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 لوألا لصفلا

 تا

 ءًأرّخؤم ءاضقلا نم دعاقت يذلا «فيرغراو يضاقلا سلج
 أرقيو ةفافل نخدي ىلوألا ةجردلا يف نينخدملا ةبرع يف هدعقم ىلع

 ةفيحصلا عضو مث ءزمياتلا ةديرج يف ةيسايسلا رابخألا مامتهاب
 كلت يف تسرموس ةقطنم نوربعي اوناك .ةذفانلا نم رظني ذخأو ًابناج
 .نيتعاس لوصولا نيبو هنيب نأ دجوف هتعاس ىلإ رظنو «ةظحللا

 ةريزج» لوح فحصلا يف رهظ ام لك هنهذ يف ضرعتسا

 يكيرمأ رينويلم لبق نم اهئارش رابخأ ترهظ ةيادبلا يف .«دونجلا
 زارطلا ثيدح رخافلا تيبلا نع قيقحتلا كلذ مث «توخيلاب علوم

 مث «نوفيد لحاسل ةهجاوملا ةريغصلا ةريزجلا كلت يف هانب يذلا

 يكيرمألا رينويلملل ةديدجلا ةثلاثلا ةجوزلا نأب ةفسؤملا ةقيقحلا

 ‹ عيبلل ةريزجلاو تيبلا ضرع ىلإ ىّدأ امم ةرهام ةراځب نكت مل

 ىلوأ تءاج مث .فحصلا يف اهنع ةعونتم ةقاّرب تانالعإ ترهظف

 تأدب كلذ دعبو «نيوأ ديسلل تعيب دق اهنأب ةبضتقملا تاحيرصتلا

 ةطساوب لعفلاب «دونجلا ةريزج» تّيرّتشا دقل :ةيفحصلا تاعاشإلا



 كانه روهشلا ضعب ءاضقل لريت لييرباغ ةسنآلا دوويلوه مالفأ ةمجن

 ًالزنم حبصتس اهنأ ىلإ فحصلا ىدحإ تحملأو ءءاوضألا نع ًاديعب

 تيِرّشا اهّنأب هيلإ َرِسُأ هنأ نييفحصلا دحأ لاقو ءةكلاملا ةلئاعلل
 نيح يف !ًاريخأ جاوزلا ررق "ل" باشلا دروللاف «لسع رهش ءاضقل

 ةيرحبلا حالس لبق نم تَيرّتشا دق اهنأب ًانيقي هملع رخآ يفحص دكأ
 «دونجلا ةريزج» ...اهيف ةيّرسلا ةديدش براجتلا ضعب ءارجإ ضرغب

 .ديكأتلاب تلا مامتها لحم تناك

 طخب ةبوتكم تناك ةلاسر هبيج نم فيرغراو يضاقلا جرخأ
 ةحضاو تناك كانهو انه تاملكلا ضعب نكلو «ًايلمع ءورقم ريغ

 :اهيف أرقف «ةعقوتم ريغ ةروصب

 «سنرول زيزعلا

 يتأت نأ بجي .ًائيش كنم عمسأ نأ نود تاونس تضم

 انيدلو «ةياغلل رحاس ناكم يهف «دونجلا ةريزج» ىلإ
 عم لصاوتلا «يلاوخلا مايألا :هنع ثدحتتل ريثكلا

 ةدحاولا راطق بكرا ...سمشلاب عاتمتسالا هيا

 .جديربكوأ يف كلباقأس .نوتغنداب ةطحم نم ثلث الإ

 سناتسنوك :دبألا ىلإ ةصلخملا :فّرخزم طخب ةلسرملا تعقوو
 .نوتغنملك

 ةرملا ةقدلا هجو ىلع ركذتيل هريكفتب فيرغراو يضاقلا داع
 كلذ نأ دب ال .نوتغنملك سناتسنوك يديللا اهيف ىأر يتلا ةريخألا

 ةلحر يف اهتقو تناكو «تاونس ينامث لب ال ...عبس لبق ناك

 اميف ملع مث ءةعيبطلا عم لصاوتلاو سمشلاب عاتمتسالل ايلاطيإ ىلإ



 نأ هل رطخو .ودبلاو ةعيبطلا عم لصاوتلاب عتمتتو ىوقأ سمش ةعشأ

 يتاللا ءاسنلا نم عونلا كلذ نم ًامامت تناك نوتغنملك سناتسنوك

 يضاقلا حاترا ذإو .ضومغلاب ّنهسفنأ نطحُيو ةريزج نيرتشي دق
 .مان مث «هردص قوف ءانحنالاب هسأرل حمس قطنملا اذهل فيرغراو

 تال

 ىلإ اهسأرب نروثيالك اريف تقلأ ةثلاثلا ةجردلاب ةبرع يف
 .نيرخآ باكر ةسمخ ةبرعلا يف ناكو ءاهينيع تضمغأو فلخلا

 .مويلا كلذ راحلا وجلا كلذ يف رحبلا ىلإ ءرملا بهذي نأ ًافيطل ناك

 عئاشلا نمف «ةفيظولا هذه ىلع لوصحلاب ًاّقح ةظوظحم تناك دقل

 ةيانعلا ًامئاد ينعي كلذ نأ فيصَملا يف ةفيظو نع ثحبلا دنع

 بعصلا نم ناكف ةيراتركسلا فئاظو امأ «لافطألا نم ةعومجمب

 مث .كلذب ًاريثك لمأت نكت مل فيظوتلا ةلاكو ىتح ءاهيلع روثعلا
 :اهيف ناك ةلاسر اهتءاج

 عم «تارهاملا ءاسنلا» ةلاكو قيرط نع كمسا ٌتيقلت

 .ايصخش كنوفرعي مهف تمهف امبسحو «كب ةيصوت
 «هتبلط يذلا بتارلا كل عفدأس يننأب كربخأ نأ ينّرسي
 كنكمي .(سطسغأ) بآ ۸ موي لمعلا ةرشابم كنم عقوتأو

 فوسو «نوتغنداب نم ثلثلا الإ ةدحاولا ةعاسلا راطق ذخأ

 هّيط قفرأو «جديربكوأ ةطحم يف كلبقتسي نم نيدجت
 .كتافورصمل هينجلا ةئف نم ةيدقن قاروأ ةسمخ

 نيوأ يسنان انوأ :ةصلخملا



 ءدونجلا ةريزج :ًاموتخم ناونعلا ناك ةلاسرلا ىلعأ يفو

 .نوقيد « نفيهلكيتس

 ءًارخۇم اهاوس ركذت مل فحصلا ْنأ بيجع !دونجلا ةريزج

 اهنأ عم لوضفلل ةريثملا تاعاشإلاو تاحيملتلا لكب ةلفاح تناكو

 «ديكأتلاب رينويلم هانب لزنملا نكلو «حجرألا ىلع ةحيحص نكت مل

 .ةماخفلا يف ةياغ ناك هنإ ليق دقو

 ًاقاش ًايسارد ًامسوم اهّوتل تضق دق تناك يتلا «نروثيالك اريف

 ةمّلعم نوكأ نأ هفات رمأل هنإ :اهسفن نيبو اهنيب تلاق «ةسردملا يف

 لوصحلا عيطتسأ ينتيل .ةثلاثلا ةجردلا نم ةسردم يف ةيضاير ةيبرت

 !ةمرتحم ةسردم يف ةفيظو ىلع

 هذهب ةظوظحم ينكلو :ةئيكسلاب روعش اهرمغ دقو تركف مث
 ىتح «ةيئانجلا تاقيقحتلا نوبحي ال سانلاف «لاح ةيأ ىلع ةفيظولا

 .ةمهت لك نم ينأربأ قّقحملا نأ ول

 روضحو اهتعاجشل اهيلع ىنثأ قّمحملا نأ تركذت دقل لب

 «كلذ نم لضفأ وحن ىلع قيقحت ىرجي نأ ًانكمم نكي ملف ءاهنهذ

 ...وغوه طقف .اهعم هتاذب فطللا تناك نوتلماه ةديسلا نأ امك

 .وغوهب ريكفتلا ديرت ال اهنكلو

 نكت مل ول تّنمتو «ةبرعلا ةرارح مغر شعترت تّدخأ ةأجفو
 سأر :ةحضاو ةروص اهتليخم يف تزرب دقف ءرحبلا ىلإ ةبهاذ

 ىلعأ «لفسأو ىلعأ ...ةرخصلا وحن ًاحباس طبهيو ولعي ليريس
 اهملع عم ءاملا طسو اهقيرط ةقاش هفلخ ةقاشرب حبست يهو «لفسأو

 .بسانملا تقولا يف لصت نل اهنأ ديكألا



 لامرلا ىلع ءاقلتسالاو ةئفادلا ةقيمعلا ءاقرزلا ههايمب رحبلا

 بجي اهنكلو ءاهبحي هنإ لاق يذلا وغوه ءوغوهو «حابصلا تاعاس
 .وغوهب ركفت ال نأ

 لجرلا ىلع اهانيع تعقو نيح اهنيبج تبطقو اهينيع تحتف
 نيتبراقتم نيتتهاب نينيع اذ هجولا يطنح ًاليوط ًالجر ناك .اهل لباقملا

 راز هنأ ودبي :اهسفنل تلاقف «ةوسقلا دح ىلإ لصي فرجعتم مفو

 .ةشهدم ءايشأ دهاشو مّلاعلا يف ةريثم قطانم

 تا

 همامأ ةسلاجلا ةاتفلا ىلع ةفطاخ ةرظن درابمول بيليف ىقلأ

 امبر .ةباذج ةاتف اهنإ :هسفنل ًالئاق ركفو ءًاعيرس ًاعابطنا اهنع ًانّوكم

 ظفاحي يذلا عونلا نم ةئداه ةيصخش تاذ اهنأ ودبيو «ةمّلعم تناك

 .برحلا يف وأ بحلا يف هكسامت ىلع

 لمع يف تنأ ءاهنم كعد :هسفنل لوقي داعو ًاركفم بطق مث

 .ةمهملا ىلع زيكرتلا نم دب الو

 يبارُملا كلذ ناك دقل !؟طبضلاب عوضوملا اذه ام :لءاست مث
 وأ لبقت نأ امإ ءدرابمول نتباك :لاق نيح ًامامت ًاضماغ ليئضلا
 .ضفرت

 .ًانسح ؟هينج ةئم :ريكفتلا يف قرغتسم وهو درابمول لاقف

 ةبسنلاب ًائيش نكي مل هينج ةئم غلبم امنأك ةالابمالب درابمول اهلاق
 هتبجو نمث ىوس هيف كلمي ال ناك يذلا تقولا يف هينج ةئم هل



 هذه تناك .عّدخُي مل ليئضلا لجرلا كلذ نأب رعش هنأ الإ «ةريخألا
 مهعادخ كعسوب سيل ؛سانلا نم عونلا اذهل ةنيعللا ةيصاخلا يه

 !هب قلعتي ام لك نوفرعي مهف لاملاب قلعتت ةلأسم يف

 ؟ىرخأ تامولعم يأب

 نتباك اي ال :ًالئاق ريغصلا علصألا هسأر سيروم كازيإ ديسلا ره
 لجز كنأ دقتعي يلكوم .وحنلا اذه ىلع تّرقتسا ةلأسملا «درابمول

 هينج ةئم كميلستب لّوخم انأو «جرح عضو يفو ةمّرتحم ةعمس وذ

 ةطحم برقأ .نوفيد ةعطاقم يف نفيهلكيتس ىلإ رفاست نأ لباقم
 ىلإ ةرايسلاب كلقيو كلباقي نم دجتس كانهو «جديربكوأ يه راطق

 «(«دونجلا ةريزجلا ىلإ كلقني ًايلآ ًابراق دجتس اهيفو ‹ نفيهلكيتس

 .يلّكوم فرصت 5 تحت كسفن عضت نأ كيلع نّيعتي دي كانهو

 ؟نمزلا نم ةدم ّيأل :ةأجف درابمول لاق

 .ريدقت دعبأ ىلع عوبسأ نع ديزت ال ةدمل -

 له :ةريغصلا هبراوش ىلع هعباصأ رّرمي وهو درابمول لاق
 ؟ينوناق ريغ ءيش ّيأب دهعتلا عيطتسأ ال ينأ كردت

 تّتفاو «رخآلا لجرلا ىلع ةّداح ةرظن يقلي وهو كلذ لاق

 ةيرحلا قلطم كلف ينوناق ريغ رمأ لوح حارتقا يأ كيلع حرط اذإ

 ًاديج فرعي امنأكو مستبي !ركاملا ليئضلا ناويحلا اذهل ًاقحس
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 .ةيضاملا درابمول تايكولس يف نأش تاذ ةلأسم نكي مل نوناقلا نأ

 نيتنثا وأ ةرم رطاخ دقل ؛ةقناح ةماستبا نع درابمول اتفش تدتفاو

 طوطخلا نم ريثكلا هجاوي ملو ءامئاد ًاملاس جرخي ناك هنكلو

 ةريثك ءارمح ًاطوطخ هجاوي مل «معن .ًاّمح هسفنل اهمسر يتلا ءارمحلا

 .ةدونجلا ةريزج» يف هتماقإب عتمتسيس هنأ هيلإ لّيْخو .اهدنع فقي
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 اهتسلج يف نينخدملا ريغ ةبرع يف تنرب يليمإ ةسنآلا تسلج ش
 لبقت نكت ملو نيتسلاو ةسماخلا يف ًاسناع تناك .ةداتعملا ةبصتنملا

 ليجلا نم لينولوك وهو) اهدلاو ناك دقف .ةعويملا وأ ءاخرتسالاب

 يلاحلا ليجلا ءانبأ اَمأ «ةقابللاو كولسلاب صاخ لكشب تهي (ميدقلا

 .رخآ ءيش ّيأب وأ مهكولسب نولابي الف

 ةثلاثلا ةجردلا يف ةظتكم ةبرع يف تنرب ةسنآلا تّسلج اذكهو

 ةماقتسالا نم ةلاه اهب طيحت «ةرارحلاب وأ ةحارلا ةلقب ةيلابم ريغ
 يف ءيش لك نم نورمذتي سانلا لك .ئدابملاب قّلطملا مازتلالاو

 ًابوبح نوذخأيو «مهسارضأ علخ لبق ًارذخم نودیری ءمايألا هذه

 امأ ءدئاسوو ةريثو دعاقم نوديريو «مونلا اوعيطتسي مل اذإ ةمّونم

 فيصلا يف نيقلتسيو ى قفتا امفيك تاعيلخ تارفاس نيشميف تانبلا

 .لجخ الب ئطاوشلا ىلع

 ةربع مهضعب لعجت نأ اهّدوب ناك .اهيتفش تنرب ةسنآلا تّمز

 ةنسلا هذه نكل «يضاملا ماعلا فيص ةلطع تّركذتو .نيرخآلل

 تداعتساو .«دونجلا ةريزج» يف نوكتس ءًامامت ةفلتخم نوكتس
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 :لبق نم تارم ةّدع اهتأرق يتلا ةلاسرلا ةءارق اهنهذب

 «تنرب ةسنآلا يتزيزع

 رهش يف نفاهليب لّزُن يف ًاعم انك دقل .ينيركذتت نأ لمآ
 انيدل نأ ودبي ناكو «تاونس عضب لبق (سطسغأ) بآ

 .ةكرتشملا تامامتهالا نم ريثكلا

 لحاس ةلابق ةريزج ىلع هتيرتش دا ًالُزن ُتحفا دقل

 ةيديلقت تابجو هيف رفوتت ًاناكم نأ دقتعأو «نوفيد
 ًاناكم نوكيس ميدقلا زارطلا نم بّيط صخشو ةدّيج

 قلطنت يتلا ةبخاصلا ىقيسوملا انجعزت نلو ءابوغرم
 ٍتنِج ول ةداعسلا ةياغ يف نوكأس .ليللا فوج يف

 يفو ًاناجم ««دونجلا ةريزج» يف فيصلا ةزاجإ ءاضقل

 نكيلف ؟(سطسغأ) بآ لئاوأ كبساني له .يتفايض
 .هنم نماثلا

 .أ .ن .أ :ةصلخملا

 اذه ام :اهسفن نيبو اهنيب دفان ربصب تنرب يليمإ تلءاستو
 مك .اهب عفو يتلا فرحألا لالخ نم هتفرعم بعصلا نم ناك ؟مسالا

 !ًادبأ ةموهفم ريغ ةقيرطب مهءامسأ نوعقوي نم سانلا نم

 صاخشألا ضارعتسال ءارولا ىلإ ةدوعلاب اهلايخل تحمسو

 «نيّيلاتتم نيفيص لالخ كانه تناك .نفاهليب يف مهب تقتلا نيذلا

 ...ةسنآلا ...ةسنآلا «رمعلا ةطسوتم ةبيطلا سناعلا كلت كانه تناكو

 اهمسا ةديس كانه تناكو .ًانهاك ناك اهدلاو ؟اهمسا ناك اذام

 .رفيلوأ «ءلجأ .رفيلوأ ديكأتلاب ءال ءنملوأ ...نتلوأ

 «دونجلا ةريزج لوح ءيش ةفيحصلا يف ناك ؟دونجلا ةريزج
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 ءًاعبط ...يكيرمأ رينويلم نع ناك امبر وأ ةيئامنيس ةمجن نع ءيش

 مهف «سانلا لك بسانت ال رزجلا نإ .ًابلاغ ةصيخر عابُت هذهك نكامأ
 نوفشتكي مهنإف اهيف شيعلل اوؤاج اذإ نكلو ةيسنّمور اهنأ نودقتعي
 .اهعيب دنع ةداعسلا مهعست داكت الو اهثواسم

 ىلع ةيناجم ةزاجإ يضقأس ينكلو :اهسفنل تنرب يليمإ تلاق

 êi .لاح

 ضافخنالا ءوض يف رابتعالا يف هذخأ نم ب ال ًائيش كلذ ناك

 اهنأ ول تنمت طقف .عّفدُت مل يتلا دئاوعلا نم ريثكلاو اهلخد يف ريبكلا
 .رفيلوأ ةسنآلا وأ ةديسلا نع ديزملا ركذتت نأ عيطتست

 -م-

 لخدي راطقلا ناكو «ةبرعلا ةذفان نم رثرآ كام لارنجلا رظن

 طوطخلا تاراطقل ًاقحس .رخآ راطق ىلإ رّيغيس ثيح رتسكإ ةطحم
 ول ًادبأ ًاديعب سيل ءدونجلا ةريزج «ناكملا كلذ !هذه ةيعرفلا

 !نابرغلا ريطت امك ميقتسم طخ يف هيلإ باهذلا تعطتسا

 قيدص هنأ ودبي ؟نيوأ صخشلا اذه نَم هل حضتا دق نكي مل
 دحاو ىتأيس ..." :ةلمجلا كلت ركذت .رياد ينوج وأ دراغيل فوبس

 ءاتسح ."يلاوخلا مايألا نع ثدحتلل ءامدقلا كقافر نم نانثا وأ
 نأ ًارخؤم هيلإ لّيُح دقل .ًاعتمم يلاوخلا مايألا نع ثدحتلا نوكيس
 ناك مك .ةنيعللا ةعاشإلا كلت ببسب كلذ لكو «هنوبنجتي قافرلا
 ام ؟جايتمرأ ملكت له .ًاماع نوثالث كلذ ىلع رم دقل !ًايساق كلذ

 ىودج ام لاح َةّيأ ىلع ؟نوعلملا ريغصلا ورجلا كلذ هفرعي يذلا
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 رطخي «ةبيرغ ءايشأ ءرملل رطخت ًانايحأ ؟نآلا رومألا هذه عاجرتسا

 .بيرم لكشب كيلإ رظني مهدحأ نأ كل

 دقل .هذه «دونجلا ةريزج» دهاشي نأ هل عتمملا نم نوكيس

 ةححصلا نم ًائيش رمألا يف نأ ودبيو ءاهلوح ثيدحلا نم ريثكلا عمس

 عافدلا ةرازو وأ ةيرحبلا حالس لّبق نم اهكالتما لوح ةعاشإلا ف

 نوسبور رملإ ٌباشلا يكيرمألا رينويلملا نأ عقاولا .وجلا حالس وأ
 هزّهجو لاقي امك فالآلا هيلع قفنأو ناكملا كلذ يف ىنبملا ماقأ دق

 .ةيهافرلا لئاسو لكب

 دوي لب راظتنالا ديري ال هنكلو !ةعاس ةدمل راظتنالاو «رتسكإ

 .رفسلا يف رمتسي ول

 س

 لهس ربع سيروملا هترايس دوقي غنورتسمرآ روتكدلا ناك
 تاقوأ تّرم دقل .هتبيرض هل حاجنلاف ءًادج بتم وهو يروبزلاس

 ثدحأب ًاطاحم همادنه لماكب يلراه عراش يف هتدايع يف اهيف سلج

 وهو ةيواخ مايألا تّرمو «رظتنيو رظتني ثاثألا رخفأو تادعملا

 .لشفي وأ حجني نأ هعورشمل رظتني

 ناك .عبطلاب ًارهامو ًاظوظحم ناك دقو .حجن دقل ءانسح

 نوكي نأ ّدب الف «حاجنلل ًايفاك نكي مل كلذ نكلو «هلمع يف ًارهام

 ناتضيرم «قيقد صيخشت :ظحلا هيدل ناك دقو .ًاضيأ ظح كيدل

 :هتعمس ترشتنا مث «ةقومرم ةناكمو لام اتاوذ ناتأرما «ناتتتمم
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 «ةياغلل قذاح هنكلو ريغص ٌباش هنإ ؛ غنورتسمرآ يبّرجت نأ كيلع"

 فرع هدحو هنكلو ةّدع تاونسل لبق نم ءابطألا لك ماب تّيّرج دقل

 .جرحدتت جلثلا ةرك تأدب اذكهو ."...لاحلا يف اهضرم

 نآلا همايأ تححبصأ «ديكأتلاب غنورتسمرآ روتكدلا حجن دقل

 ًاديعس ناك دقف اذهلو «ءاخرتسالل تقو هيدل دعي ملو ًامامت ةلوغشم

 ءاضقل ندنل رداغي وهو (سطسغأ) بآ رهش نم مويلا كلذ حابص يف

 دقف .ًامامت ةلطع نكت مل .نوفيد لحاس ةلابق ةريزج يف مايأ ةعضب

 قفارملا كيشلا نأ عم «تارابعلا ةضماغ اهاقلت يتلا ةلاسرلا تناك

 نأ ديال زج افلم ناك دقلا :ض وع يأ ةف نكي مل ةلاسرلل
 !لاملاب نيمّحتملا نم هذه نيوأ ةلئاع

 ةحص ىلع قلق جوزب قلعتت ةريغص ةلكشم اهنأك ةلأسملا تدب

 ةركف لبقتت ال يهف ءاههابتنا ةراثإ نود اهنع ًاريرقت ديريو هتجوز

 ...ال اهباصعأ نأل بيبط ىلع اهضرع

 !نهباصعأو ةوسنلا ءالؤهل اي ؟اهباصعأ .ةشهدب هابجاح عقترا

 ىتاللا ءاسنلا فصنف «لاح ةّيأ ىلع هلمعل ًامئالم كلذ ناك ءًانسح

 ال ّنهنكلو «للملا ىوس ةلكشم َنهيدل نكت مل هتدايع نرري ّنك
 نهيدل دجي نأ هتعاطتساب ناك ةداعلا يفو .كلذب نهتربخأ نإ ندعسي

 رمألاب سيل ء(ةليوط ام ةملك راتخي) ...يف فيفخ بارطضا :ام ًائيش

 .طيسب جالع عم ةيانعلا ضعب ىلإ نيجاتحت طقف «ريطخ

 غنورتسمرآ روتكدلاو «عقاولا يف بيبطلا ىلع دمتعي جالعلا نإ

 ناك دقل .هاضرم سوفن يف ةقثلاو لمألا ّثب عيطتسي ًادودو ًالجر ناك

 بسانملا تقولا يف هسفن ىلع ةرطيسلا عاطتسا نأ هظح نسح نم
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 ةسمخ لبق لب ءال ...ماوعأ ةرشع لبق تثدح يتلا ةيضقلا كلت دعب

 ةمدصلا نكلو راهني نأ داك !ةثراك نوكت نأ تداكو ءًاماع رشع

 تداك دقف كلذ عمو «ًامامت بارشلا نع علقأ دقل .كسامتي هتلعج

 !ةثراك نوكت نأ

 ربوس عون نم ةمخض ةيضاير ةراّيس تربع ةظحللا كلت يف

 مصي ًاقوب ةقلطم ةعاسلا يف ًاليم نينامث ةعرسب هبناج نم تروبس
 راجشألاب مدطصي داكي غنورتسمرآ روتكدلا لعج يذلا رمألا «ناذآلا

 نيذلا نيشئاطلا ناّبشلا ءالؤه دحأ هنأ دب ال .قيرطلا بناج ىلع

 ًاقحس .ةثراك هقحلت نأ تداك !مههركي مك .رّوهتب مهتارايس نودوقي

 .شئاطلا باشلا كلذل

 ل

 هتراّيس دوقي ناک اميف هسفن نيبو هنيب ركفي نوتسرام ينوت حار
 رمأل هنإ ...ءطبب عراوشلا يف فحزت تارايسلا هذه لك .ريم يف

 نإ .كقيرط نيضرتعم قيرطلا طسو مهتارايس نودوقي ًامئاد ؛ عيظف
 سكعب «لاح ةيأ ىلع اهنم سوؤيم ةلاح ارتلكنإ يف تارايسلا ةدايق

 .ًاعيرس ًاقالطنا قلطني نأ ءرملا عسوب نوكي ثيح اسنرف

 هيدل ؟هريس لصاوي مآ ًائيش برشيل انه فقوتي نأ هل يغبني له

 جاتحي وهو ليم ةئم ىلع ًاليلق ديزي ام طقف هل يقب «تقولا نم ريثكلا
 .ظئاقلا مويلا اذه يف تابطرملا ءيش لوانتل

 .هلاح ىلع سقطلا رمتسا اذإ عتمم ناكم ةريزجلا هذه نأ دب ال

 ىلإ ءاينغأ مهنأ دب ال ؟هذه نيوأ ةلئاع نوكت نم :هسفن ىف لءاست

15 



 ًاعبط .سانلا نم عونلا اذه فاشتكا يف رهام رغداب نإ .ةمختلا دح

 هعضو يف كلذ ىلع ًارداق نوكي نأ نم سئابلا ٌباشلا اذهل دب ال

 .سلفملا

 دحأ الف «ءامرك نونوكيس مهنأ لمأنل :هسفنل لوقي داعو

 .ءاينغأ اودلوي ملو مهسفنب مهتاورث اونّوك نيذلا ءالؤه عابط فرعي

 ءءاقرزلا ءامسلا ىلإ رظنو بءاثتو ىهقملا رداغي وهو ىطمتو

 دقف ؛باجعإب نيرضاحلا ضعب هيلإ رظن .ةهرافلا هترايس بكر مث
 ناواقرز نانيعو معان رعشو مادقأ ةتس لوطب ةقسانتم ةماق هل تناك

 قيضلا عراشلا يف هترايسب ًارجمزم قلطنا .سمشلا هتحّول هجوو

 اوعبات ةيبصلا نكلو «مهسفنأب ةاجنلل ًايعس نايبصو لوهك زفاقتتف
 .باجعإلا تارظنب ةرايسلا

—A- 

 «ثوميالب رداغ يذلا ءيطبلا راطقلا يف ًابكار رولب ديسلا ناك

 نينيع وذ زوجع بدهم لجر «ةبرعلا يف طقف رخآ صخش هعم ناكو
 كلت يف ناكو «راحبلا يف هرمع مظعم ىضق هنأ هيلع ودبي نيتبعتم
 ريغص تاظوحلم رتفد يف ةيانعب بتكي رولب ديسلا ناك .ًامئان ةظحللا

 «نروثيالك اريف «تنرب يليمإ «ةعومجملا يه هذه :هسفنل متمتو

 ‹فيرغراو زوجعلا يضاقلا «نوتسرام ينوتنأ «غنورتسمرآ روتكدلا
 سميج تنيس ماسو لماح رثرآ كام لارنجلا ءدرابمول بيليف

 ديسلا هتجوزو مداخلاو «ةزّيمملا ةمدخلا ماسوو جروج تنيسو

 .زرجور ةديسلاو

17 



 لجرلاو ةيوازلا هاجتاب رظنو هبيج يف هعضوو رتفدلا قلغأ
 مث ."ةينامثلا قوف دحاو دجوي" :ةقدب ًاصخشم مغمغو مئانلا

 نم «ةلهس ةمهم :ًالمأتم متمتو مات يعوبو ةيانعب رومألا ضرعتسا
 .دّيج عضو يف ودبأ نأ لمآ ءأطخ يف عقأ نأ بعصلا

 ناك .ةذفانلا جاجز يف قلقب هسفن صحفتي ذخأو ًافقاو ّبه مث

 ليلقو براش اذ ناكو «ءيشلا ضعب ًايركسع ًارهظم سكعي ههجو

 ديسلا لاق .ام دح ىلإ نيتبراقتمو نيتيدامر هانيع تناكو « ريبعتلا نم

 يركسعلا «تيسن دقل ءال .روجيم يننأب معزأ نأ نكمي :رولب

 نم نوكأس «معن ...ايقيرفإ بونج .روفلا ىلع ينفشتكيس زوجعلا
 ءايقيرفإ بونجب ةلص هل سانلا ءالؤه نم دحأ الف ايقيرفإ بونج
 فلم تأرق نأ دعب ةديج ةروصب اهنع ثدحتلا يعس وب نوكيسو

 .اذه تالحرلا

 «تارّمعتسملا لاجر نم ىّتش عاونأ -ظحلا نسحل- دّجوي ناك

 جامدنالا هعسوب نأ رولب ديسلا سحأ ايقيرفإ بونج نم يرث لجركو
 .بايترا يأ ةراثإ نود ىعامتجا طسو يآ یف

 ءًايبص ناك مايأ ؛دونجلا ةريزج» ركذتي وه اه !دونجلا ةريزج
 نم ليم دعب ىلع سرونلا رويط اهيلع فقت ةحئارلا ةنتن ةرخص

 ءاهيلع ًاتيب ينبيو دحأ بهذي نأ ةبيرغ ةركفل اهنإ .ًابيرقت ئطاشلا
 نييالملا باحصأل ّنكلو «ئّيسلا سقطلا يف عيظف ناكم يهف

 .ةريثك تاوزن

 سقطلاب ؤّبنتلا نكمي ال :لاقو ةيوازلا يف عباقلا لجرلا قافأ
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 .نكمي ال «حيحص اذه :ًافطالم رولب ديسلا لاق

 .ةمداق ةفصاعب رعشأ :بائتكاب لاقو نيترم زوجعلا قهش مث

 .ليمج موي وه لب «يبحاص اي ال :رولب ديسلا لاق

 .اهمّمشتأ نأ عيطتسأ «ةمداق يه لب :لاقو زوجعلا بضغف

 .قح ىلع نوكت دق :ًاثّدهم رولب ديسلا لاق

 لزنأس :لاقو ًاحنرتم زوجعلا ضهنف ةطحملا يف راطقلا فقو

 عفرف بايلاب لجرلا فقوو «رولب ديسلا هدعاسف ءطبب ضهن

 موي نإ ؛ ٌعداو بقرت :لاقو نيتبعتملا هينيعب زمغ مث راقوب هدي
 .كيشو باسحلا

 لاقو ةيناث رولب ديسلا ىلإ رظنو فيصرلا ىلإ بابلا نم لزن مث
 لحيس باسحلا موي نإ «باشلا اهيأ تنأ كملكأ انأ :ديدش راقوب

 .ًابيرق

 ىلإ برقأ وه :هدعقم ىلإ دوعي وهو هسفنل رولب ديسلا لاقف

 .ينم باسحلا موي

 !أطخ ىلع ناك هنأ تتبثأ ثادحألا نكلو

 نى خا +
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 يناثلا لصفلا

2 

 مهيلع ودبي سانلا نم دشح فقو جديربكوأ ةطحم جراخ
 ‹«رفس بئاقح مهعم نولاّمح فقو مهفلخو «ةريحلا نم ءىش

 نوفيد لهأ ةجهلب لاقو ةرجألا تارايس يقئاس دحأ مدقتف

 ؟دونجلا ةريزج ىلإ باهذلا ديري نم مكنيب له :ةقيقرلا
 تارظن اولدابت نأ اوثبل ام مث «باجيإلاب تاوصأ ةعبرأ تدر

 ربكأ هرابتعاب فيرغراو ىضاقلا ىلإ همالك قئاسلا هّجوف «ةككشتم

 بجي امهادحإ «يديس اي ناترايس انه دجوت :لاقو اٿس ةعومجملا

 قئاقد سمخ وحن دعب رتسكإ نم ءيطبلا راطقلا لصي ىتح رظتنت نأ

 مكدحأ عيطتسي له .راطقلا كلذ يف دحاو لجر لصيسو ءنآلا نم

 .مكل رثكأ ًاحيرم كلذ نوكيس ؟عنام هيدل نكي مل نإ راظتنالا

 اريف تلاق ةريتركسلا رود لثمت اهنأ اهكاردإ نم عفادبو
 .باهذلا متنأ متدرأ نإ ءرظتنأس انأ :روفلا ىلع نروثيالك
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 اهدّوعت نم ةبّستكملا ةطلسلا نم ءيشب اهتجهلو اهترظن تحوأ

 نم ةعومجم هجوت تناك ول امك تديبو « يدايق بصنم ةسرامم

 .سنتلا نيعلي نهو تايتفلا

 ناك ةرايس تلخد مث ."ًاركش" :ةفاج ةجهلب تنرب ةسنآلا تلاق

 نيح يف فيرغراو يضاقلا اهعبتو «هديب حوتفملا اهباب كسمي اهقئاس
 ...ةسنآلا عم ىقبأس :درابمول نتباكلا لاق

 .نروثيالك :اريف تلاق

 .درابمول بيليف ءدرابمول يمسا -

 لاق نيح ةرجألا ةرايس لخاد بئاقحلا نوعضي نولاّمحلا ناك

 .مويلا ليمج سقط انيدل :نوناق لجر ظّفحتب فيرغراو يضاقلا

 .حيحص اذه «لجأ :تنرب ةسنآلا تّدرف

 تامس هيلع ودبت زوجعلا اذه نأب اهسفن نيبو اهنيب تركفو
 نيذلا ءالؤه تايعون نع ًامامت نوفلتخي نيذلا ءالضفلا لاجرلا

 تاذ رفيلوأ ةسنآلا وأ ةديسلا نأ ودبي .ئطاوشلا قدانف نوداتري

 .ةديج تاقالع

 قطانملا هذه نيفرعت له :ًارسفتسم فيرغراو يضاقلا لاق

 ةرايز لوأ هذه نكلو «ياكروتو لوونروك ترز نأ يل قبس - ٠
 .نوفيد نم ءزجلا اذه ىلإ يل

 .ةقطنملا هذهب ًاّملم تسل اضيأ انأو :يضاقلا لاق
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 نوديرت له :ةيناثلا ةرايسلا قئاس لاقف ةرجألا ةرايس تكرحت
 ؟مكراظتنا ءانثأ يف سولجلا

 رثكأ ودبي سمشملا طئاحلا كلذ :لاقو درابمول نتباكلا مستبا

 .ةطحملا ىلإ لوخدلا تدرأ اذإ الإ «ةيبذاج

 وج نم ءرملا جرخي نأ جهبملا نمف ؛ديرأ ال عقاولا يف -
 .قناخلا راطقلا كلذ

 .سقطلا اذه يف بعتم راطقلاب رفسلا «لجأ -

 انفيص نإ .سقطلا ينعأ ...اذه مودي نأ لمآ :اريف تلاق
 !ةياغلل عداخم يزيلكنإلا

 ءزجلا اذه نيفرعت له :ًاليلق قدصلا اهزوعُي ةربنب درابمول لأس

 ؟اديج ملاعلا نم

 .لبق نم انه تآ مل ولاد

 :ّوتلا يف اهفقوم حيضوت ىلع ةمزاع يهو ةعرسب تفاضأ مث

 .دعب يمدختسم تدهاش ىتح الو

 ؟كمدختسم -

 .نيوأ ةديسلا ةريتركس انأ «معن -

 .تمهف «هآ -

 رثكأ هتجهلو ًانانئمطا رثكأ حبصأو حضاو ءوده هيلع نار مث

 ؟ام ًاعون ًابيرغ اذه سيلأ :لاقو ًاحايترا
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 اهتريتركس تضرم دقل ؛ًابيرغ هنظأ ال :تلاقو اريف تكحضف

 .ينولسرأف ءاهل ةليدب بلطت فيظوت ةلاكو ىلإ تقربأف ةأجف

 ةفيظولا كبجعت مل ول اذام نكلو ؟نذإ رمألا ناك اذكه -

 ؟كانه نيلصت امدنع

 ؛لاح يأ ىلع ةتّقؤم ةفيظو اهنإ :تلاقو ةيناث اريف تكحض
 عقاولا يف انأ .تانب ةسردم يف ةمئاد ةفيظو ّيدلو «ةيفيص ةفيظو

 يف اهنع ريثكلا رشُن دقف ؛«دونجلا ةريزج» ةيؤرل ةدشب ةقاتشم
 ؟ًاقح ةعورلا هذهب يه له .فحصلا

 .لبق نم اهّرأ مل ؛فرعأ ال :درابمول لاق

 عون ّيأ .نظأ امك ةياغلل اهب نومّرغم نيوأ ةلئاع نإ ؟ًاقح -

 .ينربخأ ؟مه سانلا نم

 هنأ ضورفملا له !هطرو نم اهل اي :هسفنل لاقو درابمول ركفف

 ؟ال وأ مهب ءاقتلالا يل قبس

 ال لل !كعارذ ىلع فحزي ًاروبد ىرأ :ةعرسب لاق مث

 هنم انصلخت «ًانسح :لاقو «هتحازإب يحوي امب هدي حوطو

 .نآلا

 ! فيصلا اذه ةريثك ريبابد دجوت .كل ًاركش !يهلإ اي -

 ؟نيملعت له ؟هرظتنن يذلا وه نم .ةرارحلا اهلعل «لجأ -
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 .ةركف يأ يدل تسيل -

 برتقي راطقل زّيمملا ليوطلا قعازلا توصلا مهيلإ ىهانت مث
 .ًامداق راطقلا وه اه :درابمول لاقف

 وذ ليوط زوجع لجر فيصرلا نم جورخلا باب نم رهظ مث

 «بّذشم ضيبأ براشو ةيانعب ففصم بيشأ رعشو يركسع رهظم

 اريف هاجتاب أموأو «ةيدلج رفس ةبيقح لمحب ًاليلق ءوني لاّمح هعبتو
 ةريتركس انأ :تلاقو ةءافكلا نع منت ةقيرطب اريف تعفدناف درابمولو

 .راظتنالا يف ةرايس دجوت .نيوأ ةديسلا

 .درابمول ديسلا وه اذهو :ةعرسب تفاضأو

 هبقاري ام ٌصخش ناك ولف «مييقت ةرظن درابمول ىلإ هترظن تناكو
 ّنكلو ءرهظملا نسح لجر :هسفنل لاقو .لجرلا نانزت هينيع ىأرل

 جديربكوأ عراوش ربع مهب تراسف ةرجألا ةرايس ةثالثلا بكر

 لخدت نأ لبق ثوميالب قيرط ىلع رخآ ًاليم ريسلا تعبات مث «ةمئانلا

 .رادحنالا ةديدش ةقيضلا ءارضخلا ةيفيرلا قرطلا نم ةكبش يف

 نوفيد نم ةقطنملا هذه فرعأ ال :رثرآ كام لارنجلا لاق

 دودحلا طخ برق نوفيد قرش يف عقي ريغصلا يلزنم نإ ؛ًاقالطإ
 .تسرود عم

 ءءارمحلا ضرألاو لالتلا ءًاقح انه ليمج ناكملا :اريف تلاق

 .قّمنمو رضخأ ءيش لكو
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 ءام دح ىلإ ةقلغم ةقطنملا :اهلوق ًادقتنم درابمول بيليف لاق

 ءايشألا ةدهاشم كعسوب ثيح ةحوتفملا ةيفيرلا قطانملا لّضفأ انأو

 .دعب نع

 نم هب سأب ال ًاءزج تدهاش كنأ نظأ :رثرآ كام لارنجلا لاقف

 ؟كلذك سيلأ «مّلاعلا

 كانهو انه تلوجت دقل :لاقو فافختساب هيفتك درابمول ّرهف

 .يديس اي

 ترصاع دق تنك اذإ اًمع نآلا ىنلأسيس :هسفن نيبو هنيب لاقو

 .ًامئاد هذهك ءايشأ نولأسي زئاجعلا ءالؤه .برحلا

 .برحلا نع ًائيش ركذي مل رثرآ كام لارنجلا نأ الإ

 تالا

 جرعتم قيرط يف تلزن مث «أّداح ًاعفترم ةرايسلا مهب تدعص

 خاوكألا نم ةريغص ةعومجم ىوس نكت مل يتلا نفيهلكيتس ىلإ
 يتلا سمشلا ءوض يفو .ئطاشلا ىلع ناوسري نينثا وأ ديص براقو

 زربت «دونجلا ةريزج» ىلوألا ةرملل اودهاش بيغملا ىلع كشوت
 ىلإ ةديعب ةفاسملا :ةشهدب اريف تلاق .ةيبونجلا ةهجلا نم رحبلا نم
 ! كانه

 ضيبأ تيب اهولعيو ئطاشلا ىلإ برقأ اهتّروصت دق تناك
 .ةريزجلا هذه ىلع هتيؤر نكمي تيب كانه نكي مل نكلو « ليمج
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 !ةفيفخ ةشعرب تّسحأو « حيرم ريغ روعشب اهتيؤر ىدل ترعشو
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 صاخشأ ةثالث سلج «ةعبسلا موجنلا» ىعدُي ريغص لر جراخ
 ةسنآلل ةبصتنملا ةماقلاو زوجعلا يضاقلل بدحألا لكيهلا مهنيب ادب

 ًامّدقم امهوحن مّدقت نيفتكلا ضيرع مخض ثلاث صخشو تنرب

 نأب يل اوحمسا .ةلحرلا ةيقب مكعم عباتنل مكرظتنن نأ انيأر :ًالئاق هسفن

 قنحب فيرغراو يضاقلا هيلإ رظنف «ةفيفخ ةكحض قلطأو اهلاق
 امأ ,.«ةمكحملا ءالخإي» رمأ ءاطعإب بغري هنأ ول امك ادبو رهاظ

 ةا لابو تا لا لاو: ىلإ لمت نكت كتا
 لبق بارش لوانت يف بغري نم دجوي له :ةعومجملا ًايعاد سيفيد

 ؟براقلا لقتسن نأ

 .انراظتنا يف ناميركلا انتفيضمو انفيضمف ؛رخأتن ال نأ

 ناك امنأكو «ةعومجملا دارفأ ةيقب ىلع ًابيرغ ًارتوت ظحال هلعلو

 .فويضلا ىلع بيرغ لكشب طبحم رثأ ةفيضملاو فيضملا ركذل

 زرب هعبصإب سيفيد ديسلا اهادبأ يتلا ةراشإلل ةباجتساو

 هنأ هتيشم نم ادبو «هيلع ليمي ناك رواجم طئاح بناج نم لجر

 سقطلا تابلقت راثآ هيلع تدب هجو اذ ناك ؛رحبلا ىف لمعي لجر

 توصب لاقو «ةغوارم ةيصخشب فيفخ ءاحيإو نيتنكاد نينيع اذو
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 تاديسلا اهيأ ةريزجلا ىلإ كرحتلل نودعتسم متنأ له :قيقر ينوفيد

 ديسلا نكلو «ةرايسلاب نالجر لصيس .راظتنالا ىف براقلا ؟ةداسلاو

 .تقو يأ يف نالصي دق امهنأل امهرظتنن ال نأب رمأ نيوأ

 أفرملا رمم ىلع مهليلد فلخ اوراسو ةعومجملا دارفأ ضهن

 «مهراظتنا يف ايسار ناك يراخب براق ىلإ نيهجتم تم ريغصلا يرجحلا

 ارفع براق اذه خرب اما تلا

 زاتمم براق اذه :عانقإلا لواحي نم ةجهلب براقلا بحاص ذر

 .ةلوهس لكب ثوميالب ىلإ هنتم ىلع راحبإلا كعسوبو «يتديس اي

 .ريبك انددع نكلو :ةّدحب فيرغراو ىضاقلا لاق

 .يديس اي ددعلا فعضل عستي براقلا اذه -

 ام ىلع ءيش لك :فيفخلا بذعلا هتوصب درابمول بيليف لاق
 .جاومأ دجوت الو زاتمم سقطلا «ماري

 PES ل ايس ا

 نيب تلح دق ةفلألا نكت مل .نورخآلا اهعبت مث «براقلا بوكر يف

 ةريح ةلاح يف ناك اهيف درف لك نأ ول امك ادبو ءدعب ةعومجملا دارفأ

 ةاسرمو ةأجف ليلدلا فوت نيح قالطنالا كشو ىلع اوناك

 .ردحنملا ةيرقلا قيرط يف ةمداق ةرايس اورصبأو ءهدي يف براقلا

 باش اهدوقم فلخ سلج دقو «رظنلل ةتفلم ةليمج ةيوق ةرايس تدب

 ول امك ء ءاسملا قسغ يف ادبو ؛ءارولا ىلإ رياطتي هرعش جيرلا تلعج

 ٌتوص ىّود ةرايسلا قوب طغض امدنعو !ًالاثمت لب ءًالجر نكي مل
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 ينوتنأ اهيف ادب ةعئار ةظحل تناكو «ءانيملا روخص ىلع هادص دّدرت

 ةعومجملا دارفأ نم نوريثك !ًادلاخ ًاقولخم ناك ول امك نوتسرام

 .دعب اميف ةظحللا هذه اوركذت
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 هنيب ركفو براقلا كّرحم بناج ىلإ توكاران ديرف سلج
 نوكي نأ عقوتي ناك امف «ةبيرغ ودبت ةعومجملا هذه نأب هسفن نيبو

 ايفر رثكأ ًاصاخشأ عقوتي ناك لب زارطلا اذه نم نيوأ ديسلا فويض

 ءالؤه .مّرتحم رهظم يوذو ءايرثأ «ةرخاف بايث يف ءاسنو ًالاجر

 نع توكاران ديرف اتفش تّرتفاو .نوسبور رملإ ديسلا فويضك اوسيل

 عيطتسي ام كلذ ناك «رينويلملا كلذ فويض ركذتي وهو ةتهاب ةماستبا

 .فلتخم لجر هنأ دب الف اذه نيوأ ديسلا امأ .ًاقح ةلفح هيّمسي نأ

 «هتجوز الو نيوأ ديسلا َرأ مل انآ !بيرغ :هسفنل ديرف لاق

 لبق نم هفيلاكت تعفّدو هبلط ت ءيش لك .لبق نم انه ايتأي مل امهف
 ءاهتقو يف عقدت ريتاوفلاو ًامئاد ةحضاو تاميلعتلاو «سيروم ديسلا

 ضومغلا ضعب نأ تركذ فحصلا !ًابيرغ رمألا ناك كلذ عم نكلو

 .يأرلا اذه عم قفتي توكاران ديسلاو «نيوأ ديسلاب طيحي

 ترتشا يتلا يه لريت لييرباغ ةسنآلا تناك امبر هنأ ركف

 ىلإ رظن نيح هنهذ يف دمصت مل ةيرظنلا كلت نكلو «ًالعف ةريزجلا
 ةمجنب ةلص اذ ودبي مهنم دحأ ال ؛ةعومجملا هذه تسيل ءال .هباكر

 نم نسلا ةريبك ةديس :دوربب هنهذ يف مهضرعتساو .ةريهش ةيئامنيس
 هيلع زوجع يركسع لجرو «ًاديج هفرعي يذلا فاجلا عونلا كلذ
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 تسيل اهنكلو ةولح ةئاش ةاتفو «شيجلا يف طباضل ةيقيقح ةلاه

 كلذو .ةيدوويلوه ةسمل اهيف تسيل ةيداع ةاتف لب «نتافلا عونلا نم

 ًارجات ناك امبر ءًاقح تاعمتجم دّيس نكي مل «حرملا مخضلا لجرلا
 .ًادعاقتم

 رخآلا لجرلا امأ .توكاران ديرف نهذ يف رودي ام كلذ ناك

 صخش وهف ةعرسب ناكرحتت نينيع اذو ًاعئاج ادب يذلا قيشرلا

 يف لمعلاب ةقالع هل نوكت نأ لمتحُي .كلذك وه «معن «بيرغ

 .ةيئامنيسلا مالفألا لاجم

 ريخألا لجرلا «براقلا ىف باجعإلا ريثي دحاو صخش طقف

 نفيهلكيتس دهشت مل ةرايس !ةرايس نم اهل ايو .ةرايسلاب لصو يذلا

 وه اذه !تائمو تائم اهنمث هذهك ةرايس نأ دب ال !لبق نم اهلثم

 ةعومجملا تناك ول .ًايرث دلو هنأ حضاولا نم .بسانملا صخشلا

 .هل ةعنقم ودبت تناكل هتلكاش ىلع اهلك

 !ًادج بيرغ
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 .ًاحضاو تيبلا رهظ ذئدنعو «ةرخصلا لوح هقيرط براقلا قش

 ًايجيردت ردحني ناك ؛ًامامت ًافلتخم ةريزجلل ىبونجلا بناجلا ناك

 اذ اعبوم اضع هاج ناك تودحلا هاوي كيلا ةاكو رجلا اجا
 ناك .ءوضلا نم ريثكلا لوخدب حمست ةريدتسم ذفاونو يرصع زارط
 .ًاعقوتم ناك امك ًاشهدم ًاتیب



 لالخ نم فطلب براقلا باسناف كرحملا توكاران ديرف أفطأ

 نأ دب ال :ةّدحب درابمول بيليف لاقو ءروخصلا نيب ةيعيبط ةوجف
 .ىّيسلا سقطلا يف بعص انه ّوسرلا

 دونجلا ةريزج يف وسرلا نكمي ال :حرمب توكاران ديرف ٌدرف
 ةلوزعم ةريزجلا حبصت ًانايحأو «ةيقرشلا ةيبونجلا حيرلا ّبهت امدنع
 .رثكأ وأ عوبسأ ةدمل

 مزاوللا نيمأت نأ دب ال :اهسفنل ةلئاق نروثيالك اريف تركف
 يف شيعلا عوضوم يف ام أوسأ اذهو «ةياغلل ًابعص نوكيس ةيئاذغلا

 .ًادج ةقلقم ةيلزنملا تالكشملا .ةريزج

 عم كرتشاو توكاران ديرف زفق روخصلا براقلا سمال نيحو

 توكاران طبر نأ دعبو «لوزتلا ىلع نيرخآلا ةدعاسم يف درابمول

 ةعومجملا ةمّدقم يف راس رخصلا يف ةتّبثم ةيندعم ةقلح ىلإ براقلا
 كام لارنجلا لاق ع رخصلا رّدحنملا يف روفحملا جّردلا ًادعاص

 !ليمج ناكم نم هل اي :رثرآ

 ناكم هنأكو هينيع يف ادب يذلا ناكملل ًاحاترم نكي مل هنكل

 ىلإ تلصوو تاجردلا ةعومجملا تدعص امدنعو .بيرغ نيعل
 مهراظتنا يف اودجوو «مهتيويح اوداعتسا مهنأ ادب ىلعألا يف ةفرشلا

 ًاروعش مهيف ثعب رهظمو ةقئال ةئيهب مدخلا لوؤسم تيبلا لخدم يف
 ةفرشلا نم رظنملاو ةياغلل ًاليمج هسفن تيبلا ناكو .نانئمطالاب

 بيشأ رعش اذ ًالحان ًاليوط ًالجر مدخلا لوؤسم ناك دقو ءًاعئار

 وجرأ :لاقو ةفيفخ ةءانحنا مهل ىنحناو «مارتحالا ىلع ثعبت ةئيهو
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 ةزهاج ةدرابلا تابطرملا نم عاونأ تناك ةعساولا ةعاقلا يف

 ظحلا ءوسل رخأت نيوأ ديسلا نأ مداخلا نم فويضلا مهفو «ميدقتلل

 ذيفنتب تاميلعت كرت دقو ءدغلا لبق ناكملا ىلإ لوصولا عيطتسي نلو

 امأ «مهفرغ ىلإ باهذلا نوعيطتسي مهو .فويضلا هيف بغري ام لك
 .ًامامت ةنماثلا يف ًازهاج نوكي فوسف ءاشعلا
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 ةأرملا تحتفو «يولعلا قباطلا ىلإ زرجور ةديسلا اريف تعبت
 ةريبك ةذفان تاذ ةليمج مون ةفرغ اريف تلخدف ّرمملا ةياهن يف ًاباب

 باجعإ تاملك تددرو «قرشلا ةهج ىرخأ ةذفانو رحبلا ىلع لطت
 ام لك تدجو دق ينوكت نأ لمآ :زرجور ةديسلا اهل تلاقف ةريصق
 ٠ .يتسنآ اي نيديرت

 .ةفرغلا نإ ترس ا دق اا تناکو ءاهلوح اريف ترظن

 قرزأ طالب يذ ماّمح ىلإ يضفُي باب ناك ةفرغلا بناوج دحأ يفو
 .ماري ام ىلع ءيش لك نأ دقتعأ «لجأ :ةعرسب تلاقف حتاف

 .يتسنآ اي ءيش يأ ىلإ تجتحا اذإ سرجلا يقدت نأ وجرأ -

 اريف اهيلإ ترظنف «ًابيتر ًاتفاخ زرجور ةديسلا توص ناك -
 ناكو ءدماجلا ضيبألا حبشلاب هبشأ ةأرماك اهارت تناك .لوضفب

 ىلإ ففصملا اهرعشو دوسألا اهبوثب مارتحالا ىلع ثعبي اهرهظم
 «تقولا لوط ناكرحتت نيتللا نيتبيرغلا نيتتهابلا اهينيعو فلخلا

 يه «معن !اهلايخ نم ةروعذم اهنأك ودبت :اهسفنل اريف تلاقف
 !ةروعذم .كلذك

۳۲ 



 «تيمملا فوخلا نم ةلاح تلخد ةأرما اهنأك ودبت تناك

 ةأرملا هذه هنم فاخت يذلا ام .اهمسج ىف ةفجرب اريف ترعشف

 كنأ دقتعأو «نيوأ ةديسلا ةريتركس انأ :ةدومب اهل تلاقو ؟ىرت اي

 .كلذ نيفرعت

 ّيدل طقف .ًائيش فرعأ ال انأ «ةسنآ اي ال :زرجور ةديسلا تدر

 .مهل ةصّصخملا فرغلاو تاديسلاو لاجرلا ءامسأب ةمئاق

 ؟يّنع ًائيش نيوأ ةديسلا ركذت ملأ :اريف تلاق

 دعب نيوأ ةديسلا َرأ مل انأ :تلاقو زرجور ةديسلا انيع تقرب

 !نييداع ريغ ناصخش نيوأ ناجوزلا :اهسفنل اريف تلاقف

 ؟انه نولماعلا نم :لاع توصب تلاق مث

 .يتسنآ اي طقف يجوزو انآ -

 «لزنملا يف صاخشأ ةينامث .ركفت يهو اهيبجاح اريف تّبطقف

 هتجوزو لجر ىوس دجوي الو «ةفيضملاو فيضملا عم ةرشع

 ةنايصب ملم ىجوزو ةرهام ةيهاط انأ :زرجور ةديسلا تلاق

 هذهك ةريبك ةعومجم لزنملا يف نوكتس هنأ فرعأ نكأ مل .لزنملا

 .عبطلاب

 ؟كلذك سيلأ «رمألا نيربدتتس كنكلو :اريف تلاق
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 ناك اذإ ىتحو ءرمألا رّبدت عيطتسأ ؛ةسنآ اي ًاعبط ءاعبط -

 صاخشأ بلج نيوأ ةديسلا عيطتست دقف ةريبك تالفح ةماقإ متيس

 .نيتفاضإ

 .كلذ دقتعأ :اريف تلاق

 ةفخب اهامدق تكرحتف جورخلل زرجور ةديسلا ترادتساو

 .ًاحبش تناك ول امك ةفرغلا نم تجرخو توص نودو

 ءهل رواجملا دعقملا لع تسلجف كابشلا ىلإ اريف تبهذ

 ضعب ًابيرغ ودبي ناك ءيش لك ؛فيفخ بارطضاب رعشت تناكو

 ةديسلا «نيوأ ةديسلاو ديسلا دوجو مدع :ام وحن ىلع ءىشلا

 «نيبيرغ اوناك ًاضيأ فويضلا ...فويضلاو «حبشلاك ةبحاشلا زرجور

 فرعأ تنك ول ىنمتأ :اهسفنل تلاق !ةبيجع ةقيرطب ةقفلم ةعومجم

 .ناودبي فيك فرعأ ول ىنمتأ «نيوأ ةديسلاو ديسلا

 ةزاتمم مون ةفرغ تناك .قلقب ةفرغلا يف تّشمتف تضهن مث:

 ةيضرألا ىلع نوللا ةحتاف ديجاجس «يرصع زارطب ًايلك ةزّهجم
 ةطاحم ةليوط ةآرمو «نيولتلا ةفيفخ ناردجو «ةعماللا ةيبشخلا
 ةمخض ةعطق ءانثتساب ةفرخز ّيأ نم ٍلاخ ةأفدم حطسو «ءاوضألاب

 اهلخاد يفو يرصعلا تحنلا نم ّبد لكش ىلع ضيبألا ماخرلا نم

 ةعّبرم ةطوطخم كانه تأرو «عماللا موركلا نم راطإ اهقوفو ةعاس

 .ةديصقلا تأرقو ةأفدملا مامأ اريف تفقوف ءةديصق لّثمت لكشلا

 :اهتلوفط مايأ نم اهركذت يتلا ةدوشنألا اهتاذ يه تناكو

 ءاشعلل اوجرخ راغص دونج ةرشع

 ةعست يقبف تامف قرش مهدحأ
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 ةرخأتم ةعاس ىتح اورهس راغص دونج ةعست

 ةينامث يقبف مونلا هذخأ مهدحأ

 نوفيد ىلإ اورفاس راغص دونج ةينامث

 ةعبس يقبف كانه ىقبيس هنإ لاق مهدحأ

 ًابشخ نوعطقي اوناك راغص دونج ةعبس
 ةتس يقبف نيفصن هسفن عطق مهدحأ

 لحن ةيلخب نوبعلي اوناك راغص دونج ةتس

 ةسمخ يقبف تامف ةناّتط ةلحن هتعسل مهدحأ

 ءاضقلا ىلإ اوبهذ راغص دونج ةسمخ

 ةعبرأ يقبف ةمكحملا يف يقب مهدحأ

 رحبلا ىلإ اوبهذ راغص دونج ةعبرأ

 ةثالث يقبف مهدحأ تعلتبا ءارمح ةجنر ةكمس

 ناويحلا ةقيدح ىلإ اويهذ راغص دونج ةثالث

 نانثا يقبف مهدحأ نضتحا ريبك ٌبد

 سمشلا يف اسلج ناريغص نايدنج

 دحاو يقبف سمش ةبرضب بيصأ امهدحأ

 ًامامت ًاديحو يقب ريغص يدنج

 دحأ بب مل مث
 .«دونجلا ةريزج» يه هذهف ءًاعبط :اهسفنل تلاقو اريف تمستبا

 اذه ريبك وه مك .ةذفانلا راوج ىلإ ةيناث تسلجو تبهذ مث
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 لب «تناك امنيأ ضرأ يأ ةيؤر ناكمإلاب نكي مل انه نم !رحبلا
 .بيغملا سمش يف جوفتي يذلا قرزألا ءاملا نم ةعساش تاحاسم

 ةياغ يف نوكي ًانايحأ !مويلا رحبلا اذه ئداه وه مك :اهسفنل تلاق

 .ةوسقلا

 كبحس يذلا رحبلا :ةأجف تاملك ةّدع اهتركاذ ىلإ تقلطنا

 «قرغ ...رحبلا يف قرغ ...ًاقيرغ دج ...قيرغ ...هقامعأ ىلإ

 ديرأ ال «ركذتلا ديرأ ال ال :اهسفنل تلاقو ةأجف تقافأ مث

 .ىهتنا دق اذه لك !كلذ ىف ريكفتلا

 كايا

 بيغم دنع «دونجلا ةريزج» ىلإ غنورتسمرآ روتكدلا لصو

 لماع عم ثيدحلا لدابتي ناك ةريزجلا ىلإ هقيرط يفو «سمشلا
 غنورتسمرآ روتكدلا ناك .اهسفن ةقطنملا نم لجر وهو «براقلا

 نوكلتمي نيذلا صاخشألا نع تامولعملا ضعب ةفرعمب ًاّمتهم

 نكي مل امير وأ ءًالهاج ادب توكاران لجرلا كلذ نكلو «ةريزجلا

 سقطلا ىلإ هثيدح غنورتسمرآ روتكدلا لّوح دقف اذهلو «مالكلا ديري
 تناكو «ةرايسلاب ةليوطلا هتلحر دعب ًابّعتم ناك .كامسألا ديصو

 .سمشلا هاجتاب ريسلا ينعي ًابرغ ريسلاف هناملؤت هاتلقم

 ءودهلا اذهو رحبلا اذه عم وه نآلاو ءًأدج ًابعتم ناك معن

 ةليوط ةزاجإ يضقي نأ دوي ناك ؛ًاّمح هجاتحي ناك ام اذه .ماتلا

 ةيحانلا نم ةلكشم هيدل نكت مل .هعسوب نكي مل كلذ نكلو ءًالعف
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 ببستي نأ نكمي اذه نأل هلمع كرت عيطتسي ال هنكلو «عبطلاب ةيلاملا

