ نأ يه ةعئاشلا تاظوحللملا دحأ

 ببس ام اقح نومهفي ال مهنإ .سانلل ةيصخشلا مهقئاقح نع ريبعتلا ىلع نوؤرجي
 .يه امك طقف ءايشألا نع اوثدحت دقل .ةجضلا هذه

 ةيصخش يذ ةوعد ىلإ جاتحت دقف «ةيفاضإ ةقاط هيدل صخش ىلإ ةجاحب تنك اذإ

 للك الب نوحفاكي مهنإف ,حاجنلا ىلع نيمزاع اوناك اذإف .كعورشم قيرف ىلإ ءارمح
 الب وأ ةلمم تحبصأ يتلا ةمهملا امأ .مهلاح يه هذهف ءلعفلاب نورخآلا ملستسي امدنع

 .ءارمحلا ةيصخشلا يوذ لبق نم لماكلاب اهلهاجت نكميف ىنعم

 ,ةيافكلا هيف امب ةماه ةمهملا تناك اذإ ."لاصفنالا وأ حدكلا" ةرهاظلا هذه يّمسأ انأ

 دجوي ال هنأ رعش اذإ امأ .اهلامكإل تايوعص يأ ىدحتي فوس رمحألا صخشلا نإف

 .تالمهملا ةلس يف اهب يقليسف ءفده يأ اهنم

 :مهنأ ىلع مهسفنأ ءارمحلا تايصخشلا وود ىري ام ةداعو
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 نومزاح

 نومزاع

3 

 .مكعم انأ «ةلاحلا هذه يف ؟ام ءيشب زوفلا يننكمي له

 دعي يذلا فيفطلا ءادعلا نوردقي مهنإ .ةسفانملا ءارمحلا تايصخشلا ووذ بحي اَذِإ

 يف زوفلاب نوعتمتتسي مهنا ىتح لع قوفلل ةديمتلا ةظحتلاو ةيسفانقلا ةروقلا نما وع
 لثمتي نأ نكمي .مهناهذأ يف امبر ءانثتساب ءىتح دجوت ال يتلا تاسفانملا وأ تاقباسملا

 ناكم لضفأ نع نودعلا وأ :عزاشلا ف ءطيناريسي صختش ةايتحا درجت ق نيألا
 نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع ةيلئاعلا يلويونوم ةبعل ىلع ةرطيسلا وأ ءتارايسلا فوقول

 .عقاولا يف نيرخآلا نيغلابلا نم يأ سفانت مدعو لافطألا هيفرت وه ةبعللا نم ضرغلا
 .نيزئاف مهسفنأ نوري مهنأل يعيبط اذه لك ؛ءارمحلا ةيصخشلا يوذل ةبسنلاب امأ

 يذيفنتلا سيئرلا اهيف ناك ةكرش يف ةرم تاذ تلمع .الاثم مكل مدقأ نأ يل اوحمسا
 مل :قدصي ل لكشب اًنكيماكيد يلاتلانو .الاغفو اطيبقن: ناك مقل :ءارمح ةيصخشأذ
 ةطقن نكل .يذيفنتلا ريدملا اذه اهريدي يتلا كلتك ةولحو ةريصق تاعامتجا كانه نكت
 غيير لك اوتاكو نقلا ةزك نقلي ناك ءاًياش ناك امدنع يمفانتلا ربصتحلا تناك ةفحبش

 لبق ىتح .ةريبك ةيبعشب ىظحت تناك .مدق ةرك ةلوطب نودقعي اذه لمعلا ناكم يف
 ةعرشلل هجامنكتا
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 نكل «كلذب هلبق رخآ يذيفنت ريدم يأ مقي مل .كراشي نأ هيلع ناك ؛لاحلا ةعيبطبو

 اًصخش حبصي بعلملا ىلإ هلوخد درجمب هنأ ةلكشملا تناك .ةلكشملا يه نكت مل كلت

 فقي صخش يأ دعبي ناك ثيحب «ةيرانلا ةيسفانتلا هتبغرب اًعوفدم ناك دقف .اًقلتخم

 .فنعب هقيرط يف

 بعلي هنأ هريخيل ةعاجشلا ام صخش كلتما ىتح تاونس عضبل عضولا اذه رمتسا

 .ريدملا مهفي مل .ةيدجلا هذهب بعللا نوكي نأ ضرتفملا نم نكي ملو «ةياغلل ةنوشخب
 ."مدقلا ةركل ةلوطب" ىمست تناك اهنأ ىلإ راشأو ةبعلل ةرشن ثدحأ راضحإب ماقف

 ٌرمأ .زوفتل اهيف كراشت تنأف سفانت تنك اذإو «ةيسفانت تاقباسم يه تالوطبلاو

 ![لميسُش

 لاجم ال .ةيراجتلا لامعألا يفو ءمدقلا ةرك بعلم يفو ءرورملا ةكرح يف سفانتي ناك

 ىتح قباست هنإ لب .ةسفانملل ةحاس حبصي ال ثيحب ةيمهأ يذ ريغ هربتعي ناك

 هلعفي ناك ام لك .باتك ةءارق نم اهب ىهتني نأ هنكمي ىتلا ةعرسلا ىدم ةفرعمل

 .ةلوقعم ةريتو ةعاسلا يف ةحفص ةكثم تناكو .ةسفانم ىلإ لوحت ءاخرتسالل نورخآلا

 اوناك نيذلا ؛هلافطأ عم ةركاذلا ةقاطب ةبعل بعل نم ىتح هتعنم دق هتجوز نإ لب

 اوناك دقف ؛هنم لضفأ ةركاذ مهيدل ناك مهنأ امب ذإ .رمعلا نم ةسداسلاو ةسماخلا يف

 ناك يذلا رمآلا وهو لمألا ةبيخو بضغلاب هبيصي ناك امم ءتقولا مظعم نوحبري

 ىلإ ةجاحب نحن ءام دح ىلإ فطاعتم ريغ ودبي لجرلا اذه نأ ىلإ صّلْخَت نأ لبق
 نيرخآلا جعزي ام اًيلاغ يسفانتلاو داحلا كولسلا نم عونلا اذه نإ .هاياون يف رظنلا

 دعبأ كلذ نأ ريغ .مهعمقو نيرخآلا ىلع ةرطيسلاب قلعتي هلك رمألا نأ نودقتعي مهنأل
 .زوفلا ديري طقف هنإ .اًدبأ ةثيبخ هاياون نوكت ال ذإ .ةقيقحلا نع نوكي ام

 نأ فولآملا ريغ نم سيل .ءارمحلا تايصخشلا يوذل تايدحتلا مظعأ دحأ وه اذه

 اذه يف اقحال .اذكه ةداح تايصخش مهنأل مهنم فيوختلا وأ بضغلاب نورخآلا رعشي

 ءالؤه عم لماعتلا اهلالخ نم كنكمي ىتلا ةطيسبلا قرطلا ضعب كراشأس .باتكلا

 .دارفألا
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 لاملاك تقولا

 !بهذن انوعد اذل .امئاد مهرمأ نم ةلجع يف ءارمحلا تايصخشلا ووذ

 اذإ .ءارمحلا ةيصخشلا يوذل ةبسنلاب "ديج" ةملكل فدارم "عيرس" ةملك ربتعت

 فلتخم ءيشل هتقو سركي نيرخآلا نيكراشملا دحأ نأ ةأجف تظحالو عامتجا يف تنك

 فوسف ءبثك نع ترظن اذإ .مامتهالا دقف يذلا وه رمحأ صخش نوكي دقف ءاّمامت

 يرجت يتلا ةيلمعلا يف ةيلاتلا ةوطخلا يف يأ ؛رخآ ناكم يف ةدوجوم هراكفأ نأ كردت

 ؛نوعيرس نوركفم مه ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإف .لاثملا ليبس ىلع ءاهتشقانم

 .عيمجلا نم اًريثك عرسأ ةيلاتلا ةوطخلل نولقتني ثيح

 رمتسا اذإف .ؤطابتلا نم رثكأ ءارمحلا تايصخشلا جعزت ام يه ةليلق ءايشأ طقف

 يرورضلا نم ناك اذإ امع اولأسيو هوعطاقي نأ مهل نكميف ءاليوط ةشقانم وأ عامتجا
 اهنإ !مكسفنأ اوكلامت .ةقيقد نيرشع ةدمل لعفلاب اذه انشقان دقل" .ةكشملا ةلاطإ اًقح

 هيلإ لوؤي نأ نكمي ام ةبوعص ىدم ام .طقف ةليلق نييالم ةميقب تارامثتسا درجم
 ."؟عضولا

 نورخآلا دجي امدنع .قح ىلع نونوكي نايحألا نم ريثك يف مهف ءرمألا يف تركف اذإ
 تارارق ذاختال نودعتسم ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإف ءرارق ذاختا يف ةبوعص

 نل «قيرفلا يف ءارمح ةيصخش دوجو عمف .رومألا ريس ىلع ظافحلا لجأ نم ةعيرس
 نم الدب ءيش لعف اًمئاد لضفألا نم ءريخألا يفف .ةياهن ال ام ىلإ ءيش يأ ةشقانم متي
 1 ؟كلذك سيلأ ,ءيش ال

 ءيش يأ ىلع تقولا نوعيضي ال صاخشأ نع ثدحتن نحنف .ةحضاو كلذ يف ةزيملا
 اًتقو قرغتست وأ ةحضاو ريغ ةمهملا حبصت نأ درجمبف .مامألل كرحتت رومألا لعجي ال

 نم الدب رومألا زيفحتو مخزلا ىلع ظافحلا ءارمحلا ةيصخشلا وذ نمضي ءاليوط
 .فعاضم تقو يف رمألاب مايقلا

 وحن مضت ةريغص ةيراشتسا ةكرش يف لمعلا تأدب ءاّماع رشع ةسمخ ىحن ذنم

 لامعألا ةداير نم ةريبك حورب عتمتت ةلوقصم ةمظنم تناك دقل .نيفظوم ةرشع

 سسؤم نأ وه مهتءافك بابسأ دحأ ناكو .ةيراجتلا تالماعتلا يف زاتمم مخزو

08 



 مل .تقولا ىلع اًمامت اًصيرح ناك .نرويب ىعدُي ناك .ءارمح ةيصخش اذ ناك ةكرشلا

 .اًمامت اًيرورض ناك امم لوطأ اًدقو عامتجا يأ قرغتسي نكي

 يف يترايس يف اًسلاج تنك ءةديدجلا ةفيظولا يف ثلاثلا ىأ يناثلا يعوبسأ يفو

 هنأ تيأرو ةشاشلا ىلإ ترظن .يولخلا ىفتاه نر امدنع يرورم ماحدزا طسو

 مث .ةيحتلاب ؛ةقؤشلا يق. تأَذي اهدنغ اهيدرلا ينوملع يفلا ةقيرطلاب تبجأ !نرويب
 .هلاؤس ظفلو ربص نود ينعطاقف .ةكرشلا مساو ءيمسا

 ىلع لصحخأ مل ىتكل .نكآ ءئش لوقل اًدادحتسا اعيمع اًسقن تذخأو "أل" ةقيحأ

 :ةيضوقلا

 .فتاهلا قلغأ مث لاق ."اًنسح"

 .ناوث ينامث .طقف

 نم يإ دب ال ؛كلذ عمو .اًضعب انضعب فرعن نكن مل تقولا كلذ يف ءانسح ؟جعزُم ٌرمأ
 يئاضق دعبف .ةبسانملا كلت يف لقألا ىلع ءاليلق ينتقلقأ دق اهلمكأب ةثداحلا نأب فارتعالا

 !اًبضاغ ودبيو ءيب هسفن ريدملا لصتي ةكرشلا يف طقف عيباسأ ةثالث

 اذان ةتلاس داره ةيصخش اذ: ناك نروؤس نأ تملعو كعب انحني اكفوع امدنُع

 ناك امبر هنإ لاق هنكل «ةملاكملا ركذتي مل عبطلاب .فتاهلا ىلع اًدج اًبضتقمو اًعيرس ناك
 دعت مل ءكلذك نكأ مل يننأ ملع امدنعو .ال مأ هنع ثحبأ تنك اذإ ام ةفرعم طقف لواحي

 ليوط عادو وأ ةبذهم ةقمنم تارابع يف تقولا ةعاضإ نكي مل .ثيدحلل ةجاح كانه

 .هعابط نم

 ناك .داتعملا نم رثكأ لمعلا ىلع ةردقلا هيدل اًصخش ناك .هسفن تقولا يف نكلو

 لازي الو .سانلا مظعم نم رثكأ طسوتم لمع موي يف ءايشأب مايقلا نم نكمتي نرويب
 اهتدم ةوجف هيدل تناك اذإ طقف .ردق ربكأب غارفلا تقو رامثتسال ةيئانثتسا ةردق هيدل

 .ةيفتاه ةملاكم وأ ينورتكلإ ديرب ىلع طغضلا هنكميف .هلامعأ لودج يف قئاقد سمخ
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 رمحألا صخشلا نكل .ةءافكلا قيقحتل يرورض ريغ اًيعس اذه ودبي دق ؛:جراخلا نم

 رمتسملا حاحلإلاب اًمئاد اًروعش اذه ىلإ فضأ .ءايشألا متت نأ بجي .لومخلا هركي

 .ريثكلا زاجنإ متيسو

 دودحلا يه ءامسلا

 قدك مل اذإ .ءاهجلل ةطخ ىه ةنعفاولا ةظفتلا :ءارمحلا ةييضهسلا وذل ةيضكلاب

 تايصخشلا ووذ بحي 05 امك دجب لواحن مل نحنف ءرايهنالا ةطقن ىلإ انسفنأ
 ةردقلاف هل وودحت ال ةزاغ مهدزل حومطلا ىوكسم نوكم كلذل دعست اهلا ةارفحلا
 :نمكألا اكولسلل ةزيسملا ةّميسلا ئه ةيعصلا تايدصتلاو كقاوملا ةزاذإ نع

 ديري وهق :الوأ :ءادشأ ةدع ثدحت .هفادهأ ءارمح تامس هيدل صخش ددحي امدنع

 عيمج ءافيتسا مت اذإ .فورظلا لضفأ لظ يف ةددحم ةمهم ءادأ ةدوج ىدم فرعي نأ

 نأ ينعي اذه .ةلئاه جئاتنلا نوكتس يفاضإلا دهجلا نم ليلقلا اًعيمج انمدقو طورشلا

 لقألا ىلع كانه نأل ءالمم نوكي لامكلل وأ زايتمالل ليحتسملا ىوتسملا نم لقأ ءيش يأ

 اذهب ءاج نم حجرألا ىلع .اليلق لوطأ اَنقو قرغتسي طقف ليحتسملا .ليحتسم ءيش ال

 ةينازيم ديدحت طقف ىفكي الف .عورشملا عونب اًضيأ رمألا قلعتي ءلاحلا ةعيبطب

 رن ارسل لف احكي + تاسنلا بحي ال رمحألا صخشلا ناك اذإ .تاعيبملل ةليحتسم

 ال ءيش لعفب عدخني الأ لمتحملا نمف .هسفنب تارارقلا عيمج ذاختا لضفي هنأل اًرظن

 نم يأ نم رثكأ مهسفنأ ىلع ىلعأ بلاطم ءارمحلا تايصخشلا ووذ عضي ثيح .هديري

 لوقأل كلذ نم دعبأ ىلإ بهذأ نل .دجب لمعلل دادعتسا ىلع اًمئاد مهو .ىرخألا ناولألا

 رطاخأس ىننكل ءءارمحلا تايصخشلا ووذ لعفي امك دحب لمعي رخآ نول دجوي ال هنإ

 ١ .صخش يأ ةاهاضم نوعيطتسي ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإ لوقب
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 .ءارمحلا تايصخشلل ةبسنلاب يرهوج وه يذلا ,حومطلا نيب طلخلا يغبني ال نكل

 عقاوم يلوت يف ةلكشم يأ ءارمحلا تايصخشلا ىوذ هجاوي ال .ةطلسلا ىلإ ةوهشلاو

 فصاعو فيخم عضولا" ليبق نم تاريبعت مهفيخت ال .نوفاخي ال مهنأل ,ةطلسلا

 عمو .اهتاذ دح يف ةياغ تسيل ءارمحلا تايصخشلل ةبسنلاب ةطلسلا نكل ."ىلعألاب

 .نيرخآلا راظتنا ىلإ

 هيدل انألا نأ حيحص .اًدج اًعضاوتم «عقاولا يف ءرمحألا صخشلا نوكي نأ نكمي

 ناولألا دنع اهب ناعتمتي يتلا ةيمهألا سفنب ناعتمتي ال هيدل ةبيهلاو ةناكملا نكل «ةيوق

 هنإ .هنع نورخآلا هدقتعي امب ةداع رمحألا صخشلا متهي ال :طيسب ببسلاو .ىرخألا

 .هلجأ نم انه هنإ ؛مهلجأ نم انه سيل

 رومألا ةقيقح مكل حضوأ نأ يل اوحمسا

 ناك اذإ وأ ام ءيش نأشب يأر هيدل نوكي امدنع .هيدل ام لك رمحألا صخشلا يطعي

 .تابقعلا ةلازإل هدوهجم ىصقأ لذبي هنإف :نوقابلا هقفاوي نأ ديري

 مهضعب نوفرعي ال نيذلا صاخشألا نم ريبك ددع عم عامتجا يف تنك ؛ةرم تاذ
 ةشفانل نوعحي اوناك :نيذلا نييناشتسالا ةاركلا اعامتحلا ناك دقل ادي اًضعب

 مدعي نيقلق اًعيمج انكو ءيداصتقالا دوكرلا نم ةلحرم طسو يف انك .لمتحملا نواعتلا

 .ءيش لك نع اليلق انثدحت ءسيئرلا لوصو رظتنن انك امنيبو .ةحضاو ةيؤر دوجو

 لك لوح ةيوق ءارآ اهيدل تناك ىتلا .ثيبازيلإ سلجت تناك .ةلواطلا يفرط دحأ ىلع

 ةكرشلا بسكت نأ عقوتملا نم لازي ال هنأ ةأجف تركذ ءعطاقو حضاو توصبو .ءيش

 رشع ةسمخ وحن .دوكرلا ةلاح نم مغرلا ىلع ءعوبسألا يف رالود نويلم 50 نم رثكأ
 .نيقفتم مهسوؤر اوزه .ءايكذأو نوركفمو اًيلاع اًييردت نوبردم مهعيمج ءايراشتسا
 !عوبسألا يف !رالود نويلم 50- ليخت طقف
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 ركفأ تأدب «تاراشتسالا ملاع يف عضولا لح ةيفيك لوح ثيبازيلإ تعسوت امنيبو
 رمألا نوكي نأ نكمي .اًنماص تيقب «ماقرألا هذه تتأ نيأ نم فرعأ ال .اليلق ماقرألا يف

 ةدن ناطقتا ءاققأ وا ةكازئم فرعا مل .لانملا ديعب نوكي نأ اًضيأ نكميو ؛اًحيحص

 نويلم 50 لالخ نم ةنسلا يف هقيقحت متيس ام رادقم باسح يف تأدب ءاًيمسر عامتجالا

 .قرولا نم يفكي ام يدل نكي مل نكل .اًيعوبسأ رالود

 ىلإ يقيرط يف ةرجأ ةرايس يف تنك .يتانيمختل ةباجإ ىلع تلصح «عامتجالا دعب
 نأ نع نالعإلا مت ءرابخألا يف .ويدارلا ليغشتب قئاسلا ماق امدنع مداقلا ىعامتجا

 تكردأ .عوبسألا يف رالود نويلم 2.5 و 2 نيب ام بسكت نأ عقوتملا نم ةينعملا ةكرشلا

 2.5 ىأ 2 غلبم نأ اًضيأ تمهف دقل .رابخألا نم تامولعملا ىلع تلصح ثيبازيلإ نأ

 .اهيلإ تراشأ يتلا رالود نويلم 50 لا نم ةيعقاو رثكأ ناك اًيعوبسأ رالود نويلم

 لعف در كانه نكي مل اذامل .اذه حاضيإلا نم ليلقلا ىلإ ةجاح كانه .ةظحل رظتنا نكل

 ؟اذامل .اهتامولعمب ككشي وأ هعبصإ ةفرغلا يف دحأ عفري مل ؟صخش يأل

 فجتري ملو :ةمساح اهحمالمو ؛ةددحم اههجو ريباعت تناك !اًدج ةعنقم تدب اهنأل

 .اهماقرأ تمدق امدنع لقألا ىلع ةظحلل ولو اهتوص

 ءيشب نونمؤي امدنع .ءارمحلا تايصخشلا ىوذ اهب لمعي يتلا ةقيرطلا يه هذه

 امبر نآلا .ةدوجوملا ةديحولا ةقيقحلا يه هذه نأ نودقتعي نيرخآلا نولعجي مهنإف ءام
 :عداخ رمأ اذه نأ نوعدي دق نيذلا ليصافتلا نم ديزمل نيبغارلا نيققدملا ضعب كانه

 50 نم برقي ام سيلو عوبسألا يف رالود نويلم 2.5 تبسك ةكرشلا نأ نآلا ملعن اننأل

 بلقب تماق دقل .هتلاق امي اًقح ةنمؤم تناك ثيبازيلإ نأب عنتقم يننكل .رالود نويلم
 هنأ وه هدصقأ ام نكل .ليصافتلاب ةمتهم ريغ ديكأتلاب تناكو ءكلذ يف كش ال ءرومألا

 حبر ققحتس تناك ةكرشلا نأ تنلعأ امدنع ةماتلا ةقثلا رهظمب اهروهظ لالخ نم

 .اًعيمج اهانقدص ,عوبسأ يف طقف نيماع

 ىتقيرط :كلذب مايقلل ناتقيرط كانه :نيعئارلا ىئاقدصأ دحأ ريبعت دح ىلع وأ

 .ةتطاخلا ةقيرطلاو
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 رايتلا عم بهذت يتلا يه ةتيملا كامسألا طقف

 نوهجوم" اًضيأ فيضن ال اذاملو .كلذك ةدارإلا ةيوقو ةدئار ءارمحلا تايصخشلا نإ

 مايقلا يفكي ال ءءارمحلا تايصخشلا يوذ ىلإ ةبسنلاب ؟"نومساح"و "جتئاتنلا وحن

 قدك نأ بجي اننأ ينعي ال بعص رمألا نأل طقفو .نورخآلا اهب موقي املثم ءايشألاب
 .هب مايقلا

 صخش يأ ددرتي امنييو .تارارقلا ذاختا نم ءارمحلا تايصخشلا ووذ فاخي ال

 ةداعو .لدجلل ةريثم تارارق ءارمحلا ةيصخشلا ووذ ذختي ءرطاخملا مّيقيو ركفيو رخآ

 امد همي هنن كلذ نقي نأ دركتميف امر ابه:ءارمحلا ةريطخشلا نازق نوكيا

 نيرخآلا لعجت يتلا ءايشألا عم لماعتلا نوفاخي ال مهلعجت مهتراسجو مهتأرج نإ
 مهفيخت ال 200 رومألا حبصت امدنع اًحضاو اذه نوكي ام ةداع .نوددرتي

 داور نم ديدعلا نأ ةفدصلا ليبق نم سيل ذإ .ةيعصلا تارارقلا وأ ةبعصلا تارايخلا

 اذإ ةصاخ ةديدج ةيراجت لامعأ ءاشنإ نإ .ءارمحلا ةيصخشلا يوذ نم مه لامعألا
 فاعضل سيل ٌرمأ ءيلاحلا انداصتقا يف وه اًمامت ةديدج لامعأ ميهافم ىلإ دنتست تناك

 بلطتي ثيح .ةيدايقو ةيوق ةيصخش كيدل نوكت ن نأ ايس اًميش سيل ديكأتلاب .بولقلا

 اًءزج لكشت رطاخملا نأ مهفي صخش يأ ءمامألا ىلإ رومألا كيرحتل اًبلص القع رمألا

 تاونسل ليللا ىلإ حابصلا نم قاشلا لمعلا يف صخلتي ءيش لك نأو ةيمويلا ةايحلا نم

 نم لاح يأب كلذ مهفيخي الو ةيادبلا نم اذه ءارمحلا ةيصخشلا ىووذ مهفي .ةديدع

 .لاوحألا

 بضغ ترثأ دق نوكت امير ؟كتقش يف ةنيعم ةيضق ةعباتملام صخش ىلإ جاتحت له

 .كيدل ةئفدتلا ماظن يف قالطإلا ىلع ئطاخ ءيش دجوي ال هنإ لوقي يذلا ءراقعلا كلام

 نلو اضيف ةديدجلا دعاصملا بيكرتو فقسلا حالصإب ماق يذلا لواقملا ناك امير وأ

 ببسب رمألا ليجأت متي ءرومألا ةيوست اهيف لواحت ةرم لك يفو .كلذ ةيلوؤسم لمحتي

 ىلع نوكت .اهيلع باجملا ريغ ينورتكلإلا ديربلا لئاسرو تاملاكملا نم ةيئاهن ال دادعأ
 .كراوج ىلإ يناثلا قباطلا يف شيعي يذلا صخشلا ةأجف ركذتت امدنع مالستسالا كشو

 يف مصخلا دض فوقولا ىلع أرجت يذلا صخشلا وه نكي ملأ ؟ءارمح ةيصخش اذ سيلأ
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 !لجرلا وه اذه معن ؟ةمامقلا ةسايس رييغتو ريخألا عامتجالا

 رطضت دق .ثودحلا يف أدبت ءايشألا ىرتس مث «ةيلمعلا يف لجرلا كارشإب مق طقف

 نؤمألا لعحت فوش ةنكل :هكم وهن دوقكسل نيككلا كاكه نأ اًهيضوم :ةليلق ةذيقحت لإ

 بضغ درجمل رثأتي ىأ الاب يقلي نلو .لواقملا عم لماعتيو كلاملا عضخّيس ؛ثدحت
 .ةيلمعلا هذه ءانثأ ام صخش

 نوحضاو مهنإ .ةياغلل ةيوق ءارمحلا تايصخشلا ىدل ةوقلا طاقن ربتعت ,ماع لكشب
 رم ىلع ؛عبطلاب .رمحألا كولسلا كاردإل اًريثك رظنلا كيلع نيعتي الو ,مهلصاوت يف ةياغلل
 ةرتفل ٌةداع مودي ال رمألا نكل ءام دح ىلإ مهسفنأ حامج حبك مهنم ريثكلا ملعتي نينسلا

 .كلذ عبتتسي ام لكو ةلماكلا مهتدح ىلإ نودوعي فوس ذإ .ةليوط

 .ةعرسب هّسناو ءرمألا سنا .لبق نم لضفأ عضولا نكي مل

 لح دوجو كردي امدنع ةيلصألا هرظن ةهجوب كسمتلا رمحألا صخشلا لواحي ال

 ىدحإو .ةريصق ةلهم يف هفقوم رييغت يف ةلكشم هيدل سيلو عيرس ركفم هنإ .لضفأ
 يف رظنلا ردجي ذإ .اهنم يأ هيدل نكي مل اذإ نيرخآلا راكفأ ضفري ال هنأ وه كلذ ايازم

 .مامألا ىلإ روطتلاو ةيمنتلا ةيلمع عفدي نأ نكمي ءيش يأ

 رمتسملا رييغتلا ةدارإ نكلو ؛ةريبك ةعرسب تارارقلا ىتأت نأ نكمي نايحألا ضعب يف

 ةعضبل امبر- ةليوط ةرتفل اًنباث ءيش يأ ناك اذإف .ةيوق ةنورمو ةيكيمانيد قلخت
 نكلو ءاقهرم اذه سانلا ضعب دجي دق .مامألا ىلإ رومألا كيرحتب موقي فوسف -عيباسأ
 :ةباجإلا نوكت دق ءلعقلاب لمعي ناك ام اًئيش ريفي اذال رمحأ اًصخش لأست امدنع

 ا“ يطقسأ شنألا

 عضولا نم للملاب ءارمحلا ةيصخشلا ووذ رعشي .تايبلس اًضيأ كانه «لاحلا ةعيبطب
 ةركف مهلوح نم صاخشألا ىدل نوكي الو «هرييغتب نوموقي يلاتلايو «:ةعرسب نهارلا
 اوداتعا دق ءاقرزلاو ءارضخلا تايصخشلا ووذ نوكي نيح ىفف .كلذ دعب ثدحيس امع

 لمعت نأ ضرتقملا نم فيك اًريخأ اوكرذأ دق مهنآ اودقتعاو ةذيدجلا ةمسؤلا لعاوتلل
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 .ةيلاتلا ةوظخحلا لعفلاه نوح نق رمحألا نوكشسي «انسح :ءادشألا

 ؟دقتعت اذام ؟عىيس مأ ديج نمأ

 رمحألا كولسلا لوح تاجاتنتسا

 ؟كلوح نم مهنم يأ كيدل له ؟ءارمح ةيصخش يذ دحأ يأ فرعت له ؟كيأر امف

 .ءارمحلا تايصخشلا يوذ نم نيفورعملا صاخشألا ضعب ىلع فرعتلا ديرت تنك اذإ

 كاراب اًضيأ كانه .رشتات تيرجرامو زمايليو سونيفو زبيوج فيتس :يتآلا كيلإف

 نمو ءاهتجاتحا ىتلا ةوقلاو ءازيريت مألا لاعفأ يف ركفت تنك اذإ .حيحص اذه ,معن هوأ

 اهنأ كردت فوسف هب تماق ام قيقحتل -ملاعلا ةداق مهأ- مهعم لماعتلا اهيلع نيعت

 .ةيجذومن ءارمح ةيصخش .ةيوقو ةياغلل ةممصم تناك
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 :رفصألا كولسلا

 قلحي حبصأ يذلا صخشلا ىلع فرعتت فيك

 اًددجم عقاولا ىلإ هديعت فيكو لايخلا يف

 "!اهلعفأ ينعد !اًعتمم ودبي اذه"

 نكمي ىتلا ىرخألا تاملكلا ىه ام .لئافتملا صخشلا ىلإ نآلا انلصو «طارقبأ ملاع يف

 ىتح ."ةايحلا ىلإ ةقرشم رطب وذ" صخش ."حرم"و "لئافتم" ؟هفصول اهمادختسا
 زاتمم فصو «عقاولا يف «هنإ ؟كلذ نع اذام ..."تايناكمإلا لجر" ىلإ ريشت تافدارملا نإ

 اًصرف اًمئاد نودجيو .ءشيعلل نوشيعي نيذلا صاخشألا مه ءالؤه .رفصألا كولسلل

 .ةمضق لك قوذت يف ءارفصلا ةيصخشلا ووذ اهاري فوسو .«ةيدأم ةايحلاف .عاتمتسالل

 .ام ناكم يف اًمئاد ةقرشم نوكت سمشلاف ؟ال ّملو .كحضلاو حرفلاب نوعوفدم مهنإ

 له ؟ةنكادلا مويغلا نورخآلا ىري ثيح سمشلا ةعشأ ىري صخش يأ فرعت له

 ةراس رابخأ يأ هيدل نكي مل هنأ نم مغرلا ىلع كحضي نأ نكمي صخش يأ تلباق
 عيمجلا قفدتي اذامل تلءاستو ةلفح يف تنك له .رفصأ اًصخش تلباق دقف اَذِإ ؟رهشأل
 ءرفصأ ٌصخش ةرئادلا طسو يف دجوي ءائسح ؟ةأرما وأ لجر وأ نيعم صخش لوح

 حبصي ثيحب اهتورذ يف ءاوجألا نأ نم دكأتي وهف .كحضلا ديري نم لكل اًيلسم نوكي
 رخآ ناكم ىلإ لقتني ءعتمم ءيش كانه نوكي ال امدنعو .ةعئار ةلفح ةباثمب ثدح لك

 .لضفأ وجلا نوكي ثيح
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 لاوط ثدحتي يذلا صخشلا هنإ .الهس اًرمأ رفصألا صخشلا ىلع فرعتلا ربتعي

 نع بيجي ام اًبلاغ لب ؛ةلئسألا حرط نم الدب تاباجإلا مدقي يذلا صخشلاا هنإ .تقولا

 نوكت دق ةصق درس لالخ نم لاؤسلا نع بيجي وهو .ىتح دحأ اهلأسي مل يتلا ةلئسألا
 حرم جازم ككيقيس هنأل ءاقح مهن األ اذه:نكل :عوضولاب ةقالعا أ اهل نوكتتال وأ

 ةرتفل قيضلاب رعشت نأ ليحتسملا نم لعجي تباثلا يباجيإلا هفقوم نإف ؛كلذ بناج ىلإ
 ْ :ةليوط

 نم ةيبعش رثكأ ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأب لوقلا دح ىلإ بهذأس يننإ ىتح

 لعجب نوعتمتسي مهنإ .كسفنب رظنا ؟كلذ لوقأ نأ ىننكمي فيك .ىرخألا ناولألا

 ةيفيك نوفرعي مهنإ .مهلوح نم اًمئاد ثدحت ةعتمملا ءايشألاو ءديج جازم يف سانلا

 نإ .نومهم اننأ رعشن اننولعجي مهنإ .هيلع ظافحلا ةيفيكو عيمجلا هابتنا بذج

 باحصأ نوكي ؛ءارمحلا تايصخشلا باحصأ لثمو .ةياغلل نوساسح ةداع اًضيأ مه

 نورسفي ام اًردان مهنكل ؛:ةعيرس تارارق ذاختال دادعتسا ىلع ءارفصلا تايصخشلا

 ترعش ام اذه" :مهدر نوكي نأ حجرملا نم لب .ينالقعلا قطنملا مادختساب ببسلا

 دقف .ةيزيرغلا وأ ةيسدحلا رعاشملا نأش نم ليلقتلا ىغبني ال .ديكأتلابو ."حيحص هنأ

 .دقتعن امم رثكأ نايحألا بلغأ يف ةحيحص نوكت قعارشلا هذه نأ تاساردلا ترهظأ

 ىوذ ذختي ام اًبلاغ ذإ .انه هنع ثدحتن يذلا يزيرغلا روعشلا عون سيل اذه نكل

 .اقلطم ريكفتلا متي مل هنأل ةطاسبب روعشلا ىلإ دنتست تارارق ءارفصلا تايصخشلا

 يف ةياغلل ةحيرُم ةيصخش اتيرام .اتيرام ىعدُت ءارفص ةيصخش تاذ تخأ يدل

 ءاّريحتم نوكأ دق .اًدبأ اهنع ةيبلس ةدحاو ةملكب قطني اًدحأ عمسأ مل يننإ ىتح اهبولسأ

 ةردق اهيدل يهف .اهتفرعم درجمب روفلا ىلع اهبحي ال صخش يأ اقلطم لباقأ مل يننكل

 .هلباقت صخش لك عم لصاوتلا ىلع اًمامت ةديرف

 ةبيرغ ءايشألا هذه ضعب نإف .كلذ عمو .هلوقتل عتمم ءيش اًمئاد اهيدل اتيرام

 ةداعو .اهتلاق امدنع هيف ركفت تناك امع اهلأسأ نأ بجي نايحألا ضعب يف ىننأ ةجردل

 !"ركفأ نكأ مل ؟ريكفت" ةلئاق درتو كحضلا يف رجفنت ام
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 امهتردق نإ .فيل ءاهجوزو يه اهروزأ امدنع اًعتمم رمألا نوكي .ةريثك حاون نم
 جهبم ءيش يه «مهلوح نم ءيش لك يف ةئيضم طاقن ةيؤر ىلع اًبيرقت ةموهفملا ريغ

 نوكأ املثم اًدبأ اًجهتبمو اًديعس نوكأ ال انأف .ةياغلل اًيخرتسمو اًحيرتسم ينلعجي
 هدافم جاتنتسا ىلإ تلصوتو ءكلذ بيس نع تلءاست ةديدع تاونسلو .امهروزأ امدنع

 .ٍدعُم كولس ةطاسبب وه رفصألا كولسلا نأ

 عيطتسأ ال" :ةطاسبي بيجت ,"رطمتس اهنأ ول امك ءامسلا ودبت" :ىتخأل تلق اذإ

 اهتإ :لعفلاب نطمح اهنإ :يرظنا نكل# هاهل لوقأو :ةةفاثلا لإ نيشأف .."فلذ(ليقحأ نأ
 هنأ دكؤملا نم" :لوقت ."كلذ ىهتني نأ لبق دعر ثدحي نأ نكمي .كانه اًمامت ةملظم

 ."رظناو رظتنا طقف ءسمشلا رهظتس كلذ دعب نكل ."اذه يهتني نأ لبق دعر ثدحيس

 ةعتمتسم ةكيرألا ىلع سلجت .جراخلا يف رطملا رمهني امنيبو .ىرخأ ةرم كحضت مث
 .رمألا ةمواقم ليحتسملا نم هنأل كحضأ -عيمجلا عم- انأو .ةحيرتسمو

 مه كؤاقدصأ !اًحرم رثكأ رمألا ناك صاخشألا نم ديزملا كانه ناك املك"

 ."...ىئاقدصأ

 .تاقالع ءاشنإ ىلع مهكولس يف رفصألا نوللا نم ريثكلا مهيدل نيذلا صاخشألا زكري

 ءادعسو نيسمحتم نونوكي مهف .ةياغلل نيعنقم اونوكي نأ نكميو نوحتفنم مهنإ
 .اًمامت ءايرغلل ىتحو «نيرخآلا هاجت مهرعاشم نع ثدحتلل

 ىلع نيلوجخ اوسيل مهنإ .صخش يأ ىلإ ثدحتلا ءارفصلا تايصخشلا يوذل نكمي

 ىتح لب .نوبيط مهنأ ىلع مهنولباقي نيذلا صاخشألا مظعم ىلإ نورظني مهو ءقالطإلا

 .دعب مهلباقت مل ءاقدصأ درجم مهنإ ؛ةيباجيإ ةروصب ءابرغلا نوري مهنإ

 .اًمئاد نوكحضيو نومستبي ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأ سانلا نم ريثكلا ظحالي

 نم تاقيلعتلاف .رهقي ال مهلؤافت نإ .مهيدل ةوقلا طاقن لضفأ نم ةدحاو كش الب اهنإ

 رظنم نم هل اي" ليبق نم تاظحالم اهلباقت ام ابلاغ اهعيمج رومألا ءوستس فيك ليبق
 ."!انه انيدل ليمج
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 مهيدل ءارفصلا تايصخشلا يوذ نإف ءءارمحلا تايصخشلا يوذ لثم اًمامت

 يوذ نأ امك ءمامتهالل ةريثمو ةقيش ءايشألا مظعم نودجي مهو .ةقاطلا نم ريثكلا

 لكف .قالطإلا ىلع مهلباقتس نيذلا الوضف رثكألا صاخشألا مه ءارفصلا تايصخشلا

 ةديدج قرط داجيإ يف هقافنإ متي ءارفصلا ةقاطلا نم ريبك ردقو عتمم وه ديدج ىهام
 .ءايشألاب مايقلل

 .ءارفصلا تايصخشلا ىوذ ؟داليملا ديع تاقاطب مظعم ىلع لصحي يذلا دقتعت نم

 ووذ :حيحص اذه ؟ةلومحملا مهفتاوه يف لاصتالا تاهج نم ردق ىصقأ مهيدل نم

 مهفت تأدب ؟كوبسيفلا يف ءاقدصألا نم ددع رثكأ مهيدل نم .ءارفصلا تايصخشلا

 مهو ءاّمامت ناكم لك يف ءاقدصأ مهيدل مهف .ءارفصلا تايصخشلا ووذ مه معن ؛ةركفلا

 تايصخشلا ىوذ دوي ذإ .تاروطتلا ةبكاوم لجأ نم عيمجلا عم لصاوتلا يف نوزاتمم

 فوسو .ءيش لك ثدحي ثيح اونوكي نأ نوديري مهنإ .اًمئاد يرجي ام ةفرعم ءارفصلا

 .ةلفح لكل مهروضح ىلع امّئاد نيصيرح نونوكي

 :مهنأ ىلع مهسفنأ ءارفصلا تايصخشلا ووذ ىري ام ةداع
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 "!اًريثك هبحأ انأ ؟اًعئار اذه سيلأ"

 .دودحملا ريغ سامحلاو لؤافتلا وهف ءرفصألا كولسلا زيمي ءيش يأ كانه ناك اذإ

 زيكرت ماج بصنيو .مهجازم وفص ركعت نأ نكمي ام يه ةليلقلا ءايشألا ضعب طقف
 .لولحلاو صرفلا داجيإ :دحاو ءىثش ىلع هلمكأب ءارفصلا ةيصخشلا

 .نيلئافتملا ةطاسبب ينعت ةملك ءارفصلا ةيصخشلا يوذ ىلع طارقبأ قلطأ ءهتقو يف

 ملاعلا ناك نأ اًدبأ ثدحي ملف .لحت فوس رومألا لك .اًقح ةلكشم دجوي ال ,مهل ةبسنلابف

 يوذ نإف ءةايحلل ةعزعزتملا ريغ ةيباجيإلا ةرظنلا هذهيو .بعاصملاو فواخملاب اًيلم
 .ةيهيفرتلا تاكنلاو ةجهبملا تاقوألاب مهلوح نم سانلل نوحرفي ءارفصلا تايصخشلا

 مهنكل «ةلئاهلا مهتاقاط ىلع ءارفصلا تايصخشلا ووذ لصحي نيأ نم فرعأ ال

 نأ بجيو .يعامتجالا يعامجلا لمعلل مهسفنأ سيركتو عاتمتسالا ىلع نوزكري
 .اًبيثك نوكي نأ صخش يأل رفصألا صخشلا حمسي نل ذإ ء:عيمجلا كراشي

 نم هتايح تلمش دقو .ءءارفص ةيصخش وذ وه كيام ىعدُي يذلا يئاقدصأ دحأ

 يف نكاشتم نم قوناعي هلافطأ ناكو تجوز هتكرت. .هقحتسي امم رقكأ كايوعضلا
 ىتح ىننكمي ال .هتفيظو دقفو هلمع باحصأ سلفأ ةفلتخم تابسانم يفو ؛ةسردملا

 تقرت وأ ةفركلل هلزنم ضرعت وأ ةرايس ثداحل اهيف ضرعت ىتلا تارملا ددع ركذت

 نأ ىرأ امدنع فتاهلا ىلع درلا ىلع قرجأ داكلاب نايحألا نعم ف .ءايشألا ىلغأ هنم

 مهتلباق نيذلا نيسوحنملا لاجرلا رثكأ وه كيام .ةقيقحلا لوقأل .لصتي نم ىه كيام
 .قالطإلا ىلع

 ءلاحلا ةعيبطب .هجعزي اذه نم اَّنأ نأ ودبي ال هنأ وه رمألا يف بيرغلا ءىشلا نكل

 تارتفل ًءاتسم ءاقبلا عيطتسي ال هنكل ءثداوحلا هذه لثم ثدحت انفع ودخل رست

 .تقولا مظعم حيرتسم وهف «هلخاد يف امأ .نمزلا نم ةليوط

 قيموز اغلا ةراشس وذلل ىرتشا نك ناك ءاذح اًراغض انك امدقع بفقاوملا دحأ نكذتأ

 ناك هنأ ةجردل «ةياغلل ةفيعضو ةتدص تناكو .نيباب عم نيدعقم تاذ تناك .ةميدق

 عوبسأ ذنم كيام ىدل ةرايسلا تناك .اًعم ةعمجم اهءازجأ ىرت نأ ةزجعملا ليبق نم
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 قئاسلا باب نم جورخلا نم نكمتي ملو ةرانإلا ةدمعأ دحأب مدطصا امدنع اًبيرقت

 .ماري ام ىلع ناك اذإ ام ةفرعمل هب لاصتالاب تمقو اًقلق تنك ءثداحلا نع تعمس امدنع

 "!زهتلا نابلا: نم تدرخ نقل ريش قف نمألا نم هقل" ؟هياوج نع اًذاآَمَف

 !ديدج نم برضي لئافتملا يراشتسالا

 نورشني مهنإف «ةياغلل نوجهبمو نويباجيإ ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأل اًرظن
 لك نومدهي مهنإف «هيلع ةرطيسلا نكمي ال يذلا مهلؤافتبو .مهلوح نمل ءفدلاو حرفلا
 .لاعف لكشت ةضراقملا

 ءايشألا ىلإ ريشي ام صخش كانه نوكي امدنع اًجعزنم نوكي نأ هنكمي يذلا نم ذإ
 ؟تقولا لاوط ةيباجيإلا

 ةيؤر ضفري صخش لبق نم هماهلإ متي نأ يف لشفي نأ صخش يأل نكمي فيك ذإ
 يئالمع ىدحإ ؟ةيباجيإلا ءايشألا اًمئاد ىري يذلا صخشلا ؟غرافلا بوكلا فصن

 ةكرشلا يف اهقيرط نايرام تّقش .ةيودأ ةكرشل تاعيبم ةريدم يهو نايرام ىعدُت
 تناك اهنأ ىلع لمعلا يف اهتالمزو اهيريدم عيمج قفتي .ليوطلا قيرطلا هيمسن ام ربع
 .اهلوح نم ماهلإ ىلع ةشهدملا اهتردق :دحاو ءيش ببسب اًدج ةحجان

 اًرفحُم يسفن ربتعأ انأ .تاعيبملا تاعامتجا ريدت يهو اهبقارأ تنكو اهتدهاش دقل

 «نيتقيقد نوضغ يف .اهل كتعبق عفرت نأ طقف كيلع ءثدحتت نايرام ىرت امدنع نكل ءاًديج
 ىلع ,نوزفقيس ةذفانلا نم زفقلا نيعئابلا نم تبلط اذإ ثيحب ةياغلل ةمّهلُم ةفرغلا نوكت
 .اًدج اطيسب ودبي ءيش لك لعجت اهنإ .سماخلا قباطلا يف مهنأ نم مغرلا

 ."!زفقنل ايه .كلذ لعف عيطتسن !ةذفانلا نم زفقن نأ ةعئار ةركف نم اهل اي"

 يف ةشهدم يهف .ةايحلل ةعطاسلا اهترظنو اهلؤافتبف .اهدعب نم ةعومجملا زفقتو

 لضقبف .يبلس ءقش أ نع فرظلا نعي ظقف ؛ةعئار جكاتت نوققحي نسانلا لعج
 .قدصت ال ت دوتسم ىلإ مهسقنأب سانلا ةقث ميخضت اهنكمي ءقلطملا ماهلإلا
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 .اهتسسؤم لبق نم ةلماعملا ءوسب رعش بضاغ ليمع عم لماعتت ةرم تاذ اهتيأر

 .نايرامل ةبسنلاب ةلكشم ةباثمب نكي مل هنأ حضتا هنأ الإ !هيلع دسحُت ال فقوم وهو
 ههجو تلوح «ةيبلسلا هتاقيلعت ىلإ عامتسالا ضفرو ليمعلل تابثب ماستبالا درجمب نإ
 فيك .ديدش كحض ىلإ اًريخأو ةفيطل ةماستبا ىلإ هيرتعت تناك يتلا بضغلا ةلاح نم

 اهنإ .كلذ ءارو ةنماكلا ةيلمعلا حرشت نأ اهنكمي ىتح هنأ دقتعأ ال ؟اذه ثدحي نأ نكمي

 .اهيلإ يعيبط لكشب تءاج ةطاسيب

 ؟بقع ىلع اًسأر ءيش لك انبلق اذإ ثدحي اذام

 ىدل كانه ناك اذإ .ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم ةليح رثكأ صخش يأ دجت نل
 نورخآلا اهاري ال لولح ةيؤر يهف ءاهلعفل ةيهوم يأ ءارفصلا تايصخشلا يوذ

 مهنإ .ءايشألا ليوحتو يل ىلع ةديرفلا ةردقلا ءارفصلا تايصخشلا ىدل .ةطاسبب

 رمألا ىلع قلطأ .قودنصلا جراخ نوركفيو بقع ىلع اًسأر ءيش لك نوبلقي «ةط
 مو ا هيك

 دق هنأ ىنعي امم ءاّدج عيرس ءارفصلا تايصخشلا ريكفتف :ةعرسب نوكرحتي مهنإ

 يف ةبوعص نودجي دق نايحألا ضعب يف مهو .مهتاراجم ضعبلا ىلع بعصلا نم نوكي
 .ةحماجلا مهراكفأ حرش

 يلخادلا ميمصتلاب قلعتي ام لك .هلزنم يف لمعلا بحي نايور ىعدي ديج قيدص يل

 لماك ماودب ميمصتلا يف اًرس لمعلا لضفي نايور نأ نظأو .هرهبي قئادحلا ميعضتو

 .ةيلعفلا هتفيظو نم الدب

 يشمي وهف .رومألا ريست فيك هتجوز نم اًضيأ تعمس يننكل ءيسفنب كلذ تيأر دقل

 :نايور لوقي «ةعبس مقر دنعو .ةرشع مقر نم يلزانتلا دعلا يف يه ًادبتو .ةقيدحلا لوح
 ."ةركف يدل «يتزيزع"



 .روصلا يف ريكفتلا هيلع لهسلا نم وهف .نابور عادبإ ءارو بابسألا ضعب كانه

 هنأ امك .اهدوجو نم ىتح ليوط تقو لبق همامأ ءايشألا "ةيؤر" ةطاسبب هنكمي نإ
 همف لمعي ام ةداعو .اهنع ثيدحلا وأ :ةديدج ءايشأ ةيرجت ىشخي الو ةعاجشلا كلتمي

 .راكفألا هذه فشتكي امنيب هلقع عم يزاوتلاب

 ضعب ىلإ لصوتي نأ نود عراشلا روبع ىتح هنكمي ال رفصأ صخش عم تلمع دقل
 .اقح فرعأ ال ؟اذه ثدحي فيك .هلوح رظنلا لالخ نم طقف ؛ةريثملا ةيراجتلا راكفألا

 ةيفيك لوح ديزملا ىلع فرعتتسو .هتاحرتقم بتكي نأ هنم بلطن انك «ةليوط ةرتفلو
 طاقن نع ثيدحلا يف أدبن امدنع ميظنتلا نم عونلا اذه عم ءارفصلا ةيصخشلا لعافت

 .فعضلا

 دخن

 يأ مهيدل نوكي ام اًردان مهنأ ةقيقح اًضيأ ءارفصلا ةيصخشلا يوذ دعاست امك

 .يعادبإ عضو يف نونوكي امدنع ةداتعملا فارعألا زواجت ىلع امّئاد نوؤرجي ذإ .دويق

 وه فئاظولاو لامعألا يف يمرهلا لسلستلاو لكيهلا نوكي ام ةداع لاحلا ةعيبطبو

 لب .ءايشألا هذه لثمب ءارفصلا تايصخشلا ووذ متهي ام اًردان نكلو ءدويقلا نم عون

 نم ةدوجوم دويقلا هذه لثم نأ نوفرعي نايحألا نم ريثك يف مهنأ ودبي ال ,عقاولا يف

 .ساسألا

 [.اتتعإ_ م01

 رثكأ دايطصاب مق ؟ةديدج راكفأ وأ تاحارتقا قلخل ةدعاسم ىلا ةجاحب تنأ له

 ةهجو ىلإ جاتحت له ؟ريكفتلا ةقيرط سفن يف قلاع تنأ له .هفرعت رفصأ صخش

 ىلع اًرداق نوكت ال دق .رفصأ صخش ىلإ ثدحتلاب مق ؟ةميدق ةلكشمل ةديدج رظن

 تامس دحأ ةيعقاولا لثمت ال ؛عقاولا يف- هيلإ نولصوتي راكفألا نم ططخم يأ مادختسا

 حجني ءيش كيدل حبصي ةأجف مث رخآلا ىلإ ءيش يدؤي دق نكلو -ءارفصلا ةيصخشلا
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 لمجلا ىلإ لمرلاو قيرطبلا ىلإ جلثلا عيب

 دق ىلا لوطتلاو نطرفلا"ةيؤرو:اديعت فرعتالا مويلع:لوسلا قماذإ:ناراخللا نعفقاي
 .دودسم قيرط درجم اهيف نورخآلا ىري

 يوذ نم ديدعلاو .يلمعلا عانقإلاو يلقعلا عانقإلا نيب اقرف كانه نإ لاقُي ام اًريثك

 .ةياغلل اًديج ودبي هنولوقي ام نكلو .دودحلا هذه نوجزمي ءارفصلا تايصخشلا

 .مهفص ىلإ سانلا بسك يف دايسأ اقح مه .ةغللا ةدعاسمبف

 يوذ مظعم نإف ءدسجلا ةغلب صاخلا لصفلا يف فصأ امك :ةغللاب قلعتي ام يف

 نم اونكمتي ىتح .تاءاميإلا نم ةعونتمو ةيرث ةقيرط مهيدل ءارفصلا ةيصخشلا

 .مهداسجأ لماكب نكلو :مهتاملكب طقف سيل كعانقإ

 ءارفصلا تايصخشلا ىوذ كلظمي ثيح .ةدارإلاو ةقاظلاب طقف قلعتي ال رمألا نكل

 اًروص نومدختسي ام اًبلاغ مهف .مهيعمتسم يف رثؤت مهسفنأ نع ريبعتلل ةديرف ةقيرط

 قلخيو سمخلا ساوحلا عيمج عبشي امم «نوملكتي امدنع ةيويحلاب ةمعفمو ةيح
 .هلك دسحلا هب رعشي اًعابطنا

 نم مه ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم ديدعلا نإف ءرمألا ةفرعم نود نم ىتح

 لمحت يتلا حورلا نأ اًيزيرغ نوملعي مهنإ .نيرهاملا ةغالبلاو ةباطخلا باحصأ
 لوصولل اًمئاد نوصيرح مهف .كلذل .اهسفن ةلاسرلا نع ةيمهأ لقت ال ,ةلاسرلا

 ضعبب نوموقيو ؛ةرارحب كنوحفاصيو نيدودو نونوكي ام ةداع ثيح ؛درفك كيلإ
 .ةيمهألاب رعشت كنولعجي ثيحب ؛ةريغصلا ةيصخشلا.تاقيلعتلا

 ليبس ىلع نوتنيلك ليب يف ركف ؛رمآلا اذه يف ةياغلل نورهام نييسايسلا نم ريثك
 يوذ نم ديدعلا يف يعيبط لكشب ةدوجوملا امزيراكلا نم عون هيدل ناك .لاثملا

 عرطظ: نس ةردقلاو هرخآلا صخشلاب ظوحلللا مامتمالا قةظنكلاو ءارقصلا:تاسكتحلا

 .نومهم مهنأب نورخآلا رعشي ىتح طبضلاب ةحيحصلا ةلئنمألا
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 ."عقاولا يف .مهعيمج .سانلا نم ريثكلا فرعأ انأ"

 نوتوميو نولبذي فوسف ,مهتاقالع ةيمنتب ءارفصلا تايصخشلا يوذل حمسُي مل اذإ

 نودي رفضألا كولسلا فيوعت نكلو ءامدوح لا هيف املابث اذه قوكد دق ءاتسك عظيم

 نم يه كلذ قيقحتل ةقيرط لضفأو ءاهلوح نم مهلت اهنإ .ةمهلم ءارفصلا تافصلا

 «لاثملا ليبس ىلع ءلمعلا يف رصنع مهأ نأ رفصألا صخشلا فرعي .تاقالعلا ءانب لالخ

 يأ زارحإ بعصلا نم نوكيسف .كهاجت ةيباجيإب كليمع رعشي مل اذإف .تاقالعلا وه

 يأ نم رثكأ فراعم مهيدل نوكي ذإ .عيمجلا ءارفصلا تايصخشلا ووذ فرعي

 نأ لبق اًديج صخشلا ةفرعم ىلإ نوجاتحي ال مهو .عيمجلا نوبحي مهنإ .رخآ صخش
 لأسي امدنع هنأ ركذت .اًقيدص هنوربتعي اًيلعف مههركي ال صخش يأف .قيدصلاب هوتعني

 "ءارفصلا تايصخشلا ووذ" ديري .هب مايقلا متيس امع "ءارمحلا تايصخشلا ىوذ"

 لمعي مل اذإف .مهل ةبسنلاب مساح لاؤسلا اذهف .كلذب موقيس نم روفلا ىلع اوفرعي نأ

 ىلإ جاتحي وهف .قيضلاب رعشيس رفصألا صخشلا نإف «ةسالسب ةعومجملا وأ قيرفلا
 .الاعف حبصي ىتح ةيويح لمع تاقالع

 رفصألا كولسلا لوح تاجاتنتسا

 نم ضعب ءالؤه ؟ةيقيقح ءارفص ةيصخش اذ اًدحأ تلباق له ؟دقتعت اذام

 نيورو «يرفنيو اريوأ :ةحضاو ءارفص تافص نورهظي نيذلا ةريهشلا تايصخشلا

 ديس" ةلسلس نم نيبيب «ةيلايخلا ةلثمألا ضعب ذخآلو ءزرينيج يد نيليإو ءزمايليو

 ."موجنلا برح" مليف نم ىلوس ناهو ." متاوخلا
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6 

 :رضخألا كولسلا

 ؟هعم لماعتن فيكو «ةياغلل اًبعص رييغتلا نوكي اذامل

 ."؟كلذك سيلأ ءالجاع اًرمأ سيل هنإ ؟كلذب موقنس فيك"

 لهسأ يه امف .اًبيرقت ناكم لك يف هلباقت فوس .اًعويش رثكألا وه رضخألا صخشلا

 ىجري .ىرخألا ناولألا لك طسوتم هنأب هفصأ نأ دوأ ءاًنسح ؟وه نم حرشل ةقيرط

 ووذ ريتعي امنييف .اقح اذه هينعي ام كرابتعا يف عض ؛يبلس ءيشك كلذ ريسفت مدع

 تايصخشلا ىوذو «ةسفانملا جوأو ءادألا ةوق نع نيثحابلا نم ءارمحلا تايصخشلا

 ةياخال نومظنملا مه ءاقرزلا تايصخشلا ووذو «نيعدبملاو نيبوهوملا نم مه ءارفصلا

 ةباثمب مهف .انزاوت رثكألا مه ءارضخلا ةيصخشلا يوذ نإف ءلامكلا نع نوثحابلاو
 مسا طارقبأ مهيلع قلطأ .ةقينأ ةقيرطب افرطت رثكألا ةيصخشلا تامسلل ةنزاوم

 "لهمتلا"و "ءودهلا" .ضرألا بعش بقل كيتزألا بوعش مهيلع تقلطأو .نيئداهلا
 .اضيأ مهفصت نأ نكمي يتلا تاملكلا ضعب يه "ةطاسبلا"و

 ئافرطتم نوكي نأ بجي وأ نوكي نأ صخش لكل نكمي الف ؛قئاقحلل ركذ درجم رمألا

 .هتدايقل دحأ ىقبتي نلف ءاسمحتم اًدئاق عيمخلا ناك اذإ .ءيش يأ زحنن نل ءكلذ فالخ

 لامكلا دشني عيمجلا ناك اذإو .ىلمتتيل دخأ ئقبتي دب نلف ءايلسُمو اًيهاكف عيمجلا ناك اذإ

 77 .اًمظنم هقلجنتل ءيش يأ ىقبتي نلف «ماظنلاو ليصافتلاب مدهيو
 8 حلا
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 ةقيرطلا سفنب ءاوضألا نوبذجي ال ءارضخلا تايصخشلا يوذ نأ ينعي اذه

 ووذ عرشي امنيبف .فقوملا ىلع ءافصلا نوفضي ام اًيلاغو نورخآلا اهب اهيذجي يتلا
 تايصخشلا ووذ نوكي .ءمهتاقاط ىصقأب رومألا يف ءارفصلاو ءارمحلا تايصخشلا

 ووذ لواحي ؛ليصافتلاب ءاقرزلا تايصخشلا ووذ لغشني ثيحو .اًءوده رثكأ ءارضخلا
 .حيحص وه ام وحن مهقيرط سسحت ءارضخلا تايصخشلا

 نل .اًدبأ كداليم ديع ىسني نلف ءءارضخلا تايصخشلا يوذ نم قيدص كيدل ناك اذإ

 ىلع ءوضلا طلسيو كيمدق تحت نم طاسبلا بحسي نأ لواحي نلو ؛كتاحاجن ىلع دقحي

 كجعزي نلو :كيلع قوفتلا لواحي نل .هتاحاجنو هصصق ضارعتسا قيرط نع هتاذ
 .فقوملا اذه يف كعضو مت ام اذإ سفانمك كاري نل هنأ امك .ةيرذجو ةديدج بلاطمب اًَدبأ

 ....ب موقي نلو .كلذ هنم بلطي مل ام ةدايقلا مامز ىلوتي نلو

 اَذِإ .اهلعفي ال ىتلا ءايشألا نم ريثكلا درجم هذه .ركفت دق ءكلضف نم طقف ةظحل

 ؟لعفي اذام

 .نيرخآلا نم ةيلعاف لقأ مه ءارضخلا تايصخشلا يوذ نأ ةقيقح لهاجت كنكمي ال

 يعساو اوسيلو ."ءارمحلا تايصخشلا يوذ" لثم نيسمحتمو نيعوفدم اوسيل مهنإ
 تايصخشلا يوذ" لثم نيمظنم اوسيلو ."ءارفصلا تايصخشلا يوذ" لثم ةليحلا

 .صاخشألا مظعم اًبيرقت فصي اذهو ."ءاقرزلا

 ىلع نوكت نأ كل نوحمسي مهف .مهعم لماعتلا لهسلا نم «تاذلاب ببسلا اذهل
 فصوي ام ةداعو .قالطإلا ىلع ةجض يأ نوريثي الو «ريثكلا نوبلطي ال مهنإ .كتعيبط
 مهب ضرتفُي امدنع نولكأي مهف .راغص ةكئالم مهنأب ءارضخلا تامسلا ووذ لافطألا

 امدنع ةيسردملا مهتابجاو نودؤيو ؛اوماني نأ مهب ضرتفُي امدنع نومانيو ؛اولكأي نأ

 .اهودؤي نأ مهب ضرتفي

 سانلا ءارضخلا تايصخشلا ووذ بضغُي نل ذإ .بسحف كلذ ىلع رمألا رصتقي الو

 مهو :قالطإلا ىلع صخش يأ ىلإ ةءاسإلا نولضفي ال مهف .كلذ بنجت اوعاطتسا اذإ
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 ةرتف لالخ .ههجو يف سيل لقألا ىلع) .اًييرغ اًرارق ريدملا ذختا اذإ درلاب اوموقي نل ةداع

 تايصخشلا يوذ ةكدهتل نويلاثم مهنإ .(ام دح ىلإ اقلتخم رمألا نوكي دق .ةحارتسالا

 .ةياغلل نيدراب نايحألا ضعب يف نونوكي دق نيذلا «ءاقرزلا

 بذجي نأ بحيو "رفصأ" جوزلا اهيف نوكي ةلئاع عم تاقوألا ضعب يضقن ام اًبلاغ

 .هسفنب ةلكسأ يأ ةباجإ دنع ةياغلل اًديعس نوكيو ةيلسم باعلأب يتأي وهف ؛هابتنالا
 هتجوز نوكت امنيب .حرسملا نع ىلختي ال وهو .هروهمج وه رخآ صخش لك حبصي
 ف صضصاخشأ ءالؤه) حرمتو جوزلا نزفقي امدنعو .ردق ىصقأل ةنكاسو :ةئداه .ءارضخ

 صخش يأ لثم ىلستت اهنإ .مستبتو ةكيرألا ىلع ءودهب يه سلجت .(رمعلا فصتنم

 تناك :يديموكلا اهجوز نم تمئس دق تناك اذإ امع اهلأسأ امدنعو .هلاعفأ ببسب رخآ

 ."اًريثك عتمتسي هنكل" :ءودهب نايحألا ضعب يف درت

 كولس هاجت ةياغلل نولبقتمو نوحماستم مهنإ .ةيجذومن ءارضخ ةيصخش هذه

 مه ءارضخلا تايصخشلا ووذ ؟نآلا حضوأ ةروصلا تحبصأ له .اًدرفت رثكألا نيرخآلا

 .انمظعم يأ ءمهيف ركفت ال دق نيذلا صاخشألا

 ةطيسبلا تايساسألا ضعب

 عقوتت نأ كنكمي .ضرألا ىلع ةدسجتم ةبيط مه ءارضخلا ةيصخشلا ووذ صاخشألا

 مهدهج ىراصق نولذبيس نويقئالع صاخشأ مهنإ .اهيلإ تجتحا املك ةدعاسملا دي

 خيرات نوظفحي فوس .ةايحلا ىدم اهيلع نوظفاحي فوسو .مكتقالع ىلع ظافحلل
 تملع اذإ ًأاجافتأ نلو .كلذ ىلإ امو كلافطأ داليم خيراتو كتكيرش داليم خيراتو كداليم

 .كتطق تدلو ىتم ىتح نوفرعي اوناك مهنأ

 .حيحص اذهو ءنيعمتسملا لضفأ مه ءارضخلا تايصخشلا يوذ نإ لاقُي ام اًريثك

 اًمتهم ناك اذإو ةسفتي همامتها نم نككأ كن امتيم نضخللا صخشلا نوكي ان امكاذ

 عاطقلا يف ءارضخلا تايصخشلا يوذ دجت ام اًبلاغ .رمألا راهظإب اًدبأ موقي نلف هسفنب
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 .ةيصخش بساكم قيقحتل مامتها يأ نود ءنيرخآلا نودعاسي ثيح .ماعلا

 ةلئاعلاو ةعومجملاو قيرفلا يتأي مهل ةبسنلابف .يعامجلا لمعلا يف نوعراب اًضيأ مه
 ءارضخلا تايصخشلا نم نوكتت يتلا تاعمتجملا نإ ىتح لوقأ دقو لب .درفلا لبق اًمئاد

 مهب لاصتالا كنكميو ؛اًجاتحم اًقيدص اوكرتي نل نإ .ءافعضلاو ىضرملاب اًمئاد متهتس

 .نوعلا دي نودمي اًمئاد مهف .تقو يأ يف

 اذإ .مهيلع اًمامت اًبيرغ سيل هنأ نم مغرلا ىلع ,مهتوق طاقن نم رييغتلا ربتعي ال
 نوكيس رضخألا صخشلا ىتحف ءاّيفاك اّنقو هحنمو رييغتلا ريربت ةطاسبب كنكمي ناك
 دلتا ءارصحلا ةئضختملا ىو اقكاد كركذي فوس نعلو :ةفيقح ةايشأ ةنرمتل اًدفكسم

 سيل بشعلاف .فاطملا كب يهتنيس نيأ اَدبأ فرعت ال كنكلو ؛كيدل ام اًمئاد فرعت

 سيتا قاع 13| وكلا يقاحلا لع ةريضخ راقتآ اكقاذ

 :مهنأ ىلع مهسفنأ ءارضخلا تايصخشلا ووذ ىري ام ةداع

 ندودو نوفداه نوقوثوم

 قبنتلل نولباق نونزتم نوتواعتم
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 ملاعلا يف قيدص لضفأ

 نومتهي مهنأ كنوريخي امدنع .ىعيبط لكشب نودودو نس اخ ءالؤه قياس تلق امك

 تايصخشلا يوذ لثم اًمامت .اقح كب نومتهم مهنأب قثت نأ كنكمي ءكلاحي قدصب

 مهمامتهاو تاقالعلا نوبحي صاخشأ مه ءارضخلا تايصخشلا يوذ نإف .ءارفصلا

 .اقداصو اًًيقيقح نوكي نيرخآلاب

 وع

 ملو نوعلا دي دمل اًدعتسم صخش يأ ناك اذإ امع صاخشألا نم ةعومجم تلأس اذإ

 ديري ال هنأل ؟اذامل "!ىنرتخا" :خرصيو رضخألا صخشلا زفقيسف .ةدعاسملل دحأ طخي

 ,ىسألاب رعشت فوسف ءةدعاسم يأ ىلع لصحت مل اذإ هنأ ملعي هنإ .اًديحو ككرتي نأ

 ةدعاسمل دادعتسا ىلع اًمئاد وهف :لاعف ريغ وأ اًيبلس نوكي نأ نكمي هنأ نم مغرلا ىلعو

 .اناه ىعدت .تاوتس ذنم ةيراشتسا ةكرش ىف اهعم تلمع ةباش ةأرما ركذتأ تلؤ ان

 تناك ؛لوألا ماقملا يف اهنكلو ءاًضيأ ءاقرز ةيصخش ديكأتلاب تناك ايام نأ هب ملسملا نم
 قفاوت تحاك :ةدعاسلا ام نصحش تلظي ناك امدنع :ةحلخاو اهتكشم فتاك ارضك
 .ةرم لك .اًمئاد

 لك تمظن اهنكل ءاهيدل لمعلا طغض ببسب اهبتكم ىلع روثعلا بعصلا نم ناك

 ىتلا ءايشألا لك عم لماعتلل اهتدعاسم ىلع دامتعالا اًمئاد اننكمي ناك .ةياهنلا يف ءيش

 يف لمعلا اهنم انبلط كلذل «ةدودوو ةتفاد ةماستبا اهيدل تناك .ةطاسب لكب اهانيسن

 ةوهقلا ميدقت يف اًدبأ لشفت مل .ددجلا ءالمعلا عم لاصتا لوأ ءارجإو لابقتسالا بتكم

 .اًراظتنا ءالمعلا اهسلجي ناك ىتلا ةدملا ةعباتم وأ دئاسولا حالصإ وأ

 .(مهلافطأ وأ مهتاجوز ىتح وأ) صخش يأ ىركذ وأ داليم ديع اًدِبَأ ايام سنت

 يف نيكمهنملا نييراشتسالا عيمج ىلإ ةريصق ينورتكلإ ديرب لئاسر تلسرأ ام اًريثكو
 ينتعن نأ نكمي ءديكأتلاب .اهب ةيانعلا ىلإ اًضيأ جاتحت تالئاع انيدل نأب انريكذتل لمعلا
 ناك .دوهجملا نم ريثكلا ايام لذبت تناك نيدئازلا اهصرحو اهفطلب نكلو ءانتايحب
 اهسفنب ينتعت نأو ةطاسبب رمألا ذخأت نأ اهنم انبلط املكو ءاهل ةبسنلاب اًيعيبط كلذ
 دقف ا مك نأ تدارأ دقل .اًييرقت ةناهإلاب رعشت اهنأ رعشن انك ءرييغتلا لجأ نم
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 اًمئاد ايام تناكو ءلودح كانه تناك ,عبطلاب .رورسلاب اهرعشي ةطاسيي رمألا ناك

 اًنزاوتم رمألا نوكي امدنع نكلو .ريبكلا اهبلقل صخش يأ لالغتسا رطخل ةضرع

 .ةليمج ةفص وه تاذلل ناركنلا اذه نإف .حيحص لكشب

 ىعيبطلا نم ؛«ةوهقلا لوانت دنع .ىعيبط لكشب كلذ ءارضخلا تايصخشلا ووذ لعفي

 لفتحيلا نم.ةنأ يخت قو رخآ ناشف ىف ويقوي اوماك اذ اهع ملحم سانلا لأستاذ
 يوذ نإف :ةوهقلا عناص ىلإ ةغرافلا اهنيجانف ىرخألا ناولألا تاذ تايصخشلا ذخأت نأ

 .عيمجلا نيجانف نوؤلميو ةوهقلا ةطاسبب نوبلجي ءارضخلا تايصخشلا

 ةجردل :عيمجلا عم ةديج تاقالع ىلع اوظفاحي نأ ءارضخلا تايصخشلا ووذ ديري

 كانه نوكي دق ءكلذ فالخ .اقح مهنوبحي ال نيذلا صاخشألا ىتح نودعاسي مهنأ

 .ةيلجلا نم عون

 ع

 يف .نيرخآلا تاردق نم نيقثاو نونوكي مهو سانلا مظعمل ةيباجيإب نورظني مهنإ

 5 داع اذه نكاو 1( لكدتي يوحي هنأ هجر فتك لكي اذه يواعقا نايحألا ضحي

 .رخآل نيح نم هنولغتسي نيرخآلا لعجت دق

 ةجاحب صخش يأ ناك اذإ .الّعف ىقيقح قيدص وه ءسال ىعدُي يذلا يئاقدصأ دحأ

 :ةلعف ةتلع يحوتم دقاام ناك امهم ةمغدل اًدعتستمو ادوحوم نوكم هنإف :نوعلا دن لإ

 مايقلا ىسني :مهلامعأ يف نيرخآلا ةدعاسم ىلع ديدشلا هصرح عمو «نايحألا ضعب يفو

 .صاخلا هلمعي

 باهذلا نوديري ناكم لك يف نيرخآلا لافطأو هلافطأ ذخأي :عوبسألا ةياهن تالطع يف
 ىلإ ىتح سانلا جاتحي نأ نود هيدل ام مدقي وهف ؛كرحتلا ىلع سانلا دعاسي هنإ .هيلإ
 اًنقو قرغتسي كلذ لك نإ .ام ءيش نم وكشتل لصتت تنك اذإ عمتسي وهف .اوبلطي نأ
 .هب عتمتسي هنكل ءاريبك
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 .متيس هنأ ىلإ نئمطت نأ كنكمي ءام اًئيش نولعفيس مهنإ اولوقي نأ درجمب

 لعفيس هنأ نم اقثاو نوكت نأ كنكميف ءام اًئيش لعفيس هنإ رضخألا صخشلا لاق اذإ
 .نكمم تقو رصقأ يف كلذ متي نل .هلعفي فوسف «رمألاب مايقلا هعسوب ناك اذإ .كلذ

 ال .عقوتملا ينمزلا راطإلا نمض اًبيرقت ينورتكلإلا كديرب قودنص يف رهظيس هنكل
 .نيرخآلل تالكشم ببسي دق اذه نأل ,لشفلا يف ءارضخلا تايصخشلا ووذ بغري

 ببسي نأ نكمي ءيش يأ اولعفي نأ نوديري ال مهف ءيعامجلا لمعلا يف نوعراب مهنألو
 لمع مقاط وأ ةكرش وه قيرفلا ناكأ ءاوس .درفلا لبق قيرفلا يتأي ذإ .قيرفلل لكاشم
 ةيسنلاب يعيبطلا نم نوكي ءرضخألا صخشلل ةبسنلاب .ةلئاعلا ىأ مدقلا ةرك قيرف وأ
 .هلوح نم رخآ صخش يأب ءانتعالا هل

 ءارضخلا تايصخشلا يوذ عم ديج لكشب لمعي صخش لك لعجت يتلا بابسألا نإ
 يف .عارضلا نوتكمل مهتأل ةطاسين كلذ :نوكي «تالاحلا:نشحي يف ةيفالخ ةلآسم يف

 ءادعس مهلوح نم لعج يف مهتبغرب نوعوفدم مهنأ وه كلذ يف ببسلا نوكي .بلاغلا
 ءاضرإ يف ةبغرلاف .كلذب نوموقي فوسف ءديج لمعب كءاضرإ مهنكمأ اذإف .نيضارو
 الو يعيبط لكشب يتأت اهنإ .ءارضخلا تايصخشلل ةعفاد ةوق ىلإ لوحتت نيرخآلا
 يذلا ءودهلاو ةافتضلل اًبحاصُم تاذلل ناركنلاو راثيإلا اذه نوكيو .دهج يأ بلطتت

 .مهلوح نمل رتوتلا ىوتسم نم للقي

 ام فرعن نأ ديجلا نم .ةراس ريغ تآجافم يأ ديرن ال"

 .'"'ةرم لك .ثدحيس يذلا

 مزاللا نم نوكي ءتاسسؤملا ضعب يف .رضخألا صخشلا ىلع دامتعالا اًمثاد كنكمي
 :تاينمألا ةمئاق سأر ىلع امَّناد نانوكي ال ةعاربلاو عادبإلاف .مهب قوثوم نيفظوم دوجو

 نود اهنوزجنيو ةفيظولا نومهفي صاخشأ ىلإ ةطاسبب جاتحت ءراصتخاب ,تنأف
 .اماردلا وأ جيجضلا نم ريثكلا

 ساسألا نولكشي مهنإ .لمعلا يف ءارضخلا تايصخشلا نييعت اًمئاد كنكمي اذل
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 رماوألا يقلت يف لكاشم مهيدل سيل .ديج لكشب لامعألاو ماهملا زجنيس يذلا رقتسملا

 رارقتسالاب ءارضخلا تايصخشلا ووذ عتمتيو -ةباذج ةقيرطب اهتغايص تمت املاط-

 لك يف اًبيرقت .ةلئاعلا عم ىأ .لزنملا يف وأ .لمعلا ناكم يف مهب قبنتلل ةنيعم ةيناكمإو

 ن .ناكم

 -ةيلوؤسملا ددج نوريدم ىلوتي امدنع وأ دوكر ةلاح ببسب امير- ةلكشم تأشن املك
 تايصخشلا ىوذ عرهيس .ةعومجملا يف مامتهالل ريثملا كولسلا عاونأ عيمج ىرنس

 بجي هنأ نودقتعي ام لعفل ءاهلمكأب ةلاسرلا ىلإ اًدبأ اوعمتسي مل نيذلا ءءارمحلا
 ىلع نوقفاوي ال مهنأل ةرادإلا هجو يف حايصلاب نيلوغشم عبطلاب اونوكي مل ام ؛هب مايقلا
 اًمامت عيمجلا غالبإو ةداح تاشقانم يف ءارفصلا تايصخشلا ووذ أدبي امنيب .مهتارارق

 ةرداغم تقو نيحي ىتح رابخألا نوشقاني فوس ءلمعلا نم الدبو .ثدح ام نأشب

 لمعلا يف نوؤدبيو مهيتاكم ىلع ءاقرزلا تايصخشلا ووذ سلجيس نيح يف .بتكملا
 اهنع تاباجإلا فرعي دحأ ال ةلتسألا نم الوهم اًددع نوغيصيو ؛يطارقوريبلا يبتكملا
 .نآلا ىتح

 داسفإ ةرادإلا تبنجت اذإ .نومتمتي طقف مهنإ ؟ءارضخلا تايصخشلا يوذ نع اذامف

 نم ةدئاف كانه سيل ذإ .ىوكش نود نوريسي فوسف .ريطخ لكشب نامألاب مهساسحإ

 ام لعف يف رمتست نأ ىتح كنكميو لب .كلذ لايح جاعزإلاو ةجضلا نم ريثكلا ةراثإ
 ةقيرطلا ىلع فرعتنس .ريثكب لهسأ رومألا لعجي «عقاولا يف ءاذه .لبق نم هلعفت تنك

 نوعئار مهنكل .هاجتالا رييغت ىلع ءارضخلا تايصخشلا يوذ ةدعاسم اهب اننكمي ىتلا

 .ريسلا ةلصاومو نيكداه ءاقبلا يف

 هيأر ريغي ال هنأل ةلثسألا ضعب ىلع رضخألا صخشلا دريس فيك اًمئاد فرعتس

 .ًاًريثك

 بصنم لغشي ناك يذلاو رجيرج ىعدي صخش بيردتب تمق ءتاونس عضب لبق

 نم طقف فلأتي هترادإ قيرف ناكو ءتاونس ةدعل تاسسؤملا ىدحإل يذيفنتلا سيئرلا
 نايتإلا دنع ةريغص ةبعل بعلب عتمتسي نأ داتعا دقل .ءارضخلا تايصخشلا يوذ

 لصحيس هنأ دقتعي ناك يتلا تاباجإلاب ةريغص تاظحالم بتكي ناك .ةديدج راكفأب
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 ناك دقو .ليترب نم "امير"و «نافيتس نم "معن" .انآ نم "ال" .صخش لك نم اهيلع

 .هتاحرتقم ىلع مهلعف در نوكيس فيك فرعو اًديج مهفرع ىهف !ةرم لك يف اقحم
 ذل

 .قلقلل ىعاد الف .ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم ءاكرشلا

 ."ينتيأر كنإ ىتح سنا .اًماه تسل انأ ؟انأ ؟نم"

 رشاش: تادلا نيف يرقلا ةلوأ قفار ةفومفنلا ضاتس يسع نضهتش لكل ةسقلاب
 نإ .ةدشب اهيدحت بجي الو ءءارضخلا ةانصخشلا يوذل ةيساسأ ةقيقح هذه .كلذ

 ةبسنلاب ةمهم ةفلتخملا تاعومجملا هذه لك ؛ةرسألاو يدانلاو قيرفلاو لمعلا ةعومجم

 تلصح اذإ ةصاخلا مهتاجايتحا نولهاجتي ام اًبلاغ مهو .ءارضخلا تايصخشلل

 .هجاتحت ام ىلع ةعومجملا

 نوكتسف .درف لك ءاضرإ مت اذإو صاخشأ نم نوكتت تاعومجملا نأ دقتعت دق
 .اًيعامج سيلو اًيدرف اهنيح زيكرتلا نوكيس نكلو ءاذه ثدحي دق .ةيضار لكك ةعومجملا
 رعشت ةعومجملا تناك اذإ هنأ ىه رمألا ءارضخلا تايصخشلا اهب ىري ىتلا ةقيرطلا امأ

 ْ امنا اقرا ندكس وق كاع ف ءاضؤلاب

 ةيئاهنال ةاعارم مهيدل مهف ؛اًحضاو ءارضخلا تايصخشلا مامتهاو ثارتكا حبصي انه

 يوذ نم ةرشابم ةباجإ ىلع لوصحلا ةبوعص يف ءاّيئزج ءببسلا وه اذهو .مهلوح نمل
 .عيمجلا ءاضرإ اًمئاد نولواحي مهنإ .ءارضخلا تايصخشلا

 ليمز يب لصتا ,ءتاونس عضب لبق دحألا مايأ دحأ يف .ةلهذم ةصق مكربخأ ينوعد

 يننكل ءطقف رهشأ ةعضب ذنم هعم لمعأ تنك .اًديج هفرعأ نكأ مل رفوتسيرك ىعدُي
 ١ .دعب اًديج هتيصخش ىلع تفرعت دق نكأ مل
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 ةركف يأ يدل نكي مل نكل ءلصتملا نم تيأر .تأجافت اهنيح يب لصتا امدنع كلذل
 الزنم ىتلل تيرتشا دق تنك .هلعفأ تنك امع ينلأسو ةداعسب يناّيح .ينم هديري امع
 نافعا ودعت هكون اهع قف رتسسورك لاق مودودغرل وقم تنكو قولا كلدتو ابوح
 .ءاتشلا تايادب يف انك .هايملا ناخس نأشب قلق يننإ تلق يننأ ركذتأو تاذلاب دحألا كلذ

 اذه لفعت ريودتلا تاخضم ىدحإ نكت ملو ءرفصلا نم ليلقب لقأ ةرارحلا ةجرد تناك

 هناك اذإ امع تلف انرق نقف نيك تلاو ةقيرط”ف تاك: دراخلا نيمطلا خأل اوفو :نيكامك
 سراقلا دريلا نم ةمداق نم ةحوم ةهجحاوم ىلع ةرداق ةخضملا

 نم ريثكلا يل مدقو ةلثسألا نم اًددع رفوتسيرك حرط .ءءارضخ ةيصخش هنألو

 فرعي ناك «كلذ ىلإ ةفاضإلاب ,ةرم تاذ لئامم ناخس هيدل ناك .ةديجلا حئاصنلا

 انأ تثدحت .عبطلاب ءديرأ تنك اذإ ؛هيلع ةرظن ءاقلإو ءيجملا هنم بلطي ن أ هنكم اكانس

 .لعفلاب يب هلاصتا ببس نأشب ةديازتم ةريح يف تحبصأو ءتقولا ضعبل رفوتسيركو

 هقيدص ىلإ هئاطعإو هنيودتب دعوو ناونعلا هتيطعأ .ينكس ناونع نع ينلأس

 يف ةنيدملا ىلإ باهذلل ططخ يأ يدل ناك اذإ ! ينلأس ."ةبسانملاب " نم عونك ءمث .كابسلا

 ىلإ باهذلا يونأ نكأ ملو بتكملا نم اليم 25 وحن دعبي ناكمب نكسأ تنك .مويلا كلذ

 .رفوتسيركل اذه تحرش .دحألا موي لمعلا

 امع رشابم لكشب اًريخأ هتلأس ةياهنلا يفو ءاليلق لوطأ ةرتفل ثيدحلا فارطأ انبذاجت

 حاتفملا يسن دق ناك هنأل طقف هصيمقب بتكملا جراخ فقي ناك هنأ فشك مث 00000

 عم رفصلا تحت تاجرد ةدع .ةرارحلا سايقم ىلإ ترظن .ءادغلا لوانتل جرخ امدنع

 اًعيرس ةرايسلا ىلإ تفلد !ةقيقد ةرشع سمخ ةدمل ثدحتن انك .جولثلل فيفخ طقاست

 .ققحملا دمجتلا نم هذقنأل تبهذو

 .ءيش يأ اًدبأ بلطي ال وهف ءهنم ةيمهأ رثكأ وه ءيش لك ءرضخألا شلل ةب ةلايق

66 



 "هينعت ام طبضلاب فرعأ انأ"

 يف نوطشني يلاتلاب مهنأو «نويئاوطنا مه ءارضخلا تايصخشلا يوذ نإ نولوقي

 نوكت امدنع تنأف .ثدحتلا لجأ نم طقف نوثدحتي ال مهنأ ينعي اذه .يلخادلا مهملاع

 ءارضخلا تايصخشلا ىوذو .عمتست نأ ىعيبطلا نمف .كب نيطيحملا نم اًءوده رثكأ

 .كراكفأيو كب نومتهم مهنإ .نوعمتسي فوس

 ان

 نيذلا ءءارمحلا تايصخشلا يوذ سكع ىلع ذإ .هلوقت امل اقح نوعمتسي مهف

 تايصخشلا يوذ وأ ءرمألا نم هباستكا نكمي ءيش كانه نوكي امدنع طقف نوعمتسي

 نوركني فوس مهنأ نم مغرلا ىلع) قالطإلا ىلع نوعمتسي ال ام ًةداع نيذلا ءءارفصلا
 نوعمتسي مهف .لعفلاب هلوقت امل ءارضخلا تايصخشلا ووذ يغصُي ؛(ةداع ةقيقحلا هذه

 نومهفي مهنكل ءلولح ىأ تاحارتقا يأ نومدقي ال دق .ءرملا لكاشمل مامتهاب نوغصيو
 .نوديج نوعمتسم مهنكل ؛كعم نوقفتي مهنأ ينعي اذه نأ ضرتفت ال .هب مهتربخأ ام

 بسانت يتلا نكامألاو فورظلا يه ام .زغللا لح تلواح دق نوكت امبر «نآلا ىتح
 ةلكسأ هذه ؟مهنم لكل ةبسنلاب لضفأ نوكيس لمعلا نم عون يأ ؟ةفلتخملا ناولألا

 أشنت ام اًبلاغ ىتلا تاظوحلملا ىدحإ .ةطيسب تاباجإ كانه نكت مل ول ىتح ,ةديج

 ,ءارمحلا تانيمحشلا يوذ نأ يه ةفلتخم تاسسؤم يف اياضقلا هذه عم لمعأ امدنع

 .ديكأتلاب حيحص اذه .عيبلا يف نيديج اونوكي نأ بجي ء,صوصخلا هجو ىلع ءارفصلاو
 يبودنم ميلعتب موقن ام اًمئاد نحنف .اهلهاجت متي ام اًيلاغ ءارضخلا تايصخشلا نكل

 ءارضخلا تايصخشلا ووذ هلعفي ام ىهو ءرثكأ اوعمتسيو لقأ اوثدحتي نأ تاعيبملا
 .اًمامت يعيبط لكشب

 .تاونس عضب لبق مهبيردتب تمق نيذلا تاعيبملا يبودنم ىدحإ يه انيليه تناك
 فيك سانلا مظعم مهفي ملو .اهبيلاسأ يف اًدج ةفيطظلو لا رقت ةيصخشا اذا ناك

 يتلا تارملا ىدحإ نع ةرم تاذ ينتربخأ .ةيرظن يدل نكل .قاشلا لاجملا اذه يف تحجن

 يأ نكمتي مل .عيمجلا نم ريبك مارتحاب عتمتي ناكو اًيساق اًيذيفنت اًسيئر اهيف تلباق
 تناك ينم بيردتلا نم ليلق دعب نكلو ,هل ءيش يأ عيب نم اهلمكأب ةكرشلا يف صخش
 .هعم ءاقل تيتر كلذل .رمألا ضوخ ىلع ةممصم انيليه
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 لوانتل نالباقتيس اناك ثيح معطملا يف تارايسلا راظتنا ةحاس يف امهضعب عم الباقت
 .تاينيتسلا ليدوم تاذ ةميدقلا هترايسب ةحاسلا ىلإ يذيفنتلا ريدملا لخد .ءادغلا

 ركفت نأ اهنكمي ناك يذلا ديحولا ءيشلا نإ انيليه تلاق .اًدج ةزيمتمو .ةعمال ؛ةليمج

 !"واو" ةملك وه اهنيح هيف

 .امهضعب ةيحتب اموقي نأ ىتح لبق «يذيفنتلا ريدملا اهلأس ؛"؟تارايسلا نيبحت له"
 :ةيلصألا اهتلاح ةداعتسال هقفنأ يذلا غلبملاو :ةرايسلا نع اهربخأ مث .انيليه تأموأ

 انيليه تأموأ .كرحملا ءاطغ تحت ودبت فيك اهارأو .كرحملاو ؛ءكئايسلاو .ءالطلاو

 قرفلا ةفرعم عيطتست ال اهنأل ,ةلئسأ يأ اهيلع حرطي الأ تلمأو ,ناسحتساب تمتمتو

 ناك كلذ دعب .عامتسالاب تماق طقف ؛هعطاقت مل اهنكل .هيلورفيشو دروف يترايس نيب

 مدع لالخ نم ؟رمألا يف تحجن فيكف .عيبلا دقع ةيؤر بلطو ءاسلج .الهس رمألا
 لبق دقعلا عيقوتب ماقو .عامتسالا :دحاو ءيش ءانثتساب قالطإلا ىلع ءيش يأب مايقلا