 .هيف وه اميف زيكرتلا هيلعو لصو دق وه اه نآلاو .سانلا هاسني نأ ىف

 نم تيهتنا دق يننأو دوعأ نل يننأ لّيختأس ءاسملا اذه :هسفنل لاق

 .هب قلعتي ام لكو يلراه عراش نمو ندنل

 يحوت اهتاذ ةملكلا ؛«ةريزج» ةملكب قّلعتي ناك يرحس ءيش

 مئاق مّلاع ةريزجلاف ؛مّلاعلا نع لصفنت كلعجت ةرماغمب «لايخلاب

 .ًادبأ هنم دوعت ال دق مّلاع «هتاذب

 ًاططخ مسري أدب مث ."يفلخ ةبيترلا يتايح كرتألف" :هسفنل لاق

 دعصي وهو مستبي لازي ال ناكو ءهسفنل مستبي وهو لبقتسملل ةيلايخ
 .ةريزجلا ةرخص يف ةتوحنملا تاجردلا

 هرظنم ادبو «دعقم ىلع سلجي ًازوجع ًالجر ةفرشلا يف ىأر
 هجولا كلذ ىأر نيأ .غنورتسمرآ روتكدلل ضماغ لكشب ًافولأم

 كلذو ةافحلسلا ةبقر هبشت يتلا ةبقرلا كلتو عدفضلا هبشي يذلا

 زوجعلا هنإ «هآ ؟نيتّيكذلا نيتبحاشلا نينيعلا نيتاهو ينحنملا مسجلا

 ءهمامأ ةداهشلل غنورتسمرآ بلط نأ قبس دقل !عبطلاب فيرغراو
 ةطقن تزرب اذإ ًامامت ًاظقي ناك هنكلو مئان هبش ًامئاد ودبي ناكو

 هعسوب نإ لاقي ناكو «نيفلحملا ىلع ةريبك ةطلس اذ ناك .ةينوناق

 مهنم عزتني نأ عاطتسا دقو «ءاشي تقو يأ يف مهرارقب مهل ءاحيإلا

 هوفصو سانلا ضعب نإ ىتح «نيتنثا وأ ةرم ةعقوتم ريغ ةنادإ تارارق
 !«مادعإلا يضاق» هنأب

 !مّلاعلا نم يئانلا ديعبلا ناكملا اذه يف هلباقي نأ بيرغ

TY 



-A- 

 ! غنورتسمرآ :بيبطلا حفاصي وهو هسفنل فيرغراو يضاقلا لاق

 مهلك ءابطألا .ًامامت رذَحو قيقد ؛دوهشلا ةّصنم ىلع كركذأ يننإ

 .يلراه عراش ءابطأ ًاقمح مهرثكأو «ىقمح

 عراشلا كلذ يف ةفيطل ةيصخش عم هل ترج ةلباقم ًاقناح ركذتو

 .ةعاقلا يف ةشعنملا تابطرملا :شجأ لاع توصب لاق مث ءًارخؤم

 يفيضم ةّيحتل بهذأ نأ بجي :غنورتسمرآ روتكدلا لاقف

 .ًالوأ يتفيضمو

 دحأك ودبي وهو لاقو ةيناث هينيع فيرغراو يضاقلا ضمغأف

 .كلذ كعسوب سيل :فحاوزلا

 ؟ال مِل :ًاشوهدم غنورتسمرآ روتكدلا لاق

 مهفأ ال ؛بيرغ رمأل هنإ !ةفيضم الو فيضم ال :يضاقلا لاق

 !انه ثدحي يذلا ام

 دق زوجعلا نأ ّنظ امدنعو «ًاليلق غنورتسمرآ روتكدلا هيلإ قّدح

 ؟نوتغنملك سناتسنوك فرعت له :ةأجف فيرغراو لاق لعفلاب مان

 .اهفرعأ يننأ نظأ ال ال ...ل-

 ال اهطخو ًادج ةضماغ ةأرما اهنإ .ةيمهأ كلذل سيل : ىضاقلا لاق

 تأطخأ دق تنك اذإ ام -َوَتلل- لءاستأ تنك دقل .هتءارق نكمي داكي

 .ناكملا اذه ىلإ ىقيرط

۳۸ 



 ذخأ نيح يف «لزنملا ىلإ هجوتو هسأر غنورتسمرآ روتكدلا ٌرهف

 تناك «نوتغنملك سناتسنوك عوضوم يف لمأتي فيرغراو يضاقلا
 ىلإ هريكفت لوحت مث .ءاسنلا رئاس لثم اهيلع دامتعالا نكمي ال ةأرما

 مل .ةاتفلاو مفلا ةضبقنم زوجعلا «لزنملا يف نيتدوجوملا نيتأرملا

 نكلو ...ساسحإلا ةميدع ةلذتبم ةاتف دّرجم يهف ةاتفلا رمأب ثرتكي

 «نابسحلا يف زرجور ةديسلا انذخأ اذإ ءاسن ثالث لزنملا يف ءال

 يه اهنأ عم «فوخلا نم ةتّيم ودبت يتلا ةبيرغلا ةقولخملا كلت
 .امهلمع ناديجيو نامّرتحم ناصخعش اهجوزو

 هلأسف ةفرشلا ىلإ زرجور ديسلا جرخ ةظحللا كلت يف
 له ؟نوتغنملك سناتسنوك ةديسلا مودق نوعقوتت له :يضاقلا

 ؟كلذب ملع كيدل

 .كلذب يل ملع ال «يديس اي ال :لاقو زرجور هيلإ قدحف

 :هسفنل لاقو ةمغمغلاب ىفتكا هنكلو «يضاقلا ابجاح عفترا

 !بطحلا ةموك يف ئبتخي ًايدنج نأكو ودبي ...دونجلا ةريزج
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 باسنت ةنخاسلا هايملاب معني هماّمح يف نوتسرام ينوتنأ ناك

 نكت مل .ةليوطلا هتلحر دعب هفارطأ ٍبَّلصتب رعشي ناكو «هدسج ىلع
 :هسفنل لاق .ًايلمع ًاقولخم ناك دقف «ةريثك راكفأ هسأر يف رودت

 .صانم ال «ةّمهملا كلت يّدؤأ نأ بجي يننأ دقتعأ

 -ًالوأ- يهتنأس :هسفنل لاقو ءيش يآ نع هريكفت فرص مث
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 ينقذ قلحأ مث «بعتملا يدسج حيرأو فيطللا ماّمحلا اذه نم

 !؟اذام مث ...مث «ءاشعلا لوانتأ مث «تابطرملا ضعب لوانتأو

 -1ه-

 هذه يف ًارهام نكي مل هنكلو «هقنع ةطبر دقعي رولب ديسلا ناك
 .كلذ دقتعأ ؟ماري ام ىلع ودبأ له :هسفنل لاقف رومألا

 مهضعب مهرظن ةقيرط تناكو «ةيلعف ةّدوم يأ هل ٌدحأ ِدِبُي مل

 دقل ؛هل دئاع رمألا ءًانسح ...نوفرعي مهنأكو ادب ؛ةبيرغ ضعب ىلإ

 قوف ةدوشنألا ىلإ هرصبب حرس .هتمهم يف لشفي ال نأ ىلع مّرَع
 :هسفنل لاق .ةقينأ ةسمل كانه ةدوشنألا كلت عضو ناك «ةأفدملا

 موقأس يننأ طق يل رطخي ملو «ًالفط ٌتنك امدنع ةريزجلا هذه ركذأ

 عيطتسي ال ءرملا نأ ًادّيج ًارمأ ناك امبر .انه لزنم يف اذهك لمعب

 .لبقتسملاب ؤبنتلا
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 ودبي ءيش لك :لاقو ًاركفم هنيبج رثرآ كام لارنجلا بطق
 .ًادبأ هعقوتأ تنك ام اذه سيل !ًابيرغ

 لك ًاكرات ةريزجلا رداغيو ًارذع دجي نأ عاطتسا ول ىّتمت

 ىلع ًارّبجم ىحضأف ئطاشلا ىلإ داع دق ناك براقلا نكلو «ءيش

 ىوتسم قوف سيل وهو «بيرغ صخش درابمول وعدملا اذه .ءاقبلا
 .تاهبشلا ىوتسم قوف سيل ...دكؤم رمأ اذه «تاهبشلا
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 ىضمو عرقي ءاشعلا سرج ناك اميف هتفرغ نم درابمول جرخ
 دهفلا هبشي هيف ام ٌءيش .دهفلاك ةفخب كرحتي ناك .جّردلا سأر ىلإ

 نيبو هنيب مستبي ناك !لكشلا ليمج ناك هنكلو «سرتفملا شحولا وأ

 .ًاعتمم ًاعوبسأ نوكيس :لوقي وهو هسفن

 5 ل

 ايون تديزا ديو ازد اياك ارقن اهتقرخ يف تدرب ىلإ تدلع تسلج

 ةرفكلا" :أرقت يهو اهاتفش تكّرحت ا و نو

 يتلا كابشلا يف .مهسفنأ مه اهورفح يتلا ةرفحلا يف نوقرغي فوس

 ."مهمادقأ قلزنتس اهوقخأ

 يف ةيلح تعض خوف تضهن ةهنو «باتكلا تقلغأو اهيتفش تقز مث

 .ءاشعلا ىلإ تلزنو اهتبقر
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 ثلاثلا لصفلا
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 بارشلاو ًاديج ماعطلا ناكو «ءاهتنالا ىلع ءاشعلا كشوأ

 حورب عيمجلا رعش .ةديج زرجور ديسلا ةمدخ تناكو «ازاتمم

 .ةفلأو ةيرح رثكأ ةروصب نوثداحتي اوذخأ دقو «لضفأ ةيونعم

 ناك يذلا رخاسلا هثيدحب ًاعتمم حبصأ فيرغراو يضاقلا

 تنرب ةسنآلاو «نوتسرام ينوتو غنورتسمرآ روتكدلا هيلإ عمتسي
 ءاقدصألا ضعب امهيدل نأ افشتكا دقو رثرآ كام لارنجلا عم تثدحت

 ديسلل ةيكذ ةلئسأ هجوت تناك دقف نروثيالك اريف امأ «نيكّرتشملا

 ًامامت ًاّملم سيفيد ديسلا ناكو ءايقيرفإ بونج لوح سيفيد

 هسأر عفر دقو ثيدحلا ىلإ عمتسي درابمول ناك اميف «عوضوملاب
 هينيعب رودي ناك ىرخأو ةنيف نيبو «هانيع تقاضو ةأجف نيترم وأ ةرم
 .نيرخآلا ًالمأتم ةلواطلا لوح

 ؟كلذك سيلأ «ةفيرط ءايشألا هذه :نوتسرام ينوتنأ لاق ةأجف

 لماح ىلع تعض ةريغص ةيفزخ فحت د ةلواطلا طسو يف ناك
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 يه هذه نأ دقتعأ «دونجلا ةريزج ...دونج :ينوت لاقو «يجاجز

 .ةركفلا

 ؟ةرشع ؟اهددع مك ىرُت :تلاقو مامألل اريف تنحنا

 يف ةرشعلا دونجلا ءالؤه مهنأ يل ودبي !ةفارطلل اي :تفته مث

 .ةأقدملا قوف راطإ لخاد ىتفرغ ىف ةقلعملا ةدوشنألا «ةدوشنألا

 .ًاضيأ يتفرغ يفو :درابمول لاق

 ًاعيمج مهفرغ يف اهنأ ىلإ ريشت روضحلا تاوصأ تلاوتو

 ؟كلذك سيلأ «ةيلسم ةركف :اريف تلاقف

 ةّيلوفط ةركف لب :ًالئاق شجأ توصب فيرغراو يضاقلا قلعو

 .ةياغلل

 اريف ىلإ تنرب يليمإ ترظنو .ةوهقلا نم ًاديزم لوانت مث
 ةفرغ ىلإ اتهجتاف نيتفقاو اتضهن مث ءاهيلإ اريف ترظنف نروثيالك
 امهيلإ ىهانتو «ةفرشلا ىلع ةحوتفم ذفاونلا تناك ثيح سولجلا

 يليمإ تلاقف «ئطاشلا ىلع روخصلاب مطترت يهو جاومألا توص
 .فيطل توص هنإ :تنرب

 .توصلا اذه هركأ انأ :ةّدحب اريف تلاقف

 ضعبب اريف ترعشف ةشهدب اهيلإ اهرظن تنرب ةسنآلا تعفر

 ًامئالم نوكيس ناكملا اذه نأ دقتعأ ال :رثكأ ءودهب تلاقو جرحلا

 .ةقصاع تّبه ام اذإ

 ناكملا اذه نأ ىف كش يدل سيل :ةلئاق تنرب ىليمإ اهتقفاو

٤ 



 .لاح ةيأ ىلع ءاتشلا يف انه مدخ نيمأت نكمي ال .ءاتشلا ىف قّلْغُي

 بعص ناكملا اذه يف مدخلا ريفوت نأ دب ال :اريف تلاق

 .الصأ

 نيذه اهمادختسال ةظوظحم رفيلوأ ةديسلا :تنرب ةسنآلا تلاق

 .ةرهام ةيهاط ةأرملا نإ «نيجوزلا

 يف زئاجعلا ءالؤه ئطخي نأ بيجع" :اهسفنل اريف تلاقف

 ةديسلا نأ دقتعأ «لجأ :تمص ةهينه دعب تلاق مث «"!ءامسألا

 .ًاقح ةظوظحم نيوأ

 نم هريغص زيرطت ةعطق تجرخأ دق تنرب ةسنآلا تناك

 تفقوت ةربإلا ىف طيخلا لاخدإ كشو ىلع تناك امئيبو ءاهتبيقح

 ؟نيوأ تلق له ؟نيوأ :ةدحب تلاقو ةأجف

 .معب -

 يتايح يف ًادحأ لباقأ مل :ىرخأ ةرم ةّدحب تنرب يليمإ تلاقف

 .نيوأ ىعدُي

 ...ديكأتلاب نكلو :تلاقو اريف اهيلإ تقّدحف

 امهيلإ لاجرلا ّمضناو بابلا حتف دقف ؛اهتلمج لمكت ملو

 راوجب سلجف يضاقلا ءاج مث «ةوهقلا ةينيص ًالماح زرجور مهعبتي
 ينوت بهذو ءاريف راوج ىلإ غنورتسمرآ سلجو ‹«تنرب يليمإ

 ةشهدب ًايساحن ًالاثمت صحفتي رولب ذخأو «ةذفانلا حتفيل نوتسرام

 ثبعي ذخأو ةأفدملا ىلإ هرهظو رثرآ كام لارنجلا فقوو ءةجذاس

0 



 هحور تناكو ًامامت ًاديج ءاشعلا ناك دقف «ريغصلا ضيبألا هبراشب

 عم تناك ةلجم تاحفص بّلقي درابمول ذخأو «عافترا يف ةيونعملا
 .رادجلا بناجب ةلواط ىلع ىرخأ فحص

 ةزكرمو ةديج ةوهقلا تناكو ءةوهقلا ةينيصب زرجور راد

 نم ةلاح يف اوناكو ءاشعلاب اوعتمتس تسا دق عيمجلا ناك . .ًادج ةنخاسو

 ثلثلاو ةعساتلا ىلإ ريشت ةعاسلا تناكو «ةايحلابو مهسفنأب اضرلا

 .حيرم لماش تمص َناكملا داس دقو

 :لوقي ديدش عفترم ئجافم ٌتوص ّتمصلا كلذ عطق ةأجفو

 .تمصلا وجرأ «ةداسلاو تاديسلا اهيأ

 ناكملا لوح اورظنو ضعب ىلإ مهضعب رظنو عيمجلا لهذ

 ًايلاعو ًاحضاو ر ّرمتسا توصلا نكلو !؟ثدحتي ناك نم .. .ناردجلاو

 مهتم تنأ «غنورتسمرآ جروج دراودإ :يلي امب نومهم متنأ :لوقي

 لتقب 1۹۲0 ماع (سرام) راذآ نم رشع عبارلا موي تببست كنأب

 ةلوؤسم كنأب ةمهتم تنأ «تنرب نيلوراك يليمإ .زيلك يرام ازيول

 ماع (ربمفون) يناثلا نيرشت نم سماخلا موي روليات سيرتايب ةافو نع

 سميج توم يف تببست كنأب مهتم تنأ ءرولب يرنه مايليو . ١

 اريف ١1478. ماع (ربوتكأ) لوألا نيرشت نم رشاعلا موي رودنال نفيتس

 نوتلماه فيلغوأ ليريس تلتق كنأب ةمّهتم تنأ «نروثيالك ثيبازيلإ

 «درابمول بيليف .- ٥۵ ماع (سطسغأ) بآ نم رشع يداحلا موي

 نم ًالجر نيرشعو دحاو توم يف ببستلاب بنذم كنأب مهتم تنأ
 نوج .۱۹۳۲ ماع (رياربف) طابش رهش لالخ ايقيرفإ قرش يف ةليبق

 رثرآ كتجوز قيشعب تعفد كنأب مّهتم تنأ ءرثرآ كام نودروغ
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 يناثلا نوناك نم رشع عبارلا موي توملا ىلإ ًادمعتم ًادماع دنومشتيد

 نوج لتقب مهتم تنأ «نوتسرام سميج ينوتنأ .1417 ماع (رياني)

 .يضاملا (ربمفون) يناثلا نيرشت نم رشع عبارلا موي سبموك يسولو
 يف امتببست امكنأب نامهتم امتنأ ءزرجور ليثيإو زرجور ساموت

 سنرول .۱۹۲۹ ماع (ويام) رايأ نم سداسلا موي يدارب رفينج توم

 موي نوتيس دراودإ لتقب ًابنذم تنك كنأب مّهتم تنأ «فيرغراو نوج
 .۱۹۳۰ ماع (وينوي) ناريزح نم رشاعلا

 ءانجسلا اهيأ :ةيوق ةجهلب لوقي داع مث ةهينه توصلا تمصو

 ؟مكسفنأ نع هب نوعفادت ام مكيدل له «ماهتالا صفق يف

 ل

 مث ‹ عيمجلا نيب لوهذو تمص داس ةظحللو «توصلا فقوت

 .ةوهقلا ةينيص زرجور طقسأ دقف ؟يناوألا ضعب مطحت توص ىّود

 «ماطتراو خارص توص ةفرغلا جراخ نم ءاج ةظحللا سفن يفو

 ءهيعارصم ىلع هحتفو بابلا ىلإ زفقف كرحت نم لوأ درابمول ناكو

 حاصف اهسفن ىلع ةمّوكتم ةدقار زرجور ةديسلا تناك جراخلا يفو

 .نوتسرام :درابمول

 ةفرغ ىلإ اهالمحو ًاعم ةأرملا اعفرف هتدعاسمل ينوتنأ عفدنا

 ىلإ اهعفر يف امهدعاسف ةعرسب غنورتسمرأ روتكدلا ءاجو «سولجلا

 يمغأ دقل «ءيش اهبصي مل :ةعرسب لاقو اهيلع ىنحنا مث ةكيرألا

 .قئاقد لالخ قيفت فوسو طقف اهيلع

۷ 



 .نوميللا ضعب رضحأ :زرجور ديسلل درابمول لاق

 .يديس اي ًالاح :لاقو ناشعترت هاديو ضيبأ زرجور هجو ناك

 يذلا كلذ نَم :اريف تحاص نيح يف ًاعرسم ةفرغلا رداغ مث

 !ًادج ًايلاع «ًايلاع توصلا ناك دقل !؟وه نم ؟ملكتي ناك

 ام ؟انه ثدحي اذام :ًامدمدم رثرآ كام لارنجلا توص ءاجو

 ؟حازملا اذه

 نم ربكأ ةأجف ادبو «نيلدهتم هافتكو ناشعترت هادي تناك

 ببسب لیدنمب ههجو حسمي رولب ناكو «تاونس رشعب هرمع
 يضاقلا اناك ًايبسن ارثأتي مل ناذللا ناديحولا .هيلع ببصتملا قرعلا

 اهسأر ةعفار بصتنم لكشب تسلج ىتلا تنرب ةسنآلاو فيرغراو

 سلج دقف ىضاقلا امأ ءاهيتنجو ىف نكاد نول قفدت دقو ىلعأ ىلإ

 ىدحإب هنذأ كحي ذخأ مث «هيفتك نيب قراغ هسأرو ةداتعملا هتئيهب

 ةفرغلا لوح نارودتو نارودت نيتطشن طقف هانيع تناكو «هيدي

 .ءاكذو ةظقيب نكلو « ةريحب

 غنورتسمرآ ناك امنيبف «ئدابلا وه درابمول ناك ىرخأ ةرم
 كلذ :ًالئاق ردابيل ًارح هسفن درابمول دجو ةراهنملا ةأرملاب ًالوغشم

 .ةفرغلا لخاد نم ًارداص ادب توصلا
 7 و

 ادحاو نكي مل ؟نَم ؟توصلا بحاص ناك نَم :اريف تحاصف

 .اّنم

 «ىضاقلا لعفي امك ةفرغلا لوح نارودت درابمول انيع تذخأ

 ةأجفو «مزحب هسأر ّره مث ةحوتفملا ةذفانلا ىلع ةظحل اتّرقتساو

۸ 



 بناجب باب دجوي ثيح مامإلا ىلإ ةعرسب كرحتو هانيع تعمل
 ضبقمب كسمأ ةعيرس ةكرحبو «ةرواجملا ةفرغلا ىلإ يدؤي دقوملا

 :لاقو اضر ةحيص روفلا ىلع ًاقلطُم لخادلا ىلإ عفدناو هحتفف بابلا

 .اهتدجو

 ةسلاج تّيقب يتلا تنرب ةسنآلا ادع ام هوحن نورخآلا عفادتو

 ةلواط تعض ىرخألا ةفرغلا لخاد .اهدعقم ىلع ةبصتنملا اهتئيهب

 ةلواطلا ىلعو «سولجلا ةفرغ نع اهلصفي يذلا رادجلل ةقصالم

 تناكو «ريبك قوب هب لصتي ميدقلا عونلا نم توص ربكم اودجو

 هل ادب ًابناج درابمول هحازأ نيحو .رادجلا ىلإ ةهَججوم قوبلا ةهوف
 ةئيهت داعأو ءرادجلا يف َيفخ لكشب اهرفح مت دق ناك ةثالث وأ نابقث

 ةيناث توصلا اوعمسف ةناوطسألا ىلع ةربإلا عضوو توصلا ربكم

 ...يلي امب نومّهتم متنأ :لوقي

 !عيرم توص نم هل اي !هفقوأ «هفقوأ :اريف تحاصف

 :حايتراب غنورتسمرآ روتكدلا لاقو «درابمول اهل باجتساف
 .ريقحو ميقس حازم هنأ دقتعأ

 تنأف نذإ :لوقي ًاحضاو فيرغراو يضاقلا توص ءاج مث

 ؟كلذك سيلأ «حازم ةلأسملا نأ دقتعت

 ؟كلذ ريغ نوكت نأ نكمي اذام :لاقو بيبطلا هيلإ قّدحف

 ًادعتسم تسل :لاقو قفرب ايلعلا هتفش هديب ىضاقلا حسمف

 .رضاحلا تقولا يف يأر يأ ءادبإل
 متيسن مكنأ دقتعأ «ةداسلا اهيأ :لاقو نوتسرام ينوتنأ لت دتف

۹ 



 ؟توصلا اذه جرخُي هلعجو ءيشلا اذه رادأ نَم :ًاّماه ًائيش

 .كلذ يف ققحن نأ انيلع «حيحص هذه :فيرغراو مغمغ

 .نورخآلا هعبتو سولجلا ةفرغ ىلإ ًادئاع ةعومجملا مّدقتو

 نيح يف «نوميللا ريصع نم سأك هعمو ّوتلل داع دق زرجور ناك

 تناك يتلا زرجور ةديسلا دسج ىلع ةينحنم تنرب ةسنآلا تناك

 يل يحمسا :ًالئاق نيتأرملا نيب ةقاشرب زرجور سدناو .هوأتت

 له .مارُي ام ىلع ءيش لك ...ليثيإ «ليثيإ .اهملكأس «يتديس اي
 .ًاليلق كسامتلا كيلع ؟يننيعمست

 اهانيع ترادو ةعرسب ةثهال سفنتت زرجور ةديسلا تذخأ

 توص ناكو ءاهيلإ ةقدحملا هوجولا ةقلح لوح بعرب ناترجحتملا

 .يكسامت «ليثيإ اي يكسامت :لوقي وهو ًاعزف اهجوز

 ةديس : القاق اهنع ام غنورتسمرآ روتكدلا اهيلإ ثدحتو

 .ةطيسب ةبون دّرجم هذه «نآلا ماري ام ىلع نينوكتس «زرجور
 ؟يديس اي ىلع ىمغأ له :هتلاسف

 .معن -

 ! یئاضق
- 

 ءاهنوفج تشعتراو ةيناث رضخألا ىلإ اههجو نول لّوحتو
 ؟بارشلا كلذ نيأ :ةّدحب غنورتسمرآ روتكدلا لاقف

 «ةريغص ةلواط ىلع نوميللا ريصع عضو دق زرجور ناك



 :اهل لاقو ةثهاللا ةضيرملا ىلع ىنحنا يذلا بيبطلل مهدحأ هلوانف

 .زرجور ةديس اي اذه يبرشا

 ناعرسو ءاهل ًادّيج بارشلا ناكو «ثهلت يهو سأكلا تبرش
 بتس دقل «نآلا ريخب انأ :تلاقو ىعيبطلا هنول ىلإ اههجو داع ام

 .طقف ًانايثغ ىل

 انآ يل بس دقل .كلذ كل ببس ًاعبط :ةعرسب زرجور لاق

 !ةريرش بيذاكأ نم اهل اي .ةينيصلا كلت طقسأ ينلعجو نايثغلا ًاضيأ

 ...فرعأ ول ٌدوأ

 ناك هنكلو ٌفاج نهاو لاعس «مهدحآ لاعسب عطوق ذئدنعو

 ةرم لعس يذلا فيرغراو يضاقلا ىلإ رظنو .هخارص فاقيإل ًايفاك
 ؟توصلا ربكم ىلع ةناوطسألا كلت عضو يذلا نَم :لاقو ىرخأ

 ؟زرجور اي تنأ كلذ ناك له

 نكأ مل ينإ هللاب مسقأ «يه ام فرعأ نكأ مل :زرجور حاص
 .طق اهّتعضو امل فرعأ تنك ولو «يديس اي يه ام فرعأ

 هنأ دقتعأ نكلو «حيحص اذه نأ حجرألا :ءافجب يضاقلا لاقف

 رماوألا عيطأ تنك :قدصب لاقو ليدنمب هقرع مداخلا حسم
 .كلانه ام لك اذه «يديس اي

 ؟نم رماوأ -

 ها



 اذام .ًاليلق ةطقنلا كلت حضوتسا ينعد :فيرغراو يضاقلا لاق

 .«توصلا ربكم ىلع ةناوطسألا عضأ نأ ينرمأ :زرجور لاق

 ليغشت يتجوز ىلع ناكو «جّْردلا نم ةناوطسألا جارخإ ّيلع ناكف

 .ةوهقلا ةينيص ًالماح سولجلا ةفرغ ىلوخد دنع توصلا ربكم

 .ًادج ةريثم هصق :يضاقلا مغمغ

 .ةقيقحلا اهنإ هللاب مسقأ «يديس اي ةقيقحلا اهنإ :زرجور لاقف
 ناونع اهيلع ناك .ةدحاو ةظحلل ىتح الو ءاهب ام فرعأ نكأ مل
 .ةيقيسوم ةعطق دّرجم اهنأ تدقتعاو

 ؟ناونع اهيلع ناك له :لاقو درابمول ىلإ فيرغراو رظن

 ترهظف ةمهمهب هاتفش تجرفنا مث «ًاباجيإ درابمول أموأف

 ةينغأ» اهناونع ناك «يديس اي امامت حيحص :لاقو ءاضيبلا هنانسأ

 1 .(«ةعجيبلا

۳ 

 هلك عوضوملا :ًابجعتم لءاستو رثرآ كام لارنجلا لخدت ةأجف

 ال !وحنلا اذه ىلع ًافازج تاماهتالا ءاقلإ لوقعم ريغ ...لوقعم ريغ

 .ناك نم ًانئاك اذه نيوأ ديسلا وحن ءىش لمع نم ڌب

 ؟وه نم «لاؤسلا وه اذه :ةذحب تلاقو تنرب يليمإ هتعطاق

 ةليوط ةايح نم اهذمتسا يتلا ةطلسلا ةجهلب لاقف يضاقلا لخدت
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 دقتعأ .ةيانعب هثحب انيلع بجوتي ام طبضلاب وه اذه :مكاحملا يف نأ

 .انه ىلإ دم مث زرجور اي اهريرس ىلإ كتجوز ذخأ ًالوأ كيلع

 .يديس اي كرمأ -

 .زرجور اي كدعاسأس :غنورتسمرآ روتكدلا لاقو

 اوضم امدنعو «نيلجرلا ىلإ ةدنتسم زرجور ةديسلا تجرخ

 يف ركفأ انأ ؟مكنع اذام :نيقابلل نوتسرام ينوت لاق ةفرغلا جراخ

 .هلك اذه دعب تابطرملا ضعب لوانت

 .ًاضيأ انأو :درابمول لاقف

 اهتدجو :لاقو نيتيناث وأ ةيناث دعب داعو «ةفرغلا نم جرخ مث

 .لخادلا ىلإ اهلمحي نم راظتناب ةينيص ىلع ةزهاج اهلك
 عيزوت يف ةيلاتلا قئاقدلا تضقناو .ةيانعب ةينيصلا عضو مث

 ابوك فيرغراو يضاقلاو رثرآ كام لارنجلا نم لك ذخأ .تابورشملا

 مهباصعأ حيري ام ىلإ ةجاحلاب اورعش ًاعيمج روضحلاو .ةوهقلا نم

 ىلع تّرصأ ىتلا تنرب ىليمإ ادع اميف «تابطرملا ضعب اولوانتف

 سا

 انكسم ءاود اهتيطعأ دقو «نآلا

 فيرغراو يضاقلا ىلوتو «ةفرغلا ىلإ زرجور داع تاظحل دعبو

 .طقف ءاملا نم بوك

 ريخب ةديسلا :لاقف ةفرغلا ىلإ غنورتسمرآ روتكدلا داع ًاريخأو

 لاق .ةلّجترم ةمكحم ةعاق ىلإ ةفرغلا تلوحتو ثيدحلا ةرادإ مامز

or 



 وه نَم :ًامامت ةطقنلا هذه مهفن نأ بجي «زرجور اي ًانسح :يضاقلا

 ؟نيوأ ديسلا

 .يديس اي ناكملا اذه كلام هنإ :لاقو زرجور هيلإ قدحف

 هفرعت امب ينربخت نأ وه كنم هديرأ ام نكل «ءكلذ فرعأ -

 .لجرلا نع

 نأ وجرأ .يديس اي لوقلا عيطتسأ ال :لاقو هسأر زرجور ره

 .طق يتايح يف ِهّرأ مل انأ «ينمهفت

 مل :رثرآ كام لارنجلا لاقو «ةفرغلا يف فيفخ لملمت ثدح

 ؟ينعت اذام !هتيأر نأ كل قبسي

 انيجير ةلاكو «فيظوت ةلاكو قيرط نع ةلاسر بجومب لمعلا يف
 .ثوميالب يف

 .ةقيرع ةسّسؤم اهنأ فرعأ :ًادّيؤم لاقو ًاقفاوم رولب أموأ

 ؟كعم ةدوجوم ةلاسرلا له :فيرغراو يضاقلا لاقو

 .اهب ظفتحأ مل ؟يديس اي ال ؟فيظوتلا ةلاسر -

 ؟ةلاسر بجومب لوقت امك كفيظوت ّمت .كتصق لمكأ -

 اذه ًالعفو ءنّيعم موي يف لصن نأ انيلع ناك .يديس اي معن -

 .ماري ام ىلع ءيش لكو ةريفو نؤملا ءانه مظنم ءيش لك .ثدح ام

 نك



 ؟كلذ دعبو -

 دادعإل ىرخأ ةلاسر بجومب رماوأ انيقلت .يديس اي ءيش ال -

 سمأ رهظ دعب ديرب يف تيقلت مث «فويضلا نم ةعومجمل فرغلا
 اعيطتسي مل نيوأ ةديسلاو هنأب انربخت نيوأ ديسلا نم ىرخأ ةلاسر

 ةلاسرلا تّئّمضتو ءانعسو يف ام لضفأب فرصتلا انيلع نأو رفسلا

 .توصلا رّبكم يف ةناوطسألا عضوو ةوهقلاو ءاشعلا لوح تاميلعت

 سيلأ «ةلاسرلا كلت كلمت كنأ دكؤملا نم :ةّدحب يضاقلا لاق
 ؟كلذك

 .يه اه «يديس اي ىلب -

 اهنإ :مغمغو اهحتف يذلا يضاقلل اهلوانف هبيج نم اهجرخأو
 .ةيمسرلا زتير قدنف قاروأ ىلع ةبتاكلا ةلآلاب ةعوبطم ةلاسر

 .اهيلع ةرظن
 عون نم ةلآ :مغمغو اهيلع ةرظن ىقلأف ةّفخب هنم ةقرولا عزتناو

 رثكأ «نياسنيإ عون نم قروو ءاهيف بيع ال أمامت ةديدج نشينروك
 دق .اذه نم ءيش صالختسا كعسوب سيل .ًامادختسا قرولا عونأ

 .كلذ يف كشأ ينكلو «عباصأ تامصب اهيلع نوكي

 نوتسرام ينوتنأ ناك .ئجافم هابتناب فيرغراو هيلإ قدحو
 ءامسأ نم اهل اي :لاقو هيفتك قوف نم ًاقّدحم رولب بناج ىلإ ًافقاو

 !ليوط مسا نم هل اي «نيوأ نامرون كيلوأ !ةيقار

 ديس اي كل ّنتمم انأ :ئجافم مامتها اهبوشي ةربنب يضاقلا لاق
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 .ةيحومو ةريثم ةطقن ىلإ يهابتنا تفل دقل «نوتسرام

 ةافحلسلاك مامألا ىلإ هتبقر عفدي وهو لاقو نيرخآلا ىلإ رظن مث
 نم هيدل ام اّنم دحاو لك عضيل ناح دق تقولا نأ دقتعأ :ةبضاغلا

 انم لك مّدقي نأ انل ًاديفم نوكيس هنأ دقتعأو «عيمجلا مامأ تامولعم

 .تيبلا اذه كلام لوح تامولعم نم هيدل ام

 نوكيس هنأ دقتعأو «هفويض ًاعيمج نحن :عبات مث ًاليلق فقوتو

 .طبضلاب كلذ لصح فيك اتم دحاو لك حضوي نأ ديفملا نم

 :مزحب تلاقف تنرب يليمإ تملكت مث «ريصق تمص داس

 ةلاسر تيقلت دقل .اهتمرب ةلأسملا هذه لوح بيرغ ءىش دجوي

 ة. يس لّبِق نم ةلّسرم اهنأ اهدافمو «هتءارق لهسلا نم نكي مل عيقوتب

 دقو «تاونس ثالث وأ نيتنس لبق يفيص عجتنم يف اهتلباق دق تنك

 ىعدُت ةديسب ةلص يلف ؛رفيلوأ وأ نيرغوأ امإ وه مسالا نأ ٌتردق

 مل يننأ ًامامت ةدكأتم انأ .نيرغوأ ةسنآلا ىعدُت ىرخأو رفيلوأ ةديسلا
 .طق نيوأ مساب صخش يأ ىلع فرعتأ وأ لباقأ

 ةسنآ اي ةلاسرلا كلت كيدل له :فيرغراو ىضاقلا لاق
QC 6 

 :٠ الرب

 يذلا يضاقلل اهتطعأ ةلاسر اهديبو تداع مث ةهرب تجرخو

 ؟نروثيالك ةسنآ اي كنع اذامو .مهفأ تأدب :لاق مث اهأرق

 لاقف «ةريتركسك لمعلل اهمادختسا فورظ اريف تحرش

 ؟نوتسرام ديس اي كنع اذامو :يضاقلا

 نما



 «يلكريب رغداب همسا يل قيدص نم ةيقرب ٌتيقلت :ينوتنأ لاقف
 رفاس دق ناك لجرلا نأ دقتعأ تنك يننأل اهتقو يل ةأجافم تناكو

 .انه رضحأ نأ هتيقرب يف ينم بلطو «جيورنلا ىلإ

 ؟غنورتسمرآ روتكد اي تنأو :لاق مث ةيناث فيرغراو أموأ

 .بيبطك ةوعدلا تيقلت - ٠

 ؟ةلئاعلاب ةقباس ةفرعم كيدل له نكلو «تمهف -

 .يل ليمز ىلإ ةراشإ ةلاسرلا يف تناك نكلو ءال -

 كتلص نأ ضرتفأو .معن «ةيقادصم ءافضإل :يضاقلا لاق
 ؟ةعوطقم تناك ليمزلا كلذب

 .حيحص اذه ءمعن ءًانسح -

 ءمكوجرأ ةظحل :رولب ىلإ رظني ناك يذلا درابمول لاق ةأجفو

 .رطاخ يل رطخ دقل

 .ةقيقد رظتنا :لاقو هدي يضاقلا عفرف

 ...ينكلو -

 نحنف «درابمول ديس اي ةدح ىلع ةلأسم لك يف ثحبنس -

 اذام .ةليللا هذه انه انعمجت ىلإ تأ يتلا بابسألا يف ققدن ًايلاح

 ؟رثرآ كام لارنج اي كنع

 كلذ نم ةلاسر ينتلصو :هبراشب ثبعي وهو لارنجلا مغمغ

 مهنإ لاقو يئاقدصأ ضعب ءامسأ اهيف ركذ «نيوأ ٌوعدملا صخشلا
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 نكلو «ةوعدلل ةيمسرلا ريغ ES د

 ؟درابمول ديس اي كنع اذامو :فيرغراو لاق

 ناك نإ يردي نکي ملو ءريكفتلا يف ًامامت ًاقراغ درابمول ناك
 هرمأ مسح دق هنأ ادب مث ءال مأ هقاروأ فشكي نأ هل لضفألا نم

 ةركفلاب ٌتعنتقاو .نوكّرتشم ءاقدصأو ةوعد ؛اهتاذ ةياكحلا :لاقف

 .اهتقّرم دقف ةلاسرلا امأ «ةعرسب

 ذخأو .رولب ديسلا ىلإ ههابتناب فيرغراو ري لوحت مث

 :لاقو ةدشب ا هنوص حبصأو ايلعلا هتفش هتفش ىلع هعبصإب حسمي

 ًاركاذ لجلجي وهو توصلا كلذ ؛ ةجعزم ةبرجت انب تّرم ليلق ذنم

 هذه يف- ينكلو .انيلإ ةدّدحملا مهتلا هذه ًاهّجومو همساب دحاو لك

 مسا اهركذ مت يتلا ءامسألا نيب نمف «ةطيسب ةطقنب متهم -ةظحللا

 صخش اننيب دجوي ال -انملع بسح- نكلو ءرولب يرنه مايليو

 ديس اي كلذب كيأر ام .ركذُي مل سيفيد مسا نأ امك «رولب مساب
 ؟سيفيد

 هنأ دقتعأ !اهسيك نم تجرخ ةطقلا نأ ودبي :مّهجتب رولب لاقف

 .سيفيد سيل يمسا نأب فرتعأ نأ لضفألا نم

 ؟رولب يرنه مايليو تنأ له -

 مساب طقف انه تسل تنأ :ًائيش فيضأ نأ ّدوأ :درابمول لاقف

 اذه انأ تظحال دقف كلذ ىلإ ةفاضإ نكلو «رولب ديس اي راعتسم
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 يف لاتان نم كنأ يعّدت تنأ .لوألا زارطلا نم بذاك كنأب ءاسملا

 مسقلل ٌدعتسم انأو ءايقيرفإ بونجو لاتان فرعأ انأو ءايقيرفإ بونج

 .كتايح لاوط ايقيرفإ بونج لخدت مل كنأب

 كرحتو «كشلاو بضغلاب ةمعفم رولب ىلإ راظنألا لك تهجتا

 اهيأ نآلاو :لاقو هاتضبق تروكت دقو ههاجتاب ةوطخ نوتسرام ينوت
 ؟ريسفت يأ كيدل له «ريزنخلا

 ينومتمهف دقل :لاق مث هيكف كّرحو ءارولا ىلإ هسأر رولب عفد

 لجر انآ .اهتيؤر مكعسوب ةقثوم ًاقاروأ يدل نإ .ةداسلا اهيأ أطخ

 يف تايرحت ةلاكو ًايلاح ريدأو ةيئانجلا تاقيقحتلا يف ًاقباس تلمع

 .ةمهملا هذهب تفلك دقو «ثوميالب

 ؟نَم لبق نم :فيرغراو يضاقلا هلأسف

 ةيطغتل مّرتحم غلبمب يل ثعب ؛نيوأ لجرلا اذه لبق نم -

 مكءامسأ يناطعأ دقو ءافيض يرابتعاب ةعومجملا هذه ىلإ َمضنأ نأ

 ؟كلذ ىلإ هعفدت بابسأ ّيأ كل ركذ له -

 ال «غراف مالكو ءاره ...نيوأ ةديسلا رهاوج :ةرارمب رولب لاقف

 .مسالا اذهب ةديس دجوت هنأ دقتعأ

 هبراش ىلع هعبصإب حسمي وهو فيرغراو يضاقلا لاق
 كيلوأ .كتاجاتنتسا رّربي ام دجوي هنأ دقتعأ :ةرملا هذه ناسحتساب

 يف ةلئاعلا مسا نأ مغرو تنرب ةسنآلا باطخ يفو ...نيوأ نامرون
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 ةحضاو تناك ىلوألا ءامسألا نأ الإ ةشبرخ دّرجم ناك عيقوتلا
 نم ىلوألا فرحألا نيتلاحلا اتلك يف ...يسنان انوأ :ةلوقعم ةجردب

 يأ ؛نيوأ يسنان انوأ «نيوأ نامرون كيلوأ :اهسفن يه ءامسألا

 مسالا حبصي لّيختلا نم ءيشب وأ «نيوأ .ن .أ اهتباتك ناكمإلاب هنأ

 .ًالوهجم

 !نونجم لايخ اذه نكلو :اريف تحاص

 سيل ؛حيحص اذه «لجأ :لاقو فطلب هسأرب يضاقلا أموأف

 ىلع «نونجم لجر ةطساوب انه ىلإ انيعُد دق اننأ يف كش يأ ّيدل
 .نونجم ريطخ لتاق حجرألا

 يا #4 #
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 عبارلا لصفلا

 تكا

 داع مث «لوهذلاو عزفلا تمص «تمصلا نم ةرتف تداس

 :لاقو ىرخأ ةرم طيخلا طقتلاو ًاحضاو ًاضفخنم يضاقلا توص

 لوا ينوعد نكلو ءانقيقحت يف ةيلاتلا ةوطخلا ىلإ نآلا لقتتتس
 .مكتامولعم ةمئاق ىلإ يتامولعم فيضأ

 فنأتسا مث «ةلواطلا ىلع اهب ىقلأف ةلاسر هبيج نم جرخأو

 ةميدق ةقيدص نم يل ةهج وم اهنأ ةلاسرلا هذه ىوحف :ًالئاق مالكلا

 دقف «تاونس ةّدع ذنم اهّرأ مل يتلا نوتغنميلك سناتسنوك يديللا يه

 ةضماغلا لئاسرلا نم عونلا كلذ نم ةلاسر يهو .قرشلا ىلإ تلحر
 اهيلإ مامضنالا ىلع ينّدحت اهيفو ءاهبتكت نأ عّقوتملا ةطبارتملا ريغ

 اوظحال .ًاضومغ تارابعلا رثكأب اهتفيضمو اهفيضم ىلإ ريشتو انه
 «ىرخألا لئالدلا عم قفاوتي هنأل طقف اذه ركذأ .هسفن بولسألا هنأ

 يذلا صخشلا ناك اأ هنأ يهو ءةدحاو ةّماه ةطقن زربت كلذ لك نمو

 ريثكلا فرعيل ًادهج لذب هنأ وأ «فرعي وهف ناكملا اذه ىلإ انّجردتسا

 «سناتسنوك يديللا عم يتقادصب ملع ىلع -ناك ًاَيأ- هنإ .ًاعيمج اتع

535 



 روتكدلا ءالمز نع ًائيش فرعيو «لئاسرلا ةباتك يف اهبولسأب ملم وهو
 ديسلا قيدص بقل فرعيو «ًايلاح مهدوجو نكامأو غنورتسمرآ

 ةسنآلا تناك نيأ ًامامت فرعيو ءاهبتكي يتلا تايقربلا عونو نوتسرام

 مهب تقتلا نيذلا صاخشألا عونو نيماع لبق اهتلطع يضقت تنرب

 .ءامدقلا رثرآ كام لارنجلا قافر نع ءيش لك فرعي وهو « كانه

 نمو «نورت امك ريثكلا ملعي هنإ :عبات مث ةظحل تمصو

 .ةددحم ةنّيعم ًامَهُت انل هجوي نأ عاطتسا اّنع هذه هتامولعم

 لارنجلا حاصف «بناج لك نم تاقيلعتلا تقلطنا روفلا ىلعو

 !تاءارتفا ...ةنيعللا بيذاكألا نم ةعومجم اهنإ :رثرآ كام

 وه اذه :ةثهال تفاضأ مث «"ملظ اذه" :ةخراص اريف تلاقو

 !هنيعب رشلا

 مل ءال !ةريّرش ةبذك «ةبذك هذه :شجأ توصب زرجور لاقو ها باش

 .لعفن مل انالك «لعفن

 اذه ناك يذلا ام فرعأ ال :ًالئاق نوتسرام ينوتنأ مدمدو

 !هدصقي نيعللا قمحألا

 ءهذه جايهلا ةبونل ًادح عضوف هدي فيرغراو يضاقلا عفر
 لوهجملا انقيدص نإ لوقأ نأ .ةوأ :ةيانعب هتاملك يقتني وهو لاق مث

 نوتيس ركذتأ انأو «نوتيس دارودإ ىعدُي صخش لايتغاب ينمهتي

 (وينوي) ناريزح رهش يف يمامأ ةمكاحملا ىلإ هب ءيج دقل .ًاديج

 زاتمم عافدب يظح دقو ءزوجع ةأرما لتقب ًامّهتم ناكو ء۱۹۳۰ ماع

 عمو «دوهشلا ةصنم ىلع فقو نيح ًاديج ًاعابطتا نيفلحملل ىطعأو
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 ةمكاحملا ٌتلمجأ دقو .ديكأتلاب بنذم هنأ ةلدألاب تبث دقف كلذ

 ةئيه هتّدجوو «ساسألا اذه ىلع نيفلحملل يتاهيجوت تيطعأو
 كلذ ناك مادعإلاب هيلع مكحلاب تقطن امدنعو .ًابنذم نيفلحملا
 يننأ ساسأ ىلع ًافانئتسا مّدق هنأ كلذ الت .نيفلحملا رارق عم ًاقفتم

 مادعإ تو ضفُر فانئتسالا نكلو «ًاتطاخ ًاهيجوت نيفلحملا تهجو

 هذه يف ًامامت حاترم يريمض أب نآلا مكمامأ لوقأ نأ ّدوأ .لجرلا

 ًامكح تقطن دقل .كلذ ريغ ءيش الو يبجاوب ٌتمق دقف «ةيضقلا
 + هإ## س

 رارق ناك .نوتيس ةيضق ةظحللا كلت يف ركذتي غنورتسمرآ أدب

 يف مّهتملا ىماحم سويئامب ىقتلا دق ناك ؛ةريبك ةأجافم ةنادإلا

 ناكو «معاطملا دحأ يف ماعطلا لوانتي وهو ةمكاحملا مايأ دحأ

 رارق هيلع نوكيس اميف كش ال :لاق ثيح ةجيتنلا نم ًاقثاو سويثام

 .ةدكؤم ةءاربلا نإ «نيفلحملا

 ًازاحنم ناك يضاقلا" :ةرثانتم تاقيلعت عمس دعب اميف مث
 « ينوناق ءيش لك" ,"هونادأف هذض مهبلقو نيفلحملا ىلع رّثأ ءامامت

 هيدل نأ ول امك" «"نوناقلا مدختسي فيك فرعي زوجعلا فيرغراو

 ..."نيكسملا كلذ دض ةيصخش ةنيغض

 ىلإ رظن مث «بيبطلا ةلّيخم يف تعباتت تايركذلا هذه لك

 نم ةمكحلا يف ريكفتلل ثيرتي نأ نود ًالاؤس هيلإ هجّجوف يضاقلا
 .ةيضقلا لبق ينعأ ؟لكش ّيأب نوتيس فرعت تنك له :لاق .هلاؤس

 فرعأ مل ءال :حضاو دراب توصب هباجأو يضاقلا هيلإ قّدحف

 .ةيضقلا لبق نوتيس نع ًائيش

 اذن



 .بذكي هنأ دكأتم انأ « بذكي لجرلا :هسفنل غنورتسمرآ لاق

= 

 نأ ّدوأ :تلاقو شعترم توصب نروثيالك اريف تّندحت

 نكي ملو «هل ةيّرم لمعأ تنك .نوتلماه ليريس لفطلا نع مكربخأ
 ًاليلق هنع تلفغ موي تاذو «ئطاشلا نع ًاديعب حبسي نأ هل ًاحومسم
 تقولا يف هب قحلأ مل ينكلو يلج تف ةريعب ابا عن

 قيقحتلا دنعو «يتطلغ نكت مل اهنكلو ًاعيرم كلذ ناك .بسانملا

 اذإ .فطللا ةياغ يف تناك لفطلا أ .. .لفطلا مو «ققحملا ينأرب

 ةعيظف ءايشأ لاقُت نأ يغبني اذامل ؟. .اذاملف ينمّلت مل هّمأ تناك

 !ملظ «ملظ اذه ؟هذهك

 ىلع رثرآ كام لارنجلا تّيرف «ةأجف ريرم ءاكب يف ترجفنا مث
 اذه .عبطلاب حيحص ريغ اذه «يتزيزع اي كيلع ينّوه :لاقو اهفتك
 ا ا ا «نونجم لجرلا

 ةشّوشم هرومأ لكو أطخلا اهفرط

 لضفألا نم نأ عقاولا :ًالئاق حاصو هيفتك ّدشو ًابصتنم فقو مث

 هنإ لوقلا ّيلع نأ رعشأ انأ .قيلعت نود رومألا نم عونلا اذه كرت

 ؛دنومشتير رثرآ باشلا كلذ نع هلاق اميف قدصلا نم ةرذ دجوت ال

 ةمهم يف هّتلسرأ دقو «يعم نيلماعلا طابضلا دحأ ناك دنومشتيرف

 نأ دوأو .برحلا تقو يف يعيبط ثداح اذهو «لتّقف ةيفاشكتسا
 ةأرما لضفأ يهف «يتجوز ةعمس خيطلت نم ًاريثك ٌتأتسا يننأ فيضأ

 .كلذ يف كش ال «ملاعلا يف
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 دهجلا ناكو «هيبراش حسمت ةشعترملا هديو لارنجلا سلج مث

 :ًاريثك هيلع رثأ دق ثيدحلا ىف هلذب يذلا

 صوصخب :لاقف ةرخاس ةرظن هيئيع يفو درابمول ثدحتو

 ...نيتلصألا ناكسلا كئلوأ

 ؟مهصوصخب اذام :نوتسرام لاق

 دقل ؛ًامامت ةحيحص ةصقلا :ًالئاق درابمول بيليف مهمه

 ةباغلا يف انهت دق انك «يل ةبسنلاب توم وأ ةايح ةلأسم تناك .مهّتكرت
 .مهانكرتو ماعط نم ىَقبت ام نارخآ ناقيفرو انأ ٌتذخأف

 نوعوجي مهتكرت ؟كلاجر نع تيلخت :رثرآ كام لارنجلا لاق
 !؟توملا ىتح

 ةاجنلا نكلو «فصولا اذهب ًامامت سيل :درابمول باجأف

 ناكسلا ءالؤهل ةبسنلاب ةايحلاو «ناسنإلل لوألا بجاولا ىه سفنلاب

 ال مهف «ملعت امك ةيمهألا نم ةجردلا هذه ىلع تسيل نييلصألا

 .نويبوروألا اهب رعشي امك ةايحلاب نورعشي

 :هيلإ قدحت يهو تلاقو اهيدي نيب نم اههجو اريف تعفر

 !؟نوتومي مهتكرت

 .نوتومي مهتكرت «معن :ًالئاق درابمول ٌدرف

 ينوتنأ لاقو «نيتبوعرملا اهينيعب ناترخاسلا هانيع تقلعت

 يسولو نوجب وتلل ركفأ تنك :رئاحو ءيطب توصب نوتسرام
 برق يترايسب امهّتمدص ناذللا نالفطلا امهنأ دب ال .سبموك

 .ًادج یس ظح ‹«جدربماک
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 ؟كل مأ امهل :ةيرخسب فيرغراو يضاقلا لاق

 .ئيسلا وه يظح نأ ينعأ ...هنأ تدصق ءًانسح :ينوتنأ لاقف

 رمألا ناك عبطلاب .ًامامت ًائيس امهظح ناك «يديس قح ىلع تنأ

 مت دقل .ام ناكم وأ خوك نم ةعرسب اعفدنا دقف ؛ثداح دّرجم هلك

 .جاعزإلا يف ةياغ اذه ناكو «ةنس ةدمل يتصخر بحس

 أطخ ءًامامت أطخ ةعرسلا :ةسامحب غنورتسمرآ روتكدلا لاق

 .عمتجملا ىلع رطخ كلاثمأ نم نابشلا نإ .ًامامت

 الو ًادج ةئيس ةيزيلكنإلا قرطلا نإ :لاقو هيفتك ينوتنأ زه
 .ةلوقعم ةعرسب اهيف ريسلا كنكمي

 ىدحإ نع هطقتلا ًاريخأو «هبوك نع ًاثحب ًارئاح هلوح رظن مث
 ىرخأ ةرم ريصعلاب هألمف «ةيبناجلا ةلواطلا ىلإ ىشمو تالواطلا

 «لاح ةّيأ ىلع يتطلغ نكت مل ءآنسح :ةيبناج ةرظن يقلي وهو لاقو
 .ثداح دّرجم ناك
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 لاقو «ةيرئاد تاكرح هيدي كرحي وهو هيتفش زرجور للب
 ةملك لوقأ نأ يل له :هيعماسل مارتحالاب يحوت ةربنو تفاخ توصب

 ؟يديس اي

 .زرجور اي لضفت :درابمول لاقف

 دقل :لاقو هيتفش قوف ىرخأ ةرم هناسل رّرمو زرجور حنحنتف
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 نم ةرذ دجوت ال .يدارب ةسنآلاو زرجور ةديسلا يعمو يمسا درو

 ىتح يدارب ةسنآلا بناج ىلإ انك انأو يتجوزف ؛اذه يف ةقيقحلا

 كلت تناكو ءاهتمدخب انقحتلا ذنم ةحصلا ةّلتعم ًامئاد تناك .اهتافو

 نم نكمتن ملو ًالطعتم فتاهلا ناكو ءاهتوم ةليل «ةفصاع ةليللا

 بيبطلا راضحإل مادقألا ىلع ًاريس يسفنب تبهذف «بيبطلا بلط

 اهلجأ نم نكمم ءىش لك انلذب دقل .ناوألا تاوف دعب لصو هنكلو

 .ةدحاو ةملك الو «طق انّدض ةملك دحأ

 هيتفشو لجرلل شعترملا هجولا ىلإ لّمأتب درابمول رظن
 ضرألاب ةوهقلا ةينيص ماطترا ركذتو «هينيع يف بعرلاو نيتسبايلا
 ؟ًاقح :ًارخاس هسفن ىف لاقف اهطوقس دنع

 مكنكلو :لاقو ةيوقلا ةيئالعتسالا هتجهلب ملكت .رولب ملكت مث

 ؟كلذك سيلأ ءاهتوم دنع مكل ةريغص ةيده متدجو -كلذ عم-

 انل تكرت دقل :ةفاج ةجهلب لاقو هتفقو يف زرجور لدتعاف

 ؟كلذ ىف اذامف ءةصلخملا انتامدخل اهنم ًاريدقت ًاثرإ يدارب ةسنآلا

 ؟رولب ديس اي كنع اذامو :درابمول لاق

 !؟ينع اذام -

 .ةمئاقلا ىف درو كمسا 3

 ةقرس ةثداح تناك كلت ؟رودنال ينعت :لاقو رولب هجو عقتماف

 .يراجتلا ندنل كنب « كنبلا
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 اهيف رظنأ مل «ةيضقلا ركذأ :لاقو فيرغراو ي

 طباض تنأ نكت ملأ «كتداهش ةجيتن رودنال مرج . .اهركذأ يٽکلو

 ؟ةيضقلاب فّلكملا ةطرشلا

 .ىلب -

 يف تامو ةدّبؤملا ةقاشلا لاغشألاب رودنال ىلع مكح دقو -

 .ًاطيسب ًاقيقر ًالجر ناك .كلذ نم ةنس دعب رومتراد نجس

 ةمهتلا تناك .سراحلا لتق يذلا وه ناكو «ًاباَصن ناك لب -

 .ًامامت هدض ةحضاو

 يف كتءافك ىلع ءانث تلن كنأ دقتعأ :ءطبب فيرغراو لاقف

 ؟كلذك سيلأ «ةيضقلا ةجلاعم

 توصب فاضأ مث ."ةيقرت ىلع تلصح دقل" :اب :اطقف ابطقم رولب در

 اف جاو کوا تن را

 نم انل اي :لاقو ةيلاع ةنانر ةكحض ةأجف درابمول كحضو

 انأ ىئانثتساب !نوناقلا ةعاطو بجاولا ءادأ قاّشع نم ةعومجم

 تناك له ؟طيسبلا ينهملا كئطخو روتكد اي كنع اذام .عبطلاب

 ؟ةينوناق ريغ ةيلمع

 ضعب ءارولل تذدتراو داح ءاردزاب تنرب يليمإ هيلإ تّرظن
 تسل :هسأرب ةباعد ةرهو ةقثب غنورتسمرآ روتكدلا لاقو «ءيشلا

 ؟مسالا ناك اذام ءًائيش يل ينعي ال مسالا .عوضوملا مهف ىلع ًارداق

 نأ وأ مسالا اذهب ًاضيرم تجلاع يننأ ًاَّمح ركذأ ال ...زولك «زيلك

 ضماغ هلك عوضوملا نإ .عون يأ نم توم ةلاحب ةلص يل نوكت
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 نوكت نأ ًادعبتسم سيلو -عبطلاب- ةميدق ةياكحلا .يل ةبسنلاب ًامامت

 نم ريثكلاو «ىفشتسملا يف اهتيرجأ يتلا تايلمعلا تالاح ىدحإ

 نوربتعي ضيرملا تومي امدنعو ًادج نيرخأتم نوتأي سانلا ءالؤه
 .ًامئاد بيبطلا ةطلغ اهنأ

 تنك «معن «ناركس :هسفنل ًالئاق ركفي وهو هسأر رهو دهنتو
 .ناشعترت ياديو ةراهنم يباصعأ تناك !ةيلمعلا تيرجأو ناركس

 ةيلمع تناك .ةئيكسملا زوجعلا ةأرملا كلت «كش نود اهتلتق دقل

 ءانتنهم يف ءالولا كلذ يظح نسح نم ناكو .ًاهبنتم تنك ول ةطيسب

 !يهلإ اي .اهناسل تكسمأ اهنكلو «عبطلاب فرعت تناك ةضرمملاف

 نأ نكمي ناك يذلا نم نكلو «فنعب ينتڙه يل ةمدص كلذ ناك

 !؟نينسلا هذه لك دعب ةياكحلا كلت فرعي
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 ةرشابم وأ ةيفخ نورظني عيمجلا ناكو «ةفرغلا يف تمص داس

 ةأطوب رعشت نأ لبق ناتقيقد وأ ةقيقد تّرمو .تنرب يليمإ ىلإ

 له :تلاقو قّيضلا اهنيبج ىلع اهابجاح عفتراف «ةبقرتملا تارظنلا

 .هلوقأ ام يدل سيل ؟ًائيش لوقأ نأ ينم نورظتنت

 ؟تنرب ةسنآ اي ءىش ال :ىضاقلا لاقف

 .ءيش ال «معت -

 له :فطلب لاقو ههجو ىلع يضاقلا حسمف ءاهيتفش تقبطأو

 ؟عافدلا يف كقحب نيظفتحت
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 لمعأ تنك دقل ؛ عافدلل ةرورض ال :دوربب تنرب ةسنآلا تلاقف

 .هنم لجخأ ام يدل سيلو يريمض نم يحوب ًامئاد

 نمم نكت مل تنرب يليمإ نكلو «طابحإلاب ًاساسحإ اهر عاشأ
 ءاهشأج ةطابر ىلع ظافحلا يف تّرمتساو .ماعلا يأرلا مهيف رثؤي

 .ةطقنلا هذه دنع انقيقحت كرتنل :لاق مث نيترم وأ ةرم يضاقلا حنحنتف

 ةفاضإلاب ةريزجلا هذه ىلع ًاضيأ دجوي نم ءزرجور ديس اي نآلاو

 ؟كتجوزو تنأو انل

 .ًادبأ دحأ ال «يديس اي دحأ ال -

 ؟كلذ نم دكأتم تنأ له -

 .يديس اي ًامامت دكأتم -

 انفيضم دصق نم طبضلاب ًادكأتم تسل :فيرغراو لاق

 نَم ًانئاك- صخشلا اذه نأ يبأر يفو ءانه انعمج يف لوهجملا

 نوكي دق .هيلع فّراعتملا ىنعملاب ةيلقعلا هاوق لماكب سيل -ناك

 ام عرسأب ناكملا اذه رداغن نأ -يبأر يف- انل لضفألا نمو «ًاريطخ

 .ةليللا هرداغن نأ حرتقأو ءاننكمي

 ىلع براق دجوي ال نكلو «يديس اي ًاوفع :زرجور لاقف

 !؟براق يأ دجوي ال -

 .يديس اي معن -

 ؟ئطاشلاب نولصتت فيك -
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 هعم رضحي «يديس اي موي لك حابص يتأي توكاران ديرف -
 .انتايلطب ةمئاق ذخأيو ديربلاو بيلحلاو زبخلا

 رداغن نأ لضفألا نم نوكي دق نذإ :فيرغراو يضاقلا لاقف

 .توكاران براق لصي املاح ًاحابص ًادغ

 وه دحاو ضراعم توص ءانثتساب ةقفاوم ةمهمه ترس

 ًاعون اذه سيلأ :لاقو ةيبلغألا عم قفتي مل يذلا نوتسرام ينوتنأ

 رداغن نأ لبق ةضماغلا ةلأسملا هذه فشك انيلع نّيعتي ؟مازهنالا نم

 .ةراثإلا ةياغ يف ةيسيلوب ةصقك هلك رمألا يل ودبيو «ناكملا

 يأ يدل سيل هذه ىس لثم يف :ةعذال ةيرخسب ىضاقلا لاقف

 .اهنع ملكتت يتلا ةراثإلا كلت يف ةبغر

 ءرملا بيصت ةينوناقلا ةايحلا نإ :ًامدمدم ىنوتنأ لاقف

 !قيضلاب

 أدب ةعرسبو «هفوج يف ةدحاو ةرم اهغرفأو هسأك عفر مث

 حبصأ مث ءاملأ ىّولتي هنأ ههجو ىلع ادب دقف ؛ةئيس ةروصب قّرشي

 هيسرك نع طقس مث «سفنتلا ًالواحم قهشي ذخأو نوللا قرزأ ههجو

 !هدي نم سأكلا تعقوو
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 سماخلا لصفلا

 تك

 مهسافنأ تسبح ةأجافم (ةعّقوتم ريغو ةلهذم ةأجافم تناك

 ىلع مّوكتملا دسجلا ىلإ ةهالبب نورظني مهنكامأ يف اودمجف

 هبناج ىلإ عكرو بهذو غنورتسمرآ روتكدلا زفق مث «ضرألا
 :عزفب ًاسماه جرشحو ةديدش ةريح هينيع يف تدب هسأر عفر امدنعو

 !تام دقل ءيهلإ اي

 يف باشلا كلذ !؟تام ؟تام .لاحلا يف رمألا اوبعوتسي مل

 بابشلا !ةدحاو ةظحل يف ةدماه ةثج حبصي هتوقو هتخص ناوفنع

 ريصعلا نم ةعرجب اوقّرشَي نأ دّرجمب اذكه نوتومي ال ءاخصألا

 .لصح ام اوقّدصي نأ مهعسوب نكي مل ءال !ادوصلاب

 ذخأو «تيملا لجرلا هجو ىلإ قّدحي غنورتسمرآ روتكدلا حار
 ناك يتلا سأكلا عفر مث ةقرزلل نيتبراضلا نيتيوتلملا هيتفش تشي

 له ؟تام :رثرآ كام لارنجلا لاقو ءاهنم برشي نوتسرام ينوتنأ

 !؟تامو ...و طقف قرش لجرلا نأ ينعت

 فز



 تام هنكلو «تئش اذإ قرش هنأ لوقلا كنكمي :بيبطلا لاقف

 .ًاقانتخا

 لكبو اهيف ةيقابلا ةيقبلا يف هعبصإ سمغ مث «سأكلا تشي 1

 !ًاروف هحمالم تريغتو 0

 هذهب تومي دق ًالجر نأ طق فرعأ مل :رثرآ كام لارنجلا لاق

 .بارش ةعرجب قرش هنأل طقف «ةلوهسلا

 «ةايحلا طسو يف اذه :حضاو توصب تنرب ىليمإ تلاقو

 .توملا ةهجاوم ىف انه اننكلو

 تومي دحأ ال لال :ةدحب لاقو غنورتسمرأ روتكدلا ضهنو

 .ًايعيبط نكي مل نوتسرام توم نإ .ءيشب قرش هنأ دّرجمل

 يف ءيش دجوي له :سمهلا هبشي امب روفلا ىلع اريف تلاقف

 طبضلاب ةداملا فرعأ ال «معن :لاقو ًاباجيإ غنورتسمرآ أموأ

 ضماح ةحئار ٌمتشأ مل .دينايسلا نم عون ىلإ ريشي ءيش لك نكلو

 .ًاروف اهلعف لعفت ةدام يهف «مويساتوبلا دينايس نوكي دق .كيسوربلا

 ؟هسأك يف ةداملا كلت تناك له :ةّدحب ىضاقلا لاق

 .معن -

 عفرف تابورشملا اهيلع تناك يتلا ةلواطلا ىلإ بيبطلا اطخ

 .هيف بيع ال :ًالئاق هسأر ره مث ءاهقاذو اهّمشو ريصعلا ةجاجز ءاطغ
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 ؟هسفنب سأكلا يف ةداملا عضو هنأ ينعتأ :درابمول لاق

 رمألا ودبي :لاقو هحايترا مدع ىلع لدی ريبعتب غنورتسمرآ أموأ
 ؟كلذك

 !ةبيرغ ةتيم هذه ! ؟راحتنا هنأ ىنعتأ :رولب لاقو

 دقل .هسفن لتقي دق هنأ ًادبأ لابلاب رطخي ال :ءطبب اريف تلاق

 !فصولا عيطتسأ ال «ىهلإ اي ...ناك «ناک

 نوتسرام ينوتنأ ناك ؛ينعت تناك اذام نوفرعي اوناك مهنكلو

 ضرألا ىلع مّوكتم دماه نآلا وه اهو «هتلوجرو هبابش جوأ يف ودبي
 .هيف ةايح ال

 ريغ رخآ ًالامتحا نورت له : غنورتسمرآ روتكدلا لاق

 ؟راحتنالا

 ريسفت رمألل نوكي نأ نكمي الف «ءطبب مهسوؤر عيمجلا ره
 اودهاش مهعيمجو «دحأ اهب ثبعي مل اهسفن تابورشملا ؛رخآ

 نأ كلذ ينعمف نذإ «هسفنب هبارش ّبصيو بهذي نوتسرام ينوتنأ

 نوتسرام ينوتنأ ديب تعض دق بارشلا يف تعض ةّماس ةدام ّيأ

 !؟راحتنالا ىلإ نوتسرام ينوتنأ عفدي يذلا ام نكلو !هسفن

 ؛ًاعنقم ودبي ال رمألا ؟بيبطلا اهيأ يردتأ :ًاركفتم رولب لاق

 نيذلا لاجرلا عون نم ناك نوتسرام ديسلا نأب لوقلا يعسوب سيل

 .راحتنالا ىلع نومدقُي دق

Yo 
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 نأ نكمي ام مهيدل نكي ملف ءهلاح ىلع رمألا عيمجلا كرت

 ىلإ غنورتسمرآ ينوتنأ ةثج أعم درابمولو غنورتسمرآ لمحو .لاقُي
 قباطلا ىلإ اداع امدنعو «ةءالمب اهايطغو كانه اهادقرأف هتفرغ

 نأ مغر ًاليلق نوشعتريو نيعمتجم نوفقي نورخآلا ناك يلفسلا

 .ًادراب نكي مل ءاسملا

 رخأت دقل ؛انفرغ ىلإ يوأن نأ لضفألا :تنرب يليمإ تلاق
 .تقولا

 حارتقالا ادبف ليللا فصتنم تزواجت دق ةعاسلا تناك

 نووي مهنأ ول امك ادبو ‹ عيمجلا ددرت دقف كلذ عمو الوقف

 .تقولا ضعب

 .دعب ماعطلا ةفرغ يف فيظنتلا نم هتنأ مل :زرجور لاق

 .حابصلا يف كلذب مق :باضتقاب درابمول لاقف

 ؟ماري ام ىلع كتجوز له :غنورتسمرآ هل لاقو

 .يديس اي اهارأو بهذأس -

 .ةكئالملاك ةمئان اهنإ :لاقو نيتقيقد وأ ةقيقد دعب داع مث

 .اهجعزت ال ءًانسح :بيبطلا لاقف

 ماعطلا ةفرغ يف ءايشألا عضأس طقف «يديس اي عبطلاب -
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 .يتفرغ ىلإ يوآس مث «باوبألا قالغإ نم دكأتأو

 يف جّردلا عيمجلا دعصو .ماعطلا ةفرغ ىلإ ةعاقلا ربع اطخو

 .ددرتم ءيطب روباط

 لالظلاب هاياوز ؛ئلتمتو هباشخأ نئت ًاميدق تيبلا اذه ناك ول
 «فوخلا رعاشم ريثي ام دجّؤل ةنكاد هناردج تناك ولو ةمتعملا

 «ةمتعم اياوز يأ هيف تسيلو ةثادحلا يف ةياغ ناك تيبلا اذه نكلو

 وج هل نكي مل «ةأّتخم ءايشأ هيف نکي ملو هرمغت ءاوضألا تناك
 ةاعدم ءايشألا رثكأ -ام وحن ىلع- تناك ةقيقحلا هذه نكلو .ٌصاخ

 !فوخلل

 لك بهذو «جّردلا ىلعأ اولصو امدنع ءاسملا ةيحت اولدابت

 مهنم لك لفقأ ًابيرقت هابتنا نودو ةيئاقلت ةروصبو «هتفرغ ىلإ مهنم
 .هسفن ىلع هتفرغ باب

۳ 

 علخ ةليمج ةتهاب ناولأب اهناردج تيلط يتلا ةحيرملا هتفرغ يف
 .نوتيس دراودإب ركفي ناک .مونلل دعتساو هسبالم فيرغراو يضاقلا

 رظنلا ىف هتداع «نيواقرزلا هينيع «هرعش ؛ًاديج نوتيس ركذي هنإ

 ودبت تناك ىتلا قدصلاو ةماقتسالا نم ةفيطللا ةلاهلا «ةرشابم كيلإ
 .هنع ًاديج ًاعابطنا نيفلحملا سوفن يف كرت دق كلذ ناك ...هيلع

 ًايدبم ةئيس ةقيرطب هتمهم ىَدأ دق «ماعلا يعّدملا «نيلويل ناك

 عافدلا يماحم سويثام امأ «ريثكلا تابثإ ًالواحمو اهيف ًاغّلابم ةسامح
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 «ةقيقد دوهشلل هتشقانم تناكو ةعطاق هتلدأ تناك ؛ًادتج ناك دقف

 نأ امك .دوهشلا ةصنم ىلع هلّكوم باوجتسا يف ةياغلل ًاعراب ناكو

 ملف «ءاعّدالا باوجتسا ةهجاوم يف ًانسح ءالب ىلبأ دق ناك نوتيس

 .ادّيج ًاعابطنا نيفلحملا ىطعأو يغبني امم رثكأ غلابي وأ سمحتي

 .يغبني امك ريسي ءيش لك نأ ول امك ويثامل ادب هلعلو

 ةقدب ركذتو «هريرس راوج ىلإ ةيانعب هتعاس يضاقلا عضو
 ميقيو تاظوحلم ذخأيو عمتسي كانه سلاج وهو رعشي ناك فيك

 «ةيضقلاب عتمتسا دق ناك .مّهتملا دض ليلد هيف ام لك ًابترم ءيش لك

 ءاج نيحو «لوألا زارطلا نم ةعفارم ةيئاهنلا ويئام ةملك تناكو

 هكرت يذلا نسحلا عابطنالا ةلازإ يف لشف هدعب نيلويل ىلع رودلا

 هتاهيجوت ءاطعإو ةيضقلا لامجإل وه هرود ءاج مث «عافدلا يماحم

 بوك يف هعضوو هنانسأ مقط ةيانعب فيرغراو يضاقلا علخ
 ايساق ادب يذلا همف لخاد ناتشمكنملا هاتفش تعجارتف «ءام

 دقل .هينيع ىلع ًاعانق عضي وهو هسفنل يضاقلا مستباو ءًاشحوتمو

 مالآ نم ًاليلق نئي وهو ريرسلا ىلع دّدمتو !ةعارب لكب نوتيسل ركم
 .رونلا أفطأ مث «لصافملا

 توج

 ناك .يضرألا قباطلا يف ماعطلا ةفرغ يف ًارئاح زرجور فقو

 ًالئاق مغمغ مث «ةلواطلا طسو يف ةيفزخلا دونجلا ليثامت ىلإ رظني
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 يفو «مونلا عطتسي ملو هريرس ىلع رثرآ كام لارنجلا بلقت

 تمجسنا دق ىلزيل نأب ًاديعس ناكو «ًاديدش ًاباجعإ هب ًاببعم ناك

 نابشلا نم ريثك ىلإ لاعتب رظنت ةيلاعتم ةأرما يلزيل تناك .ًاضيأ هعم

 مل اهنأ الإ .ءايبغأ «ةطاسبب اذكه «ءايبغأ مهنأب مهفصتو نيزّيمتملا

 ناثدحتي اناكف «ةيادبلا ذنم ًاعم امجسنا لب ًايبغ دنومشتير رثرآ دجت

 .هنم رخستو هحزامت تناكو ىقيسوملاو حرسملا نع

 .مألا مامتها هب يدبت يلزيل نأ ةركفب ًارورسم رثرآ كام ناكو

 نأ ىلإ اهتقو هبتني مل نيح ةنيعل ةقامح نم اهل اي !؟ةمومأ ّيأ نكلو
 !نيرشعلاو ةعساتلا يف يلزيلو نيرشعلاو ةنماثلا يف ناك دنومشتير

 ريدتسملا اههجوب هلايخ يف نآلا اهاري نأ هعسوبو «يلزيل بحأ دقل

 فيثكلا ينبلا اهرعشو قيمعلا يدامرلا امهنولب نيتصقارلا اهينيعو
 امامت اهب قثوو يلزيل ّبحأ دقل ...فوفلملا

 اهيف ركفي ًاسلاج ناك «ميحجلا طسو اسنرف يف كانه ناك

 اهدنعو «هصيمق بيج نم اهجرخأ دق ناك ىتلا اهتروص ىلإ ًارظان

 يف ةلاسرلا ؛تاياورلا يف ءايشألا ثدحت امك ًامامت .رمألا فشتكا

 ىلإ اهتلاسر تعضو دق تناكو ءامهيلكل بتكت تناك .أطخلا فرظلا

 هذه لك دعبو «نآلا ىتحو !اهجوز ىلإ نّونعملا فرظلا ىف دنومشتير

 !ًاملؤم كلذ ناك مك .ملألابو ةمدصلا عقوب رعشي لاز ام «تاونسلا

 ًاحضاو كلذ ناكو «تقولا ضعب ذنم تأدب دق امهتقالع تناك
 ...ةريخألا دنومشتير ةزاجإ «عوبسألا ةياهن تالطع :ةلاسرلا يف
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 «لجرلا كلذ هللا نعل !رثرآو يلزيل !يلزيل :طخسب هسفنل لاق

 ...طاشن لكب اهب فتهي يتلا «يديس معناو ماّسبلا ههجو هللا نعل

 !رخآ لجر ةجوز قرسي قفانم بذاك نم هل اي

 عاطتساو .لتاقلا درابلا بضغلا كلذ ءءطبب هبضغ عّمجت
 لواح .ًائيش هل رهظُي ملو داتعملاك هعم لماعتلا يف رارمتسالا

 دقتعي وهو «وه امك دنومشتير عم يعيبطلا هكولس ىلع ةظفاحملا

 فالتخا .كش ّيأ دنومشتير سفن ىلإ قرطتي ملف كلذ يف حجن هنأ

 ىلع برحلا لاوهأ طغضت ثيح كانه هرربي ام هل ناك جازملا

 .رارمتساب لجرلا باصعأ

 ناك .نيتّرم وأ ةّرم لوضفب هيلإ رظن باشلا جايتمرأ هدحو
 ناك امبرو «ةظحالملا ىلع ةيوق ةردق هيدل تناك نكلو ًاريغص ًاباش

 ريبدتب دنومشتير لسرأ دقل .تقولا ناح امدنع فرع دق جايتمرأ
 2 و 5

 ةزجعملاو ةزجعمب الإ ةاجنلا هل انكمم نكي ملف ءهفتح ىلإ مكحم

 .ًامدان نكي ملو «توملا ىلإ دنومشتير لسرأ دقل «معن «ثدحت مل

 لاجرلاو تقولا لوط عقت تناك ءاطخألا ؛ًامامت ةلهس ةلأسملا تناك
 بارطضالاب ًانوحشم وجلا ناكو ءرربم نود توملا ىلإ نولّسرُي

 كام دقف دقل" :دعب اميف اولوقي نأ سانلل نكمي ناكف «بعرلاو

 ةريخ ضعبب ىخضو ةريبك ءاطخأ ةعضب بكتراف ًاليلق هباصعأ رثرآ
 .كلذ نم رثكأ اولوقي نأ مهعسوب نكي مل نكلو ,"...هلاجر

 ةشهدب هدئاق ىلإ رظن دقل ؛ًافلتخم ناك جايتمرأ ىتفلا نكلو

 .قيسم ريبدتب هتوم ىلإ ًالّسرم ناك دنومشتير نأ ملع امبر .ةديدش
 ضرتفا .ملعت مل يلزيل ؟برحلا ءاهتنا دعب جايتمرأ ملكت له ىرث
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 ىلإ وه داع نيح ىهتنا دق ناك اهءاكب نكلو ءاهّبحاص تكب اهنأ
 دُعت مل اهنكلو ءًاعم ارمتساو رمألا فشتكا هنأ طق اهربخي مل .ارتلكنإ

 تاونس ثالث دعب يوئر باهتلاب تبيصأ مث .تناك امك اهتعيبط ىلإ
 .تتامو عبرأ وأ

 .رشع ةتس وأ ًاماع رشع ةسمخ «ليوط تقو ذنم كلذ ناك

 نم ًاريغص ًاتيب ىرتشاف نوفيد يف شيعلل ءاجو شيجلا كرت دقو
 ةليمج هقطنمو نوبّيط ناريج ءًامئاد هكالتماب ملحي ناك يذلا عونلا

 ...كامسألا ديصو يّربلا ديصلا ضعبو مّلاعلا نم

 دعب رعشي أدب هنكلو «ةيادبلا يف نيدودو ًاعيمج سانلا ناك

 هل ادبو «هرهظ ءارو نم نوثدحتي سانلا نأب هساسحإ نم قلقلاب كلذ

 اوعمس مهنأ ول امك ةفلتخم ةروصب -ام وحن ىلع- هيلإ نورظني مهنأ

 جايتمرأ نوكي نأ نكمملا نم له ؟جايتمرأ وه له .ام ةعاشإ «ًائيش
 ؟ملكت دق

 نأ ملؤم وه مك .هسفن لخاد عقوقتو كلذ دعب سانلا بتجت

 !كنع نوثدحتي سانلا نأ رعشت

 .نآلا هنم ىودج ال مالك «ليوط تقو ذنم هلك كلذ ناك

 ودبت ثدح امم ءىش ال «دنومشتير كلذكو ًاديعب تشالت یلزیل

 ًاصيرح حبصأو هتايح يف ًاديحو هلعج كلذ نكلو ءنآلا ةيمهأ هل
 ملكت دق جايتمرأ ناك اذإف ؛شيجلا يف ىمادقلا هقافر بنجت ىلع

 .عوضوملاب ملع ىلع نونوكيسف

 ةميدقلا ةصقلا كلت ًانلعم يفخ ٌتوص ىّود «ةليللا «نآلاو

 ؟ةرثرثلا بتجت له ؟يغبني امك عوضوملا عم لماعت له .ةّيفخملا
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 ساسحإلا نود راقتحالاو بضغلا رعاشم نم يفاكلا ردقلا رهظأ له

 دقل .ّدجلا لمحم ىلع ماهتالا لمحي مل ًادحأ نأ دّكؤملا نم
 كلت ءًاضيأ لوقعملا ريغ ءارهلا نم ريثكلا ثيدحلا كلذ ىف ناك

 لجر ؛قمحأ ماهتا هنإ !لفط قارغإب توصلا اهمهتا لا ةاتفلا

 يخأ ةنبا يهو ءاضيأ تنرب يليمإ !ًافازج مهتلاب سانلا يمري نونجم

 !لتق ةميرج باكتراب توصلا اهمهتا «ةبيتكلا يف هليمز تنرب موت

 ةيقت يه مك ىري نأ (نيع فصنب ناك ول ىتح) دحاو يأ عسوب نإ
 .كلذ نم لقأ ال «نونج ...نيعل بيرغ ءيش اهلك ةلأسملا .ةحلاص

 ناك ؟كلذ ناك ىتم نكلو ...و ناكملا اذه ىلإ مهلوصو ذنم
 لاق !ريثكب اذه نم لوطأ ةدملا ودبت نكلو !طقف ءاسملا اذه كلذ

 براقلا دوعي امدنع ًاعبط ًادغ ؟ةيناث انه نم جرخنس ىتم ىرُت :هسفنل

 .ئطاشلا نم

 ةريزجلا ةرداغمب ًاريثك ًامتهم -ةظحللا كلت يف- نكي مل هنكلو

 كلذ لك ىلإ ةدوعلا «ريغصلا هتيب ىلإ مث ئطاشلا ىلإ ةدوعلاب وأ
 مطترت يهو جاومألا توص عامس هعسوب ناك .بعاتملاو قلقلا

 امم ًاليلق ىلعأ توصلا ناك «ةحوتفملا هتذفان لالخ نم روخصلاب

 ركفو .ًاضيأ دتشت حيرلا تناكو «ءاسملا نم قباس تقو يف هيلع ناك

 ةريزج ةيأ يف ام لضفأ .ئداه ناكمو ئداه توص اذه :هسفنل ًالئاق

 تنأف ءاهنم دعبأ ىلإ باهذلا عيطتست ال اهيلإ كلوصو دنع كنأ

 .ءايشألا ةياهن ىلإ لصت

 !ةريزجلا ةرداغم ديري ال هنأ ةأجف كردأو
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 ىلإ قّدحت نينيعلا ةحوتفم اهريرس يف نروثيالك اريف تقلتسا
 فاخت تناك دقل ءءاضم اهبناج ىلإ حابصملا ناك .ةفرغلا فقس

 رعشأ اذامل ...وغوه ءوغوه :اهسفنل ةلئاق ركفت تناكو .مالظلا

 نيأ .ام ناكم يف ًادج بيرق ؟ةليللا هذه يف ىّنم ًادج بيرق كنأ

 بهذو يتايح نم جرخ دقل .ًادبأ فرعأ نلو «فرعأ ال ؟ًاقح وه

 .ادج أديعب

 اهنم ًابيرق ناك دقل ؛وغوه يف ريكفتلا مدع ًانكمم نكي مل

 روخصلا ...لوونروك .ركذتت نأو «هيف ركفت نأ ىلع ةرّبجم تناكو

 ليريسو «عابطلا ةحرم نوتلماه ةديسلا ءةمعانلا لامرلا «ءادوسلا

 ىلإ حبسأ نأ ديرأ :اهل لوقي ناك .اهدي ّدشي وهو ًامئاد ًاليلق رمذتملا

 ؟ةرخصلا ىلإ ةحابسلا عيطتسأ ال اذامل .نروثيالك ةسنآ اي ةرخصلا

 كلتو ءاهبقاري وهو وغوه يئيعب نايقتلتو اهانيع عفترت
 نيتأت له :اهل لوقي ناك .مونلا ىلإ ليريس باهذ دعب تايسمألا

 ؟نروثيالك ةسنآ اي يعم يشمتتل

 .يتآس «معت -

 طيحملا ميسنو «رمقلا ءوضو «ْئطاشلا ىلع ءودهب يّشملا

 قيقرلا هتوصو اهفك نضتحت يهو وغوه فك مث «ليلعلا يسلطألا

 هتّركذت .فرعت تناك اهنأ اهل لت دقل وأ ءفرعت تناك «معن
 يف سيلف ؛ينيجوزتت نأ كنم بلطأ نأ عيطتسأ ال :اهل لاق نيح

AY 



 ىلإ حمطأ نأل رهشأ ةثالث ةدمل ةّرم ةصرف يل تناح دقل ؟نيملعت

 .سيروم ةافو نم روهش ةئالث دعب الإ دّلوي مل ليريسف «ًايرث نوكأ نأ
 ...ًاتنب ناك هنأ ول

 .ءيش لك ىلع لصح دق وغوه ناكل ًاتنب لفطلا اذه ناك ول

 كلذ ىلع دمتعأ مل :لوقي ناك «باخ دق هلمأ نأب فرتعا دقل

 لفط ليريس !ظحلا وه ظحلا .ام ًاعون ةمدص تناك اهنكلو «عبطلاب
 .ةياغلل هب بَجعم انأو فيطل

 وأ هيخأ نبا عم بعليل ًامئاد ًادعتسم ناك .هب بجعم ناك ًالعفو

 ليريس نكي مل .وغوه عبط يف دقحلا نکي ملو «لكش ّيأب هيلسي
 ناك اميرو «لامتحالا ىلع هل ةردق الو ًافيعض ًالفط ناك لب ًاقح ًايوق

 اهتركاذ محتقا ...مث .اوربكي ىتح نوشيعي ال نيذلا لافطألا عون نم

 عيطتسأ ال اذامل ot :لاؤسلا يف اهيلع خلي وهو هتوص

 ؟ةرخصلا ىلإ ةحابسلا

 نأل :ًامثئاد هبيجت تناكو ءًارركتمو ًاجعزم لاؤسلا ناك

 .ليريس اي ةديعب ةرخصلا

 تاّبح ثالث تذخأف ةنيزلا ةلواط ىلإ تهجوتو اريف تضهن
 ةمّونم بوبح يدل ناك ول اذبح :اهسفنل تلاقو «نيربسألا نم

 نم ةدئاز ةعرج تذخأل يسفن لتق يف تركف يننأ ول .ةيقيقح
 !ًادينايس سيلو عونلا اذه نم ءيش وأ لانوريفلا
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 نوتسرام ينوتنأ هجو تّركذت نيح ةفجر اهدسج يف ترس

 رعّشلا ةعوطقم ىلإ ترظن ةأفدملاب تّرم نيحو .جنشتملا رمحألا

 :اهقوف ةقلعملا

 ءاشعلل اوجرخ راغص دونج ةرشع

 ةعست يقبف تامف قرش مهدحأ

 اذه ثدح املثم ًامامت ؛فيخم رمأ نم هل اي :اهسفنل تلاقو

 ؟توملا ديري نوتسرام ىنوتنأ ناك اذامل !ءاسملا

 !توملا ديرت اهنأ لّيخت عيطتست ال «توملا ديرت ال يه

 .نيرخآلا ...لا بيصن نم توملا

 انف دف د
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 ةفرغ يف ًاّراح وجلا ناك :ملحي غنورتسمرآ روتكدلا ناك

 .ةعفترم ةجرد ىلع ةرارحلا اوطبض. مهنأ دكؤملا نم «تايلمعلا

 هعسوب نكي ملو نيتجزل هادي تناكو ءههجو ىلع ليسي قرعلا ناك

 لهسلا نم !طرشملا ةّدح ةليمج تناك مك .ًاديج طرشملا كاسمإ

 .لتقلا ددصب ناك عبطلاب وهو «هذهك نيكس مادختساب لتقلاب مايقلا

 كلت نكلو «ًاليقث ًامخض ناك «.ًافلتخم ةأرملا دسج ادب

 ناك يذلا نَم .ًايفخم هجولا ناكو «ةليئضو ةفيحن تناك ةأرملا

 لأسي له .فرعي نأ بجي هنكلو «ركذتلا عطتسي مل ؟هلتقي نأ هيلع
 دقل ءاهلاؤس عيطتسي ال ءال .هبقارت تناك ةضرمملا ؟ةضرمملا

 ةلواط ىلع ناك نَم نكلو .كلذ ةيؤر هعسوب ناكو ةككشتم تناك

 هتيل .وحنلا اذه ىلع هجولا اوفخُي نأ مهل يغبني ناك ام ؟تايلمعلا

 .هجولا ةيؤر عيطتسي

 ٠ وه اهو «ليدنملا بحسي ًابّردتم ًاتاش دجو .لضفأ اذه مآ
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 مك .تنرب يليمإ لتقي نأ هيلع ناك «عبطلاب تنرب يليمإ «معن .هجولا
 تناك ؟لوقت تناك اذام «ناكرحتت اهاتفش تناك !ةئيبخ اهنيع تناك

 .توملا ةهجاوم يف نحن ةايحلا طسو :لوقت

 ءةضرمملا اهتيأ ال :ةضرمملل لوقي وه ناكو .كحضت تناك

 .رّدخملا اهيطعأ نأ يلع «ىرأ نأ يلع «ليدنملا عضو يديعت ال

 اهتيأ ردخملاب تلعف اذام !يعم هترضحأ يننأ دب ال ؟رّدخملا نيأ

 اهتيأ ًاديعب ليدنملا يعزنا ناجل ناجح ا

 ۰ الا

 .نوتسرام ينوتنأ اذه «تقولا لك كلذ فرعأ تنك عبطلاب

 كحضي «معن «كحضي هنإ .ًاتيم سيل هنكلو جنشتم رمحأ ههجو نإ
 !تايلمعلا ةلواط ّرهي هنأ ةجردل

 يتبل «ةضرمملا اهتيأ ةلواطلا يتبث «هبتنا «لجرلا اهيأ هبتنا -

 !ةلواطلا

 علط دق حابصلا ناکو ‹غنورتسمرآ روتكدلا ظقيتسا ةأجفو

 «هّرهيو هقوف ينحني ام صخش ناك .ةفرغلا يف قفدتت سمشلا ةعشأو

 .روتكد :يداني هجولا عقتمم ناك .زرجور لجرلا كلذ ناكو

 .روتكد

 لاقو هريرس يف سلجو ًامامت غنورتسمرآ روتكدلا ظقيتساو

 ؟رمألا ام :ةّدحب

 عيطتسأ ال !يهلإ اي !اهظاقيإ عيطتسأ ال ءروتكد اي يتجوز -
 .ةيعيبط يل ودبت ال يهو ...يهو ءاهظاقيإ
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 مونلا بوث يف هسفن فلف ءًاعيرس غنورتسمرآ روتكدلا ناك

 .زرجور عبتو

 تال

 هيلع دقرت تناك يذلا ريرسلا قوف غنورتسمرآ روتكدلا ىنحنا

 تّرمو ءاهنفج حتفو ةدرابلا اهدي عفرو ءاهبنج ىلع مالسب ةأرملا

 .ريرسلا نع لوحتيو هتماق عفري نأ لبق قئاقد

 غنورتسمرآ روتكدلا أموأف «نيتفاجلا هيتفش ىلع هناسل رّرمو

 .تتام دقل «معن :ًالئاق

 ىلع مث همامأ فقاولا لجرلا ىلع لقأتب هانيع تّرقتساو

 ىلإ اتعجر مث «ليسغلا ضوح ىلع مث ريرسلل ةرواجملا ةلواطلا
 ؟روتكد اي اهبلق ناك له ...ناك له :زرجور لاقو «ةمئانلا ةأرملا

 مث ةباجإلا لبق نيتنثا وأ ةقيقد غنورتسمرآ روتكدلا رظتناو
 ؟ةداعلا ىف اهتحص تناك فيك :لأس

 .ماظعلا مالآ نم ًاليلق يناعت تناك :زرجور لاق

 ؟ًارخؤم بيبط ّيأ اهيلع فرشي ناك له -

 .انأ الو يه ال «تاونس ذنم ًابيبط ّرت مل ؟بيبط :زرجور لاق

 تالكشم نم تناع اهنأ دقتعت كلعجي ببس ّيأ كيدل له -

 ؟بلقلا يف
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 .لبق نم اذهك ائيش فرعأ مل «روتكد ای ال -

 ؟ًاديج مانت تناك له :غنورتسمرآ لاق

 مث قلقب امهريديو هيدي كّبشي ذحأو هيلإ | رظنلا زرجور بنجتف

 ا ءال :ًالئاق مغمغ

 ىلع اهتدعاسمل ًائيش ذخأت تناك له :ةّدحب بيبطلا لاقف

 ؟مونلا

 ىلع اهتدعاسمل ائيش ذخأت :لاقو ًاشوهدم زرجور هيلإ قّدحف

 .ًائيش ذخأت نكت مل اهنأ نم نيقي ىلع انأ .يملع بسح سيل !؟مونلا

 نم ددع كانه ناك ثيح ليسغلا ضوح ىلإ غنورتسمرآ اطخ

 ةجاجز «يرطع ءام «رعشلل نوجعم «ضوحلا فر ىلع تاجاجزلا

 نوجعم ءمفلل لئاس رّهطم «يديألل نيرسلغ لئاس .ةدعملل نّيلم

 نم القتنا مث «سبالملا ةنازخ جاردأ حتفب زرجور هدعاسو ...ن نائسأ

 دوجو ىلع لئالد ةيأ ادجي مل امهنكلو ىرخأ جاردأ ةنازخ ىلإ كانه

 .ةمّونم بوبح وأ بارش

 ادع ام -يديس اي- ةيضاملا ةليللا ًائيش ذخأت مل :زرجور لاق

 .اهل تنأ هئيطعأ يذلا نكسملا ءاودلا
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 دق عيمجلا ناك ةعساتلا مامت يف راطفإلا سرج قد امدنع

 لارنجلا ناكو .ماعطلا ةفرغ ىلإ مهتوعد نورظتني اوجرخو اوضهن

 تاقيلعت نالدابتيو ةيجراخلا ةفرشلا ناعرذي ىضاقلاو رثرآ كام
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 بيليفو نروثيالك اريف تناكو « يسايسلا فقوملا لوح ةعطقتم

 ادجو كاتهو «لزنملا فلخ ةريزجلا ةمق ىلإ ادعص دق درابمول

 رثأ ال :لاق امهآر نيحو «ئطاشلا ىلإ رظني ًافقاو رولب يرنه مايليو

 .هنع ًاثحب ئطاشلا بقرأ تنك «نآلا ىتح يراخبلا براقلل

 رومألاو «مونلا اهلهأ ّبحي ةقطنم نوفيد :ةمستبم اريف تلاقف

 .ةداع رخأتت انه

 لاقف سكاعملا هاجتالا ىف رحبلا ىلإ رظني درابمول بيليف ناكو

 .ًاديج يل ودبي :لاقو ءامسلا ىلإ رولب رظن

 .مويلا ةياهن لبق حيرلا ّبهتس :لاقو همفب درابمول رفصو

 ؟ةفصاع ىنعتأ :رولب لاق

 بيليف لاقف لفسأ نم يتأي سرج توص مهيلإ ىهانت مث
 .هيلإ ةجاحب انأ ءاتسح ؟راطفإلا :درابمول

 ةربنب درابمولل رولب لاق داحلا ردحنملا نوطبهي اوناك اميفو

 ّدح عضو ٌباشلا كلذ دارأ اذامل .ام ةلأسم ينرّيحت ؟فرعتأ :لقأت

 .ليللا لوط رمألا ىف ركفأ تنك دقل ! ؟هتايحل

 كيدل له :لاقو ًاليلق درابمول أطابتف ءامهمدقتت اريف تناك

 ؟ىرخأ ةيرظن

 «ًالوأ زفاح دوجو نم دب ال .تاتابثإلا ضعب ىلإ جاتحأ -

 .دقتعأ اميف لاحلا روسيم ًالجر ناك وهو
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 :تلأسف سولجلا ةفرغ ةذفان نم تنرب يليمإ مهيلع تّلطأو

 ؟مداق براقلا له

 .دعب سيل :اريف تلاقف

 ًاضيب يوحي عساو قبط ناك ثيح راطفإلا ةعاق ىلإ اولخد مث

 نم هقلغأ مث اولخدي يكل ًاحوتفم بابلاب زرجور كسمأو «ةوهقلاو

 .جراخلا

 .مويلا ًاضيرم ودبي لجرلا كلذ :تنرب يليمإ تلاق

 مكيلع :لاقو ةذفانلا راوج ىلإ فقي ناك يذلا بيبطلا حنحنتف

 لك لذبي نأ زرجور ىلع نّيعت دقف ؛حابصلا اذه صقاون ةيأ لّمحت

 عطتست مل زرجور ةديسلا نأل هدحو راطفإلا دادعإل هعسو يف ام

 .حابصلا اذه لمعلا فانثتسا

 ؟ةأرملا هذه بطخ ام :ةّدحب تنرب يليمإ تلاق

 ضيبلا ؛انروطف أدبن انوعد :ءودهب غنورتسمرآ روتكدلا لاقف

 .مكعم اهثحبأ نأ ّدوأ رومأ ةّدع ّيدل راطفإلا دعبو «دربيس

 ماعطلاب مهقابطأ نوؤلمي اولبقأ هتظحالم ىلع هوقفاو ذإو

 نوعمجم مهنأ ادبو .ةبجولا تأدبو «ةوهقلاو ياشلاب مهحادقأو
 كلذ نم ًالدبو «ةريزجلا ٌصخي ءيش يأ نع ثدحتلا مدع ىلع
 «جراخلا نم رابخألا :ةيراجلا ثادحألا لوح عطقتم ثيدح راد

 ةريحب شحو ةدوع لوح ءابنألا رخآ «ةيملاعلا ةيضايرلا ثادحألا

 ...روهظلل سين
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 ىلإ هّيسرك غنورتسمرآ روتكدلا عفدف «قابطألا تعفُر مث

 لضفألا نم ٌتيأر :لاقو مامتهالا ريثت ةقيرطب حنحنتو ًاليلق ءارولا

 تتام دقل .ئّيس ربخب مكغلبأل مكراطفإ نم اوهتنت ىتح رظتنأ نأ

 .اهمون ءانثأ يف زرجور ةديسلا

 تلاقو «ةيعامج ةمهمهب مهتاوصأ تلعو لوهذ مهيلع لح
 !انلوصو ذنم ةريزجلا هذه ىلع توم اتلاح !يهلإ اي :ةشهدب اريف

 ضيفخ توصبو ناقيضت هانيعو فيرغراو يضاقلا لاق
 ؟اهتوم ببس ناك اذام !ًادج بيجع رمأ :قيقدو حضاوو

 كلذ ةفرعم ليحتسملا نم :لاقو هيفتك غنورتسمرآ روتكدلا ره

 وتلا يف

 .حيرشت ءارجإ نم دب ال -

 ةفرعم يأ يدل سيلف ؛ةداهش ءاطعإ عيطتسأ ال ديكأتلاب -

 .ةّيحصلا ةأرملا ةلاحب

 ةمدص تقلت دقو ء ةياغلل ةيبصع ةأرما ودبت تناك :اريف تلاق

 .ةيبلق ةبون ببسلا نوكي دق .سمأ

 نع فقوت دق اهبلق نأ دكؤم :ءافجب غنورتسمرآ روتكدلا لاق

 .لاؤسلا وه اذه ؟ضبنلا نع هفقوت ببس ام نكلو «ضبنلا

 حوضوو ةدشب تعفو تنرب ىليمإ نم ةدحاو ةملك تتلفأو

 .ريمضلا :تلاق ذإ ةيغصملا ةعومجملا ىلع

 ؟تنرب ةسنآ اي طبضلاب نيدصقت اذام :لاقو غنورتسمرآ اهيلإ تفتلاف
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 تمهُتا دقل ءًاعيمج متعمس دقل :ةّدشو مزحب تنرب يليمإ تلاق

 .زوجعلا ةديسلا ةقباسلا اهتمدختسم لايتغا ريبدتب اهجوز عم

 ؟اذه نيدقتعت لهو -

 ةليللا مكعيمج اهومتيأر دقل ؛ًاحيحص ناك ماهتالا نأ دقتعأ -

 فشك ةمدص تناك دقف «ىعولا نع تباغو تراهنا نيح ةيضاملا

 .ًايلعف فوخلا نم تتام دقل .اهلمتحت نأ نم ربكأ ريرشلا اهلمع

 ةيرظن اهنإ :لاقو ًاككشتم هسأر غنورتسمرآ روتكدلا زه

 ةقيقد ةفرعم نود هذهك ةيرظن ينبت عيطتسي ال ءرملا نكلو . ةلّمتحم

 .ًالثم بلقلا ىف فعض اهيدل ناك اذإ امو ةيحصلا اهتلاحب

 ةغّلابم هذه :قلقب رولب ديسلا لاقو عيمجلا ىلع ةمدصلا تدب

 .تنرب ةسنآ اي رومألا يف

 نوربتعتأ :لوقت يهو اهنقذ عفتراو نيتعمال نينيعب مهيلإ تّرظن
 .كلذ دقتعأ ال انأ ؟هللا بضغل ئطاخ ضرعتي نأ ليحتسملا نم

 يتربخ لالخ نم «ةزيزعلا يتديس :مغمغو هنقذ يضاقلا حسم

 ٌرومأ باقعلا عاقيإو مرجلا تابثإ ةّمهم نأ تدجو ةميرجلا يف

 دّجوت الو رطاخملاب ةفوفحم ةّمهملا هذهو ءرشبلا نحن انب ةطونَم

 .اهزاجنإل ةرّصتخم قرط

 وأ تلكأ اذام :ةدحب رولب لاقو اهيفتك تنرب يليمإ تّرهف

 ؟اهريرس ىلإ تبهذ نأ دعب ةيضاملا ةليللا تبرش
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 .ءيش ال :غنورتسمرآ لاقف

 كنهارأ ؟ًالثم ءام بوك وأ ياش بوك ؛ءيش يأ لوانتت ملأ -
 كلذ نلعفي يتاللا ءاسنلا عون نم يهف ياش بوك تلوانت اهنأ
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 .امئاد

 .قالطإلا ىلع ًائيش لوانتت مل اهنأ زرجور يل دكأ دقل -

 .اذهك ًائيش لوقي نأ عّقوتملا نم ءًاعبط «هآ :رولب لاقو

 لاقو «ةذحب بيبطلا هيلإ رظن ثيحب ةلالدلا ةقيمع هتربن تناك

 ؟نذإ هنظت ام اذهأ :درابمول بيليف

 ًاعيمج انعمس دقل ؟ال َمِل ءًانسح :ةيئادع ةجهلب رولب لاقف

 ةرثرث ضحمو ًاغراف ًامالك هلك نوكي دقو «سمأ ةليل ماهتالا كلذ

 ضرتفنل .كلذك رمألا نوكي ال دق -ىرخأ ةهج نم- نكلو «ءاقمح

 «ةديسلا كلت التق هتجوزو زرجور نأو حيحص ماهتالا نأ ةظحلل

 ...و ةنينأمطلاو مالسلاب ساسحإ امهرمغ دقل ؟دعب اذامف

 ةديسلا نأ نظأ ال ءال :ضيفخ توصب تلاقو اريف هتعطاق

 .طق نامألاب ترعش زرجور

 نمك ةرظنب اهحملو هتعطاقمل ءيشلا ضعب ًاجعزنم رولب ادب

 ىلع تالامتحا هذه :ًالئاق هثيدح فنأتسا مث !"ءاسنلا ٌنتنأ" :لوقي
 سمأ موي ءاج مث ءامهب طيحي رطخلا نأ نافرعي انوكي مل .لاح يأ

 تراهتا ؟ثدح اذامف ءرمألا فشكو قمحألا توصلا كلذ جرخو

 اننيعأ نع اهيفخي اهجوز ناك فيك متظحال له .تمطحتو ةأرملا

 «هتجوز ىلع ًاقلق هلك كلذ نكي مل ؟اهتءامغإ نم قيفت تأدب امدنع
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 هلوقت نأ نكمي امم توملا ىتح ًابوعرم ناك لب ءال ديكأتلاب

 .هتجوز

 :مكل عضولا حرشأ ينوعد :لوقي داعو ًاقيمع ًاسفن ذخأ مث

 شبن تيس ناك اذإ نكلو ءامهرمأ فشتكُي ملو ةميرج ابكترا دقل
 ةرشع ةبسنب بلغألا لامتحالا ؟ثدحيس اذامف ديدج نم ةلأسملا

 يتلا باصعألا كلمت ال يهف ؛فرتعتو راهنتس ةأرملا نأ دحاو ىلإ

 .اهجوزل ةبسنلاب ةتوقوم ةلبنق اهنأ يأ «ةوقب ةمهتلل ىدصتت اهلعجت
 بذكلا هعسوبف ؛ةلكشم هيدل سيلف اهجوز اَمأ .كلذك يه «معن

 اهنأل اهيلإ نانئمطالا عيطتسي ال هنكلو «ةمايقلا موي ىتح دماج هجوب

 بوك يف ائيش اهل سدي اذهل .رطخ يف هتايح نوكتسف تراهنا اذإ

 .دبألا ىلإ اهمف قالغإ نمضي كلذب و «ياشلا

 «غراف حدق اهريرس بناج ىلإ نگی مل :ءطبب غنورتسمرآ لاق |
 .يسفنب ترظن دقل «قالطإلا ىلع ءيش كانه نكي مل

 عقوتم وه ام لوأ .ءيش كانه نكي مل عبطلاب :ًارخاس رولب لاقف

 هنحص عم هذخأي نأ وه حدقلا يف ام تّبرش نأ دعب هب موقي نأ هنم

 دق :ًاككشتم رثرآ كام لارنجلا لاق مث ةهينه تمصلا داس

 دق ًالجر نأ قدصأ نأ يلع بعصلا نم نكلو «كلذك رمألا نوكي

 .هتجوزل اذهك ًائيش لعفي

 يف لجر ةايح نوكت امدنع :لاقو ةريصق ةكحض رولب قلطأف

 .فطاوعلا يف ريكفتلل ًاريثك فقوتي ال وهف رطخ
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 ثيدحلا دحأ فنأتسي نأ لبقو «ىرخأ ةرتف تمصلا لح مث

 يننكمي له :مهنيب هرصب لقني وهو لاقو زرجور لخدو بابلا حتف

 يتأي ىتم :هلأسو هيسرك يف ًاليلق فيرغراو يضاقلا كرحتف

 .ليلقب ةنماثلا دعب ًانايحأو «يديس اي ةنماثلاو ةعباسلا نيب -

 ًاضيرم ناك ول !حابصلا اذه توكاران ديرف رحخأ يذلا ام فرعأ ال
 .هاخأ لسرأل

 ؟نآلا ةعاسلا مك :درابمول بيليف هلأسف

 .يديس اي قئاقد رشع الإ ةرشاعلا -

 ةقيقد زرجور رظتناو «ًالمأتم هسأر رهو درابمول ابجاح عفتراف

 فسآ انأ :لاقف عافدنابو ةأجف رثرآ كام لارنجلا ملكت مث «نيتنثا وأ

 انربخي روتكدلا ناك ءهزرجور اي كتجوز نع رابخألا هذه عامسل
 .ّوتلل كلذب

 .يديس اي كل ًاركش :لاقو هسأرب زرجور قرطأف

 .ىرخأ ةرم تمصلا لحو «جرخو غرافلا قبطلا ذخأ مث

£ 

 اذه صوصخب :درابمول بيليف لاق ةيجراخلا ةفرشلا يف
 ...يراخبلا براقلا
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 ركفت ءيش يأ يف فرعأ :ًالئاق هسأر زهو رولب هيلإ رظنف
 ناك براقلا كلذ «هتاذ لاؤسلا يسفنل تهججو دقل .درابمول ديس اي

 ؟اذاملف «لصي مل هنكلو ًابيرقت نيتعاس لبق انه نوكي نأ بجي

 ؟باوجلا تفرع لهو :درابمول لاقف

 عوضوملا نم ءزج هنإ .هلوقأ ام اذه «ةفداصم هذه تسيل -

 .ضعبب اهضعب طبتري اهلك ثادحألا ‹هلماکب

 .ىتأيس هنأ دقتعت ال تنأ نذإ -

 نل براقلا :لوقي ربصلا دفان قزن توص هفلخ نم ءاجو

 ريخألا ثدحتملا ىلإ رظنو نيتضيرعلا هيفتكب رولب رادتساف

 ؟لارنج اي كلذ نظتأ :لاق مث ًالمأتم

 ىلع دمتعن نحن .ىتأي نل ًاعبط :ةّدحب رثرآ كام لارنجلا لاقف

 «ةيساسألا ةطقنلا ىه هذه «ةريزجلا نم انذخأيو براقلا ىتأي نأ

 ىه هذه .ًادبأ انم يأ اهرداغي نل ءةريزجلا هذه رداغن نل اننكلو

 .ءىش لك ةياهن ؟كلذ كردت له ءةياهنلا

 «مالسلا وه اذه :بيرغ ضفخنم توصب لاق مث ًاليلق دّدرتو

 .رارمتسالا كيلع نوكي ال نأ «ةياهنلا ىلإ لصت نأ ؛ يقيقحلا مالسلا

 .مالسلا معن

 رحبلا هاجتاب ردحنا مث «ةفرشلا ًارباع فرصناو ةأجف رادتسا مث

 ىلع ةقرفتم راجحأ ترثانت ثيح ىلإ ةريزجلا ةياهن ىتح ىشمو
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 مئان فصن ناك ول امك ًاليلق نزاوتلا لتخم ىشمو «ءاملا فارطأ

 .كلذك انعيمج

 .رولب اي كلقع دقفتس كنأ نظأ ال :درابمول بيليف لاقف

 مث ."لهس كلذ نوكي نل" :لاقو قباسلا شتفملا كحضف

 ديس اي ًاضيأ تنأ كل ثدحيس اذه نأ نظأ الو :ًاداج فاضأ

 .درابمول

 ىتح ةيلقعلا ياوق لماكب يننأ رعشأ :درابمول بيليف لاقف

 .كل ًاركش ءنآلا

 تاق

 ناك .ًاددرتم كانه فقوو ةفرشلا ىلإ غنورتسمرآ روتكدلا جرخ

 فيرغراو يضاقلا هنيمي نعو «درابمولو رولب نم لک هراسي نع
 رادتسا دّدرت ةرتف دعبو .هسأر ًايناح ًاباهذو ةئيج ناكملا عرذي

 ةظحللا كلت يف ءاج زرجور نكلو «فيرغراو هاجتاب غنورتسمرآ
 دارفنا ىلع كملكأ نأ عيطتسأ له :هل لاقو ةعرسب تيبلا نم ًاجراخ

 ؟يديس اي

 زرجور هجو ناك .هآر نيح لفج دقو هيلإ غنورتسمرآ لوحتف
 هادي تناكو يدامر رضخأ ىلإ هنول لوحت دقو بارطضالا ةياغ يف

 شهدأ امم ةليلق قئاقد لبق هكسامت ةلاح عم ًاضقانتم ادب «نافجترت
 كملكأ نأ ديرأ «يديس اي كوجرأ :زرجور لاقو .ًامامت غنورتسمرآ

 .لخادلا يف دارفنا ىلع

۹۹ 



 برطضملا مداخلا عم تيبلا لخاد ًادئاع روتكدلا رادتسا

 .شأجلا طبار نكو كسامت !؟لجر اي رمألا ام :لاقو

 .انه لضفت «يديس اي انه -

 قلغأو زرجور هعبتو بيبطلا لخدف ماعطلا ةفرغ باب حتفو
 ؟رمألا ام ءًانسح :غنورتسمرآ لاقو «هفلخ بابلا

 هقير علبي ناك نيح يف كرحتت زرجور ةرجنح تالضع تناك

 اهمهف عيطتسأ ال ءايشأ انه يرجت :لوقي وهو ضفتنا مث .ًاعله

 !يديس اي

 ؟ ءايشأ ةيأ ! ءايشأ :ةذحب غنورتسمرآ لاقف

 نكلو .ةفيخس رومأ اهنإ لوقتس «يديس اي ًانونجم يننظتس -
 ريغ اهنأل - يي ديس اي اهريسقت بجي «ءايشألا هذه ريسفت بجي

 معا

 ثيدحلا لصاوت ال ؟ءايشألا هذه ام «لجرلا اهيأ ًانسح -

 .زاغلألاب

 !يديس اي ةريغصلا ليثامتلا كلت :لاقو ةيناث هقير زرجور علبف

 كانه ناك «ليثامت ةرشع «ةلواطلا طسو ةعوضوملا ليثامتلا كلت

 .اهنم ةرشع كانه ناك هنأ مسقأ ءاهنم ةرشع

 ةيضاملا ةليللا اهانيصحأ دقل ؛ةرشع «لجأ :غنورتسمرآ لاقف

 .ءاشعلا ىلع اتك امدنع

 ةليللا .يديس اي ةلأسملا ىه هذه :لاقو زرجور برتقاف

 و١٠



 !يديس اي ةعست كانه ناك ماعطلا ةفرغ فظنأ تنك امدنع ةيضاملا

 يل رطخ ام لك اذه نكلو «بيرغ رمأ هنأب تركفو اهيلإ تهبتنا دقل
 ةدئاملا دادعإ دنع اهيلإ هبتنأ مل حابصلا اذه «يديس اي نآلاو .اهتقو

 امدنع -يديس اي- نآلا امأ «هبتنأ ملف ًامومهم ًانيزح تنك ؛راطفإلل

 «ينقدصت مل نإ كسفنب رظنا ...ناكملا بيترت ةداعإل تيتأ

 «يديس اي لوقعم ريغ اذه !طقف ةينامث «يديس اي ةينامث طقف دجوي
 !طقف ةينامث !لوقعم اذه له





 عباسلا لصفلا

 ےک

 ايشمتي نأ N وا ب اا
 اهتقفاوف ‹ كانه يراخبلا براقلا ارظتنيو ىرخأ ةرم ةمقلا ىلإ اعم

 e جف ىلع ترج وي طا دق ولا تناك .كلذ ىلع اريف

 براوق یا رحبلا يف نكت مل .دبزلا 0 ةيلاتتم ةريغص جاومأ

 ةلتلا طقف لب «نفيهلكيتس ةيرق ةيؤر ًايلعف ناكمإلاب نكي مل
 جيلخلا هفلخ يفخي ءارمحلا روخصلا نم ئتان عطقم ءاهقوف ةعقاولا

 .ريغصلا

 ناك انه ىلإ سمأ انرضحأ يذلا لجرلا :تنرب يليمإ تلاق

 ىلإ مويلا رخأتي نأ ًاقح بيرغ .ةقثلاب ريدجلا عونلا كلذ نم ودبي
 !دحلا اذه

 ًادعاصتم ًاروعش اهقامعأ يف مواقت تناك دقف ءاريف درت مل

 ىلع يظفاحت نأ بجي" :بضغب اهسفن بطاخن تلاقو «عزفلاب
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 مث ."ًامئاد ةثداه كباصعأ تناك دقل !ةيعيبط تسل تنأ .كئوده

 نأ دوأ مك «يتأي ول ىتمتأ : نيتنثا وأ ةقيقد دعب لاع توصب تلاق

 .ناكملا اذه رداغأ

 ديرن ًاعيمج اننأ يف ّيدل كش ال :ءافجب تنرب يليمإ تلاقف

 .كلذ

 ىنعم نود ودبت ...ودبت «ةيعيبط ريغ اهلك ةلأسملا :اريف تلاق

 !قالطإلا ىلع

 يعادخنال يسفن نم ةبضاغ انأ :ةعرسب زوجعلا سناعلا تلاقف

 ىلإ دوعأ امدنع ةفيخس ةلاسرلا كلت يل ودبت مك .ةلوهسلا هذهب

 يدل نكت مل ءاهتقو كوكش ةيأ يدل نكت مل نكلو !اهب ريكفتلا

 .ًادبأ كوكش

 كوكش ةيأ ّيدل نكت مل هنأ نظأ :ريكفت الب اريف تمغمغ

 نود اهذخأنو رومألاب فختسن ام ًاريثك :تنرب يليمإ تلاقف

 ًاّقح ةعنتقم تنأ له :تلاقو ًافجترم ًاقيمع ًاسفن اريف تذخأو

 ؟راطفإلا ىلع هتلق امب

 ؟طبضلاب نيريشت ٌمالإ «يتزيزع اي ةقد رثكأ ينوك -

 زرجور نأ ًاَقح نيدقتعت له :ضفخنم توصب اريف تلاقف

 ؟زوجعلا ةديسلا كلت التق هتجوزو
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 ةدكأتم ًايصخش انأ :تلاقو رحبلا ىلإ لّمأتب تنرب ىليمإ ترظن

 ؟تنأ نينظت اذام .ًامامت كلذ نم

 .نظأ اذام فرعأ ال -

 يتلا ةقيرطلا :ةركفلا دكؤت ءايشألا لك :تنرب يليمإ تلاقف

 تنك نإ ةوهقلا ةينيصل لجرلا طاقسإو ءةأرملا ىلع اهب يمغأ

 نكت مل عوضوملا نع اهب ثّدحت يتلا ةقيرطلا نإ مث «نيركذت
 .اهالعف امهنأ ىل ودبي « معن .ةقداص

 ةأرما َرأ مل انأ .اهلايخ نم ةبوعرم تدب فيك ركذأ :اريف تلاقو

 ةرطيسم تناك ةثداحلا كلت نأ دب ال !لكشلا اذهب ةفئاخ ىتايح ىف

 .ًامئاد اهلقع ىلع

 يتفرغ يف ةقّلعم تناك ةمكح ركذتأ :تنرب ةسنآلا تمغمغ

 «لعفلاب حيحص اذه .«ًامئاد كتئيطخ كقحالت فوس» :ةلفط انأو

 .ًامئاد كقحالتس كتئيطخ

 هذه ىف تنرب ةسنآ اي نكلو :تلاقو ةأجف اريف تضفتنا

 ...ةلاحلا

 ؟يتزيزع اي اذام -

 ؟نيرخآلا نع اذام -

 .ًامامت كمهفأ ال -

 يف تحص اذإ ؟ةحيحص نوكت له ؟ىرخألا تاماهتالا لك -

 ...زرجور ةلاح



 تدرفناو :ةشوشملا اهنركف جفون ىلع ةرداق ريغ تر عل

 ةريخ ىق اهتيبج ةبطقم تناك نأ دعب تنرب ىليمإ هجو تامسق

 فرتعي هنإ ءدرابمول ديسلا انيدل ءًأانسح .كتمهف نآلا «هآ :تلاقو

 .نوتومي مهكرتو الجر نيرشع نع ىلخت هنأب

 .نيينطو دّرجم اوناك :اريف تلاقف

 انل ةوخإ مهلك ءًادوس وأ اوناك ًاضيب :ةّدحب تنرب يليمإ ترف

 .ةيناسنإلا ىف

 ئبلغيس ؟دوسلا انتوخإ :ةيرخسب اهسفن ىف اريف تلاقف

 !يسفن تسل انأ «ةيريتسه ةلاح يف انأ !كحضلا

 مهتلا ضعب :ريكفتلا يف ةقرغتسم يهو تنرب يليمإ تعباتو

 ًالثم ةمهتلا كلت .عبطلاب ةفيخسو لامتحالا ةديعب تناك ىرخألا

 ققحملاو «ةماعلا هتفيظو مكحب هبجاوب موقي ناك يذلا يضاقلا دض

 .ًاضيأ انأ يتيضقو «درايدنالتوكس ةطرش ىف قباسلا

 نيعب فورظلا انذخأ اذإو عبط :تعبات مث ًاليلق تفقوتو

 نكي مل «سمأ ءاسم ًائيش لوقأ نأ يل ًاتكمم نكي ملف رابتعالا

 .لاجرلا مامأ ثحبلل ًامئالم ًاعوضوم

 ؟ال مِل :تلأسو مامتهاب تصنت اريف تحار

 ةمداخ روليات سيرتايب تناك :ءودهب تنرب ةسنآلا تعباتف

 .ناوألا تاوف دعب هّتفشتكا ام كلذو ءةلضاف ةاتف نكت مل .يدنع

 ةفيظن ًامئاد تناكو عابطلا ةنسح تناك دقف «ًاريثك اهب ةعودخم ٌثنك

 دّرجم ناك هلك كلذ نأ نّيبت عبطلاب .اهب ًادج ةديعس تنكو «ةعيطمو
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 ىلإ وعدي ًارمأ اذه ناكو «قالخألا ةميدع ةثباع ةاتف تناك دقف ؟قافن

 .ةطرو يف تناك اهنأ فشتكأ نأ لبق ليوط تقو رم دقو .طابحإلا

 ناك :تعبات مث ًازازئمشا ىولتي قيقرلا اهفنأو ًآليلق تفقوتو
 ًاسانأ اهلهأ ناك دقف اذه ىلإ ةفاضإلابو «ىل ةريبك ةمدص كلذ

 اهل اورفغي مل مهنإ لوقأ نأ يندعسيو «ةمراص ةيبرت اهوّبر نيبيط

 ايكو ليم

 ؟ثدح اذام :تنرب ةسنآلا ىلإ قدحت ىهو اريف تلاق

 نل ؛كلذ دعب يلزنم يف ةدحاو ةعاس اهب لبقأ مل انأ ًاعبط -

 .ةليذرلاب تلبق يننإ ًاموي ٌدحأ لوقي نأ حمسأ

 ؟اهل ثدح اذام :ًاضافخنا رثكأ توصب اريف تلاقف

 ةئيطخب فتكت مل ةذوبنملا ةقولخملا كلت :تنرب ةسنآلا تلاق

 .اهسفن تلتق ...دشأ ةئيطخ تبكترا لب ءاهريمض لقنُت ةدحاو

 ! ؟اهسفن تلتق :بعرلا اهب دبتسا دقو اريف تسمه

 .رهنلا يف اهسفنب تقلأ «معن -

 هجو ىلإ ترظنو ءاهدسج يف يرست ةدعرب اريف ترعش

 ؟كلذب تملع امدنع ترعش فيك :تلاق مث ئداهلا تنرب ةسنآلا

 ؟كسفن يمولت ملأ ؟فسألاب ترعش له

 خّبوأل ينأش امو !؟انأ :تلاقو اهتئيه تنرب يليمإ تلّدع

 ؟ىسفن
- 



 ناك اذإ ءارذع ...كفقوم ناك اذإ اذام نكلو :اريف تلاقف

 ؟كلذ ىلإ اهعفد دق ديدشلا كفقوم

 تناك اهنأ ينعأ ...اهفرصت نأل كلذ :ةّدحب تنرب يليمإ تلاقف

 تفرصت تناك ول .توملا ىلإ اهعفد ام وه كلذ ناك ؛ ىه اهتئيطخ

 .ليبقلا اذه نم ءىش ّيأ ثدح امل ةبّيط ةمّرتحم ةأرماك

 وأ بنذلاب ساسحإ يأ رهظي مل .اريف ىلإ اههجوب تتفتلا مث
 تناك .ةليضفلاب ناَعْشت نيتيساق اهانيع تناك لب ءاهينيع ىف قلقلا