 .ماعطلا الوانتي نأ ىتح

 رضخألا كولسلا لوح تاجاتنتسا

 زرجور ديسلا .اًدج حجرملا نم ؟كتلئاع يف رضخأ صخش يأ كيدل له .اًنسح

 رصانعلا يوذ نيفورعملا صاخشألا ضعب مه رتراك يميجو ءامابوأ ليشيمو ءيدناغو
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 قرزألا كولسلا

 لامكلا غولبل اًيعس

 "؟كلذ ءارو يملعلا ساسألا وه ام ؟كلذ لعفن اذامل"

 .ليق نم هتلباق حجرألا ىلع تنأو .مامتهالل ريثم صخش وهف ةعبرألا ناولألا رخآ امأ

 يوذ نأ نيح يفو .هلوح نم ثدحي ام بقاري هنكل .هسفن لوح اًجيِجض ريثي ال هنإ

 .ةحيحصلا تاباجإلا لك هيدل قرزألا نوللا اذ نإف «رايتلا عم نوبهذيس رضخألا نوللا

 .ميقيو ,فنصيو ءللحي .ةيفلخلا يف وهف

 لك تدجوو ام صخش لزنم ةرايزب تمق اذإ قرزأ اًصخش تلباق كنأ ملعتس
 فرعي ىتح فاطخ لك ىلع ءامسألاو تاقصلملا .ةنيعم ةقيرطب كانه هميظنت مت ءيش

 عيباسأ ةتس لكل تارتف ىلإ ةمسقم .ءاشعلا مئاوق دجتس .مهتارتس قيلعت ناكم لافطألا

 ,هتاودأ ىلإ ترظن اذإو .ةجالثلا باب ىلع ةقلعم ءنزاوتم يئاذغ ماظن عابتا نامضل

 صخشلا ؟اذامل .هلحم ريغ يف ءيش دجوي الو صاخلا هناكم هل ءيش لك نأ دجتسف

 .اهناكم يف ءايشألا اًمئاد عضي قرزألا

 صخشلا هنإ .رطاخملا ىريو ءءاطخألا ىري .ىعقاو :فسآ ,مئاشتم اًضيأ هنإ

 "ليصافتلاب متهي"و "يليلحت "و "ظفحتم" لثم تاملكو " .هتاذ ىلع قلغنملا يوادوسلا

 .قرزألا نوللاب اهطيرن دق يتلا تاملكلا ضعب يه
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 "يفكي امب اَقيِقد سيل اذه نكل ءاّوفع

 نوثدحتت .كتاقدصأ عم معطم يف سلاج تنأ :يتآلا ليخت .اذهك قيدص اًعيمج انيدل

 .اًنئاوشع اقيلعت يقلي ام صخش .ةيئاضفلا خيراوصلا وأ مدقلا ةرك وأ ططقلا لوح

 يئاهن ىلإ لصو دق "ستويرتيب" قيرف نأ الخم يعد يذلا رمحألا كقيدص نوكي دق
 يذلا رفصألا كقيدص نوكي نأ نكمي ىأ ؛ةرم ةرشع ىدحإ ةيكيرمألا مدقلا ةرك يرود

 .يليف تسيو يف ثيمس ليو لزنم سفن يف شاع الفط ناك امدنع هنأ حرمب يعدي

 مل ستويرتيب قيرف نإ لوقي فيطل توصبو هقلح نم قرزألا كقيدص جرشحي

 دعب لوألا هروهظ عم- تارم رشع ىوس ةيكيرمألا مدقلا ةرك يرود يئاهن ىلإ لصي
 .دليفينيو يف عرعرت ثيمس ليو نأو -2001 ماع ذنم تارم ينامثو 1985 مسوم
 نم مادقألا ىلع اًريس ةعاس فصن دعب ىلعو ؛ينعملا لزنملا نم لامشلا ىلإ عقت يتلا

 فيضي «ةدحاو ةرمل ولو شمري نأ نود ؛كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةليمجلا لاينيتنيس ةقيدح
 لبق اميف ةيندعملا ةلمعلا ةعرق يف هنأ ظحالن نأ مامتهالل ريثملا نم" :بيطلا قيدصلا

 ةرم نيرشعو عبس يف "ةباتك" ىه ةجيتنلا تناك :ةيضاملا 51 لا تايرابملا يف «ةارابملا
 ةعرق يف زئافلا نإف ةقياسلا تاءانضحألا لإ اًدانتساو .ةرم نيرشعو عبرأ يف "ةروصو"

 ."يلامجإ لكشب ةارابملاب زوفلا يف الامتحا لقأ نوكي ةيندعملا ةلمعلا يمر

 ال هنإ .ءيش لك فرعي ةطاسيب لجرلا اذه .دالوألا اهيأ اوملستست نأ طقف مكيلع

 كيكشتلا كيلع بعصلا نم لعجت قئاقحلا ضرع يف هتقيرط نكل ءعوضوملا لوح غلابي
 .كلذ تابثإل بتكلا كل بلجي نأ هنكميو تامولعملا دجي نيأ فرعي هنإ .اهب

 نأ لبق رومألا نوكت فيك نوفرعي مهو .ءاقرزلا ةيصخشلا يوذ ةقيرط يه هذه

 نم ققحتلاو ,مدختسملا ليلد ةءارقو :لجوح ىلع ثحبلاب اوماق دقل .همف دحأ حتفي

 .الماك اًريرقت نومدقي كلذ دعبو 2,سوماقلا

 كقيدص لوقي نأ حجرملا ريغ نمف ءلاؤسلا حرط متي مل اذإ :هنأ ةظحالم مهملا نم نكل

 ؛عبطلاب .هفرعي امب عيمجلا رابخإل ةجاحب سيل وهف .عوضوملا اذه نع ءيش يأ قرزألا
 ىلع دامتعالا ًةداع كنكمي نكل .عيطتسي دحأ الف ؛ءيش لك قرزألا صخشلا فرعي ال

 .حيحص هلوقي ام نأ ةقيقح
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 :مهنأ ىلع مهسفنأ ءاقرزلا تايصخشلا ووذ ىري ام ةداع

 عضوب تمق ةرملا هذه .تظحال عبطلاب ؟هالعأ تافصلا يف ءيش يأ تظحال له

 .ديكأتلاب قرزألا نوللا ووذ هردقيس ءيش وهو .يدجبألا بيترتلاب ةفلتخملا تافصلا

 درف لكو صئاصخلا هذه نم ةدحاو لك شقانأ ال ىننأل ةلكشم هجاوأ دق ءكلذ عمو

 نوؤرقي نيذلا ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نازقألا عيضجلو .ةيلاتلا تاحفصلا يف ةدح ىلع

 بيولا عقوم ىلإ باهذلل شماهلا يف ةريغص ةظحالم نيودتب اوماق امبر نيذلاو- اذه
 دصقأ مل ىننإ لوقأ نأ طقف ديرأ -أطخلا اذهل ةلمتحم تاريسفت نع ثحبلل ىب صاخلا

 ١ .عازن يأ يف ببستلا

 "يتفيظو يدؤأ طقف تنك ؛اللج اًرمأ سيل هنإ"

 عضاوتلا ليبق نم هنإ ؟اًعضاوتم نوكي نأ ءيش لك ةفرعم يعدي نمل نكمي فيك
 .ءيش لك فرعت تنك ول ىتح «ةجض ةراثإ بنجت باجعإلل ريثملا

 رهظيل هيلع ءاوضألا طيلست ىلإ ةجاحلاب اًمامت قرزألا صخشلا رعشي نأ ردانلا نم
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 هتاذ قرزألا صخشلا نوكي نأ اًيفاك نوكي ام ًةداع نإ .ىقيقحلا ريبخلا وه نم ملاعلل

 .لضفأ فرعي نم نأشب ملع ىلع

 نم دشح طسو يف ةرم نم رثكأ يف تنك دقل .عضاوتلا اذهل اًضيأ تايبلس كانه نكل

 صخش مدقت :تابسانملا هذه ىدحإ يف .اًعم ةلكشم لح اًعيمج لواحن انك ثيح سانلا

 ىلع ةلكشم نكت مل هل ةبسنلاب يهف .ةباجإلا ىلإ راشأو نيتعاس دعب مامألا ىلإ قرزأ
 نع نولفغي ام اًيلاغ ءاقرزلا تايصخشلا نأل اًرظن نكلو ءاًَثيش فرعي ناك دقل .قالطإلا
 لبق ءيش يأ لقي مل اذامل هتلأس .روفلا ىلع اًمئاد نوفرصتي ال مهنإف ءىربكلا ةروصلا

 ."اًدبأ ينلأست مل تنأف ءانسح" :يجذومنلا قرزألا لثم ءباجأف .نيتعاس

 دقل .هسفن تقولا يف نكل .قيلعتلا اذه ببسب بضغلاب روعشلا لهسلا نم نوكيس

 .ةشقانملا ىلإ مامضنالل هتوعد متت مل هنأ هتلكشم اهنم رثكأ ىتلكشم اهنإ .رمألا تمهفت

 .ةيافكلا هيف امب اًَديج كلذ ناكو ءباوجلا فرعي هنأ ملعي ناك

 ىلإ قرزألا صخشلا ةوعد وأ قيفصتلا وأ عيجشتلا ىلإ اًضيأ ةجاح كانه تسيل

 قفاوي فوس .رضت ال ةجهبلا ءديكأتلاب .ةلهذم ةقيرطيو عئار لمعب موقي امدنع ةصنملا

 عورشملا يف لمعلا لصاويس ثيح ءهبتكم ىلإ دوعي مث ,ةزئاجلاو ءانثلا لوبق ىلع طقف
 :ظقف هتفيظو:ىدؤي ناك قل ءاقح© ةجضلا نبس نع اًضيأ لءانستي دق هنكل':يلاغلا

 "؟تناك ةعبط يأو ؟كلذ تأرق نيأ نكل ءاّوفع"

 كلذ نأ وأ .قئاقحلا نم ريثكلا هيدل نأ قرزألا صخشلا دقتعي نأ نكمي ام اًردان

 نمكي ناطيشلا نإ سانلا لوقي .مزاللا نم رثكأ تاحفص ىلع يوتحي فلملا وأ باتكلا

 ةبسنلابف .كلذ لاق نم لوأ وه قرزأ اًصخش ناك هنأ روصتأ نأ يننكميو «ليصافتلا يف

 ةيصاظسلاف :اهتطخملو نكمؤ ال ترحب اذه ةيشتص ليصافت هموع:أل قرزألا نصخشال
 .قرزألا صخشلل اًحاتم اًرايخ ةطاسبب تسيل

 وه هسفن سيل عقاولا يف ةقيقدلا ليصافتلا لك ةعباتم مدع نإ" ."رظتنا" لوقت دق
 هل ةيستلابق هل ةفمتلاب .كلذك رمألاف :قرزألا صخشلا تلأس:اذإ نكلو :" ةيحطسلا
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 ينجت اذامو .قالطإلا ىلع ةرطيس يأ دوجو مدعل لئثامم وه ةلماك ةرطيس دوجو مدع"

 ."؟كلذ رربت نأ نكمي فيك ؟ةيحطسلا

 لهاجتي نأ هنكمي هنأ قرزألا صخشلا ربخأ طقف .ةقيرطلا هذهب رمألا ريسي ال نكل
 -اهب مهم ءيش دجوي ال ثيح- ةرقف نيثالث رخآ ىطختيو ديدجلا دقعلا ليصافت
 ءيش يأ لوقي نل «ةداعلاك .ةيلقعلا كتاردق نع لءاستيو ةديدش ةريحب كب قدحيسو

 ققحتلل ليللا لاوط اًظقيتسم ىقبي دق هنإ لب .هتلق ام اًمامت لهاجتيس هنكل .ةرورضلاب

 .ليصافتلا نم ردق ىندأ تيوفت نم الدب رمألا ليصافت لك نم

 ةكرشل يذيفنتلا ريدملا ىلإ ةدايقلل يبيردت جمانرب عيب تلواح ءتاونس عضب لبق

 تناك .كلذ يف كش كانه نكي مل .ءاقرز ةيصخش اذ ناك .فيلغتلا ةعانص يف لمعت

 عامتجالل ةبسنلابو .ءيشلا ضعب ةفاجو ةبهسم هب ةصاخلا ينورتكلإلا ديربلا لئاسر
 نيسمخ نكلو ؛ةعاس عابرأ ةثالث الو .ةعاس سيل .ةقيقد 50 هل صصخ دقف لوألا

 ةفرغ تناكو .ءادغلا لوانتيس ناك ؛عامتجالا دعب :كلذل ببس كانه ناك) .ةقيقد

 عامتجالاو .نيتقيقد ةدمل ضاحرملل ةرايز ىلإ ةفاضإلاب .قئاقد ينامث دعب ىلع ماعطلا

 .(بسانملا تقولا يف كانه ىلإ لصي هلعجيس ةقيقد نيسمخلا وذ

 بتكم يف ةددحم ةيواز يف نيعم يسرك ىلع ينعدوأ ءاهيف انيقتلا يتلا ىلوألا ةرملا يف

 ام وهو- كانه ىلإ لوصولا يف ةبوعص يأ تهجاو دق تنك اذإ امع لأسي مل .راوزلا
 مستيي  ملو ,اًياش الو ةوهق ىل مدقي ملو. -امامت اليخت ناؤنعلا ناك تيح كد
 .ديدش صرحب يب ةصاخلا لمعلا ةقاطب صحفب ماقو .ينلبقتسا امدنع

 عضنل يبتكم ىلإ دوعأ فوس يننأ تحضوأ ةكرشلا تاجايتحا ىلع عالطالا دعب

 يف ريسأ نأ يغبني فيك لوح ركفأ تللظ ءيبتكم ىلإ يتدوع درجمب .كانه اًريعست
 كلذ نأ تمنع يننكل :ةحفص 2 ىلإ 46 ند عوارت يعور تناك .ةداعلا يف .رمألا

 سمخ نم رثكأ تبتكو يعسوب ام تلذب ,كلذ نم الدبو .ةلاحلا هذه يف اًيفاك نوكي نل

 ةعوبطملاو ةيوتكملا ةملكلا نإ ثيح ءرعسلا ضرع نم ةعوبطم ةخسن هيلإ تلسرأ دقل

 وحن وأ عوبسأ دعب .ةيمقرلا وأ ةقوطنملا ةملكلا نم ريثكب رثكأ قرزألا صخشلل ينعت
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 اًراكفأ تناك اهنإ يذيفنتلا سيترلا لاق .ةيفتاه ةملاكم ربع هتمرب رمألا تعبات كلذ

 ريعستلا ىلع لوصحلا نآلا هنكمي له .اًمدق يضملل دعتسم وهو .مامتهالل ةريثم

 :ناك عقاولا يف هلاق ام ؟لماكلا

 ."؟رثكأ داوم يأ كانه له"

 .ضرعلا يف اًديج جمانربلا تفصو دقل ءييأر يفف .ةريح يف يسأر تككح يننأ ركذتأ

 تامولعملا ضعب تمدق ىننأ امك .حضاو ضرغو فدهو لامعأ لودج ةلحرم لكل ناك

 .تاداهشتسالاو عجارملاو ةيساسألا

 ىتلا ليصافتلا لك افيضم .هيلإ تدع اذل ءمالستسالا كنكمي ال ءاًعتاب نوكت امدنع
 :ةحفص نينامثو سمخ نع لقي ال ام تعمج ءةيناثلا ةرملا يف .اهيف ريكفتلا ىننكمي

 تامولعملا نم ديزملا تفضأو :ناتعاس اهتدم ةينمز لصاوف ىلإ رصنع لك ميسقت مت

 ليصافتلا تناك .لامعألاو .ءبلاوقلاو ءليلحتلا تاودأو «نيرامتلا نم ةلثمأو ؛ةيساسألا

 ناك اذإ هتلأس .يذيفنتلا سيكرلا نم اًّدر عمسأ نأ لبق عيباسأ ةدع رمألا قرغتسا
 .رارق ذاختال دادعتسا ىلع

 ."؟رثكأ داوم كانه له" :لأس

 بناجلا سفن ىلع انسلج .ةقيقد نيعست ةدمل .ىبتكم ىلإ ءىجملا دارأ ةرملا هذه ءاتسح

 ضرع يف تايوتحملا لودج ...نأشب انشقانتو ىبتكم يف تارمتؤملا ةعاق يف ةلواطلا نم

 مسق لك ناكو .ءينوناقلا قرولا يف ةماعلا ماكحألاو طورشلا دنع فقوت دقل .رعسلا

 لضفأ ناك كلذ نإ اًمامت ريبعت الب هجو عم لاق كلذ دعب .تاظحالملاو ةلئسألاب اًئيلم
 :ناك هلوح لءاست ام نكل .ليوط تقو ذنم هب يظح عامتجا

 ."؟رثكأ داوم يأ كانه له"

 ؟داوملا نم ديزملا .تركفو تقولا نم ةرتفل تسلجو رداغيل جراخلل هتلصوأ دقل
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 ىنورتكلإلا ميلعتلا لبق اذه ناك) هلمكأب بيردتلا دلجم تكراش دق تنك .ةلكشم ال

 اهتدم ةسلج لك ىطغت ةحفص ةئمثالت لقألا ىلع «(ةيضارتفالا ةيساردلا فوفصلاو

 .ةدايقلا نم ةفلتخم لخارم سمخ يف ٍتيردتلا نم اًمود رشع ةسمخ: لالخ ةقيقد 5

 دعوم لوح تامولعم ىلع ىتح يوتحت يهو .ةدوجوملا داوملا لك يه هذه تناك

 بيردتلا ءانثأ دارفألا ىلع اهحرط بجي يتلا ةلئسألا طبضلاب يه امو «ةوهقلا ةحارتسا

 .تاوجف كانه نكت مل دكؤأ نأ ىننكمي .لامعألاو :ةفرغلا ثيثأت ىغبني فيكو

 .اًريخأ اًيضار نوكيسف هايإ هتيرأو اذه لك تذخأ اذإ هنأ تدقتعا

 .ىرخأ داوم يأ كانه ناك اذإ امع اًددجم لأس ءرهش دعب نكل

 .عبطلاب كانه نكي مل

 ىلع نيرداق ريغ ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نأ وه ةعئاشلا ةئطاخلا تاداقتعالا دحأ

 لجؤي يذيفنتلا سيئرلا اذه نكي مل .لاحلا ىه تسيل هذه نكلو «تارارقلا ذاختا

 نكي مل ةطاسبب وه .رارقلا ذاختا عيطتسي نكي مل هنأ وأ لبقتسملا يف ام تقو ىلإ رارقلا

 .مامتهالل ةراثإ رثكأ رارقلا تقيس ىتلا ةيلمعلا تناك ءهل ةبسنلاب .رارق ذاختال ةجاحب
 8ع نا ع رز ٠ ب - .٠ .٠ .٠ .٠

 .ىرخأ داوم يأ كانه ناك اذإ امع طقف لءاستو

 ةليوط ةرتفل ءايشألا نأشب ترارقلا ذاختا ليجأتو رخأتلل سانلا ضعب رطضي اذامل

 .قيمعلا تابسلا نم ةلاح يف اولخد دق اوناك اذإ امع لءاستت كلعجت ةجردل

 نورذح اًمومع مهنإ .قرزألا كولسلل ةزيمم ىرخأ ةيصاخ اًضيأ قباسلا لاثملا حضوي
 ءارفصلاو ءارمحلا تايصخشلا زهتنت امنيبف .الوأ ةمالسلا يف نوركفي ام اًيلاغ .ةياغلل

 ءيش لك يف نورظنيو نوفقوتيس ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نإف «ةريبك ةوقب صرفلا
 نإ ؟كلذك سيلأ ءاهتاعارم بجي ىتلا لماوعلا نم ديزملا كانه نوكي دق .ىرخأ ةرم

 1 .فرصتلا لبق ءايشألا راوغأ ربست نأ كيلع

 ف ةنمعأ كا نه ةلفيرلا نأ ةقيقحل اهخإ :ةفقخم ىرطم لذ لحكم نأ نكس
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 .ءارمحلا تايصخشلل اًمامت حيحص سكعلا امنيب ءءاقرزلا تايصخشلل ةبسنلاب ةهجولا

 ىلع تارارق يأ ذاختا مدع ىلإ يدؤي نأ نكمي رذحلا نم ردقلا اذه نأ حضاولا نم

 رطاخم يأ نولمحتي ام اًردان ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نأ اًضيأ ينعي اذهو ءقالطإلا

 ىلع قافتالا اننكمي امبر ؛اهب قبنتلا نكمي ةايح نمضي رطاخم يأ لمحت مدعو .ةريبك

 .قئاقحلا ركذأ طقف انأ .ماهلإلاو ةراثإلا ىدم نع اًئيش لوقأ ال انأ .كلذ

 مهنأل ءيش ءدب نع اًمامت عانتمالا ءاقرزلا تايصخشلا يوذل نكمي «نايحألا ضعب يف

 .سدنهمك بردت ءاقرز ةيصخش اذ اًعئاب ةرم تاذ تلباق .رطاخملا مييقت نوعيطتسي ال

 دعي .اهب مقت مل يتلا ةقفصلا نوكت نأ نكمي ةقفص لضفأ نأ يه هتحورطأ تناك
 للحي :ءماع لكشب ؟كانه ةنماكلا رطاخملا يه ام يردي نمو ءاًدقعم اًرمأ رطاخملا مييقت

 رظاحملا هم لامك ةمدقتم ةحظنأ ءانقتإ قيرط نع ىف لك ةافزولا تايصخشلا وذ

 نيتعاس لبق نورداغيو .هبنملل تاعاس ثالث نوعضي مهف .أشنت دق ىتلا ةلمتحملا

 ةدعل لافطألل رهظلا بئاقح صحفب نوموقيو .يفكت ةدحاو ةعاس نوكت امدنع

 يف اهزيهجتب اوماق دق مهنأ نم مغرلا ىلع ءحابصلا يف ةسردملا ىلإ باهذلا لبق تارم

 حيتافملا نأ نم تارم ثالث نوققحتي و .ليللا ءانثأ مهدحأ اهسمالي ملو ةقباسلا ةليللا

 ؟كلذ ريغ نوكتس نيأف .كلذك يه عبطلابو ءمهبيج يف ةدوجوم

 ثادحألاب ءاقرزلا تايصخشلا ووذ أأجافتي ال ذإ .لعفلاب ةحضاو ىهل كلذ دئاوف نإ

 مهنإف ؛ليوطلا ىدملا ىلعو .عيمجلا اهب أجافتي يتلا ةقيرطلا سفنب ةعقوتملا ريغ
 .تقولا نم ريثكلا نورفوي

 ."ةحيحص ريغ لازت ال اهنإ .لهسأ ةقيرطلا هذه تناك اذإ مهي ال"

 ىه ةدوجلا .رمألا يف ام لك اذه .ئطاخ لكشب ريست نأب ءايشألل حامسلا نكمي ال

 وأ ةئيدر نوكت نأ رطخل ضرعتت هلامعأ نأ يف قرزأ صخش ركفي امدنع .مهي ام لك

 ؟ةدوجلا تضفخنا اذامل .ءىشث لك صحف بجي .فقوتت رومألا نإف .ةدوجلا ةضفخنم
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 تامس مهيدل نيسدنهملا نم هب سأب ال اًددع نإ لوقأ نأ دوأ ,ميمعتلا ةروطخ مغرو

 ال .ةدوجلاو عئاقولاب نومتهيو ءنويجهنمو ءنوقيقد مهف .قرزألا نوللاب ةزيمم

 ةينابايلا ةكرشلا ءاتويوت ةكرش نأ ليختأ يننكل ؛نيقيلا هجو ىلع فرعأ نأ يننكمي
 ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نيسدنهملا نم ةديج ةبسن اهيدل امير «تارايسلا ةعانصل

 "اذامل" لأست نأ اًمئاد كيلع بجي هنأ ىهو ةسايس اًضيأ مهيدل مهو .اهيفظوم نيب

 قرزأ جهن اذه نإ لوقأ نأ دوأ .ةلكشملا بل ىلإ لوصولاو ةدوجلا نامضل تارم سمخ

 .(قرزأ حلطصم هسفن وهو «ةينابايلا ةيلقعلا ىلإ ةفاضإلاب) يجذومن

 نق: نهرألا نع تيزلا نه ةفقي« فتكا: رق لكم ام اضكش نإ لوقت انوع كلذت
 .ةعقبلا نم صلختلاب هرمأ مث هيلإ برقألا صخشلا عيرقت وه رمحألا جهنلا نوكي

 يف .اهيلع قلزني امدنع أجافتي نيموي دعب نكلو ىسني مث ةعقبلا رفصألا ىري امنيب
 ليفلاب ةركشم .نفمت اهنأل كليلق نقدلاب نعشي هتكلو :ةفقنلا اهيأ سضفكلا) زي نبع

 .اهلهاجتي عيمجلاو

 ةيشحلا نأ وه باوجلا نوكي دق ”؟ةيتيز ةعقب دجوت اذامل" :قرزألا لءاستي دق نكل
 ةيشحلا موقت اذاملف" .قرزألا صخشلل ةيضرم ريغ «عبطلاب «ةباجإلا هذه .برسُت
 "؟انعنصم يف ةيعونلا ةئيدر تايشح انيدل اذامل" ."ةيعونلا ةئيدر اهنأل" "؟بيرستلاب
 الدب ةصيخر تايشح انيرتشا دقف اذل ؛لاملا يف رفوي نأ تايرتشملا مسق رابخإ مت دق هنأل

 "؟ةدوجلا نع لزانتلاو لاملا ريفوت انم بلط نم نكل" ."قلغلا ةمكحم تايشح نم

 ىلع لصحنس امبر .اهسفن لحب ةلكشملا موقتس امبر .اهب يضمي يتلا ةقيرطلا يه هذه
 .ةلكشملا لحل ءيش لمع متي مل ءال نكل ءأطخلا ببس لوح ريرقت

 نم الدب انيدل ءارشلا تايجيتارتسا ةعجارم وه قرزألا لحلا نوكي دق ةياهنلا يف
 .ضرألا ىلع بوكسملا تيزلا حسم درجم

 ءيش لك ىلع لوصحلل اقيمع صوغلل دعتسم قرزألا نأ وه ةياهنلا يف هدصقأ ام

 ./2100 ةبسنب اًمامت اًحيحص
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 مهيلع بجيف ام اًفيش نولعفيس اوناك اذإ مهنأ ءاقرزلا تايصخشلا ىوذ لداجي

 لكشب اهب مايقلا قحتست ال ةمهملا تناك اذإ ؛حيحص سكعلاو .حيحص لكشب كلذ لعف
 ام ٌةداع مهنأل اًرظن ءكلذ ىلع ةوالع .قالطإلا ىلع اهب مايقلا قحت قحتست ال اَذِإ يهف « «:حيحص

 بويعلا ىتح ؛اهنوفشتكي يتلا بويعلا ىلإ اًمئاد نوريشي فوسف .ءبذكلا مهيلع بعصي
 .ىيس لكشب مهيلع سكعنت دق يتلا

 اننكسم ريغن انك .الفط تنك امدنع يادلاو اهارجأ يتلا تاشقانملا حوضوب ركذتأ

 ةعيبطبو كلذ متت ام لك عم ةانارتم عن يدي ناك هةداعو «هرخكأ تفوق

 نوتأي نم قفاري ناك دقو ؛هسفنب لمعلا لكب موقي ناك -سدنهملا- يبأ نإف ءلاحلا

 .يصخش لكشب لزنملا ةيؤرل

 بويعلا عيمج ىلإ ةراشإلاب لزنملل ضرع لك أدبي هنأ نم ةجعزنم اًمئاد يمأ تناك

 دق ءالطلا ضعب نأ دكؤملا نمو ءكانهو انه نم تبرست دقل" .لزنملا يف روصقلا هجوأو
 امهب كاذو اذه نأل" .ىتدلاو تلءاست "؟كلذ مهل لوقت اذامل" ."ةكيرألا فلخ طقس

 نآلا ؟نيلمتحملا نيرتشملل كلذ ربخت نأ بجي له نكلو .ديكأتلاب" .يبأ باجأ ."لكاشم

 ."!لزنملا ءارش يف نوبغري الدق

 يتلا بويعلا ءافخإ عطتسي مل ءقداصو مرتحم صخشك وهف .ةلكشملا يبأ مهفي مل

 كلت نم اًريبك اًحير انققح ام اًردان اننأ ةقيقح عم شياعتي نأ هنكمي وهف .اهفرع

 .هب مايقلا بجي ام وه اذه هنأل ,لزنملا نأشب اقداص ناك هنكل .تاقفصلا

 "راسملا يف ئطاخ ءيش كانهف ؛ةطيرخلا عم راسملا قباطتي مل اذإ"

 مهف .ءاقرزلا تايصخشلل ةيمهألا غلاب اًرمأ ينالقعلاو يقطنملا ريكفتلا ربتعي

 ووذ عيطتسي ال ؛عبطلاب .قطنملاب نوئلتممو (ناكمإلا ردق) رعاشملا لك نم نودرجم
 نوبحي مهنكلو -كلذ عيطتسي دحأ ال- اًمامت مهرعاشم ليطعت ءاقرزلا تايصخشلا

 ريكفتلا نورّدقي مهنإ .تارارقلا ذاختا دنع ةيقطنملا ججحلا نومدختسي مهنإ اولوقي نأ

 ىلع رومألا ريست ال امدنع ةلوهسب طابحإلاب اوباصي نأ نكمي نكل هاّيلاع اًريدقت يقطنملا
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 .رعاشملاب ةقالعلا لك هلو قطنملاب هل ةقالع ال طابحإلاو .ماري ام

 تارملا نم دودحم ريغ ددعل ةمهملا سفن راركت مهنكمي نم مه سانلا نم ليلق
 مهيدل مهف .ءاقرزلا تايصخشلا ووذ عيطتسي املثم ةرم لك يف اًمامت اهسفن ةقيرطلاب

 دق اونوكي نأ ةطيرش ءكيكشت وأ لاؤس نود ةقدب تاميلعتلا عابتا ىلع ةديرف ةردق
 .ةيادبلا يف اهيلع اوقفاوو اهومهف

 اذإ .ىقطنم رمألا ءاًنسح ؟مامتهالا نادقف ىأ للملاب روعشلا نود كلذ نولعفي فيك

 ءارمحلا وأ ءارفصلا تايصخشلا نأ نيح ىفف ؟اهريغن اذاملف «ةنيعم ةقيرط تحجن

 ضخشلا نإف:ةقللاو نوره اوناك موثأ درج امد يف عفا ةديدس اكرر خودجتي دق
 .اًراركتو اًرارم ءيشلا سفن ديعي قرزألا

 دقل .هلزنم يف اًعم ثاثألا عطق نم ةعومجمل قرزألا صخشلا عضو ةيفيك يف ركفت

 .ءدبلا لبق اًديج هأرقي نأ عبطلاب هيلعف ,مدختسملل ليلد كانه ناك اذإ .هوتل اهارتشا

 أدبا :ةلوهسب كلذب مايقلا ىلع مهتردق نم نيقثاو ءارمحلا تايصخشلا ىوذ نوكي
 ةيقب يف دوجوم ىه ام ةيؤر ىلإ ىتح رظنلا نود اهعيمجتو ةفلتخملا ءازجألا تيبثتب

 ةعتملا ليبق نم نوكيس هنأب خرصيو ءيش لك رفصألا صخشلا جزمي امنيب .قودنصلا
 ةيؤر لعفلاب مهنكميو لبقتسملا يف نوشيعي مهنإ .هناكم يف ثاثألا عضي نأ ةريبكلا
 ةدئاملا شرفم عم مونلا ةفرغ نم نميألا رادجلا ىلع ةديدجلا ةنازخلل ةحضاو ةروص

 .ءيشلا ضعب يئاوشع لكشب اًعم ءازجألا لك نوعضي مهف .اهيلع ةليمج ةيرهزمو

 يقطنملا نم ودبي ثيح ةليلقلا ريماسملا ضعب نوعضيسو .دهجلا نم ريثكلا لذب نود

 رضخألا صخشلا موقي امنيب .ةنازخلا نم رخآ ءزج ىلإ نولقتني مث ءطقف اهعضو
 انسل اقح نحت ذإ :ةوهق يدكحيل ةحارعسا ةخأيو ظكاحتلا لع لفاهلا قودننصلا عضوب

 .انرمأ نم ةلجع يف

 روص نم ققحتيو «نيترم تاميلعتلا أرقيس ؟قرزألا صخشلا لعفيس اذامف
 يف روصلا عم قباطتت ةديدجلا ةنازخلا نم ةفلتخملا ءازجألا نأ نم دكأتيو ءءيش لك

 ءازجألا عيمج حسمب موقي -ةياغلل ةللبم ريغ- اليلق ةللبم شامق ةعطقبو .تاميلعتلا
 ةدوجوملا ريماسملا طقتلي .رابغلا ضعب اهيلع نوكي نأ لمتحملا نم نأل ةيانعب ةفلتخملا
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 اذإو) دوقفم ءيش يأ كانه ناك اذإ ةياهنلا يف أجافتي ال ىتح اهدعب موقيو قودنصلا يف

 ةنازخلا ليكشتب قرزألا صخشلا موقي ىتح يفاضإلا تقولا ضعب رمألا قرغتسي دق

 .ديألا ىلإ ةمئاق لظتس اهنأ نم دكأتلا كنكمي كلذ نم ءاهتنالا درجمب نكلو هب ةصاخلا

 "ليصافتلا يف نمكي ناطيشلا"

 لمعلا بحأ ىننألو .ىئانف يف ةفوصرملا ةحاسلا ديدجت تدرأ ءتاونس عضب لبق

 وأ .يسفنب ةمهملا هذهب موقأس يننأ تدقتعا ءموي لك ثدحتلا درجم لباقم يف ءيديب

 هقيرط يف ءاًماع نيعبس نم رثكأ هرمع ناك يذلا ءيدلاو ناك .اهنم ءزج لقألا ىلع

 .تقولا يف طغضلل تضرعت ىننأ ملعي ناك هنأل ةدعاسملل

 ىصحلا عضن نأ بجي ناك ءيوق ساسأ ريفوتل ذإ .لعفلا نود لوقلا لهسأ ام نكل
 ةصاخ دي ةبرع هعم ناك .ىصحلا لك اهب ةنحاش نم ةليلق تاظحل لبق ىبأ لصو .الوأ

 بجي هنأ عيمجلا ملعي ذإ .ةيداع ةفرجم عم كانه فقأ تنك اذامل مهفي مل .ةلئامم

 .هذه لثم ءايشأل ةصاخ فراجم مادختسا

 موقن نحنو تليخت .قيرطلا يف ىصحلا نم ةمخض ةموك تطقسأو ةنحاشلا تءاج

 بعتلاب رعشأ كلذ ىنلعج دقف ءاقداص نوكأ ىكلو ؛مايأ ةعضبل ىمامألا فيرجتلاب

 .يدحتلا ةهجاومل اًدعتسم لازأ ال تنك يننكل .اليلق

 مّيقو اهب رعشو اهمشو هعباصأ نيب ىصحلا ضعب طقتلا ؟يبأ نع اذام نكل

 مييقت يف أدب ,ةقفاوم هنأ ىلع هترسف يذلاو ءام توص رادصإب ماق نأ دعبو .اهتدوج

 .اهسفن ةموكلا

 مل .لعفي ناك اذام هتلأس .هطيحم غلبي مك ريدقتب ماقو .هديب لتلا عافترا ساق

 .هسافنأ تحت ماقرألاب متمت نكل ءبجي
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 نيثالث دعب ...مممه ...جردتلا «طيحملا يف راتمأ ةسمخو «نونامثو دحاو عافترا"

 تقداص .رمملا يف ىصحلا نم بعكم رتم 9.25 و 8.75 نيب ام كانه نإ لاق مث :"ةيناث

 .طيضلاب .ةيعكم راتمأ ةعست لعفلاب كانه نأب همالك ىلع

 ."ةنحاشلا ىلع اًيوتكم ناك دقل" :الئاق ترشأ .كلذ تفرع فيك اًككشتم ىبأ لأس

 .يدرف لكشب ىصحلا نم ةعطق لك دعي نأ ديري ناك اذإ هتلأس .اًبيرقت يبأ رثأتي مل
 .اًيرورض كلذ ربتعي مل هنكل

 ,ىصحلا ميوكتو ةئبعتو طغضب موقيو عقوملا يف يبأ لوجتي ناك ءتاعاس ةدعلو

 ءرابسمو «نازيم مادختساب ماق .ماري ام ىلع ءيش لك نأ دقتعي ىتح ءيش لك بتريو

 .أطخ يأ ثدحي ال ىتح .هل ةحاتملا لئاسولا لك يأ ءءامو

 لكل طبضلاب دحاو رتميتنس يه هليم ةبسن نوكت ردحنم ىلع ىصحلا عضو مزلي
 ناك ءتاءاشنإ سدنهم ناك هنألو ."كلذ لوقي باتكلا نأل" ؟لأست تنأ ؟اذامل .رتم

 بقاوعلا ام يردي نمف .طبضلاب .رتم لكل دحاو رتميتنس .بلق رهظ نع باتكلا فرعي

 ؟رمألا اذهب اًّمتهم ريغ تنك اذإ مجنت نأ نكمي يتلا ةميخولا

 ريغ يناثلا امأ .قيقد لوألا .اًبيرقت دحاو رتميتنسو دحاو رتميتنس نيب قرافلا لمأت

 اذإ نيرتميتنس ىلإ هعافترا لصي نأ نكمي "اًبيرقت دحاو رتميتنس" نإ ثيح .قيقد

 !ريبك فارحنأ ىأ ؛

 امدنع ثدح ام نكلو .؛هسفن ثدحلا عقاولا يف سيل ةصقلا هذه يف كحضملا ءيشلا)

 ثدح ام وه سيل اذه نأب لداح دقف .باتكلا اذه نم لوألا رادصإلا يف اهنع ىبأ أرق

 ىلع يوتحت تناك ةنحاشلا نأ اًضيأ ىعّداو طاقن دعى ةنصقلا ححلص نعل :لعفلاب

 ءاقرذ ةيصخش اذ" سل ةنأ لع اضيأ رضي هنأ امك .ناكمأ ةعشت سلو ءايعكم امهم 2

 :( امام

 زاهج لوح ء«ةينف ةلئسأ يأ كانه ناك اذإ لزنملا يف .ءيش لك عم اذكه نوكي وهو

 .مدختسملا ليلد رهظي ءلومحم فتاه وأ فيووركيم زاهج ىأ ةرايس وأ نويزفلت
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 نكي مل اذإ ءايشألا هذه اوبتك مهنأ دقتعت اذامل ....انه هلوقي ام اذه" :اًمثاد بيجي ناك

 ."؟ةقيرطلا هذهب رمألا متي نأ اهنم دوصقملا

 ىلع روثعلا ليحتسملا نم ؟تاميلعتلا ليلد عم لداجتت فيك ؟كلذ ىلع درت فيك

 نوكت امدنع اًضيأ يدلاو فقوتي) .يقيقحلا قرزألا صخشلا اهلبقي يتلا ججحلا

 .(كلذ اهب متي نأ بجي ىتلا ةقيرطلا ىه هذه نأل .لايمأ ةرشع اهرطق

 ىلع اًمئاد لصحي فوسو ؛اًدبأ عدخني نل وهف .ةحضاو جهنلا اذهل ةريبكلا ةميقلا
 ءيش لك صحف دق هنأ ملعي هنأل يلخادلا مالسلاب ىظحي هلعجي كلذ نإ .هنمث عفد ام

 .ةديدش ةقدب

 كنأ نم دكأتم انأف .ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نم صخش يأ فرعت تنك اذإ
 مهنأل امبر .ةياغلل نينزاوتمو نيثداه نونوكي مهف «ةيداعلا فورظلا لظ يف .ينقفاوتس
 .ةظحالملا تحت ءيش لك نوقبُي

 "بهذ نم توكسلا"

 نع فقوتلا يننكمي .ةملكلا هذه يفكت .ةيئاوطنالا يه كلذك ءاقرزلا تامسلا دحأ

 ةملك نولوقي ال مهتلباق نيذلا ءاقرزلا تايصخشلا نم ديدعلا .انه كلذ نع ثيدحلا

 ؟هنولوقي ام مهيدل سيل مهنأ ينعي اذه لهف .لاحلا هيلع ام اذه .عاد نود ةدحاو

 ىوذف' .ةياقلل نؤوطنم درجم مهذإ :قالطإلا عل ةءايقألا لوح" ءارآ عهيدل نسلأ
 كيتزألا بوعش مهتهبش نيذلا نوئداهلا نورقتسملا دارقألا مه ءاقرزلا تايصخشلا

 .ءاملا رصنع يأ ءرحبلاب

 .ءيش يأ ثدحي نأ نكمي حطسلا تحت نكلو ءجراخلا نم نوتداه مهنإ

 اذه ريثأت نكلو .يلخادلا ملاعلا يف طاشنلا ينعت اهنإ :تمصلا ينعت ال "ةيئاوطنالا"ف

 .اًنداه نوكي ام اًبلاغ
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 ءاقرزلا تايصخشلا ىوذ ثدحتي امدنع هايتناب عامتسالا ىه ىتحيصن ءماع لكشب

 .نولوقي امب اًديج نوركفي ام ةداع مهنأل هايلعف

 تايصخشلا يوذ سكع ىلع «مهنأل كلذ ءىرخأ ءايشأ نيب نم ؟نوتمصي اذاملف

 مهتيؤر مدعو ةيواز يف سولجلا نإ .مهيلإ عامتسالا ىلإ ةجاحلاب نورعشي ال ءءارفصلا

 تايصخش مهنوك نم رثكأ ,نوجرفتم «نوبقارم مهنإ .مهيلع هل ريثأت ال مهعامس ىأ
 نولجسيو نوبقاري ثيح ةعومجم ةفاح ىلع مهسفنأ اودجي نأ اًمثاد مهنكميو .ةيزكرم

 .لاقي ام لك

 كيدل نكي مل اذإ .ىباجيإ رمأ تمصلا نإف ءقرزألا صخشلا ميقل اقفو :اذه سنت الو

 قرزألا كولسلا لوح تاجاتنتسا

 مهنم ضعب ىلع تفرعت له ؟نآلا ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نع ءيش لك فرعت له

 ليصافتلاب امهمامتها نياتشنيأ تربلأو ستيج ليب نم لك مدختسا دقل ؟كتايح يف

 .سيار ازيلودنوكو رونوكوأ ياد اردناس اضيأ انيدل .امهحاجن ءانبل ةقيقدلا ةعيبطلاو

 وهف ؛يلاثملا قرزألا وه كيرت راتس نم كوبس ديسلا نإف ءيلايخلا ملاعلا نم ؛عبطلابو
 .تاكنلا ضعي كلذ للختي ناك ول ىتح .ركفلاو ةينالقعلاو قطنملا لك كلتمي

 اطدعإأ موك
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 از

 طاقن :اًمامت لماك دحأ ال وأ_ جعزملا رخآلا بناحجلا
 .....هنع ثدحتلا دحأ ديري ال ام فعضلاو ةوقلا

 يف مهمهف يف ةبوعص هجاون دق ءانلوح نم دارفأ دجوي .ءباتكلا اذه ناونع ىحوي امك

 ضغب «قالطإلا ىلع مهمهفن ال نورخآ صاخشأ كانه امنيب .ةمئالم ريغ فورظ لظ

 ال نيذلا كتلوأ مهف مهعم لعافتلا يف ةبوعص رثكألا امأ .فورظلا وأ فقوملا نع رظنلا
 قئال ريغ لكشب " نوفرصتي مهنأل ءاننوبحي )ل هع

 ةحضاو حبصت تافالتخالا تأدب

 يحيضوتلا مسرلا حضوي .ناولألا فلتخم نيب ةماعلا تافالتخالا ىرت نأ كنكمي

 متهي رخآلا ضعبلاو ءلكاشملاب متهت سانلا ضعبف .مهفالتخا ةيفيك نع الاثم يلاتلا

 ام اًيلاغ اذه .ناينأتم نارخآلاف ءفرصتلا وعيرس مهنم نينثا نأ نيح يفو .تاقالعلاب

 دوأ نكلو دعب ام يف اذه ىلإ دوعأس .هريغصو هريبك «يمويلا مهافتلا ءوس ردصم نوكي
 ةيساسألا كولسلا طامنأ حاضيإ يف ةقيقدلا قورفلا 50 ميدقتل ةصرفلا هذه منتغأ نأ

 .نول لك اهلثمي يتلا ةفلتخملا

 اذه ةيادب يف ينيع حتف يذلا ءروتس لثم ءىقمح صاخشألا وعدتس كنأ لوقأ ال انأ

 ىلع نيرداق ريغ نايحألا ضعب يف اًعيمج انفقو دقف ؛ةنامأ لكبو .ءكلذ عمو .باتكلا

 ةقيرط عم اًمامت ضراعتت ةقيرطب فرصتي اًصخش اندهاش وأ هانعمس قيلعت مهف

 .ىقمح مهنأ اندقتعا يلاتلابو .انفرصت
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 صخشلا نأ عبطلاب ينعي اذهو ."باوص ىلع اًمئاد" يننأ ريكفتلا اذه ضرتفي

 تاذ ميكح صخش لاق .ةبعص ةلأسم اهنإ .اًيئاقلت اخ وه .؛هكولس لكشو ءرخآلا

 اًضيأ ليمن نحنو ."اًنطخم نوكأ نأ بجي يننأ ينعي ال ءقح ىلع كنأل طقف" ةرم
 سفن ءاملع لداج دقو .مهيف روصقلا هجوأو نيرخآلا ءاطخأل صاخ مامتها ءاليإ ىلإ
 يتلا ءايشألا يه انلافطأ كولس يف ةمدصلل ةراثإ رثكأ اهدجن يتلا ءايشألا نأب لفطلا

 نم عون يأ ررقي يذلا نمف .كلذ لعفن مل ىل ىنمتن اننكل ؛انسفنأ يف اهدوجوب فرتعن

 ؟ةذِإ أطخلاو ناوضلا وه: كولسلا

 يقيقحلا "هيشيلكلا" تقو ناح

 رشب دجوي ال :ةقيقحلا يف نكل .اًيلعف ّنزحم ٌرمأ .يلاثم دحأ دجوي ال ءةيحان نم
 جذومن نع رارمتساب ثحبأ تنك .يبابش يف .بويع ىأ ءاطخأ نود دحأ ال ؛نولماك
 وأ لجرلا وأ صخشلا كلذ- ةايحلا يف يل اًدشرم حبصي نأ نكمي ىلعأ لثم ىأ هب ىذتحي
 اذهل رثأ يأ َرأ مل تلز ام .اًدبأ هدجأ مل يننكل -روصقلا هجوأ نم اًمامت يلاخلا «ةأرملا

 انيدل روصقلا هجوأ عم شيعن نحنف .لاحلا يه عبطلاب هذهو .يلايخلا يلاثملا ناسنإلا

 .ءايشألا نم ناكمإلا ردق ةدافتسالاب موقنو

 بكسي كلذك امه ئه ليف ىدح وم امتاشكيس نأ قاعوع نمت يرخلا ةزحات خف

 يف ةديفم نوكت دق يتلا ةمسلا نإ ؟همهف يف انلشف اننأ مأ هيف روصقلا هجوأو هبويع
 ثدحي لصاوتلا نأ ركذتن نأ مهملا نم .ىرخأ تالاح يف ةبسانم ريغ يه تالاحلا ضعب

 يننوري يتلا ةقيرطلا يه هذهف ءيف سانلا يأر ناك امهمو .يقلتملا طورشل اَقفو ةداع

 يغؤلاب ننكلا قلفتي اقناد لاشلا» نه امكو :اقح هوصقأ تنك مغ لقتل نكقم اه
 ةفصلا تناك نأ ءأطخلا فورا ىااةويغ ةديجلا تافصلا حبصت نأ نكميو .يتاذلا

 .اهتاذ
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 ةيساسألا كولسلا طامنأل عيرس ضرع

 مهنإ .رمألا مزل اذإ رومألا مامز يلوتل ءادعس نم رثكأ ءارمحلا تايصخشلا ووذ نوكي

 نوحيصي مهنإف «كلذ يف نوعرشي امدنع ءكلذ عمو .ققحتتو ثدحت رومألا نولعجي

 نوبضغُي ام اًبلاغ مهو .مهعم لماعتلا بعصلا نم نوكي نأ نكميو مكحتلاب نيسووهم
 .اًراركتو اًرارم سانلا

 نم جازم نونّسحيو نيعدبمو نييلسم ءارفصلا تايصخشلا ووذ نوكي نأ نكمي
 فوس .ةدودحم ريغ ةحاسم مهحنم متي امدنع ,ءكلذ عمو .مه نمع رظنلا ضغب مهعم

 يف لوخدلاب صخش يأل اوحمسي نلو «ةفرغلا يف دوجوملا نيجسكألا لك نوكلهتسي
 .لقأو لقأ لكشب عقاولا مهصصق سكعت فوسو «ةثداحملا

 اًدج نوعتمم مهنأل نيدودولا ءارضخلا تايصخشلا يوذ عم عكستلا لهسي امنيب

 ةالابماللا ةياغ يف اونوكي نأ نكمي ءظحلا ءوسلو مهنكل .نيرخآلاب قدصب نومتهيو
 .هعم لماعتلا بعصلا نم حبصي ةياهنلا يف اققوم ذختي ال صخش يأف .ضومغلاو

 .نيرخآلا يف ةقاطلا ددرتلا لتقيو ءايلعف مهفقوم فرعت ال تنأف

 نإ .اوملكتي نأ لبق نوركفيو نوئداهو نويليلحت مه ءاقرزلا تايصخشلا ىوذ امنيب

 نيرداق اوسيل نم لك اهيلع مهدسحي ةفص كش الب يه ءودهلاب ظافتحالا ىلع مهتردق
 ءاقرزلا تايصخشلا يوذل يدقنلا ريكفتلا لوحتي ا .كلذ عمو .كلذب مايقلا ىلع

 اًموبشم حبصي نأ ءيش لكل نكمي ثيح .ةلوهسب مهلوح نم باوجتساو كشلا ىلإ

 .اًريرشو

 .ةنيعم كولس طامنأ فعض طاقنل صاخشألا كاردإ ةيفيك لوانتأ :ةيلاتلا ماسقألا يف

 موقأ امدنعو .ةلوهسب اهمهف ةءاسإ نكميو ةساسح ةقطنم هذه ءلاحلا ةعيبطب

 كلذل .ىضوفلل رومألا هيف ضرعتت نأ نكمي يذلا ناكملا وه اذه نوكي .دارفألا بيردتب

 ىلع وه نمو قح ىلع وه نم .يئارلا نيع يف ريثكلا كانه نأ كردت نأ كيلع أرقت امدنع
 ىتح ءاهل نيرخآلا كاردإل ان ءاهنع ثدحتأ ىتلا كولسلا طامنأل ىفصو نإ ؟أطخ

 .اًمامت فلتخت لوقلا وأ لعفلا بحاص صخشلا ةين تناك ول
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 ميقي نول لك نأ وهو ةفلتخملا ناولألاب قلعتي ام يف ديكأتلاب هفرعأ دحاو ءيش كانه
 ميخضت ىلإ ءارفصلاو ءارمحلا تايصخشلا يوذ نم لك ليمي .ةفلتخم قرطب هسفن

 ,رورغلا نم اًعون مهيدل نإ ثيح .ءفعض طاقن مهيدل سيل مهنأ نودقتعيو مهتوق طاقن
 الدب نكلو بويعلاب نولغشني ال مهنأ ةقيقح ىلإ مهحاجن نم ريبك ءزج ىزعي امبرو
 ظافحلا نكمي ال كلذ نأ حضاولا نم نكل .راسلا ريخلاو صرفلا نع نوثحبي كلذ نم

 .تقولا رورمب هيلع

 طاق وب ها ريفا و فاقززلا :كاسفتعلا قاوذ لاين امك هذ اع قلد دز نيككحلا نعت
 يفق ايدكف, ةحدتكاو يفاوهلاو ميكرو امامك. ئلفاطكو فااحجلا: ضي قون عيفعتم

 نوموقيو اهدض نينصحم نايحألا ضعب يف نودبي مهنإف «مهيلإ ةيباجيإ تاقيلعت

 .ةياغلل رمثم ريغ اذه نأ حضاولا نمو .ريبك أطخ هب ثدح ءيش ىلإ عوضوملا رييغتب

 ؟ءديلل نودعتسم نحن له ءانسح

 ؟ءارمحلا تايصخشلا يوذ ىلإ رظنُي فيك

 ةروص ىلع لصحت دقف .ءارمحلا تايصخشلا يوذ نع نيرخآ اًصاخشأ تلأس اذإ

 !ةأجافم نم اهل اي .اهسفنل ءارمحلا تايصخشلا اهيطعت ىتلا ةروصلا نع ةفلتخم

 .انتيقب نم رثكأ ىقمحب نوطاحم مارغسلا تاصخشلا يردوا نهافلا قف ويطل

 .ءارمحلا تايصخشلا يوذ نأشب نآلا ىتح هتأرق ام ىلع صاخشألا نم ديدعلا قفاويس

 نوكي ال امدنع اذه نع نوربعي ام ةداع مهو .ىرخأ تاقيلعت اًضيأ تعمس ىننكل

 مين نولوقو عهدي ايم اكناو:ةداكلا ةعانل ىوفكي هنأ ةقروقلا ف زيكألا صخشلا

 نوركفت ام اولوق" :اننوربخي ام اًمئاد ءنينسلا رم ىلع .ةقيقحلا اوعمسي نأ نوديري
 صخش عم نخاس شاقن فصتنم يف كسفن دجت كلذ لعفت نأ درجمب نكلو "!هيف

 يوذ نم ديدعلل اًمامت اًديدج اًبلاغ نوكيس نآلا هأرقتس ام نأ ينعي اذه .بضاغ رمحأ

 صخشلل طاقنلا هذه حاضيإ ىلع اًرداق اذم ريثكلا نكي مل ذإ .ءارمحلا تايصخشلا

 .ةقاطلا نم ريثكلا قرغتسي رمألاف .لبق نم رمحألا
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 نييناودع صاخشأ درجم مه ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإ سانلا ضعب لوقي

 ؛نيروبص ريغو «نوعزعزتي ال مهنأ ىلع مهيلإ رظنُيو .نيرورغمو «نيفرجعتم

 نويناودعو مكحتلاب نوسووهم مهنأ ىلع مهيلإ رظنُي ام اًيلاغ هنأ امك .نويروتاتكيدو

 .نوينانأو

 صاخشألا نع نوئتدحتي سانلا نأ تعمس ىننكل ءةرورضلاب حيحص اذه نأ دقتعأ ال

 ذإ .اًحيدم لمحت ال ةروصلا تحبصأ ةأجف .ةاغطو نيروتاتكيدك رمحألا كولسلا يوذ

 .ىيسلا هبناج نع دولوملا ميعزلا فشكي

 ةرورضلاب هنأش نم اقباس ليق امم ءيش ال :اذه لوقأ نأ يل اوحمسا .ءدب يذ ئداب

 ىلإ .تاقالعلاب هنم ماهملاب اًمامتها رثكأ هنأل ءرمحألا كولسلا اذ صخشلا جعزي نأ

 "؟اًليلق رومألا عيرست كنكمي الأ ؟اليوط اًنقو قرغتسي ءيش لك اذامل"

 جورخلا يف بغري صخش يأ ىلع قلطُي نأ نكمي ال ؟لوقت نأ عيطتست اذام انسح

 قرغتست امدنع .روبص ريغ هنأ ريغ رخآ ءيش يأ اًمدق يضملل يميظنت راطإ يأ نم

 نصح وو ادكيس محلا نهخشلا ناف :ةنافلل ةليوظ اتفؤ ةداتقملا ةيمسزلا تاوخقلا

 .اًيلعف رمألا زجنِّيس يذلا صخشلا نع ةعرسب ثحبيو رارقلا يعناص تايوتسم

 ,ديكأتلاب .ةليمجلا يتنيدم يف رورملا ةكرح وه ينهذ ىلإ ردابتي يذلا لوألا لاثملا
 امدنع ىنطولا طسوتملا نم رثكأ ضرما نع ةلجع يف مه نييلحملا ناكسلا نم ديدعلا

 نع ثدحتن اننأ امب نكل -عوضوملا اذه لوح تاءاصحإ كانه- ةرايسلا نودوقي

 انأ انك .نرويب ىعدُي تاونس عضب لبق يل ليمز نع كربخأ نأ دوأ ءرمحألا كولسلا
 لئاسو تناك ثيح .اهلوحو ةنيدملا يف ةسيئرلا لقنلا ةادأك ةرايسلا مدختسن نرويبو

 ببسب نايحألا بلغأ يف هتصخر دقفي نرويب ناك دقو .اليوط اًنقو قرغتست ماعلا لقنلا
 .ةعرسلا دودحب قلعتي ام يف ام دح ىلإ ررحتملا هجهن
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 اليم نيرشع وحن دعب ىلع بتكملا ىلإ ةلحرلا تناكو «ةنيدملا جراخ شيعي ناك دقل
 رمألا قرغتسي نأ نكمي ناك نكل ؛ديجلا مويلا يف كلذ ناك .ةقيقد نيعبرأ وحن قرغتست
 :ةغاسلا فصتو ةغاس ةلوهس

 هنأ هيأر ناك .رورملا ةكرح قفدتل اقفو هتدايق طبض ةرورضب نرويب رعش ام اًردان
 انه ةروشنملا ةعرسلا دودح تاتفال نإ .ةيرورم ةدعاق لك هعابتال ببس يأ دجوي ال

 تناك دقل .هيلع قبطنت مل .تايصوت بلاغلا يف تناك -اذكهو ؛نوتس ءنوسمخ- كانهو

 !ةراكسلا ةنادقةنقك امه: وفرعن ال نيذلا نضاختشألل ةذوحوم

 نم اًناجنف لوانتن ءالمزلا ضعب عم بتكملا يف اًسلاج تنك ءتارملا ىدحإ يف

 تناك ةتيدللا: نأ ول امك ترعش داه نحت ىلإ ةزيطختلا نورملا ةلاخ شقانت امثنم ةوهقلا

 كردي نكي مل .هنع ثدحتن انك يذلا ام نرويب فرعي مل .يرورم ءاشتحا افش ىلع

 يف ةئيس نكت مل رورملا ةكرح نأ رعش ؛كلذ نم سكعلا ىلع .قالطإلا ىلع ةلكشملا

 ناكملا يف هترايس دوقي ناك ام ةداع هنأ حضتا « .اًليلق رثكأ ةانلأست امنت .ةريخألا ةنوآلا

 هذهب اًريثك عرسأ رمألا ناك :ةليم نيكالخ نم نثكأل قيوطلا لاوط تالقاحلا ضضخلاا

 كنكميو لي .هب ةلكشم ال رمألا اذه نأ دكأ دق نرويب نأ ىلإ رمألا لصو لب .ةقيرطلا

 رمألا هفلكو .هلعف ام اذهو .تالفاحلل صصخملا ناكملا يف ريسلا يف كارتشاب ىظحت نأ

 .رهشلا يف اًرالود 140 وحن

 اذه لك قحتسي ناك رمألا نكل ءاّبيرقت عيباسأ ةعبرأ لك ةطرشلا هفقوت تناك

 دقل .تامارغلا وه رمألا هفلك ام لكو !هرفو يذلا تقولا رادقم ليخت طقف .ءانعلا

 .ةديج ةقفص تناك اهنأ رعش

 امك اًمامت نوملعي مهنإ .رمحألا كولسلا لمعي فيك مات حوضوب ةصقلا هذه رهظت

 رسأ نوكي رمألا نأل اًرظن .ءكلذ عمو ؛دعاوقلا كاهتنا أطخلا نم هنأ عيمجلا ملعي

 مه ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإ .لاح يأ ىلع كلذب نوموقي مهنإف ؛ةقيرطلا هذهب

 .ةمهملا زاجنإل طقف :مهاياونب كركذأ نأ دوأ ءىرخأ ةرم نكل .دعاوقلا قرخب نوروهشم

 قلعتي املاط ءرصتخم قيرط ذاختا يف ةلكشم ءارمحلا تايصخشلا ووذ هجاوي ال

 لصتس .دعاوقلاو حئاوللا عم ءيرجلا لماعتلا اذه عم هنإ ذإ .رومألا زاجنإب رمألا

590 



 نونوكي ام اًيلاغ ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإ لوقأ نأ دوأ امك .عرسأ لكشب ديكأتلاب

 تقولا يف .عورشملا ةداعإ مهناكمإب لظيسف ءام أطخ ثدح اذإ هنأ ةجردل نيعيرس

 .لعفلاب ثدحيس ام ةقيقح رخآ صخش يأ فرعي ال ءهسفن

 "!اًبضاغ تسل انا !خرصأ ال انأ"

 ىري :ةرشابمو ةحيرص ءارمحلا تايصخشلا ىوذ اهب لصاوتي يتلا ةقيرطلا نألو
 اًدامتعا ءروصتلا اذه فلتخي هسفن تقولا يف نكل ءيقطنم اذه .ةيناودع اهنأ نوريثكلا

 «لاثملا ليبس ىلع .ةيوقلا ءارمحلا تايصخشلا يوذ رظن تاهجو ةيحض حبصي نم ىلع

 يف ماري ام ىلع نوكت يتلا ةهجاوملا نم عونب فرصتن نأ لوبقملا ريغ نم .ديوسلا يف
 اًجهن مهيدل نكل «نادلبلا هذه يف رثكأ نورجاشتي سانلا نأ لوقأ ال انأ .اسنرف وأ ايناملأ

 .تاعازنلا هاجت ءيشلا ضعب اًفلتخم

 اونوكي نأ ىلع سانلا عيجشت متي لمعلا نكامأ نم ديدعلا يف .ليخت طقف

 ىلع هريسفت لهسلا نم ؟اًقح اذه ينعي اذام ."حتفنم لصاوت مهيدل"و نيحيرص

 سيلأ ,هيف ركفن ام لوقنو ضعب عم انضعب نيقداص نوكن نأ بجي اننأ ينعي هنأ
 ةمظنم يأ نوكت يكلف ؛زاتمم اذه .حيرصو حوتفم راوح كانه نوكي نأ ديرن ؟كلذك

 .ةمهملا ءايشألا لوح رشابم لصاوت كيدل نوكي نأ يرورضلا نم «ةلاعف

 نم كلذ لبقتسي وأ ؟اقح حيرص لصاوتب اًيعيبط لماعتي نأ عيطتسي يذلا اذ نمف

 .ًادبملا ثيح نم .دحأ ال :باوجلا ؟راوطألا بيرغ حبصي نأ نود نيرخآلا

 اذه سيل ؛مهل ةبسنلاب .عبطلاب ءارمحلا تايصخشلا يوذ نع رظنلا ضغب اذه

 كنأ حضاولا نم ؟لاع فقس ىلع لوصحلا نع ىتح ثدحتن اذاملف" .ةيمهأ اذ اًفيش

 ةقيقحلاب كتهجاوم متت نأ ؛اقهرم اذه نودجي سانلا نم ريثك "!كيأر طقف لوقت

 .اهيقلت يف ةيوعص هجاوت تنك اذإ اقهرم نوكي دق ٌرمأ وه رارمتساب

 ع
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 نوكت نأ نكمي له ؟اًًيتادعو اًددهُم رمحألا كولس ربتعن نايحألا ضعب يف اذاملف

 لوح ىتح شاقنلاو لادجلا نوبحي مهنأ ؟روفلا ىلع نوملستسي ال مهنأ رمألا ةقيقح
 نوعضيو ,مهتاوصأ نوعفري فوس مهنأو ؟ةمهم اهنأ اودجو اذإ ةريغصلا رومألا

 ؟مهيساني كلذ ناك اذإ ةلواطلا ىلع مهتضبقب نوبرضيو «سانلا باقر ىلع مهفويس

 ؟ةحاقوب مهسفنأ نع نوربعي نايحألا ضعب يف مهنأ

 :يلاتلا ويرانيسلا ليخت

 أدبت .عيباسأ ىتح امير وأ ءهيلع لمعت مايأ ةعضب تيضق ءيش :عورشم كيدل

 له ؟نوكي نأ هتدرأ ام ردقب ديج وه له ؟كلمع يف تحجن له ؛كسفن يف كشلاب

 هنأ فرعت صخش يأر بلطت نأ بجي له مأ ءنآلا وه امك ليمعلل هراهظإ ىلع قرجت

 ؟ةقداص ةباجإ كيطعيس

 نأ كاردإلا مامت كردت تنأ .ةصرفلا زهتنتو ءرمحألا صخشلا كلذ دعب يتأي مث

 ثحبت تنأو .اقداص نوكيس -راجلا وأ معلا نبا وأ قيدصلا وأ جوزلا وأ- ليمزلا اذه

 د ل را ا نجلا قر 1 نو نم .ةوطخب ةوطخ ةيلمعلا هل

 .ةليوطلا ةدملا كلت لك كثدحت نم مئس دقل ءكلذ بناج ىلإو هيأر وه ام لعفلاب

 .اًديج دس كلا ال 00 را ,ةءاقكيب كتتكسأ 6 عمو

 ."ةياهنلا ىلإ ةلادقلا نس و لع 20ج يلف تحب هنا دقن دقتعأ اذنه ع لقا

 سؤبلاب رعشت اًديحو ككرت دقل .كلذ نم رثكأ ءيش يأ يف ريكفتلا نود رداغي مث
 .كنول ناك امهم ءمطحتلاو

 ,ةلحرملا هذه يف ؟ةيقيقحلا ةايحلا يف اذه ثدحي نأ نكمي له ؟هيف خلابم قدر اني

 لباقت مل عقاولا يف تنأف .مهل دوجو ال نيئيسلا صاخشألا ءالؤه لثم نأ دقتعت تنك اذإ

 اوملعت مهتلباق نيذلا ءا.محلا تايصخشلا يوذ نأ وأ .اًيقيقح رمحأ اًصخش اًقلطم

 .نيقداص ريغ نونوكي فيك
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 اذام ؟اًمامت هنأش نم ليلقتلاو ام صخش ميطحت نم ضرغلا وه ام .رمألا يف ركف

 اعداَنص انأر ثنلط نقل تنلظ اه: لوقا طنخلاب ةكاك اهنإ ؟نهكألا نهخشلا:اناؤت ةقاك

 !اًقح

 ةوكأ نل" هاضنأ تفضأ كنأ لمكحملا نم لك “كبار: وهام" ظيضلا لق :تلقدقلا

 "از ههسم نك '"ةريحألا نسكتشلا لوقي "ات راحتتا" /"اطيخم"/ ؟اكيؤج" /"اًنيخاَغ

 يف كتقثو امبر ءةايحلا ديق ىلع ىقبتس كنكل .ةحارصلا نم اًيشحو اًنافوط تقلطأ دقل

 صخشلا لذبي امدنع هنأ اهل رصح ال تارم تحضوأ دقف ءاًيراشتسا ىتفصب

 يتلا يوني ال ةلامس نوكو هل ةلسنلاب مهن ةفهق' ناشي ةقانتملا لك ةردمألا
 عضت نأ بجي الف «عازنلا نم اًقئاخ تنك اذإ .ةيشحو ةفصاعلا نوكتس ءانسح؛اهنع

 قلخي ال وه .تاعازنلا عم ةلكشم هيدل سيل رمحألا صخشلاف .فقوملا اذه يف كسفن

 انيس اًنيش نوكت نأ نكمي ال رخآلاو نيحلا نيب ةشعنملا ةرجاشملا نكل «يعوب عازنلا

 .لصاوتلل ىرخأ ةقيرط درجم اهنإ ؟كلذ دقتعت الأ

 عازن يف لوخدلا درجمب هب مايقلا كنكمي ءيش أوسأ نإ :شماهلا ىلع ةحيصن
 .ةريطخ لكاشم كل ببسي نأ نكمي كيتكتلا اذه .عجارتلا وه رمحألا صخشلا عم

 .قحال تقو يف كلذ نع ديزملاب ثدحتنسو

 "!هلعفت (ال) ام ىرأ نأ عيطتسأ ؟كانه لعفت اذام"

 ةجاحلا نإ لوقن نأ اننكمي ؛:ةطاسبب ؟ةرطيسلل ةجاحلا عقاولا يف ينعت اذام نكل

 امإ ةيق:دجاوتت فقوم لع ةزطيسلا ىلإ اهيف درقلا عاتحي: ةرهاظ: يه ةرظيسلا/لإ
 ةرطيسلاو مكحتلل تاجايتحا مهيدل نيذلا كئلوأ رعشي ام اًبلاغ ا وأ تاعومجم

 نولواحيسو ءام فقوم وأ ةعومجم عم مهسفنأ فييكت ىلإ رارطضالا ءازإ حايترالا مدعب
 ةعئاشلا كولسلا لاكشأ دحأو .كلذ بنجتل ةعونتم تايجيتارتساب قرطلا ىتشب نايتإلا
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 ىلع ظافحلا لجأ نم .مهلهاجتو نيرخآلا ةعطاقمو ءرارمتساب ثدحتلا وه كلذل

 .ةتداحملا ىلع ةرطيسلا

 :ةياغلل نوفرجعتم مهنأ ىلع ءارمحلا تايصخشلا يوذ ىلإ رظنُي نأ حجرملا نم
 مكحتلاب سيل نكلو ءمهلوح نم يف مكحتلاب نومتهم مهنأ ىلإ ةراشإلا مهملا نم نكلو
 اهيف مكحتلا وأ ليصافتلا ىلإ هابتنالا نإ) فقوملا لوح ةددحملا ليصافتلا لك يف

 ءارمحلا تايصخشلا ووذ رعشي نأ مهملا نم نكلو .(هب مهماهتا اننكمي اًئيش سيل

 ضعب نأشب تاءارجإ ذاختا نومزتعي فيكو صاخشألا هلعفي ام يف نومكحتي مهنأب
 .ةددحملا تالكشملا

 صخش يأ نم اليلق رثكأ نوفرعي مهنأب داقتعا كانه ؛ةرطيسلل ةجاحلا هذه بلق يف

 نم دكأتلل مهلوح نم لك نوبقاري فوسف ءلضفأ نوفرعي مهنأب نورعشي مهنألو .رخآ
 نأ وه رمحألا صخشلل ةبسنلاب كلذ يف ةزيملا .حيحصلا رمألاب نوموقي اًعيمج مهنأ
 مكحتم هنأ رعشي صخش لكف :حضاو وهف بيعلا امأ .هبولسأ قفو متت اهلك ءايشألا

 اصع لمحيو تارارقلا رخآ صخش ذختي امدنع ديج رمأ هنأ سانلا ضعب دقتعي .هيف

 .رارفلا طقف نوديريو دويقلاب نورعشي نيرخآلا نكل «ةدايقلا

 ةيصخش اذ نيطسوتملا نيريدملا يه ةكرش يف تلمع ؛تاونس ةدع لبق

 .(قرزألا كولسلاب صاخلا مسقلا عجار ؛اليلق ءاقرز ام اًعون اًضيأ تناك) .ةياغلل ءارمح

 يأ اهيدل نكي مل .ةياغلل اًعتمم 27 1 :نيفظوملا ىلإ ماهملا لكوت امدنع تناك

 ماهملا ضعبب فيلكتلا يف ةديج ىتح تناك دقل لب ؛ةنيعم ءايشأ نع يلختلا يف ةلكشم

 تناك اهنأل ءكلذ عمو .اًبعص نييذيفنتلا نيريدملا نم ديدعلا هدجي رمأ وهو «ةعتمملا

 اهنأ ينعي اذه ناك .ةيلمعلا ةسرامملا يف .لمعلاو ريكفتلا يف ةياغلل ةعيرس تناك .ءءارمح

 ةمهملا زاجنإ متي مل اذإو ءام صخشل ةددحم ةمهم لكوت نأ دعب تقولا ضعبل رظتنت
 يف دنبلا اذه ىلإ ينعم لا فظوملا لصي امدنعو .اهسفنب اهذفنتو ةطاسبب بهذتسف ءاًروف

 لوصولا متي ملو ثدحي اذه :ةظحالم .لعفلاب مت دق هنأ اًيلاغ فشتكيس .هماهم ةمئاق

 .دعب يئاهنلا دعوملا ىلإ

 ريثكب لضفأ لمعب تماق دقف ءءاقرز-ءارمح ةيصخش تاذ تناك ةريدملا هذه نألو
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 ؛ةعرسلا ىنعي رمحألاف .ةصرفلا ىلع لصح اذإ فظوملا هب موقي نأ نكمي ناك امم

 اًمدظن فظوملا ءطخ داقتنا نكي مل ءظحلا ءوسل .ذيفنتلا يف ةيلاع ةدوج ينعي قرزألاو

 ليضافتلات قلعتي مق اقيقذ:ناك ةزيدملا هذه:نم:قوزألا ءومحنا نآل اًرلخنو,:هكؤدح.ق

 ام وهو .اًدج ةفينع اهرابتعا مت دقف «ةلوهسلا ةديدش تاداقتنا رمحألا ءزجلا ردصأو

 .يلاتلا مسقلا ىلإ اندوقي

 "مامتهالل ةراثإ رثكأ نوكت نأ يندعاسيس نكل ؛كب متهأ نأ لواحأ"

 تايصخشلا ووذ ءىرخأ ةرم .كلذ دقتعأ ال ؟اًمامت رعاشم نود نم اًصخش تليباق له

 صخشلا نأ املاط :كلذ يف سأب الو .ةيجذومن تاقالع يوذ اًصاخشأ اوسيل ءارمحلا

 عم رمحألا صخشلا ثدحت اذإ نكلو .كيدل يذلا زيكرتلا سفن هل هعم لصاوتت يذلا

 هيلإ رظنُي نأ نكميف ءرضخألا وأ رفصألا لثم .حضاو لكشب تاقالعلاب متهي صخش
 .يناسنإ ريغ وأ رعاشملا نم درجم هنأ ىلع

 .ةيصخشلا ىتبرجت نم لاثمب اذه حضوأ نأ يل اوحمسا

 جاعزإ يدافتل ,تايباجيإلاب أدبأ يننأ ظحال) اًمئاد هردقأ تنك قباس ليمز يدل ناك

 فرتحم قيدصك اًريبك اًمارتحا هل ّنكأ تلز امو (!ةياغلل يديوس انأ ؛دحأ باضغإ وأ

 اًبيصع اًنقو فيرخلا ناك .ةكرشلا يف ةبعص ةرتفب رمن انك ءتاونس عضب لبق
 دقل .اًريثك عوبسألا ةياهن تالطع يف لمعن انكو .ةرخأتم لايلو ةليوط مايأ :اًينضمو
 انكو .ةياغلل نيدهجم انك دقل .انتالئاع انكهنأو ءاضعب انضعب انكهنأو ءانسفنأ انكهنأ

 .ةحيرمو ةئداه سامسيرك ةلطع اقح قحتسن

 ,دئاسو ىلع انسلجو انتيذحأ انعلخ دقل .يناباي معطم يف ةلطعلا ءدبل انجرخ اهنيحو
 ةفئاق لإ افران يح دومتلا ينووسلا بولجألاكو عدت اسك لمجم اهم نك ناك
 مل ؛عبطلاب .هبلط يف نورخآلا ركفي ام ىلإ رظنن انك -هسفن تقولا يف- امنيب ماعطلا

 .رخآ صخش يأ هرتخي مل ءيش بلط يف انمظعم بغري
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 .هيف ركفي ناك امب حّرصو ةمئاقلا ىلع ةعيرس ةرظن ىقلأ دقف .نرويب ءانثتساب
 امبو .دعب اوررقي مل نيذلا كتلوأ نم رجضلاب رعش ام ناعرسو نآلا اًزهاج ناك دقل
 دق يتنبا تناك «تقولا كلذ يف .ةثداحم أدتبا دقف ءام ءيشب مايقلا ىلإ ةجاحب هنأ

 .ايلوضف نرويب ناكو ءىرخأ ةسردم ىلإ تلقتنا

 تئجوف "؟ةريغصلا يسال لاح فيك ؟ةديدجلا ةسردملا عم رومألا ريست فيك"

 نويع نأ تظحال «ةيناث نيرشع ىحن دعب .هربخأ تأدبو ءيتنباب همامتها نم رورسب

 اذامل :لوقي هنأكو ههجو ىلع ريبعتب معطملا لوح رظن .ةلئاستم لوجتت تأدب نرويب
 ؟اذه يل لوقي

 ديرأ ال .يتعيبط فرعت تنأ .ينفرعت تنأ :لوقي هنأكو اهترسف ةماستباب يلإ رظن

 :اًمامت فلتخم ءىش نع ثيدحلا أدن ام ناعرسو !كلذ نع ثدحتأ ْنَأ

 امبرو لب ءاليلق حيرجتلل تضرعت دق يننأ رعشأ نأ ضرتفملا نم ناك «ةداعلا يف

 ةصاخ ؟اذكه ةياغلل رعاشملاب يلابي الأ صخش يأل نكمي فيك ذإ .ةناهإلل ىتح

 ؟وه هنع رسفتسا ءىش نع رخآلا صخشلا ثدحتي امدنع

 ىلع ال ؟نيرخآلا صاخشألا رمأل متهي ال مأ رعاشملا مدعنم نرويب نأ ينعي اذه له

 ءيش لك نأ كردأ امدنع نكلو ءرخآ صخش يأ لثم ردقلا سفنب متهي هنإ .قالطإلا

 ةانق نأ نلعأ ةداتعملا هتقيرطبو .مامتهالا ةطاسبب دقف يتنبا عم ماري ام ىلع ريسي

 نط اقر كوم هنن ارق اطقم تيودور مقمتمو يلح نأ نك ديف نساقلا | نق ناصتحلا

 .هب رعش ام طبضلاب لاق ءام دح ىلإ اهل ىنعم ال

 وه نيعم كولس ءارو نم دصقلاف .انه تاروصتلاو تاريسفتلا نع ثدحتن اننأ ركذت

 رمألا زواجت طقف تدرأ اًيصخش انأ .رخآ ءيش وه نيقلتمك نحن هل رظنن فيكو ؛ءيش

 .دمع نع صخش يأ ءاذيإ اًدبأ ديري نل هنأ ملعأ تنكو .اًديج نرويب فرعأ يننأل ,هتمرب

 ويقال ةرصتمةللذ قيوكل ذلق ككل تو قم نمانلا رع اكساع وأ الحف نوكن امدخعا ام

 ىلع اًمفدو ًءاخس مهتلباق نيذلا صاخشألا رثكأ دحأ هنإ ءعقاولا يف .دمع نود ثدحي

 .اذه مهفت يكل هفرعت نأ طقف كيلع .قالطإلا
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 ؟يتنبا نع نرويب لاؤس ىلع ضرتفملا حيحصلا باوجلا نع لءاستت دق

 .ةيفاك نوكت نأ نكمي تناك "ماري ام ىلع ءيش لك" ةرابعو

 "اًعيمج مكنيب ىوقألا انأو .ةوقلا ىلإ جاتحي رمأ وه كدحو نوكت نأ"

 دقو ."انأ" ىنعت ىتلاو ," 880" ةينيتاللا ةملكلا نم "18015612 ةيتاذلا" ةملك ىتأت

 ضاخيشألاو (نيرورغملا):نييتاذلا صاخشألا نيب اهن اكون :كلذ قاع ةاثيءاكوقل :انيواس
 جعي ملاعلاف .كلذك مه نيذلا انملاع يف سانلا نم ريثكلا كانه ءلاحلا ةعيبطب .نيينانألا

 سيلو هيلع رظنُي امك كولسلا نع انه ثدحتن اننأ ركذتت نأ كديرأ ءىرخأ ةرم .مهب

 .ةيلعفلا تامسلا نع ةرورضلاب

 ل مهقن ن د رمح ِ ودي دفد ع 1 ختي اذامل مهفن نأ اننكمي ءرمحألا صخشلا اهب لصاوتي ىتلا ةيفيكلا ىلإ انرظن اذإ

 :رورغم ىأ ينانأ هنأ ىلع نوريثكلا مهيلإ

 ."حارتقالا اذه لبقن نأ بجي اننأ دقتعأ" ٠

 ."ةمهملا هذه دير"

 ."هيف ركفأ ام اذه" »

 ."ةديج ةركف يدنع" .٠

 ."؟أطخلا ةقيرطلاب مأ يتقيرطب رمألا اذه لعفنس له" ٠

 .هب دهعتي ام لك لعف ىلع رداق هنأ عمتسيس نم لك ريخيس .هحلاصم لجأ نم لتاقي

 لّمحملا مالكلا نم عونلا اذه نأ ءءارضخلا تايصخشلا يوذ ةصاخو .ءسانلا ضعب دجي

 تايصخشلا يوذ عم ةفصلا هذه نوكراشتي مهو) .حيرم ريغ تاذلا لوح زكرمتلاب

 .(يوق رورغ اضيأ مهيدل نيذلا ءءارفصلا
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 اننوك نع فلتخي نييدارفنا اننوك نأ ملعن نحن .ضعبب انضعب ينتعن نأ انملعت اننكل
 ,لثمألا جذومنلا وه نواعتلا .ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل ضعبل انضعب جاتحن اننأو .ءايوقأ

 امدنعرورغلا وأ ةينانألا ليبق نم هنأ دقتعن كلذل .نيدقع نم رثكأل كلذب ترشب دقلو

 نودعاسي مهنأ نم نودكأتي مهنإ .طقف مهسفنأ نع ءارمحلا تايصخشلا ووذ ثدحتي
 رخآ صخش ىلع سودلل دادعتسا ىلع نونوكي ام اًيلاغو .نيرخآلا ةدعاسم لبق مهسفنأ

 .ةدحاو ةجيتنلا ىقبت نكل ءيعوب كلذ نولعفي ال دق .مهسفنأ مدقتل ةصرف اوأر اذإ

 ءزجك اذه نوري مهو .تاشقانملا يف نيزئاف ءارمحلا تايصخشلا ووذ جرخي ام اًبلاغ

 رخآ صخش لك نأ نودكؤيسو نوفرعي نم لضفأ اًمئاد مهنإ .ةثداحملا نم يعيبط
 مهنأ يف ةقيرطلا هذه ةجيتن لثمتت .مهرورغ ةقيرطلا هذهب فرصتلا مئاليو .أطخ ىلع
 ال نأل تامولعملا نم مهعنم متيو :مهوهركي نأ صاخشألل نكميو .ءاقدصألا نودقفي
 صاخشألا عيمج نأ نوررقي دق ءكلذ ةظحالم درجمب مهو .ةعومجملا يف مهديري دحأ

 .ىقمح نيرخآلا

 لوانت ةلواط ىلع نيسلاج اوناك صاخشأ ةتس نم اًدحاو تنك ءتاونس عضب لبق

 نكي مل هنأ ءءاقرز-ءارضخ ةيصخش وذ لجر ينربخأ ءنزحلا ضعب عم .ءاشع ةبجو
 .هقتاع ىلع لمعلا بحاص اهاقلأ ىتلا تاَنلوؤْسللا لمحت عطتسي مل .ماري ام ىلع

 ةيرعتم هاوي ناكو هوساوي يذلا لدقكلا لذعلا نع نيكي ةزيدش ظوحضا قهردت
 طسق ىلع لصحي مل اذإ هنأ ملعي هنأل هيلع طغضلا نم ديزم يف اذه ببست .اليل مونلا يف
 ةسلاجلا ؛هتجوز تلواح .هلمع ءادأ هيلع بعصلا نم نوكيس .ةكتناه ةليل يف ةحارلا نم

 مدق .ناكملا ف صخش يأل حيرم ريغ ديكأتلاب عضولا ناك .اهجاعزنا ءافخإ ؛هبناجب

 هنأ هداقتعا ةيفيك لوح ةرذح ةلئسأ بناج ىلإ ةعجشم تاظحالم ةلواطلا ىلع عيمجلا

 .عاطتسملا ردق انمعد نع اًعيمج انربع دقل .بعصلا فقوملا سكع ىلع اًرداق نوكي دق

 يفكي ام عمس دق رمحألا صخشلا ناك ءقئاقد رشع دعبف .رمحألا صخشلاا ءانثتساب

 .ةياهنلا يف رجفناو

 .ًًريثك وكشت كنأ دقتعأ" :سمشلا لثم اًمامت اًحضاو رمحألا صخشلا ليلحت ناك

 نل ؛اًريثك نوقلقي سانلا نأ دقتعأو ءاًضيرم اًدبأ نكأ مل .كبتار بسكب موقت طقف تنأ
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 نكنل .ءاسملا كلذ يف ةيلاع ةيونعم ةلاح يف دحأ نكي مل ؛عبطلاب !ءاشع نم هل اي

 نزوطاحم مهنأ اًمئاد نودقتعي نيذلا مه ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإف ؛نيقداص

 .ىقمحلاب

 ؟ءارفصلا تايصخشلا يوذ ىلإ رظنُي فيك

 ههريسفت ىه اذه ؛ىرخأ ةرم .لئاه لكشب نويباجيإو .نويلسم ,نوكحضم
 لصحت دقف ءءارفصلا تايصخشلا ي 50 نيرخآ اًصاخشأ تلأس اذإ امأ .صاخلا

 .نآلا ىتح هتأرق ام عم سانلا نم ريثكلا قفتيس .ءيشلا ضعب ةفلتخم ةروص ىلع

 يوذ لأست نأ صاخ لكشب عتمم رمأل هنإو .ىرخأ تاقيلعت اًضيأ عمستس كنكلو

 ةلابم ةقث وذو .يحطس «ينانأ وه رفصألا صخشلا نإ نولوقيس .ءاقرزلا تايصخشلا

 .نوئيس نوعمتسم مهنأو اًريثك نوثدحتي مهنإ رخآ صخش لوقيس امنيب .سفنلاب اهب
 حبصت ةأجفو .نيلابم ريغو نيتتشم اونوكي نأ نكمي مهنأ ةظحالم كلذ ىلإ فضأ
 .ةعئارلاب تسيل ةروصلا

 .نيرمأ دحأ ثدحي نأ نكمي ؛تاقيلعتلا هذه ءارفصلا تايصخشلا ىووذ عمسي امدنع

 رمألا .ةسرش ةجحب درلا يف نوعرشيس ىأ ملألاو ديدشلا نزحلاب نورعشيس مهنأ امإ
 صخشلا بيذعت ىلإ تاداقتنالا هذه نم يأ يدؤي نل ءتقولا رورمب هنأ وه لهذملا

 هيمسي دق ام هيدل ءىرخأ ةيحان نمو ,ئيس عمتسم هنإ «ةيحان نمف .اًريثك رفصألا
 هحور عمو «ةيساقلا ءازجألا ىسني ةطاسبب هنإ .ةيئاقتنا ةركاذ سفنلا ءاملع ضعب

 .روصق ىأ بويع يأ هيدل سيل هنإ هسفنل لوقي نأ لهسلا نم هنأ دجي ةيباجيإلا

 ١ اوناك ول ىتح ؛هعم ءارفصلا تايصخشلا ووذ حفاكي ام ىلع ةرظن يقلن انوعد
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 ءاوفرعت نأ نوديرت !يل ثدح ام ىلإ اوعمتسا ؟كانه دحأ نم له ..اًبحرم"
 ."'؟كلذك سيلأ

 نوديج نولصاوتم مه ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأ ىلإ ترشأ ءلصفلا اذه ةيادب يف
 برتقي ال ثيحب كلذك مهو .اًدج نولاّعف نولصاوتم مهف .نآلا كلذ رركأ نأ دوأ .ةياغلل

 تاملكلا ىلع روثعلا يف ءارفصلا تايصخشلا يوذ ةلوهس نم ىرخألا ناولألا نم يأ

 ,ةلوهسب يتأي رمألاف .ةصق نووري اوناك ول امك ثدحتلاو مهسفنأ نع ريبعتلاو

 فورعملا نم .كلذب رهبنتو بجعُت نأ ىوس كنكمي ال ثيحب ءءانع نودو ةطاسببو
 رتوتلاو بلقلا ناقفخ مهباتني ذإ .نيرخآلا مامأ ثدحتلا نوبحي ال سانلا مظعم نأ

 اًبيرغ كلذ ربتعي اذه امنيب .نيرخآلا مامأ ىقمح مهسفنأ لعج نم بعرلاو «قرعتلاو
 اًرمأ سيل نيرخآلا مامأ ىقمح مهسفنأ لعج نإ .ءارفصلا تايصخشلا يوذ ىلع اًمامت

 هوزواجتي نأ اًمئاد مهنكميف ءثدحي نأ حجرملا ريغ رمألا اذهل ناك اذإ ىتحو ءاًحورطم

 .ىرخا ةيلسم ةياكحب

 اًمئاد كانهف هيف ديج تنأ ام نع رظنلا ضغب ذإ .اًدج اًديج رمألا نوكي دق كلذ عمو

 ةصاخو ءدحلا اذه ءارفصلا تايصخشلا يوذل سيل نكل .كاوق هيف روخت ٌتقو ؛دح
 اذإ .ثيدحلا نع اوفقوتي نأ اًدبأ مهل ثدحي نل ذإ .مهتاذب ىعو مهيدل سيل نيذلا كئلوأ

 كلذ ةيمهأب دقتعي دق دحأ ال نأ ةقيقح امأ .ةلوهسب ىتأي وهف ؛هولوقيل ءيش مهيدل ناك

 اهل ةيمهأ الف .هنولوقيس يذلا

 ديج وه ام لعفب موقي وهف ؛صاخشألا مظعم لثم اًمامت رفصألا صخشلا فرصتي

 نيذلا ءارفصلا تايصخشلا يوذل اهل رصح ال ةلثمأ كانهو .ثدحتلا ديجي ىهو .هيف

 ثدحيسو فيعضلا عامتسالا نم ةريبك ةعرج فضأ مث .ةثداحملا ىلع اًمامت نورطيسي

 .قيش لصاوت

 .دودحملا ريغ لعفلا اذه بيسب لئاه لكشب نيزفتسم نوحبصي سانلا نم ريثك

 "ىظفللا لاهسإلا"و "ةرثرثلا" لثم تاحلطصم نإ .ةينانأ هنأ ىلع هيلإ رظنُي ام اًبلاغو
 ١ .ءارفبصلا تايصحشالا ا شيصخ ةحرألا نع ايفا تمت
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 امدنعو .قالطإلا ىلع ءيش يأ نع نوكت نأ نكمي ؛ةركف نع ريدملا ربعي .تاعامتجا
 ةركفلا نوززعيس ءارفصلا تايصخشلا يوذ عيمج نإف «تاقيلعتلل تقولا نيحي

 نأرق يئاللا ءاسنلل لوقأ نأ دوأ) .ةصاخلا مهتاملكب امبر ءطبضلاب ءيشلا سفن راركتب
 ولعفم اذان( ةاقإلاب نم رؤكذلاب الدق ككأ كولتفلا اذه نأ ةقيقحل كردف ىتنإ اذه

 كل اولوغي نأ قكمي منيف ءائناقو» مهققفاوم ىلإ اورتشي نأ مهللا نه :الوأ :انسح ؟كلذ

 تيرتشا دق تنك .ةعومجملا تايمانيد سردي ةرادإ قيرف عم تنك ءتاونس عضب ليق

 تقولا ددحأ نأ ىننكمي ناك ءاذه مادختسابو .فيقوتلا ةعاس عم اًًيولخ اًفتاه يوتل
 ١ .ةكومحملا ق ندحش نكييا وشك ىذلا

 اذ ,تاعيبملا ريدم ءرتيب ناك .ةعبسلا هئاكرش برقأو يذيفنتلا سيئرلا ةفرغلاب ناك
 لودج ىلع ةرشع عست لصأ نم طقف ةدحاو ةطقن هيدل ناكو اًقح ءارفص ةيصخش
 .لامعألا لودج نم ؟0 5.3 وحن لثمي اذه .1:19 ةبسن ىلع ةصحاف ةرظن قلأ .لامعألا

 هيدل رتيب ناك .حضاو طمن رهظ ام ناعرس نكلو .عامتجالا يذيفنتلا سيئرلا حتتفا
 يب ةصاخلا فيقوتلا ةعاس تمدختسا دقل .لامعألا لودج يف اًبيرقت دنب لك لوح ءارآ

 بهذ امنيب ءلعفلاب حيحص اذه .معن .تقولا نم 6990ل ثدحت دقل .هتيأر امب تشهدو

 .هسفن يذيفنتلا سيئرلا كلذ يف امب :نيرخآلا ةعبسلا ىلإ تقولا نم 06

 امبر كنأل :ءباتكلا اذهب اًعيرس تررم دق نوكت اميرف .ءءارفص ةيصخش اذ تنك اذإ

 نوكي فيك نآلا نولءاستي عيمجلا .لداع ريغ لاثم اذه نأ تدقتعاو كسفن ىلع تفرعت

 نكمم اذه ؟لماك لكشب ةثداحملا ىلع ةرطيسلا دحاو صخشل نكمي فيك .اًنكمم اذه

 رظنلا تاهجوو ءارآلا ميدقت يف لكاشم مهيدل سيل ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأل

 ووذف .ال مأ عوضوملا نع ءيش يأ نوفرعي اوناك اذإ امع رظنلا ضغب ةديجلا ةروشملاو

 قثبنت امدنع نإ ؛مهتردق عم لماعتلا يف يخس بولسأ مهيدل ءارفصلا تايصخشلا

 .ةطاسبب مهمف نوحتفي .مهسأر يف ةركفلا

 سفن امه لمعلاو ركفلا نإف ءارمحلا تايصخشلا يوذل ةبسنلاب هنإ سانلا لوقي
 مالكلاو ركفلا نأ ةركف حرتقأ نأ دوأ ءءارفصلا تايصخشلا يوذل ةبسنلاب امأ .ءيشلا
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 ريغ ةدام نوكي ام اًيلاغ نيرخآلا عم ءارفصلا تايصخشلا ووذ هكراشتي ام .ناطبارتم

 نوكي دق .ديكأتلاب .[مهمف يأ] مههوجو ىلع ةريبكلا ةحتفلا نم راهنت اًمامت ةزهجُم
 اًديج ودبي هنأ وه اًعادخ رثكألا رمألا .كلذك نوكي ال ةداع هنكل ءاًديج اًسوردم اًمالك

 ثيحب راكفألا ميدقت نع ام اًفيش ءارفصلا تايصخشلا ووذ فرعي ذإ .اًمئاد ةياغلل

 ذخأت نأ كنكميف ءديدحتلاب صخشلا اذهب ةفرعم ىلع نكت مل اذإو .اًمتاد ةعئار ودبت

 .ريطخ أطخ وهو ؛اًحيحص هلوقي ءيش لك

 سانلا مهلي نأ نكمي .تلق امكو ءاًمهلمو اًيلسم رفصألا صخشلا نوكي ام اًبلاغ
 ىنستي ىتح اظقيتم نوكت نأ بجي ؛هعم ةثداحم ءارجإ ةلاح يف نكلو .ةديدج راكفأب

 ,عامتكالا ىهنت ةطاحسمي وأ ؟ةعزشب: قيلمتت قدح نأ ةسافنا ةخانم نأ نيل

 ."!ماظنلا عبقي ةيئاوشعلا لخاد نكل ءاًّيوضوف ودبي رمألا نأ فرعأ"

 ةفيرط مهيد سل مهنكل .نولمهم مهنأب ءارفصلا تايصخشلا ووذ فرتعي داكلاب

 كانه ناك اذإ .المم اًرمأ ةمظنم ةقيرطب لمعلا نودجي مهف .ءايشألاب مايقلل ةيعيبط

 ةمظنأ ةطساوب مهيف مكحتلاب روعشلا وهف ءءارفصلا تايصخشلا ووذ هبنجتي ءيش يأ

 :ةقباك

 لك ركذت نكمي ال .حجني ال يذلا رمألا وهو .كسأر يف ءيش لك ءاقبإ يف لحلا نمكي

 ال مهنأ مهلوح نم دقتعي يلاتلابو ءارفصلا تايصخشلا ووذ ىسني اًمتح كلذل ءءيش

 متي مل يتلا عيراشملاو .ةيسنملا ةيئاهنلا ديعاوملاو ءاهتيوفت مت يتلا تالياقملاف .نولابم

 .ءارولا ىلإ نودوعي ال ؛ةمهملا نم مهئاهتنا درجمب مهنأ ببسب اًعيمج يه اهنم ءاهتنالا
 .ىرخأ ءايشأ عم نولماعتي .يلاتلا عورشملا ىلإ نوزفقي .مامألا ىلإ نوبهذي

 بحي الو .ليصافتلا يف اقيقد نوكت نأ ىلإ ًةداع جاتحت ءعورشملا مامتإل تنأف
 نيمتهم ريغ مهنإ لوقب رماغأ نأ ىتح .ليصافتلا ةعباتم ءارفصلا تايصخشلا ووذ

 .ةضيرعلا طوطخلاب ىوس نومتهي ال مهف .ساسألا نم ليصافتلاب

 مهنإ .ءايشألا ءدب يف اًدج نيديج ءارفصلا تايصخشلا ىوذ نوكي ءماع لكشب
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 نيشدتو ءدب مهنكمي ءمهفرصت تحت هل دودح ال عادبإبو ءرداصملاو ةليحلا وعساو
 ءاهنإ بلطتي ذإ .ءايشألا نم ءاهتنالا يف نيعراب اوسيل مهنكل .عيراشملا نم ةفلتخم عاونأ

 .ءارفصلا تايصخشلا ىوذ اهكلتمي ام اًردان زيكرتلا ىلع ةردق 10096 ةبسنب ءيش يأ

 مهلمع نأ نودقتعي مهنإ .نولمهم مهنأ دقتعن مث نمو ؛مامألل نوضميو نومأسي مهف
 ل نوقلقت اذام ؛يهلإ ايف .ةيافكلا هيف امب ديج

 ةئيلم ةقيثولا نأ وأ صيمقلا نم ىلدتت طويخلا ضعب نأ ةقيقح نإ !ةياهنلا يف ماري ام

 .ةديدج ءايشأ يف ريكفتلا لثم ةمهم تسيل ةيئالمإلا ءاطخألاب

 نولشفي نيذلا فراعملا نم ليلقلا ىدل .ةفلتخملا تالاجملا نم ديدعلا يف اذه رركتيو

 ناك امهم ؛دعوملا يف اوتأي نلو نورخأتي اًمئاد مهف .تقولاب رمألا قلعتي امدنع نولئافتم
 فصنلاو ةعباسلا وأ ةعباسلا ةعاسلا يف ناكأ ًءاوسف .هنوحرتقت يذلا تقولا وأ داعيملا

 نع نوثدحتي امدنعو ءداعيملا نع رظنلا ضغب اًمتح نورخأتيس مهف .مهي ال .ةنماثلا وأ

 سمخ ىلع اليلق ديزي ام ىلإ ةقيقد نيعبرأو سمخ نم رخأتملا مهلوصو نورربي ؛كلذ

 نإ ؛مهي ال اذه نكل .كلذ نوقدصي لعفلاب مهنإف .تقولا نم ةرتف دعيو .ةقيقد ةرشع

 .ءاسملا يف ام زربأ نوكيس مهدوجو نأل ربصب انتيقب رظتنيس

 ."!هسفن تقولا يف تاركلا لكب بعللا يننكمي ءاورظنا"

 مهنإ .زيكرتلا نع ءارفصلا تايصخشلا يوذ زجع نع اليلق ثدحتن نأ جاتحن
 قدصي ال يذلا حاتفنالل ىبلسلا بناجلا وه اذهو .ةديدج براجتل اًمئاد نودعتسم
 ريثكلا كانهف :ةديدجلا تاعابطنالاو راكقألاو ءايشألل ءارفصلا تايصخشلا يوذ ىدل
 !ةديدجلا ءايشألا نم

 .ءارفصلا تايصخشلا يوذل ةبسنلاب "ديج" ةملكل ةفدارم "ديدج" ةملك نألو

 انقيدص دقفي فوس .كلذ فالخ .تقولا لاوط ديدج ءيش ثدحي نأ لضفألا نمف

 ءيش لك لبقو ءاهتاسبالمو ءاهلمكأب ةصقلا ىلإ عامتسالا هنكمي ال وهف .زيكرتلا رفصألا
 ,هل ةبسنلاب اًعتمم سيل رمألا ءلعفلاب ةلص تاذ نوكت دق يتلا قئاقحلاو ليصافتلا

 .هزيكرت دقفيسو
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 نمكت نكل .اهب بعليل ىرخأ ةرك يمري هنإ .رخآ ءيش ةطاسبب ؟كلذ دعب لعفي اذام
 «تقولا نم ةرتفل ءاوهلا يف اهب ظافتحالا ىلع اًرداق نوكي دق هنأ يف تاركلا هذه لك ةلكشم

 نلاقي كلذ نم ةلديو :يسانملا تقولا ف خيحصلا قودكصلا قف اههضو عيطتسواالا ككل

 ثبعلا أدبي امبرو لب .رخآ صخش نضح ىلإ ءاوهلا يف ةرثانتملا تاركلا طقاستتو ةفرغلا
 دوجوملا صخشلا عم ةشدردلا ًادبيس وأ هب صاخلا رتويبمكلا زاهج وأ لومحملا هفتاهب
 نل اًدحأ نأ اًدقتعُم «ةيادبلا يف ءودهب كلذ أديي .تاعامتجالا دحأ يف هدوجو دنع هيناجب

 مل اذإ نكلو .اًمامت عيمجلا بضغي ذإ ؛عبطلاب حيحص ريغ اذه نكل .ءيش يأ ظحالي

 ءارفصلا تايصخشلا ووذ نوكي انه .ةطاسبب رمتسي فوسف ءيش يأ صخش يأ لقي

 ىتح مهتاسرامم يف نورمتسي ذإ .دودحلا رابتخا يف نوديج مهنإ .راغصلا لافطألا لثم

 .ةءاسإلاب رعشي رفصألا صخشلا نإف ؛عبطلابو .كلذ نع ربعيو ام صخش بضغي
 ...نأ طقف دارأ دق وهف

 نم ريثك يف ةعرسب للملاب ءارفصلا تايصخشلا ىوذ اهب باصي يتلا ةقيرطلا نإ

 ءانثأ ليلقلا يبيرختلا كولسلا نم ريثكب ربكأ بقاوع اهل نوكي نأ نكمي نايحألا
 .ةعباتملاو ةرادإلا لثم ةيمويلا ةطيسبلا ءايشألا يف نيديج اوسيل مهف .تاعامتجالا

 يف نإ .ىتلل هتلق ام نوضراعيس ءارفصلا تايصخشلا يوذ مظعم نإف .ةداعلاك

 كلذ لثمي دقف «ةعباتملا ىلع ةردقلا ىلإ انرظن اذإ نكل .انه ىتح دايسألا مه ءمهرظن

 .تاعورشملل لاعفلا ذيفنتلل اًريطخ اًديدهت

 نيريثملا صاخشألاب ءيلم يكيمانيدو ديدج قيرف نيوكتب مق !ميظع ءديدج عورشم

 له - ميهافملاو راكفألا ريوطتيو ءيش لك ميظنتب مق .لعفلاب كلذ ققحت - مامتهالل

 ةعرسلا نم ريبك رادقم ىلع لوصحلل ةيادبلا يف مهنب لمعا !لعفلاب كلذ تلعف ؟حزمت

 عورشملا يف ثدحي ال وأ لعفلاب ثدحي ام ةعباتم نإ ؟كلذ دعب نكل .رومألا ريس يف
 نكمي الف .ثدحي نل اذهو ءلمم اذهو ءءارولا ىلإ رظنن نأ ينعي اذه .ةياغلل ملؤم رمأ

 لضفي هنإ .ةعباتملل ةيافكلا هيف امب اًريثك هزيكرت ىلع ظفاحي نأ رفصألا صخشلل

 .عورشملا زاجنإ يف طقف قثي نأو سانلا يف ةقث هيدل نوكت نأ مهملا نم هنأب هسفن عانقإ
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 ةانق يف تاعيبملا ىبودنم بيردتب موقأ تنك امدنع ةرم تاذ كحضم لاثم ثدح

 تلمع ةيكذ ةياش ةازما ءتاعيبلا لوؤس ىدحإ عم تسلح (ةريبك ةيزاجك ةكووزفلا
 تحفاك نأ دعب- اهكولس طمن يف بويعلا ضعب انددح دقل .ةريبك ةيراجت تاقفص

 ةطخ عضو يف نآلا تأدبو -ةديج نوكت نأ نكمي ةئيسلا تافصلا ىتح هنأب يعانقإل
 .يصخشلا اهروطت يف اًمدق يضملا ةيفيكل

 ةعاسلا نأل مويلا كلذ يف أدبت نأ عطتست مل ؟أدبتس ىتم :ىلوألا ةطقنلا يف راهنت تأدب

 ناك اذل ءتاعامتجالاب اًئيلم ناك دغلا مويو .رهظلا دعب ةثلاثلا لعفلاب تزاتجا دق تناك

 ؛لبقملا عوبسألا امير .حجرم ريغ ناك رمألا نكل ءلبقملا عوبسألل رمألا ليجأت اهيلع
 لبق ةارابملا رسخت تناك دقل .ىرتسو ديعاوملا ةركفم ىلع ةرظن يقلتس اهنإ تلاق ثيح
 .ًادبت نأ ىتح

 ."!انأ !!انأ !انأ"

 مهنكل ؛نيرخآلا نم رثكأ نيينانأ ةرورضلاب اوسيل ءارفصلا تايصخشلا يوذ نإ
 لكشب نوثدحتي مهنأل .مهراوح ببسب بلاغلا يف ؟اذاملف .كلذك نودبي ام اًمئاد

 مامتهالل نيريثم نورخآلا صاخشألا نوكي ال امدنعو .تقولا لاوط مهسفنأ نع يساسأ

 اوعطاقيل نولخدتي فوس ءارفصلا تايصخشلا يوذ نإف «ةيافكلا هيف امب قيوشتلاو

 نايحألا نم ريثك يف يذلاو ؛قيوشتلاو مامتهالل ةراثإ رثكأ ءيش وحن هنوهجويو ثيدحلا
 .مهسقنأ نوكي

 ةكرش عم رمتؤم لالخ هتفداص يذلاو فاتسوغ ىعدُي يذلا نيعئابلا دحأ ركذتأ

 ءرفصألا كولسلا يف اًحاجن لقألا بناوجلا لك فاتسوغ رهظأ .تاونس عضب ذنم ةيودأ

 هسفن ىوس ءيش يأ نع ثدحتي مل وهف .كلذب ةيارد ىلع نكي مل هنأ ةلكشملا تناكو

 رمتؤملا دوقي ناك يذلا وه ناك ول امك فرصتي ناكو ءاًردان الإ اهب ماق يتلا ءايشألاو

 تقولا نم ةرتفل مهتسارد نكلو ءصاخشألا ءالؤه عم لماعتلل يقرط يدل .انأ سيلو

 .ام اًعون اًريثم اًرمأ نوكت ىلوألا ةحارتسالا لالخ كابلكلا ضف يكول لدعأ نأ ليق

 بيجي ,ةعومجملا ىلع الاؤس اهيف حرطأ ةرم لك يف :ةلثمألا ضعب يه اهو
 كلذ نكم مل اذإ اذه هعكراشمو ةظارختا ىلإ ريشت ةعيرسلا هتاباحإ تاك: فاسو
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 رهظت ىتلا ءايشألا ةطاسبب لوقي ناكو .ءاره نع ثدحتي ناك ام اًبلاغ هنأ ةقيقحل

 .اهنم باسني ةطاسبب ءيش لك ناكو .هسأر يف هراكفأب ظافتحالا عطتسي مل .هسأر يف

 لاجم ىلإ ةطاسبب ىنحنا .هنم الدب فاتسوغ ءالمز دحأ ىلإ ىهابتنا تهّجو امدنعو

 .ثيدحلا يف رمتساو يتيؤر

 مهتوعد ةطاسبب- ةفرغلا يف نيددحم صاخشأ ىلإ ةلئسألا هيجوت يف تأدب امدنعو

 ؟كلذك سيلأ ءشهدم رمأ .لاح يأ ىلع بيجي نم وه فاتسوغ ناك -مسالاب

 ,كلذك سيلأ ؛هلوقتس تنك ام اذه" :نيفس لأسي مث تقولا نم ةرتفل ثدحتي ناك

 اذه ىلع فاتسوغ رمتساو .اذه ىلع داتعا دقل .ًءاتسم هسأر نيفس زهي ."؟نيفس

 ةوجف كانه تناك املك ثدحتي ناكو ؛هحبك نم نكمتأ نأ لبق حابصلا لاوط لاونملا
 .تمصلا نم ناوث عضب ىأ

 ةقيقح هرابتعا بجي ناك هلوقي ناك ام لكو ثدحتلاب صخش يأل اًدبأ حمسي مل
 .نيرخآلا رشع ةعستلا صاخشألا يف ريكفتلا ىتح نود ةفرغلا ىلع رطيس دقل .ةيليجنإ

 صخش يأ ىدل نكي مل نكل .يرجي امب ةيارد ىلع اوناك عيمجلا نأ وه كحضملا ءيشلاو

 ,مهنويع يف سأيلا نم ليلقب ىهجو يف اوقدح دقل .فاتسوغ مامأ فوقولل ةمزاللا ةقاطلا

 ْ :هتاكسإل ةقيوط:سدل نوكت نأ لمأ لع

 نأ دقتعي هنإ الئاق ءككلذ عيمجلا عمس ثيحب ؛.حوضوو ةحارصب نلعأ .ءادغلا ءانثأ

 عامس درجم ةعومجملا ةيبلغأ تهرك .ةطقنلا هذه دنع .ماري ام ىلع ريسي ناك رمتؤملا

 هعم لخدتأ نأ يلع ناك :مهتاناعم نم مهذاقنإلو .هلمحت اوعاطتسا داكلاب .هتوص

 ميدقت ةيفيك ةشقانم دنع رثكأ هملعتت فوس ءىش وهو .ةوهقلا ةحارتسا لالخ ةعرسب

 ١ .ءارآلاو تاظحالملا

 ."!رمألا ركذتأس تنك .اذبأ كلذب ينربخت مل تنأ"

 نوعمتسم مهنأ وهف ؛رخآ ءيشب ءارفصلا تايصخشلا يوذ فصن نأ انل ناك اذإ

 ىتلا ةقيقحلا هذهل ةربتعم ةلثمأ اومدق عبطلابو- نوديج نوعمتسم مهنإ مهتلباق نيذلا
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 ؛ساسألا يف مهنإ .ةتطخم تناك يتلا يه مهتركاذ نوكت امبر نكل -اهراكنإ نكمي ال

 نيزختلا ففرأ ىلإ قيرطلا لوط ىلع ام ناكم يف نكل ءاًديج نوعمتسي مهنأ نودقتعي
 دقفيو مضي ةظاسس هكوعحسم ام لك «ءافذلاق

 تايصخشلا يوذ مامتها مدع ةيفيكب قلعتي هنإ .ةركاذلاب رمألا قلعتي ال ءال نكل

 نأ نوعيطتسي مهنأ نوملعي مهنأل نورخآلا هلوقي امب نايحألا نم ريثك يف ءارفصلا
 ءايشأ يف ريكفتلا يف نوؤدبي ذإ ؛زيكرتلا نم ةلاح يف نولظي ال مهنإ .مهسفنأب كلذ اولوقي
 .ثدحتلا نوديري مهنإ ؛عامتسالا نوديري ال مهف .ىرخأ ءايشأ لعف يف نوؤدبيو ءىرخأ

 .ةعتمم ءايشأب مايقلا طقف اهب نوبحي يتلا ةقيرطلا يف اًمامت نويلوفط اًضيأ مهنإ
 .مهناذآ نوقلغي مهنإف ,ةلمم ةيداع ةثداحم ىأ ةصق ىأ نايب درجم كانه ناك اذإ

 نوكت دق مث ؛ةعتمملا ةيغالبلا ةباطخلا يف ةيبيردت ةرود ذخ «جالع كانه «عبطلاب

 ميدقت كنكمأ اذإف .رفصألا كليمز وأ ككيرش وأ كقيدص هابتنا بذج ىلع اًرداق اهنيح

 ةغالبلاف ءاليلق لوطأ ةرتفل لقألا ىلع اًسلاج لظيسف هاًعاتمإ رثكأ ةقيرطب كتلاسر
 .نوعمتسي نيرخآلا لعج نف يه لب ثيدحلا نف تسيل

 يذلا ام طبضلاب فرعت تنأف ءرفصأ هنأ ةلحرملا هذه يف تكردأ قيدص كيدل ناك اذإ

 نع ثيدحلا يف أدبيو همف حتفي ءثدحتت تنأ امنيب ةلمجلا فصتنم ىفف .هنع ثدحتأ
 !ةفيقحلا7ف نكل :ةلمم ةظاسرب نك ذقل 251 4ةنيمن هتركاذ لهف::امامت فلظخم هيك

 .ةريبك ةطرو يف لعفلاب حبصنو ةلداعملا ىلإ ةئيس ةركاذ فضأ

 لضفأ نيعمتسم نونوكي ام اًيلاغ عمتجملا يف اقح نيحجانلا صاخشألا نم اًريثك نإ

 لعفلاب نوفرعي مهنإ .نوعمتسي ام ردقب دمع نع نوثدحتي ال مهنإ .ماعلا طسوتملا نم
 هلوقي ام اوعمسيو اوتمصي نأ ةطاسبب مهيلع ءرثكأ اوفرعيو اوملعتي يكلو ءهنوفرعي ام

 تايصخشلا ىوذ جاتحي ءيش اذه .ةديدجلا ةفرعملا باعيتسال ةقيرط اهنإ .نورخآلا

 ؛اًمامت مهنم اًسوئيم مهرابتعاب مهيلإ رظنُي نكي مل اذإ لضفأ لكشب همهف ىلإ ءارفصلا
 ىلإ عامتسالا ءلاثملا ليبس ىلع ءمهيلع بجيف .يصخشلا مهومن يف نيدلبتم طقف ىأ

 ةبعص ةلاسر اهنأ درجمل اهوضفر اذإ امأ .ريخألا مسقلا اذه يف اهتمدق ىتلا ةلاسرلا

 .اًدبأ اًميش اوملعتي نلف «ةلمم امبرو
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 ؟ءارضخلا تايصخشلا يوذ ىلإ رظني فيك

 ؟ءارضخلا تايصخشلا يوذ نع -ىرخألا ناولألا- نورخآلا هيف ركفي يذلا ام اَذِإ

 نيدودوو نيفيطل نوريتعُي يا ىلإ ثيح 00 هريوضلا عقاولا يف

 ا كل ا ا ل هجم راج تيكا وحلا نادل للا ,عازنلا

 همواقملا هيمسأ ام عم ةصاخ لكاشم ءارفصلاو ءارمحلا تايصخشلا ووذ هجاوي

 يوذ ضعب ليمي ءكلذ عمو .اًنلع ثدحتلا نم الدب تمصلا مازتلا يأ .ةتماصلا

 ىري دق «كلذل .ينعملا صخشلا رهظ ءارو ةقيقحلا لوق ىلإ ءارضخلا تايصخشلا

 ماع لكشب .عازنلا بنجت طقف يه مهتين نأ نم مغرلا ىلع ءنيقداص ريغ مهنأ نورخآلا

 .ظفحتلا ىلإ نوليمي يلاتلابو أوسألا اًمئاد ءارضخلا تايصخشلا ووذ عقوتي

 امدنع مهف ؛رييغتلا نع ءارضخلا تايصخشلا يوذ زجع انيدل حبصي مث نمو

 نيبرقملا دوقي اذه نإف ؛هنوضفري نولازي ال مهنكلو رييغتلا ىلإ ةجاحلا نومهفي

 نحن «ةداعلاك .نيلابم ريغو نودينع مهنأو ءرييغتلا نوفاخي مهنأب داقتعالا ىلإ مهنم
 يوذ يف مهيأر نع ءارمحلا تايصخشلا يوذ انلأس اذإف .تاريسفتلا نع انه ثدحتن

 .ةيساقلا قئاقحلا ضعب كانه نوكتسف ءءارضخلا تايصخشلا

 ادبأ ةليضف دانعلا نوكي نل

 ىلإ قئاقحلا ريشت امدنع ىتح الو ؟اًدبأ هءارآ ريغي ال يذلا صخشلا عم لعفت اذام

 مّمص يذلا صخشلا عم لماعتلا كنكمي فيك ؟فلتخم راسم ذاختال ناح دق تقولا نأ

 ؟يلاحلا راسملا يف رارمتسالا ىلع اًمامت مزعو

 هيف بلاطي يذلا تقولا يف هنأ وه ءاقرزلاو ءارضخلا تايصخشلا يوذ نيب قرفلا نإ
 تايصخشلا يوذ نإف ءام ةيضق لوح قئاقحلا نم ديزملاب ءاقرزلا تايصخشلا ووذ

 دقل .مهيأر رييغت :: نوضفري مهنأل :ةطاسبب يفتخي نأ ءيش لك نم نوعقوتي ءارضخلا

 .ةداع كلذ نولعفي ال مهنأل ؟اذامل .هنع اولزانتي نلو ءيش نأشب اًرارق اوذختا
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 لوح ددحم يأر ىلإ لوصولل اهلك كتايح رمألا قرغتسا امبر :رمألا يف ركف
 مث ءزريبس ينتيرب لوح وأ ءءاضفلا ربع رفسلا وأ ءماعطلا يف ريطخلا لورتسيلوكلا

 .هيأرب يلاحلا كيأر لادبتساب موقتس كنإ لوقيو صخشلا اذه ىتأي ةأجف

 موقي نأ لبق هيلإ ىتأيل حيحصلا روعشلا رضخألا صخشلا رظتني .ثدحي نل اذه

 .نوروبص اًمئاد مهنإ ...انسح .تأي مل اذإو .تارييغت يأب

 .ةديدع تاونس ذنم اًديج اهفرعأ ةلئاع ءانبأ دحأ وهو ءىتف نع ةصق مكربخأ ىنوعد

 هذه يفو ءماع لكشب نسلا راغص نع ثدحتن امدنع هنأ ىلإ ريشأ نأ دوأ ,ةيادبلا يف

 ةيصخشلا نوكت ال ةلحرملا هذه يف نإ ثيح .نيرذح نوكن نأ بجي .ةقهارملا نس ةلاحلا

 اذل :ماع لكشب ةايحلا لوح اهوفرعيل ءايشأ ةيتفلا ىدل لازي ال نوكيو .دعب ةلمتكم
 .ةيئاهن تسيل تاعابطنالا عيمجف

 ؟ةلكشملا ىه ام اّذِإ

 نأ دحأل نكمي الو ,ئطاخو حيحص وه ام لوح ةصاخلا هراكفأ هيدل باشلا اذه

 تاشاش ىلع هآر ءيش وأ قيدص نم هعمس ءيش لوح رمألا نوكي دق .هيأر ريغي هلعجي

 ضغب «ةركفلا وأ ةفرعملا هذه حبصت امدنع .ةسردملا يف هطقتلا ءيش ىأ نويزفلتلا

 يتلا تارملا ددع لكشت نلو .اهتحازإ نكمي الف .هيعو يف ةتبثم ءاهردصم نع رظنلا

 ةهجوف ؛قراف يأ ليلدلا نومدقي امدنع مهتوق ىدم ىأ «قئاقحلا ىلإ هادلاو اهيف ريشي
 وهف ؛كلت ىأ هذه ريكفتلا ةقيرط يف رطخلا ىلإ اوراشأ ول ىتح مهي ال .ةموسحم هرظن

 .هناميإ يف رمتسم

 ىلع قفاويو .اهمهفي هنإ ىتفلا لوقيو .ةحاتملا قئاقحلا لك مدقت تنأ .رمألا يف ركف

 عمو .ةديج جئاتن عم «ةقيرطلا هذهب كلذب مايقلا نيرخآلل نكمي .ةيقطنم ودبت اهنأ
 :ناتفلا :كلذ لع ساكلا :نضعب قلطُت دق .هرظن ةهحو رييغتل اًدهتسم شيل وهف كلذ

 ىلع هيف لصح يذلا ناكملل ةجيتن كلذ نوكي دق .زاتمم لاؤس ؟كلذ ببس ام

 نم لاملا نم ردقلا سفن بسك كنكمي هنإ ءاقدصألا دحأ لاق اذإ .ةرم لوأل تامولعملا
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 اًميحص اذه ناك اذإ مهي ال هنإف ءاًئيدح لهؤم بيبط هعمجي يذلا لثم ةمامقلا عمج
 تنك اذإ ركس ةلاح يف ةدايقلا ببسب كفيقوت نكمي ال هنأ هسفن قيدصلا حرتقا اذإ .ال مأ

 ءانملع ول ىتح ؛ةقيقح حبصي اذه نإف «ةريبلا نم عاونأ ةثالث برش دعب كترايس دوقت
 .اًحيحص سيل ةطاسبي اذه نأ ءانيدل ةدوجوملا قئاقحلا لكب

 يفاضإلا دوهجملا ضعب لذب اذإ ةعئار ةفيظو ىلع لصحيس هنإ صخشلا اذهل ليق اذإ

 قيدص لضفأ نم تامولعملا هذه ىلع لصح اذإ .اًميحص كلذ حبصيسف :تايضايرلا يف

 نإف ءنيعم صخش يف قثو اذإ رضخألا صخشلاف .اًميحص رمألا نوكي نأ بجيف .هل
 تايصخشلا يوذ لالغتسا لهسلا نم لعجي اذهو .اًنوناق حبصت صخشلا اذه ةملك

 ضعب لغتسي ءظحلا ءوسلو .ءيشلا ضعب نيجذاس اونوكي نأ نكمي مهنأل ءءارضخلا

 .ةقيقحلا هذه صاخشألا

 كئلوأ ىري امدنع نكلو .كلذ يف كش ال ,ةوق ةطقن دانعلا اذه حبصي نايحألا ضعب يف

 .لكاشم قلخي نأ نكمي هنإف ءتحب دانع ةباثمب رمألا مهلوح نيذلا

 ."مامتهالا قحتسي ءيش ال ؟متهت اذامل"

 اوسيل مهنأب عابطنا كيتأي نأ ةلوهسب نكمي «ىلوألا ةوطخلا ءارجإب نيرخآلل اًمئاد
 ىلع ريثأت اذهلو ءنيلاّعف ريغو نيدلبتم نونوكي ام اًبلاغ مهف .نيلابم ريغ ىأ نيمتهم

 .مهكولس
 ,ئىطاخ لكشب ريسي وأ ثدحي نأ نكمي ءيش الف ءلزنملا يف تيقب اذإ ؟اًقح.مهي اذامف

 صاخشألا مظعم نأ وه هتيؤر يف ءارضخلا تايصخشلا ووذ لشف ام ؟كلذك سيلأ

 مه نولعفي امك نوركفي عيمجلا نأ نوضرتفي مهنإ .ءايشألا لعف يف نوبغري نيرخآلا
 اذه وفص ركعي ءيش يأف .ءيش يأ لعف مدعب نوضار مهنإ .ةكيرألا ىلع طقف نوقبيو

 .رثكأ ةيبلسو ةيلعاف مدع ؟ةجيتنلاو .اًديدهت حبصي فقوملا

 مهنأب هيفظوم فصي ءارمح-ءارفص ةيصخش اذ اًريدم تعمس .تارملا ىدحإ يف
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 ةدش ىدم نع رظنلا ضغب هنأل رمألا هملؤي ناك .مهلمعب نيمتهم ريغو نيمّهلم ريغ
 اهضعب- راكفألا نم ديدعلا مدق دقل .ةيادبلا ةطقن نع اوحربي مل ؛هرارصإو هتالواحم

 يوذ عم لاحلا يه هذه نوكت نأ نكمي .ءيش ثدحي مل نكل -ةياغلل مامتهالل ريثم

 ضصخش ىأز كدت ىلا ةعرسلا روق ةددخلاةركقلا نوكردت مهنإ :ءارصكلا فايصخشلا

 تايصخشلا يوذ نم مهءالمز نأ نيح يف «لاثملا ليبس ىلع ءنكلو .اهب اهكاردإ رخآ

 روعشلا نورظتني ام اًبلاغ .نورظتنيو نوسلجي مهنإف ءماهسلاك نوقلطني ءارمحلا
 اولعفي نل مهنإ ...ديج رمأ اذهف ءكلذ ثدحي مل اذإو ةركفلا ايازمب مهعانقإل حيحصلا

 اذإ ام ىرتل طقف رظتنت ال اذاملف .نوديري ام ىلع اولصحي ىتح ؛لاح يأ ىلع ءيش يأ

 ؟ىشالتتس لعفلاو كرحتلا يف ةبغرلا تناك

 ءازإ قلقلاب رعشي ناك .لمعلا نوري فيك مهلأسو هيفظوم سيئرلا اذه ىعدتسا
 ءرمعلا فصتنم يف اوناك نيذلا ءلاجرلا نم نانثا لاق .مازتلالل حضاولا راقتفالا

 سيئرلا بيصأو .هيف ةكراشملا قحتسي ءيش يأ يف ريكفتلا نوعيطتسي ال مهنإ ةحارصب
 .لعف در يأ ىلع لصحي مل هنكلو ءيش لك برج دقل .ديدشلا طابحإلاب

 ضعب كانهف .ءيش لكل ةيطمن بلاوق كانه .جاوزلا يف اًضيأ ثدحي نأ نكمي اذه

 نكل .كلذ يف سأب ال .لاثملا ليبس ىلع ءتماصلاو يوقلا عونلا ىلإ نبذجني دق ءاسنلا

 دقف ءتماصو يوق طقف هنإ يأ ؛رمألا يف ام لك اذه نأ نكردي نأ دعيو مهجاوز دعب

 نرعشي نهنإف ؛متهي ال لجرلا نإ نلقيو ططخلا نعضي امدنعو .تاديعس َّنكي ال
 .رثكأف رثكأ حيرملا هيسركب لجرلا كسمتيف ءربكأ اططخ نعضي مث نمو .طابحإلاب

 رضخألا صخشلا مزتلي نأ لامتحا لق ءربكأ ططخلا تناك املك .ةقرافملا ىه هذه

 حبصأ نأ اًقح لمآ تنكو اًماع نيرشع ةدمل بدألا ملاع يف بتكأ تنك دقل :لاثم كيلإ
 تلعج يننأل كلذ سيل .اذه نوفرعي ةرسألا يف عيمجلا .مايألا نم موي يف افرتحم افلؤم

 تايصخشلا يوذ دحأ مهف دقل .اًضيأ يتاحومط ٍفخأ مل يننكل ءاّريبك اًرمأ هنم

 اًحضوم .يملح نع اًرارم تثدحت دقل .يحاجن ةيمهأ ىدم ني نيبرقملا ءارضخلا

 صخشلا اذه لأسي مل ءكلذ عمو .تاياورلل فلؤمك تحجن اذإ يروعش نوكيس فيك

1111 



 يننأ لوح تاونس سمخ لك قيلعتب يِلدُي دق طقف .يتباتك ريست فيك نع اًَدبأ رضخألا

 تنك امدنعو .لمأ ةبيخب رعشأ فوسف الإو ءاريثك دجلا لمحم ىلع رومألا ذخآ الأ بحي

 لمعلا ىلع .بسانملا تقولا وه نآلا .رمألا ثدحي فوس ماعلا اذه" :لثم ءايشأ لوقأ

 لمعلا نم ريثكلاو ."لمعلا نم ريثك اذه .واو" :درلا ناك "!حاجنلا قيقحتل ربكأ ةيدجب
 نوشيعي مهنإ .لمع هنإ يأ ؛كلذك هنأ ببسب طقف رضخألا صخشلل ودع ربكأ وه

 .الهس نوكي نأ بجي ءيش لك نأ ةيلقعب

 رثكألا صخشلا ةسامح ىتح لتقي نأ نكمي مازتلالا مدعو ةالابماللا نم لكشلا اذه

 يف لاضنلل ةمزاللا ةقاطلا داجيإل نيرخآلا ىلع دامتعالا ملعتأ نأ يلع ناك اذل .اًماهلإ

 يف اًريثك اوطرخني نأ سانلل ديري ال هنإ .اذه مهفي ال رضخألا صخشلا نكل .يتباتك

 .ءيش ال ...لعقنو انه سلجن انعد كلذ نم الدب .اًمبع نوكي كلذ نأل .ءايشألا

 .اًرس لاقُي يّرس هنأ دقتعُي ام

 مهيدل .ةساسحلا اياضقلا نأشب فقوم ذاختا نع ءارضخلا تايصخشلا ووذ مجحي

 رومألاب حيرصتلا نوبحي ال مهنكل ءرخآ صخش يأ لثم ءارآلاو رظنلا تاهجو نم ريثكلا

 .ةجض كلذ ثدحُي نأ نكمي :طيسب ببسلاو .داهشألا سوؤر ىلع

 لوق نم الدبف .مهسفنأ نع ريبعتلا يف ةقاشلا ةيوعصلا يه كلذ ىحن ليملا ةجيتنو
 يدفن ىف كاودستلا نضحي هناتم“ نأ قوي" لقدم ءيني نوذوي دقرت نيمقيم' اذهأ
 تقولا يف كلذب مايقلا نم نكمتن نل" :ءيشلا سفن ينعت نيترابعلا الك ءديكأتلاب ."كلذ

 اذإ امأ ,ةلمتحملا رطاخملا للقت كنإف ؛ةرشابم لقأ ريبعت مادختساب نكل ."بسانملا

 .جعزم رمأ نم هلايو .هنع عفادت نأ كيلعف ءام ءيش نأشب اًحضاو اققوم تذختا

 نم .افسآ نوكت نأ نم الدب اًذمآ نوكت نأ لضفألا نم ءرضخألا صخشلل ةبسنلاب
 .ةلأسملا هذه نع ةيلوؤسملا لمحت بنجتي هنإف ءضماغ لكشب هسفن نع ريبعتلا لالخ
 معدل فقوم يأ ذختي مل اذإف .دكأتم ريغ ناك اذإ ديجلا همساب ةرطاخملا هيلع نيعتي ال
 ءيقطنم ريغ اذه ودبي فيك كردُت تنأ .ام ءيش دض فقوم يأ ذختي مل هنإف ءام ءيش
 .هدنصقا ام ظطيضلا» فرت تضاف يضخ نصخشل اقيدص تقك 131 نكلو 4 كلذك نسا
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 .رخآ صخش لك هب نمؤي ءيش لكب نمؤت اهنإ ةرم تاذ اهتلباق ةأرما تلاق

 مهنأ درجمل نيحضاو ريغ مهنأ ىلع ءارضخلا تايصخشلا يوذ ىلإ رظنُي له نكلو

 لثم اقيقد سيل رضخألا صخشلا .قالطإلا ىلع كلذ سيل ال ؟ةقالعلا ذاقنإ نوديري

 نإف «قالطإلا ىلع "مينيميإ" ىلإ عامتسالا هركي هنإ رمحآلا لوقي امدنع .ىرخألا ناولألا
 قرزألا صخشلا لوقي امدنع .هنم لضفأ نييرطم ركذتي هنإ لوقيس رضخألا صخشلا

 صخشلا لوقيس 10:03 ةعاسلا يف ىضاملا ءاثالثلا حابص ذنم تاهينج ةسمخ دقف هنإ

 .اًرخؤم تاهينجلا ضعب دقف هنإ رضخألا

 تايصخشلا يوذ لثم ماهملا وحن نيهجوم اوسيل ءارضخلا تايصخشلا يوذ نأل اذه

 .اهسفن ةقيرطلاب قئاقحلا نع ءارضخلا تايصخشلا ووذ ثدحتي ال .ءاقرزلاو ءارمحلا

 .ةقدلا يف ةيوعص رثكأ رمألا لعجي امم ءرعاشملاو تاقالعلا نع ثدحتلا نولضفي مهنإ

 نل ."ىضاملا رهشلا نع 1290 ةبسنب رثكأ كبحأ انأ" لوق نإ ؟روعشلا سيقت فيك ذإ

 ةرتفل رمألا يف رظنأس يننكل ؛روفلا ىلع اذه ريغأ نأ بجي يننأ فرعأ"
 ."ةريصق

 نم نوكدت ةعومجت زق تاروقد ءازجإ درخ كنك اذإ .ةرثع رجح بعصأ انيدل انه

 نأ نكنف :ءاريبك اًرييغت ناك اذإ ادعس اهلا يفخلا تايصخشلا يوذ نم ديدعلا

 نأ كنكمي ءالجاع رمألا ناك اذإ امأ .اًقح دهجلا اذه قحتسي رمألا ناك اذإ ام يف ركفت

 :رضخألا لقع يف ثدحي ام اذه .ءيش لك ىسنت

 .هيلع لصحأس امب ملع ىلع تسل نكلو لعفلاب يدل ام فرعأ ٠

 .ليق نم لضفأ رمألا ناك ٠

 اصعرا مل .لبق نم كلذ لعقأ ملانأ «

 رخألا نناهلا لع رشح ضكأ اما نسل يفحلا»
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 !نيينالقع نكنل نكل ءلضفألل تارييغتلا لك تسيل .ديكأتلاب ؟افولأم رمألا ودبي
 تارييغتلا نوكت امدنع نكلو ءرعاشملا هذه نع ريبعتلا اًمئاد أطخلا نم هنإ لوقأ ال

 .ةياغلل اًريطخ كلذ نوكي دق ءاقح ةيرورض

 اذا

 ددع يف ريكفتلا وه -ملعأ انأ نآلا اليلق اًدتاب حبصأ- ةيكيسالكلا تاهيشيلكلا دحأ
 لاؤسلا اذه حرطأ نأ تدتعا .راطفإلا ةلواط ىلع كسولج ناكم اهيف ريغت يتلا تارملا

 نأل ةداع نوسلجي ثيح اوسلج مهنإ اولاقو نوريثك مستبا .اهتلباق يتلا تاعومجملا يف

 راشأ اذإ نكلو .نايحألا ضعب يف ءيشلا سفن لعفأ انأ ديكأتلاب .ةيئاقلتب ثدحي ام اذه

 لايح اًئيش لعفأسف (ةكيس ةداع ىأ) ةتمزتم ةداع يف اقلاع تنك يننأ ىلإ ام صخش

 .هسفن ححصي الف رضخألا صخشلا امأ .كلذ

 هجاون اننأ مهفت فوسف ءلاؤسلا ىلع رضخألا صخشلا لعف در ىلإ رظنت امدنع
 يف ريكفتلا درجمب مههابج نوحسمي مهو ءمههوجو بحشت نيغلاب تيأر دقل .ةلكشم

 يذلا ."نوس" ىعدُي ءلجر عم ىتح تلمع دقل .ةلواطلا نم رخآلا بناجلا ىلع سولجلا

 ,؛طيضلاب هب مازتلالا نم نكمتي مل اذإ هنإ ثيحب ءادغلا تقو يف قيقد نيتور هيدل ناك

 لضفم ناكم نوس ىدل ناك .هل ةبسنلاب كلاحلا مالظلا هفنتكي ناك مويلا ةيقب نإف
 دعي اًعويسأ .ءادغلا تقو يف اًيموي كانه سلجي ناك .تاحوللا ىدحإ تحت ءادغلا لوانتل

 .يسركلا سفن ىلع اًمئاد ناك «ماع دعب اًماعو رهش دعب اًرهشو ,عوبسأ

 كلذ ىأر اذإ امأ .ةتغب فقوتيسف ءلوغشم هناكم نأ ىأرو ماعطلا ةفرغ ىلإ ءاج اذإ

 هنكلو رخآلا لثم اًديج سيل يذلا «يطايتحالا عقوملا ىلإ أجلي فوسف «ةيفاك ةعرسب

 ةارتسسا:ةاته هكا لوانت نع ويحأ اذ[ و .:ةذقانلا قمت بوعلاب :الويقم اناكم' لازيبال

 الدبو .ءيش يأ لقي مل ؛عبطلاب .هناكمل رظني نم لك يف ةبجولا لاوط اطخاس قدحي
 ؛اًيلاغ ءارضخلا تايصخشلا ىوذ هلعفي رخآ ءيش اذه .مويلا ةيقبل اًسوبع لظ .كلذ نم

 اذإ امأ .كلذ عيمجلا ظحالي ىتح ضاعتمالاب روعشلاو لخادلا ىلإ بضغلا ليوحت ىهو
 داسفإو ريمدت مت دقو ءخبطملا ىلإ دوعيس هنإف ءاضيأ ةيطايتحالا نوس ةعقب لالتحا مت

 ع

 نلو ؛اَدبأ اهّسنن مل نكلو انع تلحر دقل- يمأ .رخآ الاثم مكل مدقأ نأ يل اوحمس
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 اًمئاد دادعتسا ىلع تناك «ةياغلل ءارضخ تناك ىتلا -ةزيزعلا انمأ ءكبح نع اًدبأ فقوتن

 ركذتأ .اًراغص نونوكي امدنع ةصاخ .ةجاحلا تعد املك اهدافحأ ةياعرو ةدعاسملل

 يلع ناك .ةعمجلا موي يلايل ىدحإ ءاشعلا لوانتل ىتجوزو انأ تيعُد امدنع تارملا ىدحإ
 ع
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 تقو ىلإ جاتحت اهنأ فرعأ ىننأل عيباسأ لبق لافطألا ىعرت نأ ىتدلاو نم بلطأ نأ
 ١ .رمألل اًكتهذ اهسفن دادعإل

 انفيضتستس تناك نم تلصتا ءءاشعلا هيف متي نأ ضرتفملا ناك يذلا مويلا حابص يفو

 ام اهل تحرش ءيمأب ُتلصتا امدنع .ءيش لك ليجأت متو ءضيرم اهجوز نإ تلاقو
 اهديرأ تلز ام ىننإ تلق .اًمامت تتمصو تلفجأ .ةليللا كلت يف لزنملا يف نوكنس .ثدح

 ١ .مهتدج ةيؤرل نيسمحتم اوناك لافطألا نأل يتأت نأ

 ."؟نآلا ثدحيس اذام" تلأسو .اًدج ةددرتم يمأ تناك

 تناكو اهتبيقح تزهج اهنأل اًرظن .لصألا يف انططخ املثم ريسيس رمألا نإ تلق

 اهنكل .اًعم تقولا ضعب ءاضقل ةيلاثم ةصرف نوكتس اهنإف :ةزهاج فويضلا ةفرغ

 نم قلقلاب تّرعش دقل ."لزنملا يف متنأ :نآلا اًمامت نك رمألا نوكيس" .تددرت

 .اًددجم يب لصتت نأ تدعو مث ءريكفتلل تقو ىلإ ةجاحب تناكو ءرييغتلا

 اهل ةيسلاد: معك نأ نيو مل هططخ نيعك نإ نبأ ةلكدم احب تناك اذامف

 ىرتس لازت ال تناك .تبسلاو ةعمجلا نيب ةماقإلل هاذ لازت ال تناك .قالطإلا ىلع

 اننأ اهعانقإ تلواح .مهنع ةيلوؤسم يأ لمحت بنجتتس .كلذ عم تناكو .اهدافحأ

 .انب يه ينتعت نأ نم الدب ,ةدحاو ةرمل اهب ينتعن نأ نكمي

 تناك كلتو .لزنملا يف كانه لازن ال انك .اهل ةبسنلاب اًمامت اًديدج اًعضو اذه ناك

 نيعم جمانرب ةدهاشم يف بغرت يمأ تناك امبر .كانه نوكنس يتجوزو انأ .ةلكشملا

 مل .فرعأ ال ءامبر .لافطألل ةنضاخ ةبحو دادعإ يف تركف امير .نويزفلتلا ةشاش ىلع

 ناك رييغتلا نكل .نيقيلا هجو ىلع فرعن نأ اننكمي ال كلذل ءاقلطم كلذ نع اًئيش لقت
 .ريكفتلا يف اًيفاضإ اتقو مزليل يفكي امب ايدج

 ةطبترم نوكت نأ لمتحملا نم ؛ةفيطل ةريغص ةيبناج ةصق .ةياهنلا يف تءاج دقل)
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 ؛اريثك يرخأت ببس نع تلأس دقو .فصنلاو ةعبارلا ةعاسلا اهترضحأ دقل :اهليجب

 فصن عقاولا يف تئج يننأو .ةسماخلا ةعاسلا يف كانه نوكأ نأب تدعو يننأب تبجأ

 .(ةعيارلا ةعاسلا ذنم ةزهاج تناك دقل ؟اهدر ناك اذامف .اًركبم ةعاس

 .'صخش يأل ءيش يأ لقت ال .كوجرأ نكلو «نآلا لثم اًبضاغ نكأ مل"

 اذه .ةرجاشملا نورقتحي مهنإ .رضخألا كولسلل ةيناثلا ةسيئرلا ةلضعملا ىه هذه

 ضومغلاو دانعلا لثم ؛ىرخألا تايدحتلا نم ديدعلا اًضيأ ببسي اوفا نم روفنلا
 نومتهي مهنأ مهنع ٌفورعم ءارضخلا تايصخشلا يوذ نألو .رييغتلا ةمواقمو
 .مهل ةبسنلاب تاقالعلا ىلع ظافحلا نم ةيمهأ رثكأ وه ام كانه سيل .تاقالعلاب

 .حجنت ال مهتقيرط نأ يه ةلكشملا

 ,مغانتلا تاعقوت ىمست ىلوألا ةقيرطلا .نيتقيرطب تاعارصلا ىلع ةرظن ءاقلإ كنكمي

 .نيرخآلا عم ةديج ةقالع ىلع نوكت نأ ىلع دمتعي ءيش لكف .مغانتلا قيقحتل يعسلا وأ

 عارصلا يف نوببستي نيذلا كتلوأ نأ ينعي اذه .هتاز دح يف ةياغ وه قافتا ىلإ لصوتلا

 ؟بغشلا يريثم قداصي نأ ديري نمف .دوجوم ريغ هنأب رهاظتنو عارصلا قنخن اننإف

 نإ تلاق .كولسلا نم عونلا اذهل ةعئار ةراعتساب تناعتسا ةبردم ةرم تاذ تلباق

 عم .طسولا يف تايافنلا نم ةنفعتم ةموك عم ءاشعلا ةلواط ىلع سولجلا هبشي رمألا

 لوقي دحأ ال نكل ,ةدوجوم ةمامقلا نأ عيمجلا ىري .ءيش لكو بابذلاو نفعلا دوجو
 دق ةياهنلا يفو .ءيش يأ يف ريكفتلا نود ماعطلا فيظنتو بابذلا داعبإب مق .ءيش يأ

 .قالطإلا ىلع ةلواطلا ىلع ةمامقلا نم ةموك لعفلاب كانه ناك اذإ ام صخش لءاستي

 اذه "!كلذ لايح اًديش لعفن نأ انيلع" :ءاشعلا ةدئام فويض دحأ لوقي ءاربخأو

 نم ةيساقلا ىضوفلا هذه عم لماعتلا نآلا انيلع نيعتي هنأل ءاضرحم حبصي صخشلا

 ؟طقف اًمداه ىقبت نأ عيطتست الأ ,ةمامقلا

 لك ىلع قافتالا يف عيمجلا حومط نإ .لضقأ فرعن نحن رضاحلا تقولا يف امأ

 فوس .اهقيقحت ةلواحم ىتح قحتسي الو «ةليحتسم ايبوتوي وه تقولا لاوط ءيش
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 ةرتفل ماكحإو ةيلاعفب هقالغإ مت يذلا فالخلا اذه لك نع ءاطفلا عفرب مهدحأ موقي

 يدؤت «ةياهنلا يفف .نفعلا ةحئار رهظت ؟كلذ دعب ثدحي اذامو ؛نمزلا نم ةليوط

 .عارصلا ىلإ اًمتح مغانتلا ةرظن

 نوكي ةعومجم دجوت ال ذإ .يعيبط رمأ اهنإ يأ ؛تاعارصلا دوجو لبقن اننأ ساسألا

 ةريغص ةضراعم ةيضق لك عم لماعتلا وه عارصلا رظن ةهجو نم ديصقلا تيب
 تايصخشلا يوذ ضعب كلذكو .ءءارمحلا تايصخشلا يوذ نإ .رهظت نأ درجمب

 هنإ نولوقي مهنإف ءلمعي ال اًئيش نوري امدنع .يعيبط لكشب اذه نولعفي .ءارفصلا
 عم لماعتلا كيلع نكل ,ةركبم ةلحرم يف تالكشملا لح نكمي هنأ ينعي اذه .لمعي ال

 .نفعتلا يف أدبت نأ لبق ةلكشملا

 .مائولا قلخت ام ةداع عارصلا ةقيرط نإ

 مهدهج ىراصق نولذبيس ثيح .كلذل الاب اوقلُي نل ءارضخلا تايصخشلا يوذ نكلو
 امدنع فطلأ نوكي رمألاف .نوقفتم عيمجلا نأب يرحسلا روعشلا اذه ىلع ظافحلل

 ؟تاعارص كانه نكت مل ول ريثكب لضفأ ملاعلا نوكي نلأ ؟كلذك سيلأ ؛:عيمجلا قفتي

 .لمعلا يف عامتجا يف نحن .ام ةلحرم يف اًعيمج هاندهش يذلا يلاتلا فقوملا يف ركف

 فرعتت ىتح ددعلا نم حرطا وأ فضأ .ةفرغلا يف نيرضاح صاخشأ ةرشع دجوي امير

 يميدقتلا هضرع لمكأ -قالطإلا ىلع صخش يأ وأ سيئرلا- ام صخش .فقوملا ىلع

 دودر راظتنا يف ءتاعقوتلاب ئلتمم وهو ؛هلوح علطتي .عيمجلا هيف ركفي امع لأسو نآلا

 .لعفلا

 ,ةفرغلا يف ءارفصلا وأ ءارمحلا تايصخشلا يوذ نم صخش يأ كانه ناك اذإ

 تايصخشلا ووذ هبحيس .وتلل هوأر يذلا حارتقالا نأشب مهرظن تاهجو نع نوثدحتيسف
 لوح ةصاخلا مهراكفأ نع ءارفصلا تايصخشلا ووذ ثدحتيسو .هنوضغبي وأ ءارمحلا

 .ةلئسألا ضعب ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نم نينثا وأ دحاو ىدل نوكي دقو .حارتقالا
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 ىلع نوثكتي مهنإ .اقلطم ءيش ال ؟ءارضخلا تايصخشلا ووذ لعفي اذام نكل

 قالطإلا ىلع ءيش يأ نولوقي ال .حارتقالا مهفو باعيتساب مهسفنأل نوحمسيو مهدعاقم

 ام صخش لوقي نأ لمأ ىلع مهلوح قلقب نورظني مهف .رشابم لاؤس حرط متي ملام

 ةبسنلاب ةياغلل ةريبك ةعومجملاف .ةموهفم ريغ ىضوف «عقاولا يف ءىه حارتقالا اذه نإ
 عيمجلا نويت نأ ينغي اقح ىبلتم ىأ ريثم ءيش لوق نإ. :ةقراغم ءازآ يأ لوقل مهل
 علدني فوسف ءاّقح هيف نوركفي ام اولاق اذإ امأ .كلذ نوديري ال مهو كيلع نوكتس
 نوديري ال مهو .ةنخاسلا تاشقانملا يف ةكراشملا نوديري ال مهنإ ثيحو ءنخاس لادج

 .نيتماص نوقبي ةطاسبب مهنإف ؛ةفرغلا سفن يف اونوكي نأ ىتح

 ام ؟كلذك سيلأ :نوقفتم عيمجلا نأ ضرتفي فوس ؟ثدحتملا بيجتسيس فيك

 ىلع هوعمس ءيش ىبغأ ناك هنأ نودقتعي ةفرغلا يف صاخشألا فصن نأ وه هفرعي ال

 مأ الجاع ثدحي نأ بجي ام ىهو- اًًيجيردت روهظلا يف ةقيقحلا أدبت امدنع .قالطإلا
 .عارصلا ؛طبضلاب ؟كلذ دعب ثدحي ام نّمخ -الجآ

 ةرايز ءانثأ ىتح امبرو ةوهقلا ةلآ دنع فقت امنيب هنأ نم نيقي ىلع نوكت نأ كنكمي
 فيفخت ىلإ ءارضخلا تايصخشلا ووذ جاتحي امدنع .ةقيقحلا رهظتس ءهايملا ةرود

 فلأتت ةريغص تاعومجم يف .كرهظ فلخ نوثدحتي .ءثدحتلا مدع نع جتانلا طغضلا

 نوديج مهو مهتايتسا نع ةداعسب نوسفني فوس ؛صاخشأ ةثالث وأ نيصخش نم
 نوضرتعي فوسف ,كترظن نم بورهلا نوعيطتسي مهنأ نودقتعي مهنأ املاط .كلذ يف
 ....ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم اّدبأ اهعقوتت ال قرطب كيلع

 ؟ءاقرزلا تايصخشلا يوذ ىلإ رظنُي فيك

 رمألا نوكي نأ نكمي .دقنلا نوقلتي ةيلاثملل نوعاسلا ءاقرزلا تايصخشلا ووذ ىتح

 ,نوددرتمو «نوقيقدو «نومئاشتمو ءنوظفحتمو .:نويعافدو :ءنوغوارم مهنأ لوح

 ام اًيلاغ !دوأ ءنودرابو .ءنولزعنمو ءنولممو ءنوكاكشو «لالقتسالا ىلإ نورقتفيو

 .اًدج ةليوط هذه ةيطارقوريبلا لقاعم يف ةدوجوملا روصقلا هجوأ ةمئاق نوكت
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 ديدج ءيش يأ ءدب يف ةبوعص ءاقرزلا تايصخشلا ووذ دجي .يساسأ لكشب نكل

 نأ نكميو ءرطاخم ىلع يوطني ءيش لكف .لماش لكشب دادعتسالا يف نوبغري مهنأل
 ريثكلا عضت نأ كايإف .ليصافتلاب اًبيرقت نيسووهم ءاقرزلا تايصخشلا ووذ نوكي
 طيطختلا ةلحرم يف نوقبي فوس نإ .ةعومجملا سفن يف ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نم

 .ةلمنأ ديق اوكرحتي نأ نود مداقلا نرقلا ىتح

 مهنأ ىلع ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نم ديدعلا ىلإ رظنُي ءكلذ ىلع ةوالع

 ميدقتل ليم مهيدلو «ءيش يأ نوتوفي ال مهف .اًبيرقت ةياغلل نوكاكشو نويداقتنا
 يداقتنالا مهبولسأ نكل ءانقتُم المع نوجتني مهنإ .ام اًعون ةظف ةقيرطب مهتاظحالم

 ءالؤهو .ريطخ لكشب ةضفخنم تايوتسم ىلإ مهلوح نم تايونعم نم للقي ءداحلا

 يف -عيمجلا رظن يف- نونوكي امنيب «نييعقاو مهسفنأ نوربتعي نيذلا صاخشألا مه
 .نيمئاشتم عقاولا

 "أطخلا نم 1009 عقاولا يف يه ةحصلا نم 590"

 نكمي ليصافتلا ىلع زيكرتلاو قئاقحلل عبتتلا اذه لك .ةيادبلا نم نيقداص نكنل

 ركذتت له .ثحبلا يف رارمتسالا لوقعملا نم نوكي امدنع دودح كانه .اًديعب بهذي نأ

 .ةيادبلا ةطقن كرتي مل وهف ؟ةدايقلا ىلع بيردتلا ةرود ءارش دارأ يذلا يذيفنتلا سيئرلا

 اذهو ؛ءيش لك لوح تامولعملا عيمج ىلع لوصحلا ءاقرزلا تايصخشلا ووذ ديري

 نونوكي نيذلا صاخشألل نكمي ال ثيح .مهلوح نم عم لكاشم ىلإ يدؤي نأ نكمي
 ال يتلا ءايشألا هذه لكو ةلئسألا هذه لك عامس عم اولماعتي نأ يفاكلا ردقلاب نيضار

 امب ديجلا ءيشلا نأ دقتعي قرزألا صخشلاف .ليصافتلا يف بثك نع قيقدتلا نع ىناوتت
 .يفكي امب امب اًديج سيل عقاولا يف وه يفكي

 نيحلا نيب طئاحلا قرو قيلعتو ءروكيدلا رييغت يأ ؛لزنملا يف لمعلاب ةداع عتمتسأ
 تلصح يننأ نم مغرلا ىلعو ءانخبطم ليكشت ةداعإب انمق ءتاونس عضب ذنم .رخآلاو

 دهجلا تلذبو تلمع دقل .يسفنب ريثكلا تلعف يننأ الإ ءيتلئاع نم ةلئاه ةدعاسم ىلع
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 .ديج لكشب رمألاب مايقلا نم تنكمت يننأ ٌثدقتعا .ءاهتنالا دنع اًدج اًديعس تنكو

 ىهو «ةديدع تاونسل اًضعب انضعب انفرع دقل .يل ديج قيدص وهو زناه ىنءاج دقو

 هاجت ةداعسلاب ترعش يننأو دجب تلمع يننأ ملعي ناك .ديدج وه امب عالطا ىلع

 .اًديج ودبي ؟ديدج خبطم" :ءودهب لاقو يلوح رظن ءيخبطم ىلإ لخد امدنع .يسفن
 3 وكلم اذه: ةناوكلا بأن

 لكش ىلعأ اذه ناك ءزناهل ةبسنلاب نكلو .كلذ عامس ديجلا نم نكي مل امير ءانسح
 .هلهاجت عيطتسي ال هنأ ىنعي لامكلاب 22700 ظحال دقف .قطنملا لاكشأ نم

 لوقا نأ الإ طخ مل كلان :اكهيدوش نفكانع اضخشا سبل يوم فلذا لف ةرالع
 وهو .هب تمق دحاو ءيش طقف لب ءرشابم لكشب يندقتني نكي مل .تناك امك ءايشألا
 .ميقتسم لكشب ةنازخلا باب بيكرت مدع

 صخشلا يف رهظي نأ نكمي :قرط ةدعب ليصافتلاب سوهلا كلذ ىلجتي نأ نكمي
 ديعي يذلا يف وأ ءبتكملا ىلع اًمامت ةاذاحم نود قاروألا دوجو لبقت عيطتسي ال يذلا

 وأ ءيلاثم لكشب اهيلع لوصحلل ةرم ةرشع سمخ ةدمل ينورتكلإلا ديربلا ةلاسر ةباتك

 يميدقت ضرع يف وأ طيسب ليسكإ جمانرب يف تانايب لودج ىلع تاعاسل لمعي يذلا يف
 .ةريخألا تاسمللا هتاطعإب موقي طقف ءتنيوب رواب جمانرب يف

 .هب مايقلل ديزملا اًمئاد كانه .ادبأ ءيش يأ نوهني ال مهنإ

 .ءصاخشألا نم ةعومجمل لصاوتلا ىلع بيردتلل اًجمانرب دقعأ تنك .ةرم تاذ

 .اًصخش نيرشع وحن نم ةعومجملا نوكتت .ةفرغلا سفن يف نولمعي اوناك مهعيمجو
 .قباس تقو يف مهنم لك اهذختا ىتلا كولسلا ليلحت جئاتن تملس لوألا مويلا رهظ دعب

 .ةياغلل نيضار 8-05 اديو ءديازتم راهيناب مهسفنأ نع عيمجلا أرق

 ةبسنلاب -عقاولا يف- ناك .اهليلحت نم ةياغلل ةءاتسم تناك .ةدحاو ةديس ءانثتساب

 ءاهلمكأب ةعومجملا مامأ هتشقانم نم سأب ال هنأ اهل ُثدكأ نأ دعب .اًمامت حيحص ريغ اهل

 .اضرلاب اهروعش مدع ببسي يذلا ءيشلا نع اهتلأس
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 ليلكتلا فشك لاخلا لددسا لغ :انكربخا ."ةححتتسللا ربع ىومكلا نم ريككلا كافه"

 تظحال .قالطإلا ىلع كلذك نكت مل يهو .ةيلاثملا وحن ةيعاس نوكت نأ نكمي اهنأ

 مل اًكيِش نوفرعي اهءالمز نأ ودبي .سانلا هوجو ىلع رهظت ىتلا ةريغصلا تاماستبالا

 .هقرعت

 اهيدل نكي مل .ةيلاثملل ىعست تناك اهنأ دكأ ليلحتلا نأ اهداقتعا ببس نع اهتلأس

 .اًمامت ةدئافلا ةميدع ةادأ تناك .اًمات اًرغل ناك ءىش لك .ةركف

 .مزاللا نم رثكأ ةلداجملا مدع ىلع تصرح .ءاقرز تناك ةأرملا نأ تكردأ يننأ امب

 هذهب لمعي ناك ي يئاوشع يراشتسا درجم تنك دقف .لادج نود يمالك لبقتت نل يهف

 ؟فرعأ اذامف .ةسئاب ةنس نيرشع ةدمل ةادألا

 ,ةلكشم ا ةيلاثملل عيت نكت مل اهنأ ضروب لاكم مييقت اهتم: تيلظ: كلذ: خم الذب
 ءاقدصأ ةثالث هيدل مهنم لك ءءانبأ ةثالث اهيدل ناك :لاثملا ليبس ىلع .ريثكلا اهيدل

 دنع ةسدكم ةيذحألا نم ريثكلا كانه ناك .ءاسملا يف لزنملا ىلإ تداع امدنع .نيبرقم

 نم خاسوألا ةلازإب الوأ تأدب .لوخدلل يلاعلا زفقلاب مايقلل اهرطضا امم يمامألا بابلا

 ثيح .فلخلا يف 10 ساقملا عضو تداتعا اهنأ ينتربخأ دقل .ةيذحألا بيترتو ةحسمملا

 ماجحألا تعضو امنيب .ةياغلل اًيقطنم رمألا ادب كلذل ءاّريخأ مهلزانم ىلإ ءالؤه دوعي

 .ةقينأ فوفص يف بابلا ىلإ برقألا ةريغصلا

 ةيتفأا ءالؤه لك ناك .ناكم لك يف تاتف ؟كانه تأر اذام .خبطملا ىلإ تبهذ مث

 نيرشع رمألا قرغتسا .برحلا ةحاس هبشي خبطملا ناكو .ءتاشتيودنسلا نولوانتي

 اهدتعو .حطسألاو تالواطلا حسمو «هناكم يف ءيش لك عضوو .«ءيش لك فيظنتل ةقيقد

 .اليلق ءاخرتسالاو اهفطعم علخ اهناكمإب ناك طقف

2# 

 .اكحضُم ناك اذام مهفت ال ءاهلوح نم ةأرملا ترظن .كحضلا يف نيقراغ اهؤالمز ناك

 .اهل ةيسنلاب ةياغلل ةديعب تناك سوه ةباثمب نوكي نأ نكمي اذه نم اّيأ نأ ةركف نإ

 .اهرظن ةهجو يه هذه تناكو ءبترم ريغ اهلزنم ناك دقف

 نكلو ةأرملا سفن تلباق تاونس عضب دعب ىننأ وه ةصقلا هذه يف كحضملا ءيشلا
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 اميحم ناك اهكولشب لراحتك قا: تلاعو هلوطن كانه دكا قاع ةقلطخل تا
 كلذ لإ فلصوت فنك كلءاسو ءاهذيح: تاهذ 37100 هنشقي

 ليلحتلاب ناك ؛تقولا نم ةرتفل اهتبيقح يف يكولسلا اهفلمب تظفتحا اهنأ حضتا

 موقت تناك ,ةدحاوب موقت اهسفقن تدحجو ةرم لك يفو «تافصلاو تايكولسلاب ةمئاق

 تايكولسلا عيمج ىلع ةمالع تعضو دق تناك «ةياهنلا يف .ةقرولا ىلع ةمالع عضوب

 .مومعلا يف ؛ةلهذم ةادأ هنأ حضتا دقف .يصخشلا فلملا تبحأ دقل .تافصلاو

 ."اًديعب ّقبا اذل ءاقح كفرعأ ال انأ"

 ناك ام صخش ىلإ اًعيمج انبهذ دقل .اًعيمج اهانلعف دقل .اهّتلعف دقل .اهّتلعف دقل
 ةثداحم يرجنس اننأ اندقتعاو كاذو اذه نع ثيدحلا انأدبو فيطل ليمز هنأ ودبي

 تامس كيدل تناك اذإ .مالكلا لكب موقي يذلا صخشلا كنأ كردت ةرتف دعب نكل .ةفيطل

 لعفلاب كانه ناك اذإ .راوحلا يف تقؤم فقوت دوجو ظحالت دقف ءكتيصخش يف ءارفص

 نوكي نأ ديري ال هنأ ىلإ ريشي امم ءاليلق لملمتي رخآلا صخشلا نأ ظحالت دق .راوح
 .ةثداحملا هذه نم اًءزج

 يف ةلئاعلا هتلعف امع وأ ءسمألاب ةارابملا نع طقف ثدحتن نحن ؟انه ثدحي اذام"

 مأ ةلكشم انيدل له .ةزاجإ يف هيف باهذلا يونت يذلا ناكملا نع وأ ءيضاملا فيصلا

 ."؟اذام

 عم رطاخ بيط نع ثدحتي ال صخشلا اذه نأل ؛ةلكشم انيدل ءرمألا عقاو يف ,معن

 نأ بجي نآلاو ءرهشأ ةثالث ةدمل اًبوس انلمع دقل" .لوقت دق .”"ةظحل رظتنا" .ءايرغلا

 ةحاسم ىلإ جاتحي لجرلا اذه نكل ."هبلك مسا نع هلأسأ نأ اًمامت لوبقملا نم نوكي
 .حاتفنالا لبق ةياغلل اًديج صخشلا ةفرعم ىلإ جاتحيو .اًيسفنو اًيدسج «ةريبك ةيصخش

 ءرفصألا لثم سيلو ؛هب رعشي ام لكب ثدحتي يذلا ءرمحألا صخشلا لثم سيل وهف
 يذلا ءرضخألا لثم وأ ؛متهم عيمجلا نأ ضرتفي هنأل هرارسأ كلحأ نع فشكي يذلا

 رطيسم ةكيب يفو ةريغص تاعومجم يف طقف نكلو ءيصخش لكشب ثدحتي نأ نكمي

 .اهيلع
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 عابطنالا ءاطعإ ةلوهسب هنكمي .ةريغصلا ثيداحألا ىلإ قرزألا صخشلا جاتحي ال

 نكل ؛متهي وه «ديكأتلاب .تاقالع يأل ىعسي ال هنأل .نيرخآ صاخشأب متهي ال هنأب

 هتاذ عم نوكي نأ بحي وهف ؛نيرخآلا تاجايتحا نع فلتخم ىوتسم ىلع هتاجايتحا
 .ةرشابملا هتلئاع عمو

 هذه .دودو ريغو رعاشملا دراب هنودجي مهنإ :هلوح نمل ةبسنلاب ةحضاو ةجيتنلاو
 يوذل ةبسنلاب ةصاخ .ةدوربلا ةديدش نوكت نأ نكميو .:ةحضاو ةيصخشلا ةعاقفلا

 .جاعزإ ردصم قرزألا مهقيدص نوربتعي اذكهو .ءارضخلاو ءارفصلا تايصخشلا

 وه اذامل" .ةلوهسب ةحارلا مدعب رعشن انولعجي نأ ءاقرزلا تايصخشلا يوذل نكمي

 ."؟قالطإلا ىلع يب متهي الأ ؟لابم ريغو اره ةوام

 ."تارم ثالث لضفيو ءرمألا يف ركف .جالعلا نم ٌريخ ةياقولا"

 ام ةفرعم نم الأ ققحتلا نود اهلزنم ةرداغم انتلئاعل تاقيدصلا ىدحإ عطتست مل

 ناك كانه اهعضو نأ نم مخرلا لع ءاهكو ةنيقحاو اهني ةدوحوت اهحيتافم تناك اذإ

 .ىمامألا بابلا ىلإ باهذلا لبق هتلعف ءىش رخآ

 تمدخ «كنبلا يف فارصك لمعأ تنك امدنع ءيضاملا نرقلا نم تاينينامثلا يف ركذتأو

 ديصرلا ةحص نم ققحتلا :دحاو بيسل طقف فصلا يف ةقيقد نيثالث اورظتنا اًصاخشأ

 ءديصرلا سفن .رتوييمكلا سفن .بقرتلا نم ريثكلا .يلآلا فارصلا لاصيإ ىلع عوبطملا

 ققحتلا ناك اذإو «ةيناث ةرمل ققحتتو ءققحتت نأ لضفألا نم .دكأتلا كنكمي ال نكلو
 .كلذب اوماق دق نونوكيسف ءانكمم يتالثلا

 ام يف ءاقرزلا تايصخشلا ووذ قثي ال اذامل ؟ققحتلل ةحلملا ةجاحلا هذه يتأت نيأ نم

 .عبطلاب مهنكمي :باوجلا ؟اهنوعمسي يتلا تامولعملا طقف نولبقي وأ نورخآلا هلوقي
 ؟كلذك سيلأ ءرطاخملا عيمج ىلع ءاضقلا متيسف ءمهسفنأب ققحتلاب اوماق اذإ نكل

 هقيثوتو «هليجستو ,هديكأت بجي ءيش لك .نيرخآلاب نوقثي ال مهنأ ةقيقحلا لظت نكلو
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 ووذ ققحتي .نورخآلا هيلإ رظنيو هاري امك كولسلا نع انه ثدحتن نحن :ركذت

 ةرم ءىش لك نم ققحتلا نكمملا نم هنأل ةيفاضإ ةرم ءىش لك نم ءاقرزلا تايصخشلا

 .رارق ذاختا طقف كيلع نوكي اهنيح .ءءيش لك ديكأت متي امدنعو .ةيفاضإ

 لجرلا اذهف ءانتيقب لثم سيل نكلو .ةعاربب ليسكإ جمانرب مدختسي ديج قيدص يدل

 نأ لبق نكل «تانايبلا عيمج جرديو ةيضايرلا ةغيصلا بتكي وهف ؛:ةصاخ ةقيرط هيدل
 .ةبساح ةلآ مادختساب ءيش لكب دكأتلاب موقي «هيريدم رابك ىلإ ةمهم تافلم يأ لسري

 نأ حوضوب نلعيسف ءرمحألا صخشلل اذه حرشت نأ تدرأ اذإ !؟كلذ لعفي اذامل

 ىتح كحضي فوس رفصألا صخشلل هتحرش اذإو .اقلطم ًءابغ اًيبغ ناك لجرلا اذه

 اًيرظن اًلامتحا كانه نإ نإ .روفلا ىلع ءيش لك مهفي فوس قرزألا صخشلا امأ .توملا
 ةغيصلا ةباتكب ماق هنأ نم مغرلا ىلع .ليسكإ جمانرب يف ءاطخأ كانه نوكي دق هنأب

 فيك .نمآلا بناجلا يف نوكت نأ لضفألا نمف اذل .ام أطخ كانه لازي ال دقف ؛هسفنب

 ؛ةءارقلا لضاو ؟اذه"ة:وركللا قرن

 ."ينيعو يسفن وه هب قوثولا يننكمي يذلا ديحولا ءيشلا"

 .هكولس بيس ريسفت يف ةلكشم عبطلاب هيدل ليسكإ جمانرب يف ككشي يذلا صخشلا

 اًمئاد هرارطضا ةقيرط لوح مهرظن تاهجو هلوح نم صاخشألا نم ديدعلا ىدل

 مهو ءرخآ صخش لك هلعفي ام لك نم ققحتلاو هسفنب هلعفي ام لك نم ققحتلا ىلإ

 .مهب قثي ال هنأ حوضوب هلاعفأ لالخ نم رهظُي امدنع بضغلاب نورعشي

 نكمي .بيهر لكشب اليوط اّنقو قرغتسي ءيش لك نأ يه ىرخألا ةريغصلا ةلكشملا
 ةقيرطلا وه لكاشملل ةراثإ رثكألا رمألا .رثكأ تاعاسل لمعلا لالخ نم كلذ ىلع بلغتلا

 امدنع رمألا طابحإ ىدم امف .ةداعلا هذه ببسب تاقالعلا اهب رثأتت نأ نكمي يتلا

 كيكفت وه صخشلا هب موقي ءيش لوأو لمتحم مدقت نع هرابخإل ام صخش ىلإ دعصت
 ؟ةطقن لك يف كيكشتلاو ةفلتخملا تانوكملا عيمج
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 نأ يفكي الو .ءاطخأ نودجيسف ةيفاك ةرتفل نوعلطتي عيمجلا ناك اذإ ؛عبطلاب
 لاحم. ىف ةطلس 13 كربمعا اذإ :قوزألا قولا كسفم تيك نأ كيلعا وح نع قو
 .اًعداخ نوكي نأ نكمي كلذ عم «قيرطلا نكل ,كيلإ عامتسالا يف لضفأ نوكيسف ءنيعم

 اذإ و عوضولا اذه: لود ثازهاعللو ةرفردكلا'كارودلا نم ةيدحلا ةيزهع قل
 تاعيبملا وفظومو نوسدنهم ًةداع مهف .ةدقعم ةلئسأ نولأسي صاخشأ كانه ناك

 نمر .ريثك' قا :يفاربضلا تهامه ”ةنشح امير ةويلاملا نويقارلاو نوطضختلا
 نم يقزر بسكأ تنك يننأ درجمل ذإ .يب نورثأتي الو «قرزألا وه مهنول نوكي «نايحألا
 تمهتا يتلا ةأرملا ركذت) .هنع ثدحتأ ام فرعأ يننأ ينعي ال اًماع نيرشع ةدمل كلذ لعف

 .(ةيلاثملل ةيعاس اهنأب

 صاخشأألا ءالؤه نيب تابثإلا رايعم نأ لبقتت نأ وه هلعف كنكمي يذلا ديحولا ءيشلا

 تمق دق تنك اذإ ؛ملعن امكف ءاّمتئاد قئاقحلا ىقبت ةياهنلا يف نكل ءاّريثك اًعفترم نوكي

 ,بسانملا تقولا يفو .حيحص هلوقأ ام نأ تابثإ يننكمي «ةيافكلا هيف امب اًديج دادعإلاب

 .يب نوقثي فوس
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 ةديدج ءايشأ ملعت

 ةتملعت اه ةدختست فيك

 رمألاب سيل هنكل ءاطيسب رمألا ودبي دق .ماهملا لهسأ اًمئاد سيل ديدج ءيش ملعت نإ
 ؟أدبت نيأ نمف .هملعتتل ريثكلاو .هأرقتل ريثكلاو .هب موقتل ريثكلا اًمئاد كانهف .لهسلا

 لهسألا نم ؛لاحلا ةعيبطب .ةيصخشلا كتامامتها بسح اًبيرقت اًمئاد اذه ديدحت متي

 .كلذ يف بيرغ ءيش ال .مامتهالاو لوضفلاب هوحن رعشت امل تقولا نم ديزم صيصخت

 ىقمحلا عيمج نع هتحورطأ- سانلل "روتس" مييقتل يعامس ناك دقف «يإ ةبسنلاب

 مهضعب نولصاوتي فيكو سانلا نع ديزملا ةفرعمل يل عفادلا وه -باتكلا اذه ةيادب يف
 تأرق دقل .ةفرعملا هذه باستكال ةديدع تاونس ىنم قرغتسا رمألا نكل .ضعب عم

 ةوالع .ةفلتخم عيضاوم يف تارم ةدع تاداهش 01 تلصحو تابيردت ترضحو اًيتك

 ءرمعلا فصتنم يف لجرك .نآلا .عوضوملا اذه لوح تارودلا فالآ تمدق دقل كلذ ىلع

 تشدخ دقل «تالامتحالا لك يف نكل .سانلا لعافت ةيفيكل اًديج اًمهف يدل نأ دقتعأ

 .طقف حطسلا

 ةلكشم كانه نوكت نلف .هل ةياهن ال تقو انيدل ناك اذإ

 نم ديدعلا ىدل يتلا ةيعيبطلا ةزيرغلا يدل سيل امير .اًنقو قرغتسا ملعتلا اذه لك
 ملعتن فيكو سيردتلا قرط نع ءيشلا ضعب فرعأ يننكل اقح فرعأ ال .نيرخآلا
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 .سانلا نم ةيمهأ رثكأ عوضوم يأ يف ريكفتلا بعصلا نم يل ةبسنلاب .ةديدج ءايشأ

 .نيرخآ صاخشأب يقتلتسف ؛ةايحلا كذخأت دق نيأ ىلإو ءكتفيظو نع رظنلا ضغب ذإ

 :نوكت نأ كنكمي «لاثملا ليبس ىلع

 .لمعلا يف ءالمز عم افظوم ٠

 .ءالمع عم اًعئاب ٠

 .سانلا دوقي لازي ال هنكل ةبسانم ةريخ يأ نود عورشم ريدم ٠

 .نيفظوم عم اًبدتنم وضع ٠

 :ةنيسؤملا ف كححو كووق نهاتشأ عضاطسوتف اريد

 .ةصاخلا هرماوأو هتاعيبم عم صاخلا هباسحل لمعي لامعأ لجر ٠

 .ةرسألا يف نيقهارم ءانبأ عم نيدلاولا دحأ ٠

 .اًجوز ٠

 .مدقلا ةرك قيرفل اًيردم »

 .ةيلحم ةسردمل اًريدم .٠

 الماع اًمئاد صاخشألا مهف ىقبيس .ةفرعملا هذه قيبطت ةيفيك ىلع دويق كانه تسيل
 هذه ةيهام نع رظنلا ضغب .ناكمإلا ردق ةسالسب ةايحلا يف كفادهأ قيقحت يف اًمساح

 .فادهألا

 حضوي هنكل ءاّديدج اًجومن سيل اذه .ةيلاتلا ةحفصلا يف ططخملا ىلع ةرظن قلأ
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 دحأ يه باتك ةءارق نإ .ةيقيقح ةءافك ىلإ ةيرظنلا ةفرعملا ليوحت ةيفيك لوح ريثكلا
 .كب صاخلا ملعتلا ءدبل ةعتار ةقيرط اهنإ -باتكلا اذه أرقت كنأل ديعس انأ- ءايشألا

4 
 وصلا لإ رظنلا

 مليف ةدهاشم

 هأرقن امم 06 نظفل لابقتسا

 هممسن امم 06

 هارن امم 060

 لماخ

 ضرعم ةدهاشم

 0--ب
 *اقن يف ةكراشملا 9
 9 هلوقن امم 06 كا ل كافل

 اهسفن ةبرجتلاب مايقلاايقلا

 هارنو هعمسن امم 509

 ديدج ٌجهن

 فينصتل ةقيرطلا هذه صاخشألا نم ديزملا مهفي نأ ديرأ ؛ةحضاو ىتمهم

 فرصتي اذامل طقف انمهف اذإ تاعازنلاو تاعارصلا نم ريثكلا بنجت نكمي .ةيصخشلا

 ؛هتاذ دحب عازنلا دض ءيش يدل سيل .اهب نوفرصتي يتلا ةقيرطلاب اذلوح نم سانلا
 سانلا مدهي امدنع نكل .هعم لماعتلا ةيفيك فرعأ يننأل كلذ ينجعزي ال ام ةداع

 ىرخأ قرط داجيإ ىلع نيرداق نوكن نأ بجي اننأ دقتعأ ؛نونبي امم رثكأ نورمديو
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 ضعبف .كئاطخأ نم ملعتلا درجم نم ريثكب رثكأ نم نوكتت ةايحلاف .اًمدق يضملل

 .اًمامت اهينجت كنكمي ءاطخألا

 ىرخأ ةغل يأ لثم يه -82154 اسيد ةغل- باتكلا اذه اهشقاني يتلا "ةغللا" نإ

 تنأف ؛ةسردملا يف ةيناملألا وأ ةينابسإلا تسرد دق تنك اذإ .ملعتلاب رمألا قلعتي امدنع

 ثدحتلا ىلع اًرداق نوكت نأو ؛ءيش يه كتاناحتمال ةركاذملا نإ .هنع ثدحتأ ام ملعت

 ةنسلا يف ةدحاو ةرم كتفرعم ثيدحتب موقت نأ يفكي ال ثيح .رخآ ءيش يه اًقح ةقالطب

 ةينابسإلا ةغللاب ثدحتلا ىلع اًرداق نوكت نأ اقح ديرت تنك اذإ .اينابسإ ىلإ ةلحر لبق

 تينافةسايشإلا ةغللاب ا شحم كوكو املك (معطم يف ماعطلا بلط درجم نم رثكأ)

 .ةرصتخم قرط دجوت ال .فلتلل ةلباق ةعلس اهنإ .ةينابسإلا كتغل ةسرامم ىلإ ةجاحب

 صاخشألا عم هب ام ةبرجتو ملاعلا ىلإ جورخلا كنكمي «باتكلا اذه ةءارق دعب ؛عبطلاب

 نمختس كنأ وه يدحتلا نوكيس «ةيادبلا يف .كلذ لعفت نأ كحصنأ .مهلباقت نيذلا

 .جارحإلا نم ةنيعم ةجرد ىلإ كلذ يدؤي دقو سانلا تايصخش حيحص ريغ لكشب
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10 

 :دسحلا ةغل

 اهب كرحتت يتلا ةقيرطلا نوكت اذامل

 ؟اًقح ودبت فيك :ةمهم

0-4 

 ةمدقم

 هلوقت ام لك ىلإ ةفاضإلابف .دسجلا ةغل نم ةفلتخم اًعاونأ ةفلتخملا ناولألا رهظت

 نساخلا ظقتلر.كلوح نم ضاختشالل ةبكلا ةهل نم اًنيعم اًعَوت نهظت كتاف ةلعفتو

 ةصحاف ةرظن ىقلن انوعد كلذل .ةيجازملا كتلاح ريسفتل اهنومدختسيو هذه دسجلا ةغل

 .ةيعاولا ريغو ةيعاولا ءيظفللا ريغ لصاوتلا لاكشأ عيمج ىلإ "دسجلا ةغل" ريشت
 .نيناثلا نم ةفطخلا تاعوممللا نو ناوفألا ني طنا ةعل يف تافالتخالا عونتتو

 سسأ كانه تناك ول ىتح .ةيفاقثو ةيعامتجا ةمالعك اًضيأ اندسج ةغل لمعتو

 .ةكرتشم ةيجولويب

 نيب نمو .ماظتناب مدختست فالآ ةسمخ اهنم ؛ةملك فلأ ةئم وحن ىلع انتغل يوتحت

 ضعبيل اًقفو «لباقملا يف .ىمويلا انباطخ يف ةملك فلأ امبير مدختسن .فالآ ةسمخلا هذه

 اذنكم معن :ةراشإ قلأ ةقمعيس نم برقي ام: لع ئوتحك هشحلا ةغل خف ءاملعلا
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 اًددع كانه نأ مهفن نأ طقف لب .دوصقملا وه سيل اذه نكل ,ةقيقدلا ماقرألا ةشقانم