 ةليضفلا نم عردب ةفلغم جونزلا ةريزج ةمق ىلع سلجت تنرب يليمإ
 ةأرما دّرجم اريف رظن يف زوجعلا سناعلا دعت مل .اهسفنل هتعنص

 ! ةفيخم ةأرما -ةأجف- تحيببصأ دقل «ءىشلا ضعب ةفيخس

 تاو

 ةفرشلا ىلإ فلد مث ماعطلا ةفرغ نم غنورتسمرآ روتكدلا جرخ
 رحبلا ىلإ رظني يسرك ىلع اهتقو سلجي يضاقلا ناك .ىرخأ ةرم

 ددرت .تمصب نانخدي رولبو درابمول ناك راسيلا ىلإو ءءودهب
 لدابت دارأ .ًالمأتم يضاقلا ىلإ رظني ذخأ مث هتداعك ةظحل بيبطلا

 داح يقطنم نهذ وذ يضاقلا نأ ملعي ناكو ءام صخش عم يأرلا

 حجار لقع اذ نوكي دق فيرغراو يضاقلاف ؛ددرت -كلذ عم- هنكلو

 يلمع لجر ىلإ ةجاحب هنأ غنورتسمرآ رعش دقو «زوجع لجر هنكلو

 ثدحتلا عيطتسأ له ءدرابمول :لاقو هرمأ مسحف «ةظحللا كلت يف

 ؟ةظحل كعم

 1م



 .ًاعبط :بيليف درف

 امدنعو «رحبلا هاجتاي ردحنملا الزنو ةفرشلا نالجرلا رداغ

 يف مهفأ ال انأ ءزيزعلا يقيدص :لاقو درابمول ابجاح عفتراف

 .بطلا

 .يلاحلا عضولا كلذ لوح ينعأ لب ءال -

 .فلتخم رمأ اذه «هآ -

 ؟فقوملاب كيأر ام «ةحارصب ينربخأ : غنورتسمرآ لاق

 سيلأ ءركفتلا ىلإ وعدي رمألا :لاق مث ةظحل درابمول لّمأت

 ؟كلذك

 رولب ةيرظنب لبقت له ؟ةأرملا كلت عوضومب كيأر ام -
 ؟اهنع

 ةدرفنم تذخأ اذإ نكلو «ًامامت ةلوقعم ةيرظن اهنإ :درابمول لاق

 .طقف

 .طبضلاب -

 غنورتسمرآ توص ةربن هتلدو ًايبغ درابمول بيليف نكي مل

 ةديسلاو ديسلا نأ ةيضرفب انلبق اذإ اذه :درابمول عباتو .هحايترا ىلع

 دقتعت اذام .كلذ نم امهعنمي نأ نكمي ناك ًاببس ىرأ ال انأو ءاهنيح

 ؟زوجعلا ةأرملل مسلا اسد له ؟طبضلاب العف امهنأ
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 دقل .ةطاسب رثكأ ةلأسملا نوكت دق :ءطبب غنورتسمرآ لاقف

 كلت اهنم تناع يتلا ةلاحلا ةعيبط نع حابصلا اذه زرجور تلأس

 ىلإ ةجاحب تسل .يل ًاديفم هباوج ناكو «يدارب ةسنآلا «ةأرملا

 ضارمأ نم ةنّيعم تالاح دجوت نكلو ةيّبط تاليصفت يف لوخدلا

 ةلوسبك رسكت ةبونلا يتأت امدنعف «تارتينلا اهيف مّدختسُت بلقلا
 «كلذ متي مل اذإو .اهقاشنتسال ضيرملا فنأ تحت عضوتو تارتين

 .ةافولا ثودح لهسلا نمف «ءضيرملا نع تارتينلا تعنُم اذإ يأ

 نأ دب ال ؟ةطاسبلا هذهب :ريكفتلا يف قرغتسم وهو درابمول لاق
 ` .ام دح ىلإ ًايرغم ناك كلذ

 رشابم لمعب مايقلل ةجاح ال ءلجأ :لاقو ًاقفاوم بيبطلا أموأف

 فّرصت طقف لب ...همادختسال خينرز ىلع لوصحلل ةرورض الو

 راضحإل ليللا يف زرجور بهذ مث .فرصتلا نع عانتما «يبلس
 .ةقيقحلا فرعي نأ دحأل نكمي ال هنأ ةقثب امهالك رعشو «بيبط

 نكمي ام دجوي الف دحأ فرع ول ىتحو :درابمول فاضأو

 .امهدض هتابثإ

 .ريثكلا رّسفي اذه ًاعبط :لاقو ةأجف بطق مث

 ؟ينعت اذام .ٌاوفع :ًارسفتسم غنورتسمرآ لاقو

 ال مئارج دجوت .هذه ةريزجلا ةلأسم رشفي هنأ ينعأ :درابمول لاقف

 وه رخآ لاثمو «ًالثم زرجور لآ ةيضق ؛اهيبكترم ىلإ اهدانسإ نكمي
 .ًامامت نوناقلاب مزتلم وهو هتميرج بكترا يذلا فيرغراو يضاقلا

 ؟ةصقلا كلت قّدصت له :ةّدحب غنورتسمرآ لاق
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 لتق فيرغراو ؛اهقّدصأ ًاعبط :لاقو درابمول بيليف مستباف

 «هدسج ىف ًارجنخ سرغ ناك ول امك هلتق «كش الب نوتيس دارودإ

 يضاقلا دعقم ىلع وهو كلذ لعفيل ةيافكلا هيف امب ًايكذ ناك هنكلو

 هتميرج قاصلإ كعسوب سيلف اذكهو ءراعتسملا هرعشو هئادرب

 .ةداتعملا قرطلاب هب ةريغصلا

 يف ةميرج :غنورتسمرآ لايخ يف قربلاك ةئجافم ةروص تضمو
 لكب ءمعن ءنامأ لكب ...تايلمعلا ةلواط ىلع ةميرج «ىفشتسملا

 !كلزنم يف تنك ول امك نامأ

 ةريزج» رّسفيو نيوأ ديسلا رشفي اذه :لوقي درابمول بيليف ناك
 .ًاضيأ «دونجلا

 رهوج ىلإ لصن نحن اه :لاقو قمعب غنورتسمرآ سفنت

 ؟انه انعمج نم يقيقحلا فدهلا ام :ةلأسملا

 ؟نظت اذام :درابمول بيليف لاقف

 ةافو ىلإ ًاليلق دٌُعنل :لاقو ئجافم لكشب غنورتسمرآ ضرتعا

 اهلتق زرجور نأ لوألا لامتحالا ؟ةلّمتحملا تايرظنلا يه ام .ةأرملا

 تدقف اهنأ ىناثلا لامتحالاو «هرمأ فشكت نأ ىشخي ناك هنأل

 .اهتايح ءاهنإب ًالهس ًاقيرط تكلسف اهباصعأ

 ؟راحتنا :درابمول لاق

 ؟كلذ ىف كيأر ام -

 راحتنا اتلاح .نوتسرام توم ةلأسم الول ًانكمم ناك امیر -
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 يل لوقت نأ ديرت له !هقيدصت بعصي رمأ ةعاس ةرشع يتنثا لالخ

 ليلق هيدلو ساسحإلا ميدع يوق باش وهو «نوتسرام ينوتنأ نإ
 نيلفط سعد هنأل ةأجف فوخلا هب دبتسا دق ءلقعلا ةحاجر نم
 اهنإ «ًانسح !؟ميمصتو دصق قباس نع هتايحل ًاّدح عضوف موي تاذ

 دينايس ؟لاح يأ ىلع مسلا ىلع لصح فيك مث .ةكحضم ةركف

 بسح كبيج يف اهلمحت دق يتلا داوملا نم ًاعون سيل مويساتوبلا
 .تنأ هدقتعت ام اذه نكل « ىتامولعم

 .هعم مويساتوبلا دينايس لقاع ناسنإ لمحي ال :غنورتسمرأ لاق

 ودبي !نوتسرام ينوتنأ سيل نكلو «ًالثم ًاعرازم نوكي دق -
 ينوتنأ نأ اًمإف ءريسفتلا ضعب ىلإ جاتحت هذه دينايسلا ةلأسم نأ ىل

 ...وأ

 ؟اذام وأ :ًالئاق غنورتسمرآ هثحتساف هتلمج لمكي ملو

 فرط ىلع يهو اهلوقأ نأ ينديرت اذامل :لاقو درابمول مستباف
 7 م و

 ةديسلا نع اذامو :لاقو ًاقيمع ًاسفن غنورتسمرآ روتكدلا ذخأ

 ؟زرجور

 راحتنا ةبوعصب قّدصأ نأ يل نكمي ناك :ءطبب درابمول لاقف

 نأ ةلوهسب يل نكمي ناكو ءزرجور ةديسلا عوضوم الول ينوتنأ
 عيطتسأ .نوتسرام ينوتنأ ةيضق الول زرجور ةديسلا راحتنا قدصأ
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 ينوتنأل ةعقوتملا ريغ ةافولا الول هتجوز لتق زرجور نأ ةركف قيدصت
 تعبت ةافو ىتلاح انل رّسفت ةيرظن وه هجاتحن ام نكلو «نوتسرام

 .ةعرسلا هذهب ىرخألا امهادحإ

 .ةيرظنلا هذه يف كتدعاسم عيطتسأ دق :غنورتسمرآ لاق

 ءافتخا نع زرجور هل اهمّدق ىتلا قئاقحلا هعمس ىلع داعأو

 دونجل ةيفزخلا ليثامتلا ءلجأ :درابمول لاقف ءةيفزخلا ليثامتلا

 نآلاو «ديكأتلاب ءاشعلا دنع سمأ ءاسم اهنم ةرشع دجوي ناك .راغص

 !؟طقف ةينامث دجوي هنإ لوقت

 :الئاق ةدوشنألا غنورتسمرآ روتكدلا دّدرف

 ءاشعلل اوجرخ راغص دونج ةرشع

 ةعست يقبف تامف قرش مهدحأ

 ةرخأتم ةعاس ىتح اورهس راغص دونج ةعست

 ةينامث يقبف مونلا هذخأ مهدحأ

 :لاقو درابمول هجو مهجتو «ةبيرغ تارظن نالجرلا لدابت
 نم تومي نوتسرام ينوتنأ !هفدص اهرابتعا زواجتي مات قباطت

 تقرغتسا زرجور ةديسلاو ءءاشعلا دعب سمأ ةليل ةقدّشلا وأ قانتخالا

 .دبألا ىلإ مونلا يف

 ؟نذإ اذام : غنورتسمرآ لاق

 يدنج «رخآ عون نم «يدنج» دجوي نذإ :درابمول هيلع درف

 قلطم نونجم ...نيوأ ديسلا ««س» ديسلا !بطح ةموك ىف ئبتخم

 .حارسلا
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 نكلو .ينقفاوت تنأ «هآ :لاقو حايترا ةديهنت غنورتسمرآ قلطأف

 ةفاضإلاب اناوس دجوي ال هنإ زرجور مسقأ دقل :كلذ ينعي اذام ظحال

 .ةريزجلا ىلع هتجوزلو هل

 .بذكي ناك هلعل وأ ءأطخ ىلع زرجور -

 «فئاخ وه لب «بذكي هنأ نظأ ال :لاقو هسأر غنورتسمرآ ره

 .هدشر اهعم دقفي داكي ةجردل فئاخ

 لصي مل يراخبلا براقلا :لاقو ًاباجيإ درابمول بيليف أموأف
 لبق نم ةقّبسم تابيترت .ةيرظنلا عم قفتي ريبدت اذهو « حابصلا اذه

 .هتّمهم نم يهتني ىتح ةريزجلا لزع «نيوأ ديسلا

 لجرلا نأ دب ال «يهلإ اي :لاقو غنورتسمرآ هجو بحش

 هكردي مل دحاو رمأ :ةّيدج ةربن هيف توصب درابمول بيليف لاقف

 ؟وهام -

 عيطتسن ةحاسملا ةدودحم ةرخص الإ تسيل ةريزجلا هذه -
 نيوأ مرتحملا ديسلا ىلع رثعنس ذئدنعو .دهجلا نم ليلقب اهشيتفت

 .ةعرسبو

 .ًاريطخ نوكيس هنأ دب ال :مامتهاب بيبطلا لاقف

 بئذلا كلذ ىشخي نم ؟ًاريطخ :لاقو درابمول كحضف

 .هيلع ضبقلا ىقلأ امدنع ريطخلا انأ نوكأس ؟ىّيسلا
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 رولب انيلإ ضن نأ لضفألا نم :لاق مث ةظحل فقوتو

 نأ لضفألا نمو .ةجاحلا دنع انل ًاديفم نوكي فوسف ؛انتدعاسمل

 -نظأ اميف- فرخم خيش لارنجلاف نارخآلا اَمأ «ءاسنلا ربخن ال

 نورداق انتثالث نأ دقتعأ .ديدشلا لسكلاب فصتي فيرغراو زوجعلاو

 .ةمهملاب مايقلا
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 نماثلا لصفلا
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 ىلع ةيروف ةقفاوم ىدبأ دقو «ةلوهسب امهيلإ رولب ضنا
 رمألا لعجي ةيفزخلا ليثامتلا هذه نع هنالوقت ام نإ :لاقف امهتيرظن

 رطخي ملأ :طقف دحاو ءيش دجوي نكلو !نونج هنإ اا الخس

 مايقلل رخآ صخش ليكوتب هتركف ذيفنت يوني ناك امبر نيوأ نأ كل
 ؟كلذب

 .لجر اي كتركف ٌحضوأ -

 لعفنا سمأ ءاسم تثدح ىتلا ةجضلا دعب هنأ ينعأ ًانسح -

 لتقف ًاضيأ جاتها زرجورو «٠ هسفن ممسو نوتسرام باشلا اذه

 .نيوأ ةطخل ًاقبط كلذ لكو «هتجوز

 ءدينايسلاب ةقلعتملا ةطقنلا ديكأت داعأو هسأر غنورتسمرآ رهف

 ةدام سيل دينايسلا كلذ تيسن دقل «لجأ :لاقف رولب هقفاوو

 ؟ىرت اي هسأك تلخد فيك نكلو «ةداع كعم اهلمحت نأ كنكمي
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 ةّدع لوانت نوتسرام .كلذ يف تركف دقل :درابمول لاقف

 لوانت يذلا تقولا نيب ناكو «ةليللا كلت ىف بارشلا نم سوؤك

 اهتقبس ىتلا سأكلا هيف ىهنأ يذلا تقولاو ةريخألا سأكلا هيف

 فالح ىلع ةع وسو هناك اک ةا هده لاا «ةيتقو ةوجف

 برق ةريغصلا ةلواطلا ىلع تناك هسأك نأ دقتعأو «تالواطلا

 ةعرج سدي نأ ام: صخش عسوبو ةحوتفم ةذفانلا تناكو «ةذفانلا

 .سأكلا يف دينايسلا نم

 !؟انم ّيأ هاري نأ نود :قيدصت مدعب رولب لاق

 دح ىلإ رخآ ءيشب نيتتنعم ًاعيمج انك :باضتقاب درابمول لاقف

 كرحتن اتك .ةتغب انذخأ دقل «حيحص اذه :ءطبب غنورتسمرآ لاق

 دقتعأو «هنأش ىف لك نيلغشنم نيطخاس لداجتن ةفرغلا ىف رودنو

 .كلذ لعف ناكمإلاب ناك هنأ

 ًانسح .وحنلا اذه ىلع ثدح رمألا لعل :لاقو هيفتك رولب ره

 ؟مكنم يأ عم سّدسم دوجوب لامتحا يأ دجوي له «ةداسلا اهيأ

 .ريسع بلطم اذه نأ بسحأ

 .ًاسدسم لمحأ انأ :هبيج ىلع تبري وهو درابمول لاقف

 هلمحت له :ةياغلل ةدودو ةجهلب لاقو ًاريثك رولب انيع تعستاف

 .ةريطخ نكامأ يف يسفن دجأ ام ًاريثك :درابمول لاق
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 !اذه نم رطخأ ناكم يف ًاموي نكت مل كلعل :ًالعفنم فاضأ مث
 ةناسرت هيدل نأ بلغألاف ئبتخي لوبخم ةريزجلا هذه يف ناك اذإ

 .ًالثم رجنخ وأ نيكس نع كيهان «ةحلسألا نم ةريغص

 ةطقنلا هذه يف أطخ ىلع نوكت دق :لاقو غنورتسمرآ لعسف

 عضاوتلا ةياغ يف نودبي نيهوتعملا نيمرجملا نم ريثكف ؛رولپ اي

 .مهعم حايترالاب رعشتو

 روتكد اي عونلا اذه نم نوكيس انبحاص نأ نظأ ال :رولب لاقف
 .غنورتسمرآ

= 

 مهل نّيبتف «ةريزجلا لوح مهتلوج اوؤدبو ةثالثلا لاجرلا جرخ
 ةيبرغلا ةيلامشلا ةهجلا ىلعف ؛ًاعقوتم ناك اّمم طسبأ ناك رمألا نأ
 ىتح ًايدومع ردحنت ةيرخصلا لالتلا تناك ئطاشلا ىلع ةلطملا
 نم ريثكلا ةريزجلا ءاحنأ يقاب يف نكي ملو ‹مظتنم لكشب رحبلا

 .ضرألا وسكي امم وأ راجشألا

 اوؤدبف «يجهنم لكشبو ةيانعب لمعلا ةثالثلا لاجرلا أدب

 ّيأ ةّقدب نيصحفتم ءاملا فارطأ ىلإ ةطقن ىلعأ نم ةقطنملا نوطشمي

 وأ فهك لخدم ىلإ ريشيو ةرخصلا حطس ىلع رهظي دق بيرغ ءيش
 فارطأ ىلإ ًاريخأ اولصوو .فوهك ةيأ كانه نكت مل نكلو .فيوجت
 ىلإ رظني رثرآ كام لارنجلا اهيف سلجي ناك يتلا ةقطنملا يف ءاملا
 ءروخصلا قوف قفرب مطحتت جاومألاو ًامامت ًائداه وجلا ناكو ءرحبلا
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 .قفألا يف ناتحراس هانيعو ًابصتنم سلجي زوجعلا ناكو

 ءاهبارتقا دنع ثحبلا ةعومجمب مامتها يأ زوجعلا رهظُي مل

 «حايترالا مدعب رعشي لقألا ىلع لاجرلا ّدحأ هذه هّتلفغ تلعج دقو

 ءيش وأ ةوفغ يف هنأكو ودبي !يعيبط ريغ رمألا اذه :هسفنل رولب لاقف

 .ليبقلا اذه نم

 ةفيطل ةعقب اهنإ :ثيدحلا جردتست ةجهلب لاقو حنحنت مث

 .يديس اي كسفنل اهتدجو

 دعي مل :لاقو هفتك قوف نم ةعيرس ةرظن ىقلأو لارنجلا بطقف
 ىلع دكؤأ نأ ّدوأ ؛تقولا نم ليلقلا «تقولا نم ليلقلا ىوس ّيدل

 ةلوجب موقن طقف نحن «كجعزن نأ ديرن ال :ةقرب رولب لاق

 ئبتخي ٌدحأ ناك اذإ ام نّيبتن نأ لواحن «ريبعتلا خص اذإ ةريزجلا يف

 .ًادبأ مهفت ال تنأ «مهفت ال تنأ :لاقو ةيناث لارنجلا بطقف

 .كوجرأ انه نم فرصنا

 !نونجم لجرلا اذه :نيّرخآلل ضنا نيح لاقو رولب عجارتف

 .هعم ثدحتلا نم ةدئاف ال

 ؟لاق اذام :لوضفلا ضعبب درابمول هلأس

 هيدل تقو دوجو مدع نع ثدحت دقل :لاقو هيفتك رولب رهف
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 ينعي اذام ىرت :مغمغو هيبجاح غنورتسمرآ روتكدلا بطق

 !؟اذه

 ا

 ىلعأ ىلع ةثالثلا لاجرلا فقوو «ةريزجلا يف ثحبلا ىهتنا

 «براوق يأ اوري مل .لحاسلا هاجتاب نورظني ةريزجلا يف ةطقن

 .طشنت تذخأ دق حيرلا تناكو

 ةفصاع ةمثو رحبلا يف ديص براوق دجوت ال :درابمول لاق

 ناك امبر .انه نم ةيرقلا ةيؤر عيطتست ال نأ ةياغلل جعزم رمأ .ةمداق

 .ليبقلا اذه نم ءيش وأ ةراشإ لاسرإ انناكمإب

 .ةليللا ًاران لعشن نأ عيطتسن دق :رولب لاق

 ماكحإب ةّدَعم ةياكحلا نأ يه ةبيصملا :ًابطقم درابمول لاقف

 .حجرألا ىلع ًاقّبسم

 ؟يديس اي كلذ فيكو -

 انه انب ىقلُي ...ةليقث ةباعد تناك امبر ؟فرعأ نأ يل فيك -

 امبر ...اتع ردصت ةراشإ ّيأل هابتنالا مدع ةيرقلا لهأ نم بلطُيو

 ةفيخس ةصق يأ وأ ءانه يرجي ًاناهر نأب اوغّلُب دق ةيرقلا لهأ ناك

 .ليبقلا اذه نم

 ؟كلذب نوعنتقيس مهنأ دقتعت له :ككشتب رولب لاق

 اذإ .ةقيقحلاب ةنراقم قيدصتلل لهسأ اذه :ءافجب درابمول لاقف
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 ديسلا نوكي ىتح ةلوزعم ىقبت نأ بجي ةريزجلا نإ ةيرقلا لهأل ليق
 ؟اذه قدصيس نمف ءودهب هفويض لك لتق دق لوهجملا نيوأ

 ...كلذ عمو « يسفن

 كسفنب اهّتلق دقل ‹ةقيقحلا يه هذهف كلذ عمو :درابمول لاقف

 .روتكد اي

 ًادحأ نأ نظأ ال :لاقو لفسألا يف ءاملا ىلإ قّدحي رولب ناك

 مث .رادحنالا ديدش وهف «معن :لاقو هسأر غنورتسمرآ زهف

 ؟ئبتخيس نيأ

 براق انيدل ناك ول .فيوجت رّدحنملا يف ناك امبر :رولب لاق

 .ًادوجوم فيوجت يأ ناك نإ انيأرو ةريزجلا لوح هب انرد اّتكل نآلا

 ىلإ انقيرط يف ًاعيمج اّنكل براق انيدل ناك ول :درابمول لاقف
 .نآلا ئطاشلا

 .ًامامت حيحص -

 ناكم دجوي «رّدحنملا اذه نم دكأتلا عيطتسن :ةأجف درابمول لاق

 متعطتسا اذإو .انلفسأ ًاليلق نيميلا ىلإ «فهك هيف نوكي دق طقف دحاو

 .دكأتلل يلازنإ مكناكمإبف -قافرلا اهيأ- لبح ىلع لوصحلا

 ةفيخس ودبت ةركفلا نأ مغر .دكأتلا لضفألا نم :رولب لاقف
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 ىلإ درابمول رظن نيح يف تيبلا هاجت ةعرسب ردحنا مث

 ىلع ةيبناج ةرظن ىقلأو ءّدتشت حيرلاو عمجتت مويغلا تناك .ءامسلا

 ؟ركفت ميف .روتكد اي ًامامت تماص تنأ :لاقو غنورتسمرآ

 ارا كاف رانا

£ 

 تنرب يليمإ تّبئجت دق تناك «حابصلا لاوط ةقلق اريف تناك

 تعضو دق تناك اهسفن تنرب ةسنآلا .ًاتيقَم ًاسوباك تناك ول امك

 ةعطق كيحت تسلجو حيرلا ّبهم نع ًاديعب تيبلا ةيواز فلخ ًايسرك
 فيرغراو يضاقلا سلج ةيسيئرلا ةفرشلا ةبطصم ىلعو .فوصلا نم

 هيلإ تّرظن امدنعو «هيفتك نيب هسأر قرغ دقو كرحتم يسرك ىلع

 رقشأ رعش اذ ًااش «فيصرلا ىلع فقي ًاباش ىرت اهنأ اهيلإ لی اريف
 اهلايخ يفو ...نوتيس دراودإ .بوعرم رئاح هجوو نيواقرز نينيعو
 هسأر قوف دوسألا سأرلا ءاطغ ناعضت امهو يضاقلا يدي اريف تأر

 .هيلع مكحلاب قطني أدب دقو

 ةاذاحمب تراسو ءرحبلا هاجتاب ىشمتت اريف تّبهذ ليلق دعب

 لجر ناك ثيح ةريزجلل ةديعبلا ةياهنلا ىلإ تلصو ىتح ئطاشلا
 ىدل رثرآ كام لارنجلا كّرحت .قفألا ىلإ ًاقّدحم سلجي زوجع

 لؤاستلا نم جيزم هترظن يف ناك .اهوحن هسأرب تفتلاو اهبارتقا

 نيتقيقد وأ ةقيقد ةدمل نعمتب اهيلإ رظنو ءاهعزف راثأ ضابقنالاو
 !فرعي هنأكو ودبي !ةبارغلل اي :اهسفنل تلاقف
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 ؟تنأ اذه «هآ :اهل لاق

 رظنلاو انه سولجلا بحت له :تلاقو هبناج ىلإ اريف تسلج

 ؟رحبلا ىلإ

 «دّيج ناكم «.فيطل ناكم هنإ « معن :لاقو قفرب هسأرب أموأف

 .راظتنالل ًادّيج ًاناكم هنظأو

 !؟رظتنت اذام ؟راظتنا :ةّدحب اريف لاقف

 .ةياهنلا رظتنن ًاعيمج نحن «ةقيقحلا يه هذه ؟كلذك

 ؟ىنعت اذام :بارطضاب تلاق

 ؛انم دحأ ةريزجلا رداغي نل :راقوب رثرآ كام لارنجلا لاقف

 ال دق يذلا نكلو «عبطلاب ًاديج كلذ نيفرعت تنأو ءةطخلا ىه هذه

 ! ؟صالخلا :ةريحب اريف تلءاستف

 ءدعب اذهب ساسحإلا ىلإ يلصت ملو ةريغص تنأ «ًاعبط :لاقف

 لك نم تيهتنا كنأ نيفرعت امدنع كّرابملا صالخلا .يتأيس هنكلو

 نيرعشتس . .لوطأ ةدمل ءبعلا يلمحت نأ كيلع نوكي نل هنأ «ءيش

 .ام ًاموي ًاضيأ اذهب

 .كمهفأ ال انأ :شجأ توصب اريف تلاقف

 نم فوخلاب ةأجف ترعشو ‹ جٽشتب كرحتت اهعباصأ تذحخأو

1 



 :ريكفتلا يف قرغتسا دقو لاق يذلا زوجعلا ئداهلا يدنجلا اذه

 .ًاريثك اهتببحأ «يلزيل تببحأ يننإ كل لوقأ

 ؟كتجوز يلزيل تناك له :ةرسفتسم اريف تلأسف

 ةياغ يف تناك ءاهب ًاروخف تنكو اهتببخأ دقل .يتجوز معن -

 .حرملاو .لامجلا

 اذهلو «يلزيل تببحأ «لجأ :لاق مث نيتنثا وأ ةقيقد تمصو

 .كلذ تلعف

 ؟...ينعت :اريف تلاقف

 :لاقو ًاقفاوم هسأر رثرآ كام لارنجلا ّرهف مالكلا نع تفقوتو

 .توملا افش ىلع ًاعيمج نحنو سيل ءنآلا ًاديفم راكنإلا دعي مل
 ىلع ًالتق ربتعُي كلذ نأ دقتعأو «هفتح ىلإ دنومشتير ٌتلسرأ دقل
 !نوناقلاب ًامزتلم ًامئاد تنك يذلا انأو «ةميرج ...بيرغ رمأ .ام وحن

 ءًامدان تسل يننكلو .اهتقو وحنلا اذه ىلع يل ٌدبي مل رمألا نكلو

 ...دعب اميف نكلو ءاهتقو هب تركف ام اذه .ًامامت كلذ قحتسي وهف

 ؟دعب اميف اذام ءًانسح :ساق توصب اريف تلاق

 ال «فرعأ ال :لاقو ًاملأتم ًارئاح ادبو ضومغب هسأر رهف

 تئَمخ دق يلزيل تناك اذإ فرعأ ال .ةفلتخم ءايشألا تراص .فرعأ

 ًائيش اهنع ملعأ تدع ام يننإ كل لوقأ نكلو «كلذ نظأ ال «ًائيش

 مث ءاهيلإ لوصولا عيطتسأ ال ثيح ىلإ ًاديعب تبهذ دقل ؛كلذ دعب
 .ًاديحو ٌتودغو تتام



 !؟ًاديحو :اريف تلاق

 :رثرآ كام لارنجلا لاقف اهتوص ىدص روخصلا تّعّجرو

 .ةياهنلا يتأت امدنع ًاضيأ ةديعس نينوكتس

 !ينعت اذام فرعأ ال :ةذحب تلاقو اريف تضهنف

 .فرعأ انأ «يتلفط اي فرعأ انأ :لاقف

 .ًادبأ ًاثيش مهفت ال «ًائيش فرعت ال تنأ -

 سحي ال هنأ ادبو ةيناث رحبلا ىلإ رثرآ كام لارنجلا رظنف
 !يلزيل :ةغلاب ةموعنو ةقرب لاق مث «هفلخ اهدوجوب

 ھى

 دجو هعارذ لوح هّقلي لبح هعمو تيبلا نم رولب داع امدنع

 رولب لاق .قامعألا ىلإ «لفسألا ىلإ رظني هكرت ثيح غنورتسمرآ
 ؟درابمول ديسلا نيأ :عطقتم سّفنب

 هتايرظن ىدحإ بّرجي بهذ دقل :ةالابمالب غنورتسمرآ لاقف

 .قلق انأ «رولب اي ّيلإ عمتسا .ةقيقد دعب دوعيسو

 .يزيزع اي نوقلق ًاعيمج نحن -

 نكلو ًاعبط :لاقو دفان ربصي ءاوهلا يف هديب روتكدلا حّولف

 .رثرآ كام لارنجلا يف ركفأ انأ .هينعأ ام سيل كلذ

 ؟هنع اذام -



 كيأر امف «نونجم لجر ددصب نحن :ةوسقب غنورتسمرآ لاقف

 ؟رثرآ كرام يف

 ؟لتقلل ةعزن هيدل نأ ينعتأ :ًاككشتم رولب لاقف

 كلذ لوقأ نأ يل يغبني ال :كشلا نم ءيشب غنورتسمرآ لاقف

 ةيلقعلا ضارمألا يف ًاصصختم تسل ًاعبط انأ ...نكلو «لاح ّيأب

 نأ يل َّنستي مل كلذلو «ةضافتساب هعم تثدحت نأ يل قبسي ملو

 .ةيحانلا هذه نم هسردأ

 ...نإ لوقلا

 ةطابر درتسي نمك ًافيفخ ًادهج لذبي وهو غنورتسمرآ هعطاقف

 .مداق درايمول وه اه «هآ .ةريزجلا هذه ىف ئبتخم

 موقأ نأ ًادهاج لواحأس :درابمول لاقو ًادتج لبحلا اوطبرو

 .لبحلا يف ئجافم دش يأ اوبقار .يسفنب ةّمهملاب

 درابمول لوزن نابقاري ًاعم نافقي اناك اميفو نيتنثا وأ ةقيقد دعبو
 ؟كلذك سيلأ .طقلاك ةّمخب طبهي درابمول :رولب لاق

 دق هنأ ّيلإ لّيخُي : غنورتسمرآ لاقف بیرغ ءيش هتوص يف ناك

 .قلستلا ةسرامم هل قبس

 .امير -
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 صخش هنإ :قباسلا شتفملا لاق مث امهنيب ةهينه تمصلا لح

 ؟ركفأ ميف فرعت له !ًامامت بیرغ عون نم

 ؟يف -

 .هيلع ودبي امل ةفلاخم هتقيقح نأ يف -

 ؟ةيحان يأ نم :ككشتب غنورتسمرآ لاقف

 .ًاقالطإ هب قثأ ال ينكلو ‹طبضلاب فرعأ ال :لاق مث رفزف

 .تارماغملاب ةلفاح ةايح شاع هنأ نظأ : غنورتسمرآ لاق

 .هب حوبلا عيطتسي ال امم هتارماغم ضعب نأ نهارأ :رولب لاقف

 كعم ترضحأ دق نوكت نأ لمتحُي له :عبات مث ًاليلق فقوتو

 ؟روتكد اي ًاسّدسم

 اذامل .ال عبطلاب !يهلا اي ؟انأ :لاقو غنورتسمرآ هيلإ قّدحف

 ! ؟ًاسّدسم رضحأ نأ يغبني

 ؟ًادحاو درابمول ديسلا لمحي اذاملو :رولب لاقف

 .ةداع اهنأ نظأ :ًاككشتم غنورتسمرآ لاقف

 عضبل الغشناف لبحلا ّدشنا ةأجفو «ةيوق ةرفز رولب رفز

 تاداع دجوت :رولب لاق .ديدج نم لبحلا ىخترا مث «تاظحل

 اذهو «ةريطخ نكامأ ىلإ ًاسّدسم هعم ذخأي درابمول ديسلا ...تاداعو

 هلعجت ال ةداعلا نكلو «هيلع رابغ ال كلذ لكو «تارشحلل داضملا
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 تاسّدسم نولمحي ال سانلاف ؛انه ىلإ ءايشألا كلت لك هعم رضحي

 .ةداعلا يف تاياورلاو تارماغملا بتك يف الإ مهعم

 نابقري اذخأو اينحنا مث «ةريحب هسأر غنورتسمرآ روتكدلا ره

 ناك هنأ ايري نأ امهعسوب ناكو «ًالماش هثحب ناك .طبهي وهو درابمول

 حسمف «اناك ثيح ىلإ دعصو ًادئاع قّلست مث .ىودج نود ًاثحب
 نوكي نأ نكمي ال ؛صانم ال ءًانسح :لاق مث هنيبج قوف نع قرعلا

 .تيبلا يف الإ
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 ةيجراخلا ينابملا -ًالوأ- اوشتف .ةلوهسب تيبلا شيتفت م

 .هسفن يسيئرلا ىنبملا ىلإ مههابتنا اولّوح مث «هلوح ةليلقلا

 ءيش لك ناكو ءاهوشتفي مل ةّيفخم ةحاسم ّيأ كانه ّقبت

 اوشتف .يفخ ءزج يأ نم لاخ يرصع ءانبلاف ؛ًاطيسبو ًاحضاو

 فرغ يوحي يذلا قباطلا ىلإ اودعص امدنعو ءًالوأ ىضرألا قباطلا

 سوؤك نم ةينيص لمحي جّردلا ةذفان لالخ نم زرجور اودهاش مونلا

 اذه شهدم نئاك :حرمب درابمول بيليف لاقف ةفرشلا ىلإ رئاصعلا

 .للم وأ للك نود هلمع لصاوي هنإ !ديجلا مداخلا

 زرجور :لاقُث نأ بجي قح ةملك :باجعإب غنورتسمرآ لاق

 .لوألا زارطلا نم مداخ

 ةليل ءاشعلا كلذ ؛ةدّيج ةيهاط تناك ًاضيأ هتجوز :رولب لاقف

 .ًارّيمم ناك سمأ
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 ىلع اوعمتجا قئاقد سمخ دعبو «ىلوألا مونلا ةفرغ اولخدو

 ناكم دجوي نکي ملو ءًائبتخم ًادحأ اودجي مل نأ دعب جّردلا سأر

 .دحأ هيف ئبتخي نأ نكمي

 .انه ريغص مّلس ةمث :رولب لاق

 يف مدخلا ةفرغ ىلإ يّدؤي هنإ :غنورتسمرآ روتكدلا لاقف

 .ىلعألا

 ءاملا تاناّرخل لزنملا لخاد ناكم دوجو نم دب ال :رولب لاقف

 .اهريغ دجوي الو ءابتخالل نكامأ لضفأ هذه «كلذ هباش ام وأ

 مهلصي ًاتوص اوعمس «كانه نوفقي اوناك اميفو ءذئدنعو
 مهعيمج اوعمس .مهقوف ةفيفخ مادقأ ةكرح توص ناك .ىلعأ نم
 هعبصإ عفر دقف درابمول امأ ءرولب عارذب غنورتسمرآ كسمأف توصلا
 .اوتصنأ «ءوده :لاقو ًارذحم

 .مهقوف رذحو ةفخب كرحتي صخش «ةيناث توصلا ءاجو

 يتلا ةفرغلا «مونلا ةفرغ نم رداص توصلا اذه :غنورتسمرآ سمهو

 .زرجور ةديسلا ةثج اهيف دجوت

 نأ نكمي ءافتخالل ناكم لضفأ اذه «ًاعبط :ًاسماه رولب ٌدرف
 ردق ءودهلا وجرأ نآلاو .كانه بهذي نأ عقوتي دحأ الف ؛هراتخي

 .ناكمإلا

 ةفرغ باب جراخ ةيناث اوفقوتو جّردلا نيدعاص ةسلخ اوفحز

 .نآلا :رولب



 ...و نارخآلا نالجرلا هعبتي لخادلل ًاعفدنم ةوقب بابلا حتفو

 نم ةموك لمحي ةفرغلا يف زرجور ناك ؛نيهودشم ةئالثلا فقوو

 !هيدي نيب سبالملا

 ال

 ؛زرجور اي فسأن :لاقف هشأج ةطابر داعتسا نم لوأ رولب ناك

 تنك ؛ةداسلا اهيأ فسآ انأ :زرجور لاقف همالك نع فقوتو

 فرغ ىدحإ تذخأ اذإ نوعنامت ال مكنأ دقتعأ .يئايشأ لقنأ طقف

 .ةفرغ رغصأ .طسوألا قباطلا يف ةيلاخلا فويضلا

 .لضفت «عبطلاب

 لاقو «ريرسلا ىلع ةءالملاب ىطغملا دسجلا ىلإ رظنلا بّتجتو

 .يديس اي ًاركش :زرجور

 ىلإ جّردلا لزنو هتعتمأب ناتلّمحم هاديو ةفرغلا نم جرخ مث

 رظنو ةءالملا عفرف ريرسلا ىلإ غنورتسمرآ كّرحتو ‹طسوألا قباطلا

 كلت يف فوخ اههجو يف نکي مل .ةتيملا ةأرملل ئداهلا هجولا ىلإ

 ىتمتأ : غنورتسمرآ لاقف «تاريبعتلا نم ًايلاخ اههجو ناك لب ةظحللا

 .اهتطاعت يتلا ةداملا عون ةفرعم ّدوأ ؛انه يعم يتاودأ تناك ول

 .ةقهملا هذه نم هتننل :لاقو نيّرخآلا نيلجرلا ىلإ تفتلا مث
 .ًائيش دجن نل اننأب ساسحأ يدل
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 لجرلا كلذ :لاقو ةضفخنم راجم ةحتف ءاطغ جلاعي رولب ناك

 هعمسي ملو ةقيدحلا يف هانيأر نيتقيقد وأ ةقيقد لبق «ةعرسب كرحتي

 ًابيرغ ًاصخش نأ دقتعن انلعج ام وه اذه نأ دقتعأ :درابمول لاق
 ش .ةفرغلا هذه ىف انه كرحتي

 هبيج نم درابمول جرخأف ملظم فيوجت يف رولب ىفتخاو
 نوفقي ةثالثلا لاجرلا ناك قئاقد سمخ دعبو «هعبتو ًايودي ًاحابصم

 مهسبالم تناكو «ضعب ىلإ مهضعب رظني يولع جرد سأر ىلع
 .ةحلاك مههوجو تناكو « بكانعلا طويخ اهب تقلع دقو ةخسّتم

 !ةينامثلا مه مهاوس دحأ ةريزجلا ىلع نكي مل

 هن ¥ #
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 عساتلا لصفلا

 تأ

 انعنص «تقولا لاوط نيئطخم انك دقل :ءطبب درابمول لاق

 .ةافو يتثداح عوقو فداصت دّرجمل لايخلاو مهولا نم ًاسوباك

 نع ًائيش فرعأو بيبط انأف ؛ءيش لك نع رظنلا ضغب ةمئاق ةيرظنلا

 نكمي يذلا عونلا نم نكي مل نوتسرام ينوتنأو ءراحتنالا تالاح

 .رحتني نأ

 ؟ًاثداح ناك هنأب ضارتفالا عيطتسن الأ :ًاككشتم درابمول لاقف

 !ثداوحلا نم ةبيجع هيعون هذه :لاقو عنتقم ريغ رولب رفز

 ...ةأرملا كلت صوصخب :رولب لاق مث ةهرب ثيدحلا فقوت

 ؟زرجور ةديسلا :درابمول هلأسف ثيدحلا نع فقوتو

 ؟ًاثداح ناك امبر اهتوم نأ اهل ةبسنلاب لمتحي الأ «معن -
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 ؟كلذ فيكو !ًاثداح :درابمول بيليف لاقف

 ةرمح ٌدشأ دروتملا ههجو حبصأو فيفخ جّرح رولب ىلع ادب

 ًاجالع تنأ اهتيطعأ دقل «يزيزع اي رظنا :ًابيرقت يعو الب لاقو
 ؟كلذك سيلأ ءانكسم

 ؟ينعت اذام ؟انكسم ًاجالع :لاقو بيبطلا هيلإ قدح

 .مونلا ىلع اهدعاسي ًائيش اهتيطعأ كنإ تلق ةيضاملا ةليللا -

 .هنم ررض ال ًانكسم ًاراقع ناك ؛معن «هآ -

 ؟طبضلاب ناك اذام -

 ر و ا يق درع ركام د
 .ًادبأ هنم

 ديرأ ال يننأ -يديس اي- ملعا :لاقو رولب هجو ةرمح تّدتشا

 .ةدئاز ةعرجلا تناك نإ فرعأ نأ ديرأ نكلو «ةقلذحلا

 .ينعت اذام مهفأ ال :بضغب غنورتسمرآ روتكدلا لاقف

 أطخ ٌتبكترا كّلعل ؟كلذك سيلأ «نكمم اذه :رولب لاقف

 .ًانايحأ ثدحت ءايشألا هذه لثمف

 كتركف نإ .ليبقلا اذه نم ًائيش لعفأ مل :ةّدحب غنورتسمرآ لاق

 .ةلوقعم ريغ

 حرتقت كلعل مأ :ةعذالو ةدراب ةربنب فاضأ مث ةظحل فقوتو

 ؟ًادمعتم ةدئاز ةعرج اهتيطعأ ىننأ
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 ديرن ال نحن :ّىلإ اتصنت نأ وجرأ :ةعرسب درابمول بيليف لاقف

 .تاماهتالا قشارتب أدبن ال انوعد .انلوقع دقفن نأ

 .أطخ بكترا امبر بيبطلا نأ هتلق ام لك :ةأجف رولب لاق

 وهو لاقو ماستبالا ىلع هسفن غنورتسمرآ روتكدلا مغرأ

 باكترا فرت نوكلمي ال ءابطألا :ةيساق ةماستباب هنانسأ نع فشكي

 .يقيدص اي هذهك ءاطخأ

 أطخ لوأ كلذ نكي مل :ىنعم تاذ ةجهلو ٌورتب رولب لاقف

 .ليجستلا كلذ ىف ليق امب انذخأ اذإ ...كل

 ًاهجوم بضغو ةعرسب درابمول لاقو غنورتسمرآ هجو بحشف
 نحن ؟ًايئادع كسفن لعجت نأ نم ةركفلا ام :رولب ىلإ ثيدحلا

 نيميلا ةياكح نع اذام .ًاعم نماضتن نأ انيلعو دحاو براق يف ًاعيمج

 ؟كل ةهّجوملا ةفيطللا بذاكلا

 لاقو هيدي اتضبق تّرّوكت دقو مامألا ىلإ ةوطخ رولب اطخف

 نأ ديرأ ءايشأ كلانه نكلو -درابمول ديس اي- يتاكسإ لواحت نأ

 .كنع ءايشألا هذه دحأو ءاهفرعأ

 ؟ينع :لاقو درابمول ابجاح عفترا

 انه ىلإ ًاسّدسم كعم ترضحأ اذامل فرعأ نأ ّدوأ ءمعن -
 .ةيّدو ةيعامتجا ةرايز يف مداق تنأو

 ؟كلذك سيلأ «فرعت نأ دوت :درابمول لاقف
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 .ودبت امك ًاهوتعم

 ؟سّدسملا نع اذام نآلاو «زئاج اذه -

 .تالكشم ثودح تعقوت ينأل هترضحأ :لاقو درابمول مستبا

 .سمأ ةليل كلذ انل لمت مل :لاقو ًاككشتم تم رولب مستباف

 تنك دقف نذإ :ًالئاق همالك رولب لصاوف هسأر درابمول ّره

 اتع رمألا يفخت

 .معن ءام ةقيرطب :درابمول لاق

 .نآلا انربخأو لضفت «ًانسح -

 ىلإ ٌتيعُد ينأب ًاعيمج مكل تيحوأ دقل :ءطبب درابمول لاقف

 م نكي مل كلا كلو م 0

 يل نإ لاقو E ا و لا

 .ةبعصلا فقاوملا يف فرصتلا نسحُي لجرك ةنسح ةعمس

 ؟اذام مث ءًانسح :ًالئاق دفان ربصب رولب هّتحتساف

 .كلانه ام لك اذه :ةمهمهب درابمول لاق
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 وأ لبقأ نأ ّيلع ناكو .ةراحملاك همف قبطأ دقل ؛لعفي مل ال -

 ضرعلا تلبق دقف ًاسلفم تنك يننألو «هتاملك هذه تناك «ضفرأ

 ا ا

 ا رم سلب تدل كلنا نا كنج ىذا

 .ءيشب

 ؟نآلا فلتخا كريكفت نكلو :ًارخاس غنورتسمرآ روتكدلا لاق

 ‹ لجأ :لاقو تلضصتو ههجو سبعو درابمول حمالم تريغتف ا

 لا تالا كلن .مكعم هسفن براقلا يف يننأ دقتعأ انأ نآلا

ETوترا اصر  

 .كلذ ىلع مسقأ «ةديصم يف ًاعيمج نحن :ءطبب فاضأو

 راغصلا دونجلا ليثامت ءافتخا «نوتسرام ينوتو زرجور ةديسلا توم

 يف ةحضاو نيوأ ديسلا دي نإ «معت «معن .ماعطلا ةلواط قوف نم

 !؟هسفن نيوأ ديسلا دغولا كلذ نيأ نكلو «عوضوملا

 .ءادغلا ىلإ ًايعاد ىلفسلا قباطلا ىف سرجلا قد ذئدنع
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 ىأر نيحو «ماعطلا ةفرغ باب بناج ىلإ ًافقاو زرجور ناك
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 لاقو نيتنثا وأ ةوطخ مامألا ىلإ اطخ جّردلا نولزني ةثالثلا لاجرلا

 ًايضرم ّدَعملا ماعطلا نوكي نأ لمآ :قلقلا هبوشي ضيفخ توصب

 انیدلو ءاطاطبلا ضعب ٌتقلس دقو درابلا محللا نم حئارش انيدل كل

 .ةبلعملا هكاوفلا ضعبو نبج ًاضيأ

 .ةديج نؤملاف نذإ .كلذ لكب سأب ال :درابمول لاق

 ةبّلعملا ةمعطألا نم ريثكلا انه دجوي ؛يديس اي ريفو ماعطلا -

 ةريزج يف -يديس اي- يرورض اذه .ًاديج ةءولمم موحللا ةجالثو

 .ةليوط ةرتف لحاسلا نع ءرملا اهيف عطقني دق

 ةثالثلا لاجرلا عبتي وهو زرجور مغمغو ءًاقفاوم درابمول أموأ

 رضحي مل توكاران ديرف نأل قلقلا ينيرتعي :ماعطلا ةفرغ لخاد ىلإ

 .بيرغ ظح ءوس هنإ لوقي نأ ءرملل نكمي .مويلا انه

 ليج فصو اذه « بیرغ ظح ءوس ‹ لجأ :درابمول لاق

 .ةلاحلل

 فوصلا نم ةفل تطقسأ دق تناكو ةفرغلا تنرب ةسنآلا تلخد

 اهدعقم ذخأت تناك اميفو «ديدج نم طيخلا فل ديعت تذخأو اهّوتل

 ًادج ةيوق حيرلا تحبصأ «رّيغتي سقطلا :ةلئاق تّقَّلع ةدئاملا ىلإ
 .ليخلاك رحبلا حطس ألمت ءاضيبلا جاومألاو

 هينئيعب لاجو ةنزتم ةئيطب تاوطخب فيرغراو يضاقلا لخدو

 هيبجاح تحت نم ةعيرس تارظنب ةدئاملا لوح نيسلاجلا ةّيقب ةّيقب ىلع

 .طاشنلاب ًامعفم ًاحابص متيضق مكتظأ :لاق مث نيفيثكلا

 تلخد مث «ثبخلا ضعب اهبوشي جاهتبا ةنر هتوص يف ناك
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 مل مكنأ لمآ :اهسافنأ طقتلت يهو تلاقف لجع ىلع نروثيالك اريف

 مل لارنجلا ؛رضحي نم رخآ تسل تنأ :تنرب يليمإ تلاقف

 .دعب تأي

 له :تنرب ةسنآلا ًابطاخم زرجور لاقف ةلواطلا لوح اوسلج

 ؟نيرظتنتس مأ يتديس اي نيثدبتس

 الو ءرحبلا فرط ىلع سلجي رثرآ كام لارنجلا :اريف تلاقف

 .لاح ةيأ ىلع كانه سرجلا عامس هعسوب نوكي نأ عقوتأ

 ّدح ىلإ ةبارغب فرصتي هنأ دقتعأ :تفاضأ مث ًاليلق تّدّدرتو

 .مويلا اذه ام

 .زهاج ءادغلا نأ هربخأو بهذأس :ةعرسب زرجور لاقف

 متنأ اوؤدبا ءانأ بهذأس :لاقو غنورتسمرآ روتكدلا زفقف

 .مكماعط لوانتب

 نيديرتأ :لوقي زرجور توص هفلخ نم عمسو «ةفرغلا رداغو

 ؟يتديس اي ًادراب ًامحل

 تالا

 ىف ةبوعص نودجي ةلواطلا لوح نيسلاجلا ةسمخلا نأ ادب

 مث دتشت حيرلا نم تابه تناك جراخلا يفو «ثيدحلا لدابت

 .ةمداق ةفصاعلا نأ نظأ :تلاقو ًاليلق اريف تشعتراف «ىشالتت
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 باب حتف ديري نم ةجهلب لاقف راوحلا يف هولدب رولب ىلدأو
 لوقي لظ سمأ ثوميالب نم مداقلا راطقلا يف زوجع لجر :ثيدحلا
 زئاجعلا ةراخبلا ةفرعم ينشهدت مك .ةمداق ةفصاع نإ تقولا لوط

 !سقطلاب

 فقوت ةأجفو «موحللا قابطأ عمجي ةدئاملا لوح زرجور راد

 كانه :روعذمو بيرغ توصب لاقو هيدي يف لازت ال قابطألاو
 .يرجي صخش

 ىلع يرجت مادقأ توص .«توصلا عامس عيمجلا عسوب ناك

 مهربخي نأ نود ةظحللا كلت يف ربخلا اوفرع دقو !ةفرشلا لوط

 نورظني اوفقوو مهمادقأ ىلع ًاعيمج اوبثو قّبسم قافتا نودو «دحأ

 كام لارنجلا :لاقو ًاثهال غنورتسمرآ روتكدلا رهظو «بابلا هاجتاب

 ...رثرآ

 !؟تام :اريف تلاقف

 «معن :غنورتسمآ لاقف ءراجفنالاك اريف مف نم ةملكلا تقلطنا

 !تام دقل

 صاخشألا رظنو «ةليوط ةهرب «تمصلا نم ةهرب تداسو

 .هنولوقي ًائيش اودجي نأ نود ضعب ىلإ مهضعب ةعبسلا
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 لَقنُت زوجعلا لجرلا ةثج تناك امنيبو «تهت ةفصاعلا تأدب
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 دعاصت رمهني رطملا ذخأ ذإو «ةعاقلا يف نوفقي ةيقبلا ناك بابلا ربع

 .ةفصاعلا ريئزب ًابوحصم ضرألا ىلع هايملا طقاستل فيفخ توص
 اريف ترادتسا امهلمحب جّردلا نادعصي غنورتسمرآو رولب ناک امنیبو
 قبطو اهوكرت امك تناك .ةروجهملا ماعطلا ةفرغ ىلإ تبهذو ةأجف

 .دحأ هشَسمي مل ةيبناجلا ةلواطلا ىلع ىولحلا

 وأ ةقيقد دعب كانه لازت ال تناكو ...ةلواطلا وحن اريف تطخ

 مث ءاهدوجوب ئجوفف ةفرغلا ىلإ ءودهب زرجور لخد امدنع نيتنثا
 ...ىرأل تئج دقل ...انأ «ةسنآ اي ًاوفع :لاقو هنيع يف لاؤس حال

 ٌقحم تنأ :اريف تلاق اهسفن ىه اهأجاف شجأ لاع توصيو

 !طقف ليثامت ةعبس كانه «كسفنب رظنا ءزرجور اي ًامامت

 تق

 ىرجأو «هريرس ىلع تيبس دق رثرآ كام لارنجلا ةثج تناك

 يضرألا قباطلا ىلإ لزنو ةفرغلا رداغ مث ًاريخأ ًاصحف غنورتسمرآ

 تنرب ةسنآلا تناك .سولجلا ةفرغ يف نيعمتجم نيرخآلا دجوف

 كاشلا راوجب ةفقاو نروثيالك اريف تناك نيح يف فوصلاب لغتشت

 هاديو يسرك ىلع لادتعاب رولب سلجو .طقاستملا رطملا ىلإ رظنت

 فّرطلا يفو «ًاباهذو ةئيج ةفرغلا عرذي درابمول ناكو «هيتبكر ىلع
 هانيعو حيرم يسرك يف فيرغراو يضاقلا سلج ةفرغلا نم رخآلا

 .نيتضمغم فصن

 لاقو ةفرغلا غنورتسمرآ لخد امدنع هيتيع فيرغراو حتف
 ؟عضولا ام «روتكد اي ًانسح :حضاو توصب
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 يأب وأ ةيبلق ةبونب بَصُي مل :لاقو ًادج ًابحاش غنورتسمرآ ادب
 لثامم ءيشب وأ ةوارهب رثرآ كام برص دقل «ليبقلا اذه نم ءيش
 !هسأر ةرخؤم ىلع

 عفترا يضاقلا توص نكلو «روضحلا نيب ةمهمه تّرس

 مت يتلا ةيلعفلا ةادألا تدجو له :ًالثاق ىرخأ ةرم حوضوب

 ؟اهمادختسا

 .ال-

 ؟اهيلإ تلصوت يتلا قئاقحلا نم دكأتم تنأ لهو -

 .ًامامت دكأتم «معت -

 نآلا نحن نيأ فرعن نحن :ءودهب فيرغراو يضاقلا لاق

 .ةظحللا كلت يف فقوملا مامز ىلوتي نم لوح كش دجوي مل

 يف هّيسرك يف ًاسرغنم مويلا كلذ حابص ىضق دق ناك فيرغراو
 ةدايقلا ىلوتي حبصأ هنكلو «طاشن يأ ةسرامم نع ًاعنتمم ةفرشلا

 سأري ناك .ليوط تقول ةطلسلا ةسرامم ةداع اهحيتت يتلا ةسالسلاب

 .كش نود ةمكحملا

 اذه يسولج ءانثأ يف تنك : ىرخأ ةرم لاقو يضاقلا حنحنت

 يدل نكي ملو «مكتافرصت بقارأ -ةداسلا اهيأ- ةفرشلا يف حابصلا

 نوشتفت متنك ءهيلإ نوعست متنك ام لوح كشلا نم ليلقلا ىوس

 .لوهجم لتاق نع ًاثحب ةريزجلا
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 .يديس اي ًامامت حيحص اذه :درابمول بيليف لاقف

 انأ تلصوت يتلا اهتاذ ةجيتنلا ىلإ متلصو دقلو :يضاقلا عبات

 مل زرجور ةديسلاو نوتسرام ينوتنأ توم نأ يهو ‹كش نود اهيلإ

 نّيعم جاتنتسا ىلإ متلصوت مكنأ امك «راحتنا وأ ثداح ةجيتن نكي

 .ديكأتلاب ةريزجلا هذه ىلإ انجاردتسا نم نيوأ ديسلا دصق لوح

 !هوتعم نونجم لجرلا اذه :شجأ توصب رولب لاقف

 ىلع رؤي داكلاب هنكلو «ًابيرقت دّكؤم اذه :لاقو يضاقلا لعسف
 .انتايح ذاقنإ وه نآلا يسيئرلا انمامتها .عوضوملا

 «ةريزجلا يف دحأ دجوي ال :جذدهتم توصب غنورتسمرآ لاق

 .ةريزجلا يف دحأ ال هنأ مكل دكؤأ

 :هدصقت يذلا ىنعملاب :فطلب لاقو هنقذ ىلع يضاقلا حسمف

 «حابصلا اذه ركبم تقو يف جاتنتسالا اذه ىلإ ٌتلصوت دقل .معن

 يننكل «یودج نود يهتنيس مكثحب نإ مكل لوقأ نأ يعسوب ناكو
 مدختسنلو) نيوأ ديسلا نإ لئاقلا يأرلا ةّدشب ىتبتأ -كلذ عم-

 يهو الأ ءةرّيحملا ةلأسملا كلت يف رظنلا اًنعمأ اذإو ءدكؤم

 نينّيعم صاخشأ ٌّقحب ءاضقلا مكح ذافنإ -ناصقن وأ ةدايز نود-

 ةدحاو ةقيرط دجوت هنأ دجنسف «نوناقلا اهتبثي ال مئارج مهباكترال

 الإ ةريزجلا ىلع نوكي نأ نكمي ال نيوأ ديسلا .ةطخلا هذه ذيفنتل
 .اّنم ًادحاو نوكي نأ يهو «ةداسلا اهيأ ةدحاو ةقي
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 !ال ال ہال !ىهلإ اي :ّنثت تناك ول امك اريف تخرص

 سيل «ةباشلا ةديسلا ىتزيزع :لاقو ةداح ةرظنب ىضاقلا اهقمرف

 «ًالتاق ًارطخ هجاون ًاعيمج نحن .قئاقحلا ةهجاوم ضفر تقو اذه

 صاخشألا نيب نم .اننيب نم نوكي نم فرعن الو نيوأ وه اندحأ
 ىنوتنأ . مهتءارب تّدكأت ةثالث ةريزجلا هذه ىلإ اوتأ نيذلا ةرشعلا

 ةرئاد جراخ اوحبصأ رثرآ كام لارنجلاو زرجور ةديسلاو نوتسرام

 هوعدأس دحاو ةعبسلا ءالؤه نيب نمو ءاّنم ةعبس ىقب .كشلا

 .«فّيزملا ريغصلا يدنجلا»

 اج ملكا عينا س ا هرح سولو تان
 ؟يأرلا يننوقفاوت

 ىلع كنأ دقتعأ ينكلو «لايخلاك ءيش اذه : غنورتسمرآ لاقف

 .یح

 ةركف ّيدلف ينومتلأس اذإو «كلذ يف كش ال :رولب لاقو

 .ًادج ةديج

 :ءودهب لاقو هدي نم ةراشإب هفقوأ فيرغراو يضاقلا نكلو

 ًاعيمج اننأ نم دكأتلا وه نآلا هديرأ ام لك .دعب اميف كلذ ىلإ لصنس

 .قئاقحلا لوح نوقفتم

 :فوصلا ةكايحب لغتشت لازت ال يهو تنرب يليمإ تلاق

 .ناطيش هكلمتي اندحأ نأ قفاوأ انأ «ةيقطنم ودبت كتيرظن
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 .عيطتسأ ال «قّدصأ نأ عيطتسأ ال :اريف تمغمغو

 ؟درابمول اي كنع اذامو :فيرغراو لاقف

 .ًامامت كقفاوأ «يديس اي كقفاوأ -

 .ةلدألا صحفن انوعد نآلا :لاقو حايتراب هسأرب يضاقلا أموأف

 ام كيدل نأ دقتعأ ؟نّيعم صخش يف هابتشالل ببس نم له :ةيادب

 .رولب ديس اي هلوقت

 لقي مل وهو «سّدسم هعم درابمول :لاقو ةبوعصب رولب سفنت

 .كلذب فرتعا دقو «سمأ ةليل ةقيقحلا

 حرشأ نأ لضفألا نم نأ دقتعأ :لاقو ءازهتساب درابمول مستباف

 .ةيناث رمألا

 رولب لاقف مكحمو زًّجوم لكشب ةصقلا ًادراس عوضوملا حرشو

 ١ .كتياور زّرعي ام دجوي ال ؟تاتابثإ نم كيدل اذام :ةذحب

 انيدل سيل ؛عضولا اذه يف ًاعيمج نحن :لاقو يضاقلا لعسف

 .ظحلا ءوسل انمالك ىوس ليلد نم

 بعوتسا نم مكنيب سيل :فاضأو ًاليلق مامألا ىلإ ىنحنا مث
 بولسأ دجوي هنأ يبأر يفو «نآلا ىتح هيف نحن يذلا فقوملا ةبارغ

 ىلع ءانب كشلا نم دحأ داعبتسا اننكمي له .هب ذخألا نكمي دحاو

 ؟انيدل ةدوجوملا ةلدألا

 «فورعم ٌّينهم لجر انأ : ةعرسب غنورتسمرآ روتكدلا لاقف

 ...هابتشا عضوم نوكأ دق يننأ ةركف دّرجمو
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 ثدحتملا فقوأف ىرخأ ةرم هديب فيرغراو يضاقلا راشأف