 .هب ملع ىلع نوكن دق امم رثكأ :تاراشإلا نم اًريبك

 تافالتخالا ةفرعم مامتهالل ريثملا نم لاز ام نكل ؛«تاراشإلا هذه لك ةساردب موقأ نل

 رعشن انك اذإ امو فقوملاو ةينهذلا ةلاحلا نأ ركذت طقف .ةفلتخملا تايصخشلا نيب

 .اندسج ةغل ىلع مساح ريثأت مهل نوكي نأ نكمي نامألا مدع وأ نامألاب

 ةئيهلا

 ىدل نوكي ام اًبلاغف ؛ةيخارتم سيل نكلو ةيعيبطو ةيخرتسم ةئيه كيدل ناك اذإ

 وأ ةئيه كيدل ناك اذإ ءىرخأ ةيحان نم .سفنلاب ةديج ةقث كيدل نأب عابطنا نيرخآلا
 اذإو .طابحإو لازعنا هنأ ىلع رمألا ريسفت نكمي ؛:ةضبقنم وأ ةصلقتم ةيعضو ذختت

 ىلإ ةراشإ هذه نأ اودقتعي نأ سانلل نكمي .ءيشلا ضعب ةبصتنم ةئيه كيدل ناك
 اًضيأ كلذ .نوكي دق ءكلذ عمو .كلوح نمم مارتحالاب بلاطت تنأ ءرخآ ىنعمب ؛ةنميهلا

 .ةيركسع ةيميداكأ يف تيردت دق كنأ ىلإ ةراشإ

 ةرظنلا

 ىلإ اًمومع ةغاورملا نويعلا ريشت .ةفلتخملا ءايشألا نم ديدعلل اننيعأ مدختسن نحن

 ةرظنب نورخآ صاخشأ كلباقي امنيب .رخآ ناكم يف نوكي نأ دوي ينعم لا صخشلا نأ
 ال نينازكلا نإ لاقت :اًمامت افظحم اًعايطنا قلخي اذه .اوشمرم نأ وذ ىتح .ةثباث

 امب نكل .بناجلا ىلإ مهترظن نولوحي ام اًبلاغو ةرشابم نيعلا يف كيلإ اورظني نأ نكمي
 يف ةرشابم كب اوقدحي نأ مهأوسأ ملعت دقف «نيباذكلا نيب ىتح افورعم حبصأ اذه نأ

 صخشلا سمل ربتعي) .حوضولا اذه لثمب وه ام كانه سيل كلذل .نوبذكي امدنع كنيعأ

 عيظف ءيش كانه نوكي امدنعو .(بذاك هنأ ىلع ارشؤم نايحألا نم ريثك يف اريثك هتبقرل
 ام اًيلاغ ءريكفتلا ىلإ جاتحت امدنعو .مههوجو ىلإ مهيديأ ريثكلا عفري ءراس ريغ وأ
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 هجولاو سأرلا

 امدنعو .ال مأ قفتن انك اذإ ام بسح ءاهزهن وأ انسأرب عئيمون ام ةداع ؛ثدحتلا دنع

 سأرلا يلدت امنيب .دحاو بناج ىلإ انسوؤر ليمن نأ اننكمي «ةشقانم ىلإ صرحب عمتسن
 ءام ءيشل ةشهدلاب رعشن امدنعو .باكتكالا وأ نزحلا ىلإ ريشي دق نيبجلا ديعجت وأ

 كهجو يف نإ .اهبحن ال يتلا ءايشألا يف انفونأ عفرن امنيب ءانبجاوح عفرن ام ابلاغ اننإف
 .اهل رصح ال قرطب اًّعم اهجمد نكميو ؛ةفلتخم ةلضع 24 ءافخإ متي هدحو

 يديألا

 ؟كتحفاصم ةوق ىدم ام ءام صخش ةيحت دنع .يقيقح يكيسالك ٌرمأ اذه معن

 ريشت ام اًيلاغ ء:ةيحان نم .صخشلا نع ريثكلا فشكت نأ نكمي ةطيسبلا ةحفاصملا

 ةحفاصم كيدل ناك اذإ كلذل :ةعضاخ ةيصخش دوجو ىلإ ةفيعضلاو ةيخترملا ةحفاصملا

 اذإ :ىرخأ ةيحان نم .رثكأ ةدشب طغضت نأ كل لضفألا نم نوكي دقف :ليبقلا اذه نم

 طغضي صخش يأ امأ .مّمصم صخشلا نأ ىلإ كلذ ريشي امبرف «ةتباث ةحفاصملا تناك

 ةئفلا ىلإ ءامتنالا يف بغري هنكلو ىلوألا ةئفلا ىلإ يمتني وهف مزاللا نم رثكأ ةدشب

 امك .ةيناودعلا ىلإ ريشت ام ةداعو ءاّديج اًنيش ةمكحملا ةضبقلا ينعت ام اًردان .ةريخألا

 طويخلا وأ رعشلا نوليزيو ؛مهسبالمب نوكسمي نييبصعلا صاخشألا ضعب كانه نأ
 كيدي دقع امأ .ىرخأ ءايشأ ىلع مههابتنا زيكرت نولضفي مهنأ ىلإ اًبلاغ اذه ريشي .اهنم
 .نامألاو ةوقلا نع ربعي ام اًيلاغف كرهظ فلخ ةتبثملا

 بذاكلا فاشتكال ةيلعاف رثكأ ةقيرط كانه ؟بيذاكألا نع وتلل هتلق ام ركذت له

 ىنميلا هدي نوكت نأ لضفيو- هردص ىلع هدي ةحار عضي ناك اذإ ام ةظحالم يهو
 لوقت نأ كنكمي فيك ؟بذكأ له" .بذكلاب هماهتا متي امدنع طخسب دهنتيو -هبلق ىلع
 هلوح نم لعجت اهنكل ,ةقداصلا هاياون زيزعت ىلإ فدهت ةءاميإلا هذه ."؟ينع كلذ

 .ثدحي بيرم ءيش كانه ديكأتلابف :ةطرفمو ةيرورض ريغ اهنأل اًرذح
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 ةحاسملا

 عيمجلا جاتحي ثيح ءمهب ةصاخ ةيصخش ةحاسم سانلا لكل نوكي نأ اًدج مهملا نم

 ةفاسملا يه ةقطنملا هذه نوكت نأ نكمي .ءىرخأ ءايشأ نيب نم .هب ةصاخ ةقطنم ىلإ

 ةيصخشلا ةقطنملا نوكت ام ةداع .مهيلإ ثدحتت امدنع صاخشألا نع اهب ظفتحت ىتلا

 ةقطنملا نع ثدحتن امدنع .مادقأ ةرشع ىلإ ةثالث نم ةيعامتجالا ةقطنملاو نق حب

 .اًضعب امهضعب نافرعي ناصخش اهيف لصاوتي ىتلا ةحاسملا ىنعن اننإف ةيصخشلا

 اذه نكل .نولصاوتي نيذلا ءابرغلا نيب ةفاسملا ىلإ "ةيعامتجالا ةقطنملا" زي اهنبل

 ليبس ىلع «ةيلامشلا ةيبوروألا ةقطنملا يف .نيثدحتملا ةفاقث ىلع ريبك دح ىلإ دمتعي
 ةقطنم يف صاخشألا دنع اهتريظن نم ربكأ ديكأتلاب ىه ةيصخشلا ةقطنملا ءلاثملا

 ١ :ظطسوتملا ندتتلا

 ؟اذه لك لايح لعفن اذام اذ

 ضعب نأ حضاولا نم ؟ضعب نع اهضعب ةعونتملا كولسلا لاكشأ فلتخت فيك
 يذلا صخشلاف .صخش لك ىلع قبطنت ال دسجلا ةغل لوح "ةفورعملا" قئاقحلا

 .رتوتلا نم ةلاح يف نوكي امبر ىأ للملا نم ةلاح يف طقف نوكي دق هسبالمب ثبعي
 يذلا رضخألا صخشلاف .نيقيلا مدع عم سانلا لماعتي فيك يه ىرخألا ةلثمألا دحأ

 ةقيرط نأل «مامألا ىلإ رمحألا صخشلا ليمي امنيب .ءارولا ىلإ ليمي دكأتم ريغ نوكي
 .ةثداحملا ىلع ةرطيسلل ةلواحم ىه هذه دكأتلا مدع وأ نيقيلا مدع ةلاح عم هلماعت

 صاخشألا ةبقارم لواح .تافالتخالا ىلع ىرخأ ةلثمأ تجردأ «ةيلاتلا تاحفصلا يفو

 .ةيلاتلا كولسلا لاكشأ نم يأ ىلع روثعلا كنكمي ناك اذإ ام ةفرعمل ةيقيقحلا ةايحلا يف

 يتلا ةماعلا تاريبعتلا ضعب كانه «ديكأتلاب .اًدج ةيدرف دسجلا ةغل نأ ركذت نكل

 ءرقتحملا وأ يردزملا قيدحتلا- سانلا عيمج نيبو هرسأب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف قبطنت

 بجي يتلا تافالتخالا نم ريثكلا كانه نكلو -دلب لك يف اًهباشم ودبي ءلاثملا ليبس ىلع
 ةيلاتلا ةريصقلا عطاقملا فدهتو .كتردق ذحشل رشبلا يف كتالمز ىلع اهسردت نأ كيلع

 .طيسب ليلد ةباثمب نوكتل
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 :ءارمحلا تايصخشلا يوذ دسج ةغل

 يوذ لوح رابتعالا يف اهذخأ بجي ىتلا ةطيسبلا تايساسألا ضعب ىه اه

 :ءارمحلا تايصخشلا

 .نيرخآلا نم ةفاسم ىلع نوظفاحي ٠

 .ةوقب نوحفاصي ٠

 .ةدشب مامألا ىلإ نوليمي ٠
 .نيعلاي رشابملا لصاوتلا نومدختسي ٠

 .ةيمكحتلا تاءاميإلا نومدختسي ٠

 ةحضاو دسج ةغل ءارمحلا تايصخشلا يوذ ىدل نوكي ام اًبلاغ ءاقباس تركذ امك

 :نسماس نوفق وأ :نولوحكي اضاخشأ ئرتس :ةزينك هوهح ظسو:لوكتت اموتَع

 هاذه نك ةلوح نورت اه فرغ طقف رومألا نوصحفتي ىأ ءنيرخآلا عم نوثدحتي ىأ

 امج نذك نع ترظنف اذإ .سانلاب جعت ةنيدم ةحاس ىلإ رظنت كنإ لوقن انعد .ةجضلا

 يف نوفقي نيذلا صاخشألا اًمامت لهاجتي ةديدش ةعرسب ناديملا ربعي اًصخش ىرتسف

 ةحاسلا ربعيو رمحألا صخشلا عرسي ءاليلق همامأ ةطقن ىلع ةتبثملا هتارظنبو .هقيرط

 .اًبناج نوحنتي نيرخآلا لعجي هنكلو هسفنل لاجملا حسفي ال هنإ .ةلكشم يأ نود

 .هقيرط نع نوقابلا دعتبي نأ عقوتي هنإ .ةيوقو ةمساح هتاوطخ

 نل .ةنيعم ةفاسمي ةداع ظفتحيسف ءرمحأ صخشب اهيف يقتلت يتلا ىلوألا ةرملا يف ِ

 -ةأرما وأ ناك كدر رمحألا ن أ عقوت .ةيوق نوكتس اهنكل .ةدودو هتحفاصم نوكت

 صاخشألا ضعب رظني) .رطيسيو مكحتي نم وه هنأ راهظإل كيدي ىلع ةوقب ضبقيس
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 .ءاسنلا دنع اًضيأ ثدحي هنكلو .(!افلأ روكذلا صئاصخ نم هنأ ىلع كولسلا اذه ىلإ

 .(باسح هل بسحُي نأ بحي صخش هنأ تايثإل ةجاح رمحألا صخشلا ىدل

 رضحت تنك اذإ ةصاخ .ةياغلل اًمتاق ههجو نوكي دق .ةطرفملا تاماستبالا نأش ّسنا

 ءارمحلا تايصخشلا ووذ ظفتحي «ةيعامتجالا تائيبلا يف ىتح نكلو .لمع عامتجا
 ديما تهت نكلا نا راع هكأ امءاظ) اريك نافع كعتنم خذ ووك: كال ايقكتلا ىقخن

 .(ءيش يأ ثدحي نأ نكمي ؛لوحكلا

 نصكشلا كزاشي امادتع ةعرشس ةداغ ثدحت: اماوهوه نكوتلاهنومألا انيك انَدَتَع

 نوكي فوس .ةوقب هتيضقل لداجيو ةلواطلا وحن ليميس لجرلا اذه نإف -رمحألا

 نإف «ةوقلا ةغلب رمألا قلعتي امدنع .كيلع ةتبثم هترظنو ءادج ارشابم يرصبلا لصاوتلا
 .كلذل اًدعتسم نك .ةيادبلا ذنم نيبهأتم نونوكي ءارمحلا تايصخشلا يوذ

 يتلا تاءاميإلا كلت نكلو «تاءاميإلل اًيبسن دودحملا مادختسالل اًدعتسم نك ءاًضيأ

 ءارمحلا تايصخشلا ووذف .ةيناودعو ة ةرطيسم نوكت نأ نكمي حطسلا ىلع رهظت
 نأ ةظاظفلا ليبق نم هنأ ةركف نإ .ةريبك ةلوهسب ةرشابم سانلل مهتايكولس نوهجوي

 ووذ ريشي نأ اًضيأ عئاشلا نم .صاخ لكشب مهقلق ريثي اًميش تسيل سانلا ىلإ ريشن

 ةبرجت يف بغرت تنك اذإ .كوحن مهتحارو مهدي دم لالخ نم كيلإ ءارمحلا تايصخشلا

 كروعش يف ركف مث ؛ةقيرطلا هذهب كيلإ ريشي نأ ام صخش نم بلطاف .ةلواحملا هذه

 مهدحو اوسيل عبطلاب- ءارمحلا تايصخشلا يوذ نأ حوضوب ىرت نأ اًضيأ كنكمي

 ا 0

 يف ىلعألا ةبترلا وذ وأ نميهملا درفلا وأ وضعلل ريشُت ةيناويحلا وأ ةيجولويبلا تاساردلا يف "افلأ" ةملك -1
 ةعومجملا
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 توصلا

 نحذف .نايحألا نم ريثك يف ةيوق اهنإ ؟ءارمحلا تايصخشلا يوذ توص ةربن نع اذام
 مهسفنأ لعجل مهتاوصأ عفر يف مهيدل ةلكشم ال مهنأل حوضوب سانلا ءالؤه عمسن

 نأ نكمي ءارمحلا تايصخشلا ووذ ىتح «عبطلاب .رمألا بلطتي ام ردقب نيعومسم

 شعترت نل مهتاوصأ .اذه عمست نل ةداع نكل ءءايشألا نأشب نيقلق اونوكيو اورتوتي
 .اًريثك

 فلخ ثدحي امع رظنلا ضغبف .ءارمحلا تايصخشلا يوذ رارسأ دحأ وه اذه

 .نيبهأتم .ددرت ال ؛مثعلت ال .نيعنقُم امّئاد ءارمحلا تايصخشلا ىوذ ىدبيس .ةهجاولا

 اًمئاد مه «ةياهنلا يف .ىلعأ توصب نكلو ءىرخأ ةرم رمألا نورركيسف «عمتسن مل اذإ
 .كيلإ نولصي

 لاعفألاو مالكلا يف ةعرسلا

 ةفص .مهرمأ نم ةلجع يف اًمئاد ءارمحلا تايصخشلا ووذ نوكي ءاقباس تركذ امك

 .لاعقألاو مالكلا ىلع ىتح قبطني اذه ,ةداع .مهل ةبسنلاب "ديج" ةفص يواست "عيرس"

 نم ديدعلا هب سيقي يذلا لماعلا يه ةعرسلا نآل اًرظنو .ةعيرس ةريتوب ثدحي ءيش لك
 تارييغتلا ضعبو .طاشنلاب اًنلتمم رمألا نوكيسف .حاجنلا ءارمحلا تايصخشلا يوذ

 .طبضلا ىلإ راسملا جاتحي امدنع ةداحلا

 ءارفصلا تايصخشلا يوذ دسج ةغل

 تايصخشلا يوذ لوح رابتعالا يف اهعضت نأ بجي ىتلا ةطيسبلا تايساسألا ضعب

 :ىه ءارفصلا

 .سمالتلل نوليمي ٠

 .حازملا نوبحيو نوحيرتسم ٠
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 .نيعلا قيرط نع اًّيدو الصاوت نورهظُي ٠

 .ةيرييعتلا تاءاميإلا نومدختسي ه

 .نيرخآلا نم نويرتقي ام اًيلاغ ٠

 تاماستبالا رهظت .ةياغلل ةباذجو ةحتفنم ءارفصلا دسجلا ةغل نوكت ام اًيلاغ

 مهنكميو اًريثك نوحزمي مهنإ .هلوح مستبتل ريثكلا دجوي ال امدنع ىتح ءرارمتساب
 صخشلا موقي دقف ءاًديج مهفرعي ال نيذلا ناريجلا دحأ ةرايز دنعف .اًدج ءاخرتسالا

 .ءارفصلا تايصخشلا يوذل ةبسنلاب يدايتعا رمأ اذه .ةكيرألا ىلع ءاقلتسالاب رفصألا

 .حوتفملا باتكلا لثم هنإ .كلذ ةيؤر كنكمي .فقوم يأ يف نامألاب رعشي امدنعو

 تاكضخشلا» وك هكرمحم:ةريكولا ىف لوألا هاقملا قدزمحتالا كولسلا عه هباشتلا مكي

 .سفنلاب ةيوق ةقث نوعشي نايحألا نم ريثك يف مهو .زيمم لكشبو ةعرسب ءارفصلا

 ضعب نأ نيح يفف .رفصألا صخشلل ةبسنلاب يبسن ءيش يه ةيصخشلا ةحاسملا
 ءارفضلا تايضحشلا يوذنإف ندم نزقلاب حوسلطت نمادلا: لعج 3: يفرك ال ناولألا

 لك ةقناعم يف يوفع لكشب اوؤدبي نأ مهل نكميو دمع نع كنم تزقلاب نوكركجس

 كلذ يف جازملاو روعشلا ىلع كلذ دمتعي ذإ .اقح مهي ال ,ةأرما مأ ن ناك لجو مهلوحت نم

 .مويلا

 ىوذ هدجي يذلا رمألا ءكلذ ثودح دنع نورخآلا عجارتي نأ فولأملا ريغ نم سيل

 تايصخشلا يوذ بح ىلع رصتقي ال رمألا نكل .قاهرإلا ديدش ءارفصلا تايصخشلا

 لاصتالا لاكشأ نم اًطيسب الكش اًضيأ نوكي نأ رمألل نكميف .قانعلل ءارفصلا

 .يفخ عفاد دوجو نود ؛قاسلا ىلع ةتبر ىأ ءعارذ ىلع ةعوضوم دي لثم .يدسجلا

 تايبصخشلا| وذ هيلإ رظني ام: نكل' :هلاق ام نيزعت ديرو ظقف نفصألا:نصخشلاف
 ؛عبطلابو .ءاوغإ ةباثمب نورخآلا هربتعي نأ نكمي يوفعو يعيبط ءيش هنأ ىلع ءارفصلا
 ...ىيس لكشب رمألا يهتني نأ نكمي
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 نوجهبمو نويفطاع مهف .ةلكشم يرصبلا لصاوتلا لثمي الو .اهل رصح ال تاماستياو

 .نودودوو

 توصلا

 ىلإ ةيادبلا نم يوق مازتلا ىلإ ءارفصلا تايصخشلا يوذ ىدل توصلا ةربن ريشت

 نلف ءنيعم طاشنب مايقلا يف ةبغر مهيدل نكت مل اذإو) .ةياغلل نومزتلم مهف .ةياهنلا
 ,ةفطاعلاو ءحرملاو .كحضلا :ديعب نم مهروضح يف كلذ عمست تنأو .(ةطاسب لكب اوتأي

 .ةقاطلاو ءحرفلاو ءسامحلاو

 مهنإ .اًدج حضاو لكشب فطاعتلا ءارفصلا تايصخشلا ووذ رهظُي ماع لكشب

 عفتري وهف .مهتوص يف اذه عامس نكميو .قالطإلا ىلع ال وأ “100 ةبسنب امإ كعم

 يف يوق بولسأ مهل نوكي ام اًبلاغو .ةدشلاو طاشنلاو عاقيإلا يف اًريغتم ؛ضفخنيو
 .مهثيدح ةقيرط

 ءيلاحلا تقولا يف رفصألا صخشلا ىلع يلوتست يتلا ديالا 5 ع رظنلا نشف

 لاعفألاو مالكلا يف ةعرسلا

 سفن اًمامت ءارفصلا تايصخشلا ىوذ كلمي الف .ةريتولا وأ عاقيإلل ةبسنلاب امأ

 له .بير الب ةعيرس ةريتو مهيدل مهنكلو ءءارمحلا تايصخشلا يوذ ةكرح لدعم

 تارثعلا نم عون هل ثدحي ءاًعيرس ام اًئيش لوقي نأ ديري امنيح ءصخش يأ تلباق

 لاقي ام نيمخت كنكمي .يغبني امك جرخي ام وه طقف اهفصن ثيحب ؟هتاملك ببسب
 نيذلا ءارفصلا تايصخشلا ووذ مه ءالؤه .موهفم ريغ كلذ نوكي نايحألا ضعب يف نكل

 .هنولوقي ام لك ةاراجم ةطاسبب مههاوفأ عيطتست ال

109 



 ءارضخلا تايصخشلا يوذ دسج ةغل

 تايصخشلا يوذ لوح رابتعالا يف اهذخأ بجي ىتلا ةطيسبلا تايساسألا ضعب

 :ءارضخلا

 .نوفولأمو نوخرتسم ٠

 .يجهنم لكشب نوفرصتي ٠

 .ءارولا ىلإ ءاكتالا ىلإ نوليمي

 .ةياغلل اًدودو اًنرصب الصاوت نومدخحتسي .٠

 .ةريغصلا تاءاميإلا نولضفُي ٠

 .مسجلا ةكرح يف نيئيطب -اًمئاد سيل نكلو- اًبلاغ ءارضخلا تايصخشلا ووذ نوكي

 .نوئداهو نوفيطل .مهيديأ وأ مهسوؤرل ةئجافم ةكرح ال .ةروهتم تاكرح ال .ةقثلاو

 ثيح .ةريغصلا تاعومجملل اًمامت ةبسانمو مجحلا ةريغص مهتاءاميإ نوكت ام اًيلاغ

 رثكأ نوحبصي كلذل .ربكألا تاعومجملا يف ةحارلاب ءارضخلا تايصخشلا ىووذ رعشي ال

 .هنوفخي ام رهظُت ةيدسج ةغل مهيدل نوكي ام اًبلاغو .نيظفحتم نورهظيسو اًقالغنا
 جاعزنالاب اورعش اذإ .اًمئاد نوحجني ال مهنكلو ةيقيقحلا مهرعاشم ءافخإ نولواحي مهف

 .اًيتثرم كلذ نوكيسف «حايترالا مدع ىأ

 ءارضخلا تايصخشلا ووذ ليمي نأ عقوتت نأ كنكمي ؛ةلواط لوح سولجلا دنع
 .سانلا نم بارتقالا يف ةلكشم نوهجاوي ال مهنآل «ةقرافملا ليبق نم اذهو .ءارولا ىلإ

 مهنأ املاط كلذ يف سأب ال .نيرخآلا سمل نوبحي ءءارفصلا تايصخشلا يوذ لثم مهف

 طعي مل يذلا رضخألا صخشلا سمل نم رذحا نكل .هنوسملي يذلا صخشلا نوفرعي

 اونوكي نأ نكمي مهف .كدودح زاتجت نأ لهسلا نم .اًديج كفرعي هنأب ةحضاو ةراشإ

140 



 تايصخشلا يوذ نأل اًرظنو .ةفرغلا يف رمحأ صخش يشمي امدنع ظحالت ام اًريثك
 .ءءايشألا نم ديدعلا يف ءارمحلا تايصخشلا يوذل ماتلا ضيقنلا نولثمي ءارضخلا

 نم سيل ذإ .فرش ةطقن رذحلا نولعجي ءارضخلا تايصخشلا يوذ نإ لوقلا يننكمي
 .نييئرم ريغ مهسفنأ لعج اولواحي نأ فولأملا ريغ

 .مامتهالا زكرم يف اونوكي نأ نوديري ال مهنإ ؟كلذ ءارو ببسلا امو

 يهف :كلذك نكت مل اذإو .ةدودو هوجوب اًمئاد ءارضخلا تايصخشلا ووذ عتمتي

 .لؤافتلا يف ةطرفم تايحت وأ اهيف غلابم تاماستبا يأ عقوتت ال .اًمامت ةدياحم نوكت

 قيدص: كنأ نقتعي ناك اذإ .كفرعي رفخألا ضخشلا ناك اذإ الكاش نوكيس قرقلا نكل

 ءوتلل امتيقتلا دق امكنأ رعش اذإ امأ .ةياغلل اًدودوو اًيميمح نوكي نأ نكمي ءميمح

 .راظتنالا كيلع ءائسح

 تقولا يف .مهيلع كسفن ضرفت ال .كيلإ نوتأي ءارضخلا تايصخشلا يوذ عد

 .ةيحيرأو ةيعيبط رثكأ نوحبصيو نوحاتري فوس ءكب نوقثي امدنع ءبسانملا

 توصلا

 نوكي نأ حجرملا نم سيلف ؛اَدبأ اًيوق ءارضخلا تايصخشلا يوذ توص نوكي نل
 ةعومجم مامأ نوثدحتي امدنع ىتح .دهجلا نم ديزملا لذب كيلع نوكيس .اًعفترم
 كانه ناك ول امك نوثدحتيسف ؛(رايخ يأ مهيدل نكي مل اذإ ءكلذ نولعفي دق) ربكأ
 تام نوري ال مهنأ ودبي دق نايحألا ضعب يف .ةلواطلا لوح نيسلاج طقف مكنم ةثالث

 دقو ءماع لكشب اًضفخنم توصلا ىوتسم نوكي ثيح .ةفرغلا يف نيرخآلا صاخشألا

 .هنولوقي ام عامس بعصلا نم نوكي

 نوكي نلو أطبأ ةريتولا نوكتس .ءفدلا عشيو اًمعان اًمئاد نوكيس مهتوص نكل

 .رفصألا صخشلا ثدحتي امدنع املثم قالطإلا ىلع اًحضاو هب فالتخالا
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 لاعفألاو مالكلا يف ةعرسلا

 ءارمحلا تايصخشلا يوذ نم أطبأ عاقيإب ءارضخلا تايصخشلا ووذ عتمتي ءامومع

 يف ةميق اهل سيل ةعرسلاف .ءاقرزلا تايصخشلا يوذ لثم اًئيطب سيل هنكلو ءارفصلاو
 نإف ؛ةعومجملا يف نواعتلا ريمدتب ددهي عيرسلا عاقيإلا ناك اذإف .مهل ةبسنلاب اهتاذ دح
 ءيشلا .يئاهنلا دعوملا وه ام مهي ال .ةعرسلا نم نوللقيس ءارضخلا تايصخشلا يوذ

 ا .سانلا هب رعشي ام اًمئاد وه ةيمهأ رثكألا

 ءاقرزلا تايصخشلا يوذ دسج ةغل

 تايصخشلا يوذ نع رابتعالا يف اهذخأ بجي ىتلا ةطيسبلا تايساسألا ضعب

 ١ :ءاقرزلا

 .ةفاسم ىلع نيرخآلا اوقبُي نأ نولضفي ٠

 .نوسلجي وأ نوفقي امإ٠

 .ةقلغنم مهدسج ةغل نوكت ام اًيلاغ »

 .نيعلاب رشابملا لاصتالا نومدخسي ٠

 .تاءاميإ نود نوثدحتي ٠

 سيل مهنأب لوقلا يه ءاقرزلا تايصخشلا يوذ دسج ةغل فصول ةقيرط لهسأ
 الاهنأ وه ةئنعأ ام لكما ظيسعلا لزق نم اذه نوقف اندر :اًثبح نسحب ةكلا ودا

 نع ناحصفي مهدسج الو مههجو الف .ءاقرزلا تايصخشلا لوح هريسفتل ريثكلا دجوي
 نوظحالي ام ةداع مهنإف «تاعيبملا يبودنم ىلإ دسجلا ةغل نع ثدحتأ امدنع .ريثكلا

 نوسلجي صاخشألا ءالؤه ناك اذإ ام لأسأ امدنع .مهريسفت ليحتسي سانلا ضعب نأ

 ىلع نوقفاوي ام ًةداع مهنإف :مههوجو يف ةلضع ىتح كيرحت نود اًبيرقت يلاثم لكشب
 .ةناقلل طوفتم مأ اذه نأ نووقتفيو كلذ
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 رهظت ال يتلا تايصخشلا .ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نع نوثدحتي حجرألا ىلع مهو

 ةغل صقن نإف «ةلاحلا هذه يف .ءيش يأ نع فشكت ال جازملا ىتح وأ ةكرحلا نم ريثكلا

 .هتفرعم ىلإ جاتحن امب انربخي يذلا وه ةزيمملا دسجلا

 نود ةياغلل ةريثم تاحيرصتب اولدي نأ ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نم ديدعلل نكمي
 هقالغإ بجي ناك مسقلا نإ لوقي قرزأ اًريدم ةرم تعمس .مههوجو ىلع ريبعت يأ
 يف ةلضع كرحتت ملو ءفظوم ةكئمثالث ليغشت فاقيإل ةطخ ىلع قافتالا انيلع ناك هنأو

 .عاد نود ههجو

 ,رعاشملا ىلإ نورقتفي ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نأ ةركف سانلا يطعي ام وه اذه

 نآين ضرخا هزم مكركذأ نأ ل اوهعتسا'اكيحيك .نييل .لاعلا ةحيبطم اذه نعلو
 .حطسلا تحت ةطاسبب لمعت هفطاوع مظعم نإ يأ ءوطنم وه قرزألا صخشلا

 زوفت ةديس تيأر ءتاونس ةدع ذنم ءةرم تاذ .رخآلا هاجتالا يف ريسي رمألا نأ امك

 خرصي اهجوز عمسن انك ءاريماكلا فلخ .نويزفلتلا تاشاش ىلع رالود نويلم فصنب
 فيضملا مستبا .ةعئار ةماستباب اهسفن ةديسلا تسلج امنيب :ةداعسلاو حرفلا نم

 ةديسلا نكل .لعفلاب زاف نمع لءاستت نأ كيلع ناك تقولا نم ةرتفلو «هيعارذب حولو
 كلذ يف ببسلا نأ دقتعأ ال ."اًعئار اذه ناك دقل كل اًركش " نع ديزي اًنيش لقت مل اهسفن

 ةطاسبب يه هذه .ءاقرز ةيصخش تاذ تناك اهنأل لب ؛ةرينويلم لعفلاب تناك اهنأ وه

 ءاهزوفب ةديعس تناك اهنأ ضرتفأ .حطسلا تحت .اهب فرصتتو لمعت ىتلا ةقيرطلا

 اذإ امع لأسأو ةانقلاب لصتأس .مايألا نم موي يف .يجراخ لكشب كلذ رهظُت مل اهنكل

 .يح لاثم ةباثمب هنأل ءليجستلا مهيدل لازي ال ناك

 هذه حبصت «ربكأ تاعومجم مامأ نوثدحتي ءاقرزلا تايصخشلا يوذ ىرت امدنع

 نأل ةجاحب اوسيل ءءارضخلا تايصخشلا يوذ لثم اًمامت مهف .ةياغلل ةحضاو ةعزنلا

 هعلتبت نأ رضخألا صحشلا دوي امنيب هنأ وه :قرافلا امأ .مامتهالا زكرم يف اونوكي

 كارح الب فقي امنيب ريهامجلا راهبإ لواحيس .افقاو قرزألا صخشلا ىقبيس ءضرألا
 .تباث هجوب

 نم اًيبسن اريبك اًردق نوبلطتي ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نأ وه ىرخألا ةلدألا دحأ
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 ءاقبإ لالخ نم ةحارلا نم ديزمب نورعشي ام اًبلاغ .مهلوح نم ةيصخشلا ةحاسملا
 «ءضعبب مهضعب مهتفرعم ىدم ىلع رمألا دمتعي .ءلاحلا ةعيبطب .ةفاسم ىلع نيرخآلا

 .ءارفصلا تايصخشلا يوذ دنع ةدوجوملا اهتريظن نم ريثكب ربكأ ةقطنملا هذه نكلو

 .لاثملا ليبس ىلع

 تايصخشلا يوذب ةصاخلا دسجلا ةغل حبصت .«مزاللا نم رثكأ نورخآلا برتقا اذإو

 ءاقيإ نولواحي مهنأ ىلإ ريشي امم ,مهلجرأو مهيعارذ نودقعيسو .ةقلغنم ءاقرزلا

 .نيديعب نيرخآلا

 :قوفقف اقددعت ةقوفكلا نم لقأ ءاقرؤلا اهايضقشتسلا قوذ كرهت مياس تزكذ انك

 يف فوقولا ةلوهسب مهنكمي .يشملاو حجرأتلا نم ريثكلا كانه سيل .نيتباث نوفقي اهنإف
 نيسلاج نولظي ,ءنوسلجي امدنعو .ةرضاحملا ءاقلإ ءانثأ ةلماك ةعاس ةدمل ناكملا سفن

 .تقولا لاوط عضولا سفن يف ام لكشب

 ةيصخش :رفصألا صخشلا ليخت .تاءاميإلا نم ريثكلا اومدختسي نل «يلاتلابو

 يأ) ةبولطملا ريغ تاكرحلا لك دعبأ .سكعلا يف ركف نآلاو ؛اقح ةيكيمانيدو ةحتفنم

 ةِجو .ةروصلا ىلع لوصحلا يف أدبتسو (ءاقرزلا تايصخشلا يوذل اقفو ءاهمظعم

 .صاخشألا دحأ ةرم تاذ رمألا فصو امك ءرجحتم

 سيل .نينيعلا يف ةرشابم نيرخآلل ءاقرزلا تايصخشلا ووذ رظني ام ةداع ءكلذ عمو

 .نيحاترم ريغ نيرخآلا لعجي كلذ ناك ول ىتح «نيعلا لصاوت عم ةلكشم مهيدل

 توصلا

 مهنإ .ئداهو ديقم ءاقرزلا تايصخشلا يوذ توص نإف ءاّمامت افيعض نكي مل نإ

 نم .مهتاعابطنا ىلع ةرطيسلا ىلإ نوليميو .مهسفنأ لوح ةجضلا نم ريثكلا نوريثي ال
 نأ لبق ةملك لك نونزي اوناك ول امك :مهراكفأ يف ةياغلل نيقرغتسم اودبي نأ عئاشلا

 .راهنلا ءوض ةيؤرب اهل حمسُي

 صخشلا توص يف اًبيرقت مودعم وأ طيسب فالتخا كانه نوكي ءماع لكشبو
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 وأ نويزفلتلا ليلد أرقي ناكأ ءاوس ؛تقو لك يف ام دح ىلإ اًهباشتم ىدبي ىهف .قرزألا
 عاقيإلا نم ريثكلا نودف .ةيسائرلا تاباختنالا يف هزوف دعب ةمألل لوبقلا باطخ ىقلي

 .صنلا يف دوجوم وه ام لوق يف رمتسي ءنحللا وأ

 هلوقي ءيش لك نأ نودقتعي مهف .رمألا اذهب ةبوعص داجيإ ىلإ نويقيسوملا ليمي

 .ىيس لكشب قفدتي قرزألا صخشلا

 لاعفألاو مالكلا يف ةعرسلا

 ءارمحلا تايصخشلا يوذ انذخأ اذإف .نيرخآلاب اهانراق اذإ لقألا ىلع ؛كش الب ةئيطب

 مهلف ءاقرزلا تايصخشلا ووذ امأ .توصلا ةعرسب نوثدحتي مهنإف ءءارفصلا ىتح وأ

 .ةدئاف تاذ تسيل ةعرسلاف ؛هبلطتي ام رمألا قرغتسي فوس ءاّمامت ةفلتخم ةريتو

 اطعإا ملك
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 م1

 :ةيقيقحلا ةايحلا نم لاثم

 ؟هيقتلت صخش لك مهفت فيك- ةكرشلا لفح

 :ةريثك حاون نم اًقيش المع ناك دقل .يفرصملا عاطقلا يف لمعأ تنك «ةديدع تاونس ذنم
 نم ريخكلا تملعت نقل كلذ عمو :نايكألا ضعي يف اًييقر نوكيذق هنأ نم مغرلا لع

 مامتهالل ةراثإ رثكألا راكفألاف ءكلذ عمو .ةرتفلا كلت نم ةكحضملا ءالمعلا تاعامتجا

 .سيلاوكلا فلخ اهتيستكا

 تناك .تاينيعستلا يف هيف لمعأ تنك عرف يف ةلهذملا براجتلا رثكأ ىدحإ تناك

 تايصخش كلذكو .ءقدصي ال لكشب ةزيمم ءاقرز تايصخش انيدل ناك .ةيكولسلا

 .رمحأ ريدم ؛عبطلابو .ةاواسملا مدق ىلع ةحضاو ءارضخو ءارفص

 قاشلا لمعلا نم مكس يذلا صخشلا ناكو .ةديجلا رابخألا ضعب ىلإ ةجاحب اقح انك

 ةفرغ ىلإ تلخد «مايألا دحأ يف .ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم نيراشتسملا دحأ يه الوأ

 عتمم ءيش ىلإ ةجاحب انك .ةبضاغلا انهوجو نم يفكي ام تلمحت اهنإ تلاقو ءادغلا

 نم انلشتنتس ةكرشلل ةلفح ناكو .هيلإ علطتن ءيش .فده داجيإل تقولا ناح دقل
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 تاره ؤملل ازخ افيظل ا ركزم تار نق انهنأ اتريخأ :نيوشلا نداهحلاد ترعش أ ايفا كلذ

 ةلطعب ىظحنل عوبسألا ةياهن ةلطع ءاضقل باهذلا اًعيمج اننكمي ثيح ءراوجلا يف
 :ةلهذملا قداتقلا :فرغو ؛ةعئار: ةيضاير ةلاضو يحص عجتنم مهيدل ناك .ةحيرم

 لالخ نم كلاملا فرعت تناك ,كلذ ىلإ ةفاضإلاب .اًعئار اقح ناك يذلا يرصعلا معطملاو

 ةفرعم طقف تدارأو ءاهلمكأب ةلحرلا ىلع ضفخم رعس ىلع لصحت امبرو ءاهل قيدص
 .ةركفلا لوح انيأر

 اننأل ءاًيقيقح ءيش لك ناك اذإ ام ةفرعم نود ءاههجو يف اًعيمج انقدح «ةيادبلا يف

 يف ترمتسا :ةضيرع ةماستباب نكل .قالطإلا ىلع كلاملا فرعت ال امبر اهنأ انككش
 بعلن نأ اننكميف :هب ىظحنو عتمتن نأ نكمي يذلا حرملا لك نع تثدحتو .ءثدحتلا
 عبطلابو «تاعاقفلا تامامحب عتمتسنو «ةيدولا تاقباسملا ضعب مظننو .باعلألا

 .ءاسملا يف ةريبك ةلفح ةماقإب

 رمحألا كنبلا ريدم رظن .ةعئار تدب ةركفلا نأ انم ريثكلا دقتعاو ؛ةيح ةشقانم تأدبو

 دقل .ةركفلا ىلع اًصيرح ناك ءظحلا نسحل .ةركفلاب نوبجعم هيفظوم نأ ىأرو هلوح

 دعبو :ةظحللاو وتلا يف رارقلا ذختاف .انمازتلال هريدقت رهظي نأ دارأو ءانكلاهتو انبعت

 .ةروتافلا عفدب دعوو لفح كانه نوكيس هنأ نلعأ ءقئاقد سمخ ترمتسا ةشقانم

 ميظنتل ةدعتسم تناك اذإ امع اهلأسو ةركفلا تحرتقا ىتلا ءارفصلا ةأرملا ىلإ رظن مث

 ءاقلإ يف روفلا ىلع تأدب .ءيش لك زجحو ةمزاللا تاملاكملا ءارجإب موقت نأ .ءيش لك

 اهنأ ةقيقح ءافخإل ناخدلا نم ةريبك ةشاش نم رثكأ نكت مل ةنوحشم ةليوط ةملك

 نم ةراشإب رمحألا بردملا اهتكسأ دقو .ةركفلا حرط قيرط نع اًئيش تلعف اهنأ تنظ

 ىلع هفلخ نوسلجي ءارضخلا تاصخشلا يوذ ءالمزلا نم ليلق ددع كانه ناك .هدي

 اًعيمج اوناك .اًمئاد اهيف نوسلجي اوناك يتلا ةيوازلا سفن يهو «ةكيرألا نم ةيواز

 نم نكمتي ىتح ريدتسي نأ سيئرلا ىلع نكي مل كلذل «ةداتعملا مهنكامأ يف نوسلجي
 اوقفاو .ةدعاسملا مهناكمإب ناك اذإ امع مهنم دحاو لك لأس . مسالاب مهب لصاوتلا

 .ةفرغلا رداغو اًعيرس رمحألا بردملا أموأ مهتم هل اه امج اوفوعت نأ نود اكمح

 .روفلا ىلع رمألا يسن ءفقو امدنعو .هل ةبسنلاب رمألا ىهتنا دقل
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 كولسلا يف ءارفصو ءارمح تامس هيدل نم لك أديو «ناكملاب ةراثإلا ترجفنا

 ءارفصلا ةراشتسملا تناك .هسفن تقولا يف نوثدحتي مهلكو ءلفحلا نع نوخرصي
 مت دق رارقلا نأ ةقيقح نم مغرلا ىلع ؛ةركفلل جيورتلا يف ترمتساو ةياغلل ةسمحتم

 .اًحومج رثكأ هب موقنس يذلا لفحلا عوني ةصاخلا اهتاحرتقم تحبصأو .لعفلاب هذخأ

 نأ لبق (”اجوت لفح ةركف ىلإ تلصوو يمسر يزب ءاشع لفح ةركفب تأدب اهنأ ركذتأ
 .اهتاكسإ نم ام صخش نكمتي

 اًقلق انيدل قرزألا يلاملا ريدملا ناك .ةيوازلا يف اًنماص دحاو صخش سلج «كلذ عمو

 كيصح أ نمرتفملا نم تيع نكل":ناع.ةاضن: ناك ةليلق هش لك ادهن امدنفو .ةياقثل

 ."؟كانه ىلإ

 20 دعب ىلع ناك تارمتؤملا زكرم نأ وه هلك رمألا لوح هعمس يذلا ديحولا ءيشلا

 له .اًريبك اًيتسجول اًيدحت انهجاو .مكارتت تالكشملا تناك نآلاو :ةنيدملا جراخ اليم

 فيك ؟ةلفاح راجتتسال ططخ كنبلا نأ مأ ؟ةرجأ ةرايسب مأ ؟ةرايسلاب بهذن نأ بجي

 ىلع قبطأو هيعارذ دقع مث .اهضعب فلخ فطصت تابقعلا تناك ؟عقاولا يف اذه متيس

 .هنانسأ

 نوكي نأ هنكمي فيك .روفلا ىلع بضغو ةدحب هتدقتناو ءارفصلا ةأرملا ترجفنا
 هتمرب رمألا روفلا ىلع وه دسفأ ,ملاعلا يف ةركف لضفأب انتءاج نأ دعبف ؟ةيبلسلا هذهب

 فيك ؟ةدحاو ةرمل ولو ةصاخلا هراكفأب ىتأي نأ بجي امبر .ةلئسألا نم ديدعلا ماحقإب

 ريثكلا كانه نأ ىلإ راشأ طقف ؛ةباجإ هيدل نكي مل ؟كانه ىلا لصن نأ بجي اننأ دقتعي

 طقف هملعي ناك ام لك .هيأر ءادبإب موقي وأ رارق يأ ذاختا عطتسي مل .تارايخلا نم

 .اًديج اهيف ريكفتلا متي مل اهتمرب ةركفلا نأ وه

 مهتارايس ذخأل دادعتسا ىلع اوناك مهنإ مهلوقب مويلا ءارضخلا تايصخشلا ووذ ذقنأ

 أّده .ءيش لك بيترتب اودعوو «ةيفاك تارايس سمخ نوكتس ديكأتلاب .عيمجلا ليصوتو

 دقل .ىرخأ ةرم ةحبار اهنأب رعشت نأ ءارفصلا ةأرملل نكمأو ءاليلق شاقنلا نالعإلا اذه

 يقيرغإ يز وهو "اجوت" ءادر روضحلا يدتري ثيح ينامور ينانوي عباط وذ يركنت لفح وه اجوت لفح -2
 .(ريرسلا تاءالم نم اًعونصم نوكي ام ةداع) ميدق
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 .وتلل اهلفح مت

 ةراشتسملا نأ وه اهركذتأ ىتلا ليصافتلا ىدحإ تناكو «ةلفحلا ىلإ عيمجلا علطت

 ناك ديكأتلاب .مويلا كلذ يف نيفلتخم نيثدح روضحب تدعو دقل ؛رضحت مل ءارفصلا

 رمعلا نم غلبيس ناك بيرق امير ىأ .عوبسألا ةياهن ةلطع سفن يف فافز لفح كانه

 .امهيلك رمألا ناك امبر «عقاولا يف .اًئيسمخ

 دحأ هبتني ال امدنع ةكرشلا لفح يف ثدحي اذام

 رثؤت ةيلوحكلا تابورشملا نأ اًعيمج ملعن .ةريثم ءايشأ تثدح ءلفحلا ءدب درجمب

 بيرغ ءيش ال .ةفلتخم قرطب نورثأتي نيفلتخملا صاخشألا نأ اًضيأ ملعن .سانلا ىلع

 اننأ انضرتفاو مهم لماع ىه ةكلهتسملا لوحكلا ةيمك نأ ةظحلل انلهاجت اذإ .نآلا ىتح

 اننكمي :ةليللا كلت يف هترايس دوقي نل اًدحأ نأو لدتعملا برشلا لدعم نع طقف ثدحتن

 .مامتهالل ةريثملا طامنألا ضعب ىرن نأ

 نيذلا ةعبرألا ةعابلا .انعرف يف ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم دارفأ ةدع انيدل ناك

 اوناك دقل .ةياغلل ءارفص تامس يوذ اوناك صاخلا عاطقلا نم ءالمعلا عم اولماعت

 اوؤرجي نأ لبق لوحكلا ىلإ ةجاحب اونوكي مل .ةيادبلا ذنم نييباجيإ نييهاكفو نيحرم
 ىلع لوصحلا ةلوهسب كنكمي ؛عقاولا يف .نيدودو اوحبصيو طاسبنالاو "حاتفنالا" ىلع
 اوناك دقل .ةيويحلاب ةكيلملا ةقاطلا كلت مهيدل نأل ءاليلق نيلمث اًمئاد اوناك مهنأ عابطنا

 .اًيلسمو اكحضم نوكي نأ بجي ليوط لفح وأ لافتحاك ةايحلل نورظني

 رومخلا نوبرشي نيذلا ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأ وه مامتهالل ريثملا ءيشلا نكلو

 يبودنم نم ةثالث نأ تظحال ؛ةكرشلا لفح لالخ .اذه نم اًضعب اودقفي نأ نكمي

 .تقولا رورم عم اًنمص رثكأ اوحبصأ ءارفصلا تايصخشلا يوذ ةعبرألا تاعيبملا

 نأ ركذتأ .اولزعنا ءاّجره رثكأ وجلا حبصأ امدعبو تابورشملا ضعب لوانت ةدايز عمو
 اًبيتك ناك .رمألا ام هتلأس .هدي يف رمخلل سأك عم جراخلا يف جردلا ىلع سلج مهدحأ

 ؟هلجأ نم اًيفاضإ اًدهج لذبي دق يذلا ببسلا ام ؟ءيش لك نم فدهلا امف .افسلفتمو
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 يداوم وموت لسا وك امي .هللط لك اهب وركش يعم تقرأ نأ قاع

 لفحلا ناكم لخاد قرزألا يلاملا ريدملا تدجو ىننأ ىه ةكحضملا ىرخألا رومألا نمو

 تمس نأ يل قيضيدق نكم عل :ةحيدبلا ثاكنلا نضعي نقلي ايي ةلااظلا نع يصقوي
 يف مهفاتكأ عفرب اوماق ءهبرشي ناك امع هءالمز تلأس امدتع .ةئيذبلا تاكنلا هذه لثم

 كلت يف ىلوألا ةرملل هتلباق اذإ .ًأدب نأ ذنم اذكه فرصتي هنإ اولاقو ةفرعملا مدع ىلع ةمالع

 .انلمع ناكم يف ءارفصلا تايصخشلا دحأ ناك هنأ تدقتعا تنكل ةليللا

 مهتايصخش اولدي دق ءارفصلاو ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نأ ىل امك رمألا ناك

 ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نم نوكتي اًقح ديجلا لفحلا ن أ جتنتست نأ كنكمي .لماكلاب

 اليلق بارشلا ريثأت تحت نيعقاولا نكلو نيلمثلا ريغ ءارفصلاو

 رمحألا كنبلا ريدم تدجو امدنع اقح مامتهالل ةريثم رومألا تحبصأ .كلذ عمو

 ثدحتي كانه فقيو يكسيولا نم بوك هديب .ةجهللا ديدش ةداع ناك يذلا ءانيدل

 عم ؛مهل حضوي نأ لواحي ناك .ءارضخلا تايصخشلا يوذ نيلوؤسملا ةعومجم ىلإ

 دقف امدنعو .اًريثك مهبحي هنأو اًعيظف اًصخش سيل ةقيقحلا يف هنأ ءضومغلا نم ليلق

 يأ دصقي نكي مل وهف ؛يصخش لكشب رمألا اوذخأي الأ بجي ناك .بتكملا يف هباصعأ

 .هنم فوخلل ةجاحب اونوكي ملو .ةءاسإ

 نوبرشي اوناك نيذلا ءءاسن عبرأو نالجر .ةتسلا ءارضخلا تايصخشلا ىوذ امأ

 نم نيبضاغ اوناك دقل .نوبضاغ مهو لاع توصب هعم اوثدحت دقف ءاضيأ رمخلا

 لمعي مهنم دحاو لك ناك .قالطإلا ىلع مهيدل سيئر أوسأ ناك هنأ هل اوحضوأو هكولس

 .حجرألا ىلع كانه نولظيس وه لحري امدنعو ءلقألا ىلع اًماع نيرشع ةدمل بتكملا يف
 بردملا رف .اًريثك همولو هبينأتب اوماقو ةيوازلا وحن هعفدب اوماق دقل ؟وه دقتعا اذامف

 .ةلفحلا رداغ نم لوأ ناكو ناكملا نم رمحألا

 رّيغت ةيلوحكلا تايورشملا نأ يهو ؛ةيداع ريغ ةيؤرب ةلفحلا ترداغ !ةبيرغ ةقيرطب
 .مامتهالل ةراثإ رثكأ رمأ وه طبضلاب مهريغت ةيفيك نكل ؛سانلا
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 ووذ ماق .هتعيبط ىلإ داع ءيش لك نينثإلا موي بتكملا ىلإ انتدوع عم .ءكلذ عمو
 .ةدحاو ةملك قرزألا صخشلا لقي ملو «تاكنلا ثدحأب انرابخإب ءارفصلا تايصخشلا

 اهدنع ظئاحلا ق .ءارقخإلا تايطخشلا وذ قدحو :عيمجلل اطخاس قلفحي ويدل قاك
 ةطاسبب كيلع كلذل :ءكلذ تابثإ ىننكمي ال ءىرخأ ةرم .ماظنلا ةداعتسا تمت .رهظ

 طبضلاب مهفتسو ةعمجلا ةليل نم رخأتم تقو يف كءاقدصأ ّدحت .ةصاخلا كئاحبأ ءارجإ

 :ةيلؤهكلا"تايورشملا نه اورثكت ال طقف :ةدضقأ ام
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 فكتلا
 هم

 (كلثم سيل صخش لك «يأ) ىقمحلا عم لماعتت فيك

 لمعلا لجأ نم ضعب عم انضعب فيكتلا اننكمي فيك ىلع ةرظن يقلن انوعد نآلا
 نط زك :ةيجبو لك راس ةمانشن اب كلذ لاق هيجيعر رد حاج نكرر لاا كو

 قفتت ال تنك اذإ ءامأ .ىكذ تنأف ءىعم قفتت تنك اذإ" :طيسيب ءاكذلا رابتخا نإ (رظنلا

 ١ : ."قمحأ كش الب كش الب تنأف ءيعم

 دقل ؛ةيدجب نكلو .حيحص لكشب ةلاسرلا هذه ريسفتل يفكي امب يكذ كنأ ضرتفأ

 ,ةمدقملا يف تلق امك .ءيش يأل صاخشألا ضعب مهف مدع ببس نع اًعيمج انلءاست

 صاخشألا نأ ةقيقح نم نايحألا نم ريثك يف ةشهدلاب ترعش ءاًريغص تنك امدنع

 مل موف .اًمامت ىقمح اونوكي نأ .هسفن تقولا يف نكمي «ةياغلل ءايكذأ مهنأ نودبي نيذلا

 ىلإ ىورقتفي دارفألا ءالؤه نإ اًبذهت رثكأ لكشب صاخشألا ضعب لوقي .هتيأر ام اوري
 كلذ حمسي ال ثيحب ةياغلل نوبذهم مهنأل طقف اذه نكل .ةحيحصلا "ةيركفلا ةنورملا"

 .مههاوفأ نم جورخلاب "قمحأ" ةملكل

 ؟كلذ لايح لعفت اذامف .نوفلتخم اًعيمج سانلا نأ حضاولا نم

 قرطب نولمعيو نولعافتي امدنع ؟انع نيفلتخم صاخشأ عم لماعتن نأ بجي فيك

 ؟ةفلتخم فقاوم يف تايصخشلا نم ةفلتخم اًعاونأ ذختت نأ كنكمي له ؟اًمامت ةفلتخم
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 موقت يأ- 10090 ةبسنب ءايرحلا لثم فرصتت نأ كنكمي ناك اذإ .مامتهالل ريثم لاؤس

 هنإ ؟اهبرجت نأ ةديج ةركف نوكتسف -هعم نوكت نم ىلع ًءانب لماكلاب ككولس رييغتب
 انكولس رهظُنل يأ .نحن امك انتعيبط ىلع نوكن نأ دارفأك انل ةبسنلاب يعيبط رمأ
 انناغ انلوح زم عم فتكتلا ىلإ ةحاشلاب روشت, نأ انكي كاتي ةوعل نكلو يهاشألا
 فيكتلل نيلباقو نينرم نوكن نأ بجي فيك لوح ثيدحلا نم ريثكلا كانه نوكي ام
 ةباجتسالا ىلع نيرداق نوكنو فقاوملا نم ةريبك ةعومجم عم لماعتلا نم نكمتن ىتح
 ءاكذلا" وهو اًحلطصم موهفملا اذه ءاطعإ مت هنإ ىتح .سانلا نم ةفلتخم عاونأل

 فيكتلا نأ كردن نأ مهملا نم .فيكتلل ةرمتسملا ةجاحلا هذه ةهجاوملو ."يفطاعلا

 .ةقاطلا نم ريثكلا كلهتسيو دهجلا بلطتي

 وهف "يعيبطلا ريغ" انكولس امأ يساسألا انكولس راهظإ يه ةيعيبطلا انتلاح نإ
 ريغ انك اذإ .ةقاطلاو بيردتلاو ةردقلا بلطتي اذهو :نيرخآلا عم رمتسملا فّيكتلا

 ةيفاكلا ةقاطلا ىلإ رقتفن وأ نييردم ريغ انك اذإ ءام فقوم يف "باوص" وه امم نيدكأتم

 نيفئاخ نوكن فوسف .حيحصلا وه يلاحلا تقولا يف هنأ دقتعن يذلا رودلا عم لماعتلل

 ةقاطلا نم ديزملا دقفن .كلذل ةجيتنو .نايحألا نم ريثك يف نيطوغضمو نيددرتمو

 ءانلوح نم شهدني ام اًيلاغو .ديازتم لكشب اًحوضو رثكأ يساسألا انكولس حبصيو

 .ةنيعم ةقيرطب فرصتلا ىلع انتيؤر اوداتعا نيذلا

 يلاثم ملاع يف

 ءيش لك ريسي نأو مهتعيبطبو مهسفنأ اونوكي نأ عيمجلل نكمي ,ملاوعلا لضفأ يف
 دوجو كانه نوكي الو .تاقوألا عيمج يف عيمجلا قفتي ثيح .ةيادبلا نم ةسالسب

 ةنيدملا) ايبوتوي مسا هيلع قلطُيو ءدوجوم ناكملا اذه نإ لاقُي .قالطإلا ىلع تاعارصلل
 دقتعت تنك اذإ ءباتكلا اذه ةيادب يف تلق امك .ةطاسبلا هذهب سيل رمألا نكل .(ةلضافلا

 نم نوكيس لب .ةريبك لمأ ةبيخب باصُت فوسف ءرخآ صخش يأ رييغت كنكمي هنأ
 .دحاو صخش درجم ولو رييغت عيطتست تنك اذإ يل ةبسنلاب ةأجافملا ليبق
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 نيفلتخم مهفداصت نيذلا صاخشألا مظعم نوكيس ثيح .ةيلقأ اًمثاد نوكتس -ةددعتم

 .هسفن تقولا يف عاونألا عيمج نوكت نأ كنكمي ال ءكنزاوت ىدم نع رظنلا ضغبو .كنع

 نم ريثك يف وه ديجلا لصاوتلا نإ .مهلباقت نيذلا صاخشألا عم فيكتت نأ كيلع كلذل
 .نيرخآلا عم فيكت ةلأسم نايحألا

 .يتعيبطب نوكأ نأ يننكمي .حيحص ريغ اذه .كنهذ يف لوقت دق :ةظحل رظتنا نكل

 ام ىلع رومألا تراس دقو ءتقو يأ يف ءاَدبأ صخش يأ عم فيكتأ ال انأ «ةقيقحلا يف

 .كلذك انأو ةايحلا يف اًريثك تمدقت دقل .ماري

 .اقالطإ

 دعب نكلو .ةلكشم تسيل هذه .مهسفنأب اوؤدبي نأ عيمجلل نكمي ءلاحلا ةعيبطب
 اذإو .اهتكراشم لواحت يتلا ةلاسرلاب نيرخآ صاخشأ ىلإ لوصولا عقوتت ال ءكلذ
 هلوقت امب اوعنتقي نل مهلباقت نيذلا صاخشألا مظعم نأ ةفرعم لّبقت نم تنكمت

 هلعفت كنأ دقتعت ال تنك ول ىتح «لعفلاب كلذب موقت تنأ

 انضعب فيكتن انلك .كلذ كردت ال تنك ول ىتح .ءككولس فييكتب لعفلاب موقت تنأ
 يئرملا ريغو يئرملا لصاوتلا يأ ؛ةيعامتجالا ةبعللا نم ءزج رمألا .تقولا لاوط ضعب عم
 .نيمختلا وأ ةرماقملا كيلع سيل .ةيقوثوم رثكأ ماظن درجم حرتقأ انأ .اًمتاد رمتسملا

 دجوي ال ةداع هنأ ةظحالم ىجري نكلو «ةيادبلا نم حيحصلا ليدعتلا ءارجإ كنكمي

 .يلاثم ماظن

 .كلذ نع عانتمالا اًمتاد كنكمي ءىرخأ ةرم نكلو «قدص مدعو قاقن ةياثمي كلذ نوربتعي

155 



 ةيعقاولا ةايحلا نم لاثم

 ةدع ذنم يبيردت رمتؤم لالخ هتلباق لجر نع ةيقيقح ةصق نع مكربخأ فوس
 ناك .لاجملا اذه يف اًريبك اًحاجن ققح ةياغلل ريهشو بوبحم لامعأ لجر وهو «تاونس

 ططخ عم ةيقيقح ةيؤر بحاص ء.ةياغلل رفصأ -مدآ هيلع قلطن انوعد- لجرلا اذه

 .رخآل نيح نم الإ اهقيبطت متي مل ةحومط

 لبق نم هيلإ رظنُي ناك فيك وأ صخشك هكولس يف اًدبأ لمأتي وأ مدآ ركفي مل
 ىلإ روضحلاب ام صخش هكعنقأ دقل .هل ةبسنلاب كلذل بيس يأ كانه نكي مل .نيرخآلا

 .هيف رودي ناك يذلا ام اًقح ملعي نكي ملو ءرمتؤملا اذه

 لماك مويل لمع ةشرو تناك ؛باتكلا اذه عوضوم هسفن وه مويلا كلذ عوضوم ناك

 كانه نأ تيأر .ءادغلا ةحارتسا دعب .ةفلتخملا كولسلا طامنأ مهف ةيفيك ىلع انلمع ثيح

 امدنع .ةياغلل ةقلغنم هدسج ةغل تحبصأو ءاَذداج ههجو ناك .مدآ قلق ريثي ام اًفيش

 ,هدعقم يف اًدمجتم لظ .ةفلتخملا ةيصخشلا طامنألا تحرشو اًددجم ثدحتأ تأدب

 .رخآ ءيش يف ركفي ناك هنأ يل حضاولا نم ناكو

 .هجعزي ناك امع هتلأس

 صاخشألا فينصت ىننكمي فيك !ةياغلل ءاتسم انأ !أطخ اذه" :اًحئاص رجفناف
 عم فيكتلا ةركف هبجعت مل هنأ حضتاو "؟يرظن يكبش ماظن يف مهعضوو ؟اذكه

 ناك ءال .هعم فيكتلا عيمجلا ىلع ناك هنأ دقتعا هنأل سيل نكلو ءسانلا نم ىرخأ عاونأ

 .قالطإلا ىلع كلذ هبجعي ملو نيرخآلاب بعالتلل ةليسو كلذ ىأر هنأ وه هقلقي ام

 سانلا فينصت كنكمي ال هنأ مدآ دقتعا .ةيقيقحلا ةلكشملا ةيهام نع عيمجلا لءاست
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 نم ناك هنأ دقتعي ناك دقل .أطخ ناك جذامنلا نم ريثكلا مادختسا نأو :ةقيرطلا هذهب

 نأ بجي صاخشألا عيمج نيب نم ديدحتلاب هنأ ةعومجملا يف ام صخش هل حضوأ

 نيثالث دعبو ,مدتحي شاقنلا ناك .عارصلا بذتجا يذلا صخشلا ناك هنآل ءعمتسي

 .ةحارتسا ذخأنل شاقنلا عطق ىلإ تررطضا ةقيقد

 وه هقلقي ام نإ .ةيضقلا راثأ هنأ ةقيقح مرتحأ انأو .مدآ فواخم مهفتأ نأ عيطتسأ

 هتعيبطب دحأ كانه نوكي نلف ءضعب عم مهضعب عيمجلا فيكت اذإ :حجني نل رمألا نأ
 .كسفن نوكت الأ يأ ؛عادخ مظعأ اذه نوكيس .هريكفت ةقيرط قفوو .هتقيقحو

 رادقم رايتخا اًمئاد كذكمي :عبطلاب .هسفن تقولا يف .هلاق ام يف ةهاجولا ضعب كانه

 نم حبصأ ءنيرخآلا صاخشألاب كتفرعم تدادزا املك .هب ككولس ليدعت كنكمي ام

 كتقيرطب ريسلا ىأ ءةبعللا ىلإ مامضنالا ؟راتخت اذامف .تارارقلا ذاختا كيلع لهسلا

 .كل اًمئاد نوكيس رارقلا ؟ةصاخلا

 .هتعيبط لوح يداقتعا ىلع ةلثمأ مدقأ نأو ريبك ليصفتب هفصأ نأ نكمي ءلاجملا

 .اًمامت تمص ءدرفلا فصت ىتلا مييقتلا ةادأ ىلإ رظن امدنعو

 هنكل :ةيصخشلا مييقت دئاوفو رود مدآ مهف رمألا انشقانو انسلج نأ دعي «ةياهنلا يف

 .ةفرعملا هذه مادختسا ةيفيك يف اًرذح نوكأ نأ ىنملع
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 ؟ال مأ حاجنب لمعي ناك اذإ ام ةفرعم نود اًماظن عبتن ةرم مك

 ةيجحأ نم ةدحاو ةعطق درجم هذه .تاءانثتسا اًمئاد كانه .يلاثم ماظن دجوي ال

 .ةلماكلا ةروصلا نع ةديعب اهنكل ؛ةمهمو ةريبك ةعطق ديكأتلاب اهنإ .ناسنإلا ةايح

 ام لوألا ءزجلا لوانتي نول لكل نيمسق ىلإ فيكتلاب ةصاخلا ماسقألا تمسق دقل
 هيلإ لوصولا اًقح ديرت امدنع ؛رخآ صخش عم ديج لكشب لعافتلل هلعف ىلإ جاتحت
 لعج ةيفيك لوانتي يناثلا ءزجلا .همهفت كنأ رعشي هلعجو حرم جازم يف هعضوو

 + ورتخلاو شبل اهوعق ول ل هت طع لك هنتوا اهنيك اندر نوكأ شادلا
 .مدقتلا قيقحتل هلعف نكمي ام لضفأ

 .كلذب مايقلا ترتخا اذإ ؛ةياغلل اًنسح ٌءالب يلبت نأ كنكميو

 رمحألا كولسلا عم فيكتلا

 كنم رمحألا صخشلا هعقوتي ام

 ."ىتح كلذ نم عرسأب لضفُيو ؛ةنكمم ةعرس ىصقأب .كنم هتبلط ام لعفا"

 مهنإ .ةياغلل نوئيطب سانلا مظعم نأ ىلع قفاويسف ءرمحأ اًصخش تلأس اذإ

 «لاعف ريغ لكشب نولمعي مهو .ءىزغملا مهف يف ةلكشم مهيدلو ءديدش ءطبب نوملكتي

 .اليوط اّنقو ءيش لك ذخأي ءرمحألا صخشلا ملاع يفف

 قيقحتل رمتسملا مهيعس نعو ءرمحألا كولسلا يف ريصلا ةلق نع هب كتربخأ ام ركذت

 لعجي كلذ نإف ءاليوط اًّنقو مهناهذأ يف رومألا نورخآلا بلقُي امدنعف ؛ةعيرسلا جئاتنلا

 .هنونج نجي رمحألا صخشلا

158 



 يأ كانه ناك اذإ .ةعرسب رمألا متي نأ بجي .دحاو ءيش هل ةبسنلاب لمعلاو ركفلاف

 مهدقفت اهنإ .اهل ةياهن ال ىتلا تاشقانملا وهف ءءارمحلا تايصخشلا ووذ ههركي ءيش

 ثدحت !عرسأ ءرمحألا صخشلا عاقيإ عم فيكتلا يف بغرت تنك اذإ :ةصالخلا

 اذإ .نمحكلا ضخشلا هلعشب انالذه أل اّرذك ةعانتلا' لإ طنا عرسأ لكشي فزضتو
 رمحأ صخش كعم ناك اذإ !كلذ لعفاف .هل ددحملا تقولا فصن يف عامتجا ءاهنإ كنكمأ

 دوقت تنك اذإ امأ) .ةعرسلل ىصقألا دحلا تزواجت اذإ قيضلاب رعشي نلف «ةرايسلا يف

 .(ةدايقلا ةلجع لوانت ىلع رصي دقف ءديدش ءطبب

 "!ملكت ؟اًنيش ديرت له"

 نوعتمتسيو «ةياغلل نورشابم ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإف ءنآلا ملعت ترص امك

 اذإ .اًعيرس نوديري امب مهرابخإ ىلع ةردقلا اًضيأ مهيدل نيرخآ صاخشأ عم دجاوتلاب
 دجتسف ؛عوضوملا رهوج ىلإ لوصولا لبق ةفلتخم ثيداحأ يف ضوخلل ليم كيدل ناك
 نود كتاملك تعضأ اذإ اًريثك مأسي فوس .رمحألا صخشلا عم لصاوتلا يف ةيوعص

 .راثرثلا صخشلا عم لماعتي امدنع فرعي وهو ءهيجو ببس

 ىلإ لوصولا لبق ةلكشملا تاسبالم ضعب صاخشألا ضرعي نأ اًدج عئاشلا نم

 .ةكشلا لكل تامولعلا نفحي اهيزو ؛اهسقن ةلكشملا

 .رمألا حجني نل .كلذ ّسنا

 صلقف ؛لماكلاب رمحألا صخشلا مامتها ىلع لوصحلا يف بغرت تنك اذإ :ةصالخلا

 نم أدباو كتلاسر يف ةطقن مهأ ددح .اًرشابمو اًحضاو نوكت نأ يرورضلا نم .كثيدح
 نم: ريخألا رطسلا'ق بوتكم هام لق .لكام فشك رخآ مدقتس كنإ لؤقن انعذ .كاته
 مث ءلاح يأ ىلع هراظتنا يف كانه رمحألا صخشلا سلجي ام ىه اذهف ؛الوأ ريرقتلا

 .ليصافتلا يف ضوخلا كلذ دعب كنكمي
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 قلعتي امدنع كبجاو ءادأب كمايق نم دكأت نكلو ءعاد نود ةدحاو ةملك مدختست ال

 رعش اذإو ءام تقو يف ةلئسألا ىتأت دقف «تاسبالملاو ةيساسألا تامولعملا ميدقتب رمألا

 .عئاقولاو قئاقحلا نع لأسيسف .دكأتم ريغ كنأ رمحألا صخشلا

 ال .ديج لكشب اهجارخإ مت ءءيش لك لبقو ءةزجوم داوملا نوكت نأ بجي امك
 يدؤي فوس دحاو رطس طقف .هتوص عامس بحي صخش اهبتك اهل ةياهن ال تاحورطأ

 .يسفنب كلذب تمق دقل .ةمهملا

 ."ةلطعلا يف هتلعف امب قالطإلا ىلع اًمتهم تسل انأ"

 .نآلاو انه ثدحي ثدحي ام لك .رضاحلا تقولا يف ءارمحلا تايصخشلا ووذ شيعي

 ؛يلاتلابو .يلاحلا لامعألا لودج يف جردم وه ام ىلع زيكرتلا ىلع ةديرف ةردق مهيدل مهف

 ةلكشم هيدل سيل وهف .رمحألا صخشلا ىلإ ثدحتت امدنع عوضوملاب مزتلت نأ كيلع
 كرحتت كلعجي املاط اًمئاد ريدقت عضوم نوكي كلذف ؛ةديدجلا راكفألا وأ عادبإلا عم

 تأدبو اًمامت لامعألا لودج تكرت كنأب رمحألا صخشلا رعشي امدنع نكلو «مامألا ىلإ

 .عازن لاعتفا وحن تابثب وطخت تنأف :غراف مالكب ولدت

 ؛طيسب ٌرمأ .لمعلا ءدب مث ةلكشملا ديدحت ىه رمحألا صخشلل ةيلعاف رثكألا ةقيرطلا

 ؟كلذك سيلأ

 ةديدش ةقدب كعوضوم دادعإ ىه كلذل ةقيرط لهسأ نإ !عوضوملاب مزتلا :ةصالخلا

 ,مامتهالل ةريثم ةشقانم خياط يف ءاذإو .رمحأ صخش عم عامتجا يف لوخدلا لبق

 نم ناك اذإ امع عامتجالا ةياهن يف لأساو اهنيودتب مقف ءكسأر يف ىرخأ ةركف ترهظ
 .ديدج عامتجا دقعل اًدعوم ددح ,ءكلذ فالخ .ةلأسملا ةراثإ نكمملا

 نع بجأ .ةعاسلا مك .؛هكولس يف رمحألا نوللا نم ريثكلا هيدل ام صخش لأس اذإ

 .هسفنب كلذ ررقي فوس .تقولا نم اًعستم كانه نإ لقت ال .قيقدلا تقولاب لاؤسلا

 "ةعرسلا" نوكتس ءرمحألل ةبسنلابف .عاقيإلاو ةريتولا ةبكاوم سنت ال ءىرخأ ةرمو
 ."ةءافكلا"ل ةفدارم
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 لاجم يف اًداجو اًيلمع نوكت نآف . اعلام كلذ: قيشت د ال ؛لمعلا نع ثدحتن نحن نآلا

 كنأ لمتحملا نمف ءاّعئاي تنك اذإ رملي نكق خكل و همعص نماك اهه ودم للا كلفف

 ةقالع ءانب كيلع نيعتي هنأ تملع ثيح تاعيبملا يف ةيبيردتلا تارودلا نم اًددع ترضح

 .كقض يفهم ةوقلاو «ةمههق :كيلخ .زينعلا عم
 كلذ لعفت ال طقف .ةيرورض اهارت ام ردقب تاقالعلا نبا .اهلعفا .ةديج ةحيصن هذه

 رمحأ صخش عم اًعامتجا تأدب اذإ ءلاثملا ليبس 1 .ءارمحلا تايصخشلا يوذ عم

 نيأ وأ ءهتماقإ ناكم نع لاؤسلا نم أوسأ نوكي نأ نكمي ءيش الف ؛لبق نم هلباقت مل
 ةقالع ال اًئيش كلذ نوكي نإ .ةيضاملا ةليللا ةارابم يف هيأر ام وأ ,ةريخألا هتلطع ىضق

 ثيح .لامعألا ةسراممل انه هنإ .تاقالع ءانبل وأ ةشدردلل انه سيل هنإ .عوضوملاب هل

 ام اًصخش نأ نوظحالي امدنع نييناودعو نيبضاغ ءارمحلا تايصخشلا ووذ حبصي

 .مهل اًقيدص نوكي نأ لواحي

 .لمعلاب مايقلل :دحاو ببسل طقف انه هنإ .كقيدص نوكيل انه سيل رمحألا صخشلاف

 ةباثمب يه اًدودو نوكتل كتالواحم نأ ىري ناك اذإ -يزاجم لكشب- اًجراخ كيمري دق
 .كلذك هلعف كل ىغبني ال اذل .هسفنب هلعفي نأ نكمي اًئيش سيل اذه .قلمت وأ حيملت

 يف تالماجملا كرتا لب .اًديج هفرعت ال تنك اذإ هلماجت وأ رمحألا صخشلا قلمتت ال

 هيقتلت نأ لبق لزنملا

 "؟كعم يتقو ردهأ اذاملف ؟عقاولا يف فرعت ال تنأ"

 اذذحم نوكت“ نأ اضيأ نوي سضخحألا نمحتشلا نكلو «نضقاتت هناكو: قفمألا قد نق

 الإ .هسفنب ةمهملا تارارقلا عيمج ذاختاب اًيلاغ بلاطي هنأ نم مغرلا ىلع .ارشابمو

 ةقثلا نم ناللقي ددرتلاو بذبذتلاف .نيبذبذتملا صاخشألا عم لماعتلا ةدشب هركي هنأ

 اننعفرعأ لنآ نييصن وع "وأ ؟لوقلا نعبحلا نم" لي نما كاقيلعتلا نإ اًنلَعُم
 .لمألا ة ةبيخب ءارمحلا تايصخشلا يوذ بيصت "هلوقأ ام
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 نومكحيسو «كيلع نومكحيس ءارمحلا تايصخشلا ووذف .هب لدا ءيأر كيدل ناك اذإ

 يأر كيدل نوكي نأ بجي نكلو «عبطلاب ؛مهيلإ عمتست نأ بجي .كتسامح ىدم ىلع ءانب

 .طاقن يأ كبسكت ن نأ اهناش نه سيل ةفصض ةذهو:فنعض تنأف «كلذ فالخ .كب صاخ

 نل نإ .مهب انسفنأ ىرن نأ اننكمي نيذلا صاخشألا بحن اًعيمج اننأ كرابتعا يف عض

 .ةداعسي أجافتي وهف كلذ ثدحي

 للقت ال نكلو «لزانتلا ىلإ رطضت دق «ةياهنلا يف .ددرت نود كيأر مدق :ةصالخلا

 ا انسحب
 اذإ اا ؛هرظن يف ةياغلل اًمهم اًئيش دقفتسف .كلذب رمحألا صخشلل تحمس اذإ

 ايوب عيصت تح 1ذزكو ا اغاكللم عي وينو نيالا اونا كحاب

 هنأ هرابخإو «ةفصاعلا طسو يف كسفن عضو وه هب مايقلا كنكمي ءيش لضفأ نإ

 .ةظحل يف لوحتي فوسف ءملستست نل كنأ رمحألا صخشلا فشتكي امدنع .ئطخم

 .اًديج هنع ثدحتت ىذلا ام فرعت تنك اذإ ةصاخ

 .اًتيم نوكت امدنع مونلا كنكمي ءكلضف نم ؛ىلاسكلل ناكم ال

 صخش يأ نم رثكأ اميرو ءدجب لمعيسف .ءارمح ةيصخش وذ ريدم كيدل ناك اذإ

 .ثدحي ام لك ىلع ةلماك ةرطيس هيدل

 ةرملا يف اًحيحص نوكي نل ءيش لك نأ ةقيقح عم شياعتي نأ رمحألا صخشلل نكمي

 ددرتت ال ؛ءيش لك يف اًدهتجم نوكت ن أ بجي .دجب لمعت نأ كنم بلطيس هنكل .ىلوألا
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 ةايحلاف- لمعلل اًنمدم حبصت الأ ىلع كثحأ انأ .عيطتست تنك اذإ يفاضإلا دهجلا لذب يف

 هذه نوكتس ءرمحألا ريدملا رظن ةهجو نم نكلو -لمعلا نم رثكأ همدقتل ريثكلا اهب
 لكش يف كمازتلا ىأر اذإ هرظن يف ريبك مارتحاب ىظحت فوس .عيفرلا زارطلا نم ةفص

 .قاش لمع

 رمحألا صخشلا بتكم ىلإ ضكرلا ىلإ ةجاحب تسل .دجب لمعت كنأ رهظأ :ةصالخلا
 ةرقع ةيداجلا ةعاسلا نكح ةيضاملا ةليللا لمعلا ل تيفي كنأ ةفلتتلا ىئاقز نسخ لك

 ةفهملا هذه تناك اذإ اهع طقف كلاسي اميز يدع نمألا هيقهدم الدقة[ اليل تيصحلاو

 مدقت نأ كيلع بجي نكل .اهيف هتيضق يذلا تقولا كلذ يعدتست ةعداخملا ةريغصلا

 .كدوهج جئاتن -راصتخاب- مدقت نأو هب تمق ام لوح ةمظتنم ريراقت

 .رمحألا صخشلا اهبلطي مل تاحارتقا مدق .ةردابملا مامز ذاختال دادعتسا ىلع نك

 .اًسمحتم كنوك بحيس هنكل :لاتقلل دعتسا ,ةداعلاكو

 ل ا م 1 سس نوع ا

 .عتمملاو جهوتملا ءانثلا نم ريثكلا عقوتت 3 ال نكلو -اّمامت ؛نايحألا ضعب يف حيحص

 ءارمحلا تايصخشلا يوذ لباقت امدنع فرصتت فيك

 ءارمحلا تايصخشلا ووذ كديري ىتلا ةقيرطلا عم اًمامت فيكتت نأ كيلع سيل

 ىرخألا ءايشألا نم ديدعلا كانه عيوش اًمالستسا نوكيس اذهف ؛اهب فرصتت نأ

 يوذ نأل اًرظن .اهديرت يتلا جئاتنلا قيقحت لجأ نم اهيلع زيكرتلا ىلإ جاتحت يتلا

 فرطلا نوضغي ام اًيلاغ مهنكلو مهتاقافخإو مهيويع مهيدل ءارمحلا تايصخشلا

 يلي ام يفو .فيك فرعت تنك اذإ طقف ؛لضفأ ةجيتن قيقحت يف ةدعاسملا كنكمي ءاهنع

 .رابتعالا يف اهعضو بجي يتلا طاقنلا ضعب

 "ةياغلل ةلمم اهنإ !ليصافتلا"
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 ةلمم اهنإ .ليصافتلا يف لوخدلا ءارمحلا تايصخشلا ىوذ هركي .ءساسألا يف

 كنكمي .ةريغصلا رومألا يف لامهإلا ىلإ نوليمي مهف ءاذكهو .تقولا ضعب قرغتستو

 ةدحاو تسيل ليصافتلا يف قيقدتلا نكل ءءايشأ ةدعب ءارمحلا تايصخشلا يوذ ماهتا

 نولعفيس مهنإف اذل ؛ةلحرلا نم ةيمهأ رثكأ اًمئاد ةهجولا نوكتس .مهل ةبسنلاب .اهنم
 ةريغصلا ءايشألا يف رظنلل لاحلا ةعيبطب اوفقوتي نلو .ةوجرملا جئاتنلا قيقحتل ءيش يأ

 .اهلمع ةقيرط ليلحت وأ

 لمت ماعلا نع ءارمتلا"ناسكشاا وذ «لعاشن اذه هنرق: تنك اذإ ةضالخلا

 لضفأ نوكتس جئاتنلا نأ مهل حرشا .ليصافتلا يف قيقدتلا دئاوف راهظإ لواحف ءلضفأ
 .عورشملا يف ةمهم اهنكلو ةريغص رصانع ةعضب رابتعالا نيعب اوذخأ ام اذإ ربكأ حابرألاو

 نكلو .كتحيصن ىلع ًءانب فرصتلل ماع لكشب دادعتسالا مدعو رمذتلل اًدعتسم نك

 تايصخشلا يوذ نإف ,ملعن امك .كتحيصن عابتا متيسف «لادجلا يف اًديِج تنك اذإ
 .نومدقتي مهنأ املاط ءدودحلا ىصقأ ىلإ مهسفنأ عفد نوديجي ءارمحلا

 عورم لكشب نونطاخ نايحألا نم ريثك يف نكلو نوعيرس

 ام ةداع ءارمحلا تايصخشلا يوذ ملاع يف ءيش لك ءلبق نم تارم ةدع تلق املثم

 .رمألا كلذ اهيلع يوطني يتلا رطاخملا كسفنب كردت نأ كنكميو .ةياغلل اًعيرس نوكي

 نم مهألاو ءرخآ ءيش لك نوكي امدنع طقف نكلو ؛ةديج ةركف رومألا عيرست ودبي دق
 ىلإ ءارمحلا تايصخشلا ووذ عفدني ام ةداع ذإ .راطقلا سفن يف ءرخآ صخش لك كلذ

 ةبكاوم نورخآلا عيطتسي ال امدنع نيجعزنم نوحيصي مث .ةعومجملا اوزواجتيل مامآلا

 .مهتريتو

 ال نيرخآلا نأ كرديو ةظحلل فقوتي هلعجي صخش ىلإ رمحألا صخشلا جاتحي
 عيمج ذيفنت ىلع اًدبأ اًرداق نوكي نل هنأو .هباعيتسا ةعرس سفنب فقوملا نوبعوتسي
 ال هنإف ءلواحيس اميرو كلذ ىلع رداق هنأ دقتعي ناك ول ىتح ؛هدرفمب عورشملا لحارم
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 .هعم هقيرف ىلإ ةجاحب لازي

 رشأ .ديدشلا عرستلا ببسب تقولا اهيف عاض يتلا تالاحلا ىلع ةلثمأ طعأ :ةصالخلا

 نيرخآلل نكمي ال هنأ حرشا .مزاللا نم رثكأ عارسإلا اهيلع يوطني يتلا رطاخملا ىلإ

 ال .عورشملا هلوح رودي ام عيمجلا ملعي نأ عئارلا نم نوكيس هنأ ىلإ رشأو ءكلذ ةبكاوم
 .نيرخآلا راظتنا ىلع هربجأ .هسفنب ءيش لك ةرادإ عيطتسي ال هنأ دكأو .ملستست

 هدافتسا ام رادقمو حوضوب هباستكا مت ام رهظأو عضولا ةشقانم لواح .كلذ دعب

 "رومألا ريست فيك ىرنو اًمامت ةربتخملا ريغ راكفألا ضعب برجنل"

 :نطاعملا نأشب ءارمحلا تايصختشلا وذ قلق ال ؟اًقح كلذ لعف انيلع ىقبتي لف

 ؛عقاولا يف .قيوشتلا درجمل رطاخملاب ةفوفحم فقاوم نع طاشنب مهنم ديدعلا ثحبي لب
 نما ذدف هن نأ ءارشحلا تاينصخشلا وو ردكم الاي ظعت اك ولن نووخآلا ةردكفت دق اه
 نل تنأف :رطاخملاب ةفوفحم اًساسأ ةايحلا الهم" لوقي مهلاح ناسلف .ىتح ةرطاخملا

 ."!ةايحلا ديق ىلع اهنم جرخت

 ايازملا نزي نأ هنكمي صخش ىلإ ةجاحب ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإف ءكلذ عمو
 اًرظنو .رمحألا صخشلا اهلهاجتي ام اًيلاغ كلذل :عبطلاب :ةلمم بويعلا .بويعلا دض

 نوكي نأ بجيف ءليصافتلا يف نمكت ام اًبلاغ اهل ضرعتت يتلا رطاخملا ىلع ةباجإلا نأل
 لي اقتلا ةشقاذي دفع وفحألا ندكتسلا حم يب لكاكتت :يعلا ةقيراطلل اًهبانقم ةكيولحأ

 ف نارممسار ناظعلا لالخ زب: يظافلا ءاريحلاتاذصخشلا ىوذ قيشعي ةصالخلا
 يضاملا ىلإ رظنلا مدع نولضفي مهنأل اًرظنو .هنومهفي ءيش يه قئاقحلاف .قئاقحلا
 اهندقلاو زا نقلا نلطتي دقق لدقتسسلاو يهاحلا لع زيكرتلاو ةييفقلاوميوقلاد
 .تاريشلل اقداضو

 قلعتي رمألا نوكي نأ نكمي .ةريطخ اهنأ اًيخيرات نّيبت يتلا فقاوملا ىلع ةلثمأ طعأ
 تيثا .ءابفلاب ريدملا فصو وأ .ةذوخ نود تاز شكلا لع قلحزتلا نأ ءلمعلا طاش
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 عورشم نأشب رارق ذاختا لبق نيترم ريكفتلا صخشلا نم بلطاو قئاقحلاب ءايشألا

 لو ةكيقةشيب ءكيمتك :ىع نع هنأ ةداعل اكو. طورشلا ةهذلوأ ققحكلا»كوذ ودك

 !ملستست

 ."رخآ صخش يأل اًقيدص وأ .كقيدص نوكأل انه تسل انأ"

 مهنإف ءاّريثك تاقالعلا ىلع نوزكري ال ءارمحلا تايصخشلا يوذ نم ديدعلا نأل اًرظن

 اقفو متت نأ بجي تاقالعلا عيمج نأ ىلع مهرارصإل رركتم لكشب داقتنالل نوضرعتي
 .ةصاخلا ةايحلا يف ىتح ,مهطورشل

 مهنأب نايحألا نم ريثك يف ءارمحلا تايصخشلا يوذ لوح نم صاخشألا رعشي

 رمحألا صخشلا ةين نوكت ام اًردان اهنكل .لمعلا ءالمز وأ مهؤاقدصأ مهيلع رطيسي

 .ضيبلا رسك نود ةجع لمع كنكمي ال ذإ .اًيئاقلت ثدحي ءىش درجم اهنإ ؛ةيقيقحلا

 بنجت نولضفي مهنأل مهنوبنجتي نيرخآلا نأ ءارمحلا تايصخشلا ووذ مهفي ال دق

 ال دق .ةمهملا تامولعملا ىلع لوصحلا نم مهداعبتسا نكمي هنأ اًضيأ ينعي اذه .عارصلا

 أوسألا نم نكلو ةعمجلا موي ءاسم ةريبلا لوانتل مهتوعد تمت اذإ داعبتسالاب نورعشي
 :تالاحلا أوسأ يف .ةمهملا تارارقلا ىلع مهعالطإ متي مل مهنأ اورعشي نأ مهل ةبسنلاب

 ةمهم تامولعم نوبجحي مهلوح نم صاخشألا نأ يف كشلا ىلإ كلذ يدؤي نأ نكمي
 :اًكيشو ةظلسلا ىلع عارضلا حبضي مث نمو .دمغ نع مهتع

 ةلماكلا ةيفافشلا ىلإ قيرطلا نأ مهف ىلإ ءارمحلا تايصخشلا ىوذ جاتحي :ةصالخلا

 بلاغلا يف نوزكري مهنإ ؛اًدبأ مهلابب ةركفلا هذه رطخت مل امير .نيرخآلا عم فيكتلا وه
 ةرادإ صخش يأل نكمي ال هنأ كاردإ لالخ نم نكلو .مهصخي ام ىلعو مهسفنأ ىلع

 .نيرخآلا صاخشألاب مامتهالاب مهرابجإو اًنقؤم مهيلع بلغتلا نكمي ءهدرفمب ءيش لك

 مهملا نم هنأ نودقتعي سانلا نم ريثكلا نأ ءارمحلا تايصخشلا ووذ مهفي امدنع

 يف اهورجأتسا ىتلا ةروصقملا ثيثأت مت فيكو .مهلافطأل ىلوألا ةنسلا ومن نع ثدحتلا

 يف ةمهاسملاو ةيلاعفب عامتسالا اهنيح مهنكمي .هتارشب نوملحي يذلا براقلاو .ةزاجإ
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 ةريغصلا ثيداحألا هذه لك هلوح رودت ام رمحألا صخشلا مهفي نأ درجمب .ةشقانملا

 .اًنيش هنع ملعتت دقو لب .اًحوتفم بابلا نوكي ءاهفادهأو

 ."!رمألا عم لماعت طقف ؟تنأ ءافعضلا نم عون يأ"

 اًحوضو رثكأ ةقيرطب اذه لوق نكمي ال .ةطاسبب ءارمحلا تايصخشلا ووذ بضغي
 نم عيمجل ىفصنلا عادضلا ف نيبنتي امه «رخألاو قيحلا خيو نجفتي مهيضقف ءكلذ نم

 لصاوتلل ىرخأ ةليسو درجم وه اليلق خارصلاف ؛كلذ ثودح نوظحالي ال مهنإ .مهلوح

 .مهل ةبسنلاب

 امدنع .كلذ لوقل دادعتسا ىلع عيمجلا سيل نكلو «ةيناودعلا وأ رمنتلا بحي دحأ ال

 هذهب ريسي ال رمألا نأ فطلب هريخت نأ بجي ءام صخش قح يف رمحألا صخشلا ئطخُي

 يف نكل .هنع ثدحتت يذلا ام مهفي ال هنأب رهاظتيو اًنيرب اًهجو رهظُي فوس .ةقيرطلا
 .بعص رمأ اذهف ؛هنم نوفاخي سانلا ضعب ناك اذإ هنأ ركفي فوس .هلخاد

 ؛تاءانثتسا يأب حمست ال .روفلا ىلع رمحألا صخشلا كولس ةهجاوم بجي :ةصالخلا

 تابونو «ةحاقولاو :ةداحلا تاقيلعتلا عم حماستت نل كنأ حضاوو لاع توصب لق طقف

 طقف هباصعأ دقف اذإو :نيدشارلاك فرصتي نأ هنم بلطا .اهنل ريش: 3 ىلا بضغلا

 اذه ةيوكتسأ قيرط.نع اًدِبأ متن ةعدشالا هما نم :ةفرقلا كرا

 صخشلا حلاصل اًحجان ناك -ةرجاشملاو ةنحاشملا- بولسألا اذه نأ ركذت طقف

 نمو .رجاشتلا قيرط نع هقيرط قش دق نوكي امبر ءلفطك .ةديدع تاونسل رمحألا
 مهنأ نهارت نأ كنكميو .اًريثك ىلوألا هتاونس يف رجفتملا هجازم تأر هتلئاع نأ .حجرملا

 اذه لوح هوهجاو نم مه سانلا نم ةليلق ةلق طقف .رومألا دعاصت يدافتل اوملستسا

 تاجاجتحا ىلإ ةلوهسب يدؤي نأ نكمي اًءوده رثكأ تاثداحم بلط نأ ينعي اذهو ءرمألا

 هربخي نأ وه رخآ ءيش يأ نم رثكأ رمحألا صخشلا ههركي يذلا ديحولا ءيشلاف .ىلعأ

 .هتوص ضفخي نأ بجي هنأ دحأ
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 رفصألا كولسلا عم فيكتلا

 كنم رفصألا صخشلا هعقوتي ام

 "؟انه اًعم اًعيمج نوكن نأ افيطل سيلأ"

 ءام أطخ ثدح اذإ .عارصلا نم ءارفصلا تايصخشلا ووذ فاخي ال ,مومعلا يف

 ووذف .اًحيرمو افيطل اًوح نولضفي مهنإف ءنكمأ نإ نكل ءاولعفني نأ اقح مهنكميف
 ىجلاو نيدودو عيمجلا نوكي امدنع مهتالاح لضفأ يف نونوكي ءارفصلا تايصخشلا

 يف سانلا ناك اذإ ام يف ةياغلل اًساسح رفصألا صخشلا نوكي نأ نكمي :كلذ عمو

 ةلاح يف نوشيعي ةعومجملا يف صاخشألا ناك اذإ .ال مأ ةديج ةيونعم ةلاح يف ناكملا

 .قالطإلا ىلع اًديعس نوكي نلف «مهنيب ءادعلا نم ةلاح قفدتتو ةئيس ةيونعم

 ثيح .اًنكمظمو اًديعَس نوكم امدنع لضفأ لكشمي رفضصألا ضخشلا لمعي :ةصالخلا

 اًدهاج ىعست نأ بجيف اذل .قفدتت ةيباجيإلا هتاقاط عيمجو هتورذ يف هعادبإ نوكي
 .هلوح نم دودوو ئفاد وج قلخل

 هتاظحالم لك ىلع كحضا «ةنونجملا هتاكن ىلإ عمتسا .كحضاو عتمتساو اًريثك مستبا

 .ةحرملاو ةديعسلا ظحلا ءاوجأ دقوأو :ةيلوفطلا

 .اًمتاد ديج رمأ وهو ءرثكأ كيلإ عمتسيو كنع اضرلاب رعشي فوسف ,كلذب تمق اذإ

 .حرم تقوب هعم ىظحت نأ كنكمي ال ئيسلا هجازم يف رفصألا صخشلاف

 مكنم اّيأ ركذتأ نأ عيطتسأ ال .ةريغصلا ليصافتلا ضعب حالصإ ام صخش نم تبلط"
 ."عقاولا يف

 نكمي ام لهسأ سيل ,ءقدص لكب .ءءارفصلا تايصخشلا يوذ مامتها ىلع ظافحلا نإ
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 ناكأ ءاوس للملاب رعشي رفصألا صخشلا لعجت يتلا ءايشألا نم ديدعلا كانه .هب مايقلا

 رفصألا صخشلا عضول ةنومضملا قرطلا ىدحإو .اًراج وأ اقيدص وأ اليمع وأ اقظوم

 .ليصافتلا نم ريثكلا حرط يه ةءافكو ةعرسب للملا نم ةلاح يف

 حبصي رمألاف .ليصافتلا عم لماعتلا هنكمي ال ةطاسبب رفصألا صخشلا . كلذ لعفت ال
 ىلإ جاتحي ال هنأ دقتعيس اًضيأ هنكلو ؛هنع ثدحتت يذلا ام طقف ىسني نل وهف .المم

 بلطت نأ ةلوهسي كنكمي .ةضيرعلا طوطخلا يف نمكت هتوقف .ليصافتلا هذه نم يأ

 ال نكلو ءةمداقلا رشعلا تاونسلا ىدم ىلع ةيؤر عضو ءارفصلا تايصخشلا ىدحإ نم

 .كلذ قيقحت ةيفيك حرش هنم بلطت

 لزأف ءرفصألا صخشلا مامتهاو هابتنا ىلع ظافحلا يف بغرت تنك اذإ :ةصالخلا

 ةفرعم اًمامت ديجلا نم .ةريبكلا ةلئسألاب اًمئاد أدبا .ليصافتلا نم نكمم ردق ربكأ

 رفصألا كقيدص قهرُت ال نكل ءيطيحملا توصلا ماظنل ثدحألا رادصإلا بيكرت ةيفيك

 ىقيسوملا ليغشت ةيفيك ةفرعم طقف ديري هنإ .همهي ال اذه .رمألا ليصافتب
 عم ربص هيدل سيل وهف .أوسأ نكي مل نإ :"ءارمحلا تايصخشلا يوذ" لثم هنإ

 طقف اهنأب نكلو .ءايشألا لمع ةيفيكب نومتهي ال مهنأ ركذت .لمعت ال ىتلا ءايشألا

 .اًديأ هوحتفي نل ذإ ؛اًديعب تاميلعتلا ليلد عض اذل .لمعت

 .ةرم لك يف حجني هنإ ؛يسدحلا كروعش عبتا

 تايصعتسلا ىوذ' اهيف:ىسف ةرم لك لباقي ناو نالوز: لف ةلصس دق :كنكااذإ

 شيعأس تنك ءحيحص هنأب اورعش مهنإ لوقلا قيرط نع اًمامت اًنونجم اًرارق ءارفصلا
 تارارق نوذختي صاخشألا ضعب نأ حضوت ةسارد كانه .زتير قدنف يف يتايح ةليط
 نفصألا كقفتمل اقلظيت كلذ ركع ل نعل :ةزيوخلاو سدحتلا لع ءاتئاهؤدحأ اذ[ قشفأ

 .رمألا لوح هترثرث نم صلختلا كناكمإب نوكي نل الإو
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 ةيلعفلا قئاقحلا لهاجتي نأ رفصألا صخشلل نكمي .حيحص رمألا نأ رعشت نأ بجي
 رفصألا صخشلاف :رمألا اذه مهف ئست ال .حيحص رمألا نأ رعشي ناك املاط ةلوهسب

 .اًيبغ سيل هنإ .مهم رمأ اذه نأو قئاقحلا ىلإ نورظني صاخشألا ضعب نأ اًمامت مهفي

 .ةصاخلا هتقيرطب رعشي نأ ديري وهف .متهم ريغ طقف هنإ

 ءاًبناج تانايبلا لوادج عضو لواح ؟اًرارق ذختي رفصألا صخشلا لعجت نأ ديرت له
 ."؟كلذ لايح رعشت فيك" :ةضيرع ةماستباب لقو «مامألا ىلإ مدقتو

 .ةباجإ ىلع لصحتسو .طبضلاب مهفي فوس

 هيدل وهف .ةصاخلا هتقيرطب رعشي رفصألا صخشلا نأ لبقت كيلع :ةصالخلا

 كنكمي .رمألا عم فيكت .طرفم لكشب رطاخملا ىشخي الو نيقيلا مدع عم ريبك حماست

 رعشت ام ىدم نع رظنلا ضغب .اًضيأ كروعش عبتت كنأ راهظإ لالخ نم هيلإ لوصولا
 ىري فوس .رفصألا صخشلا بلق ىلإ قيرطلا ىه اذهف ءرمألا اذه هاجت أطخ نم هب
 .ةعئار امكنيب رومألا حبصتو هل ةبسنلاب ءاقدصألا لضفأ حبصتسو .كيف هسفن

 ؟لبق نم اذه لعف دق دحأ ال ؟لماكلاب ربتخُي مل ؟يلوأ جذومن يه ةرايسلا هذه"
 ."!راثمم

 ةملكف .مظعألاو ثدحألا ىلع رفصألا نوللا زكري ؛ةعرسلا ىلع رمحألا نوللا زكري امنيب

 تاعارتخالاو عادبإلا نود نمف ؟ال ملو هل ةيسنلاب "ديح" ةملكل فدارم ىه "ديدج"

 ؟كلذك سيلأ .:ةطاسبب فقوتي فوس روطت لك نإف «ةديدجلا

 قا فالكتلا ننكمب ةيضؤوملا مهئادحب قف .ةراقإلا نك لياقلا دوجو عينكلا كدي

 لمت "يدا ةملك نفصألا نضحشلا ةيسنلاب: "يكف" ةفظلا انعيزمت ةيفرك
 2 لكارألا نيذيتلا "هم سس ام ءازفصلا تانصخشلا ىوذ له قلطت غرس اوكمأا
 لوأو :ةضوملا تاحيص ثدحأ يدتري نمم ققحت .ةديدجلا ءايشألا برجي نم لوأ يأ

 لومحم فتاه ثدحأ هيدل نمو .ةيداع ريغ نوكت نأ لضفيو ةديدج ةرايس دوقي نم

 ؟رهشأ ةعضب يف ةجض ثدحيس معطم يأ فرعي نمو
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 لمعلا يف تقولا ضعب نوسركي امير .ىنلأست ال ؟اذه لك ةعباتم مهنكمي فيك

 لمع بيلاسأ قيبطت يف نومدقتم اًضيأ مهنكل .مامتهالل ريثمو ديدج ءيش لك ةبكاومل

 .مهل ةيسنلاب ةعئار ةعتم درجم اهنإ .تامدخلاو علسلا عيبل ةديدج ميهافمو ةديدج

 لصوتلا مت ام ثدحأ" لثم تاريبعت مدختساف ءرفصأ صخش ىلإ ام ءيش عيب يف بغرت

 ."لبق نم ليثم هل قبسي مل"و "اثيدح هريوطت مت"و "هيلإ

 ."!هيلع لصحأ نأ بجي ؟لبق نم اذه دحأ برجي مل"

 كسفن زهج .ركتبم ءيش لك لبقو ةياغلل مامتهالل ريثمو قوشم كنأل كب بجعيس
 صخشلا نكلو ءرومألا بكاوت نأ كيلع بعصلا نم نوكي دق هنأل :ةقاطلا نم ريثكلاب

 رخآ اًصخش دجو اذإ اًعيرس كلادبتسا متيل اًدعتسم نك كلذ عمو .كقشعيس رفصألا

 .ةثيدحلا رومألاب ةيارد رثكأ

 ."؟انأ نم فرعت نأ ديرت له .مامتهالل اًريثم ودبت تنأ"

 لكشب نولمعي مهف .نيرخآلا نوبحي ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأ انتبثأ دقل ءنآلا

 :هنوقتلي صخش يأ نوبحي ال مه ؛:عبطلاب .سانلا نم دشحب مهسفنأ اوطاحأ اذإ لضفأ

 .ةمئالم ةصرف ةيبلغألا نوطعيس مهنكل

 تنك اذإ امأ .هلثم دودوو حتفنم كنأيب رفصألا صخشلل رهظت نأل ةجاحب طقف تنأ

 اذامل ؟كعم ثدحت امدنع بجت مل اذاملف .كب بحرم ريغ كنأ رعشتسف ءاريثك اًقلغنم

 نكمي ؟كمالحأ يه ام ؟كنع اًئيش فرعي ال اذامل ؟هبلك نع ةكحضملا ةصقلل مستبت مل

 امكتقالع روطتت نلو «ةقثلا ةلقب يوق روعش ىلإ يصخشلا لصاوتلا صقن يدؤي نأ

 كلذ لعج ةيفيك يف اّيلم ريكفتلا كيلعف ءقرزأ وأ رمحأ تنك اذإ امأ .يباجيإ هاجتا يف
 .عيطلاب ديرت تنك اذإ ؛حجني
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 كدسج ةغل لعج نم دكأت ؛اًريثك مستبا ؛حتفنم كنأ تبثأ .اًدودو نك :ةصالخلا

 طقف درت ال ءهيف تأشن ىذلا ناكملا نع رفصأ صخش لءاستي امدنع .ةحتفنم

 ياه ةقيدح لوط ىلع ضكرلا بحت كنأو ءيسليشت يف شيعت كنإ لق ."كرويوين"ب
 كنأو :ءوينفأ ثفيف هاجتا يف ريست تنك امنيب ةرم تاذ كتظفحم قرس الاشن نأو «نيال

 رمألا ودبي دق .معاطملا دحأ يف كسبالم ىلع قناقنلا تطقسأ امدنع كتايح بح تلباق

 .صخشك رفصألاب مامتهالا راهظإ ديكأتلاب كيلع بجي نكلو ءام دح ىلإ يرورض ريغ
 ,ةريبك ةيرحب كريخيس هنأل .هنع ءايشأ ةفرعم بعصلا نم نوكي نل هنأ هب ملسملا نمو
 .متهمو يلوضف كنا راهظإ نم دكات نكلو

 .قلمتلل ةياغلل ةضرع ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأ ركذتو

 ؟ءارفصلا تايصخشلا يوذ لباقت امدنع فرصتت فيك

 لكشلاب هعم لماعتلا ىلإ جاتحت :ةديج ةيونعم ةلاح يف رفصألا صخشلا ىلع ظافحلل

 .لمعلا نم ريثكلا اوزجني نل مهف .ليلق دعب ةحضاو ةلكشملا حبصتس ثيح .حيحصلا

 نولواحي اوناك نيذلا ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم ةعومجم لبق نم تدهاش دقل

 مهتلأس امدنعو ءريبك تقو مهيدل ناكو هسفن تقولا يف اًعيمج اوثدحت دقل .ةلكشم لح

 عم يقيقح مدقت قيقحتل .بوتكم ءيش ال نكلو "!عئار لكشب" اولاق رومألا ريست فيك

 درجمب .عئار وج قلخ درجم نم رثكأب مايقلا ىلإ جاتحت ءءارفصلا تايصخشلا يوذ
 .يلي امب مايقلا كيلع بجي ,ءمهمهف

 .اًيلعف عمتسي امدنعو عمتسي هنأ رفصألا صخشلا ودبي امدنع نيب قرفلا ملعت

 .نيعمتسملا أوسأ ءكش نود ؛مه ءارفصلا تايصخشلا ووذ ءيه امك اهلوقأس طقف انأ

 مهو «يبلس ءيش -"نوئيسلا نوعمتسملا"- هتاذ ريبعتلا نإ .اًدبأ كلذب اوفرتعي نل «ةداع

 مهسفنأ ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم ديدعلا ىري .ةيبلسلا بنجتل ءيش يأ نولعفيس

 تسيل ةطاسبب اهنأل ؟ةركفلا هذه ىلع اولصح نيأ نم فرعي نم .نيديج نيعمتسم
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 مظعم يف نكلو .ةثداحملا نم هنوديري ام ىلع لعفلاب اولصح دق نونوكي امدنع وأ .رمألا

 .نوعمتسي ال مهف «تالاحلا

 ءارفضلا تاوصهملا وذ نط ةفوسقلا نو درت عتإ «عاششألا انو ديرخ ال يذإ

 .رخآ صخش يأ هلوقي ام ىلإ عامتسالا نولهاجتيو نولمهي مهنأ يه

 يتلا ءايشألا ضعب كانهف ءءارفصلا تايصخشلا يوذ عم لماعتت امدنع :ةصالخلا

 وأ ةيفيضلا كتلظع لوح :كتايح: كيرش لإ ةدحتت تنك اذإ مهياال ءاهب: مايقلا كيلغ
 دادعإ ىلإ جاتحت .لمع ةطخ ىلإ ةجاحب تنأف ءرمتسم عورشم لوح لمع ليمز عم
 بجي .طبضلاب مهنم هجاتحت يذلا درلاو كتلاسر ةيهام فرعت نأ بجي .ةيانعب كسفن

 هعمستو ةياغلل ددحم لكشب كتلئسأ نع ةباجإلاب ديعسلا رفصألا صخشلا عانقإ كيلع
 ليمعلا غلبأس عبطلاب" وأ "تدعو امك ةعبارلا ةعاسلا يف كانه نوكأس ءمعن" :لوقي

 ."طبضلاب هيلع انقفتا امب

 ءيش يأ بتكي مل رفصألا صخشلا نأل ءاّمهم ناك اذإ رمألا ةعباتمل اًدعتسم نك نكل

 يه هذه نوكتس .عبطلاب ؛هتنودم يف ةباتكلاب هعانقإ نم نكمتت مل ام ؛هصوصخب

 لخد دق هتلق ام نأ عقوتت نأ بجي .ىرخألا تاقايسلا عيمج يف نكلو .ةقيرط لضفأ

 .ىرخألا نم جرخو نذأ نم

 ."!قالطإلا ىلع اليوط اًنقو قرغتسي نل اذه ؛سأب ال" ىلع درلا ةيفيك ملعت

 .لاحلا هيلع ام اذه .تقولاب قلعتي ام يف نيلئافتم ءارفصلا تايصخشلا ووذ ريتعُي

 اذه .رفصألا صخشلا ديري ام ردقب اًردان نكلو ءةعرسب كلمع زاجنإ كنكمي ءديكأتلاب
 صاخشأ عم اًيصخش تلمع دقل .هتايح طيطخت عيطتسي ال ةطاسبب هنأ ةقيقحب قلعتي

 نأ اودقتعا نيرخآو ءاّيموي تاعامتجا ةينامث ةرادإ ىلع نورداق مهنأ اًيلعف اودقتعا
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 يف نتاهنام ربع ريسلا نكمملا نم هنأو لماك خبطم ديدجتل طقف نيموي قرغتسي رمألا
 .ةقيقد نيرشع نوضغ

 كلذ يف ةلكشملاو .رفصألا صخشلا لؤافت ةيجذومنلا رهاظملا ضعب ىه هذه

 هب مانقلا رفصالا نصختشلا“ .ديزي هيك لك قاجف] لدتا قه دخإ توحإ |ةحضاو
 ام اًصخش لأس ول ىتحو .ءيش يأ هقرغتسي يذلا تقولا ىتح فرعي ال هنأل ةصاخ

 .ئطاخ هلوقي ام نأل ءصخشلا هلوقي ام ىلإ عمتسي ال هنإف ءرمألا اهقرغتسي يتلا ةدملا

 .لضفأ فرعي حجرألا ىلع هنأ رفصألا صخشلا دقتعي «ةياهنلا يفف

 صخش يأ فرعت له .عارسإلا هيلع بجوتي امدنع عرسُي نل هنأ يه ىرخألا ةلكشملاو

 ةمله عدن قنا ءرهظلا دعب ةثلاثلا ةعاسلا دنعو مونلا ةفرغ ءالطل اًدحاو اًموي ددح

 ضعب يف "..مث ءاليلق جرخأ مث :كاذو اذهب لصتأ مث ءالوأ اذه لعفأس" ؟دعب ءالظلا

 ووذ مه قافنألا تاراطق ةلودجب نوموقي نيذلا صاخشألا ناك اذإ ام لءاستأ نايحألا

 كالتما نع يلك زجعب قلعتي طقف رمألا ؛رمألا يف ئيس ءيش دجوي ال .ءارفص تايصخش

 .بضنت ال ةعلسلا هذه نأب يقيقحلا داقتعالاو .تقولاب يعقاو روعش

 .ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم ءاقدصألا ضعب عم ةرم تاذ هيلإ تبهذ ءاشع ركذتأ

 كانه ىلإ تلصو اذإ هنأ ينعي امم ؛ةقيقد نيعست ةدمل زجحلا ةسايس عبتي معطملا ناك

 نأل ىولحلل وأ تالبقملا لوانتل تقو كانه نوكي نلف ؛ةقيقد نيرشعو اًسمخ اًرخأتم
 سمخب اًركبم يقيدصو انأ تلصو .بسانملا تقولا يف اهدادعإ نم نكمتي مل خبطملا

 ةلواطلا ىلإ انبهذ -ةيصخشلا انتامس يف ءاقرزلا عقبلا ضعب انالك انيدل- ةقيقد ةرشع

 سمخب نيرخأتم اولصو .ةقيقد نيعبرأ رورم دعب .تقولا رم .نيرخآلا راظتنال انسلجو

 انكمت .تقولا اوسن مهنأ فيك لوح ةداعسب نوحزمي مهو اولصو «ةقيقد نيرشعو

 ديري نأ لبق اًعيرس نمثلا انعفدو ,ماعطلا انلوانتو ءطقف سيئرلا قبطلا بلط نم

 ناك ؛كلذ دعب ةثداحلا نع انثدحت امدنع هنأ بيرغلا ءيشلا ناك .هتلواط يلاتلا فيضلا

 3090 اودقف مهنأ ةقيقح ةطاسبب اوعمق دقل .طقف قئاقد عضبل اورخأت مهنأ مهركذت

 .ءاشملا نم
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 .ءارفصلا تايصخشلا يوذ عم حيحص لكشب ديعاوملا عيمج قيسنتب مق :ةصالخلا

 ةعاسلا يف علقت ةرئاطلا نأ مات حوضوب حرشا .مهتاعاس عم ةصاخلا كتعاس ةنمازمب مق
 يف نكي مل اذإ :وه امك رمألا لق .ةباوبلا دنع اًققاو كرتّيسف ءتأي مل اذإ هنأو ًٌءاسم 0
 رفصألا صخشلا ربخأ .رمألا حلفي نلف ؛ةرئاطلا عالقإ نم نيتعاس لبق كدنع هترايس

 .ةرمتسملا هتائلقت بيسي ررضتت' دق امكتقادص نأو ةنم' ةدنقم يىنضفت قوس :كنأ

 اذهل عيمجلا عدا ءًءاسم 7:00 ةعاسلا مامت يف ءاشعلا أدبي نأ ررقملا نم ناك اذإ

 فوس .ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم كئاقدصأل 6:30 ةعاسلا هلعجا نكلو «تقولا

 اًدعتسم نك .ةغايصلا ةديج راذعأ عم نوتأي فوس .لاح يأ ىلع لصي نم رخآ نونوكي
 قلعتي ام يف نولئافتم مهنأ ةدشب نوركنيس مهنأ اًضيأ ملعا نكل .اًديج ةدعم صصقل

 ةلأسملا .ةعاسلا رادم ىلع ديكأتلاب تقولا نوبقاري اولظ مهنأ ىلع نورصي فوس .تقولاب

 .قيرطلا ىلع ام ءيش ثدح هنأ طقف

 .انه ترجفنا دق ةيودي ةلبنق نأكو ودبي ءريكفتلا ىلع دوعت

 تايصخشلا يوذل اكلم تناك قالطإلا ىلع اهتيأر يتلا ىضوف بتاكملا رثكأ نإ
 ديجي اهيلع ةعيملل | تاطظمللا | نم دكلا عجن تووسعلا تاشاش انهت ةيح.,ءاوقسلا

 يوذل يمتنت بقع ىلع اسأر ةبولقملا بئارملا مظعمو .ةشاشلا ةيؤر عيطتست داكلاب
 رفق ءاقلإ يلظا ظقفر كرما ناحل كفن وه اذه نكلوةلذك ءارفصلا تانطخلا
 ازد اذل اذه وز هفتاوقب ىف نظشلا قبيكتك يو هدو ةنيقضوأ نفزفألا نضخشلا ةركفم نم
 .بسحف يداملا بناجلا

 .تارايسلا فقاوم يف تارايسلا عيضت ؛ءايشألا ىفتخت ؛ىسنت وأ تاعامتجالا لجؤت

 ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم ديدعلا نانا كلذ لع ةوالع .رثأ يأ نود حيتافملا يفتخت

 سمخ تكرام ريوسلا ىلإ باهذلا مهنكمي .مهمويل طيطختلا ىلع ةردقلا مهيدل سيل
 دق .هيلإ نوجاتحي ام اوبتكي مل مهنأل دحاو تقو يف ءايشأ ةثالث ءارشو ةيلاتتم تارم

 مهنأ نم نيقي ىلع مهنأل وأ كانه ىلإ اولصي ىتح نوديري ام نوفرعي ال مهنأل اذه نوكي

 وذ ىدل)»:ايخارشل هاجت مه: ىتلا وتقع ةعبفلا ءازشألا نكذت ح نوتكمتي,فوس
 ضختشا يدل يزول وتم ةضاخلا يدر هي اغلا ةظكرفتم هنو عاوففلا هاا يمكقلا

175 



 .(ملاعلا يف ةركاذ لضفأب عتمتي هنإ عامتسالا ديري

 ا ططعإأا_ ملك

 ,نيمظنم ءارفصلا تايصخشلا يوذ لعج يف ةدعاسملا اقح ديرت تنك اذإ :ةصالخلا

 ءاشنإ لالخ نم مهدعاس .مهتايح يف لقألا ىلع ماظنلا ضعبب اوظحي نأ نم دكأتقف

 كقيدص وأ ككيرش نإ ثيح .كسفنب ءىث لك بتكا :قوستت تنك اذإ .ةطيسب ةمئاق

 .رصانعلا فصن ىسني فوس رفصألا

 تاططخم لكش يف ميظنتلل اًجايتحا رثكألا وه رفصألا صخشلا .هل اًماظن ئشنأ

 نأب مهسفنأل اوحمسي نل مهنإ .كلذ لك نوهركي مهنأ :تاقرافملا نم .ةيعجرم مئاوقو

 مهيلع تطغض اذإ .اًيسامولبد نك .مهرايتخا نم سيل ماظن يف "ىمُد" ىلإ اولوحتي

 :ليبق نم ةداحلا لعفلا دودر ضعب ىلع لوصحلا كنكمي .ةدشب

 ةلود يف شيعن نحن له ؟اهتلآاض تغلب امهم ةريغص ةليصفت لك ةرادإ بجي اذامل"

 ."؟اذام مأ ةيشاف

 .اعراب ودبي نأ وه رفصألا صخشلل ةبسنلاب ةيمهأ رثكألا ءيشلا نأ ركذت

 .تقولا لاوط

 تايصخشلا يوذ لثم اًمامت ءيوق رورغ ءارفصلا تايصخشلا ىدل ."انأ ءانأ ءانأ"

 زكرم يف مهسفنأ نوقلي .مامتهالا ىلع لوصحلا نوبحي مهف .كلذ يف كش ال .ءارمحلا

 يف نونوكي امدنع مهسفنأب رثكأ نوعتمتسي .رخآ صخش يأ نم عرسأ لكشب ءايشألا
 يأ نم عرسأو ىلعأ توصب ثدحتي يذلا وه رفصألا كقيدصف .ثادحألا ةرؤيو زكرم

 دجوي ال هنأ ىنعي اذه نكل ."يب بجعأ .ينعمسا .يل رظنا .يلع ءاوضألا لك طلس"
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 صخشلاب تاثداحملا نم ديدعلا يهتنت ثيح .ةحاسم يأ ىلع لصحي رخآ صخش

 رظنلا ضغيف .هيأر نع وأ هتيرجت نع ةحارصبو ٍلاع توصب ثدحتي يذلا رفصألا
 ني دكفتكلا ةيرحدلا «تازانسلا ةيكاؤفلا ةنمهلا عوج :توحلا هد قون دكقك هك

 نكت مل اذإو .لطبلا وه اهيف نوكي ةصق ضرعيس رفصألا صخشلا نإف -قئادحلا
 .ةدحاو قالتخاب موقيسف ؛ةصق يأ هيدل

 1 دلعي »دعما 51و“ قاان]ا لف قع تاملكت :ممراكما اذهان اكلاغ
 داو ءيش كانه نكل :نيرخآلا نوبحي مهنإ .اًدج يعيبط رمألا ..."لعفأس" ."فرعأ"

 ١ .ةهسفنأ ةرقكأ هثويحي

 يف نيرخآ اًصاخشأ كانه نأ مهف ىلإ ءارفصلا تايصخشلا ووذ جاتحي :ةصالخلا

 لك نوكلهتسي مهعدت نأ اًدبأ كنكمي ال .مهبناج ىلإ عورشملا يف نولمعي وأ ةفرغلا
 هنأ -ةرباثملاو ةعاجشلا هيدل صخش نم- اوعمسي نأل ةجاحب مهنإ .دوجوملا نيجسكألا

 .هيف نوطرخني ام ناك اِّيأ وأ ةثداحملا لوخدب نيرخآلل حامسلا مهيلع بجي

 اًئاذآ دجت نل ذإ .نيرضاحلا نيرخآلا عم ةتداحم مضخ يف كلذ حرش ليحتسملا نم

 يف ركفي فوس .دقنلا اذه نم اًّدج اًجعزنم نوكي نأ نكمي رفصألا صخشلاف .ةيغاص
 نم عونلا اذه ءاطعإ بجي .يرمأل متهي دحأ الو .هسفن يف ركفي عيمجلا :لثم ءايشأ

 رفصألا نوللا ىوتسم ىلع اليلق رمألا دمتعي .ةيباجيإ ةقيرطيو يرس لكشب تاظحالملا
 .ةطخ ىلإ جاتحتس امبر كلذل ءينعملا صخشلل

 ديكأتلاب تنأ .ةيلمعلا هذه يف ةياغلل ءادعأ نوحبصت دق :دحاو ءيشل اًدهتسم نك

 فوس .ةياغلل فيطل ريغ رمأ ةينانألاو رورغلاب همهتي نمل ءرملا عامتساف .انه رطاخت
 كلذل .ئطاخ كليلحت نأ طقف دقتعيس هنكل .اًيبغ سيل هنإ ؛اذه رفصألا صخشلا مهفي

 .انه اًريثك لمعت نأ بجي

 .ليلقلا نولعفيو اًريثك نوثدحتي ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأ ةركف عم لماعت

 ووذ ثدحتي :سابتلالا بنجتل اًضيأ انه يدصقم ىلإ ةرشابم هجوتأس امبر
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 نوجاتحي ام لك نع ثيدحلل ليم مهيدل مهف .نولمعي امم رثكأ ءارفصلا تايصخشلا

 ام طبضلاب فرعي رفصأ اًصخش فرعي صخش لكو .ءيش يأ لعف نم الدب هلعف ىلإ
00 

 لمعلا ىلع زيفحتلا يف ةيوعص نوهجاوي نيذلا صاخشألا نم ريثكلا كانه ءانسح

 كرت يف ةغلاب ةيوعص نودجي ءارفصلا تايصخشلا يوذ نكل .ةلمملا ماهملا يف ةصاخ

 ريغ ليمعب لاصتالاب قلعتي رمألا نوكي دق .ةحيرم ريغ ماهم ةهجاوم دنع ةيادبلا ةطقن

 ةلمم ةمهملا تناك اذإ .ةيلديصلا ىلإ باهذلا ىأ «ةرايسلل تيزلا رييغتب مايقلا وأ ءضار
 .ةركتبمو ةديدع نوكتس ماهملا هذه بنجتل مهراذعأو .كلذ ثدحي نلف ,ةمهلم 7

 مهنإف «لبقتسملا ىلإ دنتسي تقولا لوح ءارفصلا تايصخشلا يوذ روظنم نأل اًرظن

 ىلإ لوصولل مهتقاط سيركت نم الدب لبقتسملا نع ثيدحلا يف لوطأ اًنقو ةويطقي

 لعفي املثم ةنونجملا فادهألا وأ ططخلا نم ريثكلا عضي د ادذحأ دجتس ام اًردان .كانه

 نأ مهلوح نم سانلا دقتعي ٠ «لاع توصي نوركفي مهنألو .ءارفصلا تايصخشلا ووذ

 ."!ةالهذم اذه ودبي !واو" :ثدحتس تالايخلا هذه

 ضرألا يف هتفرجم عضي نأ نم دكأتلا كيلع ءرفصألا كقيدص ةدعاسمل :ةصالخلا

 نكلو اًفيطل نك .الفط لماعت تنك ول امك هلماع .قفرب هعفدا نكل .هعفدا .رفحلا أدبيو
 هركي .ةبعص رومألا حبصت دقف ؛هماهم ىلع فرشملا تحبصأ دق كنأ ظحال اذإ .اًحضاو

 ةجاحب مهنإ .مهيلع رطيسي وأ مهب مكحتي اًدحأ نأب روعشلا ءارفصلا تايصخشلا ىوذ
 ةرح حاورأ مهنإ .هذوبحي مهنأ ينعي ال اذه نكل ءلمعلا ءدبل ةدعاسملا نم ردق ربكأ ىلإ

 .رخآ صخش يأ نوعيطي الو

 يلعفلا لمعلاب مايقلا ةميق قفرو ءودهب حرشا .اًيسامولبد نوكت نأ ىلإ جاتحت كلذل
 نكمي فيك رفصألل حرشتل ةظحل ذخ .هب مايقلا بجي ام فرعي ثيحب «هتاذ دح يف

 عيمجلا .هتمهم ىهنأ اذإ كلذ نم دعبأ ىلإ لعفلاب اهب عتمتي يتلا ةريبكلا هتيبعش ةدايز

 .ىضم تقو يأ نم رثكأ اًبوبحم نوكيسو ءهبحي فوس

 ميخضتل كتمؤاقه لع بلقتلا وهن هلعف كلغ ام لك :ظيشن ةنإ ؟اطيسي قديف اذه له
 .ةحضاو ةقيرطب ام صخشلا انآلا
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 نوعمسي ال نكلو كرحتت كيتفش نوري دق ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأ كردأ

 .هلوقت ءيش يأ

 ةطبترم ءايشألا هذه نأل ءنيئيسلا نيعمتسملا نع مسقل اًديِج اًناونع اذه نوكي دق

 ىتح «عيمجلل حضاو اذه .يلاثم دحأ دجوي الو ءاطخأ بكترن اذلك .ضعيب اهضعب

 نأ ىلع اوقفتي نأ ءارفصلا تايصخشلا يوذل نكمي ؛ةيضارتفالا تاشقانملا يف .رفصألل

 مهنكمي .لضفأ لمعب مايقلاو ءءايشألا فينصتو ؛ةرطيسلا ىلإ اًقح نوجاتحي نيرخآلا
 أشنت .لكاشم دحوت ال :نآلا ىتخ .نويلاثم صاخشأ دجوي ال هنأب فارتعالا ىتح

 ىلإ نوجاتحي دق مهنأ نوكردي ءارفصلا تايصخشلا يوذ لعج لواحن امدنع لكاشملا

 .ةماعلا نكامألا يف دقنلا نع ريبعتلا مت اذإ ةصاخو :ءعارصلا قلخي اذه .نيسحتلا ضعب

 هنأل كلذ مهبجعي ال .دقنلا عم لماعتلا يف ةيوعص ءارفصلا تايصخشلا ووذ دجي

 ام لكو هلعفي ام لك بحي ال صخش كانه :ءليخت .ةديج ةلاح يف نودبي مهلعجي ال
 ضعب مهتحنمو ءارفصلا تايصخشلا يوذ ضعب عم يدرف لكشب تسلج دقل !هلوقي

 ةحفص ىلإ انلصو ىتح ماري ام ىلع ناك ءيش لك .ةيصخشلا مهتامس ىلع تاظحالملا

 .فعضلا طاقن يأ ."نيسحتلا تالاجم" ناونعب

 قثبنت .ةدورب رثكأ حبصت ةفرغلا يف ةرارحلا ةجرد نإف ؛ةديج ةلاح يف انك ول ىتح

 اقيمع فرعي رفصألا صخشلا نإ .هليخت كنكمي امم عرسأ لكشب ةيعافدلا ناردجلا

 .اهنع ثيدحلا يف اقلطم ركفي ال هنكل ؛اًيويعو فعض طاقن هب نأ هلخادب

 جاتحت ؛ةيبلس تاقيلعت رفصألا صخشلا ىلإ لقنت نأ يف بغرت تنك اذإ :ةصالخلا

 ىتح ةبسانملا ةمغنلا نع ثحباو ةفرغلا يف ةيدو ءاوجأ ةتيهتب مق .اًرباثم نوكت نأ ىلإ

 .كتاداقتنا ليقتي

 ةقيقحلا عضتو ؛عيطتست ام ىصقأب ةلواطلا ىلع كتضبقب برضت نأ اًمئاد كنكمي

 عم .:تابثو ءطبب لمعلا لضفألا نم .اذهب يصوأ ال انأ .ةرشابم همامأ ءةبعصلاو ةدرابلا

 ةنكمملا قئاقحلا لك عم ءاّمامت اًدعتسم نوكت نأ نم دكأت .حاتفملا وه حوضولا
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 ديج هنإ .حيحصلا راسملا نع كدعبي فوسف .كلذ يف رمتست نل كنأو كتاداقتنا يف داج

 !بابضلا ةجيتن كقيرط لضت ال كنأ نم دكأتف .كتيتشتل ىبابض وج قلخ يف

 نأ ىلع رصو .ةلاسرلا مهفي هنأ نم دكأتو ,كتلتسأل ةيقيقح تاباجإ ىلع لصحا

 .كتاظحالم راركت هنم بلطاو .هتلق ام بتكي

 تقولا يف .مداقلا عامتجالل كلذ ظفحا نكل .لمع ةطخ عضو ىلإ اًضيأ جاتحت كنكل

 اذإ كسفن دفنتست فوسو .هعم كنكمي ام ىصقأ ىلإ تلصو دق نوكت امبر «يلاحلا

 .لمعلا تلصاو

 كعم بواجتيس ءاهنيح ذإ .ةيباجيإلا تاقيلعتلا عم ثدحي ال اذه :ةريخأ ةظحالم

 .ليختت امم عرسأ لكشب رفصألا صخشلا

 رضخألا كولسلا عم فيكتلا

 رضخألا صخشلا كنم هعقوتي ام

 .ءوسلاب رعشتس .كلذ فالخب ؛ديج ءىش لك نأ رعشت نأ بجي

 ناش اعلق: نوكن ىضخلألا نصخشلاف :ىضخألا صختشلا اماه انقاذ ةامألا ةوكيشن

 تحت ءايتخالا قيرط نع كلذ ىلع بلغتيو نمألا مادعنا بحي ال هنإ .ثدحي دق ام لك

 يف نوكي نأ ديري ال هنإ .دوجوم ريغ وهف ءءيشلا ىرت ال تنك اذإ هل ةبسنلابف .ةيطغألا
 ريكفتلا ىتح ديري الو رارقتسالا قيقحتل ىعسي هنإ .ةياغلل نمآ ريغ ناك اذإ ناكم يأ
 .ةريبكلا تارطاخملاو تارماقملا يف
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 .رطاخملا نم هل رصح ال ددع كانهف .هيف شيعلل ريطخ ّناكم ملاعلا نأ دقتعت دق

 :ضرملاب باصأأ دق .ةيفطاعلا يتقالع راهنت دق .ءيش يأب أطخ ثدحي نأ نكمي ديكأتلاب

 دقو ؛يتفيظو دقفأ دق .قمحأ يننأ يلافطأ دقتعي دق ؛[يتجوز وأ] يجوز ينكرتي دق

 ةرايس ثداحل ضرعتأ نأ نكميو .سانلا نم ريثكلا عم عارص يف فاطملا يب يهتني

 يف قلعت ةريغص ةكمس ةكوش نم تومي نأ صخش يأل نكميو ءلمعلا ىلإ يقيرط يف
 !هقلح

 نم ريثكلا لاق .ثدحي نأ ءيش يأل نكمي .ةفيخم ةايحلا لعجت ءايشألا هذه لك

 هذه لك نإ اًيردم يتفصب نينسلا رم ىلع مهتفرع نيذلا ءارضخلا تايصخشلا يوذ

 .راطخألاو رطاخملا هذه لوح راكفألا مهرمغت .ماتلا للشلا مهل ببست ةلمتحملا راطخألا

 جورخلا ىلإ صاخ لكشب نيسمحتم اوسيل مهنألو .لمعلا نع اًمامت نيزجاع نوحيصيو

 .حايترالاو نامألا ثيح ةلوهس رثكأ لزنملا يف ءاقبلا حبصي «ملاعلا ىلإ

 .اكيرمأ ىلإ اورجاهو مهلزانم اورداغ نيذلا مه ءارضخلا تايصخشلا ىوذ نكي مل

 اذإو ؟ةلحرلا ريستس فيك فرعي نم نأل براقلا نتم ىلع اًقالطإ اودعصي نل اوناك ذإ
 لصت امدنع هيلع رثعتس يذلا ام لوقي نأ اًقح عيطتسي نمف ءاهسفن ةلحرلا نم توجن
 نأ نكمي ةورثلاو حاجنلا اوققح نيذلا صاخشألا ءالؤه لك نع صصقلا هذه ؟كانه ىلإ

 شيعلل اناكم تدجو اذإو ةفيظو ىلع تلصح اذإو .ةياهنلا ىلإ ةيادبلا نم ةعداخ نوكت

 اًسئاب نوكت نأ ىلإ رمألا كب ىهتنا ول ليخت ؟اًديعس نوكتس تنك اذإ ام يردي نمف هيف
 ىلع ةركف يأ كيدل سيل نكل ؛لعفلاب كيدل ام فرعت تنأ !كنطوم يف تنك امم رثكأ

 .هيلع لصحتس امع قالطإلا

 سفنب فوخلاب عوفدم هنأ لبقت .ركفت امك ركفي ال صخشلا اذه نأ لّبقت :ةصالخلا

 قلق ىه ام ىلإ عامتسالل دعتسم كنأ رهظأ .رثكأ امبر لب ؛رخآ ءيش يأ لثم ردقلا

 دحب فوخلا نأل كلذ حجني ال ."هنم فوخلل ءيش دجوي ال" لثم ءايشأ لقت ال .هنأشب

 نم ىتلا ءايشألا نم ديدعلا كانهف .اًضيأ ةحيحص ةرابع تسيل اهنأ امك .ىقيقح هتاذ

 طقف رضخألا صخشلاو ؛اهلايح قلقن ءايشأ اًعيمج انيدلف .اهنم فاخن نأ يقطنملا
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 .اهنم ريثكلا هيدل

 ىلع هعجش .لوهجملا نم هفوخ ةهجاوم ىلع رضخألا كقيدص دعاس ءكلذ نم الدب
 ةحابسلا انملعت امك .اهب اًمدق يضمي لازي الو ةفيخم اهنأ رعشي ةعاجش ءايشأب مايقلا

 نم معدلا ميدقت كنكمي ءاريطخو اًدراب ادب ءاملا نأ نم مغرلا ىلع ءالافطأ انك امدنع
 .مامألا ىلإ ةفيطل ةريغص تاعفد لالخ

 كيلع ام ءرخآلا بناجلا ىلع ةرضخ رثكأ ودبي طقف بشعلا نإ كقيدص لوقي امدنع

 .ءيش ثدحي مل

 ال .ءارضخلا تايصخشلا يوذ لومخو ةيبلس تركذ يننأ ركذتت كنأ نم دكأتم انأ

 نأو «ةسامحلاو عافدنالاو طاشنلاف .مهل ةبسنلاب هلهاجت متي نأ نم ربكأ ءيش دجوي

 .ريدقت عضوم نوكت نلو .ءودهلا جعزت ءايشألا هذه لك ؛طشن ةايح بولسأب ىظحت

 .رارمتساب اهب مايقلل ةديدج ءايشأب يتأت تنك اذإ اًديعس نوكي نل رضخألا صخشلاف

 نودوعي مهنإ .نيطشن نونوكي ال امدنع نسحتلاب ءارضخلا تايصخشلا ووذ رعشي

 ةلواحم يف عوبسألا ءاضق نم اًمامت نوقهرم مهنإف اذل .ةعمجلا موي ءاسم مهلزانم ىلإ

 ضمعب تلباق دقل .ةحارلا نم طسق ذخأ ىلإ نآلا نوجاتحي ثيحب نكمم ردق لقأ زاجنإل

 مايقلا نم رثكأ ةقاط لمعلا بنجتل مهدوهج مهتفلك نيذلا ءارضخلا تايصخشلا يوذ

 .ىلعفلا لمعلاب

 ةمحدزملا عوبسألا ةياهن تالطع نوبحي ال مهف .مهلوح نمل ةحضاو كلذ بقاوعو

 فيظنتو ءمدقلا ةرك بعلم ىلإ ءانبألا ذخأو ءةهزن ميظنتو :براقألا ةرايز .ديعاوملاب
 ,رضخألا صخشلا ىلع اًنبع حبصي ءيش لك ؛ءاشعلا لوانتل ناريجلا ةوعدو ء«بآرملا

 راظنألا نم برهي رضخألا صخشلاف .قالطإلا ىلع ءيش اهيف متي ال تاقوألا مظعم و

 .لضفأ وه امب مايقلا نم نكمتي ىتح ءودهلاو مالسلا ىلإ جاتحي هنإ .اًمامت يفتخيو

 اهرلاو ناكل وعش تالعجي ودملار ماعلا
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 صاخشألا ناكم يف انسفنأ عضن نأل ةجاحب نحنف .اذه مارتحا مهملا نم :ةصالخلا

 اًمدق اوضمي نأ اطغاضو اًقهرم رمألا نوكي نأ نكمي دح يأ ىلإ فرعنو «نيرخآلا
 نأ ينعي اذهو .طاشنلاو بخصلا لك بنجت نكمي ال «مويلا عمتجم يف .رارمتساب

 عمسي هنإ .اًنطاخ اًئيش لعفي هنأ نايحألا نم ريثك يف رعشي ىقيقحلا رضخألا صخشلا

 اًدقعم اًعورشم لمكأ فيكو ؛هتطشنأ نعو ءرخآ صخش يأل عوبسألا ةياهن ةلطع نع
 .ةياغلل اقهرم كلذ ودبي هل ةبسنلاب نكل .رخآلا ولت اًدحاو

 هنإ .ءاخرتسالاو ءودهلاو مالسلا نم تارتفب رضخألا صخشلل حامسلا وه لحلاو
 لعفي ال الماخ هتايح لاوط سولجلا عيطتسي هنأ ؛عبطلاب ينعي ال اذه .كلذ ىلإ جاتحي

 .ءيش اللا نم لوقعم ردقب مايقلاب هل حمسُي نأ بجي نكل ءاًئيش

 ."..ةرملا هذه كراشأ نل يننأ دقتعأ ؟نوبهاذ نحن نيأ ىلإ"

 .رضخألا صخشلل ةبسنلاب ةميق تاذ ءايشأ يه قبنتلا ىلع ةردقلاو رارقتسالا نإ

 .ثدحيس يذلا ام فرعن نأ ديج رمأ هنإ ؛اًدج يقطنم ٌرمأ وهف ءرمألا يف ركفت امدنعو

 ةبسنلاب امأ .فرعن نأ ةطاسبب ديرن نحنف .مكحتلا يف ةبغرلا ضعب اًعيمج انيدل امبر
 تايصخشلا ىوذ لأسي امنيبف .اًدج ةيوق ةبغرلا هذه ءءارضخلا تايصخشلا يوذل

 تايصخشلا ووذ لأسيو ."نم" ءارفصلا تايصخشلا ووذ لأسيو ,"اذام" ءارمحلا

 ."فيك" اوفرعي نأ ءارضخلا تايصخشلا ووذ ديري ,"اذامل" ءاقرزلا

 نم يذلا ام .ةطخلا ةيهام ةفرعم ىلإ ةطاسبب ءارضخلا تايصخشلا ووذ جاتحي

 ؟عقوتي نأ بجي اذام ؟رومألا ثدحتس ىتم ؟ثدحي نأ ضرتفملا

 ناكملا سفن اًمئاد هيدل نوكي يذلا نم .لزنملا يف هلمع ةيفيك ىلع ةرظن قلأ طقف

 صخشلا تبلس اذإ نكلو ؛ةداعلا نم تاقولخم انم ريثكلا نأ ملعأ ؟راطفإلا ةلواط ىلع

 لوانت نم نكمتي نلو هتاذ هدوجو هبلست كنأكف ءديعب نمز ذنم هل ناك اًيسرك رضخألا

 .اهنيح هماعط
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 ثيح .كلذ زواجتت قبنتلا ىلع ةردقلا ىلإ ءارضخلا تايصخشلا يوذ ةجاح نكل

 .رييغتلا وه مئادلا ديحولا ءيشلا «مويلا انعمتجم يف .رييغتلا هبشي ءيش يأب رمألا قلعتي

 لاكشأب رهظيو لدبتيو هروحم لوح رودي ءيش لك ؛اًمامت هب قبنتلا نكمي ءيش ال
 .ءارضخلا تايصخشلا يوذل ةبسنلاب ةياغلل قهرم هلك اذهو .ةديدج

 نم انأو تنأ نوكتسف .هدرفمب ءيش يأ لعفي نل رضخألا صخشلا نأ امب :ةصالخلا

 طغضلا فيفخت يف ةدعاسملا اننكمي ثيح .اًديج اذه نوكي دق نكل .طيطختلا ىلوتيس

 درجم نم الدبف .ةطخلا يف ةوطخ لك حرش قيرط نع ءارضخلا تايصخشلا يوذ ىلع
 لبقتسنس اننأ حضوأ نأ يننكمي ؛عوبسألا ةياهن ةلطعل فويضلا توعد يننإ لوقلا

 قبطو .«تالبقم نم نوكتي قابطأ ةثالث نم ًءاشع مدقنسو ءاشعلا لوانتل يرامو نوج

 رضخألا كيرشلا عنصي نأ بجي نيح يف سيئرلا قبطلا عنصأس .ىولحو «سيئر

 نم «ذيبنلا يرتشيس نم .اذام لعفي نم حرشأ .ةفصولا هذه عبتي نأ بجيو ىولحلا
 هيف رضخألا يكيرش ىلع نيعتي يذلا مويلا ىتح حرشأ دق .اذكهو ءروهزلا يرتشيس
 تاداشرإلاب ةمئاق عم روهزلا رجتمل قيقدلا ناونعلا بتكأس امبر ءيردي نمو .قوستلا
 :ةؤارش بحي ام لوح ةقيقدلا

 اوسيل ءارضخلا تايصخشلا يوذ نأ ركذت .قالطالا ىلع ال ؟هيف اًقلابم اذه ودبي له

 نولعفي ال عيمجلاف ؛ةكرشك كتلئاع يف ركف .ةصاخلا مهتردابم ذخأ يف ملاعلا لاطبأ

 مقف «ةردابملا مامز ذخأ لضفت تنك اذإ .فلتخم ءيش يف عراب انم الك نأل ءءايشألا سفن

 رطخ كانه .ءكلذ فالخ .ةلحرلا نتم ىلع كعم رضخألا ككيرش نأ نم دكأت نكلو .كلذب

 .يفلخلا بابلا نم برهي فوس هنأ نم

 ؟ءارضخلا تايصخشلا يوذ لباقت امدنع فرصتت فيك

 يف ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم كؤاقدصأ بغري فيك نآلا فرعت تنأ ءائسح

 تاونسل اًميمح اقيدص نوكتسو «ةزاتممو ةئداه ةقالع ةجيتنلا نوكتس .مهعم لماعتلا
 تنأ نكت مل ام هنأل ءدحلا اذه دنع فقوتلا كنكمي ال نكل ؟كلذك سيلأ ءفيطل .ةديدع

 ضعب ىلإ جاتحتسو .رخآلاو نيحلا نيب ام ءيش لعف ديرتسف ءرضخأ اًصخش كسفن
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 ارقتسالل بحملا كقيدص كيرحتل ةيسانملا تايجيتارتسالا

 .'"'مانأل بهذأس ؛فرقم رمأ ؟ماهم لكش يف ءيش لك نوكي نأ بجي ب اذامل"

 ةيكشلا هذه نعوفخلا نم نيرا لكل لإ حام اننكل نق ون اذه ىلق قل
 اندنع نوعجارتو عهنإ وضد ىأ نم كاكتسالا نوحي ال ءارتمخلا ةايصخشلا قوذف
 .اًلمتحم اًعارص نوكي نأ نكمي ءيش لك .أطخلا تقولا يف تسبع اذإ وأ شاقنلا مدتحي

 نوحبصيو نوقلغني كلذل .ءارضخلا تايصخشلا يوذ عيمجل ةياغلل ئيس ٌعضو اذهو

 .نييبلسو نيتماص

 ىلع نيعئابلا بيردتب موقأ تنك ثيح تاعيبملل اًرمت توم دقعأ تنك ءتاونس ةدع ذنم

 هنم تبلط امدنعو ءللك نود يولخلا هفتاهب بعلي مهدحأ ناك .ةيصخشلا ةيلاعفلا

 نع فقوتو اًمامت بلصت .ةحارتسالا ءانثأ ةيصنلا هلئاسر بتكي نأ -بيهذتو فطلب-

 .مويلا يقابل ملقلا عفري مل .تاشقانم يأ يف كراشي ىأ ةلئسأ يأ ىلع دري مل .مالكلا

 هيفتك زه نأ ىوس لعفي مل ةلكشملا نع هتلأس امدنعو ءيهجو يف اطخاس قلمح طقف

 .اًثيش لقي ملو

 نأ نم مغرلا ىلع .قالطإلا ىلع هتيقلت مييقت أوسأ حجرألا ىلع وه ام يناطعأ دقل
 دقل :هل ةيسنلاب اًمساح ن ناك ام وه هدحو مويلا كلذ نأ الإ ؛مايأ ةسمخ ةدمل ناك رمتؤملا

 امك .رعش دقل .يلثم ءفك ريغو اظف اًراشتسم لباق نأ هل قبسي مل .اقح ةدشب يندقتنا

 ءاّمامت لوقعم ريغ ناك كلذ لعفلا در نأ حضاولا نم .هرهظ يف نيكسب هتنعط ىننأ ول

 تاسلج ءانثأ ةلومحملا انفتاوه مادختسا مدع ىلع انقفتا دق اننأ ىلإ رظنلاب ةصاخ

 اًمامت هقحي تأطخأ ىنأ دقتعي لاز ام صخشلا اذه ناك ؛اًمهم نكي مل اذه نكل .لمعلا

 ةيبلسلا لالخ قم. اهب. كلذ لعف نكمي ىكلا ةديحولا ةقيرطلاب يكبقاعو «لماكلابو
 .ندتعاو اًكلوفط اكولس ناك هنأ فرتعاو .هتهجاوو كلذ دعم ةئاحاصتا :ةماتلا

 كنأ نم دكأتف ءرضخألا صخشلا كولس لوح هب يلدتل قيلعت كيدل ناك اذإ :ةصالخلا

 هلوق كيلع بجي ءدقنتلا ىلع يوطني ناك اذإ «لاثملا لييس ىلع .هميدقت 5 ةيفيك نأشب رذح

 كنكلو ءهبحت لازت ال كنأ كردي هيلإ ثدحتت يذلا صخشلا نأ نم دكأت .دارفنا ىلع
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 لكشب نولمعيس (ةلئاعلا ءيضايرلا قيرفلا ءلمعلا قيرف) ةعومجملاو وه نأ دقتعت
 ؛كولسلا كلذ لايح هلعفي نأ نكمي امع هلأست ال .ءايشألا ضعب رييغتب ماق اذإ لضفأ

 .هلعف هيلع بجوتي ام فرعي ناك امير .ةددحملا ءايشألا ضعبب مايقلا هنم بلطا طقف

 .كلذب مايقلا ىلإ تنأ جاتحتس ؛ةثداحملا دوقي نل وهف .داتعملاك نكل

 ."قباسلا يف اًريثك لضفأ عضولا ناك"

 درف لك نم بلطأ نأ وه يدل ةنصفملا تابيردتلا دحأ نإف ءرييغتلا نع ثدحتأ امدنع

 كرحتي الأ عئاشلا نم نكل ءام .رحخش فقي انايحأ .فقي نأ رييغتلا ىشخي ةعومجملا يف

 .دحأ

 .ملاعلا ةبكاوم اندرأ اذإ يرورضو هنم رفم ال رمأ رييغتلا نأ كردن اًعيمج اننأل ؟اذامل

 الإ تسيل ةظحالملا هذه نكلو «رييغتلا نوبحي ال مهنأب اوفرتعي نأ سانلا ضعبل نكمي
 دوجو مدعب نيرهاظتم اندعاقم يف ءودهب انعيمج سلجن اذكهو .يركفلا ىوتسملا ىلع
 .فقي رخآ دحأ ال ءاذكهو .انه مهيلع روثعلا نكمي رييغتلل نيضراعم

 فاخي ةعومجملا يف رخآ اًصخش نأ دقتعي نم" :وه يناثلا يلاؤس نوكي ؛كلذ دعب

 نمف .اًمامت نيعتمتسم مهلوح نورظني مهو ءاهلمكأب ةعومجملا فقت ةأجف "؟رييغتلا
 مه نيرخآلا صاخشألا ءالؤه نألو .رخآ صخش لك" :ةباجإلا ؟رييغتلا بحي ال يذلا

 ."قالطإلا ىلع ءيش يأ لعف ىلإ ةجاحب تسل .ةلكشملا

 وه رضخألا نوللا نوكي سانلا نم ىمظعلا ةيبلاغلاف .راشتنالا عساو رمألا اذهو

 ردصب رييغتلا لبقت نم اننكمت مدع ءارو سيئرلا ببسلا وه اذه .مهيلع ةنميهملا ةمسلا

 .ةوقب هطيبثت يغبنيو ءرش وه ديدج وه ام لكف .بحر

 .ًاوسأ ناك ءعرسأ ناك املكف .لبقتلا يف ةيوعص رثكألا وه عيرسلا رييغتلا نوكيو

 رييغتلل نيضراعملا ءالؤه لك حبصأ ,ةعرسب رودت عمتجملا تالجع تناك املك كلذل

 تايصخشلا ووذ ركتبي ثيح .ةديدجلا ريراقتلا يف تقولا لاوط اذه ىرن .ةدح رثكأ
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 نيذلا ءءارضخلاو ءاقرزلا تايصخشلا ووذ امأ ءاًرمتسم اًرييغت ءارمحلاو ءارفصلا

 .مهيدل رتوتلاو طغضلا ديزي امم «ةبكاوملا نولواحيف «ةيبلغألا نولثمي

 نيعتي فوسف .رييغتلا ءارضخلا تايصخشلا ىوذ ليقي ن نأ ديرت تنك اذإ :ةصالخلا

 صصخو ةريغص ءازجأ ىلإ ةيلمعلا مّسق .ربصلا نم لئاه ردقب كسفن ديوزت كيلع

 هنأ امبو ءليصفتلاب ةيلمعلا فصت نأ بجي .ليصافتلا حاضيإو عانقإلل عيباسأ ةعضب
 ىتح ةثلاثو ةيناث ةرم اهراركت كيلع بجيف ,تاظحالم يأ نيودتب صخش يأ موقي نل
 .اًمامت ةلاسرلا لصت

 .رييغتلا ؛نكمملا ديحولا لحلا ىلإ لصوتلل ةصرف ىلع ةعومجملا لصحت نأ بجي
 .دقعمو ليوط قيرطلا نكل .الهس رمألا حبصيس ,ةصرفلا هذه مهيتاوت نأ درجمب
 اذامل رارمتساب كسفن ريكذت ىلإ جاتحتو ءهجتم تنأ نيأ ىلإ طبضلاب فرعت نأ كيلع
 ضرفل ةحلملا ةجاحلا كيلع ذوحتستسف ءرمحأ نول اذ تنك اذإ .لكاشملا هذه لكب رمت

 لماكلاب ةكرشلا قالغإ كنكمي هنأ حيضوت ىلإ جاتحأ ال نكل ءموي لك ةعومجملا ىلع كيأر
 .كلذ تلعف اذإ

 .عاقلا يف قرغلا ديرن ال انك اذإ ةدايقلا يلوتل ام صخشل جاتحن

 ةديج ةمس سيل رضخألا كولسلا نإف -رخآ ءيش لك نع لزعمب- نيقداص نكنل
 ال اذه ءظحلا نسحل .رييغتلاب قلعتت نايحألا نم ريثك يف ةدايقلا نأل اًصوصخ .ةدايقلل

 ريثكلا كانه- ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم نوديج ةداق ىأ ءامعز دجوي ال هنأ ينعي

 اهب رهظي يتلا ةقيرطلا سفنب ةروصلا يف اورهظي نلو .نيريثك اوسيل مهنكل -مهنم
 .ءارفصلاو ءارمحلا تايصخشلا ووذ

 ةجرد انيدل اًعيمج اننأ دقتعأ .ةيلوؤسملا لمحت كيلع بجوتي الأ حيرملا نم ديكأتلاب

 ىلإ رارطضالا بنجتن نأو ءريكفتلل رطضن الأ ةيرحلا ليبق نم هنإ .لسكلا نم ةنيعم

 ءارضخلا تايصخشلا يوذ نكل ءفورظلل اًعبت رمألا فلتخي ؛عبطلاب .رارق ذاختا

 يدؤت نأ نكمي (أ) اهنأل ةيلوؤسم يأ نوديري ال مهف .ينف لكش ىلإ لسكلا اذه اوروط
 لمعلا نم ريثكلا بلطتت دق اهنأل (ب) ىأ رارق ىلع دحأ قفاوي مل اذإ قاقشو ضراعت ىلإ
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 .ةنكمم ةرتف لوطأل ءاهنم نوصلمتي اذكهو .اًدبأ اًديج سيل اذهو يفاضإلا

 نكلو .اهيلوتل ةيجراخ ةبغر كلذكو ةيلخاد ةوق بلطتتو ءاليقث اًمبع ةيلوؤسملا دعت
 .كتايحو كسفن نع ةيلوؤسملا لمحتب أدبت يهو ,جضنلل ٌسايقم اهنإ .هسفن تقولا يف
 ءاقلإ ىلإ (نايحألا ضعب يف ىرخألا ناولألا ضعبو) ءارضخلا تايصخشلا ووذ ليمي
 ةلماك ةمئاق اهيدل ةأرما فرعأ تنك .مهسفنأ ءانثتساب عيمجلاو ءيش لك ىلع موللا

 ةموكحلا ىلع موللاب يقلُت تناك .ام ءيش حلفي مل اذإ اهمولت نأ نكمي يتلا ءايشألا نم

 اهجوزو اهيدلاوو اهميلعتو قوسلا ةلاحو اهلمع بحاصو بئارضلاو ةضراعملاو
 لك ىلع موللاب تقلأ دقل .سقطلا ىلع موللاب يقلُت تناك نايحألا ضعب يف .اهلافطأو
 .اهسفن ءانثتساب عيمجلاو ءيش

 .اهسفنب ةيلوؤسم يأ لمحت اهيلع نكي مل امبر .ةركف يدل سيل ؟اذه نم تنَج اذامف
 يهف «كاذو اذه نع ةلوؤسم تناك يتلا ىرخألا لماوعلا ضعب اًمئاد كانه ناك هنأل

 نأ اهم تيلط يدفأ ركذلا افع ء يش يأ ريكو همالقعتم ةجلاعم نإ اًذبأ نطلق من
 ءايشألا ةمئاق يأ] ةصاخلا اهتمتاق يف ةجردم نوكت الأ اهل نكمملا نم ناك فيك حضوت

 .لاؤسلا مهفت مل اهنأ نظأ يننكل ء[اهمولت يتلا

 رمألا يهتنيسف ءاهرهظي نأ رضخألا صخشلل نكمي يتلا ةلئاهلا ةيبلسلا ىلإ رظنلاب
 نلف :ةدايقلا ىلرفاوأ تراقلا قف: فيدحتلاب اه ضخش معي ملاذ[ :لكاشتب ىوقلا نع
 راظتنا يف نيسلاج ءارضخلا تايصخشلا ووذ لظيسو .ةالصلا نم ردق يأ كدعاسي

 ىلع نوقبي «ءيش لك نم مغرلا ىلع ءكلذل ؛دعاسيو ام صخش يتأي ام ٌةداع) .ةدعاسملا

 : .(ةايحلا ديق

 اذا
1 

 تايصخشلا يوذ نم ةريبك ةعومجم عم مدقت قيقحت يف بغرت تنك اذإ :ةصالخلا

 ضعب يفو «ةدايقلا ةلجع ىلع كتضبق مكحتو ةدايقلا ىلوتت نأ كيلعف .ءءارضخلا
 نم ةعومجم ةبلاطم نإ .كسفنب قئاسلا دعقم ىلإ لوخدلا ىوس كيلع ام .تالاحلا
 نل مهف .ليحتسملا بلط ةباثمب وه ام ةمهم ةيلوؤسم يلوت ءارضخلا تايصخشلا يوذ
 .حيحصلا راسملا ىلع مهتعضو اذإ الإ اوؤدبي

 مهنكل ءنودشارو نوغلاب مهنإ ."نولقاعو نودشار مكنأ دقتعأ تنك " جهن حجني نل

1668 



 اوذختا مهنأل اذه .تارارقلا ذاختا لثم ةيساسألا رومألا هذهب رمألا قلعتي امدنع لافطأ

 مامز ذخأيو مدقتي نأ بجي ام صخش كلذل .تارارق يأ ذاختا مدعب اًرارق ةرم تاذ

 .ةطاسبب ررقيو ةردابملا

 ....فطلب هلعفا ؛.هسفن تقولا يف نكلو .نآلا كلذ لعفاف

 قرزألا كولسلا عم فيكتلا

 قرزألا صخشلا كنم هعقوتي ام

 ."ةيادبلا نم ءيش لك يف ركفن نأ لضفألا نم"

 ناكم يف عامتجالل هعم تقفتا دق تنك اذإ .ةقدب ءيش لكل دعتسي قرزألا صخشلا

 علطا دق قرزألا نوكيس .كانه نوكيس هنأ ىلإ نتمطت نأ كنكمي ءنيعم تقو يف نيعم
 اًدعتسم نوكيسو ءليصافتلا رغصأ ىلإ الوصو ءيش لك ليلحتب ماقو .داوملا عيمج ىلع
 كلذل ئراوطلل ةطخو ةليدب ةطخ هيدل نوكيس امك .عوضوملاب قلعتي ءيش يأ ةشقانمل
 .اضيأ

 .هتاذ ءيشلا لعفت نأ اضيأ تنأ كيلع بجي اذل ءءيش لك يف ركف دقل

 يأب حمسُي نلف :ةيركسعلا ةمدخلاب مايقلا هبشي رمأ وه قرزأ اًصخش نوكت نأ
 كانه ناك اذإو .كلذل اًدعتسُم نوكت نأ بجيف ءائوقثم كتزايس ناطإ تدخو اذا :ناذغأ

 صخشلا ىدل نوكيس .اًضيأ كلذل ةطخ كيدل نوكي نأ بجي .يطايتحالا راطإلا يف بقث
 ةيلاتلا ةرملا يفو ."رمألا هيلع ام وه اذه" لثم اًميش تلق اذإ ةماهلا ةلئسألا ضعب قرزألا

 .ام اًعون تهوشت دق كب هتقث نوكتس ءاهيف هلباقت يتلا
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 كنأو كماهمو كتابجاو تزجنأ دق كنأ رهظت نأ عيطتست كنأ نم دكأت :ةصالخلا

 بجي «ءلاؤس قرزأ لوؤسم ىأ ليمع ىدل نوكي امدنع «لاثملا ليبس ىلع .اًديج دعتسم
 نم لعجت ال .كب ةصاخلا تافلملا ةييقح نم ددحملا فلملا كلذ بحس ىلع اًرداق نوكت نأ

 .كلذ نم لقأ اًديش عقوتي نكي مل وهف .اللج اًرمأ ةباجإلا ةفرعم ةلأسم

 مدقت ال .فرعت ال كنأ فرتعا .كلذ لق طقف :باوجلا كيدل نكي مل اذإ ءكلذ نم مهألاو

 ءاضيبلا ةبذكلا قرزألا صخشلا فشتكي امدنع ذإ .فقوملا نم جورخلا درجمل رذع يأ

 يلاتلا مويلا يف ةباجإلاب ةدوعلا نإف ديكأتلاب .هرظن نم طقست فوسف -لعفيس ىهو-
 .ةيذك لوق نم ديكأتلاب لضفأ اهنكلو «يلاثملا رمألا ىه تسيل

 نم ءالمع عم عمتجي امدنع هنأ هفرعأ يذلا تارايسلا يعئاب دحأ ينربخي ام ٌةداع

 زارط ىلع اًعالطا رثكأ ليمعلا نأ ةيادبلا ذنم ملعي هنإف ءءاقرزلا تايصخشلا يوذ

 نوكيل ازارط نوسمخ هيدل نوكي دق ءاًعئاب هتفصب هنإ ثيح ءهنم تارايسلا نم نيعم
 فاشتكال ةلئسألا نولأسي ال ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نم ءالمعلا نإ .مهب ةفرعم ىلع

 لواحي مل اذه تارايسلا عئاب ىتح .لعفلاب هنوفرعي ام ديكأتل نولأسي لب ؛ءايشألا
 اهنإ .اهفشتكي مث كلذب فرتعي وهف «ةباجإلا فرعي نكي مل اذإ .نآلا دعب رهاظتلا

 .قرزألا ليمعلا ةقث بسكل ةديحولا ةقيرطلا

 ةمهملا ىلع زيكرتلا نم دكأت .لمعلاب مزتلا .لمع ةقالع ىلإ ريشن انك اذإ رظنلاب اذه
 كيأر وه ام وأ ةيصخشلا كتاليضفتب قالطإلا ىلع قرزألا صخشلا متهي ال .اهلح دارملا

 انه هنإ .لمعلاب قلعتم ريغ رخآ ءيش يأ وأ ةضايرلا وأ لزنملا وأ ةرايسلل هرايتخا يف

 يف نيفظوملا نوؤش ريدم عم تاعامتجا ةتس وأ ةسمخ وحن دعب هنأ ةرم تاذ ركذتأ

 :ةرم لك يف ةحفاصملا ةلحرم انزواجت دقل .هيلع تفرعت دق ىننأ تدقتعا ةريبك ةكرش

 ططخ امع هلأسأ نأ يل رطخ .ةعباسلا ةرايزلا يف .ىتوهق لحنا تفك تره فانا

 اًبلصتم ههجو حبصأ ءةيادبلا يف .اهنيح يناهد اذان فرعأ ال .تالطعلا لالخ هب مايقلل
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 ىب ىهتنا .ةفرغلا ءاحنأ عيمج يف نالوجتت ناتقلقلا هانيع تأدب مث ريبعت يأ نود نم

 دعب ءاًضيأ ؛يتلطع يف هتلعف امب هريخأ مل .يكطخ نع رعستلل ءارهلا ضعب لوقب نمألا
 خيم هيلخلا اعلا لالخ هئالراق لإ :باهدلا ططحي قا فلل يتفللا :تارايز عئرا وكت
 .حاتتفالا اذه ناك .هترسأ

 ىلإ ةراشإلا متت ثيح ققحتلاو ةعجارملل مئاوق عم لمعا .ةمهملاب مزتلا :ةصالخلا
 تنك اذإو .قرزألا صخشلا عم اهيلع ةمالع عضو كنكمي ءايشأ يأ ؛ةيعقاولا رومألا

 ةيوفعلا نم نكمم ردق ربكأ عض لب .اًبناج كتيوفع نم اًءزج عضف ءرفصأ اًصخش
 قرزألا صخشلا نأ كسفن ركذ .دحاو تقو يف دحاو ءيش لعف ىلع كسفن ربجا .اًيناج
 كلكاشمب مامتهالا رهظُي نأ وأ كلاوحأ ريست فيك نع اًدبأ لأسي ال وأ لأسي ام اًردان

 نوكتس اهسفن ةملكلاف .اًضيأ يصخشلا ىوتسملا ىلع هلاوحأ نع لأست الف .ةيصخشلا

 اذإ كل هبلق حتفيس .ءبسانملا تقولا يف ."اًديعب قبا .صاخ اذه .يصخش" :هباوج يه

 نيت ف وشو اذه ليشت ذلوأ لمعلا طقف دوك هكز :هيميمت هل لأ رمألا قوق لذ دارأ
 .ماري ام ىلع رومألا

 .مكل اليزج اًركش ءيقيقحلا ملاعلا يف اًعيمج ىقبن انوعد .ةيرورض ةيؤر دجوي ال

 ىلع مهنإ .ءاقرزلا ءامسلا لايخ يف ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نم كؤاقدصأ قلحي ال

 .ال مأ ةيعقاو رومألا تناك اذإ ام ىلع مكحلل ةدقانلا مهلوقع نومدختسي عقاولا ضرأ

 نودقتعي مهنأ الإ .نومئاشتم وأ نوكاكش وأ نولمم مهنأ دقتعت دق كنأ نم مغرلا ىلع

 ملاعلا ودبي فيك سيلو «عقاولا ودبي فيك اوفرعي نأ نوديري مهنإ .نويعقاو طقف مهنأ
 انه هد زر يك اه وأ لاح كفك اذ

 تذرأو اًعتار اقدح دهشت انك :قرصملا ملاغلا ىف لمغأ كنك امدتع ةره تاذ نكذتأ
 يباطخ تيهنأ .لبق نم ليثم اهل قبسي مل «ةميظع ءايشأب مايقلا ىلع يقيرف مهلأ نأ

 يذلا قوسلا ىلع ةرظن يقلنو حاجنلا ةورذ ةمق ىلع فقنس اًبيرق" :يفاتهب بخاصلا

 يوذ نيفظوملا نم لك مستبا امنيب "!لبجلا اذه ةمق ىلع نوكنس ءاًعيمج نحن .هانحتف
 تايصخشلا يوذ لاق ءاومهفو ءارضخلا ءام دح ىلإو ءءارمحلاو ءارفصلا تايصخشلا
 ."؟كانه ىلإ انلصو فيك .كانه انسفنأ ليخت اننكمي ال" :طقف اًدحاو اًذيش ءاقرزلا
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 ."؟ةيؤر مكيدل سيلأ" :ءارفصلا تايصخشلا ووذ حاص

 ."ليسكإ جمانرب انيدل" :ءاقرزلا تايصخشلا ووذ باجأف

 .اهب ةقث يأ ءاقرزلا تايصخشلا يوذ ىدل نوكي نلف «ةنونذجم ودبت ةطخلا تناك اذإ

 هلوقت ام .ةياغلل ةبيرغ راكفأل جيورتلا ةلواحم وأ مهرعاشم ىلع بعللا نم ىودج ال

 .ناكم يأ ىلإ لصت نلف ءالإو ؛ةيعقاو رظن تاهجو ىلإ جاتحي

 مالحأ عض .هب قرزألا صخشلا عانقإ ديرت امو هلوقت نأ ديرت ام يف ركف :ةصالخلا

 اهمدختستس ىتلا ةغللا عون يف ريكفتلا ةداعإ ديفملا نم نوكي دق .اًيناج ىؤرلاو ةظقيلا

 تادضحشلا "وذ" ايفشعي كلا ةقيللا نطكلا كلت لك اسنق ::ططخ نع! نحلل

 .اًمضاو نكو قئاقحلاب مزتلا طقف .ءارفصلاو ءارمحلا

 لقت ال .ةلوقعم فادهأ ديدحت لواحف «لبق نم اهرابتخا متي مل ةركف كيدل تناك اذإ

 يرودلا يف اًريغص اقيرف نأ وأ طقف رهشأ ةثالث نوضغ يف قوسلا ىلع نميهتس كنأ

 كنوربتعي فوس .نآلا ىتح هتايرابم عيمج هتراسخ نم مغرلا ىلع ةلوطبلاب زوفيس
 اًيلم ريكفتلا كيلعف .كتيصخش يف ءارفصلا تامسلا ضعب كيدل ناك اذإ .نونجم درجم

 ةقاش ةكرعم ضوختس تنأف .ءاقرزلا تايصخشلا يوذ عم كلعافت ةيفيك يف نيترم

 ةيليوهت دسجلل ةغل يأ بنجتل رذحلا ٌحخوتو .ءاقرزلا تايصخشلاب قلعتي ام يف لعفلاب
 .ةيعقاو ريغ وأ

 مهت يتلا ةديحولا ءايشألا يه قئاقحلا :ليصافتلا

 هيلا لوئضؤلا امه كرف تكك اذإ.قرزألا نصحشبلا عم لتفازفلل ةجروزعف: لكضاقتلا

 نوكي نل ليصافتلا لهاجت وأ لامهإلاف «ةياغلل اقيقد نوكت نأ نم دكأتلا كيلع بجيف

 ؛لامهإلا ببسي ءالمعلا عم تاعامتجاب مايقلا نع عئاب نم رثكأ فاقيإ مت دقل
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 تناك اذإ امب قلعتي ال رمألا نأ ركذتو .ةقيقدلا ليصافتلا قدأ ةفرعم يف مهلشفل يأ

 هذه ىلع ىقيقح ريثأت اهل نوكي ال دق .ال مأ نيعم رارق ناختال ةيرورض ليصافتلا

 .فرعي نأ ةطاسبب ديري قرزألا رارقلا عناص نكل .قالطإلا ىلع ةيضقلا

 وحن" لقت الف :نيعم جتنم ةفلكت نع كلأس اذإف .ةقدب ءايشألا فرعي نأ ديري امك

 ضخشلاف# ةقيقز ةياحإ اهخ] :"اتننس نوهنسو تارالود ةحس" لق." تازالؤد ةزشع

 هنكل ءاًديج ضوافتي امبر .اًضفخم هنوك نم رثكأ اقيقد رعسلا نوكي نأ همهي قرزألا
 .ةقيقدلا ةفلكتلا ةقرعم ديرب

 ام لك نأ فرعت كنأو دعتسم كنأ دقتعت امدنع .اًديج كسفن دادعإب مق :ةصالخلا

 لك نع تاباجإ كيدل نأ نم دكأت .ىرخأ ةرم اهضرعتسا ءام ةلكشم نع هتفرعم كيلع
 تانايبلا نم ديزم ىلع لوصحلا يف بغري دق صخشلا اذه نأ لبقت .قالطإلا ىلع ءيش

 وهف .اًمدق يضملا لجأ نم اهجاتحي يتلا ليصافتلا هطعأ .نامألاب رعشيل تامولعملاو

 نأ كنكمي .؛ةقيرطلا هذهب نكل .تامولعملا نم ديزملا كانه ناك اذإ ام اًمئاد لءاستيس

 :لماق امك اًينكاَرو اكداه هيقيت

 ةدوجلا نع ليدب دجوي ال

 ءيش لك .يوناث ءيش وه رخآ ءيش لك .قرزألا صخشلا عفديو دوقي ام يه ةدوجلا

 ءاتسي .اًيلاثم نوكي نأ بجي ءيش لك نأ يف ةلصأتم ةبغر نم عبني هيلع زكري رخآ
 هل ةقالع ال كلذو .ةمراص ريياعمل اقفو هلمع ءادأب هل حمسُي مل اذإ قرزألا صخشلا

 اًمئاد متت نأ بجي رومألا نأب هناميإ ببسب ةطاسبب هنإ .لعفلاب ةيولطملا لمعلا ةيعونب
 .ةحيحصلا ةقيرطلاب

 كلذب تمق اذإ ؛ةحضاو ةزيملا نكل .تقولا نم اًريبك اًردق ذخأي ءلاحلا ةعيبطب ءاذه

 ةعئار ةليسو عقاولا يف اذه .هتداعإ ىلإ رارطضالا بنجتتسف «ةيادبلا نم حيحص لكشب

 وأ مايألا وأ تاعاسلا ثيح نم ركفي ال قرزألا صخشلا نأل اًرظن نكلو .تقولا ريفوتل

 لمتحملا يبلسلا بناجلا ىري ال وهف -تاونسلاو رهشألا ثيح نم نكلو- عيباسألا ىتح
 لكشي هب ةايقلا قحتسي هنإف .هب مايقلا قحتسي ءيش كانه ناك اذإ .ةمراصلا هريياعمل
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 .طيسب رمألا .تقولا ضعب قرغتسي اذهو ؛حيحص

 فالخ ؛قرزألا صخشلا ىلع ريثأتلا ةلواحم دنع كلمع يف اًقيقد نك :ةصالخلا

 ريبعتلا لايح اظقيتم نوكت نأ بجيو .قيقد ريغو لمهم كنأ ىلع كيلإ رظنيس ءكلذ
 اريثك قرزألا صخشلا ءاضق ةيفيكب قلعتت ةيبلس تاحلطصم مادختساب كسفن نع

 ةبقارملا" لثم تاملك مادختساب كسفن نع ربع .ةدوجلا ىلع لمعيل طقف تقولا نم

 قرزألا صخشلا داقتنا بنجت ."ةدوجلا ةيمهأ" ؛" حيحص لكشب شيتفتلا" ,"ةقيقدلا

 اًضوعو .ةيرورض نوكت ال دق يتلا ليصافتلا ىلع زيكرتلا وأ تقولا نم ريثكلا هذخأل
 هنأ مهفي هعد .هب موقي يذلا قوفتملا لمعلاو ليصافتلاب همامتها ىلع هحدتما ءكلذ نع

 .هتميق مهفت كنأو ديج لمعب موقي

 هنإ .قرزألا صخشلا عم تاعامتجا يأ لبق ةيانعب دادعإلا كيلع بجي هنأ ينعي اذه

 نم سيلو ءكحضم تنأ مك لالخ نم سيل .هب تمق يذلا لمعلا ةدوجب كيلع مكحي

 ىنعي ال .ةرخافلا ءادغلا تابجو لوانتل هل كتوعد لالخ نم سيلو .ءهفرعت نم لالخ

 .ىرخأ ةرم اودع ققحت هام ةقهك نه يودص اسقنااذل هليوم تنك اذ: يني عاناذه

 نكمي طقف اهدنع .اهيلع رظني رخآ اًصخش عد .ةثلاث ةرم ققحت ءانكمم كلذ ناك اذإو

 .قرزألا كليمزل اهيرذ نأ

 ؟ءاقرزلا تايصخشلا يوذ لباقت امدنع فرصتت فيك

 عم ةرايس ةدايق ةباثمب نوكتس قرزألا صخشلا ةردابم ىلع ةقفاوملا درجم نإ

 طقف كنكمي ال نكل ءريست رومألا لعجت نأ كتمهم نوكتس حجرألا ىلع .ديلا حباكم
 ةبسانملا عارذلا ىلع روثعلا ىلإ جاتحت كلذ نع اًضوع .نيزنبلا ةساود ىلع طغضلا

 .ريسلا نم نكمتتل قرزألا صخشلا دي حباكم بحسل

 رمألا طقف .سانلا رّدقي وهو ءرخآ صخش يأ لثم رعاشم هيدل قرزألا صخشلا

 ءايتاذ ةيفتكم ءاقرزلا تايصخشلا يوذ فطاوع مظعم نأل اًرظن نإ .اليلق اًقلتخم ودبي

 وأ تاءاميإ الو ءاهنع ثيدحلل ةيهجو تاريبعت دجوت ال .ءيشلا ضعب اًدراب ىدبي دقف
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 :ةحورطملا ةلكشلا نغ ةطاسبب نوذكري لن «قيركألا صاخشألا

 هذهف ؛ةكرشلا يف ةمهم ةلكشم لح لواحن انك اذإ وأ ةبساحم ةكرش يف سلجن انك اذإ
 تايصخشلا نم ةصاخو ءنورخآ صاخشأ اهيف كراشي ةرم لك يف نكلو .ةديج ةقيرط

 نوكي نأ نكمي نيرخآلا نع لاصفنالل قرزألا صخشلا ليم نإف .ءارضخلا وأ ءارفصلا
 ديري ام ةداعف .اهسفن ةقيرطلاب نولمعي ال نيرخآلا نأ كردي ال ةطاسبب هنإ .ةلكشم
 نأ نوديري ال مهنإ .صخشلا اذه عم ةقالع اوقلخي نأ نكمي مهنأ اورعشي نأ سانلا

 .تاتوبورلا لثم مهنأ اورعشي

 اهيف ىذأ ىتلا تاقوألا ىلع ةلثمأ طعأ .رعاشم مهيدل نيرخآلا نأ هركذ :ةصالخلا
 ال هنأ هل حوش .ديدجلا راجلا لزنم يف بويعلا لك ىلإ راشأ امدنع الثم ؛نيرخآلا رعاشم

 نأ نكمي صاخشألا نأ هل رهظأ .تقولا لاوط يدقن لكشب هسفن نع ريبعتلا ىلإ جاتحي
 اًحيرص نك .لافطألا وأ جوزلا وأ ةرايسلا وأ لزنملا نورخآلا دقتني امدنع اًريثك اوذأتي

 لثم طيسبلا رمألاب سيل هنأ هركذو ءاّيساق نوكي نأل اًرربم سيل قدصلا نأ هربخأو
 نمآ وأ هدقتعا ام طقف لاق لب .يه امك ءايشألا لقي مل وهف ."يه امك ءايشألا لوق"
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 .نيعم ءيش نع هب

 هنأل :ةلهس ةمهم هذه نوكت نل .ءيش يأ ققحي ام اًردان رمتسملا دقنلا نأ ىلإ رشأ

 .بويعلاو ءاطخألا حيضوتو داقتنا يف قحلا لك هيدل نأ دقتعي وهف .ئطخم كنأ نظيس

 .ليحتسملا بلطي هنأ هريخت نأ طقف كيلع نيعتي دقو .هلهاجت هنكمي الف ءأطخ ىأر اذإ

 ليصافتلا يف نمكي ناطيشلا

 لوقن انعد ؟مامتهالل ةريثم ةصق يكحي قرزأ صخش ىلإ تعمتسا نأ كل قبس له

 ةكرام ىهو .هبنملا نإ لوقلاب أدبيس .عيرسلا قيرطلا ىلع لطُت ةقش ىلع لصح هنإ
 ةرتفل همف رغرغي سيمخلا مويو سيمخلا موي ناك هنأل ةقيقدب هداعيم لبق نر ءينوس

 يذلا قاذملا رابتخا نإ ثيح ءرضخألا عونلا -"نيرتسيل" مفلا لوسغب اليلق لوطأ
 ,تتبثأ تاكلهتسملا رابتخال ةلقتسم ةمظنم ربكأ يهو «نيكلهتسملا داحتا ةمظنم هترجأ
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 نم نوكملا راطفإلا لوانت مث .لضفألا هنأ حوضوب يضاملا سرام يف ةرداصلا اهترشن يف

 ام ضرعي وهف .هب عتمتسي مل هنكل ءديدج صمحُم وسربسن ةكرش ىدل .ةوهقو نيتضيب

 معط ىلع ةبحلا ةينب ريثأت ةيفيك يف ركفي هلعج امم ,ءفلتلل بوبحلا نم 9؟6 نع لقي ال
 اًضرع اومدق مهنأل اًرظن ."زميات كرويوينلا" ةديرج راضحإب ماق مث .مفلا يف ةوهقلا

 أرقي يذلا- هراج ىلإ ثدحت .ديربلا بتكم يفو .رهشأ ةثالث ةدمل 1890 مصخب ءاّصاخ

 دجوي" .ربمتبس يف بشعلا ةياعرل ةقيرط لضفأ نع -زميات كرويوين ةفيحص اًضيأ
 ."...ةياغلل عئار هنإ :ةيفيرخلا ةدمسألا نم ةفلتخم اًعاونأ شقاني مامتهالل ريثم عقوم

 !دحاو موي يف امور دّيشت مل

 ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نم بلطن نأ اننكمي .نيلمهملا صاخشألل طقف وه عرستلا

 ةياغ تسيل ةعرسلا .ىرخألا نم هنوجرخيو نذأ نم كلذل نوعمتسي مهنكل ءاوعرسي نأ
 نورعشي امدنع رثكأ ءاقرزلا تايصخشلا ووذ أطابتي :نايحألا نم ريثك يف .اهتاذ دح يف

 .ءاطخألا باكترال تقولا كيدل دجوي ال :ةمساحلا فقاوملا يف هنإ ثيح ءطغضلا ىأ رتوتلاب

 .تقولل ةكلهتسملا تاحالصإلا بنجتل رذحلا ىخوت لضفألا نمو

 .لمعلا نم لزنملا ىلإ ةلجعو .لمعلا يف ةلجعو ءلمعلا ىلإ ةلجع يف نوكن ذإ ؛ىطخلا عيرس

 لك .ناكم لك يف ؛تكرام ريوسلا يفو ءرورملا ةكرح يفو ءةسردملا يف ةلجع ىلع نوكنو
 ةطبترم ضارمأ ىلإ يدؤي دق يذلا كولسلا لاكشأ نم لكش يأ عجشأ ال انأ .لجاع ءيش