 لجر ًاضيأ انأ :حضاولا ئداهلا هتوصب لاقو همالك نم ءاهتنالا لبق

 ءاّبطألا ضعب :ىديسا اي ايش تبكي تب ثي ال اذه نكلو ًادتج فورعم

 .نونجلاب اوبيصأ ةاضقلاو

 .ةطرش لاجر كلذكو :ًالمكم لاقو رولب ىلإ رظن مث

 .كلذ نم

 يتلا ةعذاللا ةيرخسلا ةربنب لاقو يضاقلا ابجاح عفتراف

 تاعزن ٌنهيدل تسيل ءاسنلا نأ دكؤت كنأ اذه نم مهفأ له :اهديجي

 ؟ةيمارجإ

 ًالامتحا اذه ودبي نكلو ءال عبطلاب :ًاقياضتم درابمول لاقف

 7 ًابص

 توصلا سفنب فيرغراو يضاقلا لاقف همالك نع فقوتو

 ةرداق ةأرما يأ نأ -غنورتسمرآ روتكد اي- دقتعأ :عذاللا ئداهلا

 .رثرآ كام نيكسملا تلتق ىتلا كلتك ةبرض هيجوت ىلع ًايدسج

 ةبسانم ةادأ اهل ترفوت اذإ ًامامت عيطتست :ءودهب بيبطلا لاقف

 .كلذ وحن وأ ةوارهك

 ؟ةوقلا يف ًاطرفم ًامادختسا اذه بلطتي له -

 .ًادبأ ال -

 :لاقو ةافحلسلا قنعب ةهيبشلا هقنع فيرغراو يضاقلا ىول
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 ةلهس هذهو «ةيبط ريقاقع مادختسا نع اتجتن نايرخألا ةافولا اتثداح

 .لادج نود ةيدسج ةردق ىندأ ةيدل صخش ّيأ ةطساوب ذيفنتلا

 !يذهت كنأ دقتعأ :بضغب اريف تحاصف

 ةدرابلا ةرظنلا تناكو «اهيلع اتّرقتسا ىتح ءطبب هانيع تكرحتف

 رظني هنإ" :اهسفنل اريف تلاقف «سانلا مييقت ىلع ًاديج داتعا لجرل

 تلاقف ةيقيقح ةشهدب ةركفلا اهتتاو مث ٠"...و «لاثمك ...ك طقف ىلإ

 !ًاريثك ينبحي ال وهو :اهسفنل

 حبك يلواح «ةزيزعلا ةباشلا يتديس :ةنزتم ةربنب يضاقلا لاق

 .كمهتأ ال انأ .كرعاشم

 ال نأ -تنرب ةسنآ اي- لمآ :لاقو تنرب ةسنآلل ىنحنا مث

 ةضرع نوكن نأ يف نوواستم ًاعيمج اننأ ىلع يرارصإب كقياضأ
 .هابتشالل

 اهسأر عفرت نأ نود تلاقو «فوصلا كيحت تنرب يليمإ تناك

 كيهان «ناسنإلا ينب نم صخش لتقب يماهتا ةركف نإ :دراب توصبو

 فرعي نم لكل -عبطلاب- ًامامت ةفيخس ةركف «صاخشأ ةثالث لتق نع

 انضعب ءابرغ ًاعيمج اننأ ةقيقح رّدقأ ينكلو .يتيصخش ڈ ةعيبط نع ًائيش
 ةلدأ نود دحأ ءانئتسا نكمي ال هذهك فورظ يف هنأو ‹ضعبل ةيسنلاب

 .ةيفاو

 ىلع دحأ ءانئتسا نكمي ال ؛نوقفتم نحنف نذإ :يضاقلا لاق

 .طقف زكرملا وأ ةيصخشلا ساسأ

 ؟زرجور نع اذامو :درابمول لاقف
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 ؟هنع اذامو :هانيع فرطت نأ نود هيلإ رظني يهو يضاقلا لاقف

 .ًامامت ىنثتسم زرجور نأ يبأر يف ءًاتسح :درابمول لاق

 ؟ساسأ يأ ىلع ؟ًاقح :فيرغراو يضاقلا لاقف

 هتجوز ًايناثو «ءاكذلا نم ريثكلا هيدل سيل ًالوأ :درابمول لاق

 .اياحضلا ىدحإ تناك

 اهيأ- يتمدخ مايأ يف :لاقو ىرخأ ةرم يضاقلا ابجاح عفتراف

 «مهتاجوز لتقب نومهم نوديدع صاخشأ يمامأ فقو -باشلا

 لقنل لب ءًامامت لّمتحم تاجوزلا لتق نإ ءًامامت قفاوم انأ -
 نأ يننكمي .تاذلاب عونلا اذه سيل نكلو «ًايعيبط نوكي داكي هنإ

 «هرمأ حضفتو راهنت نأ ىشخي ناك هنأل هتجوز لتق زرجور نأ قّدصأ

 رغصأ ةليمج ةأرماب طابترالا ديري هنأل وأ ءاهبحي دعي مل هنأل وأ
 هوتعملا نيوأ ديسلا وه نوكي نأ لمتحملا نم ىرأ ال نكلو ...ًانس

 .ًاعم اهابكترا ةميرجل وه هتجوزب ًاءدب نونجم لدع قاقحإ ديريو

 .ليلدك ةيعامس ةداهش ضرتفت تنأ :فيرغراو يضاقلا لاقف

 دقو ءامهتمدختسم لتقل ارمآت هتجوزو زرجور نأ فرعن ال نحن

 يذلا عضولا سفنب زرجور ودبي يكل تليق ةبذاك ةدافإ كلت نوكت

 ةقيقح نع ًاجتان سمأ ةليل زرجور ةديسلا رعذ ناك امبر .هيف نحن
 .نونجلا نم سم هباصأ اهجوز نأ اهكاردإ

 الو اّنم دحاو نيوأ ؛ءاشت امك رمألا ذخ ًائسح :درابمول لاق

 1 .لامتحالا اذهل نولّمؤم انعيمجو « ینئتسم دحأ
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 هنأ ىه اهيلع زيكرتلا ديرأ ىتلا ةطقنلا :فيرغراو ىضاقلا لاق

 زكرملا وأ ةيصخشلا ابا لغ تاءانثتسا ةيأب ؛ حامسلا مدع بجي

 ءانثتسا لامتحا ىدم وه هيف ثحبلا نآلا انيلع نّيعتي ام .ةيلامتحالا وأ

 له :طسبأ ةرابعب . ا ل

 ينوتنأل دينايسلا عضو دق نوكي نأ لّمتحُي ال رثكأ وأ صخش اننيب

 هيدل نكت مل وأ «زرجور ةديسلل ةدئاز مّونم ةعرج وأ «نوتسرام

 ؟رثرآ كام لارنجلا تلتق يتلا ةبرضلا هيجوتل ةصرف

 مامألا ىلإ همسجب ىنحناو ًامهجتم ناك يذلا رولب هجو ءاضأف
 بلص وه اذه «يديس اي فورحلا ىلع طاقنلا عضت تنأ نآلا :لاقو

 دقتعأ ال نوتسرامل ةبسنلاب .نآلا هتاليصفت يف لخدنلو عوضوملا

 او اک ت و .ءيش يأ ةفاضإ ناكمإلاب نأ

 «ةريخألا ةرملل اهألمي نأ لبق هسأك يف ًائيش هل سد دق جراخلا نم

 ةلوهسب كلذ لعف هعسوب ناك ةفرغلا لخاد نم ًاصخش نأ عقاولاو

 نكلو ءال مأ ذئدنع ةفرغلا لخاد زرجور ناك اذإ ام ركذأ ال انأ .ربكأ

 .كلذ هعسوب ناك نيرخآلا نحن اتم صخش ّيأ

 ةديسلا ةأرملا كلت ًالثم ذخ نآلاو :عبات مث ةظحل فقوتو

 «بيبطلاو اهجوز مه اهب قلعتي اميف زربألا صاخشألا ءزرجور

 .ةلوهس لكب رمألا ذيفنت هعسوب ناك امهالكو

 ؛ جبتحأ انأ :لاقو ًافجترم هيمدق ىلع ًافقاو غنورتسمرآ ضفتناف

 ةأرملا كلتل اهتيطعأ يتلا ةعرجلا نأ مسقأ .ًادبأ هل ساسأ ال مالك اذه

 ...لا ةياغ يف تناك

 روتكد :ةرينلا ضفخنم بيهم بضاغ توصب يضاقلا لاقف

 ! غنورتسمرآ
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 ضفخنملا هتوصب يضاقلا عباتو هترابع غنورتسمرآ لمكي ملف
 ب ال هنأ فرتعت نأ كيلع نكلو ءبضغت نأ يعيبطلا نم :ئداهلا

 ةتيمم ةعرج سد امكناكمإب ناك زرجورو تنأ .قئاقحلا ةهجاوم نم

 يتصرف ام .نيرضاحلا ةيقب فقوم ضرعتسنلف نآلاو .ةلوهس لكب

 ؟درابمول ديسلا وأ نروثيالك ةسنآلا وأ رولب شتفملا ةصرف امو ؟انأ

 يأ داعبتسا ناكمإلاب له ؟مسلا عضو يف ءالؤه نم يأ ةصرف ام

 ؟ًايلك اتم

 .كلذ نظأ ال :لاق مث ًاليلق فقوتو

 مكنكمي «ةأرملا كلت نم برتقأ مل انأ :بضغب اريف تلاق

 .كلذ ىلع اومسقت نأ ًاعيمج

 ينفعست د ام ردقب :لاق مث ةظحل فيرغراو يضاقلا رظتناف

 ناك اذإ يحيحصت مكنم وجرأو ‹يلي امك قئاقحلا تناك يتركاذ

 ةطساوب ةكيرألا ىلإ تلمح زرجور ةديسلا :أطخ يأ يمالك يف

 اهيلإ بهذ غنورتسمرآ روتكدلا «درابمول ديسلاو نوتسرام ديسلا

 لوح لاؤس زرب مث ءرئاصعلا راضحإل زرجور لسرأو اهتنياعمل

 ةفرغلا ىلإ ًاعيمج انبهذف وتلل هانعمس دق انك يذلا توصلا ردصم

 ةأرملا عم اهدحو ةفرغلا يف تّيقب يتلا تنرب ةسنآلا ادع ام ةرواجملا

 .يعولا ةدقاف

 :ةلئاق ةكايحلا نع تفقوتو ًاليلق تنرب ةسنآلا اتتجو تّرمحا

 !عيظف اذه

 .ةكيرألا ىلع ةحورطملا ةأرملا ىلع ةينحنم -تنرب ةسنآ اي- تنأ
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 لخد كلذ دعب .طقف قئاقحلا دكؤأ انأ :فيرغراو يضاقلا لاقف

 للا ءاشي ام اهيف عضي نأ هعسوب ناك يتلا تابطرملا هعمو زرجور
 ريصق ةرتفب كلذ دعبو «ةأرملل ريصعلا ىطعأو «ةفرغلا لوخد لبق

 ۴ دوعصلا يف اهتدعاسمب غنورتسمرآ روتكدلاو اهجوز نم لك ماق
 .اتكسُم غنورتسمرآ روتكدلا اهاطعأ كانهو ءاهمون ةفرغ

 عوضوملا نم دعبتسي اذهو « طبضلاب ثدح ام اذه :رولب لاق

 .نروثيالك ةسنآلاو انأو درابمول ديسلاو ىضاقلا

 ةرظنب فيرغراو يضاقلا هامرف ءًاجهتبمو ًايلاع هتوص ناك
 لك انباسح يف عضن نأ بجي ؟حيحص اذه له ؟ًاقح :مغمغو ةدراب

 .ةنكمملا تالامتحالا

 ؟ينعت ام مهفأ ال :لاقو رولب هيلإ رظنف

 ةديسلا تناك ىلعألا يف اهتفرغ يف :فيرغراو يضاقلا لاقف

 بيبطلا هايإ اهاطعأ يذلا نكسُملا ناكو «ريرسلا ىلع ةدّدمم زرجور
 وحن ىلع مونلا بلاغت ةملستسم دقرت تناك .هلوعفم ذخأي أدب دق

 صرق هعمو صخش لخدو ام ةظحل يف قد بابلا نأ ضرفنل .ام
 لهف .اذه لوانت اهنم ديري بيبطلا نإ اهل لاقو «ًالثم ءاود ةعرج وأ

 نودو ةيعاوط لكب ءاودلا كلذ علتبت نل اهنأ ةدحاو ةظحلل نوروصتت

 ؟ددرت

 لاقو «هنيبج بطقو هيمدق عضو رولب لّدبو تمصلا داس

 هنإ مث «ةدحاو ةظحلل ةيضرفلا هذه قّدصأ ال :درابمول بيليف
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 ةافو ةثداح ببسب اهدعب تاعاس ةدعل ةفرغلا هذه رداغ اتم دحأ ال

 .كلذ ىلإ امو نوتسرام

 رداغي نأ (ةدحاو وأ) انم دحاو يأ عسوب ناك :يضاقلا لاق

 .قحال تقو يف (اهتفرغ وأ) هتفرغ

 ديسلا نوكي نأ ا ناك نكلو :ًالئاق درابمول ضرتعاف

 .كانه زرجور

 فيظنتل لزن زرجور ءال :لاقو غنورتسمرآ روتكدلا لملمت

 دعصي نأ صخش ّيأ عسوب ناكو «خبطملاو ماعطلا ةفرغ بيترتو

 .دحأ هاري نأ نود ةأرملا ةفرغ ىلإ

 ةقرغتسم ةأرملا نوكتس -روتكد اي- ديكأتلاب :تنرب ىليمإ تلاق

 .هايإ اهّتيطعأ يذلا نكسملا ريثأت لعفب مونلا يف ذئدنع

 ِتنأف ؛ةئملاب ةئم ًادكؤم سيل اذه نكلو معن بلاغلا يف -
 الإ ةيودألا فلتخمل ىضرملا ةباجتسا ةيفيك ةفرعم نيعيطتست ال

 ةرتف رمت ًانايحأ .ةّرم نم رثكأ ضيرملل ءاودلا تعضو دق تنك اذإ

 ةيساسح ىدم ىلع دمتعي رمألا .هلوعفم نكسملا ذخأي نأ لبق ةليوط
 .تاذلاب ءاودلا كلذل ضيرملا

 «كبساني هنإ ؛روتكد اي كلذ لوقتس تنك ًاعبط :درابمول لاق

 ؟كلذك سيلأ

 نم ةدئاف ال :ًاعطاقم ةيناث درابلا ئداهلا ىضاقلا توص لخدتو

 تباثلا نم هنأ دقتعأ .طقف قئاقحلا عم لماعتلا انيلع :تاماهتالا لدابت

 ةجرد نأ دّيؤأ انأو «ثودحلا لّمتحم مكل هّيفصو يذلاك ًائيش نأ نآلا
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 نأ لّمتحُي نَم ةيصخش ىلع دمتعي كلذ نكلو «ةيلاع تسيل لامتحالا
 نروثيالك ةسنآلا وأ تنرب ةسنآلا روهظف ؛لمعلا كلذب ماق دق نوكي

 انأ يروهظ نأ حيحصو «ةضيرملا ىدل ةشهد ريثي نل هذهك ةّمهم يف
 «لقألا ىلع يداع ريغ ًارمأ نوكيس درابمول ديسلا وأ رولب ديسلا وأ

 .ةيقيقح كوكش ةيأ ريثت نل هذهك ةرايز نأ دقتعأ لازأ ال ينكلو

 ؟كلذ انب يّدؤي نيأو :رولب لاق

 ىهتنمب ودبيو هتفش ىلع تّبري وهو فيرغراو يضاقلا لاق
 انلصوتو ءنآلا ىتح ةيناثلا ةميرجلا يف انثحب دقل :دومجلاو ةوسقلا

 .هابتشالا نم ًامامت اّنم ّيأ داعبتسا نكمي ال هنأ ةقيقح ىلإ

 رثرآ كام لارنجلا توم ىلإ نآلا يتأن :عبات مث ًاليلق فقوتو

 اهيدل وأ هيدل نأ ربتعي نم لك لأسأ فوس .حابصلا اذه ثدح يذلا

 لوقأ يسفن نع انأ .حوضو لكب هتجح انل لوقي نأ بايغ ةجح
 ًاسلاج حابصلا ةرتف تيضق دقل ؛ةدكؤم ةجح ّيدل سيل هنإ ةرشابم

 ىلع تلج .هيف ًاعيمج انرص يذلا ديرفلا عضولا ًالمأتم ةفرشلا يف
 نكلو «سرجلا قد ىتح حابصلا لوط ةفرشلا يف يسركلا كلذ
 ءدحأ نم ًابقارم اهلالخ نكأ مل تارتف يب تّرم يننأ ّيلإ لّيخي

 لارنجلا لتقأف ئطاشلا ىلإ لزنأ نأ تارتفلا هذه لالخ يعسوب ناكو

 مل يتأ ةقيقح معدي ام دجوي الو «سلجأ تنك ثيح ىلإ دوعأو
 دب الو اذه يفكي ال هذهك لاوحأ يفو ءانأ يتملك الإ ةفرشلا رداغأ

 ۰ .تابثإ دوجو نم

 غنورتسمرآ روتكدلاو درابمول ديسلا عم تنك انآ :رولب لاق

 .كلذ ىلع نادهشي امهو «حابصلا لاوط

1١67 



 راضحإل تيبلا ىلإ َتبهذ دقل :غنورتسمرآ روتكدلا لاقف

 .لبح

 «ةرشابم تدعو ةرشابم ٌتبهذ ءاذه لصح ًاعبط :رولب لاق

 .اذه فرعت تنأ

 .ةليوط ةرتف تبغ دقل :غنورتسمرآ لاقف

 ؟غنورتسمرآ روتكد اي ينعت اذام :لاقو رولب هجو ٌرمحا

 .ةليوط ةدمل تبغ كنإ هّتلق ام لك :غنورتسمرآ باجأف

 دجت نأ كنكمي ال ؟كلذك سيلأ «لبحلا دجأ نأ يلع ناك -

 ًاعم امتنك له رولب ديسلا بايغ لالخ :فيرغراو ىضاقلا لاق

 ؟ةداسلا اهيأ

 رداغ دقل عا «ديكأتلاب :ةرارحب غنورتسمرآ باجأف

 تاراشإ لاسرإ لامتحا رابتخا ّدوأ ٌتنك :ًامستبم درابمول لاق

 ةدمل ٌُتبّيغت دقل .كلذل ةطقن لضفأ ةفرعم تدرأو «ربلا ىلإ ةآرمب

 .نيتنثا وأ ةقيقد

 يفكي أتقو نكي مل «حيحص اذه :لاقو ًاقفاوم غنورتسمرآ أموأ

 .كلذ دكؤأ «ةميرج باكترال

 ؟هتعاس ىلإ امكنم يأ رظن له :يضاقلا لاق
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 .اذه اندحأ لعفي مل ًاتسح -

 .ةعاس لمحأ نكأ مل انأ :درابمول بيليف لاق

 .ضماغ ريبعت ناتنثا وأ ةقيقد :ءودهب يضاقلا لاق

 اهنضح يفو ةلدتعم ةئيهب ةسلاجلا ةأرملا ىلإ هسأرب تفتلا مث

 ؟تنرب ةسنآ اي تنأو :لاقو فوصلا لاغشأ

 ةمق ىلإ نروثيالك ةسنآلا عم ٌتيَّشمت دقل :تنرب ةسنآلا تلاقف

 .ةفرشلا يف سمشلا يف تسلج كلذ دعبو «ةريزجلا

 .كانه كتيأر يننأ دقتعأ ال :يضاقلا لاق

 «ةيقرشلا ةهجلا نم تيبلا ةيواز فلخ تنك ؛حيحص اذه -

 .حيرلا بهم نع ًاديعب

 ؟ءادغلا تقو ىتح كانه تسلج لهو -

 .معن -

 ؟نروثيالك ةسنآ اي تنأو -

 تقو يف تنرب ةسنآلا عم تنك :حوضوو ةعرسب اريف تياجأ

 ىلإ تثدحتو تلزن مث «ًاليلق ٌتلّوجت مث «حابصلا اذه نم ركبم
 ...و رثرآ كام لارنجلا

 ؟كلذ ناك ىتم :فيرغراو يضاقلا اهعطاقف

 هنظأ «فرعأ ال :تلاقو ىلوألا ةرملل ةدّدحم ريغ اريف تناك

 .كلذ لبق ناك هّلعل وأ «ةعاس وحنب ءادغلا لبق ناك
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 ؟كلذ لبق مأ هعم انثدحت نأ دعب كلذ ناك له :رولب لأس

 !ًادج ًابيرغ ادب دقل ...دقل «فرعأ ال :اريف تلاق

 ادب فيك :ًارسفتسم يضاقلا لاقف ءاهمسج يف ةشعر تّرسو

 ؟ًابيرغ كل

 «تومن فوس ًاعيمج ائنإ لاق :ضيفخ توصب اريف تلاقف

 .ىنفاخأ دقل ...دقل !ةياهنلا رظتني ناك هنإ لاقو

 ؟كلذ دعب تلعف اذام :لاقو يضاقلا أموأ

 تبهذو ةيناث ٌتجرخ ةرشابم ءادغلا لبقو «تيبلا ىلإ تدع -

 .حابصلا لاوط ةياغلل ةقلق تنك دقل .لزنملا فلخ

 نأ يف كشأ يننأ مغر ء«زرجور يقب :فيرغراو يضاقلا لاق

 .تامولعم نم انيدل عمجت امل ًائيش فيضتس هتدافإ

N= 

 ؛هلوقيل ريثكلا هيدل نكي مل ةمكحملا مامأ زرجور لَم نيح
 لبقو ءءادغلا دادعإو تيبلا لامعأب حابصلا لاوط ًالوغشم ناك

 نم هتعتمأ لقنل بهذ مث ةفرشلا يف تابطرملا ضعب مذق ءادغلا

 ملو حابصلا لالخ ةذفانلا نم رظني مل .ىرخأ ةفرغ ىلإ حطسلا ةفرغ

 هنأب مسقي وهو ءرثرآ كام لارنجلا تومب ةلص هل نوكت دق ًائيش َري

 ةدئاملا دعي ناك امدنع ةيفزخ ليثامت ةينامث ماعطلا ةلواط ىلع ناك

 .ءادغلل
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 حنحنتو ريصق تمص داس هتدافإ نم زرجور ىهتنا امدنع

 فوس :نروثيالك اريفل ًاسماه درابمول مغمغو «فيرغراو يضاقلا

 .نآلا ةيضقلا صخلي

 هذه ثالثلا ةافولا تالاح فورظ يف انققح دقل : يضاقلا لاق

 تسيل اياضقلا ضعب يف ةيلامتحالا نأ نيح يفو ءانعطتسا ام لضفأب

 نأ عيطتسن ال اننأ الإ هابتشا عضوم اوناك نينّيعم صاخشأ حلاص يف

 يتعانق دّكؤأ .دکؤم لكشب ًائيرب هرابتعا نكمي اّنم دحاو يأ نإ لوقن

 مرجم ةفرغلا هذه يف نيدوجوملا ةعبسلا صاخشألا دحأ نأب ةّماتلا

 اذه لوح ليلد انمامأ سيل .حجرألا ىلع لقعلا لتخم وهو «ريطخ

 ثحب وه ةلحرملا هذه يف هلعفن نأ عيطتسن ام لكو «صخشلا

 نكلو «ةدجنلل ًابلط ربلاب لاصتالل اهذاختا اننكمي ىتلا تاءارجإلا
 (سقطلا ةلاح ببسب ًادج لمتحم رمأ وهو) ةدجنلا ترخأت ام اذإ
 ؟انتمالس نامضل اهذاختا عيطتسن يتلا تاءارجإلا امف

 هلوقأ اميف اوركفت نأ مكنم بلطأ :لوقي داع مث ةهينه تمصو
 ّدوأ ءانثألا هذه يف .مكل رطخت دق تاحارتقا ّيأب ينوملعُت نأو ةيانعب

 تناك دقل .سارتحالاو ةظقيلا ةياغ يف نوكيل مكنم ًالك رّذحأ نأ

 هيف نيباترم اونوكي مل هاياحض نأل نآلا ىتح ةلهس مرجملا ةمهم

 اورطاخت ال .ةظحللا هذه ذنم انيف دحاو لك يف كشن نأ انبجاو نكل

 .ّيدل ام لك اذه ءرطخلل نيهبنتم اونوكو ةروص ةيأب

 .ةسلجلا عفرّتس نآلاو :ًاسماه درابمول بيليف مغمغ

 انف نين %
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 رشاعلا لصفلا

 ا

 ؟كلذ قّدصت له :بيليف اريف تلأس

 يفو «سولجلا ةفرغ ةذفان ةفاح ىلع بيليف عم سلجت تناك

 جاجز ّزهت ةّيوق تاّبه بهو رأزت حيرلاو رمهني رطملا ناك جراخلا

 بيجي نأ لبق بناوجلا دحأ ىلإ ًاليلق هسأرب بيليف لام .ذفاونلا

 .معت -

 .ًايقطنم حيحص اذه نكلو «ةباجإلا بعصلا نم :ءطبب لاقف

 !لوقعم

 «ةلوقعم ريغ اهلك ةلأسملا :لاقو درابمول بيليف هجو بطقت
 نوک نيب لؤاستو كش انيدل دعي مل رثرآ كام توم دعب نكلو

 ثالث .ديكأت لكب ةميرج وه لب ءأراحتنا وأ ةميرج عوضوملا

 .نآلا ىتح مئارج
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 روعش يندواري SS اريف تشعتراف

 ةيقيق ةيقيقح نوكت نأ نكمي ال هذهك ءايشأ نأب ًامئاد

 e «فرعأ :مّهفتب لاقف

 .ركابلا حابصلا

 !كلذ ثدحي ول ىنمتأ مك ءهآ -

 e « لجأ :ضيفخ توصب درابمول بيليف لاقف

 نأ انيلع نّيعتي ي ًادعاصف نآلا نمو ءاعم ملحلا اذه يف ًاعيمج نحن

 .ًادج نيظّقيتم نوكن

 ؟نوكي هنظت نمف .مهنم ًادحاو

 كنأ كلذ نم مهفأ له :لاقو ةأجف درابمول بيليف مستباف

 فرعأ انأ «كلذ يف سأب ال ءًانسح ؟تنأو انأ انيّصخش نيدعبتست

 .اريف اي نونجلا نم ًاّسم كب نأ نظأ الو لتاقلا تسل يننأ ًادّتج

 ًانازتا يتايح يف مهب تيقتلا يتاللا تايتفلا رثكأ نم ةدحاو يل نيدبت

 .كلقع ة ةمالس ىلع يتعمسب ةنهارملا يف دّدرتأ الو «لقغ ةحاجرو

 .ًاركش :ةيرخسلا ضعب اهبوشت ةماستباب اريف تلاقف

 ةلماجملا در نيديرت الأ ؟نروثيالك اريف ةسنآ اي اذه ام :لاقف

 ؟يل

 كنأب -ملعت امك- تفرتعا دقل :تلاق مث ةظحل اريف تّدّدرت

 كلذ عمو «صوصخلا هجو ىلع ًاسّدقم ًائيش ناسنإلا ةايح ربتعت ال

1 



 ةلجّجسملا ةلاسرلا ىلمأ يذلا صخشلا كلذ كلّيختأ نأ ىعسوب سيلف

 رثكأ وأ ةدحاو بكترأس تنك ول ؛ًامامت حيحص :درابمول لاقف

 .كلذ نم اهينجأ دق يتلا ةدئافلل طقف كلذ ناكل مئارجلا كلت نم

 انسفنأ دعبتسن نذإ ءًانسح .يتعيبط نم تسيل ةلمجلاب مئارجلا هذه

 ؟نيوأ ديسلا وه مهيأ «نيرخآلا ةسمخلا ءانجسلا انقافر ىلع زكرنو

 .فيرغراو راتخأ ًاقالطإ دس نودو نيمختلا باب نم «ًانسح

 !؟اذامل !فيرغراو :ةشهدب اريف تلاقف

 رود لثم دقل :ىرخأ ةرابعب .مكاحملا ةسائر ىف ةليوط تاونس

 ىلإ يّدؤي عبطلاب اذهو «ماع لك نم ةليوط ًاروهش ميظعلا هّجوملا

 كسمي ناك ول امك ةطلسلا قلطم هسفن ىريف «ةياهنلا يف رورغلا

 ةوطخ وطخيو هلقع طتشي نأ لّمتحملا نمو «توملاو ةايحلا ديلاقمب

 .مظعألا ذمتملاو يضاقلا حبصيل دعبأ

 .نكمم اذه نأ دقتعأ «لجأ :ءطبب اريف تلاق

 ؟نيحشرت نم ؟تنأو :درابمول لاق

 .غنورتسمرآ روتكدلا :ددرت يآ نود اريف تّدرف

 ةبسنلاب ؟نيملعتأ ؟بيبطلا :لاقو ًاتفاخ ًاريفص درابمول قلطأف

 .ةمئاقلا رخآ يف هعضأ انأف يل

 ءمّسلا ببسب اتناك ةافولا تالاح نم ناتلاحف ءال :اريف تلاق

15١ 



 يضاغتلا عيطتست ال كنإ مث .ام دح ىلإ بيبطب ةقالع اهل ةلأسم هذهو

 وه زرجور ةديسلا هتلوانت يذلا دكؤملا ديحولا ءيشلا نأ ةقيقح نع

 .غنورتسمرآ روتكدلا اهل هاطعأ يذلا مّونملا راقعلا كلذ

 .حيحص اذه «لجأ :ًافرتعم درابمول لاق

 تقو يضمّيسف نونجلاب بيبط بيصأ اذإ :اريف تلصاوف

 ًاريثك نولمعي ءابطألاف «هرمأ ىف هابتشالاب سانلا أدبي نأ لبق ليوط

 .داهجإلا مهبيصيو

 لتق هعسوب ناك هنأ يف كشأ ينكلو «لجأ :درابمول بيليف لاق

 هّتكرت يتلا ةريصقلا ةرتفلا كلت لالخ تقو هيدل رفوتي مل ؛رثرآ كام

 ّنأ يف كشأ انأو «ًابايإو ًاباهذ بنرأ ةفخب ىرج دق ناك اذإ الإ ءاهيف
 .داهجإلا تامالع هيلع ودبت نأ نود كلذب مايقلل ةيفاك ةقايل هيدل

 هيدل تناك لب «ةرتفلا كلت يف هتميرج بكتري مل :اريف تلاق

 .دعب اميف ةصرف

 ؟ىتم -

 .ءادغلل لارنجلا وعديل بهذ امدنع -

 هنأ نيدقتعت تنأف نذإ :لاقو ضيفخ توصب ةيناث بيليف رفص

 .ًامامت لوقعم اذه !كاذنيح ةيلمعلا ْذْفَن

 صخشلا هنإ ؟كلذ ىف ةرطاخملا ام :دفان ربصب اريف تلاقف

 ةافولا نأب مسقي نأ هعسوبو ءانه ةّيَبَط تامولعم هيدل يذلا ديحولا

 .كلذ يف هتفلاخم دحأ عيطتسي نلو لقألا ىلع ةعاس لبق تثدح
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 «كنم ةيكذ ةركف هذه ؟نيفرعتأ :لاقو لمأتب بيليف اهيلإ رظنف

 ا

 د

 ىلع هيديب ضبقي وهو زرجور هجو ىلع ةشهدلا تامالع تدب
 ديس اي وه نم :رولب لأسي وهو اهلمحي ناك فيظنتلا دلج نم ةعطق

 ؟وه نم «هتفرعم ّدوأ ام اذه ؟رولب

 .لاؤسلا وه اذه «ىقيدص اي اًح :رولب قباسلا شتفملا هل لاقف

 .يضاقلا هلاق ام اذه ءاّنم ٌدحاو هنإ

 ناطيشلا كلذ وه نم هفرعأ نأ ّدوأ ام اذه ؟وه نم -

 ؟ناسنإ بوث يف يفختملا

 .هتفرعم انعطتسا ول ًاعيمج دون ام اذه :رولب لاق

 .رولب ديس اي ةركف كيدل نكلو :ءاهدلا نم عونب زرجور لاقف

 ؟كلذك سيلأ «ةركف كيدل

 نأ نع ًادج ةديعب اهنكلو «ةركف ّيدل نوكت دق :ءطبب رولب لاق

 تناك اذإ هنأ وه هلوق عيطتسأ ام لکو ءًائطخم نوكأ دق .ةدّكؤم نوكت
 .ءودهلا ديدش صخش ثحبلا روحم صخشلاف ةحيحص يتركف

 .ًاقح ءودهلا ديدش

 :شجأ توصب لاقو هنيبج قوف نم قرعلا زرجور حسم
 .سوباكلا «معن «سوباكلاك اهلك ةلأسملا
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 راكفأ ةيأ تنأ كيدل له :لوضفب هيلإ رظني وهو رولب لاق
 ؟زرجور ديس ای

 «يردأ ال :هسفن شجألا توصلاب لاقو هسأر مداخلا رهف

 ةيأ ّيدل نوكت ال نأ بعرلا دح ىلإ ينفيخي مكو ءآدبأ يردأ ال

 .ةركف
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 ءانه نم جرخن نأ بجي :ًاجاتهم غنورتسمرآ روتكدلا لاق

 ال :لاقو نيخدتلا ةقرغ جراخ لّمأتب رظني فيرغراو يضاقلا ناك
 نم هنإ لوقأ نأ يلع نكلو «ةيّوج داصرأ ريبخ يننأب -عبطلاب- معزأ

 نيرشعو عبرأ لبق انيلإ لوصولا براق يأ عيطتسي نأ ًادج دّعبتسملا

 نوكت نأ يغبني ذئدنع ىتحو ءانقزأمب نوفرعي اوناك ول ىتح ةعاس

 ش .تأده دق حيرلا

 هذه يفو :ًاهّوأتم لاقو هيدي نيب هسأر غنورتسمرآ روتكدلا ىقلأ

 ؟كلذك سيلأ ءانشارف يف ًاعيمج لتقث دق ءانثألا

 ذاختا ىلع مّمصم انأ .كلذ انل ثدحي ال نأ لمآ :يضاقلا لاق

 .ليبقلا اذه نم ءيش ثودح عنمل ةنكمملا تاطايتحالا لك

 ريغص باش هيلع نوكي دق اّمم ةايحلاب ًاثبشت دش ناك امبر يضاقلاك
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 اذ وه اه .هلمع تاونس لالخ هتدوار املاط ةقيقح ىهو «نسلا

 .هتايح ىلع ظافحلاب ًاكسمت

 !انشارف ىف لّتَقُت :هسفن ثّدحي وهو فيرغراو يضاقلا ركف
 ةطيسب ةيلقع «هفات لكشب نوركفي «نوهباشتم ًاعيمج ءابطألا ءالؤه
 اات

 .نآلا ىتح اياحض ثالث دجوي هنأ ركذت :بيبطلا لاق

 اونوكي مل مهنأ ًاضيأ ركذتت نأ كيلع نكلو ءديكأتلاب -
 .انرذح انذخأ دقف نحن اَمأ «موجهلل نيّدعتسم

 ًالجاع ؟لعفن نأ عيطتسن اذام :ةرارمب غنورتسمرآ روتكدلا لاق
 ...ًالجآ وأ

 ةّدع لعفن نأ انعسوب نأ دقتعأ :فيرغراو يضاقلا لاقف
 .ءايشأ

 .لتاقلا نوكي دق نّمع ةركف ةيأ انيدل سيل : غنورتسمرآ لاق

 ىلع قفاوأ نأ عيطتسأ ال ؟يردتأ :لاقو هنقذ يضاقلا حسمف

 .ًامامت كلوق

 ًايقيقح ًاليلد ينعت تنك اذإ :رذحب فيرغراو يضاقلا لاق
 نم ءىش يدل سيل هنأب كل فرتعأف مكاحملا هبلطت يذلا كلذك
 ًادحاو ًاصخش نأ ثادحألا ةعجارم دنع يل ودبي نكلو «كلذ

110 



 .كلذ دقتعأ «معن .حوضوب هيلإ ةراشإلا نكمي تاذلاب

 -غ-

 تبهذو اهباتك تذخأو اهتفرغ ىلإ تنرب ةسنآلا تّدعص

 ليلق دعب ًابناج هتعضو مث باتكلا تحتف .ةذفانلا راوج ىلإ سلجتل

 اهجاردأ دحأ نم تجرخأف ءةنيزلا ةلواط ىلإ تّهجتاو ددرتلا نم

 دوما نوب افلعم اريغص تاظوحلم رد

 لارنجلا «عيظف ثداح عقو :بتكت تذخأو رتفدلا تحتف مث

 ًالوتقم تام «(نوسرفکام يسليإب جوزتم همع نبا) تام رثرآ كام

 «ةيمهألا ةياغ يف ةملك يضاقلا انيلع ىقلأ ءادغلا دعب .كش نود

 هكلمتي اّنم ًادحاو نأ ينعي اذهو ءاّنم دحاو لتاقلا نأب عنتقم وهو

 مهنإ ؟نوكي هارث نم نكلو «لبق نم كلذ يل رطخ دقل .ناطيش
 .فرعت يتلا ةديحولا انأو «لاؤسلا اذه مهسفنأ نولأسي ًاعيمج

 اهانيع تحبصأ .ةكرح نود تقولا ضعبل كانه تسلج

 ءاهعباصأ نيب حجرأتي ملقلا ذخأو «ةواشغ امهيلع تنارو نيتضماغ

 .روليات سيرتايب يه ةلتاقلا :ةّزتهم ةرثعبم فرحأب تبتك مث

 ىلإ ترظنو ةظقيتسم تضفتنا ةأجفو ...و اهينيع تقلغأ مث

 ةريخألا ةلمجلل ةزوزهملا فرحألا تبطشف ةبضاغ ةشهدبو «رتفدلا

 يننأ دب ال !؟انأ ؟اذه تبتك يتلا انأ له :ضفخنم توصب تلاقو

 .نونجلا ىلإ يقيرط يف
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 تم

 «لزنملا ناردج ىلع حيرلا ليوع ددرتو ةفصاعلا تدذتشا

 مخی روتفلاو نيعمتجم اوسلج .سولجلا ةفرغ يف عيمجلا ناكو

 ًالماح زرجور لخد مث .ًاضعب بقاري مهضعب ناك ةسلخو «مهيلع
 اذه ؟رئاتسلا لدسأ له :زرجور لأسو «ًاعيمج اوهبتناف ياشلا ةينيص

 .ةجهبلا نم ًائيش يفضي فوس
 ءاوضألا ترينأو رئاتسلا تّلدسأ دقف ًالوبَق هحارتقا ىقال ذإو

 نأ نوري اوناكو .لالظلا ضعب ترسحناو ةجهب رثكأ ةفرغلا تدبف

 وأ ةدجنلاب ام صخش مهيتأيسو يلاتلا مويلا يف يهتنتس ةفصاعلا

 .براقلا يتأي

 ؟تنرب ةسنآ اي ياشلا تببص اله :نروثيالك اريف تلاق

 نإ ؛كلذب تنأ يموق «يتزيزع اي ال :ةريبكلا ةأرملا تلاقف

 يذلا ّيدامرلا فوصلا نم نيتفل ٌثدقف دقو ءًادج ليقث ياشلا قيربإ
 .جعزم رمأ اذهو هب لغتشأ

 توص الع ام ناعرسو «ياشلا ةلواط ىلإ اريف تطخ

 لاقف «ةيعيبط ءاوجألا تداعو ةيفزخلا يناوألل ةجهبملا ةعقرقلا

 ّيمويلا رهظلا دعب ياشب انل هللا كراب «ياشلا :حرمب درابمول بيليف

 .داتعملا

 «ةفيرط ةصق غنورتسمرآ روتكدلا ىورو «رولب هل باجتساو
 هبرشي لبقأ دقف ةداع ياشلا هركي ناك يذلا فيرغراو يضاقلا امأ

 لاقو ًاقلق ررجور لخد ءاخرتسالا نم وجلا اذه يف .ناسحتساب
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 له نكلو «يديس اي ًاوفع :هنيعب ًادحأ بطاخي نأ نودو ةيبصعب
 ؟مامحلا ةراتسل ثدح اذام مكنم يأ فرعي

 اذام !مامحلا ةراتس :لاقو ةعيرس ةكرحب درابمول سأر عفتراف

 ؟زرجور اي ينعت

 تيبلا لوح رودأ تنك .ًامامت تفتخا «يديس اي تفتخا دقل -

 .اهناكم يف مامحلا ةراتس دجأ ملف رئاتسلا لدسأل

 ؟حابصلا اذه كانه تناك له :فيرغراو يضاقلا لأس

 .ةدوجوم تناك «يديس اي معن -

 ؟يه رئاتسلا نم عون ّيأو :رولب لاق

 نول عم اهنول بسانتي ءاملل لزاعلا عونلا نم ءارمح ةراتس -

 .ماّمحلا طالب

 ! ؟تفتخاو :درابمول لاق

 .يديس اي تفتخا «معن -

 «ًادسح :نيصر توصب رولب لاقو «رخآلا ىلإ مهنم لك رظن

 انه ءيش لك نكلو «نونجم فرصت هنإ ؟اذهك ءيشل ةيمهأ يأ

 دحأ لتق نكمي الف ؛لاح ةيأ ىلع ةمهم تسيل ةلأسملا .نونجم

 .عوضوملا سننل .ءاملل ةلزاع ةراتس مادختساب

 روعش لح ديدج نمو «هفلخ بابلا ًاقِلْغُم ًاجراخ ىضمو
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 .ةسلخ ًاضعب بقاري مهضعب داع مث «ةفرغلا لخاد فوخلاب

 "س

 تناك .قابطألا تعفُر هلوانت نم اوهتنا نيحو «ءاشعلا ءاج

 ءاشعلا دعبو .ةبّلعملا ةمعطألا نم اهمظعم يف تّنّوكت ةطيسب ةبجو
 دنعو «هلّمحت بعصلا نم ناك رّبوتم ليقث ٌّدج سولجلا ةفرغ داس

 .يشارف ىلإ يوآس :تلاقو تنرب يليمإ تضهن ةعساتلا ةعاسلا

 .ًاضيأ انأو :اريف تلاقو

 نم لك امهقفارو ىلعأ ىلإ تاجردلا ناتأرملا تدعصو

 نيتأرملا ناعباتي نالجرلا فقو جّردلا سأر دنعو «رولبو درابمول

 نيجالزم اعمسو ءامهيباب اتقلغأو امهيّتفرغ ىلإ اتلخد ىتح امهينيعب

 لاقف «نيلفقلا يف ناكرحتي نيحاتفملا توصو نيبابلا فلخ ناكرحتي

 .باوبألا لافقإب امهريكذتل ةجاح انب تسيل :ةماستباب رولب

 .لاح ةّيأ ىلع ةليللا هذه ريخب امهنإ ءًانسح :درابمول لاقو

 .هليمز هفلخو سولجلا ةفرغ ىلإ ةيناث لزن مث

 ب ال

 دقو «كلذ نم ةعاس دعب مهفرغ ىلإ ةعبرألا لاجرلا بهذ

 ماعطل ةلواطلا ئتهي ماعطلا ةفرغ يف زرجور يقب .ًاعم ًاعيمج اودعص

 ىلع نوفقوتي مهعمسو مهفرغ ىلإ نودعصي مهو مهآرو ءراطفإلا
 ال هنأ نظأ :لوقي يضاقلا توص ءاج مث «ىلعألا يف جّردلا ةمق
 .ةداسلا اهيأ مكباوبأ لفقب مكريكذتل يب ةجاح
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 ذإ «بابلا فلخ دعقم عضو انيلع «كلذ نم رثكأو :رولب لاق

 .رولب يزيزع اي ريثكلا فرعت كنأ كتلكشم :درابمول مغمغ

 لمأنلو «ةداسلا اهيأ ريخ ىلع نوحبصت :ءودهب يضاقلا لاقو

 .نيملاس حابصلا يف ًاعيمج يقتلن نأ

 ىأرف هطسو ىلإ جّردلا دعصو ماعطلا ةفرغ نم زرجور جرخ
 رودت لافقأ ةعبرأ توص عمسو «باوبأ ةعبرأ نوربعي صاخشأ ةعبرأ

 :هسفنل مغمغو هسأرب أموأ مث «اهيراجم يف كرحتت جيلازم ةعبرأو

 .ماري ام ىلع ءيش لك

 زهاج ءيش لك «معن :هسفنل لوقي وهو ماعطلا ةفرغ ىلإ داعو

 .حابصلل

 ةأجفو .ةعبسلا ةريغصلا فزخلا ليثامت ىلع هانيع تزّكرت مث

 موقي نأ دحأل حمسأ نل :مغمغو ةركام ةماستبا نع هاتفش تّرتفا

 .رمألا فلك امهم ءاسملا اذه بيعالأب

 مث «خبطملا قلغأف لباقملا فرطلا ىلإ ةفرغلا ضرأ زاتجناو

 حاتفملا عضوو هلفقأو بابلا قلغأف ةعاقلا ىلإ رخآلا بابلا نم لخد
 .ةديدجلا هتفرغ ىلإ جّردلا ًادعاص عرسأو راونألا أفطأ مث «هبيج يف

 اهشتفف «ةليوطلا ةنازخلا وهو ءابتخالل حلصي دحاو ناكم اهيف ناك

 نم ديزم ال :هسفنل لاقو مونلل أّيهتو هلفقأو بابلا قلغأ مث لاحلا يف

 .يسفنب كلذ نم ٌثدكأت دقل «ةليللا هذه يف بيعالألا



 رشع يداحلا لصفلا

 ا

 ام اذهو ءرجفلا دنع ظقيتسي نأ درابمول بيليف ةداع نم ناك

 هقفرم ىلع ًادنتسم ضهن ذإ «تاذلاب مويلا كلذ حابص ًالعف ثدح

 تلاز ام تناك نإو ام ّدح ىلإ تّمخ دق حيرلا تناك .عمسلا فهرأو

 ةنماثلا ةعاسلا دنعو .راطمأ طوقس توص عمسي مل هنكلو «ّبهت

 داع دق ناك هنأل اهعمسي مل درابمول نكلو «تّدتشا دق حيرلا تناك

 .ةيناث ةرم مونلا ىلإ

 ىلإ رظني هريرس ةفاح ىلع سلجي ناك فصنلاو ةعساتلا دنع

 اهب زّيمت ةماستبا نع هاتفش تجرفناو هنذأ ىلإ اهعفر مث «هتعاس

 تقولا ناح دق هنأ دقتعأ :ًاسماه هسفنل لاق مث «بئذلا ةريشكت هبشت

 .عوضوملا اذه لايح ًائيش لعفأل

 رولب باب قدي ناك ةقيقد نيرشعو سمخب ةرشاعلا لبقو

 فصن هانيعو ثعشأ هرعش ناكو رذحب بابلا رولب حتفف ءقّلغملا
 تقو ىتح مانت :ةثامدب درابمول بيليف لاق .مونلا رثأ نم نيتضمغم

 .كريمض ةحار ىلع لدي اذه ؟رخأتم
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 ؟رمألا ام :باضتقاب رولب لاقف

 له ؟ياشلا كل رضحأ وأ دحأ كاعد له :درابمول باجأ

 ؟نآلا ةعاسلا مك فرعت

 ةرشاعلا لبق :لاقو هريرس بناجب اهعضو ةعاس ىلإ رولب رظن
 هذه لك مونلا تعطتسا يننأ قدصأ ال !ةقيقد نيرشعو سمخب

 ؟زرجور نيأ !ةذملا

 ؟وه نيأ «كلاؤس ىدص وه ّدرلا :درابمول بيليف لاقف

 ؟ينعت اذام :ةّدحب رخآلا لأسف

 يف الو هتفرغ يف سيل ؛دوقفم زرجور نأ ينعأ :درابمول لاق

 لب «دقوملا ىلع ًاعوضوم سيل ءاملا يلغ قيربإو ءرخآ ناكم يأ

 .ًادقوم سيل هسفن خبطملا دقوم نإ

 نيأ !ةنعللا :لاقو تفاخ توصب ًاطخاس ًابابس رولب قلطأ

 ينرظتنا ؟تيبلا جراخ ةريزجلا يف ام ناكم يف ؟نوكي نأ نكمي

 .ءيش ّيأ نوفرعي نورخآلا ناك اذإ ىرنو يسبالم يدترأ ىتح

 باوبألا فص ةاذاحمب راسو هسأرب درابمول بيليف أموأ

 هسبالم ءادترا ىهنأ دقو ًاظقيتسم غنورتسمرآ دجوف لا

 a ER ناكف فيرغراو يضاقلا امأ «ًابيرقت

 نكت ملف تنرب يليمإ امأ ءاهسبالم تدترا دق تناك نروثيالك اريفو

 .اهتفرغ يف

 يف نكي ملو «تيبلا ءاجرأ يف ةريغصلا ةعومجملا تكرحت
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 دق ريرسلا ناك .فرع نأ درابمول بيليفل قبس امك ٌدحأ زرجور ةفرغ

 لاقف ؛ةللب اهلك وبالار اعرف تدلع د تتاكو مدختتبا

 .ظقيتسا دق هنأ حضاولا نم :درابمول

 :ًائمطمو ًامزاح هلعجت نأ تّلواح تفاخ توصب اريف تلاقو

 ؟انرظتني ام ناكم يف ئبتخم هنأ نودقتعت الأ

 ءيش ّيأ دقتعأ نأل ٌدعتسم انآ !ةزيزعلا يتاتف اي :درابمول لاقف

 .هدجن ىتح أعم ىقبن نأ يتحيصنو «صخش ّيأ لوح

 يف ام ناكم يف تيبلا جراخ هنأ دب ال :غنورتسمرآ لاق

 .ةريزجلا

 :ةقالح نودو هسبالم لماكب مهيلإ ضنا دق ناك يذلا رولب لاق

 !ىرخألا يه ةضماغ ةلأسم هذه ؟تنرب ةسنآلا تّيهذ نيأ

 بابلا نم لخدت تنرب يليمإ تناك ةعاقلا اولصو نيح مهنكلو
 جاومألا يلاع رحبلا :تلاقو رطملا نم ًايقاو ًافطعم ةيدترم يمامألا

 ضرع ىلإ براقب جورخلا عيطتسي ًادحأ نأ دقتعأ الو «ناك امك
 .مويلا رحبلا

 ةسنآ اي كدحو ةريزجلا يف نيلوجتت تنك له :رولب لاقف

 ؟ةياغلل قمحأ فرصت اذه نأ نيكردت الأ ؟تنرب

 ةظقيلا ةياغ يف تنك يننأ كل دكؤأ :تنرب يليمإ تّدرف

 .رولب ديس اي رذحلاو

 ؟زرجور نيأ نيفرعت له :شجأ توصب رولب لاق
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 اذه هّرأ مل ءال ؟زرجور :تلاقو تنرب ةسنآلا ابجاح عفتراف

 ؟اذامل .حابصلا

 ماعطلا ةفرغل حوتفملا بابلا ىلإ هّجوتو «همف يف هنانسأ مقط عضوو

 .روطفلل ةدئاملا ّدعأ دق هنأ ىرأ :لاقو

 تاودأو قابطألا ىلإ نورظني مهو ةفرغلا ىلإ ًاعيمج اولخدو
 ةلواطلا ىلع حادقألا نم فص ىلإو «ةيانعب تبتر دقو ىرخألا ةدئاملا

 اريف تناك .اهيلع ةوهقلا قرود عضول لزاعلا دابللا نم عطقو ةيبناجلا

 تلعج ةوقب ةيضايرلا اهعباصأب يضاقلا عارذب تكسمأف هبتنا نم لوأ
 !اورظنا ...راغّصلا دونجلا :تخرصو لفجي زوجعلا لجرلا

 !ةلواطلا طسو طقف ةيفزخ ليثامت ةتس كانه ناک

 ت

 ةريغصلا ليسغلا ةفرغ يف ناك .ةريصق ةرتف دعب هودجو

 باشخألا ضعب عطقب ماق دق ناكو ءءانفلا نم رخآلا فرطلا يف

 «هدي يف لازت ال ةريغصلا ةطلبلا تناكو .خبطملا دقوم يف اهلاعشإل

 !ريثكب ربكأ ءربكأ ةطلب كانه تناك نكلو

 يب نولب ًائّولم لصنلا ناكو «بابلا ىلإ ةدنتسم ةاقلم تناك

 !زرجور سأر ةرخؤم يف قيمعلا حرجلا عم ًامامت بسانتم قماغ
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 3 لش

 فحز دق لتاقلا نأ دب ال .ًامامت حضاو رمألا :غنورتسمرآ لاق

 .ًاينحنم ناك نيح هسأر ىلع اهب ىوهو ةطلبلا عفرو هفلخ

 ضاخلا قيقدلا لخنمو ةطلبلا ضبقمب ًالوغشم رولب ناك

 ةوق بلطتي رمألا ناك له :فيرغراو يضاقلا لأس نيح يف خبطملاب
 ؟روتكد اي ةريبك

 اذه ناك اذإ كلذب مايقلا ةأرما عيطتست :ءودهب غنورتسمرآ لاقف

 .هدصقت ام

 تنرب يليمإو نروثيالك اريف تناكو «هلوح ةعيرس ةرظنب لاجو

 ةلوهسب كلذب مايقلا اهعسوب ةاتفلا :لمكأف خبطملا ىلإ اتبحسنا دق

 نكلو ةفيعض تنرب يليمإ ودبت رهظملا ةيحان نمو «ةيضاير يهف
 يأ نأ ركذتت نأ كيلع .ةبالصو ةوق ًابلاغ هيدل ءاسنلا نم عونلا كلذ

 .ةنماكلا ةوقلا نم ريبك ردق هيدل لقعلا لتخم صخش

 وهو لاقو رولب ضهنو ءًاركفتمو ًاقفاوم هسأرب يضاقلا أموأف

 .ثداحلا دعب ضبقملا حسم مت دقل ؛عباصأ تامصبل رثأ ال :دهنتي

 اريف تناك !ةذحب مهفلخ اوتفتلاف كحض توص عم مث

 نيأ «ينوربخأ ؟ةريزجلا هذه يف لحنب نوظفتحي له :كحضلا نم

 ؟لسعلا ىلع لصحنل بهذن

 ةلقاعلا ةنزتملا ةاتفلا نأ ول امك ادبو «نيكردم ريغ اهيلإ اورظن
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 خراصلا توصلا كلذب يه تعبات نيح يف ءّوتلل اهلقع تدقف دق

 انأ .ةنونجم يننونظت مكنأ ول امك اذكه َيلإ اورظنت ال :يعيبطلا ريغ

 ملأ ؟نومهفت الأ .. .لحن ايالخ «لحن :ةددحم ءايشأ نع مكلأسأ

 تعضو دقل ؟مكفرغ يف ةقّلعملا ءاقمحلا ةدوشنألا كلت اوؤرقت

 ةعبس» :انهبتنا ول ةرشابم انه يتأن نأ انيلع ناك .اهيف اونّعمتتل كانه

 تظفح دقل .هيلي يذلا تيبلا مث ...«ًابشخ نوعطقي اوناك راغص دونج

 اوناك راغص دونج ةتس» :مكربخأس .بلق رهظ نع اهلك ةدوشنألا

 هذه يف لحنب نوظفتحي له :لأسأ انآ كلذل ««لحن ةيلخب نوبعلي
 ؟ةنيعل ةفرط هذه تسيلأ ؟ًافيرط اذه سيلأ ؟ةريزجلا

 روتكدلا اطخف «ىرخأ ةرم ةخراص ةقيرطب كحضت تذحخأو

 ءاههجو ىلع ةيوق ةعفصب اهب ىوهو هدي عفرو مامألا ىلإ غنورتسمرآ
 ةقيقد ةدمل كارح نود تفقوو ءاهقير تعلبو ةيوق ةقهش تقهشف

 .نآلا ريخب انأ ءأركش :تلاق مث

 ةيضايرلا ةيبرتلا ةملعم توص ءًنازتاو ًاءوده رثكأ اهتوص داعو
 ةسنآلا :لوقت يهو خبطملا ىلإ ةفرشلا تربعو ترادتسا مث «ةريدقلا

 ضعب اورضحت نأ نوعيطتست له .راطفإلا ماعط مكل ٌدعُتس انأو تنرب

 ؟رانلا لاعشإل بطحلا

 ءاهتتجو ىلع ةعوبطم لازت ال بيبطلا دي عباصأ تامالع تناك

 لكشب كلذب ّتمق دقل «ليمج :رولب لاق خبطملا لخدت تناك اميفو

 .روتكد اي دّيج

 ال ؛كلذ نم ذب ال ناك :راذتعالا ةجهلب غنورتسمرآ لاقف

 .هيف نحن ام لك ىلإ ةفاضإلاب ايريتسهلا كلت لمحت عيطتسن
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 .يريتسهلا عونلا نم تسيل اهنإ :درابمول بيليف لاقو

 اهتلاحو ةيعاو ةاتف اهنإ «عبطلاب :ًالئاق غنورتسمرآ قفاوف
 ّيأل ثدحت دقو «ةأجافملا ةمدص طقف اهنكلو «ةدّيج ةيحصلا

 اهوعمجف «لتقُي نأ لبق بشخلا نم ةيمك عطق دق زرجور ناك

 ؛نيتلوغشم تنرب يليمإو اريف تناك ثيح خبطملا ىلإ اهوذخأو

 لوح دئازلا محشلا ليزت اريفو دقوملا لعشت تنرب ةسنآلا تناك
 . ام عرسأب لمعنس .مكل ًاركش :تنرب يليمإ تلاقو ءمحللا حئارش

 بجي .ةعاس فصن دعب ماعطلا دادعإ نم غرفن نأ وجرنو ءاننکمی

 .ًالوأ قيربإلا يف ءاملا يلغ

 ع

 تفاخ توصب درابمول بيليفل رولب قباسلا شتفملا لاق

 الف ينربخت نأ كشو ىلع كنإ ثيح :درابمول بيليف لاق
 .نيمختلا ءانع رمألا ٌقحتسي

 امرا ا ع م

 0 ا ا

 باكترا عيطتست نكت مل ةمداخلا نأ تبث دقو .ةمداخلاو امهتتبا

 نم هنأ ادبف رمعلا طساوأ يف ةمّرتحم ًاسناع تناك ةنبالاو «ةميرجلا
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 نأ ةجردل لوقعم ريغ «ةميرجلا تبكترا دق نوكت نأ لوقعملا ريغ

 .رخآ ريسفت ىلإ لوصولا اوعيطتسي مل مهنكلو ءاهتأّرب ةمكحملا

 تيأر امدنع كلذ يل رطخ :عبات مث ًاركفم ةظحل فقوتو
 ةقانألا لماكب كانه اهتيأرو خبطملا ىلإ تبهذ امدنع مث «ةطلبلا

 اهتباتنا يتلا ةاتفلا كلت امأ .اهسأر يف ةرعش كرحتت ملو ءودهلاو

 دقتعت الأ ءاهمّهفت نكمي ةلاح «يعيبط اذه ءانسح ...ايريتسهلا

 ؟كلذ

 .امير :باضتقاب درابمول بيليف باجأف

 ماشتحالاو ةقانألا ةطرفملا ىرخألا ةأرملا امأ :رولب عباتو

 ىلع زرجور ةديسلا ةليرم) اهطسو لوح ةليرملا كلتب ةفتلم يهو
 ريثك !راوطألا ةبيرغو ةنونجم ةأرملا كلت نإ كل لوقأ ...(نظأ ام

 ىلع لتقلا مئارج نبكتري ّنهنأ ينعأ ال .كلذك زئاجعلا سناوعلا نم

 قيرط تكلس ةأرملا هذه .ةبيرغ ًاراكفأ نهل ّنكلو ءعساو قاطن

 وأ ضرألا ىلع هللا ةادأ اهنأ دقتعت يهف ؛ظحلا ءوسل ينيدلا سّوهلا

 .ةينيدلا بتكلا أرقت اهتفرغ يف ًامئاد اهارتو «ليبقلا اذه نم ءيش

 للخ ىلع ًاديكأ ًاليلد سيل اذه :لاقو درابمول بيليف دهنت
 .رولب اي يلقع

 جراخلا يف تناك اهنإ مث :ةرباثمو لقهمتب عبات رولب نكلو

 .رحبلا ةدهاشمل تجرخ اهّنأ ةمعاز رطملا نم ًايقاو ًافطعم ةيدترم

 يأ «بطحلا عطقي وهو لت زرجور :لاقو هسأر درابمول ره
 جراخ لاوجتلل ةجاحب نكت مل تنرب ةسنآلاو «مونلا نم هضوهن لاح
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 نم ًاريبك ًادهج جاتحي زرجور لتق نإ .كلذ دعب تاعاس ةّدعل تيبلا

 .يبأر يف امامت ظقيتسم صخش س

 تناك اذإ .درابمول ديس اي ةطقنلا يه هذه تسيل :رولب لاق

 لاوجتلاو جورخلا نم توملا ىتح ةفئاخ نوكتس يهف ةثيرب ةأرملا

 وأ ...وأ ءًامامت ةّئئمطم تناك اذإ الإ جرخت نأ نكمي الو ءاهدحو

 .ةلتاقلا اهسفن ىه تناك اذإ

 .كلذ يل رطخي مل « معن .ةديج ةطقن هذه :درابمول بيليف لاقف

 .يب هبتشت دعت مل كنأ ينّرسي :ةبحاش ةماستباب فاضأ مث

 كب ريكفتلاب تأدب يننأ عقاولا :لجخلا نم ءيشب رولب تلاق

 ىرحألاب وأ ءاهّتدرس يتلا ةبيرغلا ةصقلا كلتو سّدسملا كلذ ببسب

 ًافوشكم ودغيس ناك كلذ نأ نآلا تكردأ ينكلو ءاهدرست مل يتلا

 .ًادج

 ؟يوحن هسفن روعشلاب رعشت كنأ لمآ :لاق مث ًاليلق فقوتو

 ينكلو «عبطلاب أطخ ىلع نوكأ دق :ًاركفم بيليف لاق

 ام لك .اذهك لمعل لايخلا نم يفكي ام كيدل نأ روصت عيطتسأ ال

 «كش نود عراب لثمم تنأف مرجملا تنك نإ كنأ وه هلوق عيطتسأ

 .كل ًامارتحا يتعبق عفرأو

 رس رمألاو) رولب ديس اي ةحارصب :عباتو هتوص ضفخ مث

 لبق نيتدماه نيتثج حبصن دق اننأ رابتعالا يف ذخألا عم :(اننيب

 ةداهش ةيضق يف لعفلاب َتطروت كنأ يل ودبي ءرخآ موي ءاضقنا

 .كلت روزلا
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 ًائيش رّيغي نل اذه نأ ودبي :ًاريخأ لاق مث هتفقو يف رولب لملمتف