 .قابسلا يف ءاقبلا لجأ نم عرست نأ كيلع نايحألا ضعب يف نكل .تاطوغضلاو رتوتلاب
 ةضاخلا هةةعرشل اقفو لمحت هنإ امامك نكات ريغ قرزألا يصخشلا نوكم ءانرفهاظ كل

 .ةريتولا هذه نم مهنونج نجي دق هب نيطيحملا نأ نم قلقلا ىلإ ةجاحلا نود

 ىلإ جاتحيس مداقلا عوبسألا يف هنأ ةيجهنمو ءودهب قرزألا صخشلا ربخأ :ةصالخلا
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 ين امث :ظحف كيذا نأ هلا تبقا .كلذ ةيمهأ ببس طبضلاب حرشا .عرسأ ةريتوب لمعلا

 لكشب همادختسا بجيو ٌنيمث تقولا اذهو .عورشملا لامكإل ةيقبتم ةعاس نيعبرأو

 فرصتلا هيلع بجوتي هلعجت ةهيجو اًبابسأ هطعأ .ةريبكلا ةروصلا ىلإ رشأ .حيحص

 .هتعيبطو هزئارغ عم ضراعتي امب

 لا ايو ةكطخلا لع وكلا طيار ل الع نع اوس كرظتا هوجو كان نحو

 تنك اذإ ."يلاتلا يئاهنلا دعوملا عيضنس وأ حيحصلا راسملا ىلع ىقبن نأ بجي" :اًلكاق

 ادق لو اهدق نأ ىيقلا نم نوكي دقف :كلزدع .ديدجت نع لاكملا ليس لع ةدهتت

 ؛عيباسأ ةعبرأ نوضغ يف نولصيس ءابرقألا ناك اذإ .اًرهاج ءيش لك نوكيس ىتم لوح
 نكمي يتلا تاعاسلا ددع بسحا .ثدح امهم تقولا كلذ نوضغ يف كلذ متي نأ بجيف

 ىضسقلا نأ نم دكأت .ةيولوألا اهحنم بجي يتلا ةطشنألا ددح .تاديدجتلل اهصيصخت

 نإف ءالإو .ةمهم لك مامتإ درجمب مامألا ىلإ مدقتلا يف رمتسيو هلودجب مزتلم قرزألا

 وهو ؛ةقيقدلا ليصافتلاب مامتهالا يف تاعاس سمخ يضقيس هنأ يف لثمتت ةرطاخملا

 .هكلمي ال يذلا تقولا

 .ىرخأ ةلأسم هذهف ءاًنسح .ملاعلا يف تقولا لك كيدل ناك اذإ امأ

 ."اًحيحص نوكي نأ بجيف :باتكلا يف اًروكذم رمألا ناك اذإ"

 صخشل كلذ لوقت نأ لواح "؟يزيرغلا يسدحلا انساسحإ ىلع دمتعن نأ نكمي الأ"

 الو ؛ينالقعلا ريكفتلا سكع وه يزيرغلا روعشلاف .ثدحيس ام رظناو قيقد قرزأ

 .كلذ نم رثكأ قرزألا صخشلا ىلع اليخد نوكي نأ نكمي ءيش

 تنك اذإ اًَدبأ صاخلا كسدح مدختست الأ كيلع بجي هنأ ىنعي اذه له :ةظحل رظتنا

 اهب نوقثي ال مهنأ وه قرافلا .اًحيحص نوكي نأ نكمي امل "روعش" ىأ ةسداس ةساح
 ةدعاسمب ءيش يأ تابثإ ليحتسملا نم هنأ يه ةلكشملا .ةتطاخ نوكت نأ نكمي اهنأل

 دق قئاقحلا ىتحو .قئاقحلا وه مهي يذلا ديحولا ءيشلا .سدحلا وأ يزيرغلا روعشلا

 !ءىش لك ريغت نأ اهنأش نم ىتلا تامولعملا نم ديزملا كانه نوكي دق نإ ؛ةيفاك نوكت ال
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 ؛قئاقحلا لك نود اًرارق ذختي نأ هيلع ناك اذإ هنأ قرزألا كقيدص ربخأ :ةصالخلا

 ماعطلا بلط ىلع وأ لمعلا ىلع اذه قبطني نأ نكمي .يزيرغلا هروعش عابتا هنكميف
 مل اذإ هنأ حرشاو «قرزألا صخشلا عم لاع توصبو حوضوب ثدحت .ديدج معطم يف

 رن يشر صق قيضنألا نمدنأ فيلا !اع ردن نودكتي وما 4: ىودنو موس اذ ارق ففي

 .تامولعملا نم ديزم راظتنا يف الولشم ءاقبلا نم

 .قئاقحلا لك كيدل سيل هنأل فقوملا اذه يف سدحلا مادختسا يقطنملا نم هنأ ىلإ رشأ

 اهنكلو نوكت نأ نكمي امم 95.390 ةبسنب طقف امير ؛ةديج لظتس جئاتنلا نأ حرشا

 .اًمدق ىضملل اًضيأ نكلو رطاخملا باسح يف هدعاس .ةديج لازت ال

 انه ذخؤت تارارقلا

 نكمي «رارقلا ىلإ يدؤملا راسملا نم ةيمهأ لقأ هسفن رارقلا ربتعي قرزألا صخشلا نأل

 طورشلا عيمج ةساردو ةبوعصب قئاقحلا عمج دعب ذإ .دوكرلا نم ةلاح ثدحت نأ

 نأ نكمي ءيش لك نأ رطخ كانه .رارقلا :ةقيقحلا ةظحل ىلإ اًريخأ لصي .ةقدب ةحاتملا

 ...ىرخألا ةيحانلا نم نكل ...ةيحان نم اذه .دودسم قيرطل يدؤي

 ةدمل .ةديدج ةرايس ءارش تاونس عضب لبق مهتلباق نيذلا عيراشملا يريدم دحأ دارأ

 افلتخم اًجذومن نيسمخ نم رثكأ .ةفلتخم ةبرجت ةرشع تس رابتخاب ماق رهشأ ةينامث
 ,.ةيلخاد تاميمصت .ةكرح لقان ءلكايه .ةفلتخم تاكرحم :ةفلتخم تاعومجم يف

 .لزيدلا لباقم زاغلا .يدلجلا ديجنتلا لباقم شامقلا دعاقم .ءيش لك برج دقل .ناولأ

 مدقو هضفخو دوقولا كالهتسا لوح تاباسحب ماق .ةيداعلا لباقم ةيكيتاموتوألا

 يلخاد باذع دعب .مييقت ءارجإل نيينعملا تارايسلا يعئابل ةفلتخم ةينايب تاموسر

 ءدالبلا يف ةيبعش تارايسلا رثكأ كاذنآ تناك ىتلا ,/0 وفلوف ةرايس ىرتشا .ريبك

 رثكأ صاخلا جذومنلا اذه ناك .تقولا كلذ يف ع رثكألا نوللا وهو ءيضفلا نوللاب

 هنأ نظي ناكو .ماعلا كلذ يف نيكلهتسملا تالكو فلتخم لبق نم اًرايتخا تارايسلا

 .اهلوح ةءارقلا درجمب ةرايسلا كلت راتخا

 اذه. لك دعب المو اًعويش رثكألا ةزايسلا"تيرتشاو تيعذ اذامل" :عيمجلا هلأس
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 ."؟ال مل" :باجأ "؟ثحبلا

 ةعطقلاب هّدمأ .قرزألا كقيدص دنع تارارقلا ذاختا دومج ةلأسم يف ةدعاسملا كنكمي

 يف هاجتا يأ يف وأ ,حيحصلا هاجتالا يف ههيجوت لواح ءقفرو ءودهب .زغللا يف ةمساحلا

 .لاح يأ

 نأ «لاثملا ليبس ىلع ءضرتفنل .رارقلا ذاختا ةيلمع فقوتت امدنع هيتنا :ةصالخلا

 لك «نآلا ىتح .كتكرش يف ةحاتم ةفيظو لغشل اومدقت دق ءايوقألا نيحشرملا نم نينثا

 ينورتكلإلا ديربلا ربع ةلصفم تامولعم قرزألا رارقلا عناص مدق .ديج لكشب راس ءيش

 "0 ةةلاسرلا هذهل ةيطعلا هذه عابتا مت دقو .ةمزاللا تاوطخلا ىلع عيمجلا علطأو

 رارق ذاختال هل ةمزاللا تانايبلاب رارقلا عناص ديوزتب مق ءام ءيش ثادحإ لجأ نم

 ىلإ رشأ .برتقي يئاهنلا دعوملا نأ هركذ .رارق ذاختال هعفدا .نيحشرملا دحأ نأشب

 .ديدج فظوم فيظوت متي مل اذإ يناعتس ةكرشلا لمع ةدوجف ؛رارقلا رخأت تايعادت

 يذلا حشرملا نع رظنلا ضغب هنأو حيحص لكشب هيف رظنلا مت دق ءيش لك نأ حرشا
 .رطاخملا عيمج ىلع ءاضقلا مت «هراتخي

 ماتخلا يف

 ثيحب ةفلتخملا ناولألا عم كلعافت ةيفيك لوح ةيساسألا تامولعملا ضعب كيدل نآلا

 طبض ةلواحم ىه ىلوألا ةوطخلا .هيلإ باهذلا ديرت يذلا ناكملا ىلإ لوصولا كنكمي

 نونوكي مهو مهتقث بستكت .ةقيرطلا هذهب .مهعم فيكتلا مث نيرخآلا قفو كددرت

 .كيف مهسفنأ ةيؤر ىلع نيرداق

 ءرفصألاب رفصألاو ءرمحألاب رمحألا كولسلا ةلباقم ىه ةيساسألا ةدعاقلا نإف يلاتلابو
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 يتأت نكل .اطيسب ودبي رمألا نأ دقتعت دق .قرزألاب قرزألا اًريخأو ءرضخألاب رضخألاو

 .قرزألا صخشلا عم فيكتلا كيلع بجيو رفصأ تنك اذإ «لاثملا ليبس ىلع «ةيوعصلا

 ءيتاذلا كيعو ةوق ىدمو :كنول ىلع رمألا دمتعي .انه بيردتلا نم ديزم ىلإ جاتحت دق

 اًمئاد كنكمي وأ .ةيمويلا كتايح يف ةددحم لصاوت ةهج عم مدقتلل كدادعتسا ىدمو

 .كسفن نوكت نأ يف رارمتسالا كنكمي يأ ؛مدآ هلعف امب مايقلا

 امك .ةعئاشلا قلازملا نع اًديعب صخشلا ةدايق يف ءدبلا يه ةيلاتلا ةوطخلا نوكتس

 صخشلا قرزألا صخشلا دعاسي نأ نكميف .ةحضاولا هفعض طاقن هل نول لكف :تيأر

 رثكأ نوكي نأو ةنورملاب قرزألا عنقي نأ رفصألل نكميو «ةيعقاو رثكأ حبصي نأ رفصألا

 لزانتن نأو ءاّعم لمعلاب قلعتي ءيش لك نأ الإ ؛اًلذتبم اًهيشيلك ودبي دق كلذ نأ مغر
 .هب مايقلا ةيفيك فرعت نآلا كنكل ءلعفلاب كلذ فرعت تنك دقل .ضعبل انضعب اليلق
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 هنأل ءاقح ةئيسلا رابخألا غيلبتب موقت فيك
 اًدقن ...لازي ال يباجيإلا دقنلا ىتح

 كلخادب امع ريبعتلا يدحت

 انلز ام ءرخآلاو نيحلا نيب ءكلذ عمو .دحأ ال ؟ةئيسلا رابخألا ىلإ علطتي يذلا نم

 ام ثدحي نأ نكمي ءانلوح نم ملاعلا يف نإ .ةئيسلا رابخألا ضعب رابخإ ىلإ ةجاحب

 ووذ ربتعي .يبلس ءيشب ام صخش غالبإ ةيلوؤسم كيلع عقت انايحأو ءعقوتم ريغ ىه
 ثيح .اهعمسي نأ ديري دحأ ال ىتلا رابخألا لاصيإ يف لضفألا مه ءارمحلا تايصخشلا

 مت دق كنإ لوقيو -ةيساسحلا وأ رعاشملا نم ليلقب- ةطاسبب رمحألا صخشلا جرخيس

 بيلحلا ضعب ةفاضإ يف بغرت تنك اذإ امع كلأسي نأ ىتح لبق ءلمعلا نم وتلل كلصف

 نم هوتل ىهتنا دقل .هل ةبسنلاب قالطإلا ىلع سيل ءال ؟ساقو بعص رمأ .كتوهق ىلع

 .اهب افلكم ناك ىتلا ةمهملا

 ةيصخش تاداقتناب كربخأ نإف .ةئيسلا رابخألا نم نيعون نيب قرفن نأ بجي نكل
 ام اًمئاد ريخألا عونلا اذه .رخآ ءيش ىه وتلل تتام دق كتدج نأ كربخأ نإو ءءيش وه

 هطبض نكميف لوألا عونلا امأ .ةديج حورب رابخألا هذه دحأ ىقلتي نلو ءاًبعص نوكي
 .هيقلت ام صخش ىلع لهسلا نم لعجت ةقيرطب هليدعتو

 يف ريكفتلا درجمف .قالمع عوضوم ىه اهدحو تاقيلعتلاو ءارآلا ءادبإ ةلأسم نإ

 لالخ مهتلباق نيذلا سانلا نم ريثكلاو ,ةدعملا يف مالآب سانلا نم ريثكلا بيصي رمألا

 ةيوعصلا نمكت الو .ةياغلل ةبعص ديدحتلاب ةقطنملا هذه نأ نودجي ىتدايق جمارب

 نيرغ ومآ :اهدعط:ق اهنأ اضنأ ىدتي نكلودبك اقيلعتلا وأ تاطعخللا ميدقت قف .ظقن
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 نييولجلا دوج ىَفعُي (تاقيلعتلاو تاظخالملا:لابقتسا يأ) ريخألا نمألا اذه أل :اقح
 كلذ دعي ةف رغلا رداغو ةديدشلا تاداقتنالا ضعب ىقلت صخش يأ نكل .عامتسالاو

 لكشب رمألا لاصيإ متي امدنعف .ةملكب قطنلا كنكمي ال نايحألا ضعب يف هنأ فرعي
 .ىذأتت كلذ كلعجي فوس .ءىيس

 يأ ءاطعإ يطخت ىه مهتلباق نيذلا نييذيفنتلا نيريدملا نم ديدعلل لحلا نأ ودبي

 ءارآ ميدقت ةيفيك نوفرعي ال مهف .يأرلا ءادبإ وأ تاقيلعتلا وأ تاظحالملا نم عون

 نأل اذال حضوأ نأ جاتحأ الو .اهنولهاجتي كلذل ءةيبلس وأ ةيباجيإ ءاوس تاظحالمو

 .اًديج الح سيل اذه

 طقف كلمعب مايقلا درجمل يبلسلا بناجلا

 .هتفيظو يف الهذم ناك ؛كيام ىعدُي ليمز يدل ناك ءتاونس ةدع ذنم ءةرم تاذ
 يف زاف دق ناك .ةيلاملا هتينازيم فادهأ اًمئاد ققح يذلا وه ناك ءاعيمج اننيب نم

 بلع هيلإ لصت تناك .ءالمعلا لبق نم ريبك مارتحاب يظحو تاعيبملا تاقباسم لك
 :ةمطتنم ةروصبو ةديعب نكامأ نم ذيبنلا تاعاجزو ةقالوكوتتلا

 ام نكل .ةكرشلا يف ىقبيس هنأ نم دكأتلا كيلع ؟ليبقلا اذه نم ليمز عم لعفت اذام

 .قاشلا هلمع لك ىلع يريدقت يدبأ نأ تدرأ .هل اًريدم يتفصبف .لعفلا نود لوقلا لهسأ

 تمق .ةرشابم ءادغلا دعب ءلمعلا مايأ دحأ يف .ءيش لك تددعأو هتجوزب تلصتا .كلذل

 هل تحضوأو يبناجب كيام تفقوأ :عيمجلا مامأو .تارمتؤملا ةعاق ىلإ قيرفلا ءاعدتساب

 يف هدوجول انتداعس ىدم رهظن نأ ديرن ,ةعومجمك ءاننأو ريبك ريدقت عضوم ناك هنأ

 ءءاشعلا لوانتل هتجوز ذخأي نأو «لمعلا يف مويلا ةيقب لمكي الأ بجي هنإ تلق .انقيرف
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 اذه نأ كردت تنأ- اًرالود نيسمخ هتيطعأ .ةروتافلا عفدأس ىننإو امنيسلا ىلإ بهذيو

 ؛لعفلاب لافطألا ةسيلج رمأ تبتر دق تنكو .ةيئامنيس ركاذتو -تاونس عضب لبق ناك

 نم ةظحل هتمرب رمألا حبصأو «ليلقب رثكأ انقفصو انفتهف .ةرداغملاب كيام ّمه كلذل

 .ةبيطلا رعاشملا

 .انيهتنا ىتح ةدحاو ةملك كيام لقي مل

 فيك .قالطإلا ىلع اهتيقلت يتلا تاخيبوتلا أوسأ نم اًدحاو يناطعأو اًبناج ينذخأ

 نيرشعلاو ةعبسلا صاخشألا عيمج مامأ هب ىهابتأو هرهظأ نأ ؟هل كلذ لعفأ نأ يننكمي

 مدعب هدعأ ينلعج دقل .طقف هلمع يدؤي ناك دقل !عورم رمأ !هب اوقدحو اوفقو نيذلا

 ةيصخش اذ كناع ناك .عوبسأ ةدمل ينم اًبضاغ لظو .ىرخأ ةرم اذهك ءيش يأب مايقلا

 1 ؟ءيش يأل ةراشإ كلذ كيطعي له .ءارضخ

 ءارآلاو تاقيلعتلاو تاظحالملا دض ةناصحلا

 مأ ةيباجيإ تناك ءاوس «تاقيلعتلاو تاظحالملا ميدقتل قرطلا نم ديدعلا كانه

 ميدقت اهلالخ نم كنكمي يتلا قرطلا ضعب نآلا مككراشأس .ةئطاخ ةقيرطب .ةيبلس
 تناك ءاوس اذدع :لقنم يذلا اذه نأ وه رمألا يف فيرطلا .حيحص لكشب تاظحالم

 رخآلا ضعبلاو «لوألا عونلا نم نمأم يف سانلا ضعب .ةيبلس مأ ةيباجيإ تاظحالملا

 رثكألا ىه اذه نأل ءةيبلسلا تاقيلعتلاو تاظحالملا ىلع زيكرتلا ترتخا دقل .ريخألا نم

 .ةيباجيإلا عم لماعتلا كنكمي حجرألا ىلعف ءكلذ قيقحت نم تنكمت اذإف .ًةداع ةبوعص

 .ةيلمعلا كتايح يف امك ةصاخلا كتايح يف حاجنب ةيلاتلا حئاصنلا مادختسا كنكمي

 داتعملاك أدبا كلذل .هفدهتست يذلا نوللا وه هتفرعم ىلإ جاتحت يذلا ديحولا ءيشلا

 فدهلا .لمعلا طقف كيلع ,كلذ نم ءاهتنالا درجمب .ةفرغلا يف ةدوجوملا ناولألا ليلحتب

 .رييغتلا ثادحإ ةياهنلا يفو ءكتاقيلعتو كتاظحالم ىلإ عامتسالا ىلع صخشلا ثح وه

 نكمي «ةفلتخملا ناولألا ةيؤر نيرخآلل نكمي فيك لوح ءقباسلا لصفلا تايدحت لك
 هباشتت .طبضلاب كلذ حرشت ةيلاتلا ماسقألاو .فيك فرعت تنك اذإ اهعم لماعتلا
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 ؛هيلإ ثدحتت يذلا نوللا نع رظنلا ضغب مسق لك يف ةيساسألا تاينقتلا نم ديدعلا

 فيكو وه نم بسح صخشلا عم اهب لماعتت يتلا ةقيرطلا فلتخت ةلاح لك يف نكلو

 .تاقيلعتلاو تاظحالملا ىقلتيس

 ؟ؤرجت تنك اذإ ءرمحألا نوللا ىلإ تاقيلعتلاو تاظحالملا ميدقت ةيفيك

 تاقيلعت وأ تاظحالم ءاطعإل ةريبك ةراهم يأ ىلإ ةجاحب تسل تنأ :ةديجلا رابخألا

 رعشلاو ةيقاولا رلفيك ةرتس وه هجاتحت يذلا ديحولا ءيشلا .رمحألا صخشلل ةيبلس

 يف ةرارحلا ةجرد عفترتس «كلذب مايقلا ةيفيك نع رظنلا ضغب هنأل .قيرحلل مواقملا
 دري مل اذإ نكل .ةريبك لكاشم يأ كانه نوكت نلف .كلذل اًدعتسم تنك اذإ .ةفرغلا

 امو تنأ كلهاجتي هنأ امإ .قلقلل وعدي بيس كيدل نوكي ذكئدنعف .هلوقت ام ىلع رمحألا

 ظفاح اذل .اًعويش رثكألا وه يلاتلا ويرانيسلا نكل .ريطخ ضرم نم ىناعي هنأ وأ هلوقت

 .كشأج ةطابر ىلع

 : ءايشألا ليمجتب مقتال
 اطلع 201 9

 صخشلا ىلإ تاداقتنالا ضعب لوقت امدنع ؛انه ةياغلل اًحضاو نوكأ نأ يل اوحمسا

 وأ ليمجتلا لاكشأ نم لكش يأ بنجت يه كلذب مايقلل ةقيرط طسبأ نإف ءرمحألا
 هنأ دقتعي ام اًمئاد رمحألا نأل ءكدقنب هيلإ لوصولا يدحت يفكي .تاملكلل نيسحتلا

 .ئطخم كنأو باوص ىلع

 ناك نيذلا نيعئابلا نم ةعومجم عم رمحألا كولسلا تشقان ءتاونس ةدع ذنم

 صخشلا ناكو ءرحألا كولسلا ةيهام اًعيرس اومهف دقل .رفصألا نوللا نم.مهمظعم
 .تاعيبملا ريدم ءمهسيئر ىه تقولا كلذ يف مهنهذ ىلإ ردابت يذلا "ةرمُح رثكألا"

 اًبلاغو أدهي ال ءبعالتمو ءاّمامت ساسح ريغو ءئيس عمتسمو ءظيلغ هنأب هوفصو دقل

 نم'ةلماك ةغومجم' لإ ةفاشإلاب ,ةرمآ نم ةلهعب ف نؤكم اه:ايدكو رع عارماف
 هركي هنأ يف اوكش مهنأل ةياغلل ةقلق ةعومجملا تناك .ءارطإ لقألا ىرخألا تافيصوتلا
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 هنأل اًرظن نكلو .كلذل هنومرتحي اوناكو «ةياغلل دجب لمعي ناك دقل ءديكأتلاب .هيفظوم
 لصي مل هنإف :ةصاخلا هتدنجأ متالي ال ءيش يأ عيرقت يف عرشي مث اًراكفأ اًنايحأ بلطي

 يذلاو ءليصفتلاب هب اوماق ام لك يف مكحتيو رطيسي ناك ؛كلذ بناج ىلإ .ناكم يأ ىلإ
 قيرف راهنيس ناكو ءاّجعزم هتمرب عضولا ادب .دجب لمعي هنأ يف ببسلا ناك امبر
 .ءيش يأب مايقلا متي مل اذإ اًييرق تاعيبملا

 نكلو ديازتم مامتهاب عمتسا دقل .ةعومجملا هتلاق ام تحرشو تاعيبملا ريدم توعد

 هل تحضوأ نأ درجمب .مامتهالل اًريثم ناك هلعف در نكل .ريبك قلق يأ ءادبإ نود

 هفادهأ غولبل هكلمي ناك يذلا ةيمهأ رثكألا دروملا- نيرشعلا هتاعيبم يبودنم نأ

 تاياكحلا نم ةنفح درجم هذه" :باجأ ءىناودعو ساسح ريغ دغو هنأ اونظ -ةيصخشلا

 رثكأ دجب نولمعي اوناك اذإ .ةءافكلا مدعب قلعتت ةلكشم اهنإ .ينع تسيل اهنإ .ةيلايخلا
 ."ةوقب مهعفد ىلإ رطضأ نل تنك ءلضفأ لمعب اوماقو

 تاعيبملا يبودنم لعجيو ةعومجملا ىلع طغضي ناك هريص دافن نأ تحرش امدنع

 ؛فعض ةطقن نكت مل ربصلا ةلق نإ .هأطخ نكي مل هنأ باجأ ,مهلمع يف نيقثاو ريغ

 ناك يتلا اهسفن ةقيرطلاب ءيش لك ليجأتب ماق اذإ !يهلإ اي :ةوق ةطقن تناك لب
 طقف اذإ .ءيش يأ مامتإ وأ لعف متي نلف ؛ةكرشلا هذه يف رخآ صخش يأ اهب موقي

 نكت مل ةلكشملا نكل .اًيناودع نوكي الو أدهي نأ هنكميف ءاليلق مهتريتو ةدايزب اوماق
 .مهيف لب ؛عقاولا يف هيف لثمتت

 ببسلا وه رخآ صخش لك ناك .ءارمحلا تايصخشلا يوذ عم اًبلاغ لاحلا يه امك

 يف نيلاَعف نونوكي ءارمحلا تايصخشلا يوذ نأ نم مغرلا ىلع .ةلكشملل يقيقحلا

 .ءادف شبكك رخآ صخش مول يف ةياغلل نيعيرس اونوكي نأ نكمي مهنأ الإ ,ماهملا زاجنإ
 لصاوتلل يتقيرط تناك .حطسلا تحت اًرظتنُم اًمئاد نمكي يذلا يسفانتلا رصنعلا ركذت

 .ةددحم ةلثمأ ىلإ ةراشإلاو ةزيغص هازجأ ىلإ ءيش لك ميسقت يه لجرلا اذه عمم ةيلاعفب

 دحأ ًءاسم ةعساتلا ةعاسلا يف اًعئاب ىعدتسا امدنع هنأ تحضوأ ءلاثملا ليبس ىلع
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 عويسألا ةياهن ةلطع ريمدتب ماق دقف ءنيعم ليمع ن ناشي ةياوحتسأل ةعمجلا موي مايأ

 اًيبصع اًمطحم ناك تاعيبملا بودنم نإ لوقلا نم ىودج كانه نكي مل .نيكسملا لجرلل
 رعشي امع الوؤسم نكي مل .رمألا لهاجتيس ناك ريدملا اذه نأل ؛مونلا عطتسي مل هنأ وأ
 لمعلا ىلإ دوعيس تاعيبملا بودنم نأ ىلإ ةراشإلا نم تنكمت دقف ءكلذ عمو .سانلا هب

 نل مث نمو :ىتهذلا داهجإلا بيشي اًمامت هتقاط.تّدفتتسا دقو نيئثإلا موي خايص
 .موملا كلذ قف ءوش أ ميج يحل هعشوق ام ليضفاب هتفكلكو ءادأ نع ارداف :ةوكت

 هجاويس هنأ ىري هتلعج ؛ةحضاو تاباجإ ميدقت ىلع تاعيبملا ريدم بيردت لالخ نمف
 هيدل ةأجف حبصأف .ديج ءادأب موقي نأ ىلع اًرداق هيدل تاعيبملا قيرف نكي مل اذإ لكاشم

 .ريكفتلا ةداعإل ببس

 رعاشمب اًمتهم سيل رمحألا صخشلا :رابتعالا يف اهعضو بجي ةماه ىرخأ ةطقن
 .ءايشألا حالصإ بحيو قئاقحلا ىلع زيكرتلا لضفي هنإ .سانلا هيف ركفي ام وأ نيرخآلا

 قيرط نع ريدملا ىلإ يتاداقتنا تهّجو دقل .لكاشملل اًراتمم الالح هسفن ىري وهو
 انألل انيس رتلا ناك دقل :ةقاؤلا "3 :قيوفلا عامتل ديحولا اقفل ماظوم.ق هقيكو
 مساحلا لماعلا ىه ةعومجملا ةدايق ىلع هتردق تناك ريبك ميعزك هسفن ىأر دقل .هيدل

 ١ .ةعانصلا يف ةلماك ةنميه قلخ يف

 برحلل اًدعتسم نك

 تاروت فقول قلق اقفومو,رخألا: وظل ة وطقم ةؤطخ تدوم دقق كلذل
 دض ةدشب لداج ءءانثتسا نودو ؛ةرم لك يف تاعيبملا ريدم جتحا .هنع تاعيبملا قيرف

 لك يفف .هتفيظو وه هلعفي ناك يذلا ديحولا ءيشلاف .يصخشلا دقنلا نم حيملت يأ

 ناك املاط ؛اًمهم سيل هدقتعي ناك ام نإ :ءيشلا سفن راركت ىلإ تررطضا .هتمدق لاثم

 مدعب ينمهتاو ةجض راثأو حاص .ةلكشم هجاوي هنإف «تاعيبملا ىبودنم هدقتعي ام اذه

 ىرخأ ةرم دحأ ينفظوي نلو .ىرخأ ةرم مهعم لمعلل ينوعدي نل هنإ لاقو .ةءافكلا
 .لاجملا اذه يف يرمأ ىهتنا دقل .هل هتعضخأ يذلا هل رربم ال يذلا موجهلا دعب
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 يسركلا ىلع يرهظ تدنسأ .هنايذهو هخارص ءانثأ هعم لماعتلا تضفر دقل

 ةكراشملا وه فقوملا اذه لثم يف هب مايقلا كنكمي ءيش أوسأ نإ .ًأدهتل ةفصاعلا ترظتناو

 صخشلا ةزيرغ نإ ثيح .ةلواطلا ىلع كتضبقب برضلاو خارصلا ءديو ةيحرسملا يف

 .اًمامت كلذ دعي رمألا ىلع رطيسُت فوس نيعم فقوم يأ يف زوفلل ةيعيبطلا رمحألا
 .يلاحلا تقولا يف زوفلا ىلع زكريسو ليوطلا ىدملا ىلع ريكفتلا ىلع اًرداق نوكي نل

 يف زوفي نأ وه هفده نإ .اًدغ ىرخأ ةرم يقتلنسو اًيوس لمعن اننأ ةقيقح لهاجتيس
 دوسيو «بقاوعلا لهاجتي هنإ .اهتمرب ةقالعلا هقكيس كلذ ناك ول ىتح ,ةظحللا هذه

 .ةيقيقحلا ةكرعملا أدبتو :ناودعلا

 اذل .رمحألا صخشلا بضغ عم لماعتلا كنكميف ءاهنيح ةكراشملا تضفر اذإ نكل

 نود «ةيلاتلا ةطقنلا لوح ةطاسبب يثيدح تلصاو ءاريخأ أده امدنعو ءاّسلاج تيقب

 ,ةوطخب ةوطخو .حايصلاو خارصلاب ترثأت دق يننأ ىلإ ةراشإلل ةدحاو ةملك لوقأ ن

 ملعتي نأ هيلع نأ كردي أدب ءائيشف اًميشو يل حا سا

 نأ هيلع ناك دقل .لمعلا يف هيولسأ وأ هتقيرطب رومألا ريست ال امدنع هسفن يف مكحتلا

 .هسفن ىلعو «نيرخآلا ىلع ةلوقعم ريغ بلاطم عضو بنجتو «نيرخآلا ىلع رمألا لهسي
 درجمل ءعوبسألا نم ركبم تقو يف ميلستلاب ةبلاطملا نم الدب ةيئاهنلا ديعاوملا راظتناو

 .للملاب رعشي ناك هنأ

 هتلق ام راركت صخشلا نم بلطا

 نل هنأ فرعأ تنك ىننكل ءفينع ٌراجش هنأكو ءجراخلا نم هتمرب ثداحلا اذه ودبي

 عيمج يصوأ ام تلعف دقف اذل .اًحماستمو اًنداه نكأ مل ام ىقيقح مدقت زارحإ ىننكمي

 نأ ءارمحلا تايصخشلا يوذ ىلإ ةيبلس تاقيلعتو تاظحالم ميدقت نولواحي نيذلا

 .وتلل هيلع انقفتا ام راركت رمحألا صخشلا نم تبلط يأ ؛هولعفي

 يف فرصتيس فيك عيطم لكشب حرشي نأ اذه تاعيبملا ريدم ىلع ناك كلذل

 سيئرلا نم ضيوفت يدل ناك) .ةنيعم فقاوم يف ءىرخألا ولت ةطقن «لبقتسملا
 ةيركفلا ةيحانلا نم هنأ نم مغرلا ىلع ءكلذ عمو .(هفرعن انكو «كلذب مايقلل يذيفنتلا

 لقألا رصانعلا دحأ زواجت دقل .مالستسالا عطتسي مل هنإف ءباوص ىلع ىننأ ملعي ناك
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 لازي ال ناك ءام ةقيرطب نإ .هل اًراصتنا ناك هنأ حوضوب رهظيل .ةمئاقلا يف ةيمهأ

 .زوفلا هيلع نيعتي

 ةيبلس تاظحالم وأ تاقيلعت ءاطعإ مدع لواحو اًديج كسفن زهج :ةصالخلا

 ةقثلاب اًملتمم نوكت نأ بجي نإ .مويلا كلذ يف ةوقلاب رعشت ال تنك اذإ رمحألا صخشلل

 ةقثلاب اًمئاد ئلتممو ءاّمئاد يوق رمحألا صخشلا .ةيانعب كتصرف رتخا اذل ءسفنلاب

 مقف .رمألا مزل اذإ .:ةظحل يأ يف ةكرعملا ضوخي فوس .مهي ال رمألا كلذل ,سفنلاب

 ىتح نكمم ءيش لكب كمهتي فوس .ةلواطلا بلق لواحي دق هنأ لامتحال كسفن دادعإب

 .ايلعلا ديلا كلتمي هنأب رعشي

 .كل هبصن يذلا خفلا اذه يف عقت الف

 ؟ربصلا كيدل ناك اذإ ءرفصألا صخشلا ىلإ تاقيلعتلاو تاظحالملا ميدقت ةيفيك

 ةميظعلا مهتامس نيب نمف .ةريثك ءايشأ يف نوميظع مه ءارفصلا تايصخشلا ووذ

 تاقيلعتلا لوبق نأ دقتعت دق .تقولا لاوط ءايشألا نوريغي ةداع مهف .رييغتلل مهبح

 تاقيلعتلا ربتعتو .نيسحت ىلإ جاتحت يتلا ءايشألا رييغت يف ءدبلل ةليسو نوكي نأ نكمي

 نإ: كتارأ :يوتفمب عدرا يفرك :ةفرعلا ةعقاردةعيرط «يهوصخلا جو نع ةيلجلا
 تايصخشلا يوذ عم رمألا اهب ريسي يتلا ةقيرطلا تسيل هذه نكل .ىلعأ ىوتسم

 .ءارفصلا

 رمألا قلعتي امدنع .قالطإلا ىلع رمألا اهب ريسي ىتلا ةقيرطلا تسيل هذه «عقاولا يف

 ىلإ اولصوت اذإ طقف نكلو ءديكأتلاب هنوديؤي ءرفصلا تايصخشلا يوذ نإف .رييغتلاب

 .ديج لكشب اًمتئاد جراخلا نم تاداقتنالا نولبقتسي ال مهف .مهسفنأب ةركفلا

 عيطتسي ال ةعومجم دجوت ال .عئار يلسُم صخش وه «ناج ىعدُي ءيئاقدصأ دحأ

 لالخو ؛ةعئار هصصق نوكت ام ةداع .هل ةيفاك ةحاسم ريفوت مت اذإ طقف ءاهتيلست
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 .ءاوجألا يف لوخدلا نم عيمجلا نكمتي ىتح تاكنلا نم ةلماك ةلسلس ىتأت ءءاشعلا

 :كلذ ىف كش ال ءاقح كحضم ناك: ةياغلل اًدهيفرت وكم هلك نمألاو «ىوخألا نلف كت

 اذإ .هروضح يف ةملكب هوفتي دحأ ال .ةفرغلا يف رخآ صخش يأ ىلع نميهي هنكل

 .هروهمج نم درفك لب ةثداحم يف كيرشك كاري ال هنأل .كجعزيو فقوتي وهف ءتلواح

 نيذلا كتلوأ .ةحيرم ريغ نوكت نأ يف رومألا أدبتو كحضلا لقي ءتقولا نم ةرتف دعب

 :مامتهالا زكرم يف نوكي نأ يف ةمئادلا هتبغر ىلإ عجري اذه نأ نومهفي ناج نوفرعي
 .كلذ ةفرعمل لوطأ اًنقو رمألا قرغتسي «نيرخآلل ةبسنلاب ءامنيب

 فلخ ناج نع نوثدحتي سانلا أدب نأ ىلإ رمألا رمتسا ءةرم تاذ ءاشع لفح يف

 .مساح ٍلكشب لخدتأ نأ تررق كلذل .هل ةبسنلاب ءوسلاب ترعش .هرهظ

 !هب مزتلاو لامعأ لودج لمعب مق

 ثدحتلاو ناج عم سولجلا درجم نإ ثيح .يسفن دادعإ وه هلعف يلع ناك ءيش لوأ
 كلذل .راسملا نع يندعبيو ةثداحملا ىلوتيس ناك .حجني نل عوضوملا نع بلقلا نم

 جتنت دق ىتلا راثآلا ام طبضلاب اضيأ تبتك امك .ةسوململا ةلثمألا ضعب ءاطعإ تررق

 :ءانفلا يف سلجن انك كلذ دعيو ىتقيدح لامعأ يف ىندعاسي ناج ناك :تارملا ىدحإ يف

 ةلحر نع وتلل ينربخأ دقل .هدي يف ةريب حدق هعم انم دحاو لكو ,نيقهرمو نيدهجم

 ةريزجلا ىلإ مهذخأي ناك يذلا براقلا بلقنا امدنع افئاخ ناك مكو اينابسإ ىلإ اهب ماق
 ىتح اوبهذي مل مهنأ لعفلاب ينتربخأ دق هتجوز تناك) .نوميقي اوناك ثيح ةريغصلا
 تزهتنا ءسفنتلل فقوت امدنع نكل .(ةريغص ةيلحم ةرئاط اوذخأ لب .براق نتم ىلع

 .ةصرفلا

 قلتختو .ًريثك ملكتت تنأ .ةريطخ ةلكشم نع ثدحتلا ىلإ ةجاحب نحن ."ناج" :تلق

 مترفاس مكنإ تلاقو انيل ىلإ تثدحت يننأل اًحيحص سيل وتلل هتلق ام نأ ملعأ .اًنادحأ
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 .سانلا عم ئيس لكشب رمألا يهتنيس وأ فقوتي نأ بجي اذه .ةرئاطلاب ةريزجلا ىلإ

 ال انأ" :اليلق ئجافتم وهو لاق .يلقع تدقف دق تنك ول امك يهجو يف ناج قّدح
 يننأ عقاولا يف ركذتأ .هلوقأل ريثكلا يدل نأل كلذف ءكلذ تلعف ىل ىتحو .."اًريثك ثدحتأ

 ةرشابم تيضم مث .هتكسأ دقل .اًبايإو اًباهذ اًعيرس اهتكرحو ههجو مامأ يدي تعضو
 .ةيلاتلا ةوطخلا ىلإ

 ةياغلل ةسوملم ةلثمأ طعأ

 يذلا تقولا نم ةئملاب نيسمخ نم رثكأ تثدحت ءاّعم اهب انك يتلا ةريخألا ةلفحلا يف"

 تدمعو نيتعاس ةدمل كانه انك .تقولا تبسح دقل .ءاشعلا ةلواط ىلع هيف سلجن انك

 ."رخآ دحأ يأ نم رثكأ مامتهالا زكرم يف كسفن لعجل

 ."!متعتمتساو متكحض مكنكل" :بضاغ ىهو لاق

 يف ناك كلذ نأ ظحالتس تنك ءرظنلا تققد اذإو .ةيادبلا يف ناك كلذ نأ هتربخأ

 نوكت نأ ىلإ كتجاح ىلع نوقلعي صاخشأ ةدع تعمس دقف كلذ دعب امأ ءطقف ةيادبلا

 .يبلس لكشب اًمئاد زكرملا يف

 عل

 طقف :كانه تنك دقل !نيضيغب سانأ نم مهل اي" :لاق .اقح اطخاس ناج كلذ لعج
 ."!رهظلا يف ةنعط !قلطملا ءادعلا ؟لباقملا يف تلصح اذام ىلعو ءسانلا ىلسأل

 مهفت له .اًريثك ثدحتت كنأ نودقتعي مهنأ تظحال ىننكل .هولاق ام ميقأ ال انأ" :تلق

 ."؟دصقأ ام

 مل اذإف .اهلبقيو ةلاسرلاب فرتعي رفصألا صخشلا لعجت نأ ناكمب ةيمهألا نم
 نأ تدقتعاو .اًسياع هسأرب أموأ ؟ناج لعف اذام .اهلح كيلع نيعتي الف ,ةلكشملا كردت

 .ةياهنلا يف ماري ام ىلع ريست رومألا
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 !هغامدب ةلصتم نوكت ال دق هنذأ نأ نم اًرذح نك

 هذه ضعب تلق دقل .يسفن ديدجت ىلإ جاتحأ .قحم تنأ" ."تللم كنأ مهفأ انأ" :لاق

 ."يسفن راركت نع فقوتلا ىلإ جاتحأ .ةديدع تارم ةميدقلا صصقلا

 فذحا .مهددع ليلقت ىلإ طقف جاتحت .كصصق يف ئطاخ ءيش دجوي ال" :تلق

 نم رثكأ ثدحتت كنأ يه ةلكشملا .ةثالث لك نم نينثا طخت ىأ .ةثالث لك نم ةدحاو

 ةلواطلا لوح نيرخآلا ةعبسلا صاخشألا عدت نأ بجي .كسفن رركت كنأ سيلو «مزاللا

 دق تنك اذإ ام ةفرعمل طقف ةديدج ةصقب ينربخي أدب دقل .عمتسي نكي مل هنكل

 .اًددجم ءيش لك راركت يلع ناكف .لبق نم اهب تعمس

 .هكولس هركت طقف لب ههركت ال كنأ هل حضو

 نكت مل اذإ .يصخش لكشب ءايشألا ذخأي هنأل بعص ٌرمأ رفصألا صخشلا داقتنا

 تحبصأ كنأ دقتعيس .ام ناكم يف ةلكشم كانه نوكت نأ بجيف ءتقولا لاوط هحدتمت

 تاوطخ ةدع هدسجب عجارت دقف .ةقيرطلا سفنب ناج لعف در ناكو .ءادعألا نم ةأجف

 لافطألا عم هلعفن ام تلعف اذل .اًمعزنم ناك هنأ ىلإ ةحضاو ةراشإ يف ءىنع اًديعب

 ناك هنأ دقتعأ يننأو -يل قيدص لضفأ امبر- يقيدص لازي ال هنأ هل تحضوأ :راغصلا

 .جعزنا هنكل .ام اًعون هثيدح نم للقي نأ وه هتدرأ يذلا ديحولا ءيشلا اذه اةهيقت

 .اًريثك هبحأ يننأ لقألا ىلع تارم رشع هربخأ نأ يلع ناكو

 و6

 ةعتمملا ءايشألا لكب هركذأ نأ بجي ناك كلذل :ةياغلل عييس عمتسم هنإ ءظحلا ءوسل

 هرايتخا ىلع هتأنهو هيلع ءارطالاب تمق .اًريثك هب تممتها يننأو اًعم اهب انمق يتلا

 تحبصأو ءديلجلا نابوذ أدب ءاّديور اًديورو .ةطاسبب هب تبعالت دقل .ةديدج ةرايسل
 .ةيعافد لقأ هدسج ةغل
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 ."ةيحضلا رود" بعل ةصاخو «ةيوق ةيعافد ةيلآ ةهجاومل كسفن دادعإب مق

 عيمجلا" ."ينبحي دحأ ال" :لثم تاقيلعتب ناج داع .اًيفاك نكي مل اذه ىتح نكل
 تايلآ لك ىلإ ةفاضإلاب اذه ناك ."كحضم يننأ تننظ كنأ تدقتعا" ,"ينم اًحرم رثكأ

 لك ناك .ديج لكشب رمتسي رمألا لعج لواحي طقف ناك دقل :عبطلاب ,ةداتعملا عافدلا
 ثدحتو ؟نييئاوطنالا ءالؤه يف اًيلسم وأ اًعتمم ناك يذلا امف .الممو اًمداه رخآ صخش
 ةفيطل ةفص عقاولا يف تناك ءكلذ نم سكعلا ىلع ؟ةلكشم هذه تناك فيك نع اًريثك

 .ةكراشملا وأ ثدحتلا نيرخآلل الاجم كرتي مل هءادأ نأ ىلإ ترشأ .اًدج

 تابسانم سمخ يف اًلاؤس ءانيل .ناج ةجوز ىلع حرط .ريخألا ءاشعلا يف :سوملم لاثم
 ظحال .افيخس رمألا ناك .ةياهنلا يف .بيجي يذلا وه ناج ناك ةرم لك يفو ةفلتخم
 .اًمامت ثيدحلا نع انيل تفقوت دقف .ناج ادع ام اذه عيمجلا

 مل ؛"!باوجلا فرعأ تنكو !ةباجإلا يف اليوط اّنقو تقرغتسا اهنكل" :الئاق قلع هنكل

 .دمع نع اًيبغ نوكي نأ راتخا هنأ وأ .اًئيش مهفي

 .نكمي ام عرسأب رمألا عباتو هيلع امتقفتا ام راركت صخشلا نم بلطا

 ءانثيدح دعب ةرشابم اهيف انيقتلا ةرم لك يف .هلعف نم لهسأ وه ديكأتلاب كلذ لوق نإ
 تناك دقل ءديكأتلاب .هلمكأب لفحلا لالخ اًنماص ىقب ام ةطقن دنعو .بهأت ةلاح يف ناك

 نأ كشو ىلع ناك هنأ حضاولا نم ناكو ءهجاعزناو هسؤب حيضوتل ةينايبص ةقيرط
 رثكأو .نيجسكألا نم هنامرح لثم ثيدحلاب هل حامسلا مدع ناك دقف .طابحإلاب رجفني

 .ءيش يأ لوق نع هعانتما ببس نع لأس دق ةلواطلا لوح نمم دحأ ال هنأ وه هبضغأ ام

 ؟مهلجأ نم ضرعلا اذه مدقي ناك هنأ نوكردي الأ

 انهن ودة مب ساحل ناعوت كا ميوطقت كاذب محفز نأ وهبة وخلااك
 .ةياغلل ةقيش تناك اهنأل اهتثداحمب

 ةدئاف ري مل وهف .ةياغلل الهس رمألا ناك .ةداتعملا هتعيبط ىلإ ناج داع ءةرتف دعب
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 انتقادص رِّدقأ تنك :ناج ةلاح يف .ىرخأ ةرم انيل تتكسو .تمصلا مازتلا نم ةرشابم

 ذخآ اًنايحأ نكل ءاقلطم ديدج نم ةلأسملا هذه لوانتأ مل .هكولس رييغت ةلواحم نم رثكأ

 .هنم ةديج ةحار ىلع لوصحلا ىلإ ةجاحب نوكأ طقف انأف .ناج نم ةحارلا تارتف ضعب
 دكاتلل تازم ةدع همم رمألا تحباش دق تنكل «قوادنم نم هلدن لدعلا ىف: ةلضتو ناك ولو

 .رييغت ءارجإب لعفلاب ماق هنأ نم

 اهيف اوركف يتلا تارييغتلا نوذفنيو نوعمتسي ال مهنإ .مهرييغت يف بعصألا عقاولا يف
 ميداس ثدطكلاو ميظطتستااه ىف( مهرورع ةةضانم هادم ءانقلا ةيلع امه :ةطاسب

 ىلع .ةئيسلا رعاشملا ىلع اضيأ قبطنت ةريصقلا مهتايركذ نأ ىلإ ةراشإلا ردجت
 ةطاسبب مهنا .نوسني ام اًعيرس مهنأ الإ ءداقتنالا دنع عزفلاب نورعشي مهنأ نم مغرلا

 نيدألاو تاهآلا ىلع بلفتلا كناكمإي ناك اذإ ءاذل ناس ريغ وأ دس وه ام لك نوعمقي

 نم رييغتلا اذه قيقحت نإ .كفده قيقحت يف رارمتسالا كنكميف ءعومد عضب امبرو

 .ءاوس دح ىلع نانثالا امتنأ امكل اًديج نوكي نأ هنأش

 .ةياهنلا يف حجنتتس ,ةرياثملاو ريصلايف

 .ءرضخألا نوللا ىلإ تاقيلعتلاو تاظحالملا ميدقت ةيفيك

 ؟لعفت نأ لبق نيترم ركف نكلو

 داقتنا نإ .ةطيسب ةباجإلاو .لءاستت دق ؟ا اذامل .هاطختأ نأ دوأ يذلا مسقلا وه اذه

 نوبحسني فوسو ءوسلاب نورعشي مهنإ .اًيساق نوكي نأ نكمي رضخألا صخشلا
 ام اًيلاغو ءلقأ ةقثلاب وأ تاذلاب روعش مهيدل ماع لكشب مهف .نوقلغنيو ةطاسبب

 .ديكأتلاب رثكأ ءبعلا اذه ةدايز ديرت ال تنأو .ىتاذلا دقنلا ةياغ يف نونوكي
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 مدعو يتاذلا دقنلا نيبو رييغتلاو يتاذلا دقنلا نيب اقرف كانه نأ ظحالن نأ مهملا نم

 ةايحلا يف نوريسي ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم ريثك .رمألا لايح ءيش يأب مايقلا

 ءيش يأ لعفل عفادلا مهيدل نوكي ام اًردان نكل .ةفلتخم تناك رومألا نأ ول نينمتم

 دح يف ةياغ هذه نأ دقتعأ ءنايحألا ضعب يف .مهطخس يف نورمتسي اذل .كلذ لايح

 ضعب بسكل ءمامتهالا ضعب ىلع لوصحلل ةقيرط اهنإ .نيضار اونوكي الأ يأ ؛اهتاذ
 ىلعو ءيش لك ىلع نورطيسي نيذلا ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم ريثكلا فرعأ .ةوقلا

 فصعي .قالطإلا ىلع ءيش يأب مايقلا ضفر قيرط نع ةطاسبب مهرسأ يف صخش لك
 .اًمامت بسانم ريبعت وهو ؛ةيبلس ةيناودع هنأب اذه سفنلا ءاملع

 تايصخشلا يوذ ىلإ تاقيلعتو تاظحالم ميدقت يف بغرت تنك اذإ ءكلذ عمو
 .ءدبلا لبق اقح مزتلم كنأ نم دكأت طقف .حجنت دق ىتلا قرطلا ضعب كيلإف ءءارضخلا

 .افيطل اًجهن مدختساو .ةددحمو ةسوملم ةلثمأ طعأ

 عمتسي رضخألا نوللا نأ وه اذه قرافلا .اًددحم نوكت نأ اًمئاد ديجلا نم ؛عبطلاب

 ام عمسي رضخألا صخشلا .ةقباسلا ناولألا نم لك هلعفت نكت مل ام وهو ءلعفلاب

 ىلع اًرداق نوكت دقو ءاّددحمو اًيعقاو نوكت نأ بجي نكل .هعمسي ام هركيو هلوقت
 هاجتالا يف نكل ءارمحلا تايصخشلا يوذ عم اهلعفت ىتلا ةقيرطلا سفنب كلذب مايقلا

 ١ .سكاعملا

 ببسب ءوسلاب رعشت كنأب رمحألا صخشلا ربخت نأ حجني ال رمألا نأ نيح يف

 ام لضفأ وه اذه نإف .هلعف ءيش ببسب حايترالاب نورعشي ال نيرخآلا نأ وأ هكولس
 اذه ودبي دق .ةءاسإلا بحي الو ىقئالع صخش وه رضخألا صخشلا .اذه هلمع نكمي

 اًيئتكم وأ اًبضاغ وأ اًنيزح كلعجي كولسلا نم نيعم لكش كانه ناك اذإ نكل ءاّيعالت
 موقيسو «ةيجازملا كتلاح رضخألا صخشلا رعشتسي فوس .كلذ لقف ماع لكشب

 .رمألا يف اقداص نوكت نأ ىلع ؤرجت تنك اذإ هلوقت ام طاقتلاب
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 .عجارتت ال نكل ءافيطل نك

 ىرتسف «ةيناسنإلا نم ردق يأ كيدل ناك اذإ .ىرخأ ةرم حوضولاب قلعتي هلك رمألا
 هتداع نإ ككيرشل تلق اذإ .ةيبلس تاداقتنا هتيطعأ املك رضخألا صخشلا راهني فيك

 ماتلا لامهإلاب نيرعشت كلعجت مدقلا ةرك ةدهاشمل نويزفلتلا مامأ سولجلل ةمئادلا

 الأ مهملا نم نكل .هيلع رابخألا هذه ريثأت ىدم روفلا ىلع نيرتسف «ةبوبحم ريغ كنأو
 يدل لازي ال" وأ "ءوسلا اذهب رمألا سيل امبر" لثم ءايشأ يلوقتو كلوق نع يعجارتت
 نأ يغبني ال يأ ."ءاخرتسالا ءانثأ اهيلع لمعلا يف بغرأ تنك يتلا عيراشملا ضعي

 .كدصقم وحن ةرشابم هجوتتو ءاًحضاو نوكت نأ نم فاخت

 نأ نكمي .ءودهب نكلو حوضوب .ةحيحصلا ةقيرطلاب كتلاسر لاصيإ ىلإ جاتحت
 .ءاقدصأ انلز ام" اننأ ىلإ ةراشإ لاسرإل فاك ام صخش فتك ىلع ديلا عضو نوكي

 ."كاذ ىأ اذه " لعفت امدنع ةلكشم يدل نكلو

 انأ ؛قح ىلع تنأ" يف ةلثمتملا رضخألا صخشلا ةعزن عم لماعت

 ."!ةياغلل يبغ

 هاجت رعشت فيك هريخت امدنع رضخألا صخشلا لعف در وه اذه .مات ءاضرتسا

 ."ةيحضلا رود" يف لثمتملا رفصألا صخشلا لعف درل ماتلا ضيقنلا وهو هكولس

 يف .ةيبغلا ءايشألا عاونأ لك هنأب اهايإ اًمهتم .هسفن نم اًمئاد للقي رضخألا صخشلا

 داحلا لاثتمالا ."ىرخأ ةرم كلذ لعفأ نل" لثم تاقيلعت كانه نوكتس نايحألا نم ريثك

 ءارضخلا تايصخشلا ووذ قحسي .عومدلا قفدتت دقو .نايحألا ضعب يف هنم رفم ال

 كروضح يف نوعنخي فوس .مهئابغو مهاودج مدع ببس لوح ةيفاضإ ججحب مهسفنأ
 عوضوملاب اهل ةقالع ال يتلا ةفاك قرطلا عاونأب كءاضرتسا نولواحيو كلذ دعب عيباسأل

 .حورطملا

 ناك اسم لكاو هنأ اذه زك اينأ هنحود ةعربخأ ليكر نع ةضقأ ةزد كاد تنفع

 نأ وه فرتعا دقو .ويديفلا باعلأ بعل يف تقولا نم نيعم ردق ءاضق ةطاسبب هيلع
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 تاثيدحت ءارشل لاملا نم اًريبك اًقلبم قفنأ دقل) .اقلكمو .هل موزل ال ءاينايبص ناك رمألا

 ءيش لك لعفب دعو دقل .اهتاجايتحاب اًمامتها رثكأ نوكي نأب دعوو .(باعلألل تازيمو
 نم لزنملا ىلإ عراسي ناك .ةيلاتلا ةتسلا رهشألا يف .ئيسلا هكولس ضيوعتل رثكأو
 ,عوبسأ لك ةرم دورولاو راهزألا اهل ىرتشي ناك .اهلوصو لبق يهطلاب مايقلل لمعلا

 .كلذ بلطت نأ ىلإ اهرطضي نأ نود اهيمدق كيلدتب موقيو

 يأ .هب مايقلا هنم تبلط ام اًلعف لعفي مل هنأ الإ ؛اًدج رّدقمو ةياغلل فيطل
 .ريخألا ىفف .ةصاخلا ليصافتلا كلت لوبق بنجت دقل .ويديفلا باعلأ بعل نع فقوتلا

 .رشابم لكشب بعللا نع فقوتلاب اًدبأ دعّي مل وه

 .صخشلا سيلو ةلكشملا وه كولسلا نأ حيضوت نم دكأت

 تايصخشلا يوذ عم لماعتلا نإف ءءارفصلا تايصخشلا يوذ عم لاحلا يه امك

 كنكمي له نكل ءيبيبح ؛كبحي اباب" :راغصلا لافطألا عم لماعتلا هبشي ءارضخلا

 رضتس ةيبلسلا تاقيلعتلا نأ وه رطخلا "؟ةكيرألا ىلع ميرك سيآلا لوانت نع فقوتلا
 ةعرسب ةدوعلا لالخ نم ةلوهسب ةلكشملا هذه لح كنكمي نكلو .صخشلا عم كتقالعب

 درجم يفكي ال «ةلاحلا هذه يف .ةيباجيإ تاقيلعتو ةديج رابخأ هيدل يذلا صخشلا ىلإ
 ططخت ال كنأ لمعلا يف رهظت نأ ىلإ ةجاحب تنأ .ةدحاو ةلكشمب طقف متهم كنإ لوق

 .هلوقت امب طقف سيلو .هلعفت امب هتنأمط متت نأ بجي .هلايتغال

 !رمألا عبات مث ؛هيلع امتقفتا ام رركي نأ صخشلا نم بلطا

 نم ءاذل .مهل هلوقت ام اًمتئاد نوبتكي ال ءارضخلا تايصخشلا يوذ نأ تظحال دقل

 ناك اذإ .ةقيرطلا سفنب ةثداحملا امترسف دق امكنأ نم دكأتلل مهعم ققحتلا لضفألا

 ةلكشملا نأ مهفي هنأ نم دكأتف .ددحملا دعوملا يف ةقد رثكأ نوكي نأ ديرتو ليمز كيدل

 لعفلاب اًجعزنم تنك كنأ ةركف ىلع لصح دق نوكي امبر .تقولا طبض يه ةديحولا
 اماه وخلا وم
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 يف اهب فرصتن يتلا ةقيرطلا سفنب نوفرصتي فوس نيرخآلا نأ ضرتفن ام اًبلاغ
 امدنع اًّدج نيضماغ اونوكي نأ نكمي ءارضخلا تايصخشلا يوذ نألو .نيعم فقوم يأ

 اريثك مهنإف :ةيقيقحلا ةلكشملا نع ثدحتلا نوبنجتي ام اًيلاغو نيرخآلا ىلإ نوثدحتي
 صقل لإ اًذبأ نوهحتر ل مهإ وح وش نع اذ ف دمت كنا ةركف لع نولضميام

 ضار ريغ نوكت نأ نكمي يذلا امف .اًضيأ كلذ لعفت مل كنأ نوضرتفي كلذل ,ةرشابم
 ؟هنع

 رييغت نع ثدحتن نحن .رمألا اعباتو .ةلكشملا ةيهام لوح اًعم امكقافتا نم دكأت

 ءارضخلا تايصخشلا ووذ لواحيس .ةداعلاكو .كولسلا نم ديدح طمن قلخو ام ءيش

 .ءيش ال ...لعف قيرط نع ةلكشملا لح

 !ثدحي ال كلذ نأ نم دكأت

 دقتعتو ريمضلا بينأتب رعشت دقف ءكلذك كنأ دقتعأو ءاناسنإ تنك اذإ :ةصالخلا

 ىدحإ عم تلداجت امدنع تابسانملا ىدحإ ركذتأ .ةدشب رضخألا صخشلا تفذع كنأ

 نأ وه اهلعف در ناك .هلعف اهب ضرتفي ناك ام لعفت مل ءييأر يف ءاهنأل تافظوملا
 ل1 ذح ىنلألا اذه نع افق لح اهدتع" يموت كلذل ةكيتن لمكت ملو ءاّمامت تراهنا

 اهنأ وتلل تضرتفا دقل .ةددحملا ماهملا هذهب مايقلا العف اهنم بلطأ مل يننأ حضتا

 .اهب انأ ترظن يتلا ةقيرطلاب ءايشألا ىلإ ترظن

 تبكترا دقل .لاعف ريغو ةربخلا ليلق اًبردم تنك تقولا كلذ يف هنأ فرتعأ نأ يننكمي

 امدنع اًبضاغ تحبصأو يتراظن لالخ نم فقوملا ىلإ ترظن ينأ وهو اًيكيسالك أطخ

 نم ديدشلا لجخلاب :ترعش ءاقحال كلذ .تكردأ امدنعو :لخآ اًئيش اهتراظن ترهظأ

 ليوط تقول .يتلباقم بنجتل تارملا ىدحإ اهقيرط تريغو ةياغلل ةنيزح تدب .يسفن
 هديجي ام تلعف دقف يه امأ .اهل اًعادوو اًبحرم درجم نم رثكأ لوق ىلع تأرجت داكلاب

 .داتعملا نم لقأ لمعي تماقو تعجارت دقل :ءارضخلا تايصخشلا ووذ

 اذ
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 امدنع مهربخت ةبيرغ ةسداس ةساح ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم ريثكلا ىدل

 هذه لعفت مل .هراسم نع رمألا جرخ انه نكلو .ربكأ ةلوهسب ءايشألا ذخأل تقولا نيحي

 ةطاسبب تلغتسا دقل .يددرتو يبنذب ترعش اهنأل «قالطإلا ىلع اًبيرقت اًئيش ةأرملا

 دؤت مل اهنأل اهحيرست مت .ةياهنلا يف .اًمامت اهتدقف دقل .رمألاب تالفإلل ئيسلا يريمض

 .ةلكشملا عم لماعتأ مل يننأل يريدم لبق نم ةديدش تاداقتنال ٌتضرعتو اهتفيظو

 ةجلاعمب مق .اًريثك دعتبت ءايشألا عدت ال .هتبكترا يذلا أطخلا سفن بكترت الأ دكأت

 يوذ ىلإ ىتح ؛ةيبلسلا تاظحالملا حضوأو فق اذل .تقو كانه لازي ال امنيب ةلكشملا

 «كلذ لبق نكلو ؛قرزألا صخشلا ىلإ تاقيلعتلاو تاظحالملا ميدقت ةيفيك

 ؟كرذحأ انأف

 فرعت كنأ نم دكأت «كبرب «قرزألا صخشلا ىلإ ةيبلس تاقيلعت ميدقت لواحت نأ لبق
 ام طبضلاب فرعي قرزألا صخشلا نأ مكركذأ نأ يل اوحمساو .هنع ثدحتت يذلا ام

 نأ نم دكأت اذل .هفرعت امم ريثكب لضفأ ليصافتلاب ةفرعمو مامتها هيدلو هب ماق

 يلاتلا مسقلا لوانتي .كلقع يف ةركفلا كيتأت نأ ىتح لبق ةزهاج كب ةصاخلا قئاقحلا

 ليصافت ةفرعم يف لثمتت انه ربكألا ةمهملا نكلو :تاظحالملاو تاقيلعتلا ميدقت ةيفيك

 .تاظحالم وأ تاقيلعت يأ ميدقت لبق ثدح ام

 نيرخآلا صاخشألا نم ديدعلا عم ءايشألا نم ققحتت نأ ةديج ةركف نوكت دق

 نوكيس .اهنومدقي يتلا قئاقحلاو نولوقي ام قيثوتب موقتو ةيضقلا يف نيكراشملا

 هيدل نوكيسو ,صخش لكو ءيش لكب دهشتسيو سبتقي نأ قرزألا صخشلا ناكمإب
 لعف دق هنأ يف ببسلا وه اذه ةياهنلا ىفف ؛اًحيحص ناك هلعف ام نأ ىلع ليلد اًمئاد

 عون نولكت لدق امامح كدت نم نك اع ذل هب ماق امل ءاًنطاخ رمألا ناك ىل ذإ .كلذ
 .عامتجالا
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 .ةباتك لكش يف كلذ نوكي نأ لضفيو .ةلصفمو ةددحم ةلثمأ مدق

 ءطبب لمعت كنأ دقتعأ" لثم ةماع ت تارابعب يتأت نأ ةيافكلا هيف امب اًديج سيل هنإ

 ؛ال مأ اقحم تنك اذإ مهي ال .ةياغلل ةماع ةقيرط هذه "؟عرست نأ كنكمي له ؛ديدش

 ةيسنلاب ءطبب ؟كلذ ددحي نمف ..اًييرقت د اًنيش ينعت ال "ديدش ءطبب لمعلا" ةرابعف

 ؟|انامل

 ذل

 لثم ءايشأ لوقت نأ كيلع .ةلصفمو ةقيقد ةلثمأ ىلإ ةراشإلا وه هب مايقلا كيلع ام
 ىتلا تاريثأتلا فضأ مث ."ةعاسلا فصنو ةعاس ةرشع تس ريخألا عورشملا قرغتسا"

 ١ تسلا تاعاسلا كلت نع ليمعلا نم موسرلا ليصحت اننكمي ال" :رمألا اذه اهثدحأ

 > 16.5) اًرالود 4125 رادقمب نآلا ضفخنا دق حيرلا ن أ ينعي امم ءفصنو ة ةرشع

 .(اهاضاقتت يتلا موسرلا تناك اِّيأ وأ «ةعاسلا يف اًرالود 0

 هذهب اهمدقتس تنك اذإ امأ .رابتعالا يف قرزألا صخشلا اهذخأي دق ةلاسر هذه

 يه هذهف :قرزألل ةبسنلاب نكلو ءاَدبأ حجنت نلف ءرفصألا صخشلا ىلإ ةقيرطلا
 17 0 :ةيليصفت تاظحالم بلطتي رمألا نأل اًرظنو .ةياغلل ةمئالملا تامولعملا

 .اًيوتكم ءيش لك نوكي نأ ىلإ جاتحت .طقف ةثداحم يف اهميدقتب موقت نأ ةرطاخملا

 رمألا قلعتي امدنع ةقثلا مدع نم ةنيعم ةجرد مهيدل ءاقرزلا تايصخشلا ووذف

 رثكأ اًيتاقلت ةيوتكملا ةملكلا حبصت ذإ ؛مزاللا نم رثكأ نوثدحتي نيذلا صاخشألاب

 .مهنويع يف اقدص

 بلطت ال اًضيأ اذاملو .ءيش لك نم اًديج ققحت نكلو .هلوق ديرت ام بتكا اذل
 قرزألا بردملا عم كئاقل زجح لبق ماقرألا نم ققحتلا رخآ صخش نم عقاولا يف

 ؟ءيطبلا

 .اًديج اًضعب امكضعب نافرعت ال امتنك اذإ اًدج يصخش لكشب ثدحتت ال

 ةرتفلا يف اًيصخش نوكي نأو اًحتفنم نوكي نأ رضخألا وأ رفصألا ريدملل نكمي
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 فسلاو :ةيسصلا ةيبلسلا تاظخاللا هع عيدقتل ظلامقم ركع انتحتلا قريت: فلا

 صخشلا ماق اذ ةئاعلل اًثيلنت مهلكق در نركتس عيستا ميضأ نوفرتي مهتإ :طيسن
 ةقيرط أوسأ يه هذه نأ ديب .الوأ مهعم رومألا فيطلت نود دقنلا ىلإ ةرشابم زفقلاب

 هديرت يتلا ةقيرطلاب عمتسي نلو طقف كشلا هؤلميس ذإ .قرزألا صخشلا ىلإ لوصولل

 لثم هيدل ناك اذإ) .صخشلا ىلإ ةيبلسلا ةجيتنلاب ةقرولا ررميو ءسلجيو «عامتجا
 قاروأ عيمج لوح ناريجلا دحأ ىلإ تاظحالم ءاطعإب قلعتي رمألا ناك اذإ .ةقرولا هذه

 هجوتي ىهف .ءايشألا ليمجتب موقي ال رمحألا صخشلاف .(اهّدعب موقي نأ هنم بلطيو
 كلمع نأب كرابخإ يف ةلكشم يأ هجاوي نل .ةداع وهف .هديري ام وأ هدصقم ىلإ ةرشابم

 نأ يف لمأي ناك هنألو ؛عورشملا ريخأت هل ةبسنلاب نكمي ال .ةيافكلا هيف امب اًديج سيل
 اًمعزنم نآلا حبصأ دقف .ةياغلل اًرخأتم سيلو مويب كلذ لبق ءيش لك نم ءاهتنالا متي

 .ةياغلل

 قئاقحلاب مزتلا

 ىلإ ةجاحب تنأف .هعانقإو قرزألا صخشلا عم ةيلاعفب لصاوتلا يف بغرت تنك اذإ
 ةيبلس ءايشأ لوق نأشب بنذلاب روعشلا اهيف ًادبت ةرم لك يف .ةسوملم قئاقحب كسمتلا
 .اقح هلوق لواحت امع لءاستيس .هكبرت كنإف ؛هل كريدقت ىدم نع ثيدحلا يف أدبتو
 فيطلتل كتالواحمب عدخني نلو ؛هميخضت بجي انألاب دئاز روعش يأ هيدل سيل ىهف
 .قئاقحلاب كسمت كلذل .لعفلاب كيدل يتلا تاداقتنالا ليمجتو

 و

 ديدعلا عساو قاطن ىلع مدختسّد يتلا :ةريهشلا شتيودناسلا ةقيرط مدختست ال

 دقل") ةيبلس ةلاسر ىوحف فيفختو ليتفلا عزن لجأ نمف .ةداقلاو نيريدملا نم

 ,"ددحملا تقولا يف اهميل.دتب مقت مل" "لاما انتفلك دقل" ,"ءالمعلا نم ريثكلا ترسخ

 ةيباجيإ ءايشأ لوقت نأ اًضيأ كيلع بجي ؛("لابقتسالا يف لكيام عم اًحقو تنك دقل"
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 ءيش دجوي ال اًنايحأ" :"حيحصلا ءيشلا لعفت ام ةداع" ." مرتحم فظوم تنأ ")

 .("اًريثك كب بجعم انأ" ."قالطإلا ىلع ئطاخ

 دحأ ال هنأ يه ."موللاو حيدملا" ما ةكورجملا لق شتروهنإعلا ةقيرط و ةلكشلا

 ريغ اذه نوكيس «قرزألا صخشلل ةبسنلاب ؟لوقت نأ اقح ديرت اذام .كتلاسر مهفي

 ةيقئالع تناك كتلاسر اهب تمتتخا يتلا ةيباجيإلا تاقيلعتلا نأل ء.صاخ لكشب موهفم

 ءكقيدص نوكيل انه اًدوجوم سيل هنأ ركذت .ةينهمو ةفرتحم تسيلو ؛ةيفطاع امبرو
 .كلذ نع ثدحتلا نم دكأت .ام لمعب مايقلل دوجوم هنإ

 لثم تاملك مدختسا .نيسحتلل تاحارتقا يأ هيدل ناك اذإ امع لاؤسلا يف ددرتت ال

 داتعا ىتلا ةغللا مدختسا ةطاسبب ."ةعباتملا"و "ليلحتلا"و ,"مييقتلا"و ,"ةدوجلا"

 .ريثكب لهسأ لكشب ذئنيح هل لصت فوس .اهيلع

 .قيقدو لصفم ىوتسم ىلع داضملا باوجتسالل اًدعتسم نك

 نأ يقطنملا نم ديكأتلاب .روفلا ىلع هلوقت امب قرزألا صخشلا عنتقي نل عبطلاب

 هجاوتس كنأ نم رطخ كانه نكل .هتلق ام لوح ةلئسألا ضعب حرطل ةصرفلا هحنمت

 دقو .همييقت يرجي يذلا تنأ كنأ رعشت كلعجتس يتلا ةداضملا ةلئسألا نم ةعومجم

 .اهتمدق يتلا تاقيلعتلا نم ءزج لك ةلئسألا يطغت

 لاقُي نيأ" ."؟اذه بسحت فيك" ,"؟اذه لاق نم" :"؟كلذب تملع فيك"

 هذه ىلع روثعلا ىننكمي ال اذامل" ,"؟ةقيرطلا هذهب رمألاب مايقلا بجي هنأ ديدحتلاب

 هذه يئاطعإل نآلا ىتح ترظتنا اذامل" :"؟انيدل ةييوساحلا ةكبشلا ىلع تامولعملا

 دقعلا ىه نيأ" ,"؟كلذ معدت يتلا قئاثولا ىلع ةرظن ءاقلإ يننكمي له" ,"؟تاقيلعتلا

 ةعاس ةرشع تس ةفاضإ اننكمي ال هنأ نم دكأتم تنأ له" ,"؟انريتاوف مظني يذلا

 عبرأ ذنم اليمع ركذتأ ؟لبق نم اذه ثدحي ملأ" :"؟ةروتافلا اذه ىلإ ةعاسلا فصنو

 "..ناك تاونس

 ىدم ررقت نأ ةطاسبب كيلع بجي كلذل .هتلئسأ عيمج نع ةباجإلا نم نكمتت الدق
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 ىلإ دع ؛لاحلا هيلع ام وه طقف اذه" :لوق اًمئاد كنكمي .هيلإ لغوتت نأ ديرت يذلا قمعلا

 ظافحلا ديرت تنك اذإ لقألا ىلع ءهب مايقلا كنكمي ءيش أوسأ وه اذه نكلو ."نآلا لمعلا

 .ليصافتلا عبتت مل كنأ وه اهنيح هتيثأ دق نوكت يذلا ديحولا ءيشلاف .هتقث ىلع

 .ريصق تقوب كلذ دعب رمألا عباتو هتلق ام راركت هنم بلطا

 ءادبإو ميدقت ةلأسم راثت ام اًبلاغ ,ةدايقلا لوح تارمتؤم وأ تاودن دقعب موقأ امدنع

 انهيجوتب انرعاشمل حمسن اننأل «ةياغلل دقعم عوضوم هنإ .تاقيلعتلاو تاظحالملاو ءارآلا

 مدقأ ءءاقرزلا تايصخشلا يوذ ىلإ ةبسنلاب نكل .(!اهاقلتنو) تاقيلعت مدقن امدنع

 ام راركت كيدل قرزألا فظوملا نم بلطا .ىرخأ ناولأل اهتيطعأ يتلا اهسفن ةحيصنلا
 اهتبار كلا دال نيكج عمور ار نقلنا يراعي 2| ىلإ ةعاحي لا هيلع اهتقدلا
 .اهتعمسو

 نم نكل ءرخآب وأ لكشب اًيفرح ءيش لك راركت ىلع اًرداق نوكي نأ اًدج لمتحملا نم
 ةيلمع يف اًضماغ تنك اذإ اًمامت رابتعالا يف ةلاسرلا ذخأي مل هنأ اًضيأ اًمامت لمتحملا

 فرعي ام راركت هيلع بجي هنأ مهفي هنإ .امكتقالع ةيامح يف اًدج اًصيرح وأ اهميلست
 وأ كتاظحالم نأ دقتعي نأ هسفن وه سيل اذه نكلو .هلوقي هعمست نأ ديرت كنأ

 .ةمئالم وأ ةماه تناك ةيبلسلا كتاقيلعت

 يذلا عورشملا نأل اًرظن .رداغ يفخ خف وه رخأتملا عورشملل هتيطعأ يذلا لاثملا

 ةدوجلاف .اهكلتمي هنأ ليمعلا دقتعي ىتلا ةميقلا طقف هل ءالمعلا دحأ ىلإ هميلست متي

 ىلع لصحن نلف -قرزألا صخشلا ريياعمل اًقفو- نيلمهم انك اذإ .ةيمهألا ةياغ يف يه
 فيكف ؟ةدوقفملا تاداريإلا انفلكت فوس اذامف .ليمعلا اذه نم تابلطلا نم ديزملا

 ىلع ؟هسفن جتنملا نم ةيمهأ رثكأ اهرابتعاب ديعاوملاب مازتلالا ةقد ردقت نأ كنكمي
 .ةيقطنم ريغ ودبت كتاضارتعا لعجي نأ قرزألا صخشلل نكمي ءيقطنملا ىوتسملا

 رمألا عبات ؛.(باوص ىلع كنأ رعشت طقف سيل) باوص ىلع كنأ ملعت تنك اذإ نكلو

 .حيحصلا راسملا ىلإ هتدوع نم دكأتو اًقحال
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 !ةقيرطب لضفأ لهفلاو ف رغتردناا نامكلل نفسو نح اظاقتنا: نسنفلا اذن :ةسضالكتلا

 هلك رمألا نإف كلذل .كلمع ةقاطب يف قومرم بقل ىلع كلوصح درجمل هيأر ريغي نلو

 .ةياغلل ديج لكشب كبجاو ءادأب قلعتي

 عا مل

 صخشلا لعج بعصلا نم نوكي دق هنأ نم مغرلا ىلع هنأ اًضيأ ركذتت نأ بجي
 ركذت .نيرخآلا داقتنا يف ةلكشم هجاوي ال هنأ الإ .,تاقيلعتلاو تاظحالملا ىلع دري قرزألا

 كئاطخأ ىلإ ريشي نأ حجرملا نمو ءرخآ صخش يأ اهبكتري يتلا ءاطخألا لك ىري هنأ

 .تأطخأ وأ تلشف كنأل طقف نكلو «ماقتنالاب موقي هنأل سيل .اهعقوتت ال امدنع
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 ؟رمألا حجني اذاملو مغانتي نم
 اهلاكشأ لضفأ يف ةعومجملا تايكيمانيد

 لضفأ ءاشنإل ناولألا عيمج نم نوكتت نأ بجي ةعومجملا نأ يه ةرصتخملا ةباجإلا
 صخشلا يتأي .نول لك نم واستم ددع انيدل نوكيس «يلاثم ملاع يف .ةنكمم ةيكيمانيد
 :لمعلا لك ادا تضخألا لع نيفتتو «رارقلا رمحألا ذختي امنيب «ةديدج ةركفب رفصألا

 سيل .لاحلا يه تسيل هذه نكل .ةزاتمم اهنأ نم دكأتلاو جئاتنلا مييقتب قرزألا موقيو

 عم لضفأ لكشب بسانتت بصانم يف ءارفصلا تايصخشلا يوذ دجن نأ ردانلا نم

 بلطتت ةفيظول لوصولا نم اونكمت .تالاحلا أوسأ يف ءوأ ؛ءارمحلا تايصخشلا يوذ

 نوسلجي نيذلا صاخشألا ىلع ةلثمألا نم ديدعلا كانه .عقاولا ىف .قرزأ اكولس لعفلاب

 تابلطتملا ىلإ نورقتفي مهنأ ةقيقح يف نمكي ريسفتلا نم ءزجو ؛ةئطاخلا يساركلا ىلع
 يتلا ةعفادلا ىوقلاب ةقالع هل اذه لك كلذ ىلع ةوالع .مهفئاظو عم لماعتلل ةيساسألا

 دقو «ةفلتخم ءايشأ ةطساوب نوزفحتي نوفلتخملا صاخشألاف .سانلا فلتخم ىدل

 عوضوم اذه نكل .ةددحم فقاوم يف يساسألا مهكولس نع اودعتبي نأ يف كلذ ببستي

 .باتكلا اذه يف هلوانتأ اًئيش سيلو اًمامت فلتخم

 ضر نأ كنكبي انه: ةدلاكلا ةزوبصلا لإ زلتا ؟كقيرف: يوك :كتعمي كيكأذإ

 تنك اذإ .اهريغ نم ةمءالم رثكأ نوكت ةنيعم تاعومجم اذامل مهفلا ةلهس ةقيرطب

 .ءدبلل اًديج اًناكم اذه نوكي دقف ,كقيرف يف ءاضعأ نييعتب موقت
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 اهضعبل ةلمكمملا تافيلوتلا
 لكاشملاو ماهملا وحن ةهجوم

 نم ريثكلا كانه :ىرخأ ةرم .اًعم فلتخم لكشبي ةفلتخملا ناولألا لمعت ؛نورت امك

 هكولس طمني ةفرعم هيدل ةعومجملا يف دحأ دجوي ال هنإ لوقن انوعد نكل ,تاءانثتسالا

 ناصخش لمعي نأ اًمومع لهسلا نم ءلاثملا ليبس ىلع .يتاذلا يعولا ىلإ رقتفي يلاتلابو
 .ةعرسلا سفنب نالمعيو عاقيإلاب روعشلا سفن مهيدل ناك اذإ اًعم

 ةيعيبطلا تافيلوتلا

 نأ نكمي رضخألاو قرزألا نأ ىرن نأ اننكمي ؛هالعأ يحيضوتلا لكشلا ىلإ انرظن اذإ

 ديكأتلاب .امهنم يأ نم دهجلا نم ريثكلا لذب نود «ةبسانم ةفيلوت وأ ةعومجم انوكي
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 ريكفتلاو ءودهب سفنتلا ىلع اًضعب امهضعب ةردق يف امهسفنأ ىلع نافرعتي فوس
 امهنم دحاو لك نإف «نييئاوطنالا نم امهيلك نأ اميو .ام ءيشب مايقلا لبق نيترم
 اقلحيو ءاوهلا يف اًعالق امهنم يأ ينبي نل .ةقاطلا سفن اهنإ .رخآلا عم نامألاب رعشيس

 نارعشي ال امهنإ ,ةيعقاوب ضرألا ىلع امهمادقأ ءاقبإ نالضفيس امهنكل ءلايخلا يف
 نادجي دق .ديكأتلاب .ءايشألا يف قمعب سامغنالاب امهسفنأل ناحمسي امهنكلو طغضلاب
 ةسوردم اهناذختي يتلا تارارقلا نوكت نأ حجرملا نم نكلو «تارارقلا ذاختا يف ةيوعص
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 .اديج

 يضملاو عارسإلا امهالك ديري ثيح «ةسالسب اًعم رفصألاو رمحألا لمعي «لثملابو
 امهالك .فلتخم لكش طقف .ةقاطلا نم عونلا سفن اًضيأ انيدل انه .اًمئاد اًمدق

 تاملكلا ىلع روثعلا ةلوهسب امهنكمي ءديج ثدحتم امهيلك نألو ,حتفنمو يوق
 فوس راوحلا نكل .ةثداحملا يف فلتخم زيكرت امهيدل نوكيس .ديكأتلاب .ةحيحصلا

 يوذ نم نوكتملا قيرفلا موقيس .اًعيرس ركفيو ةيلاع فادهأ عضي امهنم لك .رمتسي

 امهنم لك نوكي امنيبو :ةيلاع ةعرس يذ عاقيإ عضوب ءارمحلاو ءارفصلا تايصخشلا

 .ةميظع ءايشأ قيقحتل مهلوح نم ءالؤه نازفحيس امهنأ الإ ؛هديري ام نأشب اًمضاو

 :ةياغلل راثرث هنأ ىلع رفصألا ىري نأ نكمي رمحألا نأ ةقيقح يف يدحتلا نمكي امبر

 امدنع طقف امهالك فقوتي فوسف ءديج عمتسمب سيل امهنم اّيأ نأل اًرظن نكلو
 .كلذ امهبساني

 اهضعبل ةلمكملا تافيلوتلا

 لك زيكرت ىلع ًءانب تافيلوت وأ تانارتقا لمعو رخآلا روحملا ىلإ رظنلا اًضيأ نكمملا نم
 يوذ نأ دكؤملا نم .ماهملا وحن هجوم امهالك ءارمحلاو ءاقرزلا تايصخشلا ىوذف .نول

 ءاهسقن ةيلمعلاب مهمامتها نم رثكأ ةجيتنلاب نيمتهم نونوكي ءارمحلا تايصخشلا

 مهنكل ؛ةجيتنلا لهاجتو ةيلمعلاب رثكأ مامتهالل ءاقرزلا تايصخشلا ىوذ ليمي امنيب
 اًدودحم اًنقو يضقيو لمعلل هسفن سركي امهالك .ةغللا سفنب لقألا ىلع نوثدحتي

 امهنإ .ءادغلا تقو يف امير ءانثتساب ؛لزنملا نيسحت ىأ مدقلا ةرك نع ثيدحلا يف طقف
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 ومسألا نهتنشلا ناق قران نمآلا انهنك اذإ :ةديج ةقيرطن انفع اههضعم عةلطكو

 .حاجنب ةدايقلا لجأ نم بولطم امهالك .لمارفلا وه قرزألا امنيب ءنيزنبلا ةساود وه
 .هسفن تقولا يف نيتساودلا الك ىلع طغضن الأ ةركفلا

 .ءارفصلا عم ءارضخلا تايصخشلا يوذ عضو يف قطنملا ضعب كانه «لثملابو

 :رخآلا هاجت ملوح نوكذت مهتم الك نكل :اقلتكم هي لمعي يذلا عاقيإلا نوكيس

 رومألا ذخأي نأ امهدحأ بحي امنيبو .نومهمو مامتهالل نوريثم سانلا نأ دقتعي امهالك
 حمسي فوس .اًهباشتم اًريكرت ةلوهسب نودجيس .عاتمتسالا رخآلا بحي .ةطاسيب

 نكمي .عمتسي رخآلاو ؛ثدحتي امهدحأف .ديري امك ةريبك ةحاسم ذخأب رفصألل رضخألا

 ةعاربلاب ءارضخلا تايصخشلا ووذ عتمتي ؛كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ديج لكشب رمألا ريسي نأ

 ةبوعص اًنايحأ نوهجاوي نيذلاو ءاليلق ءارفصلا تايصخشلا يوذ ايريتسيه ةئدهت يف

 لمعلل ٍفاك تقو صيصخت يف اولشفي نأ يف رطخ كانه ؛عبطلاب .نيئداه ءاقبلا يف

 مهنأب مهلوح نم صاخشألا رعشي دق .ةياغلل ديج تقوب نوظحيس مهنكل ءهسفن

 يف ةبوعص دجي دق امهالك نأل اًرظنو .يلعف ءيش يأ نومدقي الو اًعتمم اًنقو نوضمي

 .لاملا نم ريثكلا مهحنم بنجت اًضيأ ديجلا نم نوكي دقف "ال" لوق

 ةبعصلا تافيلوتلا

 نيرداق انوكي نل امهنأ ىنعي ال اذه .ةياغلل ناتدقعم ناتفيلوت كانه ,هسفن تقولا يف

 دحأ .رابتعالا يف اهذخأ بجي تابقع كانه نأ ديكأتلاب ىنعي اذه نكل ءاّمم لمعلا ىلع

 نالعافتيو اهب نالمعي يتلا قرطلاب اًيتاذ اًيعو رثكأ امهالك حبصي نأ وه ةنكمملا لولحلا

 .يلاتلا يحيضوتلا مسرلا ىلإ رظنا
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 يايلحت :قرزألا نميهم :رمحألا
 ىبلسلا يباجيإلا ىبلسلا يباجيإلا

 يداقتنا دهتجم يزاهتنا ةدارإلا يوق

 ددرتم نيصر مراص لقتسم

 قفألا قيض رباثم يساق حومط

 خبوم يجهنم ددشتم لاعف

 نزتم : رضخألا مهلم :رفصألا

 يبلسلا يباجيإلا ىبلسلا يباجيإلا

 ديبع معاد بعالتم مهلم
 ددرتم بذهم لاعقنالا عيرس نفحتم

 عناخ مودخ طبضنم ريغ سمحتم

 عبات ةقثلاب ريدج ا سكاشم عدبم
 قرخأ دودو ا ينانأ حتفنم

 دومعلا رهظُي امنيب .هسفن يف صخشلا اهاري ىتلا ءايشألا نميألا دومعلا ضرعي

 نوكت نأ لمتحملا نم .ةاتاوم لقأ فورظ يف هكاردإ ماتلا هضيقنل نكمي فيك رسيألا
 ءامللا [يكم كحل كفنكو ةلئاقتل طققا ةياعلل ةلعما ام اظكن# نأ تهمس دف

 رمألا دمتعي ؟ئطخملا نمو قحملا نمف .اهلوقيل ةقيشلا ءايشألا نم ريثكلا هيدلو ةياغلل
 .هلأست نم ىلع

 ةيباجيإلا ةروصلا ربعت .ماتلا هضيقنو نول لك نيب لعافتلا يف ةلكشملا نمكت

 نكمي فيك نع ريبعت يهف ةيبلسلا ةروصلا امأ .هتاذب صخش لك روعش ةيفيك نع
 ١ .ةفلتخم ءايشأ ىرن انلك .هب روعشلا نيرخآلل

 ةيقيقحلا لكاشملا

 .ام ةلكشم لحل اًعم رضخألاو رمحألا صخشلا عضو ةياغلل بعصلا نم نوكيس

 :ةيادبلا يف .اًعيرس لكاشملا أشنت فوسف .لاعفلا نواعتلا ىلع دمتعت ةمهملا تناك اذإ
 يذلا ءرمحألا نوللاب نروق ام اذإ ةصاخ «ةياغلل لاعف ريغو ىبلس صخش وه رضخألا

2069 



 هيف دقتعي يذلا تقولا ىفف .تاميلعتلا عمسي نأ لبق ىتح رومألا يف عرشيو أدبي

 ىووذ نوكي :مهرودب اوموقي نأ ريبكلا ءبعلا ليبق نم هنأ ءارضخلا تايصخشلا ىوذ

 .مهرمأ نم ةلجع يف لعفلاب اوؤدب دق ءارمحلا تايصخشلا

 لوح ةرمتسملا رضخألا صخشلا ىواكشل ةدشب اًدقتنُم رمحألا صخشلا نوكيس

 نيعل ىناودع وه رمحألا صخشلا نأ رضخألا دقتعيس ,؛هسفن تقولا يف .لمعلا مجح

 :ماع لكشي ذإ .رمألا حجني دق ةبسانملا فورظلا لظ يف ءكلذ عمو .اًدبأ عمتسي ال

 ديج لكشب لمعي هنإ .هتوق ةطقن ىه هذه .نواعتلل اذهتسم رضخألا صخشلا نوكي

 نكمي كلذل .اًبلاطم هنوك نم رثكأ يباعيتسا هنأل نيرخآلا صاخشألا نم ديدعلا عم

 ,رماوألا ءاطعإ بحي رمحألا .رضخألا عم رمحألا عضو يف نيعم قطنم كانه نوكي نأ

 رماوألا ىقلت عم ةلكشم هيدل سيل نوكي ام ةداع رضخألاو

 رفصألا نم بلطُي نأ وه عيمجلل ربكألا يدحتلا نإف ءنوتسرام تايرظن ىلإ اًدانتسا

 ءامهيتيصخش لمع ةيفيكب ةيارد ىلع امهنم يأ نكي مل اذإ .اًعم لمعلا قرزألاو
 ىندأ نود ةمهملا يف رفصألا صخشلا سمغني ثيح .ةيادبلا نم تاشوانم ثدحتسف

 ام عمسي الو «تاداشرإ يأ أرقي ال هنإ .كلذب مايقلا ةيفيك وأ هب مايقلا بجي امع ةركف

 ريثملا عورشملا نع باهسإب ثدحتيس ثيح .ةيلعفلا ةمهملا ةفرعمل ةليوط ةرتفل يفكي
 يف ثحبلاو ةءارقلا يف قرزألا صخشلا أدبي ءرخآلا بناجلا ىلع امنيب .هل هميدقت مت يذلا

 .ركفي ؛اًبيرقت كارح الب .طقف كانه سلجي نكلو ةملك لوقي ال هنإ .ةحاتملا داوملا عيمج

 ىلع مهلباق نيذلا نيلمملا صاخشألا رثكأ هريتعيس «ةيحان نم ءرفصألا صخشلا

 صخشلا ثيدح نم الإ جعزني نل ,ىرخأ ةيحان نم «قرزألا صخشلا امنيب .قالطإلا
 .هلوح نم لصاوتملا زيزألا ببسب ا تحت نايلغلا يف ءطبب أدبيس .مئادلا رفصألا

 امدنعو .قالطإلا ىلع مامتها يأ قحتسي ال ,هفات راثرث درجم رفصألا نأ دقتعي هنإ

 نل فوس .هبناج ىلإ قرزألا صخشلا بسك عطتسي مل هنأ اًريخأ راسا كردي

 يهتنيس و :قرذألا نصخشلا نتقن:نأ لواحيش ,تالاحلا أوسأ يف .ثيدحلا نع فق

 لكو :ةضعتمم هوجو عم .ةصاخلا هتيواز يف امهنم ل سلجيس .ةثراك ىلإ رمألا 5
 .اًمامت ةفلتخم بابسأل بضاغ امهنم
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 .يتاذلا يعولا يف نمكي يقيدص اي لحلاو

 كلسا ء!طيسب رمأ "؟يمامأ يذلا صخشلا فرعأ نكأ مل اذإ لعفأ اذام اَذإ"
 !رضخألا كولسلا

 نلف ءطقف دحاو نول صخشلا ىدل ناك اذإ .عيمجلا ريسفتو ةءارق لهسلا نم سيل

 ام حضاولا نم نوكيس .باتكلا اذه ةءارقا نم ءاهتنالا درجمب هعم لكاشم يأ هجاوت

 .طقف رفصألا وأ رمحألا صخشلا ىلع فرعتت الأ ناكمب ةيوعصلا نم .هلعف كيلع بحي

 تنك اذإ امهفاشتكا لهسي نييلصألا ءاقرزلاو ءارضخلا تايصخشلا ووذ ىتح نكل

 .هنع ثحبت يذلا ام فرعت

 طقف دحاو نول مهيدل رشبلا نم طقف 590 ىحن نإف ءايئاصحإ ءاقباس تركذ امك
 ىلع ؛ةعبرأ هيدل دحأ ال .ةثالث ىقابلاو ءنانول مهيدل 8090 وحنو .مهكولس يف رهظي

 .اهمدختسأ ىتلا ةادألا عم سيل لقألا

 عبتت ام ٌةداع .نانول مهيدل نيذلا صاخشألا ىلع فرعتلا اًيبسن لهسلا نم هنأ امك

 دقل .دحاو صخش يف ةتحب ةسكاعم تافص ىلع روثعلا نكمي هنأ ءعبطلاب ,ثدحي

 ؛اذه يف أطخ دجوي ال .ءاقرز /ءارفص تايصخش نوكلتمي نيذلا سانلا نم ريثكلا تلباق

 ازمحألا وللا تاذ تادصخقلا وه اقح ف ولام يقي وهام نكلو .اًعويش لقأ طقف هنإ

 .كلذ ببس فرعأ الو .رضخألا

 ةعانص يف ةكرشل لمعت ةطسوتم ةريدم تناك ةأرما تلباق ءتارملا ىدحإ يف

 ةديدش تناك هسفن تقولا يف اهنكل ءاهبولسأ يف ةيوقو ةمساح تناك .تارايسلا

 جئاتنلا ضعب رمألل ناكو «نييقيقح - اهيفظومب اهمامتهاو اهتياعر تناك .مامتهالا

 ناك .ةريبك ةعرسب اهباصعأ دقفت نأ نكمي ناك .ىرخأ رومأ نيب نمف .ةبيرغلا
 لعفتس اهنإف ءاذه كردت نأ درجمب اهنإف ءكلذ نم مغرلا ىلع .ةياغلل اًداح اهخيبوت
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 اهنأل اقح ءوسلاب رعشت تناك .ررضلا حالصإو اهلاعفأ راثآ فيفختل اهنكمي ام لك

 ىلع ةرطيسلا عطتست مل هسفن تقولا يف اهنكل ءدارفألا فلتخم ىلع ةيساق تناك

 ينعي (رضخألاو رمحألا) اهتيصخش يف نيضراعتملا نينوللا نيب كاكتحالا اذه .اهسفن
 ْ .نايوكالا نم اذه ةنيرق' تناك اهنأ

 اذإ .ريسفتلا يف ةيوعص رثكأ اًمئاد نونوكيس ةثالثلا ناولألا ووذ صاخشألا امأ

 بيسم كلذ نوكي دقف :ةياغلل اًنعنض اًرمأ ةطنرخلا نع ام صخش ناكم:نيدحت ناك

 :ةكولس ندحتس اهوه ققؤلاو :ةاولأ ةتذلق نؤوَحو

 يذلا صخشلا ليلحت نم اًقح نكمتت مل اذإ اهمدقأ نأ يننكمي ةحيصن لضفأ نإ
 رضخنأ نضختش :كنأكو .كفرصت ةطاسبي .عامتسالا يف أدبتو كمف قلغت نأ يه هلباقت

 صخش مهف نوعيطتسي ال مهنأ نايحألا ضعب يف سانلا ينربخي .دكأتم ريغ تنك اذإ
 لاكشأ نم الكش رهظي ةياغلل يبلسلا صخشلا ىتح نكل .ءيش يأ لعفي ال هنأل نيعم
 ؛ريثكلا لعفي ال يذلا صخشلاب طبتري يذلا نوللا فرعت تنأ ؛ةلحرملا هذه يفو .كولسلا

 .عئاش قرزأ كولس اذهف
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 :ىباتكلا لصاوتلا

 ؟اًبصخش هتلباقم عيطتست ال امدنع ام اًصخش مّيقُت فيك

 طامنأ ةفلتخملا ناولألل نوكي ثيح .ةريثك ءايشأ نع ةباتكلا يف انيولسأ فشكي

 ضعبلا بضتقي امنيب :مهسفنأ نع ريبعتلل اًنقو ضعبلا قرغتسي .ةباتكلا يف ةزيامتم
 ريرقت- ينعملا صخشلا هبتك لوطأ يباتك جذومن ةءارقل ةصرف كيدل تناك اذإ .رخآلا

 نوكي ام اًيلاغ .هيف ضوختل ريثكلا كيدلف -ررحملا ىلإ باطخ وأ باطخ ىأ دومع وأ
 :ثدحتلا دنع مالكلا ليلق اًصخش تنك اذإ .بوتكملا مالكلا يف نوللا فاشتكا نكمملا نم

 .حيحص سكعلاو .كتاباتك يف كلذك نوكت نأ اًضيأ نكميف

 ام لالخ نم لمعلا كيلعف «ينورتكلإ ديرب وه كيدل يذلا ديحولا ءيشلا ناك اذإ
 .حيحص لكشب كسفن دعت نأ ديرت .ءالمعلا دحأ ةلاسر ىلع درت كنإ لوقن انعد .كيدل

 كاكتحالا نم عون يأ كانه له ؟يعقاو ىه له .ينورتكلإلا هديرب يف ةيانعب رظنت
 هذه لك ؟اليلق يوفع لكشب اًيوتكم ودبي هنأ مأ ءرصتخمو ريصق وه له ؟يصخشلا
 كانه .ةداعلاك .كحلاصل اهمادختسا كنكمي ةمهم تاراشإ يه ةريغصلا ليصافتلا

 .اهب ةيارد ىلع نوكت نأ بجي طامنأ كانه لازت ال نكلو ءتاءانثتسالا نم ريثكلا

 .رمألا هيلع ودبي نأ نكمي امل ةلثمألا ضعب يلي ام يف
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 1511011.70115501116111601114111611011.60114-1 : نم

 (1114550110600.1161(.211104: ل

 عامتجالا :عوضوملا

 !داعيم ا ىلع اًصيرح نك .ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف دغلا حابص عامتجا كانه
 كَ

 .حضاو ريغ رمألا ؟ةريبكلا فورحلا مدختسا هنأل ءنايتسيرك خرصي له ؟دقتعت اذام

 هرمأ نم ةلجع يف ناك امير .مهم عامتجالا تقو نأ ىلع ديكأتلا طقف ديري ناك امبر
 شعهدني دق ينورتكلإلا ديربلا ىقلتي يذلا صخشلا نأ همهي ال .ام ناكم ىلإ اًبهاذو
 رمحألا صخشلا ملقأتي نأ نكمي ءداتعم وه امك .ةريبكلا فورحلاو داحلا طمنلا ببسب

 .اًحضاو نوكي نأ طقف دارأ دقف !كسفن كلامت .كلذ عم

 قرطلا ىدحإ نوكت دق .زجومو ريصق لكشب !روفلا ىلع درلاب مق ؟كفرصت نع اذام
 ."اًنسح" :درلا ةطاسبي ىه

 11511411. 0115501101611160111111116011011.60111 :نم

 017104. (1714550110600.1161: ىلإ

 عامتجالا :عوضوم ا

 هيسال نأ تيأر ؟ةيضام ا ةليللا ىف ةارابم لا ف تنك له ؟نيلعفت اذام !انيس ءابحرم

 نع فقوتأ نل ىننأ اهنيح ٌتدقتعاو .هسفن ىلع هبورشم بكس دقل .كانه ناك

 اننأ تركف .ةبسانم اب .كوبسيف ىلع اهتعضو ىتلا ةروصلا نم ققحت ! كحضلا
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 نكمم ا نم ناك اذإ ءادغلا لبق دغلا حابص ليمعلا كلذ نع ثدحتنو سلجن نأ نكمي

 ؟ةيسانم ةرشع ةيداحلا ةعاسلا له .كل ةبسنلاب

 ءاقللا ىلإ

 يتسيرك

 1ع1511411.70115501116111601111/1116011011.60111-1 : نم

 (1114550110600.1161(.01114: ىلإ

 عامتجالا :عوضوم ا

 .يه اه ءلاح يأ ىلع .ةروصلا قافرإ تيسن دقل ءهوأ

 يتسيرك

 ةطيسبو ةيوفع ةقيرطب مهسفنأ نع ءارفصلا تايصخشلا ىوذ ربعي «ةباتكلا يف ىتح
 ظحال .ةيصخشو ةيدو رومألا ىلع ظافحلاو صصقلا ةكراشم نوبحي مهف .ةياغلل

 هيلع ءوضلا طيلست بحي كحضم رمأ .هبارشو نيكسملا يسال لوح ةيعامتجالا ةرثرثلا
 .كهابتنا بذجل

 مدعي رعشيس الإو درلا يف لشفت ال نكلو .عرستلل ةحاح كانه تسيل ؟كدر نع اذامف

 تكحض كنأ هل ركذاو ةكحضللا ةروصلا ىلع هركشت نأ سنت الو .اضيأ اًمدو نك .نامألا

 ....هتصق ىلع
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 1511411.101155011001641116011111111011011.60111-121 : نم

 (1116550110060.116(.1114 1 : ىلإ

 عامتجالا :عوضوملا

 لازي ال رمألا نأ لمآ .ةرشع ةيداحلا ةعاسلا يف اًدغ عامتجالاب كركذأ نأ طقف تدرأ

 ضعب رضحأسو !انتوهق عم اهلوانتل ةفيطل ةفيفخ ةبجو رضحأس .كل اًبسانم

 .تيبلا ف عونصم ا ةفرقلا كعك

 !نايتسيرك .تايحتلا بيطأ عم

 ديربلا اذه حيقنتو بيذهتب نايتسيرك ماق حجرألا ىلع .ةيصخش رثكأو ةنويل رثكأ ةجهل

 رظنُي نأ نكمي .هيف لدجلل ريثم ءيش دوجو مدع نم دكأتلل ءبسانم لكشب ينورتكلإلا

 ىلإ ةئيسم اهنأ ىلع ليوط تقو ذنم اهزجح مت يتلا تاعامتجالاب صاخشألا ريكذت ىلإ

 يأ ريسفت نكمي ال هنأ نم دكأتن نأ انه ديرن كلذل ءصاخشألا ضعب لبق نم ام دح

 نع رّبع .لباقملا يف افيطلو اًيصخش نك ؟عتمملا ينورتكلإلا ديربلا اذه ىلع درت فيكف

 ,ةفرقلا كعك ضعب ىلع لصحت نأ عئارلا نم نوكيس هنإ لوقت نأ كيلع سيل .كركش
 الو ةطاسبو ةلوهسب رمألا ذخأت نأ ركذت مث .ررض يأ ببسي نلف كلذ تلعف اذإ نكل

 .عامتجالا ىلع ددشت
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 1[عزس15110411.70115501101641116011111111611011.60111 : نم

 (21114550110060.1161(.11104 : ىلإ

 عامتجالا :عوضوم ا

 .انيتسيرك ريخلا حابص

 تامولعم ا ىلع فرعتلاب متلضفت ول اًنتمم نوكأس ءانئالمع عم دغلا عامتجا لبق
 .رمألا اذهب ةقلعتم تادنتسم ةثالث تقفرأ دقل .ةمزاللا ةيساسألا

 «تايحتلا بيطأ

 نوسنوج نايتسيرك

46704808080+ 

 ة:1؟.نيكراشم او خيراوتلا نم ةخسن

 40«.تامولعم ا ايجولونكت ةيجيتارتسا ثيدحت

 40. ةينالعإلا ةرشنلا بلاق

 كلذ تفشتكا دق كنكلو ,ةليوط ةرتف ذنم عامتجالل ةيلصألا ةوعدلا لاسرإ مت دقل

 عامتجالاب ريكذت لاسرإل رتويبمكلا ىلع هبنملا طبض مت امبرو ؟كلذك سيلأ :لعفلاب
 رثأ يأ ىلع يوتحي الو يعقاو ينورتكلإلا ديربلا يف دراولا صنلا .هنم دحاو موي لبق
 اًدعتسم نوكت نأ لضفألا نم هنأب كركذت ةريغص ةظحالم كانهو .يصخشلا كاكتحالل

3 

 .ادبح

 2ؤظ7



 هل دكؤت ؟قرزألا صخشلل ينورتكلإلا ديربلا اذه ىلع ةباجإلل ةقيرط لضفأ يه ام
 .ةداملا ةءارق دعب ةلئسأ يأ كيدل ناك اذإ هيلإ دوعتس كنإ لق .تافلملا عم هتملتسا كنأ

 .ةيانعب ءيش لك أرقتس كنأ ضرتفي هنأ ملعاو
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 ؟ةياغلل نيبضاغ انلعجي يذلا ام

 ءرملا نع ءيش لك جازملا كل فشكي نأ نكمي

 ,ةعبرألا طارقبأ تاجازمب قلعتي وهو .اًيخيرات اًسرد كل مدقأس «باتكلا اذه ةياهن يف

 .باتكلا اذه اهلوح رودي ىتلا تافالتخالا سفن فصت ىتلا

 انأو .هجازم ىلع ءانب ام صخش ةيصخش لوح تاجاتنتسا صالختسا نكمملا نم

 فيك لب صخشلا قياضي يذلا ام طقف ينعأ ال "عابطلا" ىأ "جازملا" قيرط نع

 نوكت دق رمأآلا اذه لوقل ىرخألا قرطلا ىدحإ .عقوتم ريغ ءيش ثدحي امدنع لعافتي

 ناك اذإ ام لوح رمألا نوكي نأ نكمي .صخشلل يعيبطلا ليملا وأ عوزنلا نع ثيدحلا يف
 .هيدل يتلا ةقاطلا عونو ةريغتملا فورظلا عم لعافتي

 ةوالعت:صختتلا نول لغ مككلل ةياقلل ريكمو ذيج سايقم ىه يضفلا مهن نكل
 نمو .لقألا ىلع رخآ اًصخش جعزي ال دق ام اًصخش جعزي امف .يفرظ هنإ كلذ ىلع

 ضعب ىلع لوصحلا كنكمي «رومآلا ءوست امدنع ام صخش لعافت ةيفيك ةبقارم لالخ
 :ءيرسلا ضيخشتلا الاكم مكل مدقأ نأ ىلاوهمسا“:ةّمهملا >نكافملا
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 .برشلا باوكأ نم ةفلتخم عاونأب ةفلتخملا تاجازملا نراقن انوعد ءطيسبتلا لجأ نم

 ال ةريغصلا سأكلا هذه نكل" : لوقت دق .رمحألا جازملل ةريغص اسأك حرتقأ نأ دوأ

 ال ثيح .اًضيأ اذكه مه ءارمحلا تايصخشلا يوذ نم ديدعلاو ءكلذك وه عقاولا يف

 اًقلعتم رمألا نوكي نأ نكمي .اورجفنيو مهباصعأ اودقفي ىتح ريثكلا رمألا قرغتسي

 ديدش ءطبب كرحتي صخش وأ ءاهيلع دّرُي مل ةيفتاه تاملاكم ىأ «ةيرورم تاقانتخاب
 عيمج نيب نم هنأ ركذت .ةصاخلا مهتقيرطب رومألا ريست الأ وأ .ةكرحتملا ملالسلا ىلع

 ةبسنلاب .ىقمحلاب طاحُي نم رثكأ وه نايحألا بلغأ يف رمحألا صخشلاف «ناولألا
 رمحألا صخشلا ةوق .بضغي هلعجت يتلا بابسألا نم ديدعلا كانه ءرمحألا صخشلل

 علدنت ثيح .هب رعشي جيهت وأ بضغ يأ نم هسفن صلخي رجفني امدنع هنأ يه
 ,ءالتمالا يف ةعيرس ةريغصلا سأكلا نوكت دق .مودت ال اهنكل ,ةريصق ةرتفل ناريذلا

 نم سأكلا وأ بوكلا نوغرفي ةطاسبب مهنإ .اهغيرفتل اليوط اّنقو قرغتست ال اهنكل
 نم اهب رظني يتلا ةقيرطلا ىلإ ريشأ ال) .مهتعيبط ىلإ نودوعيو ءايتسالاو بضغلا
 .(رومألا ىلإ رمحألا صخشلا لوح

 .ةريبك ةعرسب رسحني ام ةداع هنإف ,مهبضغ لك نم مغرلا ىلع ,هنأ يه ةزيملا

 اًعيرس اًيضاغ غرفُي وهف .ةليوط ةرتفل بضغلا نم رمحألا صخشلا نكمتي ام اًردان

 صاخشألا نم ديدعلا كرت هنكمي .ديكأتلاب .مامألل يضمي مث .هلوق ديري ام ظفليو
 .هبناج نم رمألا ىهتنا دقل .مه مهتلكشم هذه نكل ؛هلوح نم نيجعزنملاو نيشوشملا

 ىرخأ ةرمو .ىرخأ ةرم مث .اًددجم روثيف ءىرخأ ةرم ةياغلل جعزم ءيش ثدحي مث
 .كيلاود اذكهو

 :ىكاشلاب افيظل اًرمأ سيل :كيتكم لغ تكسي اهتلفحو ةرتقتص اًسأك تألم كنأ ليخت

 .اهباصنل رومألا ةداعإو فيظنتلا اًمتاد كنكميو .اًمامت هيف مكحتلا نكمي نكلو

 اذل :اهن اهنارعإ مكر علا اهسفف ةعرجلاب ظمع ةرعتسلا ماعلا »نأ امتاز وكن

 هب قبنتلا نكمي ال رمحألا نوللا جازم نأ نوريثكلا ىري .ىرخأ ةرم رمألا ثدحي فوس

 .تقو يأ يف رجفنيو علدني نأ نكمي ثيح .اًمامت
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 امبرف ؛ينعملا صخشلا فرعت تنك اذإ دب ريس كم هاد ا

 .اًيضاغ اًصخش هسفن ربتعي ال رمحألا صخشلا نأ فرعت نأ مهملا نم ءكلذ عمو

 ,ىرخأ ةرم نكل .هيلع هتوص عفر امبر وأ اقينع اًخيبوت ام اًصخش ىطعأ دق امبر

 رمحألا نأ ودبي دق ءرضخألا صخشلل ةبسنلاب نكل .لصاوتلل ةليسو درجم اهنإ
 عجارتي نأ عئاشلا نم .رظانلا نيع يف ريثكلا كانهف .هيأر هكراشي امدنع ىتح بضاغ

 مهبضغ كرت لالخ نم نكلو .هبضغ ةراثإو رمحألا ةهجاوم بنجتل «سانلا نم ريثكلا
 نم ريثكلا ءارمحلا تايصخشلا ووذ دقفي ءتقولا لاوط مهيدل ام لضفأ ىلع تاتقي

 .مهل ةبسنلاب ةدئاف تاذ نوكت نأ نكمملا نم يتلا تاقيلعتلاو تاظحالملا

 "؟هلوقأ ام ىتح عمست له !ةياغلل ءاتسم انأ"

 ىلع .كلذ فالخب كربخي صخش يأ عدت ال :هباصعأ دقفي جهتبملا رفصألا ىتح

 مهنأ الإ ءلؤافتلاو ةجهبلل اليم اًمومع ءارفصلا تايصخشلا يوذ ىدل نأ نم مغرلا

 اذه .نوزيممو نوطشن صاخشأ مه .ءارمحلا تايصخشلا يوذ لثمو .اًضيأ نوبضغي

 كلذ يف كيراجي ال كناسلو ةعرسب ركفت تنك اذإو .هيلع درلل ريثكلا مهيدل نأ ىنعي

 .اًمئاد اًديج اًسوردم نوكي ال اهنيح كمف نم جرخي امف .لكاشملا ثدحت دقف ءاًنايحأ

 .هسفن تقولا يف اًدج نويفطاعو َنورّيعُم ءارفصلا تايمخلا را دأب الكف

 صخشلا ىدل نوكي نل ذإ .كرحتلا يف لاعفنالا رش ّؤم أدبي ىتم اًمدقم فرعتسف

 دادزت هينيع يف ةرظنلاف .راجفنالا كشو ىلع رفصألا نأ ةظحالم يف ةلكشم يأ ظحالملا

 هنكل ءثدحي اذه لك .اًعافترا رثكأ حبصي هتوصو ؛ةروهتم حبصت هتاءاميإو .ةدح

 .ايجيردت ثدحي

 بركيوفضالا ع ازملا هبشن ن انكي هرغشلا ساكنا هيث ريعللا سخشلا جازم ناكاذإ

 .هثودح دنع كلذ ةظحالم يف ةلكشم هجاوت نلف ظ2ظ0111001110
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 نوكيس ؟ةجيتنلا امف ,كبتكم ىلع هانبكسو ئلتمم وهو بوكلا كلذ انذخأ اذإ «نآلا
 ؟كلذك سيلأ :ةريغصلا سأكلا انبكس امدنع هيلع ناك امم اًحاستاو ىضوف رثكأ رمألا

 ةدحاو ةفشنم نم رثكأ رمألا بلطتيو .ةمهملا قاروألا نم ديدعلا فالتإ متي ثيح

 .لماكلاب هفيفجتل

 نكمي ةيجازملا ةروفلا هذه ىتح .عضولا اذه عم لماعتلا انناكمإب لازي ال نكلو
 .ةريطخلا تافعاضملا نم ريثكلا نود اهعم لماعتلا

 قياض هنأل بنذلاب رعشيس وهف .رفصألا جازم يف ايازم اًضيأ كانه نأ امك

 نلدييس كلذل :تنأ نكح وأ اراه ىأ ةظاعلا نم اًدرف نأ ليهز هنن اي رقم اًضخش

 ريغ هريمض نوكيس .اهيف نوقتلت يتلا ةمداقلا ةرملا يف افيطل نوكيل اًيفاضإ اًدوهجم
 .همهف رمحألا صخشلا عيطتسي نل ءيش وهو ,حيرتسم

 .ةبعص رومألا حبصت دقف ءرفصألاو رمحألا نم جيزم نع ةرابع ام صخش ناك اذإ
 اًمامت فرعت نلو .ةفرغلا يف (ةيئانألاو رورغلا) انألا نم ريثكلا دجويس «ةلاحلا هذه يف
 .ثدحي ام

 هنكمي ءدرفلا ىدل نوكت دق ىتلا ةيزيفحتلا لماوعلاو ةعفادلا ىوقلا ىلع اًدامتعا

 نأ ءارفضلا تاضخشلا: وذل نكمي .اًكيرفت ةونجلا ةجردل ضاخلا ةققؤم ديكأت

 ببسب هنأ يه ةزيملا نإف ءكلذ عمو .تقولا مظعم مهقيرط ضرتعي مهرورغ اوعدي
 هنأ ةعرسب نوسني مهنإ .ةليوط ةرتفل نئاغض نولمحي ال مهنإف .ةئيسلا مهتركاذ
 ءارضخلا تايصخشلا يوذ لعجت نأ نكمي ةردق يهو ءلكاشم يأ كانه تناك

 .ةياغلل نيقوشم مهنودجي ءاقرزلاو

 "بضغ اذإ ميلحلا رش قتا”“

 صخشلا دصقي ناك حجرألا ىلع هغاص يذلا صخشلا ؟روثأملا لوقلا اذه فرعت له

 ميمحلا كقيدص نوكي دق .لبق نم هباصعأ دقفي رضخألا صخشلا ّرت مل امبر .رضخألا
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 نأ قبسي مل ءلبق نم داح لادج يف هعم تلخد نأ كل قبسي مل يذلا فيطللاو دودولا

 .اًنيس اًجازم وأ اًيضغ رهظأ

 اذه .قالطإلا ىلع ال ؟بضغي نأ نكمي ال يذلا صخشلا وه اذه نأ ينعي اذه له

 لإ ةرخآ هاجتا قف همجي هنإف (ةواخلا ىلإ! هيضصغ :هيعوت نم الدي هنأ ظفف ىتفت

 .لخادلا

 نيسمخو ةسمخ ةعس يذ ليمربب رضخألا صخشلا عابطو جازم هبشأ نأ دوأ انأو

 صخشلا بضغ لثمت يتلا) ةريغصلا سوؤكلا ددع مك ليختت نأ كنكمي له .انولاج
 ىتح أدبن نأ لبق رثكأ ًالمنو ًالمنو المن نأ نكمي ؟هتلمل اهجاتحتس يتلا (رمحألا
 مهف .اذكه مه ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم ديدعلا .هنم يلفسلا ءزجلا ةيطغت يف

 عارصلا بنجت يف مهتبغرب ريبك دح ىلإ اذه طبتري .ضارتعا نود هنولبقيو رمألا نوقلتي
 لهسأ نوكي رمألا نأل ةطاسبب نوقفاوي مهنإ .ال لوق ىلع مهتردق مدعب اًضيأ نكلو
 .ةقيرطلا هذهب

 ىلع ال ؟ةصاخلا مهؤارآ مهيدل سيل ءارضخلا تايصخشلا يوذ نأ ينعي اذه له

 نوثدحتي ال مهنإ .رخآ صخش يأ لثم ءايشألا لوح ءارآلا نم ريثكلا مهيدل مهف ءقالطإلا

 ثيح «ةليوط ةرتفل ليمربلا نوؤلمي مهنإ .بلاغلا يف ةلكشملا ىه هذهو .مهئارآ نع طقف

 تاونس ةوعرمألا خرفتسي دق .ىرخألا وط ةرمملطلا ءارضحلا تانصقشلا وود لقت

 .كبتكم ىلع تايوتحملا بصو هعفري مقو ليمربلا اذه ذخ «نآلا .ليمربلا ءالتما لبق

 ؛طقف كبتكم ىلع ءيش لك ءاملا فرجي نلو .اًديعب ءيش لك فرج متيس ؟ثدحي اذام

 ءيش ال .اًضيأ نافوطلا عم نافرجنت فوس .كلذك هعم تنأو هسفن بتكملا ىتح لب

 يضاملا عوبسألا تلق !؟اقح ؟ددحملا تقولا يف عورشملا نم هتنأ مل يننإ تلق له"

 بتكمب ىنتدعو ماع لبق :اذهب كربخأ ىنعد نآلا .ىفكي امب اًديج كلذ لعفأ مل ىننإ

 نآلاو .ءيشلا سقن تلق ؛,7 ماع ءانه ينييعت مت امدنعو .ذعب كلذ ققحتي ملو «ديدح

 ."....كربخأ ينعد
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 .ءيش لك قلطت يتلا ةرارشلا تسل كنأ نم دكأت طقف .جرخي نأ بجي ءيش لك

 وأ بضغ يأ ءارضخلا تايصخشلا ووذ جرخُي ال ثيح .قاطنلا ةعساو ةلكشملا

 اهلعجت وأ لكاشم قلخت ال ىتح مهفطاوع يف نومكحتي نكلو هب نورعشي طابحإ

 ىلإ طقف نورقتفي مهنإ .رخآ صخش يأ لثم مهلثم نورعشي مهنكل .حطسلا ىلع زربت
 حبصن نأ لالخ نم ةدعاسملا اننكمي نكلو .ءيش لك راهظإو جارخإل ةيعيبطلا تاودألا

 نع ثحبنو ةكراشملل مهوعدنو ةلئسألا حرطن نأ اننكمي .كلذ يف مهل ةدعاسم لماوع

 ىلع تامالع كانه تناك اذإ ام ةفرعمل مهدسج ةغل ىلإ رظننو ءتاحيملت وأ تاراشإ

 يفكي امب اًحاترم حبصي ىتح رضخألا صخشلا لوح ةيحص ةكيب ءاشنإب مق .ضفرلا
 الإو ؛هنع لزانتلا وأ رارمتساب هفقومي ساسملا ىلإ رطضي ال ىتح هدقتعي ام لوقيل

 عونلا اذه هلعفي نأ نكمي ام ملعن نحنو .لخادلا ىلإ هبضغو هطابحإ لك لوحيس هنإف
 .ناسنإلل داهجإلاو طغضلا نم

 نأ يف كشأ يننكل ءاّيملع اهتابثإ ديكأتلاب يننكمي ال يتلاو .ةصاخلا يتيرظن يدل

 مهنإ .قاهرإلا نم ءارضخلا تايصخشلا يوذ ةاناعم ءارو سيئرلا ببسلا نوكي دق اذه

 اهنإ .نوضرمي ةياهنلا يف مهلعجت ةليوط ةرتفل بضغلا ىتحو ملألاو قلقلا نولمحتي

 .دجلا لمحم ىلع ذخؤت نأ بجي ةياغلل ةيقيقح ةلكشم

 مويلا يف ةدحاو ىوكش

 تاذ تعمس ءيفرصملا عاطقلا يف ةقباسلا ةينهملا يتريسم يف ةياغلل ةقهرم ةرتف لالخ

 نوريثكلا ناكو ؛مويلا لاوط للك الب لمعن اًعيمج انك .قرزأ صخش لوح اًقيلعت ةرم
 .ءاوهلا يف اقلاع طابحإلا ناك .داهجإلاو طغضلا مهيلع رهظي

 .اهنم ءىش اهل لصي مل نكل .ةفصاعلا كلت فصتنم يف انيدل نامتئالا ةبقارم تناك

 تناكو ءاًمامت تاراشإ يأ رهظي ال اههجو ناك .طق ةطوغضم اهنأكو فّرصتت

 ءانثأ انءادغ لوانتن اًعيمج انك امنيبو .اًمثئاد لاحلا ىه امك ةلدتعمو ةدودحم اهتاءاميإ

 رمألا ناك ...ءودهو مالسب تلكأو ةلماك ةقيقد نيتس يه تقرغتسا .ةكرحلاو لقنتلا
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 .يلخادلا اهمالس جعزي نأ نكمي ءيش ال نأ ول امك

 .ةيعيبط تسيل اهنإ" :ءارمحلا-ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم ىئالمز دحأ لاق مث

 ."رعاشم يأ كلمت ال اهنإ

 نكمي ال ءرمألا يف ركفت امدنع نكلو ءيل ةبسنلاب اًًيقطنم رمألا ناك ءتقولا كلذ يف
 لقأ لصاوتلل جايتحا ةطاسبب ءاقرزلا تايصخشلا يوذ ىدل .اًحيحص كلذ نوكي نأ

 .نولعافتي ال يأ ؛كلذ نولعفي ال ةطاسبب مهف اذل .ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم

 دق .ءاقرزلا تايصخشلا يوذل ةبسنلاب ىتح لخادلل ءايشألا ضعب ليوحت متي ثيح

 نوهجاوي ءاقرزلا تايصخشلا ىوذ ناك اذإ ام ةعرسب نوركفي نيذلا كئلوأ لءاستي
 .قالطإلا ىلع ال .ءارضخلا تايصخشلا يوذل ثدحي املثم اًمامت داهجإلاو طغضلا رطخ

 .ةرطيسلا تحت طغضلا ءاقبإل اًماظن مهيدل نإ

 نوكلتمي ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نإف ءيزاجم لكشب رمألا فصو اندرأ اذإو
 لفسأ يف :مساح دحاو قرف كانه نكلو .ءءارضخلا تايصخشلا يوذ لثم اريبك اليمرب
 صخشلل اًمامص روبنصلا اذه يطعي .مادختسالا لهس ريغص روبنص دجوي ليمربلا

 يف بغر ىتم طغضلا ميظنت هنكمي ثيحب .ليمربلا تايوتحم نم ءزج ريرحتل قرزألا

 .كلذ

 نوكيل يفكي امب اًمكحم سيل هنإ .بيرستلاب موقي روبنصلا اذه نإف كلذ ىلع ةوالع
 صخشلا ىدل اضرلا مدع جرخي ذإ .تقولا مظعم ةريغص تارطق برستتو هاّمامت اًعنام

 .ةريغص رمذت تارطق ةكيه يف قرزألا

 .يسفنب اذهب موقأ نأ بجي نآلا !داتعملاك !ىرخأ ةرم أطخأ ام صخش .رظنا طقف"

 ."داتعم ءىش .انه ماظن دجوي ال .ةلمم ةمهم رثكأ ىلع لصحأ .ةداعلاك

 وه تقولا لاوط هنوعمسي ام نكل ءهلوح نم ىلع هبضغ رثؤي .رمألا ريسي اذكهو
 نألو .يقيقح طخسلا نكل «مئاد نينأ هنأ ىلع كلذ رسفن نحنو .ةبضاغ ةمتمت درجم

 لوح لداجتي فوسف ءام ءيش ىلع ضيرحتلل ةيافكلا هيف امب لاعف ريغ قرزألا صخشلا
 نأ بجي نيرخآلا نأ ىواكش ىلإ دنتسي اذه لك .اهنأشب ام ءيشب مايقلا نم الدب ءايشألا
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 نكل .ئيس جازم يف ةطاسبب هنأ وأ ءفرصتلل ةطلس يأ هيدل سيل هنأ ىأ «هاري ام اوري

 ليمربيلا جاتحي نل كلذل .ةرطيسلا تحت طغضلا ءاقبإل ةعئار ةقيرط هذه .هل ةبسنلاب

 .ةريطخلا ثراوكلا بنجت متي يلاتلابو ءام صخش بتكم ىلع هغارفإ متي نأ ىلإ

 .ةسوملم ةلثمأ بلطا .ةداضم ةلئسأ حرط يف لثمتتف هجاعزنا عم لماعتلا ةقيرط امأ

 لح دق قرزألا صخشلا نأ عضولا نوكي دق «عقاولا يف .نيسحتلل تاحارتقا بلطا

 ىلإ مدقتلا نم نكمتي ىتح رشابم لاؤس ىلإ جاتحي هنكل ءاهنم يناعي يتلا ةلكشملا
 .لح حارتقاو مامألا

 ؟ةقيرطلا سفنب بضغت ال سانلا نأ ةقيقح لايح لعفت نأ كنكمي اذام

 .داهجإلاو طغضلا تحت هلعافت ةيفيك ىلإ هبتنا .هعم لماعتت يذلا صخشلا

 ,تارشؤم درجم هذه .لماك وأ يلاثم ماظن دجوي ال هنأ ركذت ؛هسفن تقولا يف ءنكلو

 يدؤت نأ نكمي ءاقباس تلق امك ءكلذ بناج ىلإ .ةيدرفلا ناولألا ىلع طقف قبطنتو
 ءيشلا ناك املك ءماع لكشيو .كولسلا نم اًمامت ةفلتخم لاكشأ ىلإ ةفلتخملا فقاوملا

 .ىوقأ هلعف در ناك ءنيعم صخشل ةبسنلاب ةيمهأ رثكأ

 ناك رمألا نأ دقتعت دقف .هتناهإب كراج ىلع ام صخش ىّدعت اذإ .كسفنب رظنا

 ةناهإب ام صخش ماق اذإ ءكلذ عمو .ةريبك ةلكشم رمألا نم قلخت ال كنكل .افحجُم

 نم ديدعلا كانهو .دحاو لاثم درجم اذه .اًمامت اًبضاغ نوكتسف ءكتجوز وأ كجوز

 .اهيف ريكفتلل فالتخالا تاجردو تايوتسملا

 عا مك
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 ؟اًمح داهجإلا وه ام .ةقاطلا صوصلو داهجإلا لماوع

 ءرخآلل ةجيتن امهدحأ نوكي نايحألا ضعب يف .رخآ ءيش داهجإلاو ءيش بضغلا

 رخآلا ضعبلاو .طغضلا ىأ داهجإلا ببسي نوبضغي سانلا ضعب .اًمتاد سيل نكلو
 اننإف .طغضلاو داهجإلا نع ثدحتن امدنع .بضغلا بيبسي داهجإلا وأ رتوتلاب نورعشي

 ال ثيح .هب مايقلل تقولا نم ليلقلاو لمعلا نم ريثكلا دوجوب روعشلا ينعن ام اًبلاغ

 ىلإ باهذلل مزاللا تقولل ةفاضإلاب اذه ءلمعلا يف ءيش لكب مايقلل فاك تقو دجوي
 عاونأب مايقلاو «ةلئاعلا عم تقولا ءاضقو ءءاقدصألاب ءاقتلالاو :ةيضايرلا باعلألا ةلاص

 .مونلا اميرو ءهوأ «ةيهيفرتلا ةطشنألا نم ةفلتخم

 ءايشألا نضفي بيس نوكي ام اًنلاغاقح ىتاغن انلعشي ىذلا ظفتشلا نإف ؛كلذ عمو
 ةيلاع تاعقوت كيدلو طغضلاب رعشت 3 اذإ .تقولا قيض نع رظنلا فرصب اهتاذ

 ,داهجإلا وأ رتوتلاب رعشت نأ كنكمي ءنوكت نأ ضرتفملا نم فيكو هلعفتس ام نأشب

 :تقولا يق اقح اطوغشضم. نكت مل اذإ ىتح

 كلعجي نأ نكميو اًداهجإو اًرتوت تاعقوتلاو بلاطملل ةفاضإلاب طغضلا قلخي

 يف يدام ملأب رعشت دق ىأ مونلا يف ةيوعص دجت دق .زجعلاو يتاذلا دقنلاب رعشت كلذ

 ربكأ تاعقوتو بلاطم هجاون امدنع داهجإلا وأ رتوتلاب روعشلا ًاشني ؛:ةطاسبب .كدسج
 .هعم لماعتلا اننكمي امم

27 



 !ةأجافم نم اهل اي :طوغضلا عم فلتخم لكشب سانلا بواجتي

 نيفلتخملا صاخشألل نكمي ثيح .طوغضلا هاجت فلتخم لعف در انم لكل نوكي

 ثادحألا يف صخشلا رعشي نأ نكميو :ةفلتخم قرطب فقوملا وأ ثدحلا سفنب روعشلا

 ةيهامو يضاملا يف اهب تررم يتلا ءايشألاف .ةفلتخم تاقوأ يف ةفلتخم رعاشمب ةلئامملا

 .كلعف دودرو كفرصت ةقيرط ىلع ريثأت اهل نآلا كروعش

 بعص عوبسأ عم لماعتت دقف ؛ماري ام ىلع كنأ رعشتو ديج لكشب اًحاترم تنك اذإ

 رعشتو اًيعتم تنك اذإ نكلو .ليقثلا لمعلا ءبع نم مغرلا ىلع ءطشنم ٌدحتك لمعلا يف

 .طيحم مو عيظف خف ءيشك عوبسألا سفنب رعشت دقف ءكسفن 35 نم ويضل ْ اب

 داهجإلا ةبتع نع اًئيش لوقي ال كنول نإ ؟كطاغضناو كداهجإ ىلع كنول رثؤي فيكف
 اًنيش لوقي نأ هنكمي نكلو .هلمحت كنكمي يذلا طغضلا رادقم يأ ءكيدل طاغضنالا وأ

 موهفم اقباس تركذ .هعم لعافتتس فيكو داهجإلا وأ طغضلاب روعشلا كل ببسي امع

 باهذلاو .حابص لك شارفلا نم ضوهنلا ىلإ ينعفدت يتلا ىوقلا يأ ؛ةعفادلا ىوقلا

 ىرن نأ لهسلا نم نكلو .دعبلا اذه عم باتكلا اذه لماعتي ال .اًمدق يضملاو ءلمعلا ىلإ

 ءايشألا لعف يف تقولا نم ريثكلا ىضقن اننأب رعشن امدنع داهجإلاو طغضلاب رعشن اننأ

 .ةكطاخلا

 نوكتس ,كتايح يف ةيمهأ رثكألا طغضلاو داهجإلا لماوع يه ام مهفت نأ درجمب
 نع ةلوؤنم ريدم تنك اذإ  انكمن كلذ نوكم امدنع اهيدحتل لضفأ لكشي ارههم

 .قزآملا أوسأ بنجت كنكميف ؛مهتايصخشل ةيكولسلا طامنألا ملعتو صاخشألا نم ددع

 ظافتحالا يلاتلاب كنكميو .فيك فرعت تنك اذإ طغضلا نم ريبك ردق بنجت نكمي

 .اهتايوتسم ىلعأ يف ةعومجملا ةيجاتنإب

 .ةقيرطلا هذهب هتءارق ىلع كثحأو «ةيرخسلا نم ةسملب بوتكم يلاتلا لصفلا
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 ءارمحلا تايصخشلا يوذل داهجإلاو طغضلا لماوع

 ةيلاتلا تارايخلا دحأ ةبرجت كنكمي .ءرمحألا صخشلا ىلع طغضلا يف بغرت تنك اذإ

 .ةطلسلا لاكشأ نم لكش لك هنم ذخ

 امتاز دقتعي وهف :نارقلا عصف كراقيالا زمخألا نسقشلا ةيشخلاب قه بعضا
 .عورشملا نع لوؤسملا نوكي نأ بجي هنأ اًضيأ دقتعي يلاتلابو ءلضفأ اًراكفأ هيدل نأ

 .قالطإلا ىلع جئاتن يأ ققحت ال

 هذه لثم يدؤت نأ نكمي ."نكي مل نأك انلمع لك نإف ءاّيروف اًمدقت زرحن مل اذإ"

 نه نوكت' نأ بحمو :نمحألا نصختشلا ارفك ةطغابشو ةدهحت» لعف:ةودر ىلإ ةنؤرلا

 .ءادف شيك نع ثحييس وهف .رذح ىلع هلوح

 .يدحتلا نم عون يأ نم صلخت

 ءيش ىلع رمحألا كولسلا دمتعي .المم حبصي ىهف «ةيافلل الهس ءيش لك ناك اذإ
 ةلكشم كانه نكت مل اذإ .ةبعصلا تايدحتلاو لكاشملا عم لماعتلا ىلع ةردقلا :دحاو

 «نييبلس نوحيصيس .زيفحتلا ىلإ نورقتفي فوس ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإف ءاهلحل

 دقو ؛مهتريتو نم اوئطبي نأ نكمي .قالطإلا ىلع هنولعفي ام مهيدل سيل هنأ نيدقتعم
 .دعب ام يف كلذ سكع مهيلع بعصلا نم نوكي

 .ةءافكلا نم نكمم ردق لقأب لمعاو دراوملاو تقولا ةعاضإب مق

 ام وه ةرورضلاب اذه سيل .تقولل ةعيضم وه ءيش يأ لعف نود سولجلا درجم نإ

 نم ةيجاتنإ ىصقأ ىلع لصحت مل اذإ ءرمحألا صخشلا نهذ يف ءنكلو «عقاولا يف هب موقن

29 



 وهف .يرادإ روظنم نم صاخ لكشب اطغاضو اقهرم نوكيو ًءابه عيضي وهف :كتقو
 .ةمظنملا ةءاقك ىوتسم ىلع ءانب همييقت ةّت متي حجرألا ىلع

 .اًينيتور ءيش لك حبصي نأ نم دكأت

 .ءارمحلا تايصخشلا يوذل ةمساقلا ةبرضلا ةباثمب يه ةرركتملاو ةداتعملا ماهملا

 :هلعفي نخآ اًنينش دجيو. هزيكرت رمحألا ضخشلا نقفس: تحب ؛ةلمح' ةطاسبااهنإ
 مهو ءليصافتلاب رمألا قلعتي امدنع نوئيدر مهنإ .هنوديجي ام وه سيل ينيتورلا لمعلا

 صخشلا نأل ؛لمملا بيترلا لمعلاب مامتهالا رخآ صخش ىلع نيعتيسو .كلذ نوفرعي
 .ةريبكلا ةروصلل لضفأ اًمهف هيدل نأ دقتعي رمحألا

 .ةيبغلا ءاطخألا نم ةعومجم لمعب مق

 ةرربم ريغ اهنإ .اًمامت فلتخم ءىش ىه ةيبغلا ءاطخألا نكل .ءىش ىه ءاطخألا

 اذامل" :نونجملاك ريصي هنإف ,لقع الب هءالمز نأ دقتعي رمحألا صخشلا ناك اذإ .ةياغلل

 ."؟كلذ ةيوعص ىدم ام ؟هولعفي نأ مهب ضرتفي ام نومهفي ال

 .نيرخآلا ىلع ةرطيسلا هحنمت ال

 فيكو ٍءنولعفي ام ىلع يأ ل ىلع ة ةرطيسلا» نوديري ام ةداع لب .ليصافتلاو

 .هتوص ضفخي وأ أدهي نأ اًمئاد هل لق

 .كلذك نونوكي ال امدنع نوبضاغ مهنإ سانلا لوقي امدنع نونجلاب نورعشي مهف
 .نويضاغ مهنأ عقاولا يف ينعي ال اذه نكل ءطسوتملا نم ةنوخس رثكأ امتاز نوتوكيمت

 .اقح نوبضغي ؛نوبضغي مهلعجي ام ديدحتلاب وه ماهتالا اذهو
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 ؟طغضلاو داهجإلاب رعشي امدنع رمحألا صخشلا لعفي اذام

 لهسلا نمف :ىقمحلاب اطاحم نوكي ام اًيلاغ رمحألا صخشلا نأ امب .عيمجلا مولي

 لعجي نأ ديري امدنع ةلوهسب رومألا يف غلابي نأ هنكميو .ءادف شبك راتخي نأ هيلع
 رعشتس كنأل ءكل ىتحيصن هذه !اًرذح نك .ءايشألا ىضوف ةيلوؤسم لمحتي ام اًصخش

 مهنإ .ىرخألا ناولألا نم اًمئاد اًحاحلإو اًبلطت رثكأ مه ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإ

 :طغضلا تحت نونوكي امدنع .كنم ريثكلا نوعقوتيو :,مهسفنأ نم ريثكلا نوعقوتي

 .داتعملا نم رثكأ طرفم لكشب سامحلاو بلاطملا يريثك نونوكي مهنإف

 يتلا ةمهملا ىلع زكريو ءاقلغنم حبصيو .نيرخآلا هءالمز رمحألا صخشلا دصيس

 اذل .حطسلا تحت نانمكي هطابحإو هبضغ نأ ركذت .ربكأ دجب لمعيو ءديلا لوانتم يف
 .هروضح يف هلعفت ام نأشب رذحلا يخوت ىجري

 ؟مهطوغض عم لماعتلا يف ءارمحلا تايصخشلا يوذ ةدعاسم يننكمي له

 نأ مهنم بلطا ؛ةطيسب ةباجإلا نإف ءرشابم رمأ رادصإل ةطلسلا كيدل تناك اذإ

 ةبسنلاب لهسأ رمألا لعجل ىرخأ ةقيرط كانهو .العف حجني رمألاف .مهسفنأب اومكحتي
 نيرامتلا ضعبب مايقلاب مهرابخإو لزنملا ىلإ مهلاسرإ يهو ةبيصعلا فقاوملا يف مهل
 ناكم ىلإ مهلسرأ .ةرقتسملا ريغو ةطبحملا ةقاطلا كلت ضعب قرحل ءيش يأ ؛ةيندبلا

 هل نوكي نل ءيشب زوفلا يف مهتقاط ديدبتو :ةسفانملا نم عون يف ةكراشملا هيف مهنكمي

 .ددبت دق نوكيس مهناودع مظعم نإف «نودوعي امدنعو .ةعومجملل ةبسنلاب ةيمهأ

 ءارفصلا تايصخشلا يوذل داهجإلاو طغضلا لماوع

 نم ببس يأل داهجإلاو طغضلاب رعشي رفصألا صخشلا لعج يف بغرت تنك اذإ
 .هنزاوت هداقفإل ةيلاتلا تاءارجإلا دحأ بّرجف ءبابسألا
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 .يئرم ريغ هنأب رهاظت

 اذإ "!انأ اه !يلإ رظنا" ؟كلذك سيلأ ءرفصألا صخشلل كرحملا عفادلا ركذت عبطلاب

 وهف اّيئرم نكي مل اذإ .يئرم ريغ هنأ رعشي هلعجاف «نزاوتم ريغ هلعج يف بغرت تنك

 طغضيو دهجي رمأ وهو «ةياغلل يبلس رمأ وه كشلا نم ريثكلا رهظي صخش يأ

 توملا ءايبنأ نييعقاولا ربتعي وهو رونلاو تايباجيإلا ىري نأ ديري وهف .رفصألا ىلع
 رفصألا صخشلا ةسامح لاعف لكشب نالتقي ةيبلسلاو مؤاشتلا نإ ثيح .لشفلاو

 .طغضلاب رعشي هنالعجيو

 .ناكمإلا ردق لمعلا ميظنتب مق

 نيتورلا ءارفصلا تايصخشلا ووذ بنجتي .؛ءارمحلا تايصخشلا يوذ لثم اًمامت
 نكل :نيرخآلل ةينمز لوادج ءاشنإ مهدعسي ثيح .ةظتكملا لوادجلاو ةرركتملا ماهملاو
 كؤاقدصأ ًادبيس فيك ىرتسو كططخ ىدحإ ىلإ مهعفدا .مهسفنأب اهعابتا مهنكمي ال

 .فاشكنالا يف ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم

 .ةعومجملا يقاب نع هلزعا

 وه هعم ثدحتلل ام صخش بايغ نوكي امير ءءارفصلا تايصخشلا يوذل ةبسنلاب

 نأ بجي .؛ثدحتلا ىلإ ةمئاد ةجاحب مهنأل نإ .ملاعلا ةياهن اهنإ .قالطإلا ىلع ءيش أوسأ

 ةكرشلل طقف بتكم هب ناكم يف رفصأ ٌصخش قلعي نأف .عامتسالل صخش كانه نوكي

 .ايربييس ىلإ ىفنلا لثم هنإ .توملا نم أوسأ هل ةيسنلاب باقع وهل
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 .لمعلا يف حازملا بسانملا ريغ نم هنأ هل حضوأ

 قيلعتلا اذه ىلع ةرم تلصح دقل "؟ةزانج مسارم هذه له ؟ةباعد الو حازم ال"

 مهيدل نكي مل نيراشتسملا نأ تفشتكا ىتلا ءارفصلا تايصخشلا ىدحإ نم طبضلاب

 اهنيحب ةدوسولا ةندجلا لك نما ةراقلل ةطووضمو ةوتوتوب كفاك بقل :ةارهلل كفو
 .رايتخالا ةرتف ءاهتنا ليق لمعلا ترداغو

 .اقبسم اًديج ريكفتلا ىلإ هعفدا

 .بيلحلا يلغي امنيب ردقلا ءاطغ ىلع طغضلا لثم وه رفصألا صخشلا ةيوفع عمق نإ

 موقي امدنع عيمجلا اهب طروتيو ءةبيهر ىضوف قلخي هنإ .حجني ال ةطاسبب وهف

 .هطغضو هرتوت ةماود ىلإ عيمجلا ةوعدب -ديدشو عفترم توصب- رفصألا صخشلا
 اوقدصت ال .نيظوحلم نانوكي ام اًمئاد هطاغضناو رفصألا صخشلا داهجإ نأ ركذت

 .كلذ فالخ

 .ةيمهأ تاذ ريغ ءايشأ لوح جيجض لمعب مقو اًمئاد رجاشت

 نأل «ةقرافملا ليبق نم ءيش اذه .قهرم رمأ ةرمتسملا تاعازنلا ةهجاوم ىلإ ةجاحلا نإ

 كانه ناك اذإ نكلو .رضخألا صخشلا لثم تاعارصلا نم فاخي ال رفصألا صخشلا

 ببسي امم «ةيباجيإلاو عاتمتسالا يف هتبغر كلذ قوعي فوسف «تانحاشملا نم ريثكلا
 ؛عبطلاب تاعازنلاو راجشلا عم لماعتلا رفصألا صخشلل نكمي .داهجإلاو طغضلا

 هقيرب دقفيسو هتالاح لضفأ يف نوكي نل هنإف «مزاللا نم رثكأ حبصت امدنع نكلو
 .داتعملا
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 .ينلعلا لالذإلا نم ليلقلا برج

 دوجو يف ةيبلس تاقيلعت وأ لعف دودر ىلع لصحي يذلا رفصألا صخشلا دهشم نإ
 ةوالع .ىرخأ ةرم كيلإ ثدحتي ال هلعجي نأ يفكي ىهف .اًعئار اًدهشم نوكي نل نيرخآلا
 .قالطإلا ىلع ءيش يأ ققحت نلو ءقدصي ال لكشب اًيعافد اضيأ حبصيس كلذ ىلع

 ؟داهجإلاو طغضلاب رعشي امدنع رفصألا صخشلا لعفي اذام

 لعجت هيدل انألا نإ .داتعملا نم رثكأ هسفن ىلإ هابتنالا تفليس هنأ ةقيقحل اًدعتسم نك

 هيلع بجي هنإ ثيح ءديكوتلاو مامتهالا نم ديزم ىلإ يعسلا مدع هيلع ليحتسملا نم
 :مامتهالا نع ةوقب ثحبيس هنأ ينعي اذه .يسفنلا طغضلل ةيبلسلا رعاشملا ضيوعت

 لك زكرم ىلإ هسفن عفديو اًريثك ثدحتيس هنأ وه رطخلا .نسحتب رعشي هلعجي امم
35 
 .ءيس

 لكشب الئافتم حبصي نأ رطخ هجاوي اًضيأ هنكلو ءانكمم سيل كلذ نأ نظت دق

 عم لماعتلا لواحت ىتح اًيقيقح اًيدحت اًدبأ هجاوت نل تنأف .يعقاو ريغو طرفم
 ةبيرغو ةشحوتم ططخب جرخيس .اًقح داهجإلاو طغضلاب رعشي رفصأ صخش
 .هل ةبسنلاب ةيعيبط فيكت ةيلآ درجم هذه .اهقيدصت ىتح عيطتسي ال هنأ ةجردل

 ؟مهطوغض عم لماعتلا يف ءارفصلا تايصخشلا يوذ ةدعاسم يننكمي له

 تاقايسلا يف سانلا ةلباقم ىلإ ةسام ةجاحب هنإ .ةلفح مظني رفصألا صخشلا عد

 ةرتفل طغضلا تحت يقب اذإ هسؤب يف اقيمع سمغنيو قرغي نأ هنكمي .ةيعامتجالا
 وأ ؛ةلفح وأ .ةناحلا ىلإ باهذلا حرتقا ءاهتالاح أوسأ يف رومألا نوكت امدنعو .ةليوط

 نكل ءاّمراف اًئيش نوكي نأ يرورضلا نم سيل ؟طيسب ءاوش لفح درجم سيل اذامل
 نم اًضيأ دكأت .تقولا نم ةرتفل حرملا ضعبب ىظحيو عتمتسي هلعجت نأ ىلع صرحا
 !اًقح حرم هنأ
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 ءارضخلا تايصخشلا يوذل داهجإلاو طغضلا لماوع

 .داهجإلاو طغضلاب رعشي رضخألا صخشلا لعجت نأ يف بغرت ءببس يأل تنك اذإ

 .ةراسلا ريغ ةيلاتلا ءايشألا حرتقأ انأف

 .نامألاو نمألا لاكشأ نم لكش لك هبلسا

 تقولا يف ؛نكلو .هل ءيش يأ حيضوت نود نم اهب مايقلا هل قبسي مل ماهم هحنما

 بلاطم نوعضي صاخشأ عم تاءاقل يف هدرفمب هكرتا .هنم يلاثملا ذيفنتلا عقوت .هسفن

 هل لسرأ .ةثداحم يف رومألا مدتحت امدنع همعدت ال .هيلع ةلوقعم ريغ تايلوؤسمو

 .اًعيرس طغضلا رهظي فوس .هخيبوتب موقيل اًبضاغ رمحأ اًصخش

 .ةددحم تاياهن الب رومألا نم ريثكلا كرتا

 تايصخشلا ووذ بحي .ةياغلل ةجعزم ةضافضفلا تاياهنلاو ةلمتكملا ريغ ماهملا نإ
 ةيلمعلا ريست فيك نومهفي ال امدنعو ءاّعم ءايشألا مءالتت فيك اوفرعي نأ ءارضخلا

 اهب ءدبلا مت يتلا ءايشألا- ةلمتكملا ريغ عيراشملاف .ماري ام ىلع نوكت نل رومألا نإف

 يف ببسلا وه اذه .مهل ةبسنلاب اًقح رومألا دسفت -قفألا يف ةياهن نود اهمسر مت نكلو
 تايصخشلا يوذل طغضلا يف ببستلا يف نويئانثتسا مه ءارفصلا تايصخشلا يوذ نأ

 .ءارضخلا

 .رارمتساب هلوح ّقبا

 ناكم كانه نكي مل اذإو ء:ةصاخلا هتحاسم ىلع رضخألا صخشلا لصحي مل اذإ

 بحي هنإ .طغضلاو ديدشلا رتوتلاب رعشي هنإف :ملاعلا نم هيلإ باحسنالا هنكمي

 ءانكمم كلذ نكي مل اذإ .اًضيأ هسفن عم اًديحو نوكي نأ جاتحي هنكل ؛عبطلاب نيرخآلا
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 .نآلا دعب ريكفتلا هنكمي الف

 .هاجتالا ةعقوتم ريغو ةعيرس تارييغت ءارجإب مق

 ال يتلا ةعيرسلا تارارقلا يأ .ءارفصلاو ءارمحلا تايصخشلا يوذ صصخت وه اذه

 نورطضي امدنع نيسئاب نونوكي ءارضخلا تايصخشلا يوذ نأ الإ .اًمئاد اهنورسفي

 ةلاح يف فاطملا ةياهن يف نوبيجتسي ام اًريثكو «ةعيرسو ةعقوتم ريغ تارييغت ءارجإ ىلإ
 يف رمأ ىلع رضخألا لصحي امدنع وه رييغتلا نم عون أوسأ نإ .ةقلطملا ةالابماللا نم

 .اًسكاعم اًرمأ ىقلتي ءكلذب همايق ةيفيك يف ريكفتلا يف أدبي امدنعو ءحابصلا

 ىلإ ةيادبلا نم هلك رمألا ةداعإب تمق اذإ ماري ام ىلع نوكتس له" هلأسا

 ."؟ةياهنلا

 ةداعإ بجي ءيش كانه ناك اذإ .لشفلل فدارم وه ةمهملا ةداعإ ىلإ رارطضالا نإ

 ةرابعب يأ .ىلوألا ةرملا يف يفكي امب اًديج نكي مل كلمع نأل طقف كلذ نوكي دقف .هلعف

 اذه ناف تليلق ألا نفي اذمق اذإو .كلمع ىلع يبلس قيلعت ةباثمب كلذ نإف ءىرخأ

 :ةياغلل طغاضو قهرم رمأ عبطلاب وهو ءصخشك يفكي امب اًديج تسل كنأ ينعي
 ."!انه يننوبحي ال مهنإ"

 ."قالطإلا ىلع ءيش لك ىلع قافتالا اننكمي ال !رظنا" :يلاتلاب هربخأ

 بغشلا وريثم طقف .طوغضلا ىلإ اًمتح ةرسألا يف وأ لمعلا ةعومجم يف تافالخلا يدؤت

 اهنيح ءارضخلا تايصخشلا ووذ فرعي نلو .صاخ لكشب اًريطخ .ةرسألا يأ ؛ةيمهأ
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 .عوضلا ةرئاد ىلإ هعفدا

 ةرؤب اولتحي نأ فورظلا نم فرظ يأ تحت ءارضخلا تايصخشلا ووذ ديري نل

 ةثالث نم رثكأ مضت يتلا تاعومجملا ربتعت .ربكأ تاعومجم يف نونوكي امدنع مامتهالا

 .اًديج عيمجلا نوفرعي ءارضخلا تايصخشلا ووذ نكي مل ام ةريبك تاعومجم صاخشأ

 صخش يأل نكميو .هيمدق يف قدحيسف .فقوملا اذه لثم ىلع رضخأ اًصخش تريجأ اذإ

 رعشتو ةطوغضم اهتمرب ةعومجملا ةيقب حبصتسو «هحايترا مدع ىدم ىري نأ اهنيح

 .ديكأتلاب ديج ريغ ٌرمأ .حايترالا مدعب

 ؟داهجإلاو طغضلاب رعشي امدنع رضخألا صخشلا لعفي اذام

 تنك اذإو :ةقلغتمو ةدماج هدسح ةعل حيصت .ةناغللا اًدراو اًدِج اظقحتم بصي

 رهظي نأ نكمي ثيح .كب ةقالع يأ هل نوكي نلف هطغض يف ببست يذلا صخشلا
 نيفطاعتم ريغو نيدراب نوحبصيو .ةيوق ةالابمال ءارضخلا تايصخشلا يوذ ضعب
 :ةيداعلا توزظلا قف اًريفك دهم ةودتمم ةدذلا صاخشللا ءاهتت قح

 ريغ مهلعجي داهجإلاو طغضلا نإ ثيح .نيككشتمو نيددرتم نوحبصي مهنأ امك

 يف اًضيأ نكلو لمعلا يف كلذ نوكي نأ نكمي .ءاطخألا باكترا نم نوفاخيو نينمآ
 لعف ىشخي هنأل :ةدهاشملاب يفتكيو اًًيبلس حبصي ءالثم هلافطأ دحأ ضرم اذإ .لزنملا

 .اًمامت اقلغنم حبصي دقو لخادلا ىلإ موللا لوحي دق هنأ امك .أطخلا ءيشلا

 يوذ نم ريثكلاب رمألا يهتني ثيح .اليلق رمألا فلتخي دق لمعلا يف امأ

 مهلوح نم نيزفتسم ءديدشلا دانعلا نم ةلاح يف عوقولا يف ءارضخلا تايصخشلا

 ءديج لكشب لمعت ال ةنيعم ةقيرط نأ نوري امدنع ىتح .ءيش يأ رييغت مهضفرب
 يجذومنلا رضخألا دانعلا نكل ءاّبيرغ رمألا ودبي .اهلايح فرصتلا ضفر مهنكمي

 .ءيش يأ لعف نم مهعنميو ايلعلا ديلا هل نوكي
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 ؟مهطوغض عم لماعتلا يف ءارضخلا تايصخشلا يوذ ةدعاسم يننكمي له

 كلذ ريغ ىأ مونلا وأ ةنتسبلا لثم ءايشأل اًرح اًنقو مهحنما .اًئيش اولعفي الأ مهل حمسا

 ةعومجم عم سيل- مليف ىلإ مهلاسرإ ليبق نم ءيش اًضيأ امبر .ءاخرتسالا لاكشأ نم

 .هتءارقل نيموي قرغتسي اًديج اًياتك مهحنما وأ -مهدرفمب نكلو ءصاخشألا نم ةريبك

 نودوعيس مث .طغضلا أدهي ىتح اًئيش نولعفي ال مهعد .ءيش يأ لعف نوديري ال مهنإ

 .مهتعيبط ىلإ

 ءاقرزلا تايصخشلا يوذل داهجإلاو طغضلا لماوع

 ءطغضلاب رعشي قرزألا صخشلا لعج يف ءبابسألا نم ببس يأل ءبغرت تنك اذإ

 .هتاباسح لك يف ثيعلاب مق طقف

 ."هنع ثدحتت ام فرعت ال تنأ" :هل لق

 اذإ نكلو .يصخش لكشب دقنلا نولبقتسي ال ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نأ دقتعت دق

 سيل .هلبقت مهيلع بعصلا نم نوكي دقف ؛هل ساسأ الو حيحص ريغ دقنلا نأ اودقتع

 .ىثشالتي لامكلاب مهروعش نأل نكلو ءيناعتس امكتقالع نأل وأ ؛عارصلا نوفاخي مهنأل

 .سوردم ريغ يوفع رارق ذاختا ةرادإلا قيرف نم بلطا

 اًيلاثم ءيش يأ ربتعي ال هنأل ءرييغتلا عم ماري ام ىلع قرزألا صخشلا نوكي ام اًبلاغ

 يف نكي مل اذإ ثيح .رييغتلا ءارو ةنماكلا عفاودلا ةفرعم ىلإ جاتحي هنكل .قالطإلا ىلع

 ماظنلاو ةينبلا فعض ىلإ ريشي طيطختلا بايغو .هل ططخم ريغ هنأ ينعي اذهف ,ةطخلا

258 



 اننكل ,بقاوعلا فورعم ريغ وأ رطاخملاب اًفوفحم رمألا اذه نوكي دق" :هل لق

 ."لاح يأ ىلع هب موقن

 ناعم لف ف نطاختا ىؤرألا نصختشلا ري: هيف نك ق 'وظاحلا نن قيعف ودق كانتن
 :اريبك اًرطخ لكشي ةلظم نود ةرئاط نم زفقلا نإ لوقيس رمحألا صخشلا ناك اذإ

 ال تنأف :ةديدجلا بشعلا ةزازج ءارش رطخلا نم“ هنإ لوقيس قرزألا صخشلا نإف
 رطاقملا ةلامتحا دار :عرما روما تناك اهلك فدعم نأ نكمي اهامسوسزمت

 ."!عئار !قباس دعوم نود نوتأيس كبراقأ" ليبق نم ءيشب هئجاف

 هططخب عيمجلا غلبأ دق نوكي ال دق هنأل اًرظن .قرزألا صخشلا ةأجافم اًدبأ لواحت الأ

 .ةريبك ةلكشم قلخ كنكميف ءةصاخلا

 ."؟انه ثدح اذام .هوأ" :هل لق

 الف قرزألا صخشلا امأ .نيلمهملا صاخشألاو ىقمحلا لبق نم ءاطخألا ثدحت

 لطعيو ءايشألا نم ىضوف قلخب رخآ صخش يأ موقي امدنع كلذل ءءاطخأ بكتري

 نأ ديري ال وهف .عامتسالا ضفريو ةطاسبب بابلا قرزألا صخشلا قلغي دقف .هططخ
 دعي مل ول ىتح ؛هرودب مايقلا لصاوي نأ طقف ديري لب ؛لطعت دق عورشملا نأ عمسي

 .اًيقطنم هب مايقلا
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 ."!ركتبن انعد .ةيطارقوريبلا رمأ سنا" :هل لق

 لعجل ةعئار ةقيرط هذه ."انه ةنورم رثكأ نوكن نأ انيلع ؟لايخ يأ كيدل سيلأ"
 نوفلاخي نيذلا صاخشألا .هل ةبسنلابف .لمعلا يف هنزاوت دقفي قرزألا صخشلا

 اذإ .ةرطيسلا تحت مهؤاقبإ كيلعو .ةبيرلا نيعب مهيلإ رظنلا بجي حئاوللاو دعاوقلا
 تاءارجإلل قالطإلا ىلع مامتها يأ يلوت ال ةمظنم يدي نيب هنأ قرزألا صخشلا كردأ

 .ةريبك ةمواقم راهظإ هنكميف ؛:ةحيحصلا

 ."ربكأ رطاخم لمحت ىلإ ةجاحب ةطاسبب نحن" اّمئاد هركذ

 ءيش ىه بسانملا دادعتسالاو ءباوصلا وه باوصلا .ةقباسلا ةطقنلل الامكتسا

 ةقيرطب اًنايحأ- هتقيرطب هسفن دادعإ قرزألا صخشلا عيطتسي ال امدنع كلذل .يساسأ

 ؛ةيئاقلتلاو ةيوفعلا سكع هنإ .هيلع تاطوغضلاب روعشلا ريثي كلذ نإف -ةياغلل ةقهرم

 تقولا هل حاتي نأ لبق فقوملا ىلع درلا ىلع قرزألا صخشلا رابجإ ةطاسبب كنكمي الو
 يأ رمألل نوكي نلو تاظفحتلا نم ريثكلا هيدل نوكيس ثيح .عوضوملا ىلع فرعتلل
 .ةدئاف

 .طرفم لكشب نييفطاع صاخشأب اطاحم هلعجا

 .ةجرحمو ةيوضوف اهنإ .قرزألا صخشلل ةبسنلاب ةراس ريغ ةنيللاو ةقيقرلا ةفطاعلا
 اقاشو اًبعص رمألا دجيسف ءاذه تلهاجت اذإو مهي ام وه قطنملا .كلذ هبجعي ال وهو

 مدختسي ال طرفم لكشب يفطاع صخش دنأ اًدبأ ىسني نلو ءكبنجت لواحيس .ةياغلل

 .هلقع اهب وه مدختسي ىتلا ةقيرطلا سفنب هلقع
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 ؟داهجإلاو طغضلاب رعشي امدنع قرزألا صخشلا لعفي اذام

 نم رثكأ اًءوس دادزي رمألا نإف عقاولا يف .ديكأتلاب معن .طرفم لكشب اًمئاشتم حبصي

 حيصيو .باكتكالا نم ةلاحل ةسيرف عقي دقو ءاموادوشت ءيش لك حبصي ةأجف .داتعملا

 امك .اًعيمج انيلع نالحي فوس باذعلاو ةبآكلا .مهم ءيش كانه دعي مل ثيح الماخ

 ,طغضلاب نورعشي امدنع سانلا نم ديدعلا نإ ! .قاطي ال لكشب اقلذحتم اًضيأ حبصي

 ىلع رثعي وهف .قرزألا صخشلا سيل نكل .رمألا ضيوعت لجأ نم مهتريتو نم نوديزي
 اوعقوتي نأ هلوح نمل نكميو .ءاطخأ يأ باكترال بسانملا تقولا سيل نآلاف .لمارفلا

 ليلق ريغ ددع كانهو ؛هظحالي ريغص أطخ لك ىلإ ةأجف ريشيس ثيح .اًرمتسم اًداقتنا
 .ءيش لك فرعي يذلا لجرلا ةيصخش اًضيأ صمقتي دق امك .اهنم

 ؟مهطوغض عم لماعتلا يف ءاقرزلا تايصخشلا يوذ ةدعاسم يننكمي له

 نوديري مهنإ .ريكفتلل ةحاسملاو تقولا مهحنم بجي .ةيصوصخلا ىلإ ةجاحب مهنإ
 ؛ةحاسم مهتحنم اذإ .كلذب مايقلل تقولا مهحنم بجيو .طباورلا مهفو فقوملا ليلحت

 ميدقت ىلإ جاتحت دقف ؛طابحإلا وأ نزحلا مهباصأ اذإ نكلو .ةياهنلا يف نودوعي فوسف
 .مهل ةيقابتسا رثكأ ةدعاسم

 ؟طغضلا تحت ةفلتخملا تايصخشلا ةسارد نم هملعتن نأ نكمي يذلا ام :ةصالخلا

 نوللا حبصي .هتفلابمو ىعيبطلا هكولس زيزعت متي طغضلا تحت ءرملا نوكي امدنع
 يقم رذكأ رفتمألا نوللا ديضيو :ةلوح نم ةاكك ةيداودع ككاو ةنمازس ناكأ نَمَكألا

 حبصي نأ نكميو «داتعملا نم ةالابمالو ةيبلس رثكأ 0-0 نوللا حبصيو: «ةيوضوفو
 :ةريبك ةهردل |ةقتقمو امامك اقلختم قؤرألا وللا

 0 ع ا عع ع

 وأ رصخللا نوللا عفو لم اقهرمو اطعاتخ قوكي اال رمجألا نوللا عقد نإ 0
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 .للملاب رعشي فوسف .ةسالسي ريسي ءيش لك ناك اذإ

 لمعلا ىوتسمو ءتيقوتلاو ءكتيصخش عونو ءفقوملا ليبق نم ةريثك ءايشأ نإ

 علا ةحنقتم نطو

 نصعإا_ملك
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 خيراتلا ربع ريصق لمأت
 اًمئاد اذكه سانلا ناك دقل ؛ءيش يأ ريغتي مل

 نآلا ىتح هتأرق ام لكل ةيخيراتلا ةيفلخلا

 اذه يف تامولعملا ساسأ لكشي يذلا ثحبلا ىلإ تلصو فيك لصفلا اذه حرشي

 اًنقو قرغتست ىتلا ءايشألا وأ ثحبلا وأ عجارملا وأ خيراتلاب اًمتهم نكت مل اذإ .باتكلا

 ؛نيرخآلل ةبسنلاب امأ .لصفلا اذه يطخت كنكميف «ةئلتمملا كتايح نم فورعم ريغ

 تهتنا امدنع .صاخشألا فينصت ىلإ ةجاح اًمئاد كانه تناك .تافاقثلا عيمج يف

 عيمج يف سانلا نأ انفشتكا ءرشبك المأتو اًركفت رثكأ انحبصأو يرجحلا رصعلا ةرتف

 .ةأجافم نم اهل اي .نيفلتخم اوناك ملاعلا ءاحنأ

 ديدعلا كانه امبر ؟تافالتخالا هذه فصو مت فيكو ؟اقح سانلا فلتخي فيك نكلو

 .ةلثمألا ضعب مككراشأس نكل .ضرألا ىلع تافاقث دجوت ام ردقب قرطلا نم

 قيرغإلا

 ىلع وهف .هسسؤمو بطلا ابأ ءنورق ةعبرأب حيسملا لبق شاع يذلا ,طارقبأ ربتعي
 ضرملا نأ دقتعي ناك .اًيفارخ نكي مل ءتقولا كلذ يف نيرخآلا ءابطألا نم ديدعلا سكع
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 جتان عرصلا نأ طارقبأ دقتعي ناك «لاثملا ليبس ىلع .ةهلآلا نم تأي ملو ةعيبطلا يفأشن

 اهنكل ءةفورعمو ةعئاش ةمولعملا هذه ربتعت رضاحلا تقولا يف .غامدلا يف دادسنا نع

 .تقولا كلذ يف ةيروث تناك

 اذ :ةعبرألا ةيدسجلا لئاوسلا ىأ ةعبرألا عئابطلا ةيرظن وأ ءطالخألا بهذم ربتعي

 ةيهانسالا ةقيرظلا وه انعط وأ اذحارم نإف :ظارقيالاقفو. .ةعئرألا تاحازلاو ةفالع
 .انكولس يف مكحتي انجازمو .يعيبطلا انلقع راطإ وأ انتيصخش هنإ .انلعف درل

 طالخألا وأ لئاوسلا نوكت امدنع ةديج نوكت انتحص نأ طارقبأ دقتعي ناك

 امدنعو .نزاوت ةلاح يف -مغلبلاو ءادوسلا ةراصعلاو ءارفصلا ةراصعلاو مدلا- ةعبرألا

 وأ ةدام نم صلختلا مسجلا لواحي «لاثملا ليبس ىلع ءقرعتن وأ ءلعسن وأ .أيقتن

 .ناوملا ةذنه نه رثكأ

 مكحتلا متي ,كلذل .ىنانويلا لصألا تاذ ©0710 ةملك نم ءارفصلا ةراصعلا ةملك ىتأت

 .دبكلا وأ ءارفصلا ةراصعلا قيرط نع 6801616 يوارفصلا وأ بضاغلا صخشلا يف

 مهيولسأب مهلوح نم نوبضاغلاو نويجازملاو نويرانلا صاخشألا ءالؤه فيخي اًنايحأ
 ."نخاس مد وذ" اهنأ ىلع اًضيأ "011016716" ةملك ةمجرت نكمي .داحلاو يوقلا

 صخشلا صخشلا

 يمعلدلا يومدلا

 (رضخألا) (رفصألا)

 وأ يومدلا صخشلا ىلع ةرطيسلا متي ."مدلا" 547181015 ةينيتاللا ةملكلا ينعتو
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 دودر رشني ءظحلا ديعسو عدبم وهو .بلقلاو ءمدلا قيرط نع 54748141716 لئافتملا

 ةفدارملا ةلمكلاف .جهبمو لئافتم يلاتلابو مدلاب ءيلم هنإ ثيح .هلوح ةيباجيإ لعف

 ."لئافتملا" ىه 547181116 يومدلا صخشلل

 نإ .غامدلا نم هتاريثأت ىلع لصحيف م7168724412 درابلا وأ يمغلبلا صخشلا امأ

 صخشلا جازم ىلإ زمري ام وهو ءجزل طاخملاو ."طاخملا" نم رثكأ ينعي ال "مغلبلا"

 .ةتيطب ةكرحو وذو لماخ ةطاسبب وه درابلا وأ ىمغلبلا صخشلاف .ىمغلبلا

 نم ضتئاف هيدل 7846147210112 ىوادوسلا وأ بيثتكلا صخشلا نإف ءاريخأو

 ةراصعلا " ةطاسيب 726141714 ©1110© ةينانويلا ةملكلا ىنعت ءءادوسلا ةراصعلا

 .يوادوسو بيثك هنأ ىلع اًبلاغ هيلإ رظنُي يلاتلابو ؛لاحطلا يف ةدوجوملا "ءادوسلا

 ."مئاشتملا" ةطاسبب وه يوادوسلا صخشلل عئاشلا فدارملاو

 .راصتخاب طارقبأ ةيرظن يه هذهو

 ةميدقلا كيتزألا بوعش

 نرقلا ىلإ رشع عبارلا نرقلا نم كيسكملا طسو يف شاع اًيلصأ اًبعش كيتزألا ناك
 .ةعئارلا هدباعمو قدصي ال لكشي ةمدقتملا هتراضحب فورعم وهو .رشع سداسلا

 ؛اًديج هنوفرعي اًئيش اومدختسا .ةفلتخم تائف ىلإ سانلا ميسقت اولواح امدنعو

 رصانعلا مادختسا متي ءاذه انموي ىتح .ءاملاو ضرألاو ءاوهلاو رانلا :ةعبرألا رصانعلا

 لوأ مه كيتزآلا ناك اذإ امااقح فرحي نحأ ل كلو ,ةفلخملا لقعلا رطأ فصول ةعيرألا

 :ةركفلا هذه اومدختسا مهنأ ةقيقح فرعن اننكل .ةركفلا هذه ىلإ لعفلاب لصوت نم

 .جهنلا اذه حضوت تاتوحنم اوكرت مهنأل
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 نوروهتم «ءنويضاغ ءنويران :مهمسا ريشي امك طبضلاب نويرانلا لاجرلا ناك
 .ةداقلا مهنإ .صاخلا مهقيرط قشل مهفيس اولتسا نيذلا نيبراحملا نم اوناك .اًليلق

 نورهظي مهنإ .الهاست رثكأ نكلو نيمزاع اًضيأ اوناك .نيفلتخم اوناكف نويئاوهلا امأ
 .ةيلمعلا هذه يف رابغلا نم ليلقلا نورهظيُو :ةفصاعلا حايرلا لثم اًعيرس

 (رضخألا) ضرألا (رفصألا) ءاوهلا

 رارقتسالا اودسجي نأ مهيلع ناك .ةعامجلل ءةيرقلل نولمعي اوناكف نويضرألا امأ

 .ليقتسملا لجأ نم ءانبللو دمألا ةليوط ءايشأ قلخل كانه اوناك .نمألاو

 قحسبي نأ ءاملل نكمي .كيتزألا همرتحي اًرصنع ءاملا ناك ؟نييئاملا صاخشألا نع اذامف

 ةيفيك فرعت تنك اذإ هب ظفتحتو هتبعت نأ اًضيأ كنكمي نكلو ؛هقيرط يف ءيش لك
 .ثدحي ناك ام لك نويئاملا ظحالي ناك «نوقثاوو نوئداه مهنإ .كلذب مايقلا
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 ؛طارقبأ اهحرط ىتلا تايرظنلا ريبك دح ىلإ هبشت تاماسقنالا هذه نإف ءنورت امك

 .ءىشلا سفنل ةفلتخم ءامسأ طقف اهنإ

 صاخشألا عم طقف لمعت ناولألا ةغل نأ يف ببسلا :نوتسرام نوتلوم مايلو
 ءايوسألا

 يف همادختسا مت يضابقنالا مدلا طغضل اًرابتخا نوتسرام نوتلوم مايلو ركتبا

 .ثيدحلا بذكلا فشك زاهج فاشتكالا اذه نع جتنو .لايتحالاو بذكلا فشكل ةلواحم

 رشن ,1928 ماع يف .ىبعشلا سفنلا ملع يف تالاقمل اقلؤم اًضيأ ناك نوتسرام نكل

 طامنأ يف تافالتخالا سرد ثيح ."ءايوسألا صاخشألا رعاشم"ب نونعملا هلمع

 املا نسسألا اومدق ةيذلا ناورلا ذخأ ناك :نوكشزام كل ءانلقع تدزتم نيغ اًضاخشأ

 .باتكلا اذهل ساسألا لثمي يذلا جذومنلا ,:9154 اسيد جذومن مساب فرعُي حبصأ

 مدختسي جذومن وهف «متيأر امكو .نوتسرام تاظحالم ىلع ءانب 1012 اسيد موهفم

 نم ديدعلل بضني ال اًردصم هلمع ناك .يرشبلا كولسلل ةفلتخملا عاونألا فينصتل

 عمو .تاقتنالا نم لي مل هدكل: :ةيرشبلا تالعافتلاو ةيضخخشلا لؤح ةميقلا ئؤرلا
 ديدعلا كراش نينسلا رم ىلعو ءنوتسرام مايأ ذنم لمعلا نم ريبك ردق كانه ناك ءكلذ

 .2154 اسيد ةادأ نيسحت يف نيرخآلا صاخشألا نم

 تافالتخا ىلإ راشأو .سانلا فلتخي فيك حيضوتل ةقيرط نوتسرام دجو دقو

 :ةيلاتلا ماسقألا مدختسن رضاحلا تقولا يف نحنو

 .ةيداعم ةئيب يف ةيلعافلا دلوت 10013111314166 ةنميهلا »

 .ةيتاوم ةئيب يف ةيلعافلا دلوي 1715818764107: ماهلإلا ٠

 .ةيتاوم ةكئيب يف ةيبلسلا دلوي 51487711551011 عوضخلا ٠
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 .ةيداعم ةكتيب يف ةيبلس دلوي (20718114716© لاثتمالا ٠

 1715م1- ماهلإلاو 10013711114716 ةنميهلا) © و 5 و 1 و 2 ةعبرألا فرحألا لكشت

 "1150" راصتخالا ((00718114716© لاثتمالاو 514871111551011 عوضخلاو 01

 يننأ الإ ؛"لاثتمالا" ةملك نوتسرام مدختسا دقل .ملاعلا ءاحنأ عيمج يف مدختسملا

 طمن لضفأ لكشب فصي كلذ نأل ؛"ةيليلحتلا ةردقلا" اهنأ ىلع باتكلا اذه يف اهمدقأ

 .دارفألا ءالؤه

 .تايدحتلا عم هلماعتو لكاشملل هتجلاعم ةيفيكب درف يأ يف ةنميهلا ةمس قلعتت

 .هسايق نكمي يذلا ديحولا ءيشلا وه اًضيأ اذه نكلو

 ثيح .نيرخآلا ىلع ريثأتلا بحي يذلا صخشلا ىلإ "ماهلإلا" حلطصم ريشي امنيب

 تارابعيو .نيرخآلا عانقإ ىلع اًمئاد اًرداق ةمسلا هذهب فصتملا صخشلا نوكيس

 .لعافتلاب ماهلإلا قلعتي امنيب لعفلاب قلعتت ةنميهلا نإ لوقلا كنكمي ؛ةطيسب

 ليلحتلا
 بيجتست فيك

 حئاوللاو:دعاوقلل

 . ماهلإلا
 راكع . نولعتت فيك

 .  مهيلع ريثأتلل

 رييغتلل درفلا لّبقت ىدم لالخ نم لوألا ماقملا يف رارقتسالا ةجرد سايق متي

 يذلا صخشلا نأ نيح يف رييغتلا مواقي صخشلا نأ رارقتسالل ةيوقلا ةجاحلا ينعت

 نم ددع ىلإ ءعبطلاب ءيدؤي اذهو .رارقتسالل اًجايتحا لقأ نوكيس رييغتلاب عتمتسي

 ذنم صخشلا اهدقتفي ىتلا "يلاوخلا مايألا" ىلإ نينحلا لثم ؛ةددحملا كولسلا طامنأ
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 .لاثملا ليبس ىلع ةليوط ةرتف

 :عبطلاب .حئاوللاو دعاوقلا عابتا يف صخشلا ةبغر ىدم ةيليلحتلا ةردقلا رهظن ءاًريخأو

 لوك نوعحطتسا ال نيذلا ككلوأ اهه وجت ةرحيوهظدارتملا تاهتفلا يضخ اضيأ اذه: كلود

 .ةمهم نوكت مهل ةبسنلاب ةدوجلاف ؛ئطاخ لكشب ريست وأ رومألا ءوست نأ

 سفنلا ملع نع اًًجتان رمألا ناك اذإ امع رظنلا ضغب هنأ حجرألا ىلع تظحال دقل

 ةيصخشلا تامسلا هذه نإف «ةينيتاللا اكيرمأ يف ءامدقلا كيتزألا بوعش ىأ ثيدحلا

 ةقيرط درجم اهنإ ؛ةماه تسيل اهتاذ دح يف ناولألا .نوللا سفنب اهعيمج طبترت
 .ةيصخشلا تامسلا مهفل ماظنلاب ةيارد ىلع اوسيل نيذلا كتلوأ ىلع رمألا ليهستل

 نأ تدجوو ءاّماع نيرشع ةدمل عوضوملا اذه ىلع سانلا تبرد دقف ءاّيراشتسا يتفصبو
 .ملعتلا ةيلمع لّهست ناولألا

 مدختسا دقو .تاينيثالثلا يف ام تقو يف عوضوملا اذه يف ثحبلا نوتسرام ىهنأ دقل

 لبق نم اهمادختسا مت -تانايبلا ثدحأل اًقفو- ةادأ اوروطو هثحب نيرخآلا نم ديدعلا

 «لاثملا ليبس ىلع .ةيضاملا نيثالثلاو سمخلا تاونسلا يف صخش نويلم 50 نم برقي ام

 ىلع دعاست ةددحم تاودأ ءاشنإ يف نمثب ردقت ال تازاجنإ رتتسنوب ليب يكيرمألا ققح

 ستياسنإ سيكاس يآ ىت ىت ةكرش مدقت ,ةدحتملا تايالولا يفو .هلمكأب درفلا ليلحت

 الئالتالا . 15116 55113- 0 ل اوخدلا كنكمي) ةلماش ليلحت ةادأ 1111 5نعععءودو 1سعن عطغم

 . ( هل عطخغس . عمد

 ةيرظنلا نيب اًيرظن قراف دوجو مدع نم مغرلا ىلع هنأ ركذتن نأ اًمئاد ديفملا نم نكلو
 .يقيقحلا ملاعلا يف اًرييك اًفالتخا كانه نأ الإ ؛ةيلمعلا ةسرامملاو ةيوتكملا