 .ًامامت ًائيرب رودنال ناك .ثدح امب كربخأسو «لجأ ءًائسح .نآلا

 ىلإ لجرلا كلذ لاسرإ يف مهّتدعاسو ةباصعلا يلع تّرطيس دقل

 .كلذب فرتعأ نل ينتكلو «نجسلا

 يأ دجوي الو كنيبو ينيب طقف رمألا :ةرخاس ةماستباب لمكأ مث

 يغبني امك رجت مل رومألا نكل .نآلا ةقيقحلا تفرع كنظأ .دوهش

 تيظح يننأ ىلع .ةريقح ةعومجم اوناك ليسروب ةباصعف ؛كلذ دعب

 .كلذ عم ةيقرتلاب

 .نجسلا يف تامو ةقاشلا لاغشألاب رودنال ىلع مكُحو -

 .ًائيس كظح ناك ءال -

 .هظح دصقت ؟يظح -

 ىلع كشوت كتايح نأ ودبي كلذل ةجيتنف ؛ًاضيأ كظحو -
 .ةراس ريغ ةياهن ىلإ لوصولا

 زرجور عبتأس يننأ دقتعت له ؟انأ :لاقو رولب هيلإ قدح

 .ًامامت يسفنل هبتنمو رْذَح انأ ؛انأ سيل ءال ؟ةيقبلاو

 لاح َةّيأ ىلعو .تانهارم لجر تسل انأ ءًانسح :درابمول لاقف

 .يناهر ىضاقتأ نأ يل ىتستي نلف تم تنأ نإ

 ؟ينعت اذام «درابمول ديس -
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 كنأ -رولب يزيزع اي- ينعأ :فافختسا ةماستباب درابمول لاقف

 !؟اذام -

 «ًامامت ًالهس ًافده كلعجيس عقوتلا ىلع ةردقلل كراقتفا نإ -

 هيلع لهسلا نم نوكيس لّيختلا ىلع ةردقلا هلو نيوأ ةردق هل ٌمرجمو

 .(تءاش ىتم وأ) ءاش ىتم كدايطصا

 اذام ؟تنأو :بضغب ًارسفتسم لاقو ًايناق رمحأ رولب هجو راص

 ؟تنأ كنع

 :لاقو ةأجف ةروطخلاب ًارذنمو ًايساق درابمول بيليف هجو ادب
 ًاقباس ةبعص فورظ يب تّرم دقل .عقوتلا ىلع ةدّيج ةردق يدل انأ

 نكلو ءاذه نم رثكأ لوقأ نل يننأ نظأ .اهنم صلختلا ٌتعطتساو
 .ًاضيأ ةرملا هذه وجنأس يننأ نظأ

 -مج-

 ركفتو زبخلا حئارش صَمحت اريفو ةالقملا يف ضيبلا ناك
 !؟ةروصلا كلت ىلع ءاقمح يسفن نم ٌتلعج اذامل :اهسفنل ةلئاق

 ىلع يظفاح «ةاتفلا اهتيأ كئوده ىلع يظفاح .يتم أطخ كلذ ناك

 .كئوده

 :اهسفنل لوقت تداعو «ًامئاد اهلقع ةحاجرب ةروخف تناك

 وحن ةحباس يسفنب تيقلأو ينازتاب تظفتحا نيح ةشهدم ٌثنك دقل

 كلذ لك ؟نآلا كلذب ريكفتلا اذامل نكلو ...و لاحلا يف ليريس
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 تقوب ةرخصلا ىلإ يلوصو لبق ىفتخا ليريسو ؛ ىهتنا ءىهتنا دق

 .ليوط

 نع ًاديعب رحبلا ىلإ اهفرجي رايتلاب اهدنع ترعش دق تناك

 ءاهشأج ةطابرو اهتعاجش ىلع اونثأ دقل .ًاريخأ براقلا لصو ىتح

 .طقف اهيلإ رظن وغوه ...وغوه سيل نكلو

 ملؤم وه مك «يهلإ اي :اهسفنل تلاقف ةظحللا كلت تّركذت

 ؟جوزتم ؟بطاخ ؟لعفي اذام ؟وه نيأ !وغوهب ريكفتلا نآلا ىتح

 .قرتحت زبخلا حئارش ءاريف :ةّدحب ةأجف تنرب يليمإ تلاق

 !ةيبغ انأ مك «حيحص اذه .تنرب ةسنآ اي ةفسآ انأ -

 اريف تلاقو «ةالقملا نم ةريخألا ةضيبلا تنرب يليمإ تعفر

 تنأ :صيمحتلا ةلآ يف زبخلا نم ةديدج ةحيرش عضت يهو لوضفب

 .تنرب ةسنآ اي عئار وحن ىلع ةئداه

 ظافتحالا ىلع تيِبَر دقل :اهيتفش ّمزت يهو تنرب ةسنآلا تلاق

 .ًاجيجض ريثأ ال نأ ىلعو ينزاوتب

 اذه «ةلفط ىهو ةعومقم تناك" :ةيئاقلتب اهسفنل اريف تلاقف

 ؟ةفئاخ تسلأ :عومسم توصب تلاق مث ."ريثكلا رّسفي

 ؟توملا كمهي ال مأ :تفاضأ مث ةأجف تفقوتو

 .تنرب يليمإ غامد يف قد زرخم ةباثمب كلذ ناك !توملا

 يليمإ سيل «يه ال نوتوميس نورخآلا «تومت نل اهنكلو !توملا
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 نم دحأ ال «عبطلاب ةفئاخ تسيل يليمإ ءمهفت مل ةاتفلا هذه .تنرب

 نوباهي ال ناعجش نينيدتم اوناك مهلك اهلهأ ؛فاخي تنرب ةلئاع

 سيل .قدصو ةماقتسا ةايح نوشيعي ءاهلثم اوناك مهلك «توملا

 اتم دحأ ال» .عبطلاب تومت نل يهف كلذلو هنم لجخت ام اهيدل

 «عبطلاب رثرآ كام لارنجلا ؟كلذ لاق نَم ...«ةريزجلا هذه رداغيس

 ...ادب هنأ عقاولاو ءًاثرتكم دبي مل .نوسرفكام يليإ جوز مع نبا

 نوثرتكي ال سانلا ضعب !عيظف رمألا اذه .ةركفلاب بحري هنأ ادب

 دقل .روليات سيرتايب لثم ءالعف مهسفنأ نولتقي مهنأ ةجردل توملاب
 ىلع اههجو قصلت جراخلا يف تناك اهنأ تملح .سمأ اهب تملح
 تنرب يليمإ نكلو «لوخدلاب اهل حامسلا ةبلاط ّنئتو ةذفانلا جاجز

 !عّورم ءيش ثدحل كلذ تّلعف ول اهنأل اهلاخدإ يف بغرت مل

 ةاتفلا تناكو ءاهدشر ىلإ تنرب يليمإ تباث ةئجافم ةضافتنابو

 ءيش لك :طاشنلاب مّعفم توصب تلاقف ديدش بارغتساب اهيلإ رظنت

 .لخادلا ىلإ راطفإلا ذخأنس ؟كلذك سيلأ ءزهاج

0 

 .بيذهتلا ةياغ يف عيمجلا ادبو «ةبيرغ ةبجو راطفإلا ناك
 نوکلامتمو نوّيداع مهنأ -ًايرهاظ- مهيلع ودبي صاخشأ ةتس

 مهسوؤر يف رودت راكفألا تناكف مهنم لك لخاد يف امأ «مهسفنأل

 ىرث" ..."؟اذام ؟نَم ؟دعب اذام ؟دعب اذام" :صفق يف باجنسلاك

 رفوت اذإ «يهلإ اي .تقولا رفوت اذإ ةبرجتلا قحتست ؟ةركفلا حجنت له
 قيدصت بعصلا نم .عوضوملا وه اذه «ّينيد سّوه" ..."!تقولا
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 ذه" ..."أطخ ىلع يننأ ضرفنل نكلو ءاهيلإ رظنلا دّرجم نم كلذ
 فوصلا !نونجلا ىلإ يقيرط يف انأو نونجم ءيش لك «نونج

 مهف عيطتسأ ال !لوقعم ريغ ءيش ...ءارمح ةيريرح رئاتس !يفتخي

 و م وا كيلا ."رومألا هذه لك ىنعم

 ..."ّماتلا رذحلا «رذحلا مزتلأ نأ بجي نكلو ءًالهس كلذ ناك

 ا .طقف ةتس «ةريغصلا ةيفزخلا ليثامتلا كلت نم

 ..."؟ةليللا

 ؟ةريخألا ةضيبلا ديري نم -

 ؟یټرم ديري نم -

 ؟زبخلا ضعب كل عطقأ له ءأركش -

 .راطفإلا ةدئام ىلع ةيداع ةروصب نوفرصتي صاخشأ ةتس ٠

 كن خدي *#
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 يناثلا لصفلا
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 ثحبل عيتجن نأ بمانملا نم نأ دع :هطلس , زا ر

 سولجلا ةفرغ يف ةعاس فصن لالخ اذه نكيل .فقوملا

 :تلاقو قابطألا عمجت اريف تذخأو «نيقفاوم عيمجلا مهمه

 .قابطألا لسغأو ةلواطلا فظنأس

 .خبطملا ىلإ ءايشألا لقنب كدعاسنس :درابمول بيليف لاقف

 .ًاركش -

 :تلاقو تسلجو تداع مث اهيمدق ىلع تنرب يليمإ تضهنو

 ! يهلإ اي
 !؟تنرب ةسنآ اي رمألا ام :ىضاقلا لاق

 ةسنآلا ةدعاسم ّدوأ تنك ؛ةفسآ انأ :راذتعا ةربنب يليمإ تلاقف

 .راودلا نم ءىشب رعشأ !رمألا ام فرعأ ال ينكلو نروثيالك
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 اذه ؟راود :لوقي وهو اههاجتاب غنورتسمرآ روتكدلا كرحتف
 ...ل ًائيش كيطعأ نأ عيطتسأ .ةرخأتم ةمدص «ىعيبط

 .الك -

e 

 وكدا لا هوجو ىل يدش عرض ني شو فرخ اک

 «قالطإلا ىلع ءىش ال «ًائيش لوانتأ نأ ديرأ ال :تلاق

 .راودلا لوزي ىتح ءودهب انه سلجأس

 لمعلا بحأ انأ :رولب لاقو ةلواطلا بيترت ةداعإ نم اوغرف

 .نروثيالك ةسنآ اي كدعاسأس «يلزنملا

 .ًاركش :اريف تلاق

 0 ناك د را و دا ا

 ًائيش اذه ناك نإ فرعت ملو ير حا لا كفو

 اهنأك :اهسفنل تلاق .ةفرغلا نم يقيقح نينط هنأ مأ اهسأر لخاد يف

 ! ةناتط ةلحن ءةلحن

 .ةذفانلا جاجز ىلع فحزت تناك يتلا ةلحنلا تدهاش مث

 لحنلا «حابصلا يف لحنلا نع تثّدحت نروثيالك اريف نأ تّركذتو

 املك



 هيفصتو صرقلا نم هذخأت نأ بحتو لسعلا بحت تناك ...لسعلاو

 .ةرطق ةرطق

 ىف نأ تأرف ءاهنهذ ىف طلتخت قئاقحلا تأدب اهنع ًامغرو

 راق ا ام روق هاو داعي امك اخف لا

 عيطتستل اهسأرب ةرادتسالا وه اهيلع ناك ام لك !رهنلا نم تءاج

 اهنأ ول تمت !اهسأرب ةرادتسالا ىلع ةرداق نكت مل اهنكلو ءاهتيؤر
 نكي مل !خارصلا عيطتست ال اهنكلو «ةدجنتسم خرصت نأ عيطتست

 .ًامامت اهدحو تناك ءدحأ تيبلا ىف

 نم ةمداق ءودهب فحزت مادقأ ءاهفلخ مادقأ توص تعمس

 ةبوطر ةحئار تّرسو «ةقراغلا ةاتفلل ةرثعتملا تاوطخلا اهتتظ .اهفلخ

 مث ءَنطتو ّنطت ةلحنلا تناك ةذفانلا راطإ ىلعو ءاهفنأ ربع هذاقن

 !اهقنع بناج ىف ةلحنلا اهتعسل دقل ؛ةزخولاب ترعش

 ا

 :اريف تلاقو «تنرب يليمإ نورظتني سولجلا ةفرغ يف اوناك
 ؟اهيدانأو بهذأ له

 :لاقف نيرسفتسم رولب ىلإ عيمجلا رظنو .ةيناث اريف تسلج <

 بكترم نع ثحبلا ىلإ ةجاحب انسل اننأ ىرأ انأ ؛ًاعيمج ّيلإ اورظنا
 ٌدعتسم انأ .ةظحللا هذه يف ماعطلا ةفرغ نم دعبأل مئارجلا هذه

 .هنع ثحبن نم يه ةأرملا كلت نأ مّسقلل
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 ىلع ضارتعا يدل سيلو ًامامت لّمتحم اذه :غنورتسمرآ لاقف

 .عبطلاب ليلد يأ انيدل سيل نكلو «كلذ

 خبطملا يف انك امدنع ًادج ةبيرغ ةلاح يف تناك :اريف تلاقف
 ...اهانيع تناك «راطفإلا دع

 اهيلع مكحلا نكمي ال :درابمول لاقف فجترت اريف تذخأو

 .نآلا ةيعيبط ةلاحب انسل ًاعيمج نحن «ةلاحلا هذه ببسب

 ًاريسفت مّدقت مل يتلا ةديحولا يهف ءرخآ ءيش دجوي :رولب لاق

 ريسفت اهيدل سيل هنأل ؟اذاملف «توصلا ربكم يف ليجستلا لوح

 .همدقت

 دقل ؛ًامامت ًاحيحص سيل اذه :تلاقو اهدعقم يف اريف تكرحت

 .دعب اميف ينتربخأ

 ؟نزوثيالك ةسنآ اي كتّربخأ مب :فيرغراو لاقف

 يضاقلا قّلعف «روليات سيرتايب ةصق مهيلع اريف تداعأ
 دجأ ال ًايصخش انأو ءًامامت ةحضاو ةصق هذه :ًالئاق فيرغراو

 قلق اهيلع ادب له :نروثيالك ةسنآ اي ينيربخأ .اهقيدصت يف ةبوعص
 هب تفّرصت يذلا بولسألا ببسب مدنلا وأ بنذلاب اهساسحإ ببسب
 ؟عوضوملا اذه يف

 .ًادبأ ةرثأتم ريغ تناك «كلذ نم ءيش ال -

 !تاتمزتملا سناوعلا ءالؤهل اي .رجحلاك ًابلق اهل نإ :رولب لاقف

 .ًابلاغ دسحلا هنإ
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 سمخ لإ ةرشع ةيداحلا نآلا ةعاسلا :فيرغراو ىضاقلا لاق

 .انعامتجا ىلإ مامضنالل تنرب ةسنآلا ءاعدتسا انيلع نأ دقتعأ .قئاقد

 ؟ًائيش لعفت نلأ :رولب لاقف

 انكوكش .هذاختا اننكمي يذلا ءارجإلا ام فرعأ ال :يضاقلا لاق

 غنورتسمرآ روتكدلا نم بلطأس ينكلو «كوكش دّرجم -ًايلاح-

 ىلإ نآلا بهذن انوعد .ةقيقد ةبقارم تنرب ةسنآلا تافرصت ةبقارم

 .ماعطلا ةفرغ

 يف ًاقراغ اههجو اوأر مث .ةفرغلا نولخدي مهو مهعمست مل اهنأكو

 .يهلإ اي :رولب فتهو !نيتظحاج نينيعو نيواقرز نيتفش عم مدلا

 !ةتيم اهنإ

 ب

 رخآ صخش :ضيفخلا ئداهلا هتوصب فيرغراو يضاقلا لاق

 .ناوألا تاوف دعب نكلو « هتءارب حضتت اننيب نم

 مث هسأر رهو اهيتفش شف ةتيملا ةأرملا قوف غنورتسمرآ ىنحنا
 تناك دقل ؟تتام فيك :ربص دافنب درابمول لاقو ءاهنافجأ صخفت

 !انه اهانكرت امدنع ماري ام ىلع

 نميألا اهقنع بناج ىلع ةمالع ىلإ ةأجف غنورتسمرآ هبتناو
 .دلجلا تحت تنقح ةربإ رثأ اذه :لاقف
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 هذه ءاورظنا :اريف تفتهف نينط ٌتوص ةذفانلا ةهج نم عمُس

 ءاهتعسل يتلا يه ةلحنلا كلت نكت مل :مهجتب غنورتسمرأ لاقف

 .ةنقحلا كسمت ناسنإ دي تناك لب

 ؟هب تّئقُح يذلا مسلا عون ام :يضاقلا لأسف

 هب تام يذلا دينايسلا سفن «مويساتوبلا دينايس هلعل «دينايسلا نم

 .روفلا ىلع ةقنتخم تتام اهنأ دب ال .نوتسرام ينوتنأ

 نوكي نأ نكمي ال ؟ةلحنلا كلت نع اذام نكلو :اريف تحاصو

 !ةفداصم كلذ

 ةمالعلا يه لب ؛ةفداصم تسيل «معن :مهجتب درابمول لاق

 مازتلالا ديري ثباعلا شحولا كلذ ءاننيب لتاقلا كلذل ةزّيمملا

 .ناكمإلا ردق ةنوعلملا ةيلوفطلا هتدوشنأب

 نأ ول امك ادبو «خارصلا ىلإ ّبرقأ هّئوص ناك ىلوألا ةرملل
 تاونس لالخ ةجرحلا تاسرامملاو رطاخملا يف تتبث يتلا هباصعأ

 نونج «نونج اذه :فنعب لاق .ًاريخأ تراهنا دق ةليوطلا هلمع

 .ريكفتلا ىلع ةردقلا كلمن انلز ال اننأ لمآ :ءودهب يضاقلا لاق

 ؟تيبلا اذه ىلإ هعم ةيبط ةنقح مكنم دحأ رضحأ له

 :ًامامت قثاو ريغ توصب لاقو هتماق غنورتسمرآ روتكدلا بصنف

 .انأ ءمعت



 ةهجاومل هتّمه رفنتساف ءنّيعألا نم جاوزأ ةعبرأ هيلإ تهجتا

 ةدحاو يعم لمحأ انأ :لاقو نّيعألا كلت يف ةقيمعلا كشلا تارظن

 .كاذ نولعفي ءابطألا مظعم ...رفسلا يف ًامئاد

 نأ كل لهف «حيحص اذه :ءودهب فيرغراو يضاقلا لاقف

 ؟نآلا ةنقحلا كلت ىه نيأ -روتكد اي- انربخت

 .يتفرغ يف ةبيقحلا يف -
 ؟ةقيقحلا هذه نم دكأتلا عيطتسن له :فيرغراو لاقف

 تَعرفأ كانهو ءةتماص ةريسمب جردلا ةسمخلا دعصو

 .كانه ةنقحلا نكت مل نكلو «ضرألا ىلع ةبيقحلا تايوتحم
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 غنورتسمرآ فقوو ءًامامت تمصلا يف تقرغ ةفرغلا نكلو
 ةءولمم هيلإ قّدحت نّيعألا نم جاوزأ ةعبرأ تناك .ةذفانلا ىلإ هرهظو

 سأيب رّركو اريفو فيرغراو نيب هرظن لقنف «ماهتالاو كشلاب
 .اهذخأ دق ًادحأ نأ دب ال هنإ مكل لوقأ :فعضو

 :يضاقلا لاقو ءهرودب هيلإ رظنف درابمول ىلإ رظني رولب ناك
 فقوملا نإ .لتاقلا وه اندحأو «ةفرغلا هذه يف اتم ةسمخ دجوي

 ةعبرألا ةيامحل دهج لك لذبن نأ انيلعو تيمم رطخب فوفحم
 ريقاقعلا يه ام :غنورتسمرآ روتكد اي نآلا كلأسأس .انم ءايربألا

 ؟كيدل ةدوجوملا



 كنكمي ءانه ةريغص ةيبط ةبيقح يدل :غنورتسمرآ باجأف
 ةبلعو لانوفلسو لانويرت ‹ةموتملا بويحلا ضعب اجتس .اهشيتفت

 يدل سيل «رخآ ءيش الو ...نيربسأو ادوصلا تانوبركيبو ديامورب

 .كديئابس

 دقتعأ «ةمّونملا صارقألا ضعب يدل يسفن انأ :يضاقلا لاق

 هيف امي ةر ةع :تيطعأ اذإ يدم اهنأ ناو :لاتونلم هنأ

 ؟كلذ ىف اذامو :ةّدحب درابمول لاقف

 بوبحو ريقاقع نم روتكدلا ىدل ام عمج حرتقأ طقف انأ -

 وأ ريقاقعلاب ةقالع هل ءيش ّيأو كسّدسمو يعم يتلا لانوفلسلا

 بجي كلذ دعبو «نمآ ناكم يف هلك كلذ عضوو ةيرانلا ةحلسألا

 .ةعتمألل شيتفتو يتاذ شيتفت «شيتفتلل اتم لك عضخي نأ

 .يسّدسم نع ٌتيّلخت نإ هللا ينلتق :درابمول لاق

 ةينبلا يوق ٌباش تنأ «درابمول ديس :ةّدحب فيرغراو لاقف

 ام فرعأ ال انأ .ًاضيأ ةينبلا يوق لجر رولب قباسلا شّتفملا نكلو

 نوكنس اننإ كل لوقأ نأ يعسوب نكلو ءامكنيب عارص هنع رفسي دق
 ًايصخش انآ «ةوق نم انيدل ام لكب هتدعاسمل رولب بناج ىلإ
 نأ رّدقت نأ -نذإ- كنكمي .نروثيالك ةسنآلاو غنورتسمرآ روتكدلاو

 .مواقت نأ تررق اذإ ام ًاعون كدض ةريبك نوكتس تالامتحالا

 هبشي امب هنانسأ نع فشكو فلخلا ىلإ هسأر درابمول عفد

 .كيأر ٌتمكح دق تمدام نذإ سأب ال ءًاتسح :لاقو ةرجمزلا
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 نيأ .لقاع ٌباش تنأ :لاقو هسأرب فيرغراو ىضاقلا أموأف

 ؟كسّدسم

 .يريرس راوج ىلإ ةلواطلا جرد يف -

 .دّيج -

 .مكل هرضحأس -

 .كعم بهذن نأ لضفألا نم هنأ دقتعأ -

 !كاكش ناطيش نم كل اي

 جردلا ىلإ بيليف هجوتو «درابمول ةفرغ ىلإ رمملا يف اوراسو
 رواجملا جردلا ناك دقل ؛ًاطخاس ًابابس ًاقلطم عجارت مث «ةوقب هحتفو

 !ًاغراف ريرسلل

-۵- 

 ؟متحترا له : طخسب درابمول لاق

 لكب هتفرغ شيتفتو ًايصخش هشيتفت تو هسبالم عزن اهدعب
 نروثيالك اريف تناك نيح يف نيرخآلا ةثالثلا لاجرلا ةطساوب ةقد

 نم لك عضخف «ةيجهنم ةروصب شيتفتلا َر رمتساو .رمملا يف ًاجراخ

 لاجرلا جرخ مث .هسفن شيتفتلا ىلإ رولبو يضاقلاو غنورتسمرآ

 يذلا وه يضاقلا ناكو ءاريف ىلإ أوهجوتو رولب ةفرغ نم ةعبرألا
 انعسوب سيل هنأ -نروثيالك ةسنآ اي- يمهفتت نأ لمآ :ًالئاق اهعم ملكت
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 كنأ دب ال .سّدسملا كلذ ىلع روثعلا بجيو «ًادحأ ينثتسن نأ

 ؟كلذك سيلأ ءام دح ىلإ ًاقيض ًابوث نيكلمت
 كتفرغ ىلإ يبهذت نأ وجرأ نذإ :اهل لاقف ًاباجيإ اريف تأموأف

 .انه انيلإ يدوعت مث بوثلا كلذ يدترتو

 لقأ دعب تججرخ مث «بابلا تّقلغأو اهتفرغ ىلإ اريف تبهذ
 .هتحت ًاسدسم يفخت نأ نكمي ال ًاقيض ًابوث تدترا دقو ةقيقد نم

 نآلاو «كمّهفت ىلع نروثيالك ةسنآ اي كل ًاركش :يضاقلا اهل لاقف

 .كتفرغ شّتفن امثير انه يّقبت نأ وجرأ

 اهتفرغ تلخد مث ءاوجرخ ىتح رمملا يف ربصب اريف ترظتنا

 لاق .نورظتني اوناك ثيح مهيلإ تداعو ةميدقلا اهسبالم تدتراف
 دجوت ال هنأ وهو ءدحاو ءيش نم نودكأتم نحن نآلا :يضاقلا

 ةطقن هذه «ةسمخلا نحن انم يأ ةزوحب ةلتاق ريقاقع الو ةحلسأ

 خبطملا يف نأ نظأ .نمآ ناكم يف ريقاقعلا عضنس نآلاو .ةديج
 ؟كلذك سيلأ «ةيضفلا ةدئاملا تاودأ ظفحل لفق اذ ًاقودنص

 هنأ نظأ ؟حاتفملاب ظفتحيس نم نكلو ءًادج زاتمم :رولب لاق

 ؟تنأ نوكيس

 ناك .نورخآلا هعبتو خبطملا ىلإ لزن لب «يضاقلا بجي مل
 هيجوتبو «ةيضفلا ةدئاملا تاودأ ظفحل مّمصم ريغص قودنص كانه

 مث «لِفُق مث قودنصلا كلذ يف اهلك ريقاقعلا تعضُو يضاقلا نم
 قابطألا ةنازخ يف قودنصلا عضو -ًاضيأ يضاقلا تاهيجوتل ًاقبط-

 اشم يض : د اتفم ىضاقلا ىطعأ كلذ دنعو ءًاضيأ هيلع ةنازخلا تلفقأ
 نانثالا امتنأ :لاقو رولبل ةنازخلا حاتفمو درابمول بيليفل قودنصلا
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 حاتفملا ذخأ امكنم يأ ىلع بعصلا نم نوكيسو ءًايدسج اناوقأ

 نحن- اّنم دحأ ّيأ ىلع ليحتسملا نم نوكي فوسو «رخآلا نم

 وأ ةنازخلا حتف ىلإ ٌدحأ أجل اذإ .كلذب موقي نأ -نيقابلا ةثالثلا

 «جيجضلل ًاريثمو ًاقاش كلذ نوكيسف رسكلا قيرطب ةونع قودنصلا

 .يرجي امل هابتنالا ةراثإ نود كلذ متي نأ ًادج بعصلا نمو

 ةلكشم هجاون لازن ال اننكلو :ًالئاق لمكأ مث ًاليلق فقوتو
 ؟درابمول سّدسمل ثدح اذام :يهو الأ « ةريطخ

 ًالامتحا رثكألا صخشلا وه هبحاص نأ يل ودبي :رولب لاقف
 .باوجلا ةفرعمل

 اهيأ- كل تلق :لاقو درابمول فنأ ىلع ءاضيب ةجاعبنا ترهظ
 .يتم قرش دق هنأ -دينعلا قمحألا

 ؟ةرم رخآ هتيأر ىتم :فيرغراو لاقف

 ًازهاج جردلا يف ناك مونلا ىلإ تبهذ امدنع .ةيضاملا ةليللا -

 ءانثأ يف حابصلا اذه قرّس دق هنأ دب ال :لاقو يضاقلا أموأ

 .هتثج تَفْشتكا نأ دعب وأ زرجور نع ثحبلاب لاغشنالا

 نأ بجي ...تيبلا يف ام ناكم يف أّبخم هنأ ذب ال :اريف تلاقف

 رفسُي نأ يف كشأ :لاقو هنقذ ىلع فيرغراو يضاقلا تبر

 رايتخال تقولا نم ريثكلا لتاقلا ىدل ناك دقل ؛ءيش يأ نع انثحب
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 .ةلوهسب سّدسملا كلذ دجنس اننأ نظأ الو «مئالم أبخم

 .ينوعبتا .ةنقحلا كلت دصقأ ءرخآ ءيش ناكم فرعأ يننأ

 ةفاسم ىلعو «تيبلا لوح مهمامأ راسو يمامألا بابلا حتفو

 ٌيفزخ لاثمت اهبناجبو ةئنقحلا دجو ماعطلا ةفرغ ةذفان نم ةريصق

 !ريغص يدنجل سداس لاثمت < ءمطحم

 ؛هيف دجوت نأ نكمي يذلا ديحولا ناكملا :حايتراب رولب لاق

 مث «ةذفانلا نم ةنقحلاب ىقلأو ةذفانلا حتف هتميرج لتاقلا ذقن نأ دعبف
 .هب اهعبتأو ةلواطلا نم ّيفزخلا لاثمتلا طقتلا

 تلاقو «ةيانعب اهحسم ۾ مت دقف تامصب ةئقحلا ىلع نكي مل

 سل ب اره دار ل

 ءانثأ يف ًاعم ّقبنل نكلو «ديكأت لكب :فيرغراو يضاقلا لاق

 .لتاقلل ةصرف نوكتسف ضعب نع انضعب قرتفا اذإ اننأ اوركذت .كلذ

 .ىودج نود نكلو وبقلا ىلإ حطسلا نم ةيانعب تيبلا اوشتف مث

 !ًادوقفم يقب سّدسملا
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 رشع ثلاثلا لصفلا

 ےک

 رارمتساب اتّرّركت ناتملك ...انم دحاو ءاتم دحاو ءاتم دحاو

 ركفت تكفنا ام يتلا سوؤرلا يف ةعاس دعب ةعاس امهجيجض ددرتو

 بقاري صاخشأ ةسمخ «علهلا مهنكسي صاخشأ ةسمخ .امهيف

 .مهباصعأ رتوت ءافخإل نوثرتكي داكلاب اوحبصأو ءًاضعب مهضعب

 تفتخاو «تقولا كلذ يف رهاظتلا نم ليلقلا ىوس مهنيب دعي مل

 ءادعأ ةسمخ اوناك .مهتاثداحم نم ةقيقرلا ةيمسرلا تالماجملا ةقبط

 .مهتايح ىلع ظافحلل ةكرتشم ةزيرغ ًاعم مهطبرت

 نوردحني اوناك ؛رشبلا ىوتسم نود ًاعيمج اودب ةأجفو

 هرهظ ًاسّوقم فيرغراو يضاقلا سلجف «ةيشحو رثكأ ةعيبط ىلإ
 ادب رولب قباسلا شتفملاو .ناتظقيو ناتّداح هانيعو ةصّبرتم ةافحلسك

 حمالم ههجول ناكو «مدلا ةرمحب هانيعو ٌبدلاك يشمي ثعشأ ًاظف
 ضاضقنالا ىلع كشوي هركو يف شحو هنأ ول امك ءابغلاو ةيشحولا

 لقأو ةدح رثكأ هسيساحأ تحبصأ درابمول بيليفو .هيدراطم ىلع

 هتيشم تحبصأو «توص فخأل نا هاذا تكضاو ًادومح
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 ماستبالا ريثك حبصأو «ةقايلو ةقاشر رثكأ هدسجو عرسأو فخأ
 ءًادج ةئداه نروثيالك اريف تدب و .ءاضيب ةليوط نانسأ نع ًافشاك

 اهانيعو اهدعقم يف اهسفن ىلع ةمّوكتم تقولا مظعم سلجت تناكو
 مطترا ريطك راوّدلاب ةباصم اهنأكو ادبو ءءاضفلا ىلإ اهمامأ ناقذحت

 هيجنت نأ ًالمآ ًازجاع ًافئاخ كانه مثجف ناسنإ هآرو جاجزلاب هسأر

 ىثرُي ةلاح يف هباصعأ تناك غنورتسمرآو .ةكرحلا ىلع هتردق مدع

 ىرخألا ولت ةفافللا نخدي حارو «نافجترت هاديو شعتري ناك ؛اهل

 مهيلع ضورفملا نوكسلا عضو نأ ادب ءًابيرقت لاحلا يف اهئفطيو
 نم ليسب رجفني ىرخألاو ةنيفلا نيب ناكو «هريغ نم رثكأ هقهري
 انه سلجن ال نأ بجي ...بجي :ًالثم لوقيف ةيبصعلا تاملكلا

 ءهلعفن نأ عيطتسن ام انيدل نوكي نأ بجي .ًائيش لعفن نأ نود

 يف ًاران انلعشأ ول اذام .هلعفن نأ عيطتسن ام انيدل ديكأتلاب «ديكأتلاب

 ؟...جراخلا

 ؟سقطلا اذه يف :نيصر توصب رولب لاق

 ناكو «ةيوق تاّبهب فصعت حيرلاو ديدج نم رمهني رطملا داع

 دقو «نونجلا ىلإ مهعفدي داكي ةبآكلل ريثملا رطملا طوقس توص
 يف نوسلجي ًاعيمج اوناكف «مهتافرصتل ةطخ ةتماص ةقفاومب اوّنبت

 نيح يف ةفرغلا ةرداغمب دحاو صخشل الإ حّمسُي الو سولجلا ةفرغ

 .هتدوع ىتح نورظتني نورخآلا ةعبرألا ىقبي

 عيطتسنو وجلا وفصي فوس .طقف تقو ةلأسم اهنإ :درابمول لاق

 وأ ...ًافوط ينبن «اران لعشن «تاراشإ لسرن ؛ًائيش لعفن نأ اهدعب

 .رخآ ءيش يآ

۱۹۸ 



 ‹تقو ةلأسم :ةئجافم ةجنشتم ةكحضب غنورتسمرآ لاقف

 اغیمج تومن «تقو انيدل سيل !تقو

 .نيرذح نوكن نأ انيلع .نيرذح اتك اذإ سيل
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 سوقطلا نود نكلو اهدعوم يف ءادغلا ةبجو تمّدُق
 يف ا او أعم خبطملا ىلإ ًاعيمج ةسمخلا بهذ دقف «ةداتعملا

 بلعلا ضعب اوحتفف «بّلعملا ماعطلا نم ةريفو ةيّمك ةمعطألا ةنازخ

 عيطقلاك اعم اوكرحت مث «خبطملا ةلواط لوح ًافوقو ماعطلا اولوانتو

 .ًاضعب مهضعب بقاريو اودعقيل ‹سولجلا ةفرغ ىلإ نيدئاع

 ريغ مهسوؤر يف رودت يتلا راكفألا تدغ تقولا كلذ يف

 :ةضيرمو ةيلاعفناو ةيداع

 هنيع فرطب ّيلإ رظني وهو هّتيأر دقل ؟ديكأتلاب غنورتسمرآ هنإ"
 ًابيبط نكي مل امبر !ًامامت نونجم «نونجم يّئيع هل نإ .كاذنيح
 رهاظتيو ام بيبط ةدايع نم براه نونجم هنإ «عبطلاب «معن .ًالصأ

 ىلعأب خرصأ له ؟مهربخأ له «ةقيقحلا يه هذه «بيبط هنأب
 ًالقاع ودبي نأ عيطتسي هنإ مث اردن رثكأ هلعجيس اذه ِ؛ال ؟يتوص

 .ّنَجأ فوس !يهلإ اي !طقف عبرلاو ةثلاثلا ؟نآلا ةعاسلا مك .ًامامت

 ..."نآلا ينبقاري وه اه « غنورتسمرآ هنإ معن

 تاقوأ يب تّرم دقل . يسفنب ةيانعلا عيطتسأ ؛ ىلإ اولصي نل"

۱۹4 



 رعب نم زر ملا نف سا فل نا نراس نعم
 الو ًاعيمج انشيتفت مت دقل ؛كلذ فرعن نحن «دحأ ةزوحب سيل ؟نآلا

 .."وه نيأ فرعي اندحأ نكلو .صخش ّيأ ةزوحب نوكي نأ نكمي

 نوشخي مهف ؛ًاعيمج مهلوقع نودقفيس «مهلوقع نودقفيس"
 نكلو «معن «توملا ىشخأ انأ .توملا ىشخن انعيمج «توملا

 لقن ةبرع» :لوقت ةرابع ٌتأرق نيأ .يتأي نأ نم توملا عنمي ال اذه

 بقارأس «ةاتفلا ؟كلذ تأرق نيأ ؟«يديس اي راظتنالا ىف ىتوملا

 .."ةاتفلا بقارأس س ؛ةاتفلا

 !؟طقف ةقيقد نيرشع الإ ةعبارلا ؟ةقيقد نيرشع الإ ةعبارلا"
 اذهك رمأ .مهفأ ال «معن «مهفأ ال .ةكرحلا نع ةعاسلا تّققوت امبر

 طقف !قيفن ؟قيفن ال اذامل «ًالعف ثدحي هنكلو !ثدحټ نأ نكمي ال

 «يسأر يف ثدحي ام ءيش ...يسأر !ريكفتلا يتعاطتساب ناك ول

 !ثدحي نأ نكمي ال اذهك ءيش !نيْفصن قلفنيس «رجفنيس يسأر

 ..."!؟طقف عبرلا الإ ةعبارلا «يهلإ اي ؟نآلا ةعاسلا مك

 يآ ول .يلقعب ظفتحأ نأ بجي «يلقعب ظفتحأ نأ بجي

 ةا اهلك امامت ةحتفاو لالا .يلقعب ظافتحالا ا

 نأ بجي «ةليحلا حجنت دق .دحأ هبتشي ال نأ بجي نكلو ءًافلس

 ىرحألاب «معن ...هنظأ ؟مهنم نّم «لاؤسلا وه اذه ؟مهنم نَم .حجنت

 ..."وه هنظأ

 له :اريف تلاقو ًاعيمج اوضفتنا ةسماخلا ةعاسلا تّقد امدنع

 ؟ًاياش ٌدحأ ديري

 .تحمس اذإ «معن :رولب لاق مث ةريصق تمص ةرتف تداس

Yo 



 مكناكمإب ءياشلا ّدعأو بهذأس :لوقت يهو اريف تضهنو
 .انه ءاقبلا ًاعيمج

 نأ لضفن ًاعيمج اننأ دقتعأ :فطلب فيرغراو يضاقلا لاقف

 .ةزيزعلا ةباشلا يتديس اي هنيّدعُت تنأو كبقارنو يتأن

 :تلاقو ةريصق ةيريتسه ةكحض تقلطأ مث اريف هيلإ تقّدحف

 .كلذ نولضفت مكنأ دب ال ءًاعبط

 هلّوانت مث «ياشلا دادعإ ت ثيح خبطملا ىلإ ةسمخلا لقتنا

 ةجاجز اوحتف دقو ها ل .رولبو اريف

 نوکن نأ بجي ي :حاسمتلاك مستبي وهو يضاقلا 07 ةديدج

 الإ ًافيص ناك لصفلا نأ مغرو .سولجلا ةفرغ ىلإ اوداع مث
 نكلو «ةرانإلا رز درابمول طغض .مالظلا اهداس دق تناك ةفرغلا نأ

 نأل مويلا ةرانإلا كرحم ليغشت متي مل ًاعبط : لاقف لعتشت مل ءاوضألا

 .كلذب مايقلل دوجوم ريغ زرجور

 ليغشتو ًاعيمج جورخلا انعسوب نأ دقتعأ :لاق مث ةظحل ددرتو

 .كرحملا

 اهتيأر دقل «عومش ماعطلا ةنازخ يف :فيرغراو يضاقلا لاقف

 .اهمادختسا اننكميو يسفنب

 مث ءأضعب مهضعب بقاري ةعبرألا سلج نيح يف درابمول جرخ

 ومش نيم تلغشاو 6 ةريغصلا قابطألا نم ةيّمكو عومشلا هعمو داع

 .عبرلا الإ ةسداسلا ذئدنع ةعاسلا تناك .ةفرغلا ءاحنأ يف تَعْزَوو

۲۰١ 
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 لمتحت دعت مل اهنأب اريف ترعش ثلثلاو ةسداسلا ةعاسلا دنع

 ذخأتو اهتفرغ ىلإ بهذت نأ تّررقو «لوطأ ةدمل كانه سولجلا

 «بابلا هاجتاب تراسو تضهن .بعتملا اهسأر هب حيرت ًادراب ًامامح

 تلاسأو اهتلعشأف قودنصلا نم ةعمش تذخأو تداعف تّركذت مث

 تّجرخ مث «ةعمشلا اهيف تبث قبطلا يف عمشلا نم طقن عضب

 ةفرغ يف ةعبرألا لاجرلا ةكراتو اهفلخ بابلا ةقلغُم ةفرغلا نم

 .سولجلا

 تحتف امدنعو ءاهتفرغ ىلإ رمملا يف تشمو جّردلا تدعص

 اهفنأ ميشايخب تّرعش دقل ...اهناكم يف تدمجو ةأجف تفقوت بابلا

 اذكه «كينيديرت تنيس يف رحبلا ةحئار هذه ءرحبلا هنإ !شعترت

 ّمتشي ءرملا ؛عبطلاب ةئطخم نوكت نأ نكمي ال !ةحئارلا كلت تناك

 يه تناك .ةفلتخم ةحئارلا هذه نكلو «ةريزج يأ ىلع رحبلا ةحئار

 رحبلا ناك امنيح مويلا كلذ يف ئطاشلا ىلع اهركذتت يتلا ةحئارلا

 .اهففجت سمشلاو باشعألاب ةاطغم روخصلاو رْزَج ةلاح يف

 ىلإ ةحابسلا عيطتسأ له" :تّركذتو ءارولا ىلإ اهتركاذب تداع

 ."؟ةريزجلا ىلإ ةحابسلا عيطتسأ ال اذامل ؟نروثيالك ةسنآ اي ةريزجلا

 ىلع ارداقو اّينغ وغوه ناكل هالولو «للدمو رمذتم ْئّيس ريغص لفط

 ىلإ ناك وغوه نأ دكؤملا نم ءوغوه .اهّبحأ يتلا ةاتفلاب جاوزلا
 .ةفرغلا لخاد اهرظتني ناك لب ءال ءاهبناج

 ىلع ةذفانلا نم ءاوه رايت بهو «لخادلا ىلإ ةوطخ تطخ
 اهكلمتف مالظلا داسو «تأفطنا مث ًاليلق اهتلعش تشعتراف ةعمشلا

۰۲ 



 ينوكت ال :اهسفنل ةلئاق نروثيالك اريف تعجبشت !ةأجف فوخلا

 .ةفرغلا يف دحأ الو يلفسلا قباطلا يف نورخآلا «يفاخت ال «ءاقمح

 .طقف ءايشألا نيليختت تنأ ؛دحأ ةفرغلا يف نوكي نأ نكمي ال

 نكت مل كينيديرت تنیس ئطاش ةحئار «ةحئارلا كلت نكلو
 «ًائيش تحمس دقل !صخش ةفرغلا يف ناكو «ةقيقح تناك لب «ًالايخ

 تّرعش «ةيغصم كانه ةفقاو يه اميفو «ذئدنعو .ًائيش تعمس ديكأتلاب

 !رحبلا ةحئار اهنم ثعبنت ةبطر دي ءاهترجنح سملت ةدراب ديب
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 تاخرص «لتاق بعر خارص تخرصو تخرص ءاريف تخرص
 الو لفسألا نم ةمداقلا تاوصألا عمست مل .ةسئاي ةعزف داجنتسا

 لاجرلا مادقأ توص الو باب حتف توص الو بلقني يسرك توص
 .هل دودح ال بعرب طقف رعشت تناك لب «جّردلا دعصت

 مهدحأ توص تعمسو «ةفرغلا لخاد ةعرسب نوعفدني لاجرلابو

 ؟ثدح اذام !ىهلإ اي !؟ثدح اذام :لوقي

 ضرأ ىلع تراهنا مث مامألا ىلإ ةوطخ تطخو تفجترا

 اهقوف ينحني صخشب تّسحأ نيح ةيعاو فصن طقف تناك .ةفرغلا

 !كانه اذام اورظنا «ىهلإ اي :ةعرسب

 ناك ام تأرف ءاهسأر تعفرو اهينيع تحتفو اهيعو اهيلإ داع

۰۳ 



 نم ضيرع طيرش ناك .عومشلا نولمحي نيذلا لاجرلا هيلإ رظني
 مالظلا يف حجرأت ام وه كلذ ناك «فقسلا نم ىلدتي رحبلا باشعأ

 ةدئاع ةقراغ أدي ءةبطر أدي هتتظ ام كلذ ناك .اهترجنح ًاسمال

 كحضت تذخأف .اهنم ةايحلا عزنتو اهقنع ىلع قبطُتل رحبلا نم

 وه اذه «رحب باشعأ ءرحب باشعأ كلذ ناك :تلاقو ةيريتسهب

 .ةحئارلا ببس

 تاجومو تاجوم اهترمغو ىرخأ ةرم بوحشلا اهارتعا مث
 «اهيتبكر نيب هعفدو اهسأرب مهدحأ كسمأ ىرخأ ةرمو «نايثغلا نم

 اوناكو هبرشتل ًائيش اهل نومّدقي اوناك .تّرم ًاروهد نأك ترعشو

 .نوميللا ريصع ةحئار اهنم حوفت سأك ءاهيتفش ىلع سأكب نوطغضي

 ةأجف مث «نانتمالاب ةرعاش ريصعلا عرجتت 7 نأ كشو ىلع تناك

 تعفدو اهتسلج يف ةلدتعم ت تضفتناف اهسأر يف ريذحت سارجأ تقد

 ؟بارشلا اذه ءاج نيأ نم :ةدحب تلاقو ًاديعب سأكلا

 دقل : :لاق مث : ةظحلل اهيلإ ًاقّدحم رولب توصب باوجلا ءاج

 .يلفسلا قباطلا نم هترضحأ

 .هبرشأ نل :اريف تخرصف

 ميظع :ًارّذقمو ًاكحاض درابمول لاق مث تمص ةظحل تداس

 نم كرمع فصن تدقف كنأ مغر دّيج لكشب ةكسامتم تنأ ءاريف اي

 .دعب حف مل ةديدج ةجاجز بلجأس .فوخلا

 ريخب انأ :ةدكأتم ريغ يهو اريف تلاقف ةعرسب ًاجراخ قلطناو

 .ءاملا نم ًاليلق برشأس «نآلا



 ىلإ تّبهذو «ءاهيّمدق ىلع فوقولا ىلع غنورتسمرآ اهدعاس
 روبنصلا تحتف .طقست ال ىتح هب كسمتو ليامتت يهو ضوحلا

 نيح يف ًابوك هب تألم مث ًاليلق ضوحلا يف لوزنلاب ءاملل تحمسو
 .هب سأب ال ريصعلا كلذ :ًاطخاس رولب لاق

 ؟تفرع فيكو :غنورتسمرآ لاقف

 .هدصقت ام اذه ناك نإ ًائيش هيف عضأ مل :بضغب رولب لاقف

 لثم يف نكلو «كلذ تلعف كنإ لّقأ مل انأ :غنورتسمرآ لاق

 ريصضغع ةبلع هدي ىف تناكو « ةعرسب ةفرغلا درابمول لخد

 عادخ ال «يتاتف اي يرظنا :لاقو اريف يّرظان تحت اهعفد ةديدج

 ةريفو ةيمك هيف تيبلا نأ ظحلا نسح نم :ًاعباتم ةجاجزلا حتفو
 .نيوأ ديسلا نم رظن دعُب كلذ ناك .تابورشملا نم

 نيح يف سأكلاب غنورتسمرآ كسمأو فنعب اريف تّقجترا
 اذه يبرشت نأ لضفألا نم :غنورتسمرآ لاقو درابمول بيليف اهألم

 .ةديدش ةمدصل تضرعت دقل ؛نروثيالك ةسنآ اي

 درابمول لاقو ءاههجو ىلإ مدلا داعف نوميللا ضعب اريف تبرش
 .ةطخلا بسح ذفنت مل ةميرج هذه «ًانسح :ًاكحاض

 كلت تناك له ؟كلذ نظت له :سمهلا هبشي امب اريف تلاق

 ؟ةطخلا ىه



 :ككشتب لاقف يأرلا اذهب هسفن مازلإ يف غنورتسمرآ بغري مل

 ًاباش ثحبلا عوضوم صخشلا ناك اذإ .كلذب مزجلا ليحتسملا نم

 نكلو «لّمتحم ريغ اذهف بلقلا يف ًافعض يناعي الو ةدّيج ةخصبو

 ...ىرخأ ةيحان نم

 اهيف هعبصإ سمغو رولب اهرضحأ يتلا ريصعلا سأك طقتلاو
 نم ءيشب لاقو ههجو ريبعت ريغتي ملف «ديدش رذحب بارشلا قوذتف

 .ًايداع معطلا ودبي :ددرتلا

 يننأ ينعت تنك اذإ :ًابضاغ لاقو مامألا ىلإ ةوطخ رولب عفدناف

 .اذه رمحألا كسأرب حيطأسف بارشلا كلذب تشبع

 ؟يضاقلا نيأ :عوضوملا ةرّيغم تلاقف اهلقع اريفل ريصعلا داعأ

 !بيرغ :درابمول لاقو ضعب ىلإ مهضعب ةثالثلا لاجرلا رظن
 .انعم ءاج هّتننظ

 تدعص يذلا تنأ ؟روتكد اي رمألا ام .ًاضيأ انأو :رولب لاقف

 .يفلخ جردلا

 هنأل ًاعبط انم أطبأ وهف ءىفلخ هنظأ تنك :غنورتسمرآ لاق

 .زوجع لجر

 !ًادج بيرغ اذه :درابمول لاقو ةيناث ضعب ىلإ مهضعب رظنو

 .هنع ثحبن نأ بجي :رولب خرصو

۲۹ 



 اوناك امنيبو «مهفلخ اريفو نورخآلا هعبتو بابلا هاجتاب راسو

 ةفرغ يف يقب امبر :ًابناج رظني وهو غنورتسمرآ لاق جّردلا نولزني

 .عبطلاب سولجلا

 :عفترم توصب ًايدانم غنورتسمرآ حاصو ةعاقلا اوزاتجا

 ؟تنأ نيأ ءفيرغراو «فيرغراو

 نم الإ تيبلا ىلع ليقث تمص نارو ءًاباوج قلتي مل هنكلو
 فقو سولجلا ةفرغ باب دنعو .راطمألا طوقسل فيفخ توص

 نورظني اوذخأو نورخآلا عفادتو «هناكم يف ًادماج ةأجف غنورتسمرآ

 سلجي فيرغراو يضاقلا ناك !مهدحأ خارص العو «هفلخ نم

 «ناقرتحت ناتعمش هيبناج ىلعو ةفرغلا ةياهن يف عفترملا هيسرك يف

 دقو رمحأ شامقب ًافوفلم ناك هنأ ةعومجملا لهذأو مدص ام نكلو

 !ةاضقلا اهسبلي يتلا راعتسملا رعشلا ةَمَل هسأر ىلع تعضُو

 ىلإ هسفن وه مّدقت مث هفلخ ءاقبلاب نيرخآلا ىلإ بيبطلا راشأ

 يف رظنو مامألا ىلإ ىنحنا .نينيعلا ظحاج ًاتماص ادب يذلا حبشلا

 تطقسف راعتسملا رعشلا ةَمَل حازأ ةعيرس ةكرحب مث ءدماجلا هجولا

 يفو ءهسأر ةعلصب لصتملا يلاعلا هنييج نع ةفشاك ضرألا ىلإ

 عفرف ءام ءيش اهنم فزن دق ناك ةئّولم ةريدتسم ةمالع هنم طسولا

 ىلإ رادتسا مث اهضبن سجو ةدماجلا ديلا غنورتسمرأ روتكدلا
 .ةصاصرب بيصأ دقل :ريبعتلا نم لاخ تّيم توصب لاقو نيرخآلا

 !سدسملا «يهلإ اي :رولب لاق

 بيصأ :هيف ةايح ال يذلا توصلا سفنب روتكدلا لاقو

 !لاحلا يف هتلتق هسأر يف ةصاصرب

 ا



 ةسنآلا اهتّدقف يتلا ّيدامرلا فوصلا تال اهنإ :ًابعر فجتري

 !تنرب

 !ماّمحلا نم تدقق يتلا ءارمحلا ةراتسلاو :رولب فاضأو

 .ءايشألا هذه اودارأ ببسلا اذهل :اريف تسمه

 :لاقو ةيعيبط ريغ ةيلاع ةكحض درابمول بيليف قلطأ ةأجفو
 ةمكحملا يف يقب مهدحأ ءءاضقلا ىلإ اوبهذ راغص دونج ةسمخ»

 دعي مل .ٌيومدلا فيرغراو يضاقلا ةياهن يه هذه ...«ةعبرأ يقبف

 «ةسلجلا اهيف سأري ةرم رخآ هذه «ماكحألا نم ديزم رادصإ هعسوب

 ناك مك ...توملا ىلإ ءايربأ ًالاجر لسري وأ اياضقلا لمجُي نل

 اذه :اريف تحاصف نيرخآلل ًالوهذو ةمدص هجايتها بتس
 .لوهجملا صخشلا وه هنإ تلق طقف حابصلا

 لاقو «هدشر ىلإ باث هنأك ادبو درابمول بيليف هجو رّيغتف

 ىلع تنك دقل ءأتسح .كلذ تلق دق يننأ ملعأ :تفاخ توصب
 .ناوألا تاوف دعب ...هتءارب تّئبُث اتم رخآ دحاو اذه .أطخ

 كيب دب ف



 رشع عبارلا لصفلا

 ٌيولعلا قباطلا يف هتفرغ ىلإ فيرغراو يضاقلا ةثج اولمح

 مهضعب رظني ةعاقلا يف اوفقوو ةيناث اولزن مث «هريرس ىلع هوجسو

 .ضعب ىلإ

 ؟نآلا لعفن اذام :نيصر توصب رولب لاق

 .ًائيش لكأن نأ انل ّدب ال «ًائيش لكأن :ةعرسب درابمول لاقف

 ماعط بلع اوحتف ىرخأ ةرمو «خبطملا ىلإ اوبهذ ىرخأ ةرم

 :اريف تلاقو .ًابيرقت قّوذت نودو ةّيلآ ةقيرطب ماعطلا اولوانتو ظوفحم

 .ىرخأ ةرم ًابلعم ًاماعط لكآ نل

 رظني خبطملا ةلواط لوح اوسلج مث مهتبجو لوانت نم اوهتنا
 نوكيس نَّم ىرت .طقف انم ةعبرأ يقب :رولب لاقو «ضعب ىلإ مهضعب

 ؟ىلاتلا

 نوكن نأ بجي :ًابيرقت ةيلآ ةقيرطب لاقو غنورتسمرآ هيلإ قدح
 .نيردح



 اهو «هلاق ام اذه :لاقو ًاقفاوم رولب أموأف مالكلا نع فقوت مث

 .نآلا تّيم وه

 ةركام ةعدخ نم اهل اي :لاقو ًاطخاس ًابابس درابمول قلطأ

 نروثيالك ةسنآلا ةفرغ يف ةيرحبلا باشعألا كلت تعض !ةنيعل
 ىلإ اوعرش عيمجلا .ًامامت هلجأ نم تعضُو يذلا رودلا تڏأف

 ماق تداس يتلا ىضوفلا لالخو «تلتق دق اهتأ مهنم ًاتظ ىلعألا

 .هرمأ نم ةلفغ يف وهو زوجعلا صانتقاب مهدحأ

 ؟ةصاصرلا ٌتوص ٌدحأ عمسي مل اذامل :رولب لاقف

 حيرلاو خرصت نروثيالك ةسنآلا تناك : لاقو هسأر درابمول ّرهف

 .اهعامس ًاتكمم نكي مل .. .حيصنو كانهو انه يرجن نحنو رأزت

 يلطنت نل ةعدخلا هذه نكلو :ًالئاق لمكأ مث د ةظحل فقوتو

 .ةمداقلا ةرملا يف رخآ ًائيش برجي نأ لتاقلا ىلع .ةيناث انيلع

 .لعفيس هنأ حجرألا :رولب لاق

 لاق اميف تارظنلا نالجرلا لدابتو .ةقلقم ةربن هتوص يف تناك

 ...يذلا نم فرعن الو ءاّنم ةعبرأ :غنورتسمرآ

 .كش ىندأ ّيدل سيل :اريف تلاقو

 .لعفلاب فرعأ يننأ دقتعأ :ءطبب غنورتسمرآ لاقف
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 .نآلا ةدّيج ةركف يدل نأ دقتعأ :درابمول بيليف لاقو

 اريف تضهن مث «ىرخأ ةرم ضعب ىلإ مهضعب عيمجلا رظنو
 ىلإ بهذأ نأ بجي .يسفن قيطأ ال يننأب رعشأ :تلاقو ةحنرتم

 .ًامامت ةكهنم انأ ؛مونلا

 بقاريل انه سولجلا نم ىودج ال .ًاضيأ انأو :درابمول لاقو

 كشأ يننأ مغر «هلمع نكمي ام لضفأ اذه :بيبطلا مغمغو

 كلذ نيأ ىرُت :رولب لاق نيح يف بابلا هاجتاب اوكرحتو
 ؟سّدسملا

-- 

 تناك ريبك دح ىلإ و «ٌيولعلا عباطلا ىلإ جّردلا اودعص

 مهنم لك ناك دقف ؛ةيلزه ةيحرسم يف ًادهشم هبشت ةيلاتلا ةوطخلا
 اوقلغأو مهفرغ ًاعيمج اولخد مث «هتفرغ باب ضبقمب كسمي
 تعمشسو «ةدحاو ةراشإب اذه ثدح امنأك دحاو تقو يف باوبألا

 .ثاثألا عطق كيرحتو لافقألاو جيلازملا تاوصأ

 ىتح مهفرغ يف اوسر تيمُم بعر مهؤلمي صاخشأ ةعبرأ
 .حابصلا



 5 لا

 ضبقم تحت ًادعقم عضو نأ دعب حايتراب درابمول بيليف سفنت
 شعترملا ةعمشلا ءوض ىلعو .ةنيزلا ةلواط هاجتاب ىشم مث «بابلا

 تكرت ةياكحلا هذه :هسفن بطاخي سمهو لوضفب ههجو صخشفت

 !ًامامت كيلع اهراثآ

 ىلإ بهذ مث «بئذلا ةريشكت هبشت ةماستباب ةأجف همف حتفو

 حتف مث «ريرسلل ةرواجملا ةلواطلا ىلع هدي ةعاس عضوف هريرس

 لخاد يف ناک يذلا سدسملا ىلإ رظني كانه فقوو ةلواطلا جرد

 !جردلا

€ 

 لازت ال ةعمشلا تناك .اهريرس ىلع نروثيالك اريف تقلتسا

 اهتعاجش عامجتسا ىلع ةرداق نكت مل اهنكلو اهراوج ىلإ لعتشت
 ال :ةّرملا ولت ةرم اهسفنل تلاقو «مالظلا نم ةفئاخ تناك ؛اهئافطإل

 ثدحي نلو سمأ ةليل ءيش ثدحي مل «حابصلا ىتح كيلع فوخ
 لفقب ةقّلغم ةفرغ يف تنأ ؛ثدحي نأ نكمي ءىش ال «ةليللا ءيش
 ١ .كنم بارتقالا عيطتسي دحأ الو جاترو

 يف انه ءانه ءاقبلا عيطتسأ ًاعبط :اهسفنل ةلئاق ةأجف تركفو

 ىتح نامأ يف انه ءاقبلا عيطتسأ !ًاّمهم سيل ماعطلا .ةقلغملا ةفرغلا
 .نيموي وأ ًاموي كلذ رخأت ول ىتح «ةدجنلا لصت

 دعب ةعاس ءاقبلا -ًالعف- عيطتست له نكلو .معن ءانه ىقبت
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 ؟طقف ريكفتلا ريغ ءىش يأ لمع نودو دحأ عم ثدحتلا نود ةعاس

 كلذ ليريسل هتلاق اميفو ءوغوه يف «لوونروك يف ريكفتلاب أدبتس
 .ًامئاد اهقياضي يذلا هيركلا رمذتملا ءيمقلا دلولا

 انأ ؟ةرخصلا ىلإ ةحابسلا عيطتسأ ال اذامل «نروثيالك ةسنآ -

 .عيطتسأ يننأ فرعأ « عيطتسأ

 «ليريس اي عيطتست ًاعبط" :ًالئاق هباجأ يذلا وه اهتوص ناك له
 ؟"كلذ فرعأ انأ ؛ًالعف عيطتست

 ؟نروثيالك ةسنآ اي بهذأ له نذإ -

 كربخأس .ًادج كيلع قلقت كَمأ «ليريس اي عمسا ءًانسح -

 كمأ عم ثدحتأس «ةرخصلا ىلإ حبست نأ ًادغ كناكمإب ءأئيش

 ىلع كانه تنأ نوكتس كدقتفت امدنعو «كنع اهيهلأو ئطاشلا ىلع
 .ةأجافم نوكت فوس .اهل حّولت ةرخصلا

 ةرماغم نوكتس «نروثيالك ةسنآ اي ةزاتمم ةديس تنأ ؟ًاقح -

 !ةعئار

 دنعو «ياوكوين ىلإ ًابهاذ ناك وغوه .ًادغ ءاهتلاق دق تناك

 رست مل رومألا نأ ضرفنل نكلو .ىهتنا دق ءيش لك نوكيس هتدوع
 يف ليريس ذاقنإ نكمأ امبر .عقو ًاثداح ْنأ ضرفنل ءوحنلا اذه ىلع
 تحمس نروثيالك ةسنآلا" :ليريس لوقيس اهدنعو «بسانملا تقولا