 انمظعم نأ ركذت نكل ءنوتسرام اهيلإ راشأ ىتلا ةسيئرلا ةعبرألا عابطلا تفصو دقل
 .نينول نم جيزم
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 ةيقيقحلا ةايحلا نم تاوصأ

 و

 طاحم" ناونعي ةيديوسلا ةعبطلل ةمجرت ىه كيدي نيب هلمحت يذلا باتكلا نإ
 :ةيديوسلا ةعبطلا رشن مت امدنع ."مهمهف نكمي ال نيذلا كئلوأ مهفت فيك :ىقمحلاب

 تاونسل هنأل باتكلا اذه تبتك دقل .ديوسلا ف صخش فلأ رشع ةسمخ وحن اهأرق

 سانلا ناك :كلذ ىلإ امو تارضاحملاو ةيبيردتلا تارودلا يف ةفلتخم تاقايس يف ةديدع

 باوجلا ناك «نآلا ىتح "؟ماظنلا اذه نع ديزملا ةءارق اننكمي نيأ" :اًمئاد يننولأسي

 .هتأرق تنأ نآلاو ءباتكلا اذه تبتك مث ."ناكم ال" اًمئاد

 اًصصق بتكأ ىننألو .هتبتك ام يف سانلا يأر ةفرعم اًمئاد ديرت ءاّبتاك نوكت امدنع

 :ةيئايرهك ةمدص ةباثمب نوكي نأ ةقيقحلا عامسل نكمي فيك ملعأ انأف ءاًضيأ تاياورو
 ةعبرأ عم تالباقم لمعب تمق ءاذل .يسفن ىدحتأ نأ بحأ .هسفن تقولا يف نكلو

 ماظنلا لوح مهرظن تاهجو نع ترسفتساو ءامامت ةفلتخم ةيصخش طامنأب صاخشأ

 .هنوكلتمي يذلا نوللا ىلع ًءانب ةيمويلا مهتايحل مهتيؤر ةيفيك لوح اًضيأ نكلو هسفن
 ذإ .(هنولوقي ام طقف سيلو) ةلئسألا ىلع مهتباجإ ةيفيك ىلإ هبتنا ءأرقت امنيبف اذل

 .اهسفن مهتاباجإ نم ملعتت نأ كنكمي ام ردقب مهتاباجإ بولسأ نم ملعتت نأ كنكمي

 مهبلغأ .افظوم نيسمخ نم برقي ام عم ةصاخ ةكرشل يذيفنتلا سيئرلا يه انيليه

 .رفصألا نم ةريغص ةحسمو .قرزا وأ رضخأ يأ نود ,رمحألا نوللا نم
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 ؟15/4)1 اسيد ةغل ؟ةادألا هذه ىف كيأر ام

 هلوح رودي ام روفلا ىلع تمهف .مهفلا ءوس بنجتل ةلاعف ةقيرط ىدبت اهنأ دقتعأ
 .هيلع وهام فصن امير ؛رصقأ نوكي نأ نكمي ناك باتكلا نأ دقتعأ كلذل ؛هتمري رمألا

 ديع يف .ةديفم ةادأ اهنإ ءديكأتلاب نكل .راركتلا بحأ ال .رثكأ صنلا زيكرت لّضفُأ تنك

 مهنم تبلطو ةيدهك لمعلا يف يئالمز عيمج ىلإ ةخسن تيطعأ يضاملا سامسيركلا
 .اًبيرقت عيمجلا لعف دقو .اهتءارق

 ؟باتكلا نم اهتملعت ىتلا ةسيئرلا طاقنلا مهأ ىه ام

 ةريرش تسل يننأ يبتكم وفظوم فرعي نآلا .ةحيرصو ةرشابم نوكأ الأ يلع دعي مل هنإ
 ناك امك .ةمزاع لب ةبضاغ تسل يننأ نومهفي مهنإ .رمحأ صخش طقف انأ ؛ةدبتسم

 ببس يف اًَدبأ ركفأ مل .قرزألا كولسلا نع ةءارقلا وه مامتهالل ةراثإ رثكألا ءيشلا

 ةيسلاب ةمؤم اهضقت ةيلفغلا قآ مهفأ نآلا .ىقع اقامت تلقين لكشي ءايشألل مهتيؤذ

 .اليوط اّنقو نوقرغتسي ببسلا اذهلو ؛مهل

 ؟رخآ ءيش نم له

 ضعب يدل .ةرثرثلا هذه لك .مهنع تلءاست املاطل .ءارفصلا تايصخشلا ووذ ءاّنسح ءال

 ةغرافلا تاملكلا نم لباوب كنورطميو نوسلجي مهنإ .ليبقلا اذه نم مه نيذلا فراعملا

 نكلو «تقولا لاوط ططخي .اذكه يراج .اًبيرقت ةميق يذ ءيش يأ لوق نود ةرثرثلاو
 تحبصأ هتجوز نأ دكؤملا نم نكل ءينجعزي ال اذه .عقاولا يف هططخ نم يأ حجنت مل

 تسيل اهنكل .اًدج ليلقلا ءارفصلا تايصخشلا ووذ زجني ءيتكرش يفو .نآلا ةنونجم
 شياعتأ نأ عطتسا,.افدق وهمي ن1 لظأو موجب فهأ ظقف انأف ىياربف ةريبك كاسم
 .ةيوبحمو ةنيل نوكأل كانه تسل انأف .ةضعتمملا مههوجو عم
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 ؟رضخألا كولسلا عم كتبرجت يه ام

 .[ةذفانلا نم رظنتو ةليوط فقوت ةرتف انيليه ذخأت] ؟لوقأ نأ ىننكمي اذام ءاًنسح

 كردأ نكأ مل ...قدص لكب نكلو .نوعيطمو نوصلخم مهف .اًضيأ مهل ةجاح كانه

 رشن يف نويئانثتسا مهنإ .ديكأتلاب حيحص اذه نكل .يرهظ ءارو نم نوثدحتي مهنأ
 ةفرغ يف لاقلاو ليقلا نم ةفصاع دلّوي رييغت رغصأ ءارجإ ىتح نإ لب .تاعئاشلا

 دنتستو اًمامت ةحيحص ريغ نوكت ام ةداع يهو .رخآلا ولت ءيش لوح تانهكتو ؛ماعطلا

 ؟كلذك سيلأ :مهتلئسأب ةرشابم يلإ اوتأي نأ لهسألا نم نوكيس .ةئطاخ تامولعم ىلإ

 يننأ نوفرعي مهنإ ؟ةطاسبب هلاؤسو ريدملا بتكم ىلإ لوخدلا ةيوعص ىدم ام .ينعأ

 تارملا ددع فرعأ ال .طبحم رمأ ةحارصلا مدعو ةغوارملا نإف اذل ءقدصب اًمئاد بيجأس

 اذه له .ةكرشلا هذه يف ضعب عم انضعب نيقداص نوكن نأ بجي اننإ اهيف تلق ىتلا

 ؟اذج بعص

 ؟هب نوركفي ام كنوكراشي ال مهنأ نيدقتعت اذام

 رعشأ يننأ نودقتعي مهنإ .لبق نم كلذ يف ركفأ مل .عبطلاب بضغأ نأ نوشخي مهنإ
 ينعي اذه نكل ءام صخش ىلع لعفنأ وأ يتوص عفرأ انايحأ يننأل ءاًعيرس قيضلاب

 تناك اذإ متهأ ال ءاًيصخش [فقوتت] .مهم هتلق ام ن أ حضوأ نأ لواحأ يننأ طقف

 نأ يل ةبسنلاب اًَديِدَح ايش ناك نكلو:تضفلا لكم .سيل زمألاف ؛اليلق ةرثوتم ةكداحملا

 رابكلا نيب اذه ثدحي فيك وه همهفأ ال ام .ءايوقألا دارفألا نوبنجتي ضعبلا نأ ملعأ

 ؟كيأر لوقت الأ ؛جضان ريغ اكولس هنيربتعت له

 فارتعالا ضفري يذلا لفطلا ريبك دح ىلإ هبشي وهف .عقاولا يف ءقداص ريغو جضان ريغ

 لعف هنأ ملعأ .كلذب هل اًحومسم نكي مل هنأ نم مغرلا ىلع ؛ةتالوكوشلا ةكعك لوانت هنأب

 اذامل !كئاطخأب فرتعا طقف .اقح همهفأ ال ءيش اذه ؟رمألا راكنإ نم ةدئافلا امف كلذ
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 .اًمدق يضملا اننكمي كلذ دعيو ءهلعفت مل ىأ هتلعف امب فرتعا ؟اًدج اًيعص كلذ نوكي

 .نونجلل ىنعفدي ...بنجتلا وأ راكنإلا نكل

 ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نأ نيدجت كنإ تلق .ىرخألا ناولألا يف ركفن انيعد .انسح

 تايصخشلا يوذ عم اًيبسن الهس لماعتلا نوكي امك ؟مهعم لماعتلا يف لهسألا مه

 عم رمألا ريسي فيك ؟نيرخآلا ءارمحلا تايصخشلا يوذ نع اذام نكلو .ءارفصلا

 ؟ةيصخشلا كتامس سفن مهيدل نيذلا صاخشألا

 نوكتي ةرادإ قيرف يدل .هب مايقلا انيلع نيعتي امب موقن نحنف .ةلكشم دجوت ال «ةداع

 .رمحألا نوللا نم مه مهنم ةثالث نإ لوقأ نأ يننكمي .يل ةفاضإلاب صاخشأ ةسمخ نم
 ديدحت بعصلا نم ..ريخألاو .قرزأ دحاوو .رفصأ / رمحأ دحاوو رمحأ نانثا .رظتنا وأ

 رفصأ صخشلا نوكي نأ نكمي له .ليصافتلا ىلع زكري هسفن تقولابو ملاح هنإ .هنول
 ؟قرزأ /

 ؟اذإ قيرفلا يف رضخأ دحأ دجوي ال نكل .عئاش جيزم .معن

 .ال [مستبت

 ؟كيأر يف ماع لكشب رمحألا ككولس لمعي فيك

 اقح ركفأ مل .كلذ يف اًريثك ركفأ مل ىتيصخش طمن فاشتكاو باتكلا ةءارق لبق ءاًنسح

 تنك ىننأ رثكأ تكردأ ءرثكأ تأرق املك نكل .ءايشألا عم اهب لماعتأ ىتلا ةقيرطلا يف

 مهرعاشمل سانلا ءافخإ ةلأسم تناكو .لمعلا يف اههجاوأ ىتلا لكاشملا ضعب يف اًيبس

 اوناك سانلا ضعب نأ طق يلابب رطخي مل .ةصقلا نم طقف اًدحاو اًءزج ةيقيقحلا
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 ذختأ امدنع بارطضالا نم ريثكلا كانه نوكي .اهب فرصتأ ىتلا ةقيرطلا نم نيفئاخ

 يننأ ملعأ ءعبطلاب .حيحص لكشب رومألا يف ريكفتلا متي ال امدنع ىأ اًعيرس تارارقلا
 ينيتأت .اذكه ثدحي رمألا نكلو ءءيش يأ ررقأ نأ لبق ءايشألا يف ريكفتلا ىلإ ةجاحب

 .ءادغلا لبق اهذيفنت متيو !قلطننو ةركف

 ؟ةلثمأ يأ كيدل دجوي له ؟ةعرستم ا تارارقلا هذه بقاوع يه ام

 مث .بتارلا نع لاؤسلا ىتح نود ةفيظو ةرم تاذ تلبق دقل [كحضت] اهنم نانطأ

 لمعلل يفاضإ رجأ يأ نود عوبسألا يف ةعاس نيتس ةدمل لمعأ نأ يلع ناك يننأ حضتا

 مل .اًمامت ةدئافلا ميدع هنأ اقحال نيبت صخش نييعتب تمق «تارملا ىدحإ يفو .يفاضإلا

 نع اًفيش فرعي نكي مل .هنع ثدحتي ناك ام فرعي هنأ تضرتفاو عجارم يأ بلطأ

 نم نكمتأ نأ ليف اًركك اًيفلك قل ءاظحلا"ءوسل :اًمامت الاقحم ناك جتنلا نع وأ لاحم ا
 .تارالودلا نم فالآلا تائم .لاملا نم ريثكلا .اًيئاهن هنم صلختلا

 كتاقالع نيريدت فيك ؟لمعلا جراخ رومألا ريست فيك .اًيلاثم ودبي ال اذه

 ؟ةيصخشلا

 ىجوز ىلع باتكلا تضرع .ام اًعون كحضم رمألا نكل .لقأ لكشب ركفأ قطانملا كلت يف

 نأ ىلع تررصأ يتلا عطاقملا ضعب تددح يننكل «لعفي مل .هأرقي نأ هنم تبلطو

 .اهأرقي

 ؟رمحألا كولسلا

 .اهيف هتجوز ىلع فرعت ىهف حجرألا ىلعو .اهنم اضعب أرق دقو .رمحألا كولسلا معن

 هجو ىلع ءيش يأ لقي مل ىهف ءرمألا يف تركف نأ دعب نآلا نكلو ءاليلق كحض دقل
 .صوصخلا
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 ؟رضخألا كولسلا لوح تاقيلعت يأب ىلدأ له

3 

 ؟قيرفك ؟اًعم نالمعت فيك

 .كلذ لعفي وهو ؛هب مايقلا هيلع بجي امب هربخأ [لاع توصب كحضت] ؟اًمم لمعن فيك

 حبصأ .قحال تقو يف مث .هب موقيل هلسرأو هب موقيل رخآ اًئيش دجأ .هنم يهتني نأ لبقو
 ىلع كحضن ام اًبلاغ .هتايح لاوط ءيش يأ نم اًدبأ هتني مل هنكل .هتني مل هنأل ةجعزنم

 .ةلهس ةايحب ىظحي ال هنأ نم ةدكأتم انأ .وه همولأ نكلو ىضوفلا قلخأ انأف ؛اذه

 ىلع ءانب ءكهجاوت ىتلا تايدحتلا ربكأ هنإ هنع نيلوقت دق يذلا ام .كلذ مهفتأ معن

 ؟رمحألا ككولس

 ملعأ .نونجلل ينعفدي اذهو ءطيسب رارق ذاختال اًيتاهنال اَنقو نوذخأي سانلا ضعب
 اقيدص صخشلا ناك اذإ كلذ يف قرف ال .ةياغلل نوئيطب سانلا ضعب نكل ؛ةعيرس يننأ
 نيعارذب يسرك ءارشل نوبهاذ اننإ ةرم تاذ انلق ؛لاثملا ليبس ىلع .لمعلا يف اليمز وأ
 انيليه عفرت انه]..يجوز نأ ىلع انقفتا ءاريثك لمعأ يننألو .انب ةصاخلا ةشيعملا ةفرغل

 لكب موقي نأ بجي هنأ ىلع تقفتا انأ لب [اههجو ىلع ءطبب ةماستبالا مسترتو ءاهيبجاح
 .كلذ ىلإ امو «ةلمعتسملا رجاتملاو ,ثاثألا رجاتمو «تنرتنإلا ربع ققحتي ثيحب .ثحبلا

 لعف دق نكي مل كلذ نع هتلأس امدنع ءنيمويب كلذ دعب !عبطلاب ءيش ثدحي مل نكلو

 ةسمخ تدجو ءلمعلا يف مامحلا يف تنك امنيب ءيلاتلا مويلا يف ءاذل !قالطإلا ىلع ءيش يأ

 مل ءتاعاس سمخب كلذ دعب لزنملا ىلإ تلصو امدنعو .هيلإ اهتلسرأو ةفلتخم تارايخ
 .ههجو يف اهنيح ترجفنا !دعب اًئيش لعف دق نكي
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 ؟امكجاوز ىلع ىضم مك .اًركش .ديج لاثم ءانسح

 ءاقبإ هنكمي هنأ وه هيلإ ىنبذج ام نإ لوقأ ام ةداع .ةفدصلاب انيقتلا .اًماع رشع ةعبرأ

 نأ .قمقأ :ناحآلا نضعن ق نكلو .كلذ لعفي لازي ال وهو ؛ةجاحلا دنع اًقلغم همف

 هآر اًمع طق هلأسأ مل يننكل .ءايشألا ضعب لعفب موقي نأو اليلق رثكأ الجترم نوكي

 .ةحارص ف

 ؟رمحأ كنول تنأو رضخأ هنول ناك اذإ امكتاعازن لح امكنكمي فيك نكلو

 ةلاح يف لداجأ نم انأ ءمومعلا يف نكلو .تاعازنلا نم ديدعلا لعقلاب انيدل نأ دقتعأ ال

 .اًدج اًسباع حبصي نأ هنكمي وهف ءىرخأ ةيحان نم نكلو ,ءءيش يأ ثودح

 ؟' سياع"ب نيدصقت اذام

 .هدحو هتعيبطل دوعيو طقف هلهاجتأ ام ةداع .رمذتمو مهجتم وهو مايأل لوجتلا هنكمي

 .ههجاوأ يأ .ةلكشملا يه ام هلأسأو ةنيزحلا ههوجو لك نم بعتأ نايحألا ضعب يف نكل

 [ةفقو]

 ؟كلذ دعب ثدحي اذام

 اذه نكل .عئار ءيش لك نإو :ةطشم دجوت ل هنإ لوقي.: ءانسح كلذ ذكي قادم انف

 ان بطخ كانه تاك اذ اه امكاذ فرعا كلذل فكءارق قه لهسلا خم اكسس نممل

 ءيش ببسب ءاتسم هنأ ةداع ينعي امم .سباع هنأب فارتعالا ضفري هنأ يه ةلكشملا

 رمأ وهو ؛نيمختلا أدبأ ذأ فحم .ءيش يأ ركذتأ ال يننأ يه ةلكشملا .هتلق وأ هتلعف

 يتلا ةليئضلا ةداحلا تاقيلعتلا ضعبب رمألا قلعتي ام اًبلاغ .قالطإلا ىلع ليحتسم
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 نيمختلاب مقأ مل اذإو .اهيف اهتلق ىتلا ةظحللا يف اهاسنأ ام ةداع ىتلاو ءاهب تيلدأ

 فيك مهفأ الو عيباسأل رمألا رمتسي نأ نكمي .اًيضغ رثكأ حبصي هنإف :حيحص لكشب

 .هعم لماعتأ

 ؟رمألا لح امكنكمي الأ ؟مامألل نايضمت فيك نكل

 يف "عارصلا" نزخي يجوز نكل .ءيش لك ىسنأ انأف .هلهاجت ىلإ طقف ليمن ءانسح
 ركفت] .نآلا اًمامت اًنلتمم حبصأ ناكملا كلذ نأ دكؤملا نم .وه الإ هفرعي ال صاخ فيشرأ
 ريسلا يف ؛ييأر لوق يف ةلكشم اًمئاد تهجاو دقل :ملعت امك :لوقت مث .[ةظحلل انيليه
 تلعف ؛ةلفط تنك امدنع ىتح .يلوح نم عم اًقح اًدبأ بسانتأ مل .صاخلا يقيرط يف
 ىلإ ينتذخأ تافزاجملا كلت نأل تفزاج يننأل ةديعس انأ نآلا نكل .ةفزاجمو ةيبغ ءايشأ
 .اًمئاد الهس رمألا نكي مل ديكأتلاب نكل .ام ناكم

 ؟ةفزاجم او ةرطاخم ا كتدافأ فيك

 كرحتت مل اذإ كططخ ةعور ىدم مهت ال .ءيش ىلإ يدؤي ال ءايشألا يف ريكفتلاو سولجلا

 تهججاو قل .اًدبأ ينعتمي مل كلذ نكل:بهذأ نأ لإ اًمتاد فرعأ نكأ مل :اهذيفدتب مقتو

 نكي مل .ليبقلا اذه نم ءايشأو ءيتفيظو تدقفو .ءتسلفأ دقف .ةبعصلا فقاوملا ضعب

 اهب ىرأ يتلا ةقيرطلا .يلاحلا ىناكم ىلإ ينتلصوأ ءايشألا هذه نكل ؛عبطلاب اًعتمم كلذ

 :اةلعتف هن موقت امي نكلور ءهديقم اه ئدكلكاك3 قدم نأ كتفوعتم د سيل هنأ ىه رمألا

 .ءايشألا لعف يف .كلذ يف ةديج اًمكاز كنك دقلو

 يذلا ام ؟كنولباقي نيذلا صاخشألل اهنيمدقت دق ىتلا ةحيصنلا ام

 ؟هركذت مهيلع بجي

 ال .ديدشلا قيضلاب رعشأ نايحألا ضعب يف يننأ ةقيقح نم فخت ال [ةهينه تمصت]
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 ىلع يطغض درجمل ةبضاغ تسل انأ .اليلق يتوص عفر عيطتسأ يننأ درجمل عجارتت

 ىدم نع يجوزو انأ ثدحتن ام اًريثك .لمعلاب اوؤدبي نأ اًضيأ مهيلع بجي نكلو .سانلا

 هتاسنالمو عوضوملا لوح ةيقلخ ءاظعإب موقي وه امتيبق :ةلاسرلا لاضيإ يف انفالكخا
 ربخأو يدصقم ىلإ ةرشابم بهذأ .هدصقمو عوضوملا بلصل هجتي مث قئاقد رشع ةدمل
 سانلا ىلع بجي .ال امبرو «ةيفلخلا تامولعم نم ليلقلا عضأ امير .ماه وه امب سانلا
 يف كتقاط عض .تقولا لاوط ثدحتلا نود لمعلا كنكمي هنأ مهرابتعا يف اوعضي نأ

 لعف كنكمي مث .ىرخألا ءايشألا نم ةعومجم يف اهعضو نم الدب ديلا لوانتم يف ةمهملا
 .عوبسألا ةياهن ةلطع يف صاخشألا عم كل ولحي ام

 وذ .ةسيئرلا ةيراجتلا ةينويزفلتلا تاونقلا ىدحإ ىلع ةينالعإ تاحاسم عئاب وه ناكاه

 .رمحأ وأ قرزأ ال .ءارضخلا عقبلا ضعب عم نكلو اهمظعم يف ءارفص ةيصخش

 ؟15)1/ اسيد ةغل ؟ةادألا هذه ىف كيأر ام

 لاش رق رك نقل نيالا نه دفرلا هده فرطك نأ يحن ةناكلل ةويقم ءاذآ انكي ةعقار
 .هفرعأ صخش لك ىلع باتكلا تضرع .اًعئار ناك دقل .اًضيأ باتكلا يف يسفن نم ريثكلا

 نع همظعم .؛باتكلا مظعم تأرق دقل .هتقد ىدم لوح كحضن نأ طقف انيلع ناكو

 .اقيقد ناك همظعم نكل ,ءيش لك عم قفتأ ال انأ .صخألاب رفصألا

 ؟ةقد رثكألا اهنأ دقتعت تنك رفصألا كولسلا ءازجأ يأ

 كلذ يل نولوقي سانلا .ةياغلل ةليحلا وعساوو نوعدبم ءارفصلا تايصخشلا ووذ اننإ

 ةقيرطب لولحلا ةيؤر عيطتسأ ىننأل ,ةدقعملا تالكشملا لح يف رهام انأ ءاًضيأ .اًمئاد
 :نخآ 5 خ يأ نع ةفلتخ
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 ؟" ةفلتخم" ب دصقت اذام

 اهتقلخ يتلا ريكفتلا ةقيرط سفنب ةلكشم لح كنكمي ال هنإ ةرم تاذ نياتشنيآ لاق
 يف ببسلا وه اذهو .اًمامت حيحص اذه نأ دقتعأ .ليبقلا اذه نم ءيش وأ .ساسألا يف

 يريكفت اًمئاد يئالمع ردقي .ةشعنمو ةديدح نويعب ةلكشم يأ عم لماعتأ اًمئاد يننأ

 سانلا رحس لهسلا نم هنأ تدجو املاطل .سانلا بسك يف انه: نيحاذأو .يعادبإلا

 ؛سانلا نم ريثكلا فرعأ .عقاولا يف ةيعيبطلا بهاوملا نم عون اهنإ ؛مهيلع ريثأتلاو
 داحتا سيئر تنك ,ةسردملا يف .روهمجلا مامأ ثدحتلا يف عئار انأو .كلذك تنك ام اًمئادو

 .اهلمكأب ةسردملا ىلإ ثدحتأ تنك ام ارّيثكو بالطلا

 ؟اهلمكأب ةسردم ا

 عيمج .طقف يفص ىلإ ٌةداع ءاًنسح .ةقيقحلا يف ءعيمجلل سيل ىأ .بالطلا عيمجل معن

 .ةفلتخم تاقايس يف ثدحتملا نوكأ نأ ىنم بلطُي ام اًيلاغ .سانلا مامأ ثدحتلا بحأ انأو

 ؟ةلثمألا ضعب ىنيطعت نأ كنكمي له

 اًمئاد انأ نوكأ «لاثملا ليبس ىلع ءلمعلا يف عيراشم كانه نوكت امدنع .ديكأتلاب معن

 تاعامتجا يف ةعئار ةيميدقت اًضورع مدقأ يننأ امك .انريدم عم ثدحتأ يذلا صخشلا

 .ثدحتأ يذلا انأف ,ةكرشلا نم انم ديدعلا كانه ناك اذإو .اًضيأ ءالمعلا

 ؟كلذ يف نيرخآلا يأر ام

 ةيوعص نودجي سانلا نم ريثكلا .رمألا بنجت نوبحي مهنإ .ةلكشم ىأ كانه سيل
 ةاتف فرعأ انأ ؟يناسفن بيبط تنأ له .حجرألا ىلع ملعت امك ؛ءسانلا مامأ ثدحتلا يف
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 لعجأ نل تنك يل عجري رمألا ناك اذإ .هقيدصت بعصي ال رمأ وهو «ةياغلل نوسئاب

 .اذكه اًقلغم نجسلا

 .كولسلا يف صصختم انأ .اًيناسفن اًبيبط عقاولا يف تسل انأ

 .نيسحتلا تالاجم :همهفأ مل باتكلا يف دحاو ءيش كانه ناك

 ؟كيأر يف هينعت تناك يذلا ام

 .حيحص اذهو .تارارقلا ذاختا يف رفصألا صخشلا ةعرس ةيفيك نع باتكلا ثدحت

 ليلحتلا ىلإ ليمأ انأف .اًديج اهيف ريكفتلا متي مل يتارارق نأ ةركف عم فلتخأ ينكل

 .ءيش يأ ررقأ نأ لبق قئاقحلا لك عمجأ .لماش ثحب ءارجإب اًمئاد موقأو .ريبيك لكشب

 .اقيقد باتكلا نكي مل ددصلا اذه يف كلذل

 ؟كيأرب ىرخأ ءاطخأ كانه له

 ع

 انأ .ةباغلل زجوم انأ .اًمامت أطخ اذه .دقتنأ امدنع تاملكلا نم ريثكلا مدختسأ يننإ

 ةلأسم لوح ثدحتن نأ اننكمي اًضيأ .اقيقد ناك كلذ نأ دقتعأ ال كلذل «ةياغلل حضاو

 .فعض ةطقن سيلو ءديج ءيش عقاولا يف اذهف ؛سدحلاو يزيرغلا روعشلا عايتا

 ه.عو ©

 ؟قئاقحلا نم رثكأ كروعش عبتت نأ

 يزيرغ سح هيدل صخش لك سيل :كلذ ف امح نيج انآ كلل ةياكلل سدح كش

 .ةيقيقح ةزيم هذهف اذل ءديج

 عالم 5
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 ةيزيرغلا مهرعاشم اوروطي نأ نكمي سانلا نأ دقتعت له .اًحيحص كلذ نوكي امبر
 ؟ تقولا رورمب ةيسدحلا وأ

 .ال وأ ءيلثم ءكيدل نوكي نأ امإ .هب دلوت ءيش هنإ ءال

 ؟كلذ لايح ءيش يأ لعفل ناوألا تاف دقف ءاذِإ

 هذه ريوطت نوعيطتسي الف يزيرغلا روعشلا سانلا ىدل نكي مل اذإ تلق كنكل

 ؟ةراهم ا

 !ديكأتلاب مهم رمألا نكلو .غلابأ تنك امبر ءاًنسح

 نم الدب قطنم ا مادختساو ةرطيسلا تحت فطاوعلا ءاقبإ ىلإ تقو يأ يف جاتحت له

 ؟كلذ

 كيلع .اًمئاد كلذ لوقأ .ينالقعو ىيقطنم لكشب ريكفتلا اًدج مهملا نم .ديكأتلاب ءمعن هوأ

 هيدل يلثم صخش ىلع لهسأ نوكي رمألا نأ دقتعأ .كانه نم أدبتو حجني ام ىلإ رظنت نأ

 .هتاعارم بجي ام فرعأ كلذل :ةديدع تاونسل تاعيبم بودنم تنك دقل .ةريبخلا ضعب
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 فيك .مهي ام وه يزيرغلا روعشلا نأ وتلل ينتربخأ .اليلق شوشم ينكل ءفسآ انأ

 ؟نيرمألا الك نيب قفوت

 موقي «ةطقنلا هذه دنع] .قطنملا مادختسا بجي ال هنإ اًدبأ لقأ مل .ىمالك فرحت تنأ

 عابتا كيلع بجي هنأ وه هلوقأ ام [هيتفش ىلع طغضيو هردص ىلع هيدي دقعب ناكاه

 ؟باتكلا ةءارق دعب هتملعت يلمع ءيش رثكأ وه ام .لمكنل

 نكل .اقبسم كلذ فرعأ تنك يننأ نم مغرلا ىلع .نولمم ءاقرزلا تايصخشلا يوذ نإ

 ةرم ركذتأ ...يهلإ اي ..نيينيتورلا ىقمحلا ءالؤه نكل .قرزأ نول ىوذ مهنأ ملعأ نكأ مل
 .لبق نم هسفن ءيشلا انلعف دقو «ةياغلل دقعم ءيش كانه نكي مل .عورشم يف لمعأ تنك

 تايصخش امهيدل ناصخش انيدل ناك .ديدج جاتنإ طخ عيبل ةصاخ ةقيرط تناك

 .اًدبأ لمعلا ًآدبي مل امهنكل ءءيش لكو ءاًديج نيعلطمو ءءايكذأ اناك دقل .قيرفلا يف ءاقرز

 ءيش يأ العفي مل امهنكل .ليصافتلاب اققدو تاباسح ايرجأو مئاوق ابتكو اططخ دقل
 !عقاولا يف

 ؟يزيرغلا مهروعش مادختسا يف نيعراب اونوكي مل امبر

 ؟ءاقرزلا تايصخشلا يوذ عم لمعلا بعصلا نم هنأ دجت تنأف اذِإ

 .ءيش لك اذه ءيتبكاوم مهنكمي ال
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 ؟لاكشألا نم لكش يأب ةيصخشلا كتايح ىلع باتكلا يف هتملعت ام رثأ له

 لزنملا يف اهمظنن ىتلا تالفحلا .ءاقدصألا نم ريثكلا يدل .تنك امك اًمئاد انأ ءال

 .كلذ دعب رهشأل اهنع نوثدحتي ناريجلا .ةيروطسأ

 .افيطل كلذ ودبي ؟اًضيأ ناريجلا وعدت تنأ اَذِإ

 . .ةياغلل نولمم مهنإ !ليحتسم ءهوأ

 ا عأأ_ م01

 ؟ةلفحلل ىتح اوتأ دق اونوكي مل اذإ ؟اَذِإ ناريجلا هنع ثدحتي يذلا ام نكلو

 !اه اه ؟يردي نم .ءيقيدص اي ءانسح [فقوتي]

 نيعب هوذخأي نأ بجي يذلا ام ؟كنولباقي نيذلا سانلل اهمدقت ىتلا ةحيصنلا ام

 ؟رابتعالا

 ؟يننولباقي نم

 ؟كلوح نم كعم لعافتي نأ ديرت فيك .معن

 بجي .طقف ةدحاو ةرم شيعن اننأ ىنعأ .دجلا لمحم ىلع ةايحلا ذخأت ال .كربخأ ىنعد

 .هسفن تقولا يف حرملاب انسفنأل حمسن نأ اًعيمح انيلع بجي .كلذ ركذت سانلا ىلع

 كارش يف قلعت ال .مامألل ضماو رمتسا .تقولا لاوط ةريغصلا ءايشألا ىلع زكرن الأو

 .ةهزن درجم ةايحلاف .ءايشألا
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 نيذلا كئلوأل اهمدقتس يتلا ةحيصنلا يه ام نكلو .هب نمؤت ام اذه ءانسح

 ؟كولماعي نأ مهديرت فيك ؟كنوقتلي

 .ةماستياب ريثكلا لعفت نأ كنكمي .ةماستياب

 ؟كانه كعم لماعتلا متي نأ ديرت فيك ؟لمعلاب رمألا قلعتي امدنعو

 .كلذ دعب اًًيتاقلت باسني ىقابلاو .ةماستباب .وتلل هتلق يذلا ءيشلا سفن

 ام اذل ءانصقاونو انبويع اًعيمج انيدل .ياثم صخش يأ دجوي ال .انسح [ةفقو]

 ؟كيأر ىف .كفعض طاقن ىه

 زكرأ نأ بحأ .ةيباجيإلا ءايشألا ىلع اًمئاد يزيكرت نوكي .ًةداع ةقيرطلا هذهب ركفأ ال

 لعف متي نلف ؛حجني ال ام لوح نوركفي عيمجلا ناك اذإ .ةايحلا يف ةديجلا ءايشألا ىلع
 ؟كلذك سيلأ ء«ءىش

 اننأ درجم  يفتخت ال يهو .فعض طاقن هل ةيصخش طمن لك نكلو .ءيقطنم اذه

 لضفألا نم .ةيبلسلا ءايشألا ىلع زيكرتلا بجي ال هنأ وه هتدصق ام .هتدصق ام اذه سيل

 ملاعلا يف ةطبحملا ءايشألا نم ىفكي ام كانه نأ هللا ملعي .تايباجيإلا ىلع زيكرتلا

 .ءيش لك نم نوقلق هكا :ريهحألا كولسلا لاثملا ليبس ىلع ذخ ؟كلذك سيلأ .لعفلاب

 ريسي ال .تقولا لاوط قلقلاب رعشت نأ كنكمي ال ,ينعأ .ناكم لك يف رطخلا نوري
 ءايشألا يهو ءصاخ لكشب ةديدجلا ءايشألا .ءيش لك نم فاخي راج يدل .اذكه رمألا

 تافوو قررألا ةولسلا#ف ركف ىأ .ةلظن قم تح اكو هنأ وعتعا انانحأ ءاهديحأ ىفلا
 لفشتنر ىثلا ةجيفملا فرع تيك اذ صحب .مويلع وطي لابو قي لك دوست رطاعلا
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 .يل ةبسنلاب موهفم ريغ اذه .رطاخملا ىلع نوزكري نولازي الف ءاهيلع

 ووذو ءءايشألا رييغتل ءارضخلا تايصخشلا ووذ ليمي ال !اًمامت قحم تنأ

 كولسلا يف فعض طاقن يأ ىرت له .رطاخم لا ليلحت يف نوقلعي ءاقرزلا تايصخشلا
 ع

 ؟ رمحألا

 مهنم ريثكلا .ءارمحلا تايصخشلا يوذ نع هيف ركفأ ام اذه .نويناودعو نوسكاشم

 نكلو كلذ ىلإ امو جئاتنلا وحن نوهجوم مهنإ ءديكأتلاب .ةياغلل نوضيغب عقاولا يف
 ,ملعت امك .اًدج اًرجوم مهضعب نوكي دق امك .رومألا زاجنإل اًحقو نوكت نأل ةجاح ال
 ."اًنسح" :وه هيلع لصحت يذلا درلاو ؛ةفيطل ةليوط ةيصن ةلاسر مهيلإ لسرت دق
 ةقانأ رثكأ يهو ءاًئيش كفلكت نلو ءلوطأ ةلاسر ةباتكل ناوث سمخ رمألا قرغتسي
 :ىدقن نع رييعتلا ةيفيك قعده ضيرح امئاداخأ ايي

 ءاقرزلاو ءارضخلا تايصخشلا يوذ ىدل فعضلا طاقن ليلحتب تمق دقف اذ
 ؟رفصألا كولسلا ريوطتل تالاجم كانه نأ دقتعت له .ءارمحلاو

 رومألا حبصت نأ نكمي «يتاذلا يعولا نود نم .يتاذلا يعولا ىلع فقوتي اذه لك ...معن

 ؟ددحم ءىش يأ يف ركفت له

 ,هب ملع ىلع نكت مل اذإ هنأل ,مهم اذه .اًفيس اًعمتسم رفصألا صخشلا نوك لوح ءزجلا

 سولجلا طقف كنكمي ال نايحألا ضعب يف هنأ نم مغرلا ىلع .ةثداحملا لشفت نأ نكمي

 الإو ضرعلا ةرادإو تاعامتجالا يف ةدايقلا يلوت ىلع ربجأ نايحألا نم ريثك يف .عامتسالاو

 .ةياغلل ديج لكشب لمعت ىهف اذل ءرومألا ريس ىلع ظفاحأ نأ ىننكمي نكل .ءىش ثدحي نل
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 لكشب عامتسالا اوملعتي نأ ءارفصلا تايصخشلا يوذ ضعبل اذِإ نكمي ءاًنسح
 نأ نكمي فعض طاقن كيدل نأ دقتعت له ؟كل ةبسنلاب رومألا ودبت فيك .لضفأ

 ؟اهيلع لمعت

 .[ةياغلل ةليوط فقوت ةرتف

 نم ةحمل اًضيأ اهيدل .ءاقرزلا رصانعلا ضعب عم ءارضخ ةيصخش تاذ يه ثيبازيلإ

 ةيحص ةياعر ةمظنم يف لمعت يهو .قالطإلا ىلع رمحأ ءيش ال نكلو رفصألا نوللا

 .ةماع

 ؟اسيد ةغل ؟ةادألا هذه ىف كيأر ام

 نكل ءيتيصخش نع ريثكلا لعفلاب فرعأ ىننأ ترعش !باتكلا ةءارق عتمملا نم ناك

 وقعت ءارمحلا تايصخشلا يوذ نأ كرعأ نآلا .اًحوضو رثكأ اهلعج اذه نأ دقتعأ

 يفو نيقفتم عيمجلا نوكي نأ ديرأ يننكل .يتعيبطب اليلق ةرذح يننأو «ةدينع يننأ

 .كلذب اورعشي نأ نوبحي عيمجلا نأ دقتعأو «يل ةبسنلاب مهم نواعتلاف .ماثو

 ؟باتكلا نم اهتملعت يتلا ةسيئرلا طاقنلا مهأ يه ام

 اياده ينيطعي ام اًمئاد «ةياغلل فيطل هنإ .يداليم ديعل ةيدهك باتكلا ىنبا يناطعأ

 ضعب هيدلو لمعلا نع لطاع هنإ .اياده يأ ديرأ ال يننإ تلق يننأ نم مغرلا ىلع ءءايشأو
 يف .باتكلا ةءارق ءدبل تقولا ضعب ىنم رمألا ق نفت :نفوطع تكل «ةيلاملا لكاشملا

 مث قنا ن] اننا كلذ حرم ةرمللا ىف لوكيل ل ةيفنأاو نمكحلا نع ناك فقاولا
 ةكحضم ةلثمأ كانه !هب تعتمتسا .«تأدب نأ درجمب نكلو .تقولا لاوط يتعطاقم
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 .ًًريثك انكحضو .هل لاع توصب ىجوز ناولأب ةصاخلا ماسقألا تأرق .ةعئارو

 ؟اهكلمي هنأ نيدقتعت ىتلا ناولألا ىه ام

 ؟اذكه نوكي نأ صخشل نكمي له .هسفن تقولا يف قرزأو رفصأ عقاولا يف هنإ ؛هوأ

 ؟كيأرب اكحضم ناك ىذلا ام .اًمامت نكمم اذه .معن

 عقاولا يف لعفي امم رثكأ زجنيس هنأ اًمئاد دقتعي وهف .تقولاب هلؤافتب ةقلعتملا ءازجألا

 مامحلا ىلإ زفقي وأ .ةرايسلا اهيف بكرن يتلا ةيناثلا يف رورملا ةكرح يف قلعن الثمف
 لؤافتلا اه نكل .ليقلا اذه نم ءايشأ :قئاقد الكي فويضلا لوصَو ءديلبق محتسيل

 .ديج لجر هنإ .اًماع نيثالث ذنم هب مرغأ ينلعج يذلا ببسلا نم ءزج وه

 ؟ةيلمع ةفرعم لكش يف باتكلا نم كعم هنيذخأتس يذلا امو

 كانه نأل ءديج رمأ اذهو «نيرخآلا ءارضخلا تايصخشلا يوذ عم ةقفاوتم نوكأ يننإ

 مهضعب ءارضخلا تايصخشلا يوذ ةياعر ةيفيكب قلعتملا ءزجلا تببحأ !انم ريثكلا

 امك ودبي ءرضاحلا تقولا يف نكلو .كلذب مايقلا كيلع .مهم اذه .تقولا لاوط ضعبل

 ىدملا ىلع كلذك ىقبيس رمألا نأ دقتعأ ال نكلو «ةينانأ رثكأ اوحبصأ دق عيمجلا نأ قل

 .ءاقرزلا تايصخشلا نعو ءيجوز لثم ءرفصألا نوللا نع ريثكلا اًضيأ تأرق .ليوطلا
 "ليلك ةمونم نفور بلسم :ةراعلا ةلظفهتم اهكإ .يتخأ لثم

 ؟اذامب ةمتهم ريغ

 .كداليم ديع يف كب لصتت داكلابو ءرومألا ريست فيك اًدبأ لأست ال يهف .اقح «ملاعلا ةيقبب
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 ؟كداليم ديع يف كب لصتت ال اهنأ ىنعي اذه له ؟لصتت داكلاب

 عفادب سيلو مازتلالا عفادب كلذ لعفت اهنأ ول امك رمألا ودبي نكلو .لعفت اهنإ ءاًنسح

 ميمصت ةداعإب ىجوز ىموت ماق دقل .اًضيأ ةدقتنم نوكت نأ نكميو .ىقيقحلا مامتهالا

 هتلعف ءيش لوأ ناكو -يتخأ اهنإ- روفيإ تءاج مث .تاونس عضب لبق ةيقلخلا انتحاب

 .هلمع داقتنا وه

 ؟تلاق اذام

 ليلق الئام ناك نيزباردلا نأ ىلإ ريشت اهمف نم ترهظ ىتلا ىلوألا تاملكلا تناك

 .بولطملا ىوتسملا نع نيتجرد رادقمب

 ؟كلذك ناك لهو

 يف لمعي ناك دقل ؟كلذ ىلإ ريشت نأ اهيلع ناك اذامل نكلو .اليلق اًجوعم ناك دقل ءاًنسح
 .ءيش لك داقتنا يف اًعيرس تأدب ءقاشلا هلمعل هلماجت نأ نم الدبو ؛عيباسأ ةدعل رمألا

 ؟هتدقتنا يذلا وه طقف نيزباردلا درجم نكي مل اذ

 .[ةيفان اهسأر ثيبازيلإ زهت]

 ؟ءارمحلا تايصخشلا ىوذ ىف كيأر ام

 فقوتت] .ةصاخلا مهتقيرط قفو مهب سأب ال ....انسح
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 ؟نينعت اذام

 ول ىنمتأ نايحألا ضعب يف .نوعيرس مهو ريثكلا نوزجني مهنإ .ةياغلل نولاعف مهنإ
 .انأ وه ةطاسبب انأف .كلذ لعفأ ال ينكل ءيلخاد يف حومطلا اذه نم ديزملا يدل ناك

 ؟نايحألا ضعب يف اليلق رمحأ نوكت نأ ديفم ا نم نوكي دق هنأ نيدقتعت الأ نكل

 .اليلق نيساق اونوكي نأ نكمي مهو .تنأ نم تنأ نكلو .ديكأتلاب معن

 ؟نيساق نونوكي فيك

 هنكمي .رمحأ نوكي امبر انمسق سيتر .فقاوملا ضعب يف اليلق نّيداح نونوكي ءانسح

 نم سانلا نوريدي .كلذك مهعم لماعتلا يف نوعيظف نوحارجلاو .ءيش يأ لوقي نأ

 .نوديري لكش يأب مهلوح

 ؟كيلع اذه رثؤي فيك

 ملعأ هامات كلذ ينحت فكي ل: ةتاغارتسلاو تاعازقلا عمن لماحتلا لع نعسلا م

 ؟تقولا لاوط فالخ ىلع عيمجلا لهف

 .لصاوتلا يف لكاشم ديكأتلاب انيدل نكلو .عبطلاب تقولا لك سيلو .اًيلعف عيمجلا سيل

 تنك دقل .هذه لمعلا ةئيب يف انم ريثكلا ىناعي .عمتست ال ةرادإلاو ,ئيس ماع وج كانه

 .يضاملا ماعلا ةيضرم ةزاجإ يف
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 ؟لمعلا يف كسيئر عم اذه ٍتلوانت له

 دعب نكلو .ةرتفل عضولا نسحت دقل .اًريثك كلذ دعاسي مل .تاونس سمخ لبق ءانلواح

 .اهتعيبط ىلإ رومألا تداع كلذ

 ؟نآلا نيرعشت فيكو انسح

 معدن .مهم رمأ اذهو ؛لمعلا يف صاخشألا نم عئار قيرف انيدل .ماري ام ىلع ءيش لك

 .ةرداغملا ديرن الو ةليوط ةرتف ذنم كانه انم ريثكلا لمعي .اًضعب انضعب

 ناولألا عم نيلماعتت فيك رضخأ اًصخش كتفصب ؟صاخلا كنول يف كيأر ام

 ؟ىرخألا

 يوذ نوبحي ال مهنإ .عبطلاب سارملا وبعص ءارمحلا تايصخشلا ووذ ءانسح

 تعمس دقل ؛انم نوكشي مهنإ .انم ريثكلا دوجو نم مغرلا ىلع ءءارضخلا تايصخشلا

 .عاد الب ءامسأ وأ تافصب اننوفصيو ؛ءايشأ نولوقي .اًيصخش اذه

 ؟ددحم لاثم ءاطعإ كنكمي له ؟كلذب نيدصقت اذام

 .ضار ريغ نوكت امدنع هب رعشت .اذكه هفرعت طقف ءيش هنكل ءددحم لاثم يدل سيل

 .ءاوهلا يف اقلاع نوكي هنإ

 ؟رمحأ ناك كريدم نإ تلق

 .رمحأ ديكأتلاب هنإ .مسقلا سيئر نكلو ءرشابملا يريدم سيل
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 ؟كلذ نيفرعت فيكو

 هجوم .اًدج بلطتم .ةعرسب ثدحتي ؛ةعرسب ىشمي .راهنلاك حضاو هنإ .كلذك هنإ ءاًنسح

 ؟اًيساق نوكت تاموصخ ذيفنتب تمق اذإ

5 

 .اعطق

 ؟اذإ مسقلا سيئر عم رومألا ريست فيكف

 .بسحف رمألاب ملعن اننكل .ةرشابم هيلإ ثدحتأ مل .فرعأ ال ءيردأ ال

 ؟نوفرعت فيك

 .باقعلل ةضرع اوناكو ةمدتحم تالادج يف هعم اولخد نيرخآ نيفظوم نع انعمس

 ؟كلذ دعب ثدح اذام

 هؤاعدتسا مت .رخأتم تقو يف لوصولا لثم ةريغص ءايشأ ببسب ةوسقب مهدحأ بينأت مت

 .ددحملا تقولا يف لصأ اًمتاد انأ .انأ سيل نكلو .روفلا ىلع بتكملا ىلإ

 ؟كلذل هداقتنا متو لمعلل ددحم ا تقولا يف مهدحأ تأي مل اذِإ
 .موللا ضعب عم هابتنا تفل ىلع لصح دقل
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 ؟اهنيح ليق اذام

 هذهب هعم لماعتلا بجي ناك ام هنأ ينربخأ هنكل .هعمسأ ملو ؛عبطلاب كانه نكأ مل

 .ةقيرطلا

 ادع ملك

 ؟لمعلا نع رخأتت نأ يف سأب ال هنأ نيدقتعت له

 .عبطلاب ءال

 ؟كولسلا اذه لثم حيحصت نع لوؤسم ا وه مسقلا سيئر سيلأ نكلو

 .رمألاب مايقلا ةيفيك ىلع دمتعي اذه نكل ,كلذ دقتعأ

 ؟حاصو خرص له

 ىقلتيسف ءىرخأ ةرم اًرخأتم ءاج اذإو ءرخأتلاب انه دحأل حمسُي ال هنإ لاق هنكل ءال
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 ؟لبق نم رخأت ةرم مكو

 .اًدبأ هدعوم يف لصي ال هنإ «هوأ
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 ؟ةيعقاولا ةايحلا يف كنولباقي امدنع كنع نورخآلا هفرعي نأ نيديرت يذلا ام .اذسح

 ؟كنولماعي نأ نيديرت فيك

 .ةلوهسب رومألا ذخأي نأ ديري انم ضعبلا نأ سانلا مهف اذإ اًعئار اًرمأ نوكيس ءانسح

 ةصرف ىلع لصحأ نأ دوأ يننأ امك .تقولا لاوط ءايشألا رييغتب عتمتسأ ال يننأو

 .الثم اًعم ةوهقلا يستحنل .لمعلا يف صوغن نأ لبق اليلق صاخشألا ىلع فرعتلل

 اننكمي كلذ دعيو ء,صاخشأك سانلا ىلع فرعتت نأ ديجلا نم .تقولا ضعبل ثدحتنو

 .لمعلا ىلإ ةدوعلا

 ؟رخآ ءيش نم له

 تاعازنلا عم لماعتلا ف :ةتعتار انسلا تارضخلا تايصختشلا"ىوذد, نحت -:معت

 .لضفأ لكشب كلذ عم لماعتلا ةيفيك ملعت ىلإ ةجاحب نحنف .تاعارصلاو

 اهيدلو ءاَّدج ةريبك ةكرشل سيئرلا رقملا يف لمعي قرزأ يداصتقا ريبخ وه نافيتس
 .رمحألا نوللا نم تاحمللا ضعب هيدل نإ لوقي .ةيبوروألا نادلبلا نم ديدعلا يف بتاكم

 .هكولس يف رضخأ وأ رفصأ ءيش يأ ديدحت هنكمي ال نكل

 ؟اسيد ةغل ةادألا هذه يف كيأر ام

 ,.عوضوملا اذه لوح ثاحبألا نم ريثكلا ءارجإ مت هنأ ودبي .مامتهالل ريثم موهفم اهنإ

 اًماظت: ناك هتكل :ليق نم ةادألا هذه:لاكشأ نم الكش تيأر دقل :اًريكم ةدحأ نمأ وهو

 ريثملا نم نوكيسو .ةفلتخم فرحأ تاعومجم ديدحت لالخ نم صاخشألا فتصي
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 ثحبلا سفن ىلع اهمظعم زكتري .ةحاتم ا ةفلتخم ا تاودألا نم ديدعلا كانه

 اهمدختسأ يتلا ةادألا .فلتخم لكشب تروطت تقولا رورم عم نكلو ءيساسألا

 ؟ةيحالصلا وأ ةيقوثوملاب قلعتي ام يف دصقت له

 صاخشألا رعاشم" نوتسرام باتكب اًضيأ يصوأ نأ دوأ .نييوتسم ا الك ىلع
 اهيلإ تلصوت ىتلا تاجاتنتسالا ىه ام .ديزم ا ةفرعم يف بغرت تنك اذإ "ءايوسألا

 ؟باتكلا ةءارق دعب

 بتك دقل .باتكلا ميظنتو ةلكيهب فلؤملا ماق فيك ىرن نأ مامتهالل ريثملا نم ناك

 مث ءارضخلا مث ءارفصلا تايصخشلا يوذ نع مث ءالوأ ءارمحلا تايصخشلا يوذ نع

 كلذ ناك .ةفلتخملا ةعبرألا ناولألا ىلإ ةراشإلاب ديدج عوضوم لك حرش متو .ءاقرزلا
 كانه ناك هنأ تظحال دقلو .ددحم نول يأ نم للملاب روعشلا مدع ينعي ناك هنأل اًديج

 فيك لءاستأ .باجعإلل ريثم رمأ وهو نول لكل تاحفصلا نم اًبيرقت ددعلا سفن اًمئاد
 ؟كلذ نم نكمت

 ؟نآلا ىتح هتملعت يذلا ام ءكولسلا طامنأب قلعتي ام يف

 نأ مامتهالل ريثملا نم ناك نكلو ءعبطلاب ءلعفلاب كلذ فرعأ تنك .نوفلتخم سانلا نإ

 تنك «لاثملا ليبس ىلع .باتكلا يف ةديج ةلثمأ كانه تناكو .فلتخن فيك طبضلاب ىرن

 .رمحألا كولسلاب صاخ لكشب اًمتهم

 ؟كلذ لوح كؤارآ ىه امو

 اًمئاد .عفادلاو كولسلا نم عونلا اذه هل ليمز يدل .اًمدق يضملل لئاه عفاد مهيدل مهنإ
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 رمح جيرتكلا تاكراب 0 .ةياغلل باجعإلل ةريثم ديف تارارقلا

 ؟ءارمحلا تايصخشلا يوذ عم ديج لكشب لمعت له

 مهتدعاسم كنكمي نكلو :تلق امك ءنيلمهم نونوكي ام اًبلاغ :نيكاحلاب فك أ ام لع مغلق
 عربي اًئيش سيل اذهو ,ةطخلاب انمازتلا نم دكأتلا وه يرود .ةقد رثكأ اونوكي نأ ىلع

 .ةميق ةراهم يهو «لاجترالا نوديجي ام اًيلاغ مهنكل .ءارمحلا تايصخشلا ىوذ هيف

 .ناعجش مهو

 ؟رمحألا كولسلا عم ةريبك لكاشم يأ كيدل سيل كنأ ودبي

 يدل سيل هنإ لوقأ نأ يننكمي اًمومع يننكل "ةريبك" ةملكب هينعت ام ىلع دمتعي اذه ءال

 لماعتلا يف ربكأ ةيوعص نوهجاوي مهنأ دقتعأ كلذ عمو ءنكل .مهعم ةريبك لكاشم يأ

 .يلثم صاخشأ عم

 ؟دصقت اذام

 عم لماعتن ءاذه انلمع يف .ءاطخأ يأ الب .ديج لكشب اًمظنم ءيش لك ديرأ ام اًمئاد انأ

 نم اقيف اوت لاجتلا اذه تللظتي .اظخلل لاحم يأ كاته هيلو ةيلاما نوؤشتلاو لأم
 ال ءارمحلا تايصخشلا يوذ نإف ؛:حيحص لكشب باتكلا تمهف دق تنك اذإ .صاخشألا

 اذإ ةميخو بقاوع كانه نوكتس يح. .لمع ساسأ لكشي آم وهو ؛ليصافتلاب نومتهي
 .كلذ ثدحي نأ نكمي ال .ةيرشعلا روسكلا يف المهم تنك
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 ّ يود عم لن ّ رجالا ن نع تايصخشلا ىوذ كتقالع نوكت فيك ؟ى ألا ناولألا اذام .اًئسح

 ؟ءارضخلا

 ذإ .يباجيإ رمأ هنأ دقتعأو ءيئاوطنا -باتكلل اقفو لقألا ىلع- انالك .ام دح ىلإ ةديج
 [ةفقو] .ةشدردلاو ىخارتلا درجم نم الدب لمعلل كسفن سيركت كنكمي

 ؟ةشدردلا نوبحي ءارضخلا تايصخشلا يوذ نكل

 انئكمي اهنيح .لمعلاب اطبترم رمألا ناك اذإ الإ ؛الف انأ امأ .كلذك مهنإ ءحيحص اذه
 نوليمي مهنأ وه ءارضخلا تايصخشلا يوذ يف ينبجعي ال ام .ةليوط ةرتفل ثدحتلا

 نم الدب رخآ ءيشب نوموقيو «مهبتاكم نع اًديعب نونوكي ام اًبلاغ .لمعلاب رهاظتلا ىلإ
 .ةلكشم اهنإ .ءيش لك ئطبي اذهو ءلمعلا

 ؟كلمع ناكم ىف ةعئاش ةلكشم هذه نأ دجت له

 .معن

 ؟اهتجلاعمب تلعف اذامو

 .ءىش ال

 ؟ال مل

 .ةيرادإ ةلكشم اهنإ .يتيلوؤسم تسيل اهنإ
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 ؟ةرادإلا قيرف عم ةلكشم ا ترثأ لهو

 .ال

 دقو .هلمكأب قيرفلا ئطبي اذهو .نولمعي مهنأب لمعلا يف كئالمز ضعب رهاظتي اذ
 ؟رمألا لايح اًئديش لعفت مل كنكلو اذه تظحال

 .حيحص اذه

 ؟ال مل نكل

 .ةلكشملا هذهل يدصتلل ةطلس يأ يدل سيل .ةيرادإ ةلكشم اهنإ ءلبق نم تلق امك

 ؟ةطلسلا كيدل تناك ول لعفتس تنك ١ذام

 .ىضارتفا لاؤس اذه

 .كلذك تحبصأ كنأ طقف لوقن انعد نكلو معن

 .لعفأس اذام فرعأ ال اذل «ةرادإلاب اًمتهم تسل .يلعفلا عضولا سيل اذه نكل

 :طبضلاب ةلكشم ا هذه نأشب ةحيصنلا كسيئر كنم بلط اذإ ؛طقف لوضفلا عفادب

 ؟اهمدقتس ىتلا ةحيصنلا امف .هلعف هيلع بجي ام لعفي ال فظوم

 ؟تحك ىضارتفا لكشت
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 .معن

 تاظحالمو تاقيلعت هل مّدقي نأو .رركتم لكشب فظوملا عم ةعباتملا سيترلا نم بلطأس

 كولسلا رييغت كلذ ىلع ءانب هنم بلطي نأو .حيحص لكشب لمعي وأ حجني الام لوح
 .يلاكشإلا

 ؟رفصألا كولسلا نع اليلق ثدحتن نأ نكمي له .انذسح

 .[اقفاوم ئمويو هردص ىلع هيدي نافيتس دقعي .ةطقنلا هذه دنع]

 ؟رفصألا كولسلا يوذ ىرت فيك

 .اًلوأ لمعلاب أدبنل .دجلا لمحم ىلع رومألا اوذخأي نأ طقف ىنمتأ .اليلق نوجعزم مهنإ
 ال .مويلا بلغأل سيل نكلو ءلمعلا يف عاتمتسالا ىلإ اًضيأ جاتحت كنأ كردأ ؛عبطلاب

 يف نولوجتي مهنأ وه ءيش أوسأو .لمعلا تاعاس لالخ تقولا عيضتو ثبعت نأ كنكمي

 نأ نكمي نايحألا ضعب يف .مهترثرثب عيمجلا نيجعزُمو ءاًميجض نيثدحُم طقف ءاجرألا

 مهتردق مدع ةلكشم اًضيأ كانه .بعل بعللاو لمع لمعلا نكلو «ةياغلل نييلسم اونوكي
 اياضقب رمألا قلعتي امدنع ءافكأ ريغ مهنأ دقتعأ .ةحيحصلا قئاقحلا ةفرعم ىلع ةماتلا

 .ءاطخألا نم ريثكلا ىلإ يدؤي اذهو ءدجلا لمحم ىلع ءيش يأ نوذخأي ال مهنإ .عقاولا

 هنإ ىتح ؟كلذ حجنيس فيكف .بقارمك اًمامت رفصأ صخش لمع اذإ ؛لاثملا ليبس ىلع

 نولوقي مهنأ يه اًقح ةريطخلا ةلكشملا نكل .هبقاري وأ هنع ثحبي يذلا ام فرعي نل

 ليصافت ةعجارمب اوماق مهنإ نولوقي دق ءلاثملا ليبس ىلع .ةحيحص ريغ ةريثك ءايشأ
 نم مغرلا ىلع نيلمهم اوسيل مهنأ ىلع نوّرصي وأ .اًيلعف كلذب مايقلا نود نيترم ةنيعم

 جعزمو طبحم هتمرب رمألا .اًمامت كلذك مهنأ ةيؤر ديكأتلاب مهنكمي عيمجلا نأ ةقيقح
 .ةياغلل
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 ؟رفصأ صخش ىلع تفرعت نأ كل قبس له

 دوجو مدع عم «ءنوديري نمل مهتايح ةصق "نوبكسي" مهنإ ؟كلذ بنجت كنكمي فيك

 مهلفط نانسأ وأ ءمهبالك وأ ءيفيصلا مهلزنمب نومتهم اًعيمج اننأ نودقتعي .زييمت يأ
 .قالطإلا ىلع ةيمهأ يأ هل سيل كلذ لك نكل .مهيخأل ديدجلا ديصلا براق وأ «ةديدجلا

 ؟رفصأ صخش عم هزنتلا وأ عكستلا كل قبس له

 .مهبذجت ىلإ ليمأ انأ ءال

 ؟اذام

 .توملا ىتح يعم نوثدحتيس اوناك .ةرثرثلاو مالكلا اذه لك لمحت ىلع اًرداق نوكأ نل

 ناك اذإ ام اًَدبأ فرعت الو .ءيش الو ءيش لك يف نوخرصي مهو مهيلإ عامتسالا يننكمي ال

 يضقأ ينلعجا طقف ؛تقولا لاوط نوغلابي اهنإ .ينجعزي اذه :افخ اكيكيص ةيولوقت انف

 نع يتخأ جوز ثدحتي ام اًمئاد .يتياهن خوكتشو رفصأ صخش عم قئاقد سمخ
 هامسم نع هتلأس دقل .ةرم لك يف فلتخم لكشب هفصي هنكل .لمعلا يف ديدجلا هبصنم

 ةرم تاذ .ةياغلل اًضماغ نوكي ام اًمئاد هنكل ءلعفلاب هلعفي ام مهفأ مل يننأل ءيفيظولا

 كشو ىلع اوناك فيك نع ةلمم ةليوط ةبطخ يلع ترمهناف ةكرشلا ومنت فيك هتلأس
 امو كلذ ثدحيس فيك ينربخي مل هنكل .ام ءيش ىلع ةيملاع عارتخا ةءارب ىلع لوصحلا

 .هنم اًسوئيم ناك .عورشملا ليصافت يه

 ؟باوجلا فرعي مل امبر

 نع اضوغ هنكل ؟كلذ ةيوعضص ندع ام ىتعأ -"كرغأ ال" !كلذ لوقي نأ بجف ناك اذإ

 .اهنم يأب اًمتهم نكأ مل ةملك نويلم ةئمب رجفني همف كرت كلذ
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 ؟لضفأ لكشب كعم لعافتلا ىلع مهتدعاسم ب نيرخآلل اهمدقت ىتلا ةحيصنلا ام

 .ةلئسألا عم يلإ نوتأي امدنع اًديج نيدعتسم اونوكي نأ بجي .لمعلاب قلعتت ال ءايشأل

 .ةيسانم ةباجإ ميدقت نم نكمتأل ةيساسألا تامولعملا نم ريثكلا ىلإ جاتحأ ىننإ ثيح

 ؟كفعض طاقن ربكأ ىه ام

 ةلكشم اهنأ دقتعأ ال .كلذ ملعأ انأو .ليصافتلا يف اًدج اًسمغنم نوكأ اًنايحأ .ركفأ ينعد

 .ةلكشم نوكت نأ نكمي ةصاخلا يتايح يف نكلو ءلمعلا يف

 ؟كلذ فيك

 .كلذ يف ةقحُم يهو ؛ءيش لك يف ءيطب يننأ دقتعت اهنإ .ءارمح ةيصخش تاذ يتجوز
 اًبلاغ ىننكل ءرييغتلا عيطتسأ ال ىننأ كلذ ىنعي ال .ةديدجلا راكفألا يف كشلا ىلإ ليمأ انأ

 تارارقلا ناختا يف ةيوعص دحأ انايحأأ :ةدلطنف لكاظم نحوك فيكن لكاشم ىرأ اذ

 .اًيوطعم حبصأ يلاحلا نأل ءلزنملا يف ديدج نويزفلت ىلإ ةجاحب اقح نحن .قلقلاب رعشأو
 ثحبلاب مايقلل تقولا يدل نكي ملو ةفلتخملا لاكشألاو جذامنلا نم ديدعلا كانه نكلو
 دحاو ءارشل بهذنو قئاقد رشع ذخأن نأ ىلإ طقف ةجاحب اننأ ىتجوز دقتعت .بسانملا

 ؟ةجاتحت ىذلا غونلا ىه اذه ناك اذإ امءفرعأ فيك ؟اًريِج نكي مل ىل اذام نكلو :ديدَح
 .ميدقلا عم ملقأتنو لماعتن طقف نحنف كلذل .ريبك رامثتسا ةياهنلا يف وهف

 .نوتسرام باتك بلطأسو .مامتهالل ريثم موهفم هنإ ءتلق امك
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 اهيلع لصحت ىتلا تاباجإلا يدؤت نأ لمآ ؟سانلا فرصتي فيك اقح فرعت ىدم يأ

 .لزنملا يف ءاشعلا ةدتام ىلع مامتهالل ةريثم تاشقانم ىلإ

 ؟يعامتجالا ىوتسملا ىلع يعيبط لكشب قفاوتي ةيصخشلا طامنألا نم جيزم يأ .1

 ءارفصلا تايصخشلا ىوذ نم نانثا

 ءارمحلا تايصخشلا يوذ نم نانثا

 رضخأو قرزأ

 قبس ام لك

 ؟يعيبط لكشب اًديج اًعم لمعت ةيصخشلا طامنألا نم ةعومجم يأ .2

 رخآ صخش يأ عم رضخألا

 ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم نانثا

 ءارمحلا تايصخشلا يوذ نم نانثا

 رمحأ صخشو قرزأ صخش

 قبس ام لك
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 ؟عورشملا ريدم نوكي نأ اًمئاد لضفيس ةيصخش طمن يأ .3

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟حاّرج بيبط ةفيظول رثكأ اًبسانم نوكيس ةيصخش طمن يأ .4

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟باطخلا ءاقلإب رثكأ عتمتسيس يذلا صخشلا وه نم 5

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟هريدم نم ةنيعم ةينورتكلإ ةلاسر ظفح نيأ طبضلاب فرعيس يذلا صخشلا نم .6

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا
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 نم ديزم ىلع لوصحلا وأ تارابتخالا نم ديزملا ءارجإ يف بغري يذلا صخشلا نم 7

 ؟رارقلا ذاختا لبق تامولعملا

 رضخألا

 قرزأإلا

 ؟ددحملا تقولا يف لوصولل اًمئاد هيلع دامتعالا كذكمي صخش يأ .8

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟ةمهملا زاجنإل دعاوقلا ليلد عبتي ال يذلا صخشلا وه نم .9

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟ةمهملا زاجنإل ديدج ءيش ةبرجتل اًدادعتسا رثكألا صخشلا وه نم .0

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا
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 ؟تقو لوطأل ةيصخشلا تاداقتنالا ركذتيس يذلا صخشلا نم .1

 تع [_م01

 قرزألا

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ىلع لوصحلل بهذي نيأ ىلإ طبضلاب فرعي هنكلو اًميظنت لقألا وه صخش يأ .3

 ؟هجاتحي ام

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟تارارق ذاختا اًمئاد ديري يصخش طمن يأ .4

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا
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 ؟ةضوملا تاحيص ثدحأ يدتري يذلا نم .5

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟ةديدجلا تايدحتلا نم ردق ربكأب عتمتسي يذلا يصخشلا طمنلا وه ام .6

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟نيرخآلا ىلع مكحلا يف عرسألا نوكيس يصخش طمن يأ 7

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟قيرف لضفأ لكشيس تايصخشلا نم جيزم يأ .8

 ءارضخلا تايصخشلا يوذ نم نانثا

 ءارمحلا تايصخشلا يوذ نم نانثا

 رمحألاو رفصألا

 رضخألاو قرزألا

 ناولألا عيمج نم جيزم
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 ؟حجرألا ىلع ثدحتي نم رثكأ نوكيس يذلا يصخشلا طمنلا وه ام .9

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟عرسأ لكشب ةديدجلا راكفألا بعوتسيس يذلا يصخشلا طمنلا وه ام .0

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 اهب موقي كلذ دعب نكلو ام ةمهمب مهدحأ لكوي دق يذلا يصخشلا طمنلا وه ام .1

 ؟هسفنب

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزأالا

 ؟عمتسم لضفأ وه يصخش طمن يأ .2

 رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا
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 ؟تاميلعتلا يف ةريخألا ةوطخلا توفي نل يذلا يصخشلا طمنلا ام .3

 ١ رمحألا

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 ؟ةيعامتجالا كترئاد يف اًعويش رثكألا يصخشلا طمنلا وه ام .4

 رفصألا

 رضخألا

 قرزألا

 .باتكلا نم ىفلخلا ءزجلا يف تاباجإلا ىلع روثعلا نكمي

 نيرشعلاو عبارلا لاؤسلا لوح ديزملا

 نونوكي مهنإ .مهعم لمعتس نيذلا صاخشألا رايتخا اًمئاد كنكمي ال :لمعلا يف

 اقفو اًديج بعلت نأ كيلع ءينهملا ملاعلا يف .ال مأ مهلضفت تنك ءاوس ؛لعفلاب نيدوجوم
 عون يأ .هعم كتقو يضقتس نم رايتخا كنكمي امدنع ءلمعلا جراخ نكلو .هكلمت امل

 صاخشأ عم عكستت له وأ كل نيهباشم اًصاخشأ راتخت له ؟راتخت صاخشألا نم

 ؟كل ماتلا ضيقنلا نولثمي

 .رمألا يف ريكفتلا مامتهالل ريثملا نم نكلو ؛ةتطاخ وأ ةحيحص تاباجإ دجوت ال ؛عبطلاب

 ؟راتخن نم «راتخن امدنع

 لصألا قبط ةروص نوكي له ؟هعم انتايح ةيقب ءاضق ديرن يذلا كيرشلا راتخن فيكو
 ؟كلذك سيلأ ؛عئار لاوس ؟ماتلا ضيقنلا مأ ءانم
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 :ةيمويلا ةايحلا نم ريخأ لاثم
 ملاعلا خيرات يف اًريونت رثكألا يعامجلا عورشملا امبر

 نأ دوأ ءكلذب مايقلا لبق نكلو .اذه لك صيخلتل تقولا ناح دقل ؛يقيدص اي اًنسح

 .تاونس عضب ذنم اهب تررم ةعئار ةبرجت نع كربخأ

 نيذلا نيريدملا نم ةعومجم عم ةبرجتب مايقلا ىل رطخو ةرم تاذ اًرمتؤم دقعأ تنك
 نيحجان اوناكو ءءايكذأو نيفرتحم نوكراشملا ناك .تالاصتا ةكرش يف نولمعي اوناك

 فئاظو نوكلتمي اوناكو ةزاتمم تالهؤم مهيدل ناك .مهصصخت تالاجم يف اًعيمج

 دق اوناك ثيح ؛اًعيمج مهطامنأل ةيفيرعت تافلم ءاشنإب لعفلاب تمق دق تنك .ةعئار

 .مهيدل يذلا لصاوتلا طمن رهظأ يذلا يتاذلا مييقتلا اولمكأ

 نم نوكيس هنأ ٌثدقتعا .ةلثامم ةيكولس تامس تاذ تاعومجم ىلإ نيريدملا تمّسق

 نورشع كانه ناك .ديكأتلاب اًضعب مهضعب نومهفيس .اًعم جامدنالا مهيلع لهسلا

 .قرزألاو رضخألاو رفصألاو رمحألا ءامسأ تاعومجملا ىلع تقلطأ .عومجملا يف اًصخش

 .مهلمع لاجمب ةطبترم تناك يتلاو مهل اًصيصخ اهؤاشنإ مت ةلكشم لح مهيلع ناك

 تاعومجملا لك تلبقو يدحتلا تحرش .اهلامكإل ةعاس مهحنم مت .نواعتلا تبلطتو

 .لمعلا تأديو سامحي تاميلعتلا

 تاعومجملا يف ثدحي ام ٌتدقفتو تلوجت ,تقولا ضعبل لمعت تاعومجملا تأدب نأ دعب

 .ةفلتخملا
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 نيفقاو صاخشأ ةثالث ناك .اًعفترم ءاضوضلا ىوتسم ناك .ءارمحلا ةعومجملا يف

 لادج طسو يف مهنم نانثا ناك .باوص ىلع مهنوك بابسأ لاع توصب نوحرشيو
 عبارلا صخشلا ررق امنيب ,مدتحم

 ء

 .ةرارش دلويس هنأكو ادب دق هملق نأ ةجردل ةعرسب بتكي

 يلإ رظنو ةأجف ءيش لك فقوت .كانه ماري ام ىلع ءيش لك ناك اذإ امع تلأس امدنع
 .ةعبرألا

 .قلقب يلاؤس تررك "؟ماري ام ىلع ءيش لك له"

 انيهتنا دقل" ؛سرش لكشب نيبراحتملا لاجرلا دحأ لاق "!اًمامت عئار ءيش لك"

 ةقاطلاب روعشلا كنكمي .اًضيأ دجب لمعت ءارفصلا ةعومجملا تناك .تلصاوو مهتكرت

 ثيح «ةيح تاشقانملا تناك !ماري ام ىلع كانه ريست رومألا تناك .اًبيرقت ةفرغلا لك يف
 ءارمحلا تايصخشلا ىوذ ناك امنييو .صاخلا مهفقومب نيرخآلا عانقإ عيمجلا لواح

 نانثا ناك .انه تاماستبالا ىوس دجوي نكي مل ء,ضعب عم مهضعب نونجب نيلعفنم
 .ءءاضيبلا ةروبسلا ىلع ةحاسم ىلع لوصحلل ناسفانتي ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم

 اهنكل) هلجأ نم نولمعي يذلا فدهلاب اهل ةقالع ال ةيلسم ةياكحب رخآ ينربخأ امنيب
 نم ةعطقب ثيعي ءارفصلا ةعومجملا يف سماخلا ريدملا ناكو .(ةكحضم شاول يف تناك

 .يولخلا هفتاه ىلع ينورتكلإ ديرب لئاسر لسريو قرولا

 تناك .بيرغ ءوده كانه ناك «ةفرغلا لخاد .ءارضخلا ةعومجملا ةرايزل مهتكرت
 وه سيئرلا فدهلا ناك :ةدحتلا نم الدي :نوعفتسي اًعْيَمَح اوناكو :ةثداه: عهئاؤصأ

 مهئالمز دحأ ىلإ نوعمتسي ؛ءودهب نوسلجي نيريدملا نم ةسمخ ناك .نمألاو رارقتسالا
 سفن يف ةخوخيشلا ببسب يواسأم لكشب يفوت يذلا هبلك نع ةنيزح ةصق يوري ىهو
 :هتايح قيفر دقتقي لازي ال ناك :ءاتشلا

 اهتلكوأ يتلا ةمهملا لح ةيفيك لوح تاحارتقالا ضعب ةباتكب ريخألا ريدملا ماق امنيب
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 ,تالخدملا نم ديزملا ىلإ ةجاحب ناك .ماهفتسا ةمالعب يهتني ناك حارتقا لك نكلو :مهيلإ
 .قزأم يف ناك دقل .كلذ بلط ىلإ رطضيس هنأ ادبو

 ريغ لكشب ةكداه ةفرغلا تناك ءءاقرزلا ةعومجملا ؛ةريخألا ةعومجملا يف .يريس تعبات

 تنك ءةدحاو ةملكب دحأ هوفتي نأ نود قئاقد ثالخ ةدمل مهعم تسلج نأ دعب .لوقعم

 كانه نكي مل نكلو .حطسلا تحت ثدحي ريكفتلا نم ريثكلا كانه ناك .ةياغلل اَقلق

 .يقيقح لصاوت

 ىلإ ةجاحي اوناك اذإ تلأس .ناكرحتت اهاتفشو ةمهملا تمصي أرقت ةأرما كانه تناك

 ةلماش ةلوادم اوؤدب ام ناعرسو .درلا يف ةددرتم تاءاميإ عضب تيقلت .ءدبلل ةدعاسملا

 قيرطلا ىلع اوناك مهنأ حضاولا نم ناك .ءايشألا قامعأ ىلإ ديكأتلاب نولصيس .ةياغلل
 نأ بجي ام لوح ةليوط ةرتفل اوشقانت دقل .ةياغلل لّصفُم ىوتسم ىلع نكلو ءحيحصلا

 .مهلمع ةطخ هيلع نوكت

 مهنكل ,صصخملا تقولا فصن رم دقل .ةعاسلا ىلع ةفطاخ ةرظن تيقلأ يننأ ركذتأ

 ءانب نيرخآلا لبق نم اهضفر .مت نكلو ءتاحرتقم ميدقت مت .سوملم ءيش يأ اوجتني مل
 ايازملا مييقت متو ةيانعب ةملك لك رايتخا مت .ةينفلا بناوجلا نم ةعونتم ةعومجم ىلع
 اوناك امم ريثكب رثكأ حيحص لكشب ءايشألا لعفب نيمتهم اوناك دقل .ةقدب بويعلاو

 .اًيلعف ةمهملا ءاهنإب نيمتهم

 .ةرييكلا كارمتؤملا ةقرغ لإ تدعو مهربصلا مهتكرت

 .رابتخالا يف اوزاف مهنأ حضاولا نم .رهظ نم لوأ مهنوكل اضعب مهضعب اوؤنه

 نيج :ءاركسلا ةعوستلا فتاك .ىرعكلا فاعودحلا نك ناسحلا زا يامدلل تروطنقا

 ىلع ناثدحتي مهذم نانثا ناك .روهظلاب اوؤدبي نأ لبق نيترم دوعأ نأ يلع ناك .أطبألا
 :كفكلاو ةوهقلأ لواتت ذعي الإ روهظلا نم'كلاكلا لجل نكمتي ملو :مهفتاوه

 فش نفالك ىف نيرفاس اوكا: قارس لإ ةمهكا اولوحت دقن“ .ةنصقللا ىلإ | معتم ومككلا
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 يف هوضق دقف تقولا ةيقب امأ .ةمهملا مامتإل ةعاس اوحنُم دق اوناك مهنأ نم مغرلا ىلع

 ناك .مهتقوب هنولعفي اوناك امم ققحتلاو «لمعلا يف مهتالمز عم ةيفتاه تاملاكم ءارجإ

 ةنئاق نقال نعي :نكلو-: ةيدتس لكشي اًموردمو ادرج امطنم هلكيمو ذيج اضررغ

 امع اًمامت ةفلتخم ةلكشم تلح دق ءارمحلا ةعومجملا نأ حضاولا نم ناك ءريرقتلا نم

 .قالطإلا ىلع هتبلط ام اذه نكي مل .مهل هتيطعأ

 ركذ .لادجلا يف اًعيمج اوؤدب ءلعفلاب تاميلعتلا اوؤرق دق اوناك اذإ امع تلأس امدنع

 عقوت .عئار لمعب اوماق دقل .عقاولا عم مءالتتل ةمهملا ليدعتب اوماق مهنأ ةقثب مهدحأ

 ةعومجملا ءاضعأ زه ءهوعقوت يذلا راحلا قيفصتلا ثدحي مل امدنع نكلو «قيفصتلا

 يف ةأرملا تأدب ءاهيف اوسلج ىتلا ةيناثلا يفو .مهدعاقم ىلإ اوداعو بارغتسا يف مهفاتكأ

 .نوفلا لع ةيزنح ةيضق ةلامير لاتسرإ تحي نإ اهقناهي كيف ةعوفجللا

 .نيلجرو ءاسن ثالث نم ةعومجملا هذه تفلأت .ءارفصلا ةعومجملا رود ءاج .كلذ دعب

 قشت نأ لبق ةريصق تالوادم ترج ؟أدبي نأ بجي نم .ةمدقملا يف اوفقوو اومستبا مهلك

 تاشقانملا تمدقو ءاهعوضوم يف اًعيرس تقرغتسا .ةصنملا ىلإ اهقيرط ءاسنلا ىدحإ

 وه هتمرب رمألا نأ نع تقولا نم ةرتفل تثدحت .ةيضاملا ةعاسلا يف اهورجأ ىتلا ةريثملا

 .اهلمع ىلإ دوعت امدنع تاما ىلا راك مدختستس فيك تفصو 00 ةسرامم

 اميس ال ,ةأرملا ةصقب اًضيأ تعتمتسا دقل .عيمجلا كحضو ةياغلل اًيلسم اهضرع ناك

 لحت مل ةعومجملا نأ ةقيقح ىلع هيومتلا :طقف دحاو فده اهل ناك اهنأ ىلإ رظنلاب
 عجريو ءقيفصتلا ضعب ىلع لوصحلا نم ءارفصلا ةعومجملا تنكمت ,كلذ عمو .ةمهملا

 .مهضرعل ةيلاعلا ةيهيفرتلا ةميقلا ىلإ بلاغلا يف كلذ

 ىلإ عيمجلا لصيل تقولا ضعب رمألا قرغتسا .ءارضخلا ةعومجملا تقو ناح نآلا

 ةعومجلا تداع ةلوأ نيظوس+ خم لوك .ءارفعلا ةعومملا فرحات اهتيوؤ :ةنضنملا

 نأ يلع له ؟ريرقتلا مدقي نأ بجي يذلا نم" ."؟انم لك دعصي له" .ةقلق ءارضخلا

 لقألا ىلع ةتسلا نيكراشملا فصن ادب "؟كلذ تنأ لعفت نأ كيلع بجي الأ" ,"؟همدقأ

 كلذ عم اهنكل ,ةعومجم ربكأ تناك هذه نأ دكؤملا نم .ةدعملا يف مالآ نم نوناعي مهنأكو

 .ةرتوتم اهلك تناك
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 .ثدحتلا يف لاجرلا دحأ أدب :ةضفخنملا تالوادملا نم ةظحل دعب .ةدايقلا دحأ ٌلوتي مل
 ءاضعأ وحن هراظنأب هجوتي ناكو ءءودهب ثدحت .تقولا مظعم ةروبسلا هجاوي ناك

 عاض ةلاسرلا نأ ةجردل هتاظحالم يف اًدج اًضماغ ناك دقل .معدلا ىلع لوصحلل هقيرف

 .ةدعاسملل اًبلاط هقيرف ىلإ رظن ءديازتملا سأيلا عمو .هنم سوئيم لكشب اهازغم

 :ةمهملا تلح دق ءارضخلا ةعومجملا ىتح نكت مل ءيميدقتلا مهضرع ىهتنا امدنع

 ناك اذإ امع مهتلأسو ويس ا هع دلك اوقدحر ميحأ نم مقرا نع

 دقت مت يتلا ةداملا ىلع نيقفتم ةعومجملا يف عيمجلا

 تلأس .اًيبسن نيقفتم اوناك مهمظعم نأ دقتعي هنأ ظوظحملا ريغ ثدحتملا لاقو

 نم ةعبرأ لقألا ىلع ناك نكل .مات ماجسنا يف مهسأرب اوؤموأو ,ةعومجملا ءاضعأ ىقاب

 ؛مهداسجأ لوح ماكحإب مهعرذأ اودقع دقو ؛ةمتاق مههوجو ةعومجملا يف نيكراشملا

 .ليق ام سكع ىلع قافتالا نع نوديعب اوناك مهنأ ىلإ تراشأ يتلا دسجلا ةغل يهو

 .اًثيش لقت مل اهنكلو .يمسرلا ثدحتملا ىلإ ءايتساب ءاسنلا ىدحإ ترظن

 اقفو ءيدجبألا بيترتلا بسح اوفقوو ميقتسم طخ يف قرزألا قيرفلا راس ءاريخأو

 دوجو نع فشكو «تاميلعتلا ضرعب "ينرآ" ماق .اقبسم هبيترت مت لامعأ لودجل
 ةينب ىلع قلع ءىرخأ رومأ نيب نمو .ةبعص ةمهملا تلعج يتلا طاقنلا نم ديدعلا

 نييفاضإ نييوحن نيأطخ نع لقي ال امل راشأو ءاهعيزوتب تمق يتلا ةقيثولا يف ةلمجلا
 .ىلوألا ةحفصلا يف

 نأ دعب .مهلمع يف اهيلإ اودنتسا يتلا ةينبلاو ماظنلا حاضيإل "تريب" رود ءاج مث

 امدنع .حيضوت ىلإ جاتحت ةفيفطلا ليصافتلا ضعب نأ دقتعا يذلا ءنيترم ينرآ هعطاق

 نافيتس عطتسي مل امك .ةلكشملل لح ميدقت نم ىتح اًييرق نكي مل ."لييك" رود ءاج

 تقولا نم ديزم ىلإ ةجاحب اوناك مهنأ اًريخأ ادنالوي تنلعأ امدنعو ءلكاشم يأ لح

 .تاعامتجالا ةفرغ يف ىضوفلا تعلدنا ؛ةمهملا ءاهنإل

 مهنأ ىلع لماكلاب ءاقرزلا ةعومجملا ءاضعأ ءارمحلا ةعومجملا تفنص ام ناعرس

 اهب اورم ىتلا ءايشألا رثكأ تناك اهنأب ءارفصلا ةعومجملا ءاضعأ رعشو ءامامت ىقمح

 .هلمكأب رمألا لالخ تمصي ءارضخلا ةعومجملا تناع امثيب :قالطإلا ىلع للم
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 تاجاتنتسالا

 نأ يغبني ال هنأ ىلع ءوضلا طيلست وه اهلمكأب ةبرجتلا هذه نم ضرغلا ناك
 ديحولا قيرطلا وه عونتلا نأو طقف عونلا سفن نم دارفأ نم ةعومجم يأ فلأتت
 نم ةفلتخم عاونأ جزم يه اًعم صاخشألا نم ةعومجم عضول ةقيرط لضفأف .نكمملا

 ودبي .ةعومجم يأ يف ةقئال تايكيمانيد قيقحتل ةديحولا ةقيرطلا يه هذه .صاخشألا

 اذه يف لشفت اهتهجاو يتلا تامظنملا مظعم نإف ؛كلذ نم مغرلا ىلع نكلو ءاّيهيدب اذه
 نوريدملا بلجي ثيح 55 صاخشأ فيظوتو نييعتب موقت امدنع يساسألا بلطملا
 .اًضعب مهضعب نومهفي مهنأل مهنوهبشي اًددج اًصاخشأ

 لاثملا اذه يف تاعومجملا تفرصت اذامل حرش لوح طبضلاب رودي باتكلا اذه ناك دقل

 ةلئامملا لكاشملا بنجتل ةمزاللا تاودألا كحنم لوح كلذكو اهب تفرصت يتلا ةقيرطلاب

 فاشكتسالا اذه ىلإ مضنت نأو هتءارقب تعتمتسا دق نوكت نأ لمآ .ةصاخلا كتايح يف

 مهلعجي يذلا امو ,نيهباشتم مهلعجي يذلا امو ءصاخشألا فرصتو لمع ةيفيكل ريثملا

 طبضلاب فشتكتسف .نيتحوتفم كينيع تيقبأ اذإو .نوفلتخم اًعيمج اننأل .نيفلتخم
 .فالتخالا كلذ ىدم

 .كل كورتمف يقابلا امأ

 طعاما
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 نيرشعلا لصفلا ةلئسأ نع تاباجإلا

 ءارفصلا تايصخشلا يوذ نم نانثا.1

 رمحألا .3

 قرزألا . دح

 رفصألا .5

 قرزألا .6

 قرزألا . ل

 قرزألا . 026

 رمحألا .9

 رفصألا .0

 رضخألا .1

 رفصألا .2

 رفصألا .3

 رمحألا .4

 رفصألا .5

 رمحأللا .6

 رمحألا 7

 ناولألا عيمج نم جيزم .8
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 رضخألا .2

 قرزألا .3

 .ديكأتلاب ملعت امك لاؤسلا اذه ىلع ةددحم ةباجإ دجوت ال .4

 :تاءارقلا نم ديزم
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 تلة

 كولسلا مهف ةمهم ودبتو ..اًضماغو اًدقعم -همظعم يف- يرشبلا كولسلا ودبي

 نم صخشلا تارايخ ءارو عبقي ام ةفرعمل هل ةياهن ال ّىعسم اهنأكو يناسنإلا
 فرصتي صخش فينصتب موقت نأ اًضيأ ريطخلا نمو لهسلا نم .تاببسمو بابسأ

 1 0 ا ا ا ا ا ل ا
 020 1 ا ا ا ا ا ا ا

 نكمتتل :نيرخآلا مهفتو كسفن مهفت فيك ؛ءرشبلل ةفلتخملا طامنألا نع باتك اذه

 نك ا ل ا ا

 00 0 ا ا ا ا لا

 اهلمكأب ابوروأ يف ةرضاحم يتكم ىلع ديزي ام اًيونس مدقي يديوس رضاحمو فلؤم
 2 ال ل ل

 طاحم" هياتك دعيو .يرشبلا كولسلاو لصاوتلا نع بتك ةثالث هل نوسكيرإ ساموت
 عيب ثيح نيرشعلاو يداحلا نرقلا لالخ اًعيِبم رثكألا ةيديوسلا بتكلا دحأ "ىقمحلاب

 نكت نا ل ل ا ل 2 ا

 يذيفنت ريدم فالآ ةسمخ وحن بيردتب نوسكيرإ ساموت ماق ؛رضاحمك هلمع نمض

 نوسكيرإ زكريو «ةيضاملا نيرشعلا تاونسلا لالخ ةءافك رثكأو لضفأ ةداق اوحبصيل

 .ةيدايقلا روظنم نم ةيمانلا تاسسؤملاو تاكرشلا عم هلمع

 5موزؤعم من8 5ممم006 005
 الكاف كات ل ل ركل