 .ًانايحأ ًاليلق رطاخي نأ ءرملا ىلع ؟كلذ يف اذامو ءًانسح ."يل

 عيطتست فيك :لوقتف ةفالصب راكنإلا اهناكمإبف روذحملا لصح اذإ

 .طق كل حمسأ مل انأ ًاعبط ؟ليريس اي هذهك ةبذك قالتخا
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 .عونلا اذه نم ًاصصق يوري ناك ليريسف ؛اهنوقذدصي فوسو

 يأ ىلعو .ّمهي ال كلذ نكلو «ًاعبط فرعيس ليريس .ًابذاك ًادلو ناك

 لصتس اهنكلو «هفلخ حبست اهنأب رهاظتتس .أطخ يأ عقي نل لاح

 .اهرمأ يف دحأ كشي نلو ةرخأتم

 كلتب اهيلإ هترظن يف ببسلا وه كلذ ناك له ؟وغوه كش له
 ببس كلذ ناك له ؟وغوه فرع له ؟اهفرعي ال هنأك ةبيرغلا ةقيرطلا

 ةلاسرلا ىلع دري مل هنإ ؟قيقحتلا ءاهتنا دعب ةعرسلا كلتب هترداغم

 ...وغوه «هل اهتلسرأ يتلا ةديحولا

 ركفأ ال نأ بجي :اهسفنل تلاقو اهريرس يف ةقلق اريف تلملمت

 اذامل .هاسنت نأ بجيو ىهتنا هنكلو «ًاريثك اهملؤي كلذ ناك

 ىلإ تقّدح ؟ةفرغلا يف اهعم ناك هنأب ءاسملا كلذ يف ةأجف ترعش

 هبتنت مل .ةفرغلا طسو فقسلا نم ةيلدتملا ةقلعلا ىلإ ترظنو فقسلا
 .اهنم ىلدتت ةيرحبلا باشعألا تناك يتلا ةقالعلا كلت ىلإ لبق نم

 .اهقنع ىلع ةبطرلا ةدرابلا ةسمللا كلت تّركذت نيح تفجتراو

 كرظن بذجت اهنإ ؛فقسلا نم ةيلدتملا ةقآلعلا كلت اهبجعت مل

 !ةريبكو ءادوس يه مك .كشهدتو

 -م-

 هانيع تناك .هريرس فرط ىلع رولب قباسلا شتفملا سلج

 نيتظقي اتدبو «نيوارمح نيتلاهب نيتطاحم مدلا نولب ناتريغصلا
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 نأ كشوي يذلا يربلا ريزتخلاك ناك .ةبلصلا ههجو ةلتك طسو

 يف ًادج بيرق رطخلا نأ ملعي ناكو مونلا ىلإ ًالاّيم نكي مل .ٌضقني
 زوجعلا يضاقلا نإ ىتح ءةرشع نم ةتس تام دقف «تقولا كلذ

 .هئاهدو هرذحو هئاكذ لك مغر نيرخآلاك هتياهن تناك

 :زوجعلا يضاقلا لوق ركذتي وهو يشحو حايتراب رولب دّهنت
 يذلا هسفنب ٌدتعملا زوجعلا قفانملا ."ًادج نيرذح نوكن نأ بجي"

 ناك ول امك رعشي وهو ةمكحملا يف سلجي «سانلا حلصأ هنأ دقتعي

 .ىرخأ ةرم رذحلا هعفني نلو ىهتناو هبيصن لان دقل .كولملا كلم

 وهو غنورتسمرآو درابمولو ةاتفلا «مهنم ةعبرأ كانه ناك نآلاو
 يرنه نوكي نل هنكلو «مهنم رخآ صخش بهذيس ًادج ًابيرقو .هسفن
 ؟سّدسملا نع اذام نكلو .كلذ نم دكأتلا ىلع لمعي فوس ؛رولب
 .سّدسملا ‹جعزملا ءيشلا وه كلذ ناك

 هنافجأ تّتضغتو هیبجاح ىوز دقو هريرس ىلع رولب سلج
 َتمصلا رسكو .سّدسملا ةلكشمب ركفي ذخأو نيتريغصلا هينيع لوح

 «ليللا فصتنم ًانلعم يلفسلا قباطلا يف ةعاسلا تاقد ٌتوص

 مل هنكلو «ريرسلا ىلع ىقلتسا هنأ رمألا هب غلب لب ءًاليلق ىخرتساف
 ةيادبلا نم هلك يضاملا ضرعتسا ءًاركفم كانه ىقلتسا .هسبالم عزني
 .ةطرشلا يف هلمع مايأ لعفي نأ داتعا امك ليصفتلابو ةيجهنم ةقيرطبو

 .ةياهنلا يف حاجنلا ققحي ام يه ةيضقلل ةلماشلا ةساردلا تناك

 تناك اذإ ىريل رظنلا لواحي ناك اميفو .قرتحت ةعمشلا تناك

 هتشهدلو «تأفطناف ةعمشلاب هدي تّرثع هدي لوانتم ىف باقثلا ةبلع

 تظقيتسا دق ةنس فلأ فواخم تناك ول امك ادب !ًاقلق ةملظلا هتلعج
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Eيف نام  aيف هوجو صب فرط هل قءارث  

 را ةيفوصلا ةمللا كلتب جّوتم وهو يضاقلا هجو «ءاوهلا

 تشتملا يزمرقلا هجولاو ءزرجور ةديسلل تّيملا درابلا هجولاو
 E SL «نوتسرام ينوتنأل

 لب ةريزجلا ىلع سيل ؟ىتم نكلو «ةرم تاذ هآر هجو «شقلا نولب
 نم هجو !مسالا ركذت عيطتسي ال نأ بيرغ .ليوط تقوب كلذ لبق

 .هلبألاك ودبي ناك «جذاسلا عونلا

 .رودنال هنإ :ةيقيقح ةمدصب قسحي وهو هرّكذت «هركذت ةأجف
 طقف سمأ .ودبي رودنال ناك فيك ًايلك يسن دق نوكي نأ بيرغلا نم

 ىري وه اه نآلاو «عطتسي ملو لجرلا كلذ هجو ركذت لواحي ناك

 !طقف سمأ اهآر ناك ول امك ةدّدحمو ةحضاو هحمالم لك هلايخب

 امهل ناكو «قلق هجو تاذ ةليحن ةأرما «ةجوز رودنالل ناك
 اميف ىلوألا ةرملل لءاستو .ةرشع ةعبارلا وحن يف تنب ءًاضيأ ةلفط

 .اهمأو تنبلا ءامهل ثدح دق نوكي نأ نكمي

 اذام ..سّدسملا" :هلقع يف ةيناث ةرم ًايلاع راذنإلا قلطنا

 رمأ ىف رثكأ ركف املكو ."ريثكب ةيمهأ رثكأ اذه ؟سّدسملل ثدح
 لع نالا ةياكح مهف عطتسي ملو «هتريح تدادزا سّدسملا

 .سّدسملا كلذ لمحي تيبلا اذه يف صاخشألا دحأ

 هراكفأ لبح عطقناو «ةدحاولا ةعاسلا تقد ّيلفسلا قباطلا يف

 ًاتفاخ ًاتوص ءاتوص عمس نيح ةأجف ًاظقيتم ريرسلا ىلع سلجو
 مالظ يف كرحتي ام صخش ناك .هتفرغ باب جراخ ام ناكم يف ًادج

 ةسلخ كرحتي يذلا نَم .هنيبج نم دّصفتي قرعلاب رولب رعشف «تيبلا
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 .ديكأ ءيش اذه ءًاَرش يوني هنأ دب ال ؟تارمملا يف تمصبو

 ةمخضلا هتينب مغرو «توص رادصإ نود ريرسلا نع رولب لزن
 ءعمسلا ًافهرُم فقوو طقف نيتوطخ يف بابلا لصي نأ عاطتسا

 نكي مل هنأ ًاعنتقم ناك رولب نأ الإ .ةيناث تأي مل توصلا نكلو

 هسأر رعشب سحأ .ًامامت بابلا جراخ مادقأ عقو عمس دقل ؛ًاعطخم

 .ةيناث دوعي فوخلابو ًاليلق فقي

 فهرأف «ليللا يف ةسلخ كّرحتي ًاصخش نأ ًادكأتم ناك

 يف ةديدج ةبغر هيلع ترطيسو .رركتي مل توصلا نكلو «هعمس
 عاطتسا ول .رمألا نم ققحتيل ةليسو ّيأب جرخي نأ دارأ ؛ةظحللا كلت

 حنف نكلو ...مالظلا اذه يف للستي يذلا اذه نم فرعي نأ طقف

 صخشلا ناك ام طبضلاب اذه نأ بلغألاو ءقمحأ فرصت بابلا

 لمأ ىلع توصلا رولب عمسي نأ دمعت امبر لب «هرظتني رخآلا

 .توصلا ردصم ةفرعمل جورخلل هزازفتسا

 يف تاوصأ عامس هعسوب حبصأو «يغصي ًادماج رولب فقو

 ...ةضماغ تاسمه ءزيزأ «ريرص توص «تقولا كلذ يف ناكم لك

 ملعي ناك «تاوصألا كلت ةيهام فرع يعقاولا دينعلا هلقع نكلو

 ةقالع ال ًائيش عمس ةأجفو ...و «جاتهملا هلايخ قالتخا نم اهنأ

 اهنكلو ءًادج ةرذحو ًادج ةفيفخ تاوطخ عقو عمس «لايخلاب هل

 رولب ناك امك ًامامت هعمس فهري لجرل ةبسنلاب حوضوب ةعومسم
 درابمول فرغ تناك) رمملا يف ةفخب تاوطخلا تكرحت .لعفي

 هتفرغ باب تزاتجاو (هتفرغ نم جّردلا سأر نع دعبأ غنورتسمرآو
 ىري نأ رّرق «هرارق رولب ذختا كلذ دنعو .بارطضا وأ دّدرت نود

 نيني



 جّردلا وحن ةهجتم هباب مامأ نم تاوطخلا تّرم .تاوطخلا بحاص

 ؟ًايهاذ لجرلا كلذ ناك نيأ رولب لءاستف «ديكأت لكب

 لجرل ةبسنلاب ةشهدم ةعرسب ذقن هرارق ذيفنت رولب أدب امدنع
 عضوو ريرسلا ىلإ هعباصأ فارطأ ىلع داعف «هلثم ءيطبو مخض

 بناج نم يئابرهكلا حابصملا سباق لصفو هبيج يف باقثلا ةبلع

 ا ةدعاق هلو عرركلا نإ جابضملا ا كالجلا ل فلز «ريزبب
 .ًاديفم ًاحالس ناك

 ىهتنمبو «بابلا ضبقم تحت نم يسركلا حازأو ةعرسب زفق
 يف ناك .رمملا ىلإ جرخو جالزملا عفرو بابلا لفق حتف رذحلا

 نم الإ ًايفاح رولب ضكرف «تفاخ توص َيلفسلا قباطلا يف ةعاقلا

 .توص ىندأ نود جّردلا ةمق ىلإ هيبروج

 تاوصألا كلت لك عمس دق ناك اذامل كردأ ةظحللا كلت يف

 دق ءامسلا نأ دب الو «ًامامت تأده دق حيرلا تناك .حوضولا كلذب

 بحاش رمق ءوض جّردلا ةمق ةذفان نم باسني ناك .ةيفاص تحبصأ

 نم جرخي ًاحبش رولب حملو «يلفسلا قباطلا يف ةعاقلا ءيضيو
 ةدراطمل جّردلا لزني عرهف «ةرباع ةظحل يف لزنملل يمامألا بابلا

 ؛ًالّمغم هسفن نم لعجي داك ىرخأ ةرم !ةأجف فقوت هنأ الإ «حبشلا
 مل يذلا ّنكلو «تيبلا جراخ هجاردتسال ةديصم هذه تناك امبرف

 نيب هسفن عقوأ دق هنأو أطخ بكترا دق هنأ وه رخآلا لجرلا هكردي

 يولعلا قباطلا يف ةلوغشملا ثالثلا فرغلا نيب نمف ؛رولب يدي

 نآلا هيلع امو «ةظحللا كلت يف ةيلاخ نوكت نأ بجي ةدحاو كانه

 .ةيلاخلا يه فرغلا يأ فرعي نأ ىوس
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 روتكدلا باب دنع فقوت مث ءرمملا يف راسو ءودهب رولب داع
 مث ةقيقد رظتناف ءدحأ بجي مل نكلو «بابلا قدو ًالوأ غنورتسمرآ

 درابمول باوج ءاجف ء«بابلا ٌقدو درابمول بيليف ةفرغ ىلإ بهذ
 ؟كانه نَم :ًالئاق ًاروف

 .ةظحل رظتنا «هتفرغ يف غنورتسمرآ نأ نظأ ال .رولب انأ -

 بابلا قدو ّرمملا ةياهن يف ةدوجوملا ةفرغلا باب ىلإ بهذ مث
 .نروثيالك ةسنآ «نروثيالك ةسنآ :ًافتاه ًاضيأ

 . ؟رمألا ام ؟اذه نم :ةعزف اريف هتباجأف

 دعب دوعأس «ةظحل يرظتنا «نروثيالك ةسنآ اي ءيش ال -

 ةظحللا كلت بابلا حتفناف درابمول ةفرغ ىلإ ةعرسب عجرو

 هلاطنب ىدترا دق ناك .ىرسيلا هدي يف ةعمش لمحي درابمول جرخو

 :ةذدحب لاقو مونلا بوث بيج يف ىنميلا هدي عضوو مونلا بايث قوف
 !؟رمألا ام

 :ًالئاق درابمول انيع تّعملف ةعرسب عضولا رولب حرش
 .نذإ انديص وه ! غنورتسمرآ

 ال ينكلو «رولب اي فسآ :ًافيضُم غنورتسمرآ باب ىلإ ىشمو

 .ءايمع ةقثب ًائيش لبقأ

 .غنورتسمرآ «غنورتسمرآ :ًاخراص بابلا راطإ ىلع ةّدشب قرطو

 بقث نم رظنو هيتبكر ىلع درابمول عكر ًاباوج دجي مل املو
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 حاتفملا :لاقو رذحب بقثلا يف ريغصلا هعبصإ لخدأ مث «حاتفملا

 .لخادلاب هناكم يف سيل

 حاتفملا ذخأو جراخلا نم بابلا لفقأ هنأ ينعي اذه :رولب لاقف

 كسمنس .يداع يطايتحا ءارجإ هنإ :لاقو ًاقفاوم بيليف أموأف

 .طقف ةدحاو ةظحل ينرظتنا .هب كسمنس ةّرملا هذه «رولب اي هب

 .اريف ءاريف :ًالئاق اهادانف اريف ةفرغ ىلإ ًادئاع قلطناو

 ؟اذام -

 يحتفت ال .هتفرغ يف سيل وهف ؟ غنورتسمرآ نع ثحبن نحن -
 ؟تمهفأ ءرمألا ناك امهم كباب

 .تمهف «معن -

 الف لتق رولب نإ وأ تلتف يننإ لاقو غنورتسمرآ ءاج اذإ -
 انأو رولب كيلإ انئّدحت اذإ الإ كباب يحتفت ال ؟تمهفأ «ًاهابتنا هيريعُت

 ؟كلذ تمهف له .ًاعم

 .دحلا اذه ىلإ ةيبغ تسل انأ «معن :اريف تلاق

 .زاتمم :درابمول لاق

 تأدب دقل .هفلخ قلطننل نآلاو :لاقو رولب ىلإ ضنا مث

 .ةدراطملا

 ؟ركذتأ ءسدسم هيدلف ؛نيّرذح نوكن نأ لضفألا :رولب لاق
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 جّردلا ًالزان عرسي ناك اميف ةتفاخ ةكحض درابمول كحض

 .اذه يف أطخ ىلع تنأ :لاقو

 ىلإ ةلّوحم لفقلا ةطاّقس :ًاظحالم لاق مث يمامألا بابلا حتفو

 .ةدوعلا دنع بابلا حتف عيطتسي يكل فلخلا

 . يعم دوجوم سدسملاو :ةركام ةماستباب عبات مث

 عضو دق دق هثدج دجو : :لوقي وهو هبيج نم سدسملا فرط بحسو

 .ةليللا يجرد يف ةيناث

 ءههجو حمالم تّريغتو بابلا ةبتع ىلع ًادماج رولب فقو

 انأ تول فانا نور وال :لاقف كلذ درابمول بيليف ىأرو

 بهذأس انأو «ٌتئش اذإ كتفرغ يف سرت دو ةيناث دع .كلتق يونأ ال

 .غنورتسمرآ نع ثحبأل

 وهو ةريصق دّدرت ةرتف دعب رولب هعبتف ءرمقلا ءوض يف قلطناو

 نيمرجم عم لماعتلا هل قبس هنأ -ةياهنلا يف- ةلأسملا نكلو

 تسيل ةعاجشلاف هصقنت ىتلا لئاضفلا تناك ًاَّيأو ءتاسّدسم نولمحي

 مل .ةعاجش لكب ههجاويسو ءرطخلا ةهجاوم يف نُكيلف .اهنيب نم
 .طقف لوهجملا رطخلا نكلو «ةحوتفملا ةهجاوملا ىشخي نكي

 ا

 تدتراف جئاتنلا راظتنال تكرُت دق تناك يتلا اريف تضهن

 ناكو ًادّيج ًابلُص ًاباب ناك .نيترم وأ ةرم بابلا ىلإ ترظن مث اهسبالم
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 تحت طولبلا بشخ نم يسرك ىلإ ةفاضإ جالزملاب ًاقلغمو ًالفقم

 روتكدلا لبق نم ًاصوصخ ةوقب بابلا علخ انكم نكي مل .ضبقملا

 .ًاينامسج ًايوق نكي مل يذلا غنورتسمرآ

 ةميرج باكترا يونت تناكو غنورتسمرآ يه تناك ول
 ىف ريكفتلاب اهسفن ىلست تذخأو .ةوقلا ال ركملا تمدختسال
 ر لا ناجا دا ذأ ا د اه دب نت يتلا لئاسولا
 وه ةلتاق حارجب بيصأ هنأب رهاظتي دق وأ «بيليف لاق امك تام دق

 اهربخي نأ ًاضيأ نكمي امك .نئي وهو اهباب ىلإ هسفن ٌرجي دقو «هسفن

 رانلا مارضإب ًالعف ماق امبرف كلذ نم رثكأو «تيبلا يف لعتشت رانلا نأ

 نيّرخآلا نيلجرلا جردتسي «نكمم لامتحا اذه معن ...تيبلا يف

 مث «لخادلا يف دوقولا ضعب بكس دق نوكي نأ دعب تيبلا جراخ

 نوكي ىتح اهتفرغ يف اهسفن ةسباح ءاقمحلاك يه ىقبتو رانلا لعشي
 .تاف دق تقولا

 رارفلا ناسنإلا عيطتسي «سأب ال :اهسفنل ةلئاق ةذفانلا ىلإ تشم

 .بيرق روهز ضوح ىلإ زفقلا كلانه ام لك .ةلوهسب ةذفانلا نم

 ةلوهسب هيف بتكت تأدبو اهتاركذم رتفد تطقتلاف تسلج مث

 ةيضمتل ةقيرط دجي نأ ءرملل دب ال :اهسفنل لوقت يهو حوضوو

 .تقولا

 ناك هنأ اهل رطخو !ًاتوص تعمس دقو ةهبنتم تدمج ةأجفو

 ام ناكم نم توصلا ءاج دقو «جاجز مطحت توص هبشي ًاتوص
 « ةيناث رركتي مل توصلا نكلو ةّدِشب تغصأ ن قباطلا يف

 ةسلتخم تاوطخ توص (تعمس اهنأ اهيلإ لّيخ وأ) تعمسو
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 ًادّدحم ًائيش عمست نكت مل نكلو «سبالم كاكتحاو جّردلا ريرصو

 نأ يهو لبق نم اهيلإ ىهتنا دق رولب ناك يتلا ةجيتنلا ىلإ تصلخف
 .طقف اهتلّيخم يف تاوصألا هذه لصأ

 تاوصأ «ةدّكؤم ةعيبط تاذ ًاتاوصأ تعمس ام ناعرس اهنكلو

 ًاتوص مث «تاوصأ ةمغمغو يلفسلا قباطلا يف نوكرحتي صاخشأ

 دعصت ًامادقأو قلعو حف ًاباوبأ مث ءجّردلا دعصي صخشل ًادّكؤم

 تءاج ًاريخأو .كانه توصلا نم ًاديزم مث «يولعلا حطسلا ىلإ

 ءاريف :لوقي درابمول توص تعمسو رمملا نم تاوطخلا تاوصأ

 ؟ريخب تنأ له

 ؟ىرج اذام «معن -

 ؟بابلا انل تحتف اله :لوقي رولب توص تعمسو

 تبحسو لفقلا تحتفو ىسركلا تحازأف بابلا ىلإ اريف تبهذ

 «ةبوعصب ناسفنتي امهو نالجرلا رهظف بابلا تحتف مث ءجالزملا

 تداعأف ءءام رطقت امهيلاطنب نم ىلفسلا ءازجألاو امهمادقأ تناكو

 ؟ىرج اذام :لاؤسلا

 ! غنورتسمرآ ىفتخا :درابمول لاق

¥ 

 !؟اذام :اريف تحخرص

 .ًامامت ةريزجلا نم ىفتخا :درابمول لاقف
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 واحك ىفتخا «ثدح ام اذه .ىفتخا «معن :ًالئاق رولب دّكأف

 .ةليحب موقي دغو

 .ديكأتلاب ام ناكم ىف ْئبتخي هنإ !ءاره :دفان ربصب اريف تلاق

 هذه يف ءابتخالل ناكم دجوي ال ؛نكمي ال ءال :رولب لاقف
 ءيش لكو جراخلا يف رمقلا ءوضو ديلا نطابك ءادرج يهف ةريزجلا

 .ناكم يأ يف دوجوم ريغ هنإ .راهنلاك حضاو

 .تيبلا ىلإ هجاردأ داع هلعل :اريف تلاق

 كنأ دب الو «تيبلا انشتفف كلذ انل رطخ دقل :رولب لاقف

 ىفتخا ...ىفتخا دق هنأ كل دكؤأ ءانه سيل غنورتسمرآ .انتعمس

 .ءاوهلا ىف ربت «ًامامت

 .كلذ قدصأ ال :ككشتب اريف تلاق

 .يتزيزع اي ةقيقحلا يه هذه :درابمول لاقف

 رسك دقل .ىرخأ ةريغص ةقيقح دجوت :لاق مث ةظحل فقوتو

 راغص دونج ةثالث دجويو «ماعطلا ةفرغ ةذفان يف جاجزلا حاولأ دحأ

 !ةلواطلا ىلع طقف
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 تاك

 .راطفإلا ماعط نولوانتي خبطملا يف اوسلج صاخشأ ةثالث

 ةفصاعلا .ًاليمج وجلا ناكو جراخلا يف سمشلا تقرشأ

 يف رّيغت ثدح سقطلا رّيغت عمو «يضاملا نم ىركذ دّرجم تراص

 اوظقيتسا صاخشأ لثم اودبف ةريزجلا يف نيدوجوملا ءانجسلا جازم
 حضو يف ًارطخ ناك هنكلو «معن ءرطخ كانه ناك .سوباك نم تلل

 مهلوح فتلا يذلاو ًافوخ مهلش يذلا وجلا كلذ ىفتخا .راهنلا

 .جراخلا يف يوعت حيرلا تناك نيح يف «سمألا ءاطغك

 ةآرم نيمدختسم تاراشإ لاسرإ مويلا لواحنس :درابمول لاق

 ئطاشلا ىلع لوجتي ًاهبان ًاباش نأ دب الو «ةريزجلا يف ةطقن ىلعأ نم
 نأ اننكمي ءاسملا يفو .كلذ لمآ .اهاري نيح ةثاغتسالا ةراشإ مهفيس
 مهنإ مث «بطحلا نم ريثكلا دجوي ال هنأ ةلكشملا نكلو «ًاران لعشن
 .وهلو صقرو ءانغ اهنأ ىلع طقف اهنوذخأي دق

 «سيروم تاراشإ ةءارق عيطتسي ًادحأ نأ دب ال :اريف تلاق
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 .ليوط تقوب ءاسملا لولح لبق انذخأل نوتأيس اهدنعو

 ام رحبلا نكلو «نآلا فاص وجلا نأ حيحص :درابمول لاقف

 ىلإ براق لاسرإ مهعسوب نوكي نلو ءًادج عفترم جوملاو ًايلاع لاز
 .دغلا لبق ةريزجلا

 !ناكملا اذه يف ىرخأ ةليل :اريف تحاصف

 نأ نظأ .كلذ ةهجاوم انيلع نّيعتي :لاقو هيفتك درابمول ره

 كلذ ىتح ءاقبلا انعطتسا نإو «ةيفاك نوكتس ةعاس نيرشعو ًاعبرأ

 .ةمزألا زاتجن فوسف نيحلا

 ةلأسمل حضاو مهف ىلإ لصن نأ لضفألا نم :لاقو رولب حنحنت

 .هب لح امو غنورتسمرآ

 ةثالث طقف دجوي .دحاو ليلد انيدل ءًانسح :درابمول لاقف

 غنورتسمرآ نأ ول امك ودبي ؛ةلواطلا ىلع راغص دونجل ةيفّرخ ليثامت

 .هفتح يقل دق

 ؟هتثج ادجت مل اذاملف نذإ :اريف تلاق

 !همهف بعصي زغل «ةبيرغ ةلأسم اهنإ :لاقو هسأر درابمول زه

 .رحبلا يف هتثج تقلا امبر :ككشتب رولب لاق

 كسفنب هتيأر دقل ؟انأ ؟تنأ ؟اهاقلأ نّمو :ةّدحب درابمول لاقف

 انجرخو «يتفرغ يف ينتدجوو تدع مث يمامألا بابلا نم جرخي
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 ةريزجلا لوح هتثج لمحأو هلتقأ نأ نكمي ناك ىتم .ًاعم هنع انثحبف

 ؟كيلع هللاب

 ؟وه ام :درابمول لاق

 .تقولا لوط كتزوحب نكي مل هنأ تبثي

 .ًاعيمج انشيتفت مت دقل !؟رولب اي لوقت اذام -

 دعب هتدعتسا مث شيتفتلا لبق هتأّبخ تنك امبر نكلو «لجأ -

 ١ .كلذ

 «يجرد يف هعضو ديعأ هنإ كل مسقأ !حذاسلا قينحألا اهيأ -

 .كانه هتدهاش امدنع ىتايح ىف ىل تثدح ةأجافم ربكأ تناكو

 ديعي اذامل ؟اذهك ًائيش قّدصن نأ اتم بلطتأ :رولب لاق

 ؟كجرد ىلإ سّدسملا رخآ صخش يآ وأ غنورتسمرآ

 اذه .ةركف ىندأ ّيدل تسيل :لاقو ةريح يف هيفتك درابمول عفر

 .هل فده ال ًافرصت ودبي .هعقوتي نأ ءرملل نكمي ام رخآ «نونج

 .لضفأ ةركفب يتأت

 سيلأ «ةقيقحلا لوقأ ىننأ ىلع ًاليلد اذه ناك امبرف نذإ -

 ؟كلذك



 .ةقيرطلا هذهب رمألا ىلإ رظنأ ال انأ -

 ؟ةقيرطلا هذهب رمألا ىلإ رظنت ال :بيليف لاق

 امك ًافيرش ًالجر تنك اذإ ءدرابمول ديس اي ّيلإ غصأ : رولب لاق

 ...ودبت نأ لواحت

 لجر ينأب تمعز نأ يل قبس ىتم :ًاعطاقم درابمول مغمغف
 .طق كلذ لّقأ مل انأ ؟فيرش

 وه هلعف نكمي امف ةقيقحلا لوقت تنك اذإ :ًايباغتم رولب لصاو

 نروثيالك ةسنآلاو انآ ىقبنسف كعم سّدسملا ماد ام «دحاو ءيش

 سدسملا كلذ عضو وه حيحصلا ديحولا ءيشلاو « كتمحر تحت

 رخآو يعم حاتفم ىقبيسو «لققملا قودنصلا يف ىرخألا ءايشألا عم

 .كعم

 .هلبأ نکت ال :دوربب درابمول بيليف لاق

 ؟كلذ ىلع قفاوت الأ -

 نع عافدلل هجاتحأ انأو يل سّدسملا اذه .قفاوأ ال عبطلاب -

 جاتنتسا ىلإ لوصولا نم دب ال ةلاحلا هذه يف :رولب لاقف

 .دحاو

 ينكلو «كل ولحي امك مج جتنتسا ؟نيوأ ديسلا انآ يننأب -

 ةليل سّدسملا كلذب كلتقأ مل اذاملف ًاحيحص اذه ناك اذإ :كلأسأس

 .ةرم نيرشع وحن كلذ لعفأ نأ ةصرفلا يل تحنس دقل ؟سمأ
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 ناك هنأ دب ال .ةقيقح هذه .فرعأ ال :لاقو هسأر رولب ره

 .ببس كيدل

 ةظحللا كلت ىتح ثيدحلا يف تكراش دق اريف نكت مل
 .نيقمحأ نيصخشك نافرصتت امكنأ دقتعأ :تلاقو تلملمتف

 !؟هنيلوقت يذلا اذه ام :لاقو درابمول اهيلإ رظن

 اهيف نأ نورت الأ .ةدوشنألا تايبأ متيسن دقل :اريف تلاقف

 ؟لئالد

 ةعبرأ» :ةلئاق ىنعم تاذ ةربنب تايبألا ضعب ةءارق تداعأو

 مهدحأ تعلتبا ءارمح ةجنر ةكمس «رحبلا ىلإ اوبهذ راغص دونج

 ...ءارمح ةجنر ةكمس :امهوحن رظنت يهو تعبات مث .«ةثالث يقبف

 لاثمت هعم ذخأ دقل «اتّيم سيل غنورتسمرآ .يويحلا ليلدلا وه اذه
 نوؤاشت ام اولوقت نأ مكعسوب .تام نأ نودقتعت مكلعجيل يدنجلا

 ةليسو ىوس سيل هؤافتخاو ءةريزجلا ىلع لاز ام غنورتسمرآ نكلو

 .قح ىلع نينوكت دق ؟نيفرعتأ :لاقو ةيناث درابمول سلج
 انشّتف دقل ؟وه نيأف كلذ حص اذإ نكلو «لجأ :رولب لاق

 .ةقدب ناكملا

 هدجن ملو سّدسملا نع ًاعيمج انثحب دقل :ككشتب اريف تلاق

 .تقولا لاوط ام ناكم يف ًادوجوم ناك هنكلو ؟كلذك سيلأ

 نيب -يتزيزع اي- مجحلا يف ريغص قرف دجوي :درابمول مغمغف
 .سّدسمو لجر

 ضخ



 .باوص ىلع يننأ نم ةدكأتم انأ «ينمهي ال اذه :اريف تلاق

 ةكمس ركذ نيح هسفن ىلع لد دق وه امنأك :رولب مغمغو

 ةقيرطب اهتباتك هعسوب ناك ؟كلذك سيلأ «ةدوشنألا يف ءارمح ةجنر

 .ةفلتخم

 ؛نونج اذه لك «نونجم هنإ ؟نامهفت الأ نكلو :اريف تحاصف

 زرجور لتقمو يضاقلا سيبلت «نونج ةدوشنألا كلت تايبأ قيبطت

 ثيحب زرجور ةديسلا ميونت «بطحلا عطقي ناك امدنع ةطلبلاب
 ةسنآلا توم دنع ةناّنط ةلحن روهظ بيترت «يدبأ تابُس يف تحار

 ءيش لك .ةبعرم ةبعل بعلي ًالفط نأ ول امك ودبي هلك اذه ...تنرب

 .ًاقباطتم يتأي نأ بجي

 تاناويح ةقيدح دجوت ال لاح ّيأ ىلع :فاضأ مث ةقيقد ركفو

 .ةطقنلا هذه يف ةبوعصلا ضعب هجاويس «ةريزجلا ىف

 مل سمأ ةليل !تاناويحلا ةقيدح نحن ؟ىرت الأ :اريف تحاصف

 !تاناويحلا ةقيدح نحن .ةيرشب تاقولخم نوكن دكن

 كايد

 يسيئرلا ربلل ةلباقملا ةيرخصلا حوفسلا ىلع حابصلا اوضق

 ّيأ رهظي مل نكلو «ةآرم مادختساب تاراشإلا لاسرإ ىلع نوبوانتي
 سقطلا ناكو .ةباجإ ةراشإ ةيأ اوّقلتي ملو مهآر دق ًادحأ نأ ىلع ليلد
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 جوملا يلاع رحبلا ناك لفسألا يفو «فيفخ بابضب ًابوشمو ًايفاص
 )5 2 و

 .براوق هيف نكت ملو

 يأ ىلع اورثعي ملو ةلشاف ىرخأ شيتفت ةلوجب اوماق دق اوناك
 نوفقي اوناك ثيح نم تيبلا ىلإ اريف ترظنو ءدوقفملا بيبطلل رثأ
 يف انه رثكأ نامأب رعشي ءرملا :ءيشلا ضعب عطقتم سفنب تلاقو

 .ىرخأ ةرم تيبلا ىلإ ةدوعلا ديرأ ال .ءارعلا

 دحأ الو انه ّمات نامأب نحن ؛ةديج ةركف اهنإ :درابمول لاق

 .ةديعب ةفاسم نم هارن نأ لبق انيلإ لصي نأ عيطتسي

 فوسو ءام ناكم يف ليللا ءاضق نم انل دب ال :رولب لاقف

 .ذئدنع تيبلا ىلإ ةدوعلا انيلع نّيعتي

 عيطتسأ ال كلذ لمحت عيطتسأ ال :تلاقو اريف تشعترا

 كيلع نيقلغت امدنع ةيافكلا هيف امب ةنمآ نينوكتس :بيليف لاق

 .كتفرغ باب

 .كلذ دقتعأ :اريف تمغمغف

 سمشلاب ساسحإلا ىلحأ ام :تمغمغو اهيَعارذ ةّدام تطمتو

 !ىرخأ ةرم

 كلذ عمو «ةديعس نوكأ داكأ !ةبارغلل اي :اهسفن يف تركف مث

 ءيش ال هنأ -ام وحن ىلع- ودبي نآلا .يقيقح رطخ يف يننأ بسحأ
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 ال يننأ رعشأ «ةوقلاب ةئيلم يننأب رعشأ .راهنلا ءوض يف سيل مهي

 !تومأ نأ نكمي

 نع اذام «ةيناثلا نآلا ةعاسلا :لاقو هتعاس ىلإ رولب رظن

 ؟ءادغلا

 يف انه ىقبأس «تيبلا ىلإ دوعأ نل :رارصإب اريف تلاقف

 .ءارعلا

 ةظفاحملا نم كل دب ال هنأ نيفرعت ؟نروثيالك ةسنآ اي اذه ام -

 .كتّوق ىلع

 .ىرخأ ماعط ةبلع تيأر اذإ نايثغلاب باصُأ فوس :اريف تلاقف
 نومزتلي امدنع ماعط نود ًامايأ نوضمُي سانلا ...ماعط ّيأ ديرأ ال

 .ةفاحنلل جمانربب

 تابجو ىلإ جاتحأ انأف يل ةبسنلاب امأ ءًاتسح :رولب لاق

 ؟درابمول ديس اي كنع اذام .ةمظتنم

 ةمعطألا ةركف ًاريثك يل قورت ال ًاضيأ انأ ةحارصب :بيليف ذر

 .نروثيالك ةسنآلا عم انه ىقبأس .ةبّلعملا

 قلطيس هنأ نظأ الو ءًامامت ريخب نوكأس :اريف تلاقف رولب ددرت

 .كقلقي ام اذه ناك اذإ ...كرهظ ريدت نأ دّرجمب ىلع رانلا

 نأ ىلع انقفتا اننكلو «كيأر اذه ناك اذإ سأب ال :رولب لاق

 .قرتفن ال
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 يتآس «دسألا نيرع ىلإ باهذلا ديرت يذلا تنأ :بيليف لاقف

 انه قبا ؛یتأت نل ءال -

 ؟اذامل .يتم ًافئاخ لازت ال تنأف نذإ :لاقو بيليف كحضف

 .ٌتدرأ ول ًالاح ني نينثالا امتنأ امكلتقأ نأ عيطتسأ

 صخش .ةطخلل ًاقباطم نوكي نل اذه نكلو «لجأ :رولب لاق

 .ةنّيعم ةقيرطب كلذ متي د نأ بجيو «ةرم لك يف طقف دحاو

 .عوضوملا نع ءيش لك فرعت كنأ ودبي ءًانسح :بيليف لاق

 نم ةبهرلا نم ءيشب رعشأ :فاضأ مث «"ًاعبط" :رولب لاقف

 .يدرفمب تيبلا ىلإ باهذلا

 ءال :باوجلا ؟يسّدسم كريعأس له نذإ : فطلب بيليف لاقف

 .كل ًاركش «ةطاسبلا هذهب سيل .لعفأ نل

 هقيرط يف رادحنالا ّداحلا رّدحنملا دعصي أدبو هيفتك رولب زه

 « ةقيدحلا يف ماعطلا تقو ناح :فطلب درابمول لاقو «تيبلل

 .اهتاداع يف ًادج ةمظتنم تانا ويحلاف

 ؟لجرلا اذه هلعفي ام ًادج ًاريطخ سيلأ :قلقب اريف تلاق

 ؛رطخ يف هنأ نظأ ال .نيدصقت يذلا ىنعملاب سيل -

 نم هفعض يواسي رولبو -نيملعت امك- حلسم ريغ غنورتسمرآف
 مث «رذحلا ىصقأ يف هنأ امك «لاح ةيأ ىلع ةيدسجلا ةوقلا ثيح
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 فرعأ انأ ...تيبلا يف غنورتسمرآ نوكي نأ ًامامت ليحتسملا نم هنإ

 .كانه سيل هنأ

 ؟رخآ ريسفت يأ دجوي له نكلو -

 .رولب «معن :فطلب بيليف لاق

 ؟...هنأ ًاّقح دقتعت له !يهلإ اي -

 فارتعالا كيلعو «رولب ةياور تعمس دقل «يتاتف اي يعمسا -
 ءافتخاب ةقالع يل نوكت نأ لوقعملا نم سيلف ةحيحص تناك اذإ اهنأب

 هلاوقأ ىوس انيدل سيل .وه هئربت ال اهنكلو ينئّربت هتياور .غنورتسمرآ

 بابلا نم جرخيو جّردلا لزني ًاصخش هتيؤرو تاوطخ هعامس لوح
 نم صلخت دق ناك امبرو «ةبذك نوكت دق اهلك ةصقلا .يمامألا

 .تقولا كلذ نم نيتعاس لبق غنورتسمرآ

 ؟فيك -

 يبأر يف نكلو «هفرعن ال ام اذه :عبات مث هيفتك درابمول ّره
 اذام .رولب وه رطخلا اذهو «هنم ىشخن نأ بجي دحاو رطخ دجوي

 نوكت دق هذه قباسلا يطرشلا ةياكح لك «ًابيرقت ءيش ال ؟هنع فرعن

 لجر وأ ًانونجم ًارينويلم ناك امبر «ءيش ّيأ ناك امبر .ًاغراف ًامالك

 نزلا مالا ::توجسلا فنا: نم راف انك را اه ووم ةلامعأ

 يتلا مئارجلا كلت نم ةميرج لك ذيفنت هعسوب ناك هنأ وه ديحولا
 .انه تعقو

 :ام دح ىلإ قنتخم توصب تلاقو اريف قورع يف مدلا فج

 .انيلإ لصيس هنأ ضرتفنل
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 :هبيج يف سّدسملا ىلع تري وهو فطلب درابمول لاق

 :لاقو لوضفب اهيلإ رظن مث ."كلذ نم هعنمل يدهج لك لذبأس"

 نم ًامامت ةدكأتم تنأ له ؟اريف اي كلذك سيلأ «يب ةقثلا نيربتخت

 ؟كلتقأ نل ىننأ

 دقتعأ يننأ عقاولا .ام دحأب قوثولا نم ءرملل دب ال :اريف تلاقف

 انبقاري ام ًاصخش نأب رعشت الأ :تلاقو ةأجف هيلإ تتفتلا مث

 .ةيبصع ةلاح دّرجم اهنإ :ءطبب درابمول لاق

 ؟كلذب ترعش دقف نذإ :عافدناب اريف تلاقف

 الأ يل لق :تلاقو مامألا ىلإ ًاليلق تنحنا مث «تشعترا

 .ريمضلا توص ناك امبر «ةدكأتم نوكأ ال ًانايحأ ؟...نأ دقتعت

 كلذ تقرغأ تنأف نذإ :تمص ةظحل دعب ديدش ءودهب لاق

 ؟ًالعف لفطلا

 قحلا كل سيلو «لعفأ مل «لعفأ مل ءال :جايتهاب اريف تلاقف

 .كلذ لوق يف

 !ةاتف نم كل اي .تلعف دقل «ىلب :لاقو ةفخب كحضف

 يف ناك هنأ بلغألا .ببسلا رّوصت يناكمإب سيلو اذامل فرعأ ال

 ؟كلذك رمألا ناك له ءلجر عوضوملا

 فرع



 تلاقف اهفارطأ يف نايرسي نهولاو قاهرإلاب اريف تّرعش ةأجفو

 .لجر عوضوملا يف ناك «معت :رتاف توصب

 .هتفرعم ٌثدرأ ام اذه ءًاركش :فطلب درابمول تلاق

 تلاقو ت تضفتتناف اهيّمدق تحت زتهت ضرألاب اريف ترعش ةأجفو

 ؟كلذك سيلأ «ةيضرأ ةّره سيل رمألا ؟ثدح اذام :ةشهدب

 توص تعمس دقل ! بیرغ رمأ اذه ال ال :درابمول لاقف

 ؟هتعمس لهف «ًاخارص تعمسو ضرألا ره يوق ماطترا

 «كانه نم تآ توصلا :درابمول لاقو تيبلا هاجتاب اقّدح

 ` .ىرنو بهذن نأ لضفألاو

 .بهذأ نل کل کل -

 .انأ بهذأس «نيث ئاشت امك -

 ةنكاسو ةئداه ةفرشلا تناكو «تيبلا ىلإ رّدحنملا ادعص

 نم لوخدلا نم ًالدبو ءةظحل كانه اددرت .سمشلا ءوض اهرمغي

 ناك .رولب ادجوف ...رذحب تيبلا لوح نارودلاب اماق يمامألا بابلا

 هسأر مطحت دقو ةّيقرشلا ةهجلا يف ةيرجحلا ةفرشلا ىلع ًادّدمم
 !هيلع ضيبألا ماخرلا نم ةمخض ةلتك طوقس ةجيتن هّوشتو سا عج

 ىلعألا يف يتلا هذه نم ةذفان :لاقو ىلعألا ىلإ بيليف رظن

 ؟ةرشابم
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 يه هذهو !يتفرغ ةذفان اهنإ :جدهتم تفاخ توصب اريف تلاقف

 «نآلا ٌتركذت .ةأفدملا قرف تناك ىتلا ةعاسلا يوحت ىتلا ةلتكلا

 .ّبد لكش ىلع ةتوحنم تناك ...تناك

 تناك :ةلئاق شعتريو رهي اهتوصو اهتاملك رّركت تّدخأو
 !تد لكش ىلع ةتوحنم

 تاق

 بهذأس .تيبلا كلذ يف ام ناكم يف ئبتخم غنورتسمرآ ؛نآلا رمألا
 .هيلع ىضقأو

 انرود ءاج دقل .ًانونجم نكت ال :تحاصو هب تّقلعت اريف نكلو

 .ةححصلا ضعب هيف كمالك :ًاركفتم لاقو بيليف فقوت

 تنك يننأب نآلا فرتعت تنأ اهف رمألا ناك يأ :اريف تحاصف

 .كش نود غنورتسمرآ هنإ ؛تزف دقل «لجأ :لاقو هسأرب أموأ

 ًاطيشمت هلك ناكملا انطّسشم دقل !؟كيلع هللاب هسفن ىفخأ نيأ نكلو

 .اًققد

 هدجت نلف سمأ ةليل هادجت مل امتمد ام :عافدناب اريف تلاقف

 .قطنملا وه اذه ...نآلا
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 ...نكلو « لجأ :ًاددرتم درابمول لاق

 اذه «عبطلاب .قباس تقو يف ًايّرس ًاناكم ّدعأ هنأ دب ال -

 ةيفيرلا روصقلا يف ةنهكلا روحجك يرس أبخم ؛ًاعبط هلعفي دق ام
 .ةميدقلا

 .ًاميدق سيل ناكملا اذه نكلو -

 .صاخ لكشب ةياغلا هذهل كلذ لعفي نأ هعسوب -

 لوأ يف ناكملا انحسم دقل :لاقو هسأر درابمول بيليف ره

 .أبخم دوجو نم دب ال :اريف تلاق

 ...دجأ نأ ىنمتأ :درابمول لاق

 ت
 هنإ .كلذ فرعي وهو «هدجت نأ ىّئمتت «لجأ :اريف تحاصف ٠

 .كرظتني كانه

 اذه ّيدل :ًاليلق هبيج نم سّدسملا بحسي وهو درابمول لاق

 .نيفرعت امك

 ڌن نم رثكأ ناك «ةلكشم هيدل نكت مل رولب نإ تلق تنأ -

 ناك هنأ امك .ةيدسجلا ةيحانلا نم كلذك ناك دقو « غنورتسمرآل

 غنورتسمرآ نأ وه هكردت ال كنأ ودبي يذلا نكلو ءًاضيأ ًارذح

 .لقاع يأ نم
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 .نذإ يلاعت :لاقو هبيج ىلإ سدسملا درابمول داعأ
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 ؟ليللا ّلحي امدنع نيلعفتس اذام :ًاريخأ درابمول لاق

 يركفت ملأ :ةيماهتا ةقيرطب لصاو اريف بجُت مل امدنعو
 ؟كلذب

 .ةفئاخ انأ !يهلإ اي ؟لعفن نأ عيطتسن اذام :سأيب تلاق

 رمقلا نوكي فوسو فاص سقطلا :ًاركفم درابمول بيليف لاق
 ءةمقلا روخص دنع ىلعألا يف نكيلف ءًاناكم دجن نأ بجي .ًارينم
 «مانن ال نأ بجيو .حابصلا ىتح راظتنالاو سولجلا اننكمي كانهف

 هيلع قلطأسف انيلإ ٌدحأ دعص اذإو «تقولا لك نيظقي ىقبن نأ بجي
 .رانلا

 هذهب تنأو دربلاب نيرعشتس كنكلو : عبات مث ًاليلق فقوتو

 ؟كلذك سيلأ «ةفيفخلا سبالملا

 ينكلو ؟دربلاب رعشأ :تلاقو ةفاج ةكحض اريف تقلطأف
 .ّسم اذإ ةدورب رثكأ نوكأس

 .حيحص اذه .«لجأ :ءودهب درابمول بيليف لاق

 ةدمل انه تسلج اذإ يلقع دقفأس :تلاقو ًارجض اريف تلملمت
 .ًاليلق لّوجتن انعد .لوطأ
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 .ًانسح -

 روخصلا طخ ةاذاحمب ًاطوبهو ًادوعص ناكملا ناعرذي اذخأ

 لسرتو بيغملا وحن ردحنت سمشلا تناك .رحبلا ىلع فرشت يتلا

 لفسألا ىلإ رظني بيليف ناكو «يبهذ جهوب امهترمغ ةقيقر ةّعشأ

 كلت بناج ىلإ ؟نيرت له !؟كانه اذه ام :ةأجف لاقف رحبلا وحن

 .نيميلا ىلإ اهدعب ال «ةريبكلا ةرخصلا

 .ام صخش سبالم اهنأك ودبت :تلاقو اريف تقّدح

 !بيرغ ؟كلذك سيلأ «حبسي صخش :ًاكحاض درابمول لاقف

 « سبالم ةموك دّرجم « سبالم اهنإ :نابرتقي امهو درابمول لاق

 .انه نم دعصنل ايه .ًاضيأ ءاذح كانهو

 :تلاقو ةأجف تفقو نأ اريف تشبل ام نكلو ءروخصلا اقلستو

 !لجر ةثج يه لب «سبالم تسيل اهنإ

 كلذ دملا اهب ىقلأ دقو نيترخص نيب ةروشحم ةثجلا تناك

 هجولا كلذ ارصبأف اهيلع اينحناو اهيلإ اريفو درابمول لصوو ءحابصلا

 «يهلإ اي :درابمول فتهو «ًاعشب ًاقراغ ًاهجو ناك .بحاشلا يزمرقلا

 ! غنورتسمرآ هنإ
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 رشع سداسلا لصفلا

 تانج

 رم امامت فقوت «نمزلا دّمجتو ملاوع ترادو روهد تّرم

 ناصخش ناك .اهوحن وأ ةقيقد كلذ لك ناك لب ءال .رهد فلأب

 اريف نم لك عفر ديدش ءطببو «تيم لجر ةثج ىلإ نارظنيو نافقي

 ...رخآلا ىلإ امهنم لك رظنو امهيسأر درابمول بيليفو نروئيالك

+ 

 ؟كلذك سيلأ ءاريف اي نذإ رمألا اذكه :لاقو درابمول كحض

 نحن اناوس ًادبأ دحأ ال «ةريزجلا هذه يف دحأ ال :اريف تلاق

 .نينثالا

 نحنف «طبضلاب :درابمول لاقو ءرثكأ ال ًاسماه اهتوص ناك
 ؟كلذك لا «نآلا فقن نيأ فرعت

 !؟يماخرلا ّبدلا ةعدخ «ةعدخلا كلتب ٌتمق فيك :اريف تلاق
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 ةنّقتم ةعدخ «يتزيزع اي ةيرحس ةعدخ :لاقو هيفتك درابمول ره
 !ًامامت

 ههجو َرأ مل اذامل :اهسفنل اريف تلاقف ةيناث امهنيعأ تقتلاو

 كلتو هجولا كلذ «ديكأتلاب ًابثذ ناك دقل ؟لبق نم هتقيقح ىلع

 !ةبعرملا نانسألا

 له «ةياهنلا يه هذه :ةرجمزلاك توصب ًادعوتم درابمول لاق

 .ةياهنلا ىه اهو «نآلا ةقيقحلا ىلإ انلصو ؟نيمهفت

 .كلذ مهفأ :ءودهب اريف تلاق

 رثرآ كام لارنجلا :اهسفنل لوقت يهو رحبلا هاجتاب ترظنو

 .سمأ لوأ ناك هلعل وأ ءطقف سمأ ؟ىتم .رحبلا ىلإ قدحي ناك

 لب «لوبَقب اهلاق دق ناك .«ةياهنلا يه هذه» :اهنيح لاق ًاضيأ وه

 .ًاضيأ باحرتبو

 تلاقف اريف سفن يف ًادرمت تراثأ ةركفلاو تاملكلا نكلو

 .ةياهنلا يه هذه نوكت نأ يغبني ال ءال :اهسفنل

 نيكسم :تلاقو تّيملا لجرلا ةثج ىلإ لفسألا ىلإ ترظنو

 !غنورتسمرآ روتكدلا وه

 !يئاسن ءاثر ؟اذه ام :ًارخاس درابمول لاقف

 ؟ةقفش كيدل سيلأ ؟ال َمِل :اريف تلاق

 .كلذ يعقوتت ال كوحن ةقفش ّيدل سيل :درابمول لاق
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 .تيبلا ىلإ هلقنن نأ بجي :تلاقو ةثجلا ىلإ اريف ترظن

 .بيترتو ةقانأب «نظأ اميف نيرخآلا اياحضلا ىلإ مامضنالل -

 .وه ثيح ىقبي نأ ىرأ يل ةبسنلاب

 .ّدملا هايم نع هدعبنل لقألا ىلع :اريف تلاق

 .تئش اذإ :لاقو درابمول كحض

 هدعاست يهو هيلع اريف تدنتساو «ةثجلا بحسي ىنحنا

 تسيل :ًاثهال درابمول لاقو ءاهتوق لكب رجنو بحست تذحخأو

 نع ةديعب ةطقن ىلإ ًاريخأ ةثجلا بحس نم انكمت امهنكلو
 له :هتئيه بيترت ديعتسي وهو درابمول لاقو دملا عافترا ةمالع

 ؟تحترا

 .ًامامت :اريف تلاق

 برض امدنعو «ةعرسب رادتساف هعزف راثأ ام اهتربن ىف ناك

 وأ ًارتم اريف تدعتبا .ًايلاخ نوكيس هنأ ًادكأتم ناك هبيج ىلع هديب

 وه اذه :درابمول لاقف اهدي يف سّدسملاو هتهجاوم يف تفقوو نينثا

 .ىسّدسم بحس تدرأ دقل «نذإ يئاسنلا كمامتها بيس

 نم موي يف هنم ًابيرق نكي ملو «درابمول بيليف نم ًابيرق توملا ناك
 :رمألا ةربنب لاق .دعب مزهُي مل هنكلو .ةظحللا كلت يف وه امك مايألا
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 .هايإ ىنيلوان ءاّيه :لاقف ةرخاس اريف تكحضف

 ؟ةقيرط لضفأ يه ام :هسفن ًالئاس لمعي عيرسلا هلقع ناك

 ًاساسحإ اهيطعأ له ؟ثيدحلاب اهذخآ له ؟بولسأ لضفأ وه ام

 راتخا دقو «ةرطاخملا قيرط راتخي درابمول ناك هتايح لاوط

 :لاقف شاقن حتف ديري نم ةجهلبو ءطبب ملكت .نآلا قيرطلا اذه

 ...يلإ يغصأ طقف «ةزيزعلا يتاتف اي َيلإ يرظنا

 اريف تطغض ةيئاقلت ةروصبو ...و رمنلا ةعرسب ضقنا مث

 ضاضقنالا عضو يف ًادماج بثاولا درابمول دسج يقب .دانزلا ىلع

 .ضرألا ىلع ةوقب ىوه مث «ةظحل

 ءاهدي يف زهاج سّدسملاو رذحب مامألا ىلإ اريف تطخ

 دقو ًاتيم درابمول بيليف ناك دقف ؛رذحلا ىلإ ةجاحب نكت مل اهنكلو
 .هبلق ةصاصرلا تقرتخا

 ا

 .قيمع ميظع حايترا ءاريف حايترالا رمغ

 روت نم ديزم الو فوخلا نم ديزم ال ؛ءيش لك ىهتنا ًاريخأ

 نكلو .ثثج عست عم اهدحو «ةريزجلا يف اهدحو تناك .باصعألا
 ةداعسب رعشت ىهو كانه تسلج ؟َقّزرَت ةّيح تماد ام كلذ ةيمهأ ام
 .فوخلا نم ديزم ال ...قيمع مالسو ةقيمع
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 ناك .ًاريخأ اريف تكرحت امدنع بيغملا ىلإ سمشلا تلام

 لاجم اهسفن يف نكي ملو ءةكرحلل ةلباق ريغ اهلعج دق اهلعف ذر

 كلذ يف- تكردأو .ةمالسلاب عئارلا ساسحإلا كلذ ادع ءيش يأ

 .ىلوألا ةجردلا يف مونلا «مونلا ىلإ ةجاحبو ةعئاج اهنأ -تقولا

 ...مانتو «مانتو 0 ا

 تلاق ا ا ىقبت نأ اهتهي دغی مل

 !كّرابملا مالسلل اي ءهآ :ةدهنتم اهسفنل

 ام كانه دعي مل .تيبلا هاجتاب ترظنو اهيمدق ىلع تفقو
 دّيج ثيدح يداع تيب طقف ءاهراظتناب بعر نم ام «هنم فاخت

 جيلا اجت رظنلا نع ةزجاع تناك طقف ةليلق تاعاس ذنمو اهنكل .ءانبل
 ٠ تج !يقوخلا برغأ ام .. E حب

 ٠ لئْشفَبَو ءاتيمم ًارطخ تّرهقو تّرصتنا دقل «كلذ لك ىهتنا دقل
 .اهريمدت دارأ نم ىلع ةلواطلا تّبلق اهئاهدو اهتهيدب ةعرس

 اهقيرط يف سمشلا تناك .تيبلا ىلإ حفسلا دوعصب تأدب

 ءارمحلا ناولألا اهيف طلتخت ءامسلا نم ةيبرغلا ةهجلاو بيغملا ىلإ

 امبر :اهسفنل اريف تلاقف ًاحيرمو ًاليمج ءيش لك ناك .ةيلاقتربلاو
 .ًاملح ثدح ام لك ناك

 اهنافجأو اهملؤت اهفارطأ تناك !ًادج ةبعتم «ةبّعتم تناك مك

 ...مون «مون «مون طقف «نآلا دعب فوخ ال نكلو ءاهينيع قوف ةليقث
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 :ةدوشنألا تركذتو .ةريزجلا يف ةديحو تحبصأ نأ ذنم مالسب مونلا
 .اهسفنل تمستباو ...؛ًامامت ًاديحو يقب ريغص يدنج»

 تشحأ نيح بارغتساب تّسحأو «يمامألا بابلا نم تّلخد
 ال ةيداعلا لاوحألا يف :اهسفنل تلاقف ًاضيأ مالسلا هدوسي تيبلا نأ

 .ًابيرقت مون ةفرغ لك يف ثثج هلوحو مونلا دحأ عيطتسي

 تددرت اهنكلو ءًائيش لكأتو خبطملا ىلإ بهذت نأ تّركف

 .ًاقح ةياغلل ةبعتم تناك اهنأل اهنهذ نع ةركفلا تفرص مث ًاليلق

 ةثالث ةلواطلا طسو يف تأرو «ماعطلا ةفرغ باب دنع ةظحل تّمقوت

 .يئازعأ اي نورخأتم متنأ :تلاقو اريف تكحضف «ةيفزخ ليثامت

 تعمسف «ةذفانلا جراخ امهب تحّوطف اهنم نينثا تطقتلا

 لاثمتلا تذخأ مث .ةفرشلا ةيضرأ ةراجح ىلع امهمطحت توص
 انزف دقل .يعم يتأت نأ كناكمإب :ةلئاق اهديب هتكسمأو ريخألا

 .انزف دقل «يزيزع اي

 دعصت اريف تذخأو «بيغملا قسغ يف ةمتعم ةعاقلا تناك

 نأل ءطبب دعصت تحار .ريغصلا يدنجلا ىلع ةقبطم اهديو جّردلا

 يقب ريغص يدنجال :ةدوشنألا تركذت ةأجفو ءاهيقاسب لح بعتلا

 قبي مل مث «جوزت» :معن «هآ ؟اهتياهن تناك فيك ...«ًامامت ًاديحو

 .(دحأ

 يف ناك وغوه نأب ئجافم ساسحإ اهرواس ةأجفو !جوزت

 .اهرظتني يولعلا قباطلا يف ناك وغوه «معن «يوق ساسحإ !تيبلا
 ثيحب بعتلا كنم لان دقل .ءاقمح ىنوكت ال :اهسفنل اريف تلاق

 اج ع ءاشأ نلت تحسم
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 جّردلا سأر دنعو «يولعلا قباطلا ىلإ اهدوعص تلصاوو

 ةداجسلا ىلع ركذُي ًاتوص ثدحُي نأ نود اهدي نم ءيش طقس

 اهمامتها ناك دقف ؛سّدسملا تطقسأ اهنأ ىلإ هبتنت مل .ةريثولا

 .ريغصلا يفزخلا لاثمتلاب كاسمإلا ىلع ًازكرم

 دب ال !ًامامت ٍلاخ تيبك ُدبَي مل كلذ عمو !ًاثداه تيبلا ناك مك

 ريغص يدنج» :ةدوشنألا ركذتت تداع .ىلعألا يف اهرظتني وغوه نأ
 نع ءيش هيف ناك له ؟ريخألا رطسلا ناك اذام ...«ًامامت ًاديحو يقب
 ؟رخآ ءيش مأ جاوزلا

 «لخادلا يف اهرظتني وغوه ناك .اهتفرغ باب ىلإ تلصو
 اهمف نم تقلطنا ...و بابلا تحتف .كلذ نم ًامامت ةدكأتم تناك
 تدقُع لبح !؟فقسلا ةقالع نم يلدتملا ءيشلا اذه ام !ةقهش

 ام اذه .ًاديعب هلكر نكمي يسرك ءهيلع فوقولل يسركو هتطوشنأ
 :ةدوشنألا يف رطس رخآ وه -عبطلاب- اذه ناكو «هديري وغوه ناك
 !«دحأ قبي مل مث ءهسفن قنشو بهذلا

 نأ نود جرحدتف اهدي نم ريغصلا يفزخلا لاثمتلا طقسو

 اهنأك مامألا ىلإ اريف تطخو .رادجلا ىلع رّسكتو ءيش هضرتعي

 دي «ةبطرلا ةدرابلا ديلا انه .ةياهنلا يه هذه !ًايسيطنغم ةمّونم

 باهذلا كناكمإب" .عبطلاب اهترجنح تسمال دق تناك يتلا ليريس

 هذهب «ةميرجلا يه تناك تاملكلا هذه ..."ليريس اي ةرخصلا ىلإ

 .ًادبأ كلذ دعب اهقحالت تيقب ىركذلا نكلو ءةلوهسلا

 تناك ول امك اهمامأ ناتدماج اهانيعو يسركلا ىلع تدعص

 اهعضو تّلّدعو اهقنع لوح ةطوشنألا تعضوف ءاهمون يف يشمت
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 نأ بجي ناك ام تلعف اهنأ دهشيل كانه وغوه ناك .بسانم لكشب

 ...ًاديعب يسركلا تّلكر مث «ةلعفت

 ف 0
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 ةمتاخلا

 درايدنالتوكس ةطرش يف ضّوفملا دعاسم غيل ساموت ديسلا لاق

 .يديس اي كلذ فرعأ :مارتحاب نيم شتفملا لاقف

 ةريزج ىلع یتوم صاخشأ ةرشع :ضّوفملا دعاسم لصاو

 !لوقعم ريغ رمأ هنإ ؟ىح دحأ اهيلع سيل

 .يديس اي ثدح ام اذهف كلذ عمو :ةهالبب نيم شتفملا لاق

 ًادحأ نأ دب ال !نيم اي هلك اذهل ًاقحس :غيل ساموت ديسلا لاق

 .يديس اي ةلكشملا ىه هذه -

 ؟بيبطلا ريرقت نم ًائيش مهفت ملأ -

 لوألا «صاصرلاب التف درابمولو فيرغراو .يديس اي ال -
 نيّمومسم اتام نوتسرامو تنرب ةسنآلاو «هبلق يف يناثلاو هسأر يف

 ديسلاو «لارولكلا نم ةدئاز ةعرجب تتام زرجور ةديسلاو «دينايسلاب

 تام غنورتسمرآو «هسأر مطحت رولبو «ةطلبب هسأر برض زرجور

۹ 



 .ًاقنش تتام نروثيالك اريفو «سأرلا ةرخؤم

 !نايثغلا ريثت ةياكح :لاقو ضّرفملا دعاسم انيع تفرط

 لوقت نأ ديرت له :جاعزناب لاق مث نيتقيقد وأ ةقيقدل ركفو

 ؟نفيهلكيتس ناكس نم ديفم ءيش يأ صالختسا عطتست مل كنإ

 .ًائيش نوفرعي مهنأ دب ال !لجخم ءيش اذه

 نولمعي نوّيداع نونطاوم مهنإ :لاقو هيفتك نيم شتفملا ره

 ىعدي صخش ةطساوب اهؤارش ّمت دق ةريزجلا نإ مهل ليق «رحبلا يف

 .هنوفرعي ام لك اذهو «نيوأ

 ؟ةيرورضلا تابيترتلا ٌدعأو ةريزجلا زّهج يذلا نم -

 .سيروم كازيإ «سيروم ىعدُي لجر -

 نع ءيش يأ فرعن له :لاقو شتفملا دعاسم هجو مّهجت

 ا روف

 ناک دقو ءًابوبحم ًالجر نكي مل هنأ فرعن «يديس اي معن -

 نحن .تاونس ثالث لبق وتينيب مُهسأ ةيضق يف لايتحالا يف ًاطروتم
 ديسلا ناك دقل ؛تابثإلا عيطتسن ال اننأ مغر كلذ نم نودكأتم

 .ةياغلل ًارذح اذه سيروم
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 ؟هذه ةريزجلا ةيضق ءارو وه ناك لهو -

 حضوأ هنأ مغر ءعيبلا ةيلمع ذفن يذلا وه ؛يديس اي معن -

 .همسا ركذي مل ثلاث فرطل ةريزجلا يرتشيس هنأ ءالجب

 ةقلعتملا ةيلاملا ةيوازلا نم ءىش ةفرعم ناكمإلاب هنأ دب ال -

 .عوضوملاب

 ؟ سيروم فرعت تنك اذإ سيل :لاقو نيم شتفملا مستباف

 دقف ؛وتينيب ةيضق نم كلذ انفرع دقل .هيلجر نم هسأر فرعي ال دلبلا

 .ةئّقتم ةروصب همدختسم راثآ ىطغ

 وه سيروم ناك :نيم شتفملا عبات نيح يف رخآلا لجرلا دهنت
 ًالّكمم هرابتعاب هسفن مّدق .نفيهلكيتس يف تابيترتلا ةفاك ّدعأ يذلا

 ناهر لوح ةبرجت نع كانه سانلل حرش يذلا وه ناكو «نيوأ ديسلل

 يأ هابتنالا مدع بجي هنأو , عوبسأ ةدمل ةيلاخ ةريزج يف شيعلل

 يل لوقت نأ ديرتأ :لاقو هتسلج يف غيل ساموت ديسلا لملمت

 ؟ذئدنع ىتح الو ؟ءيش يف اوهبتشي مل سانلا ءالؤه نإ

 ةريزجلا هذه نأ -يديس اي- تيسن له :لاقو هيفتك نيم رهف

 ميقي ناك دقل ؟نوسيور رملإ يكيرمألا رينويلملل ًاقباس ةكولمم تناك
 نييلحملا ناكسلا نأ ىف كش يدل سيل .كانه ةراثإ تالفحلا رثكأ

 اوذخأو كلذ ىلع نيداتعم اوحبصأ مهنكلو «يرجي ناك امل اولهذ

 ريغ ةرورضلاب نوكيس دونجلا ةريزجب ةقالع هل ءيش يأ نأب نورعشي
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 .يديس اي هيلإ رظنلا َتنعمأ اذإ يعيبط ءيش اذه .لوقعم

 لاق نيح يف ًامهجتم لامتحالا اذهب شتفملا دعاسم فرتعاو

 ىلإ هبراقب ةعومجملا ذخأ يذلا لجرلا وهو «توكاران ديرف :نيم

 كئلوأ ةيعون ةيؤرل ًاسهَد ناك هنإ لاق .ةلالد هل ًائيش لاق كانه

 اذه نأ دقتعأ .نوسبور ديسلا تالفح فويضك اونوكي ملف ؛سانلا

 رماوأ فلاخ دقف اذهلو ءءاطسبو نويداع ًاعيمج مهنأ ةقيقح ببسب

 .ةثاغتسالا ةراشإ نع عمس نأ دعب ةريزجلا ىلإ ًابراق ذخأو سيروم

 ؟نورخآلا لاجرلاو وه بهذ ىتم -

 ةفاّشكلا بابش نم ةعومجم لّبق نم تدهوش تاراشإلا -

 .مويلا كلذ باهذلا ًانكمم نكي ملو «رهشلا نم رشع يداحلا حابص
 تحنس ةصرف لوأ يف رشع يناثلا مويلا رهظ دعب كانه لاجرلا لصو
 نأ نم ًامامت نودكأتم مهو ؛كانه ةريزجلا ئطاش ىلع ّوسرلل براقل
 رحبلا ناك دقل ؛مهلوصو لبق ةريزجلا ةرداغم هناكمإب نكي مل ًادحأ

 .ةفصاعلا دعب ًابرطضم

 ؟ئطاشلا ىلإ ةحابسلا دحأ عسوب ناك امأ -

 ناك دقو «ليملا نع ديزت ئطاشلا ىلإ ةريزجلا نم ةفاسملا -

 نم ريثكلا كانه ناكو «ئطاشلا برضت ةعفترم جاومألاو ًاجئاه رحبلا

 .ةريزجلا نوبقاري ئطاشلا روخص ىلع نورخآو ةفاشك «سانلا

 ةناوطسألاو توصلا رّبكم نع اذام :لاقو ضّرفملا دعاسم دّهنت

 ءيش ىلع روثعلا مكناكمإب نكي ملأ ؟تيبلا يف امهومتدجو نيذللا
 ؟ةيحانلا هذه يف دعاسي دق امهيف
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 ةناوطسألا .ةلأسملا هذه يف ٌتقّقح دقل :نيم شتفملا لاقف

 تارّتؤملاو ةيحرسملا داوملا نم ريثكلا جت ةسسؤم ةطساوب تّدعأ

 ‹سيروم كازيإ ةطساوب نيوأ ديسلا ىلإ تلسرُأ دقو «ةيئامنيسلا

 ةديدج ةيحرسم ءادأب نوموقيس ةاوه ةقرفل تبلط اهنأ دّقتعملا ناكو
 .ةناوطسألا عم بوتكملا صنلا ديعأ دقو .دعب ضّرعُت مل

 ؟ةلكسملا ةداملا نع اذامو : غيل لاق

 .يديس اي كلذ ىلإ يتآس :ءودهب نيم شتفملا لاقف

 ًايفاو ًاقيقحت تاماهتالا هذه يف تققح دقل :عباتو حنحنت مث

 لّوأ اناك نيذللا زرجور ةديسلاو ديسلاب ًائدتبم «عيطتسأ ام ردقب

 ىعدُت سناع زوجع ةمدخ يف نالمعي اناك .ةريزجلا ىلإ لصو نم
 دّدحم ءيش ىلع لصحأ نأ عطتسأ ملو «ةأجف تتام يدارب ةسنآلا
 مس ببسب تمت مل اهنأ دكأ دقو ءاهيلع فرشأ يذلا بيبطلا نم
 ناك هنأ دقتعي ًايصخش هنأ الإ «ليبقلا اذه نم ءيش ّيأ وأ اهل هاّسد

 نم ةلاح هذهو ءامهلامهإ ةجيتن تتام اهنأو بيرغ كلسم رمألا يف
 .هيأر يف ًامامت هتابثإ ليحتسملا عونلا

 هرمأو «فيرغراو يضاقلا ىلإ يتأن :لمكأ مث ةظحل تمصو

 «ةبسانملاب .نوتيس ىلع مكحلا ردصأ يذلا وه ناك دقف ؛حضاو

 كلذ تبثي هقنش دعب ليلد رهظ دقل .كش نود ًابنذم دجُو اذه نوتيس

 «ةمكاحملا ءانثأ يف ةريثك تناك تاقيلعتلا نكلو «كش ىندأ نود

 ةملكلا نأو ءيرب نوتيس نأ نوري اوناك ةرشع نم صاخشأ ةعستو

 .ةيماقتنا عفاودب تغيص يضاقلل ةيلامجإلا

 ؟نروثيالك ةسنآلا نع اذامو -
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 عقو ةلئاع ىدل ةيّبرم تناك اهنأ يل نّيبت نروثيالك ةسنآلا -

 ةقالع يأ اهل تناك هنأ ودبي ال نكلو «قرغلا ببسب ةافو ثداح اهيف

 يف ًاديعب تحبس نأب ًاميلس ًافرصت تفرصت اهنإ لب «ثداحلا اذهب

 رطخلا ىلإ اهسفن تضّرع دق -عقاولا يف- يهو «ذاقنإلل ةلواحم
 .ةبسانملا ةظحللا يف تّدقنأو

 .لمكأ ؟اذام مث :دهنتي وهو ضّوفملا دعاسم لاق

 فورعم لجر غنورتسمرآ روتكدلا :عباتو ًاقيمع ًاسفن نيم ذخأ ا

 ىلعو ًامامت ميقتسم وهو «يلراه عراش يف ةيراشتسا ةدايع هل ءادج

 لوح هل خيرات ّيأ ىلع روثعلا عطتسأ مل .هتنهم يف زيمتم ىوتسم

 ناك هنأ حيحص .ليبقلا اذه نم ءيش يأ وأ ةعورشم ريغ تايلمع

 رومتيل يف ١970 ةنس زيلك اهمسا ةأرمال ةيحارج ةيلمع ىرجأ دق

 تتامو نطبلا ىف ةيلمع تناك «كانه ىفشتسملاب ًاقّحلم ناك امدنع

 ةياهن يف- ةعاربلا صقن نكلو «تايلمعلا ةلواط ىلع ةضيرملا
 .عفاد كلذل نكي مل امك ءًايمارجإ ًالمع سيل -فاطملا

 ًاحافس تلمح دقو «سيرتايب ىعدُت ةمداخ اهيدل تناك -
 ةفيطل ةصق تسيل .اهسفن تقرغأو تبهذف «تنرب ةسنآلا اهتّدرطف

 .ًايمارجإ ًالمع تسيل -ًاضيأ- اهنكلو

 نيوأ ديسلا ؛ةطقنلا يه هذه نأ ودبي :ضّوفملا دعاسم لاق

 .اهيف رظنلا مكاحملا عيطتست ال اياضق عم لماعت
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 ييأر يفو «هتصخر بحسب ناراذنإ هل هجو نأ قبسو ءرّوهتو شيطب
 يسولو نوج امأ .هب قلعتي ام لك اذه «ةدايقلا نم هعنم بجي ناك هنأ

 هئاقدصأ ضعب .جدربماك برق اتامو امهسعد نیلفط اناكف سبموک

 .ةمارغ عفد دعب هحارس قلطأف هحلاصل تاداهشب اولدأ

 ؟رثرآ كام لارنجلا نع اذامو -

 مدحخ دقو «بّيط هلجس .هصوصخب ًادّدحم ًائيش دجأ مل -

 يها تست مدخي ناك 0 ا ىلإ با ءانثأ يف

 E ل نما ماب

 دئاق موقي نأك تقولا كلذ يف ءاطخألا ضعب تّلصح .نيّميمح
 دق عونلا اذه نم أطخ ّلعلو «ةرورض نود هلاجرب ةيحضتلاب ام

 .ثدح

 نع اذامو .ثدح ام اذه لعل «لجأ :ضّوفملا دعاسم لاق

 ؟درابمول بيليف

 يف لوضفلل ةريثملا اياضقلا ضعب يف طّروت درابمول بيليف -

 هتأرج هنع تفرعو نيترم وأ ةرم ةينوناق تافلاخم بكتراو ‹«جراخلا

 بكتري دق يذلا عونلا نم لجر «تاهبشلا ىوتسم قوف سيل هنأو
 .لابلا ىلع رطخت ال نكامأ يف مئارج ةعضب

 .رولب ىلإ نآلا يتأن :ًالمكم لوقي نأ لبق ةهينه فّقوت مث

 .عبطلاب اّنم ًادحاو ناك :فاضأ مث ةظحل نيم دّدرتو
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 ناك رولب :ةعانق نع منت ةربنب لاقو ضّوفملا دعاسم لملمت

 .ًائيس ًالجر

 ؟يديس اي كلذ دقتعت له -

 ناك هنكلو ءًامئاد كلذ تدقتعا دقل :ضّوفملا دعاسم لاق

 ةميرج بكترا هنأ دقتعأ .باقعلا نم تلفي ثيحب ءاكذلا نم ًامئاد

 ةيضقلا تاروطتل ًاحاترم نكأ مل .رودنال ةيضق يف روزلا ةداهشلا

 قيقحتلا ةمهم تلكوأف ؛ءيش ىلع روثعلا عطتسأ مل نكلو اهنيح

 نم ناك هنأب دقتعأ تلز ام .كلذك ًائيش دجي مل هنكلو «سيراهل

 و .ًاديج ثحبن فيك انفرع اننأ ول هتنادإل ءىش ىلع روثعلا نكمملا
 .اميقتسم نكي مل لجرلا

 كازيإ نإ تلق :غيل ساموت ديسلا لاق مث تمص ةظحل تّرم

 ؟تام ىتمف «تام سيروم

 تام سيروم كازيإ .يديس اي كلذ نع ينلأست نأ يل رطخ -

 ةمّونم ةدام نم ةدئاز ةعرج لوانت «(سطسغأ) بآ نم نماثلا ةليل

 ىلع لدي ام رهظي ملو «تمهف امك كيرويتبربلا ضماح تاّقتشم نم

 .ًاراحتنا وأ ًاثداح ناك رمألا نأ

 .يديس اي ني دلا نک ر

 .مكحم تيقوتب سيروم توم مت دقل :ةناصرب غيل لاقف

 لوقتس كنأ ملعأ تنك :لاقو ًاقفاوم هسأرب نيم شتفملا أموأ

 .يديس اي كلذ



 هذه :حاصو ةوقب ةلواطلا هتضبقب ضّوفملا دعاسم برض

 ةريزج ىلع نولي صاخشأ ةرشع !ةليحتسم ...ةشهدم ةيضقلا

 ! يت فيك وأ لتقلا ببس وأ كلذب ماق نم فرعن الو ءادرج ةيرخص

 ؛يديس اي ًامامت كلذك سيل رمألا ءًانسح :لاقو نيم لعس

 قيقحتب سووهم فرطتم صخش .ام ٌدح ىلإ ببسلا فرعن نحن
 ةلادعلا دي عطتست مل صاخشأ نم نقي نأ ىلع مّمص ةلادعلا

 نيبنذم اوناك نإ ًامهم سيل «صاخشأ ةرشع راتخاف ءمهيلإ لوصولا

 .ال مأ

 ودبي ؟...سيلأ :ةّدحب لاقو هتسلج يف ضّوفملا دعاسم كرحت

 يل

 يننأ وأ ام ةطقن ىلإ تلصو دق يننأ يل رطخ .ّرمتسا :ًالئاق هسأر

 ام لصاو :نآلا يسأر نم تلاز ةركفلا نكلو ءام ليلد ىلع تعقو

 .هددصب تنك

 دقو «صاخشأ ةرشع لتق ناك بولطملا نإ لقنل :نيم عباتف

 نم ءافتخالا عاطتسا مث هتمهم زجنأ دقف نيوأ ديسلا امأ .مهلتق مت

 . .ىرخأب وأ ةقيرطب حبشلاك ةريزجلا

 «ىلوألا ةجردلا نم ةعراب: ءافتخا ةليح :ضّوفملا دعاسم لاق

 لجرلا نكي مل اذإ هنأ وه -يديس اي- هيف رفت ام :نيم لاقف
 ةدافإل ًاقبطو «ةريزجلا ةرداغم هل نكمملا نم سيلف ةريزجلا يف
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 ديحولا ريسفتلاف نذإ «ةريزجلا يف نكي مل هنإف ةينعملا فارطألا
 .ةرشعلا صاخشألا دحأ عقاولا يف ناك هنأ وه لّمتحملا

 :ًاًداج نيم لمكأ نيح يف ًاقفاوم ضّرفملا دعاسم أموأ

 لهجن ال نحن ةيادب .يديس اي ليصفتلاب هانثحبو كلذب انركف دقل
 بتكت نروثيالك اريف تناك .«دونجلا ةريزج» يف ثدح اذام ًامامت

 لججس زوجعلا فيرغراو نأ امك «تنرب يليمإ كلذكو ءاهتاركذم
 ءزاغلألاب ءيلملا ينوناقلا فاجلا بولسألاب تاظوحلملا ضعب
 تاياورلا لك .ًاضيأ تاظوحلملا ضعب رولب كرتو «ةحضاو اهنكلو
 :يلاتلا لسلستلاب تثدح تايفولاو «قباطتت

 ءزرجور ةديسلا «نوتسرام :ًالّمكم لاقو هسافنأ طقتلا مث

 توم دعبو .فيرغراو «تنرب ةسنآلا ءزرجور ديسلا ءرثرآ كام

 تيبلا كرت غنورتسمرآ نأ ىلإ نروثيالك اريف تاركذم ريشت فيرغراو
 نيتملك رولب فاضأ دقو «هنع ثحبلل اجرخ درابمولو رولب نأو ًاليل

 .ىفتخا غنورتسمرآ :هتاظوحلم ىلإ

 يذلا نيم هلوقي اميف ًاركفم هيّبجاح ضّوفملا دعاسم دقع
 «نابسحلا يف ءيش لك ذخأ عمو «يديس اي يل ودبي نآلاو :لمكأ

 امك قرغ غنورتسمرآ .ًامامت ًالوقعم ًاريسفت دجن نأ انه عيطتسن اننأ
 ىلع مدقأ دق هنأب لوقلا نكميف ًانونجم ناك هنأب انمّلس اذإف «ركذت
 نيرخآلا لتق نأ دعب رحبلا يف ةرخصلا قوف نم هسفن ءاقلإب راحتنالا

 .ئطاشلا ىلإ ةحابسلا هتلواحم ءانثأ يف قرغ هنأ وأ ءًاعيمج
- 

 هل 6

 ال هنكلو «لوقعم لح اذه :ًاكردتسم لاقو هعبصإ عفر مث

 ٌّيعرشلا بيبطلا ريرقت انيدل ًالوأف ؛ يديس اي ليلحتلا مامأ دمصي
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 نم رشع ثلاثلا موي حابص ركبم تقو يف ةريزجلا ىلإ لصو يذلا
 نإ لاق هنكلو اندعاسي دق امم ريثكلا ركذي مل وهو «.(سطسغأ) بآ

 لبق اوتام امبرو «لقألا ىلع ةعاس نيثالثو تس لبق اوتام ىلتقلا

 « غنورتسمرآب ٌصتخي اميف ءيشلا ضعب ًاقيقد ناك هنكلو «ريثكي كلذ

 هفذقي نأ لبق رشعو تاعاس ىنامث نيب ام ءاملا يف ىقب هنإ لاق ذإ

 ىلإ بهذ غنورتسمرآ :يلي امك هريسفت نكمي اذه .ئطاشلا ىلإ جوملا

 ببسلاو «بآ نم رشع يداحلا وأ رشاعلا ةليل -حجرألا ىلع- رحبلا

 ءاهيلإ هتثج رحبلا فذق ىتلا ةطقنلا ةريزجلا ئطاش ىلع اندجو اننأ

 ...رعشو سبالم اياقب كانه اندجوو «نيترخص نيب ةقيض ةوجف يهو

 يف لقنل ءرشع يداحلا موي ناكملا كلذ ىلإ تفذق ةثجلا نأ دب ال

 كلذ دعبو ءدملل ةلاح ىصقأ دنع ًاحابص ةرشع ةيداحلا ةعاسلا وحن

 .ريثكب ىندأ كلذ دعب دم ىصقأ تامالع تحبصأو ةفصاعلا تأده

 :نيم لمكأ نيح يف ضّوفملا دعاسم هجو ىلع مامتهالا رهظ

 ةثالثلا ىلع زاهجإلا عاطتسا غنورتسمرآ نإ لوقت دق كنأ ضرتفأ

 ىرخأ ةطقن انيدل نكلو «ةليللا كلت رحبلا ىلإ بهذي نأ لبق نيقابلا
 قوف غنورتسمرآ ةثج بحس مت دق هنأ يهو ءاهزواجت كنكمي ال
 ةطقن ىلعأ قوف هتثج اندجو دقل .اهدنع رحبلا هفذق دم ةمالع ىصقأ

 اذهو «ةيانعبو مظتنم لكشب ضرألا ىلع ةاجسم تناكو دم أل

 ةافو دعب ام صخش ةريزجلا يف ناك هنأ يهو اهيف كش ال ةطقن دكؤي

 .غنورتسمرآ

 ىلإ ؟طبضلاب اذه اندوقي ءيش يأ ىلإ :عبات مث ًاليلق فقوتو
 .غنورتسمرآ ءافتخا وهو ءرشع يداحلا موي حابص فقوملا كلذ

 درابمول .نروثيالك اريفو رولبو درابمول :صاخشأ ةثالث انيدل ىقبي
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 ةثج برق ةريزجلا ئطاش ىلع هتنج تّدجّوو صاصرلاب لت
 ةثجو ءاهتفرغ يف ةقونشم تدجُو نروئيالك اريفو «غنورتسمرآ
 ةيماخر ةعاس طوقسل ةجيتن هسأر مطحت دقو ةفرشلا يف تناك رولب

 .ةيولعلا ةذفانلا نم هيلع تطقس اهنأ ًايقطنم ودبي ةمخض

 ؟تناك نَم ةذفان :ةذحب ضّوفملا دعاسم لأس

 تالاحلا هذه نم دحاو لك ذخأنل نآلاو .نروثيالك اريف ةذفان -

 ةلتكلا كلت عفد هنإ لقنل :درابمول بيليف ًالوأ .يديس اي ةدح ىلع

 يف اهقلعو نروثيالك اريف رذخ مث رولب سأر قوف طقستل ةيماخرلا
 ول نكلو .هسفن ىلع رانلا قلطأو رحبلا ئطاش ىلإ لزن مث «ةقنشملا

 سّددسملا كلذ دجُو دقل ؟هنم سّدسملا ذخأ نمف كلذك رمألا ناك

 باب دنع يناثلا قباطلل جّردلا سأر دنع ٌرمملا باب دعب تيبلا يف

 .ةرشابم فيرغراو ةفرغ

 ؟هيلع مهنم نم تامصب :ضّوفملا دعاسم لاق

 .يديس اي نروثيالك اريف تامصب -

 ...مل «يح لجرلا ...نكلو -

 اريف اهنإ لوقت نأ ديرت .يديس اي هلوق ديرت ام فرعأ -
 اهعمو تيبلا ىلإ تداع مث درابمول ىلع رانلا تقلطأ «نروثيالك

 اذه .اهسفن تقنش مث رولب ىلع ماخرلا ةلتك تطقسأف «سّدسملا

 .اهئاذح ىلع ءيشلا سفنو «ةيرحب باشعأ راثآ دجوت يسركلا

 مث اهقنع لوح لبحلا عضو تلّدعف يسركلا ىلع تفقو اهنأك ودبي
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 «ًاديعب لوكرم ريغ دجُو يسركلا كلذ نكلو «ًاديعب يسركلا تلكر

 هعضو مت دقو ‹دعاقملا ةيقب نمض طئاحلا برق هناكم ىف ناك لب

 .رخآ صخش ةطساوب نروثيالك اريف توم دعب ناكملا اذه يف

 انل كرتي اذه :درطتسي داعو هراكفأ ًابترم ةظحل تمص مث

 ىلع نروثيالك اريف زفحو درابمول لتق دعب هنإ يل تلق اذإو «رولب

 لاجرلاف ؛قّدصأ نل -ةطاسبب- يننإف اذه يل تلق اذإ «كلذ وحن وأ

 كلذ نم نكي مل رولبف كلذ نم رثكأو «ةقيرطلا هذهب نورحتتني ال

 عونلا كلذ نم سيل هنأ فرعنو رولب فرعن نحن .لاجرلا نم عونلا
 .ةدّرجملا ةلادعلا يف ةبغرلاب هفصت دق يذلا لاجرلا نم

 .كلذ ىلع كقفاوأ :ضّوفملا دعاسم لاق

 ةريزجلا ىف ناك هنأ دب الف يديس اي اذهل :نيم شتفملا لاق

 ءىش لك ىهتنا امدنع رومألا بيترت داعأ صخش ءرخآ صخش

 نفيهلكيتس يف سانلا ؟بهذ نيأ ىلإو ؟تقولا لاوط ناك نيأ نكلو
 لوصو لبق ةريزجلا ةرداغم دحأ عسوب ناك ام هنأ نم ًامامت نودكأتم

 ...ةلاحلا كلت يف نكلو «ذاقنإلا براق

 ةلاحلا كلت ىف :ضّوفملا دعاسم لاقف همالك نع فقوتو

 ؟اذام

 ةلاحلا كلت يف :ًالئاق مامألا ىلإ ىنحناو هسأر ّرهو نيم دنت

 !؟مهلتق يذلا نم





 قحلم

 ةنيفس ناطبق درايدنالتوكس ةطرش ىلإ اهلسرأ ةقيثو صن اذه
 :؟نيجاميإ) ديصلا

 نم ةلتك مضت يتعيبط نأ ىلوألا يبابش مايأ ذنم ٌتكردأ دقل

 ةداع تناك دقو .هنم يل ءافش ال يسنّمور لايخ يدلف ؛ تاضقانتملا

 أرقأ تنك امدنع ينريثت رحبلا يف اهيمرو ةجاجز يف ةمهم ةقيثو عضو
 اذهلو .نآلا ىتح ينريثت تلاز امو «يتلوفط يف تارماغملا صصق

 يف ةقرولا تعضوو يفارتعا تبتكف ؛ةليسولا هذه ىلإ تأجل ببسلا

 ةصرف نأ بسحأ .رحبلا يف اهيقلأل ماكحإب ةجاجزلا تقلغأو ةجاجز
 «ةئملا يف ًادحاو اهّتبسن زواجتت ال اذه يفارتعا ىلع ناك يأ روثع

 َلَحُي فوسف (يسفنل ًاقلمت رارقإلا اذه نكي مل اذإ) اذه لصح ولو
 .نآلا ىتح اهّلح ٌدحأ فرعي مل ةضماغ ةميرج زغل

 «ةيسنمورلا لويملا ىوس ىرخأ لويم ّيدلو بدلو يننأ امك
 امدنع وأ تومي ًادحأ ىرأ امدنع ديدش ٌيداس جاهتباب رعشأ انأف

 ريبابدلا ىلع اهيرجأ تنك براجت ركذتأ .هتوم يف ًاببس نوكأ
 رعشأ تنك ةركبملا يتلوفط ذنم .ىرخألا قئادحلا تارشح فلتخمو
 ةيضاخ اهعم ضقانتت تناك اذه بناج ىلإ نكلو «لتقلا ةوهشب ةوقب
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 يزازئمشا ريثي اّممف «ةلادعلاب يوق سح ّيدل ناك هنأ يهو «ىرخأ

 فّرصت ببسب توملا وأ باذعلل ناويح وأ ءيرب صخش ضرعتي نأ
 نأ يغبني ةلادعلا نأب ماودلا ىلع ًايوق ًاروعش ترعش دقو .يبناج نم

 (مهفيس ًاّيسفن ًابيبط نأ نظأ) موهفملا نم نوكي دقف كلذلو ءدوست
 «يل ةنهم نوناقلا تذختا دقف هذه هتلاحب ينهذلا ينيوكتل ًاقبط هنأ

 .يزئارغ لك عبشأ ينوناقلا لمعلا ٌفارتحاو

 عتمتسأو «باقعلاو ةميرجلاب لصتي ام لكب ًانوتفم ًامئاد تنك

 دقو «ةريثملا تارماغملا صصقو ةيسيلوبلا تاياورلا عاونأ لك ةءارقب

 .مئارجلا باكترا قرط عربأ -ةيصخشلا يتعتمل- ٌتطبنتسا

 تّعجشت ةمكحم ةسائر هيف ٌتأّوبت يذلا تقولا ءاج امدنعو

 سئاب مرجم ةيؤر تناك .روطتلا ىلع يدل ىرخألا ةيّرسلا ةزيرغلا
 ةجهبب ينؤلمت ةعاس دعب ةعاس هتياهن برتقت نيح يف هصفق يف ملأتي
 ةيؤر يف ةعتم يأ دجأ نكأ مل يننأ ىلإ هابتنالا ٌتفلأ ينكلو «ةعئار

 نيتبسانم يف اياضق يف ريسلا ٌتفقوأ دقل .عضولا اذهب ءيرب لجر

 تنكف «ةءاربلا حضاو مّهتملا نأ اهلالخ ًاعنتقم تنكو لقألا ىلع

 .ساسألا يف ةيضق دجوت ال هنأب نيفلحملل يتاهيجوت يدبأ

 :ريمهتملا مظعم نإف انيدل ةطرشلا زاهج ةهازنو ةءافك لضفب نكلو

 عضولا اذه نأ ىلع انه ديكأتلا ديرأو .نيبنذم اوناك يمامأ اولثم يذلا

 هكولسو هرهظم ناك .نوتيس دراودإ ٌوعدملا لجرلا ةيضق ىلع قبطني
 يذلا نكلو .نيفّلحملا ىدل دّيج عابطنا كرت يف حجن دقو «نيلآضم
 ءاهب مهتا يتلا ةميرجلا بكترا دق لجرلا نأ يل ةبسنلاب ًاحضاو ناك

 ينتّربخأ دقو !ةيشحو لكب اهلتق «هب تقثو زوجع ةأرما لتق يهو
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 .مهقرطو مهعاونأو نيمرجملا يف ةليوطلا ةيصخشلا يتربخ كلذب

 دقل ؛ًاحيحص سيل اذه نكلو «مادعإ يضاقك ةعمس يل نإ

 ‹ ةيضق يأل ًالامجإ مدقأ تلك امدنع ًاقيقدو ًافصنم ًامئاد بنک

 نع جتني يذلا ريثأتلا نم نيفلحملا ةئيه ةيامح وه هتلعف ام لكو

 ٌتفلأ تنكو «نيماحملا ضعب اهيلإ أجلي يتلا ةيفطاعلا تادشانملا

 .ةيقيقحلا ةلدألا ىلإ ذئنيح مههابتنا

 لؤاضت «تاونس عضب ذنم يسفن يف رّيغتب رعشأ بأدب دقل

 نم الدب يذيفنتلا فرصتلا يف ةبغرلا يمانتو هيجوتلا يف ةبغرلا
 اذهو) يسفنب اهب موقأ ةميرج بكترأ نأ ٌثدرأ دقل .ماكحألا رادصإ

 ريبعتلا يف نانفلا ةبغر ةباثمب اذه نأ تكردأو «(يتم حيرص فارتعا

 ناكو «ةميرجلا يف ًانانف ,نوكأ نأ يعسوب ناك وأ «ٌتنك .هسفن نع

 .ةلئاه ةوق حبصأو ًاًرس حمج دق يلمع تايضتقم هتدّيق يذلا يلايخ

 كلذ نم رثكألاو !ةميرج بكترأ نأ بجي ...نأ بجي ...نأ بجي
 ةميرج نوكت نأ بجي لب «ةيداع ةميرج نوكت ال نأ بجي هنأ

 لاز ام تاذلاب ةيحانلا هذه يف .فولأم ريغ ًائيش «ًالهذم ًائيش «ةريثم

 .نظأ اميف قهارم لايخ يدل

 تدرأ «معن «لتقأ نأ تدرأ .ًاليحتسم ًايحرسم ًاضرع ٌتدرأ

 ًادّيقم تنك دقف «ضعبلل ودبي دق يذلا ضقانتلا مغر نكلو .لتقأ نأ

 مث .بّقاعي نأ بجي ال ءيربلا نأبو ةلادعلل يرطفلا يسحب ًامزتلمو

 تّدرو ةرباع ةظحالم نم ًاقالطنا تّرطخ «ةركفلا يل ترطخ ةأجف

 .بيبط عم يل يداع ثيدح لالخ

 ركذ دق ناكو ءصاخ زّيمت ٍّيأ هل سيل ًايداع ًاّماع ًاسرامم ناك
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 «ءاضقلا هنم لاني الو ثدحي مئارجلا نم ًاريثك نأ ة ةيوفع ةروصب

 يف ةضيرم تناك زوجع ةديس يهو «ةنّيعم ةيضقب ًالثم برضو
 جتن اهتوم نأب ًاعنتقم ناك هنإ لاق دقو .ًارسؤم تتام مث هتدايع

 يف نالمعي اناك هتجوزو لجر ةطساوب ًاجالع اهئاطعإ مدع نع
 ةلاح نإ لاقو ءاهتوم نم ىربك ةدئاف ناينجيس اناك دقو ءاهتمدخ

 ًاقثاو ناك -كلذ عم- هنكلو ءاهتابثإ ًامامت ليحتسي عونلا اذه نم

 تاذ ةريثك تالاح دجوت هنأ فاضأو .هسفن ةرارق يف ةقيقحلا نم

 اهلكو «ةرّبدملا ةميرجلا نم تالاح «ًامئاد ثدحت ةهباشم ةعيبط

 .نوناقلا اهنم لاني ال

 ءًاحضاو يقيرط تيأر ةأجفو .هلك عوضوملا ةيادب هذه تناك

 سيلو عساو قاطن ىلع مئارج تدع بكترأ نأ ىلع تمّمصو
 «يتلوفط مايأ ذنم ةريغص ةدوشنأ يل تّرطخ .ةدحاو ةميرج دّوجم

 يف لفط انأو ينتشهدأ دق تناك .ةراغّصلا ةرشعلا دونجلا» ةدوشنأ

 قطنمو رهاقلا يشالتلا كلذ نم اهيف ام ينشهدأ «يرمع نم ةيناثلا

 ارس اياحضلا نع ثحبأ تأدبف «ةيمتحلا

 ناك نكلو «كلذ قيقحت ةيفيك تاليصفت درسب ًاتقو عيضأ نل

 ءًابيرقت هتلباق نَم لك عم هتمدختسا ثيدحلا يف ديج بولسأ ّيدل

 يف يتماقإ ءانثأ يف .ًاقح ةشهدم اهيلإ تلصوت يتلا جئاتنلا تناكو

 ةضرمملا تناك .غنورتسمرآ روتكدلا ةيضقب تملع نيتسملل تيب

 تناكو «ةدشب ةيلوحكلا تابورشملا هركت يتمدخ ىلع موقت يتلا

 لبق تثدح ةّصق يل تورف بارشلا ئواسم يل تبثت نأب ةمتهم

 ةيلمع يرجي ٌبيبط ناك نيح تايفشتسملا دحأ يف تاونس ةّدع

 تلمع يتلا نكامألا نع رباع لاؤسبو .هركس ببسب اهلتقف ةضيرمل

 ضف



 «ةعرسب ةيرورضلا تامولعملا ىلع لوصحلا تعطتسا ةضرمملا هيف

 .ةضيرملاو بيبطلا ةفرعم ىلإ ةلوهسب تلصوت مث

 لاجر نيب ثيدح لالخ نمف ؛ىرخأ اياضق نع تفرع مث
 كام لارنجلا ىلإ تلصوت هيلإ يمتنأ يذلا يدانلا يف زئاجع نيّيركسع

 ةلهذم ةصق يوري وهو نوزامألا نم ًارخؤم داع ًالجر تعمسو «رثرآ

 يليمإ ةصق ةمقان ةديس تورو «درابمول بيليف ىعدُي صخش نع
 هترتخا دقف نوتسرام ينوتنأ امأ .ةسئابلا اهتمداخ عم ةتمزتملا تنرب

 ءةلثامم تافلاخم اوبكترا نيذلا سانلا نم ةريبك ةعومجم نيب نم

 يتلا ةئيربلا سوفنلا نع ةيلوؤسم ّيأب هروعش مدعو هتوسق تناك ذإ
 .ةايحلا قحتسي الو عمتجملا ىلع ًارطخ يرظن يف هتّلعج دق اهقهزأ
 ضعب ناك نيح ًامامت ةيعيبط ةروصب همسا درو رولب قباسلا شتفملا

 ًافقوم تذخأف «ظَفحت البو ةيّرحب رودنال ةيضق يف نوشقانتي يئالمز
 هرابتعاب ةماقتسالا ةياغ يف يطرشلا نوكي نأ بجي .هتميرج نم ًاداج

 .هلمع ةعيبط مكحب ةرورضلاب ةقّدصم هتملك نأل نوناقلل ًامداخ

 يروبع ءانثأ ىف ةصقلا تعمس دقو «نروثيالك اريف ةيضق ًاريخأو

 طقف ناصخش سلج ةليل تاذ ةرخأتم ةعاس يفف «يسلطألا طيحملا

 نكي مل .نوتلماه وغوه همسا ميسو لجرو انأ «نينخدملا ةفرغ يف
 «هتباك فيفختل بارشلا نم اهب سأب ال ةيمك لوانت دقو ًاديعس وغوه
 يبولسأ مادختسا يف تعرشف هبلق حتفل ًالاّيمو ًالمث حبصأ دق ناكو

 نكلو «جئاتن يأ ىلإ لوصولا يف ريبك لمأ نود ثيدحلا يف داتعملا

 تنأ :يل لاق .نآلا هتاملك ركذت عيطتسأ !ةلهذم تناك ةباجتسالا

 ءاطعإك «سانلا مظعم اهتظي يتلا ةروصلاب تسيل ةميرجلا «قح ىلع
 .ًالثم لبج ةقاح قوف نم هعفد وأ مس ةعرج صخش
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 دقل :عباتو يهجو نم ههجوب ًابرتقم مامألا ىلإ همسجب لام مث
 ينناعأ «هآ .اهب ًامّيتم تنك لب ءاهفرعأ تنك «معن ...ةمرجم تفرع

 لوقأ .ميحجلا وه اذه ...اهب ًامّمم تلز ام يننأ رعشأ ًانايحأ !هللا

 نم هتلعف ام تلعف دق اهنأ ةلّصحملا ؟ينمهفت له «ميحجلا هنإ كل

 !قّلطملا رشلا ءرشلا ّنه ءاسنلا نإ ...ًاقلطم يلابب رطخي مل !يلجأ

 كل رطخي ال «ةحرمو ةنيمأو ةفيطل ةاتف «كلتك ةاتف نأ كل رطخي ال

 دق اهنأ ؟اذهك ًائيش لعفت اهنأ قّدصت له !اذهك ًائيش لعفت دق اهنأ

 ةأرما نأ قّدصت نأ كنكمي ال !؟قرغي هكرتتو رحبلا ىلإ ًالفط ذخأت

 .اذهك ءيشب مايقلا اهنكمي

 ؟كلذ تلعف اهنأ نم دكأتم تنأ له :هل تلق .

 اهب هبتشي مل .ًامامت دكأتم انأ :ةأجف احص هنأ ادب دقو لاق

 نيح اهيلإ ٌترظن نأ دّرجمب تفرع ينكلو ءطق ياوس صخش يأ
 هكردت مل ام نكلو «تفرع يننأ يه تقرع دقو ...نأ دعب «تدع

 .لفطلا كلذ بحأ تنك يننأ وه

 عبتتأ نأ ّيلع لهسلا نم ناك نكلو ءرخآ ًائيش لّقي مل
 .هتمرب عوضوملا مهفأو ةصقلا تاليصفت

 لجر يف اهتدجوف «ةرشاع ةيحض ىلإ ةجاحب تنك ًاريخأو
 -ىرخأ ءايشأ نيب- ناكو .ًاضماغ ًائيمق ًاقولخم ناك .سيروم همسا

 يطاعت ىلإ يل قيدص ةنباب عفد يذلا وهو «تاردخملا عيبي

 .نيرشعلاو ةيداحلا نس يف ترحتناف تاردخملا

 .ًايجيردت يسأر يف جضنت ةطخلا تناك هذه ثحبلا ةرتف لاوط

 يترايز لالخ ةريخألا ةسمللا تءاجو «ذئدنع تلمتكا دق تناك
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 ةيلمع يل تّيرجأو قبس دق هنإ تلق .يلراه عراش يف بيبط ةدايعل
 نل ىرخأ ةحارج نإ بيبطلا لاق كلت ةريخألا يترايز يفو «ةيحارج
 داتعم ينكلو ءفَّنخم لكشب تاليصفتلاب ينغلبأو ةدئاف يأ اهل نوكت
 يرارقب بيبطلا ربخأ مل .مالك يأ طسو نم قئاقحلا صالختسا ىلع

 ثدحي امك ةليوط ةرتف لالخو ًائيطب يتأي ال نأ يغبني يتوم نأب

 .تومأ نأ لبق شيعأس .ًاريثم ًاتوم نوكي نأ يغبني لب «ةداع

 نم ناك :«دونجلا ةريزج» ةميرج تاليصفت ىلإ لقتنأس نآلاو
 ءارش ةيلمع ىلع ةيطغتلل سيروم ّوعدملا لجرلا مادختسا لهسلا

 فينصتبو .تالماعملا نم عونلا اذه يف ًاريبخ ناك دقف «ةريزجلا

 معط ةئيهت ٌتعطتسا ياياحض نع اهُّتعمج دق تنك يتلا تامولعملا

 فويضلا عيمج لصوف ءاهّتعضو ةطخ يأ لشفت ملو .مهنم لكل بسانم
 .يسفن انأ كلذ يف امب «(سطسغأ) بآ ۸ موي يف ةريزجلا ىلإ

 مضهلا ءوس نم يناعي ناك ؛سيروم باسح ٌتبسح دق ٌتنكو

 نإ هل تلقو «مونلا لبق اهذخأيل ةلوسبك ندنل يترداغم لبق هتيطعأف

 نأ شخأ ماو .ددرت نود لبقف يتدعمل ًادج ًاديفم ناك ءاودلا اذه

 اذه نم نكي مل وهف «عوضوملا حضفت دق قاروأ وأ ىت قئاثو يأ كرتي

 .لاجرلا نم عونلا

 «ةريزجلا يف لتقلا تايلمع بيترت ةيانعب تسرد دق تنك

 فخأ هبنذ ناك نّمف «ةفلتخم تاجردب نوبنذم يفويض نأ ٌتررقف

 قاهرإلاو فوخلل ضّرعتي د ال ىتح ًالَّوأ توملاب ًاّيرح یار يف- ناك

 اوبكترا نيذلا نومرجملا كئلوأ هل ضرعتيس يذلا لّرطملا ّيبصعلا

 .دراب مدي مهمئارج
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 لوألا ءآلوأ زرجور ةديسلاو نوتسرام ينوتنأ نم لک تام

 نم ناک نوتسرام نأ يل نّيبت دقف ؛مالسب مانت يهو ةيناثلاو ًاروف

 اهكلتمي يتلا ةيونعملا ةيلوؤسملاب ساسحإلل ًادقاف دلو يذلا عونلا

 .كش الب اهجوز ريثأتب تقرصت دقف زرجور ةديسلا امأ ءانمظعم

 «ناصخشلا ناذه تام فيك ًالّصفم حرشأ نأل يب ةجاح ال

 مويساتوبلا دينايس .ةلوهسب كلذ فاشتكا ةطرشلا عسوب نوكيسو

 دقو «لزانملا يف ريبابدلا ةحفاكمل ةلوهسب هيلع لوصحلا نكمي

 هبش نوتسرام سأك يف هعضو لهسلا نم ناكو هنم ءيش ّيدل ناك

 تاماهتالا طيرش عامس تّبقعأ يتلا رتوتلا ةرتف لالخ ًابيرقت ةغرافلا
 .توصلا ربكم يف

 «تاماهتالا ةوالت ءانثأ يف ةيانعب يفويض هوجو تبقار دقل

 نكي مل نيمرجملا ةهجاومو مكاحملا يف ةليوطلا يتربخ مكحبو
 .نيبنذم اوناك عيمجلا نأ يف كش ىندأ ّيدل

 ًاراّقع يل فصو دق بيبطلا ناك ةريخألا ملألا تابون لالخ

 لّمحتأ نأ يلع لهسلا نم ناك دقو «كيردياهلا لارولك «ًامّونم

 زرجور رضحأ امدنعو «راقعلا اذه نم ةلتاق ةيمك عمجأل ملألا

 يرورم دنعو «تالواطلا ىدحإ ىلع اهعضو هتجوزل ريصعلا سأك

 نأل ًالهس كلذ ناك .ريصعلا يف ءاودلا تعضو ةلواطلا كلت بناجب

 .دعب تقولا كلذ يف اننيب لح دق نكي مل كشلا

 نم مداق انأو ينعمسي مل .ملأ يأ نود تام رثرآ كام لارنجلا

 «عبطلاب ةّمات ةيانعب ةفرشلا ةرداغم تقو رايتخا ّيلع ناكو «هفلخ

 .لماك حاجنب ءيش لك مت دقو

Y۰ 



 ةريزجلا يف سيل هنأ نّيبتو «يتاعقوتل ًاقبط ةريزجلا تشّتف مث

 يتطخل ًاقبطو .ًاروف ةبيرلا نم ًاَوج دجوأ امم ةعبسلا نحن اناوس
 غنورتسمرآ روتكدلا ترتخاف «فیلح ىلإ ًابيرق جاتحأس تنك

 يرهظم ثيح نم ينفرعي ناكو ًاجذاس ًالجر ناك .ةلحرملا هذهل

 عقاولا يف نوكي دق يتناكمب ًالجر نأ هدلخب ردي ملف «يتعمسو

 هدييأتب ٌترهاظت دقو «درابمول وحن هجتت هكوكش لك تناك .ًالتاق
 عاقيإلا اهبجومب انعطتسا امير ةطخ ّيدل نأ هل تحملأ مث كلذ يف

 .هفاشتكاو لتاقلاب

 شيتفت ىرج دق نكي مل هنأ الإ فرغلا ةقاك شيتفت مغرو
 .دعب اميف هنم دب ال ًائيش ناك كلذ نكلو «مهسفنأ صاخشألل

 بطحلا عطقي ناك .بآ نم رشاعلا موي حابص زرجور تلتق

 ةفرغ حاتفم تدجوو «هنم برتقأ انأو ينعمسي ملو رانلا لاعشإل
 .ةقباسلا ةليللا يف هسفنب اهباب لفقأ دق ناك هنأل هبيج يف ماعطلا

 ىلإ ٌتللست زرجور ةثج ىلع روثعلا تّبقعأ يتلا ىضوفلا لالخو
 ءًاسّدسم لمحيس هنأ فرعأ تنك .هسّدسم تذخأف درابمول ةفرغ

 كلذ هيلع حرتقيل سيرومل يتاميلعت تيطعأ دق تنك يننأ عقاولاو
 .هل هتلباقم دنع

 ةسنآلا ةوهق يف لارولكلا نم ةعرج رخآ ٌتعضو روطفلا دنع
 مث ماعطلا ةفرغ يف اهانكرتو ءاهحدق ةئبعت ديعأ تنك امدنع تنرب

 نم ناكو ًابيرقت يعولا ةدقاف تناك .اهيلإ ةريصق ةرتف دعب ٌتللست

 ةلحنلا ةلأسم امأ .دينايسلا نم ةيوق ةنقح اهيطعأ نأ يلع لهسلا

 ؛ام وحن ىلع ينتّدعسأ اهنكلو «ًايلوفط ًارمأ تناك دقف كلت ةنانطلا
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 .ناكمإلا ردق ىتدوشنأ نومضمب دّيقتأ نأ تببحأ دقل

 تحرتقا يننأ عقاولاو «هعقوتأ تنك ام ثدح ةرشابم كلذ دعب

 تأټخ دق تنكو «قيقد شيتفت ىلإ ًاعيمج انعضخ .يسفنب كلذ

 دنع .لارولك وأ دينايس يتزوحب دعي ملو نمآ ناكم ,يف سّدسملا

 عضوم انتطخ عضو انيلع نأب غنورتسمرآل تيضفأ ةطقنلا كلت

 تحبصأ يرابتعاب ًالوتقم فتكا نأ ىلع انقفتا دقو ءذيفنتلا

 ىلع نكلو ءلتاقلا ةريح ريثي دق اذه نإ هل تلق .ةيلاتلا ةيحضلا

 يعسوب نوكي فوسف -ضّرتفُي امبسح- ًاتيم حبصأ امدنعف لاح ةيأ
 .لوهجملا لتاقلا ىلع سسجتلاو تيبلا لخاد ةكرحلا

 انزّهجف «مويلا كلذ ءاسم اهانذقنو غنورتسمرآ ةركفلا تّبجعأ

 ءارمحلا ةراتسلا مث «نيبجلا ىلع عضويل رمحألا لحولا نم ًاليلق

 ٌرتهت عومشلا ءاوضأ تناك .ًازهاج حرسملا حبصأو ...فوصلاو

 ينصحفيس ناك يذلا ديحولا صخشلاو «ةحضاو ريغ ءايشألا لعجتو

 .ةعومجملا دارفأ نيب ديحولا بيبطلا هتفصب غنورتسمرآ وه برق نم

 ًاخارص تيبلا تألم نروثيالك ةسنآلا .ّمات ناقتإب ةطخلا تدق

 اهتفرغ يف اهّتأيه دق تنك يتلا ةيرحبلا باشعألا تفشتكا امدنع

 نيح يف يولعلا قباطلا يف اهتفرغ ىلإ ًاعيمج اوعرهف «قّبسم بيترتب
 ينوفشتكا امدنع مهيلع ةمدصلا عقو ناك .ليتقلا عضو انأ تذختا

 هرود ليثمتب غنورتسمرآ .ماقو «هيلإ ىعسأ تنك يذلا ريثأتلا وه

 «يريرس ىلع ينودّدمو ّيولعلا قباطلا ىلإ ينولمح .ةيلاع ةيفّرحب
 توملا ىتح نيروعذم ًاعيمج اوناك دقف ؛ينأشب دحأ قلقي ملو
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 ةيناثلا لبق تيبلا جراخ هب ءاقتلالا ىلع غنورتسمرآ عم تقفتاو

 ردحنملا ةفاح ىلإ تيبلا فلخ ةريصق ةفاسم هتذخأف «ةعاسلا عبرب
 اتم برتقا اذإ ىرن'نأ كانه انعسوب نوكيس هنإ هل تلقو يرخصلا

 مونلا فرغ نأل كلذو «لزنملا نم دحأ اناري نأ نود رخآ .صخش

 ءًاقالطإ باترم ريغ لازي ال ناك .ىرخألا ةهجلا ىلإ ةهجتم تناك

 تاملك ركذت طقف هنأ ول ًاهبنتم نوكي نأ هيلع ناك دقف كلذ عمو

 هنكلو «1ةثالث يقبف مهدحأ تعلتبا ءارمح ةجنر ةكمس» :ةدوشنألا

 ..هبحن ىضقو معطلا علتبا

 قوف تينحناو بعت ةخرص ٌتقلطأ ؛ةلوهسب رمألا مت

 ملأ :هل تلقو ءىريل لفسألا ىلإ رظني نأب هيلإ ترشأو روخصلا
 ؟فهك لخدم كلذ نكي

 ىوهو هنزاوت لتخاف «ةوقو ةعرسب هتعفدف مامألا ىلإ ىنحناف
 .تيبلا ىلإ تدع مث «لفسألا يف ةمطالتملا جاومألا ىلإ

 قئاقد دعبو «كش نود رولب هعمس ام وه يتاوطخ عقو ناك

 نم اكعف اردق نلحق اهتم تبرع نورما ةفرغ ىلإ يتدوغا نم
 حتي ًاباب تعمسو ء«مهدحأ ينعمسي ثيحب ةرملا كلت يف جيجضلا

 انأو يحبش اوحمل مهنأ دب الو «جّردلا لفسأ ىلإ تلصو.امدنع

 .يمامألا بابلا نم جرخأ

 لوح تردتسا دق تنكو «يناعبتي نأ لبق ناتنثا وأ ةقيقد تّرم

 «ةحوتفم اهّتكرت دق تنك يتلا ماعطلا ةفرغ ةذفان نم تلخدو لزنملا

 ىلإ تدعص مث «دعب اميف جاجز حول ترسك مث ةذفانلا تقلغأو

 .يريرس ىلع ٌثددمتو ىلعأ
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 اوققدي نأ عقوتأ مل يّنكلو «ىرخأ ةرم تيبلا اوشتفي نأ ٌثعقوت

 ةنأمطل ريرسلا ةءالم بذج دّرجم لب «ثئجلا نم يأ يف رظنلا
 # ع -

 ثدح ام وه اذهو «ةثجك ًاركنتم نكي مل غنورتسمرآ نأب مهسفنأ

 لعلو «درابمول ةفرغ ىلإ سّدسملا تدعأ يننإ لوقأ نأ تيسن .ًامامت

 «ضعب قوف اهضعب فوفص يف ةبّترم ماعطلا بلع نم ةيمك ةنازخلا
 تدعأ مث ءاهيف سّدسملا تعضوو اهنم فص رخآ يف ةبلع تحتفف

 .ناك امك اهيلع طيرشلا قصل

 نأ هلابب رطخي نل ًادحأ نأ تعقوت نيح هلحم يف يريكفت ناك

 َسَمُت مل اهنأ ىلع اهرهظم لذي يتلا ماعطلا حئافص نم ةموك حتفي

 اهعيمج تناك ةيولعلا بلعلا نأو اميس ال ءاهتدعاق ىلإ لصي ىتح

 دعاقم دحأ يف اهوشحب اهتيفخأ دقف ءارمحلا ةراتسلا امأ .ةموتخم

 دناسملا يف فوصلا تعضوو «ءاطغلا شامق تحت سولجلا ةفرغ

 .اهيف ًابقث تحتف نأ دعب

 صترتي صاخشأ ةثالث ؛اهعقوتأ تنك يتلا ةظحللا ىلإ انه يتأن

 يأ ثدحي دق ثيحب بعرلا ةياغ يف مهنم لكو «ضعبب مهضعب
 «تيبلا ذفاون نم مهّتبقار .سّدسم هعم مهدحأو «تقو يآ يف ءيش

 عضولا يف ةمخضلا ماخرلا ةلتك تزهج هدحو رولب ءاج امدنعو

 قلطت نروثيالك اريف تيأر يتذفان نمو .رولب ىهتنا اذكهو «بسانملا
 تدقتعا دقو ءءاهد تاذو ةئيرج ةأرما تناك .درابمول ىلع رانلا

 كلذ ثدح املاحو «هقوفت امبر وأ هل ًاَدن نوكت دق اهنأ ًامئاد

 .اهتفرغ يف حرسملا اهل تددعأ
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 اهّريمض لقثُي يذلا بنذلا يفكي له .ًاقّوشم ًايسفن ًارابتخا ناك
 ىلإ ةفاضإ ءّوتلل ًالجر تلتق دق اهنوك نع جتانلا يبصعلا ٌرتوتلاو
 اذه لك يفكي له «يسيطنغملا ميونتلا نم عونب نوحشملا ّوجلا

 ىلع تنكو «ثودحلا لّمتحم كلذ نأب ترعش ؟اهسفن لتقت اهلعجل

 يف فقأ تنك امنيح ٌّينيع مامأ اهسفن نروثيالك اريف تقئنش دقل .قح

 .اهسبالم ةنازخ لظ

 يسركلا تذخأف ٌتمدقت .ةريخألا ةلحرملا ىلإ لصأ نآلاو

 دنع هتدجوف سّدسملا نع تثحب مث «رادجلا بناج ىلإ هّتدعأو

 ىلع ٌتصرحو «ةاتفلا نم هيف طقس يذلا ناكملا يف جّردلا ىلعأ

 .هيلع اهعباصأ تامصب ىلع ءاقبإلا

 يف اهعضأو اهيوطأس «تاحفصلا هذه ةباتك يهنأس نآلاو

 ؟اذامل نكلو .رحبلا يف ةجاجزلا يمرأسو قالغإلا ةمكحم ةجاجز
 عيطتسي ال ةضماغ ةميرج فيلأت ىلإ حمطأ تنك دقل ؟اذامل «معن

 «هدحو َنفلاب يفتكي ناف نم ام هنأ نآلا كردأ ينكل ءاهلح ٌدحأ

 قوشلا اذهو «هتفب سانلا فارتعا ىلإ يعيبط قوش هيدل نوكي لب

 ةبغر يدل نأب -عضاوت لكب- فرتعأ نأ ديرأو .هتمواقم نكمي ال

 ام ٌصخش فرعي ول طقف ّدوأ يننأ يهو «ءاثرلا ىلإ وعدت ةيناسنإ

 !ًايكذ تنك مك

 ةضماغلا «دونجلا ةريزج» ةصق نأ -اذه لك يف- تضرتفا دقل
 ببسب نظأ امم ءاكذ رثكأ ةطرشلا نوكي دق عبطلاب .لح الب ىقبتس
 نوفرعي ةطرشلا نأ لوألا :رمألا ةياهن يف لقألا ىلع نيليلد دوجو

 نأ نوفرعي مهف كلذل ًاعبتو «ًابنذم ناك نوتيس دراودإ نأ ًادّيج
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 «لاكشألا نم لكش ّيأب ًالتاق نكي مل ةريزجلا يف ذ ةرشعلا نم ًادحاو
 نأ بجي صخشلا اذه نأ -ًاضقانت ودبي دق امب- كلذ ىلع بترتيو

 .ًايقطنم لتاقلا وه نوكي

 تومف ؛ ؛ةدوشنألا نم عباسلا عطقملا يف نمكي يناثلا ليلدلا

 «هعلتبا يذلا معطلا وأ ءارمحلا ةجنرلا ةكمسب طبترم غنورتسمرآ

 كلذ يف نإف ىرخأ ةرابعب .غنورتسمرآ علتبا يذلا معطلا هلعل وأ

 نأ ىلإو ةليحلا مادختسا ىلإ ةحضاو ةراشإ ةياكحلا نم عطقملا

 دق ةطقنلا هذه .هتوم ىلإ ىدأ امم ةليحلا هيلع تّلطنا غنورتسمرآ

 ىوس ةلحرملا كلت يف نكي مل هنأل قيقحتلا يف ةرّشبم ةيادب حلصت

 ديحولا صختشلا انآ ريتعأ ةعبرألا ءالؤه نيب نمو «صاخشأ ةعبرأ

 .هيلإ نئمطي هلعجيو ةقثلاب هل يحوي نأ لّمتحملا

 يتجاجز يمرأ نأ دعب .هلوق يننكمي امم ريثكلا يدل قبي مل

 ىلع دّدمتأو يتفرغ ىلإ بهذأس رحبلا يف ةلاسرلا هذه اهلخادبو

 دوسأ قيقد لبح هنأ ودبي امب ةطوبرم اهيدترأ يتلا تاراظنلا .يريرس

 يدسج لقثب يقل فوس .عقاولا يف يوق يطاطم لبح هنكلو «نوللا
 بابلا ضبقم لوح يطاطملا لبحلا فلأ فوسو «تاراظنلا ىلع

 .ةفيفخ ةطبر سّدسملاب هطبرأف هفرطب دوعأو

 اهب طغضأو ليدنمب يدي فلأس :يتآلا وه لصحيس ام نأ نظأ

 لبحلاب طوبرملا سّدسملا امأ «يبناج ىلإ يدي طقستس .دانزلا ىلع

 نم كفنيو بابلا ضبقمب مطتريف بابلا ىلإ ّدتري فوسف يطاطملا

 نم ارح راص يذلا لبحلا ىلدتي مث «ضرألا ىلع طقسيو لبحلا
 بسحأ الو .دحأ هب متهي نلو ‹يدسج اهقوف يقلتسي يتلا تاراظنلا
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 .ًاضيأ تالؤاست ةيأ ريثيس ضرألا ىلع ىقلملا ليدنملا نأ

 ةصاصر تّفرتخا دقو ةنسح ةئيهب ًادّدمم يلع روثعلا تيس
 صحف امدنعو ءاياحضلا يئالمز تاركذم يف دراو وه امك ينيبج

 نم ردق ّيأب تايفّولا ديعاوم ديدحت ناكمإلاب نوكي نلف انثثج
 .ةقدلا

 «لاجرو براوق ربلا ئطاش نم لصيس رحبلا أدهي امدنع
 .«دونجلا ةريزج» ىف لح نود ةيضقو «ثثج رشع نودجيسو

 فيرغراو سنارول :عيقوتلا

 ات ا دن
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 يتسيرك اثاغأ تاياور رابخأ ةعباتمل

 نآلا ىتح نيوانع نم رشُن ام ةفرعملو

 مكيلإ هقيرط يف وهو ايلاح هعبط يرجي امو

 اهتافلؤمو ةبتاكلا هذه نأشب مكمهي ام لكلو

 :ةيملاعلا ةكبشلا ىلع انعقوم ةرايزب اولضفت
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 ءازعألا انئارق ىلإ نالعإ

 ةديدجلا رشنلا تاعورشم نم ددع ىلع انمادقإو انلامعأ عسوتل ًارظن
 ةمجرت يف انعم لمعلل ءافكألا نيمجرتملا نم ددع ىلإ جاتحن اننإف

 .ةيبرعلا ةغللا ىلإ ةيزيلكنإلا ةغللا نم بتكو تاياور

 ةيزيلكنإلا ةغللا نم نكمتلا هسفن يف سنأي نمب بحرن اننإف كلذ ىلعو
 بغريو ليمجلا يبدألا بولسألا كلتميو ةيبرعلا ةغللا نم نكمتلاو

 :يلاتلا ناونعلا ىلع انب لاصتالل هوعدنو «(ةعطقلاب) انعم ةمجرتلاب لمعلاب
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