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 لوألا لصفلا

 ًاكيش فرص ئرما حرفي فرصملا نم يبسورك ننباكلا جرخ
 .نظي ناك امم ًاليلق ربكأ ًاغلبم هباسح يف هيدل نأ فشككاو

 نم ناك دقف :هسفنب ًارورسم يبسورك نتباكلا ودبي ام ًابلاغو
 نبا يوق ًاريصق ناك دقق همسجل ةبستلاب مأ .لاجرلا نم عونلا كلذ
 لاتخي ناك .تاريعشلا بصتنم يركسع براشو ًاليلق رمحأ هجو اذ
 ًادج لیل يش هسيالم يف ناک ميرو :يشمي امدنع هريس يف الق
 ىظحيو لا صصقلاب ًامرغم ناكو :ةرفاتلا ناولألاو ةنبزلا نم

 ريغو :فيطل ثكلو يداع :حرم لجر .نيرخآلا لاجرلا نيب ةيبعشب
 نم ماوكأ قرشلا يف كانهو ءءابتنالا ريثي وأ رهيب ام هيف سيل ,جوزتم

 .هلاثمأ

 راش ىمسي يبسورك نتباكلا هيلإ جرخ يذلا عراشلا ناك
 .هيف دجوت ةنيدملا فراصم مظعم نأ وه ًادج هيجو بيسل ؛كونبلا
 ءاوهلا ةحئار نم ءيش هيف ًاملظم ًادراب فرصملا لخاد وجلا ناك
 تاعباطلا نم لئاهلا ددعلا توص وه هيف رطيسملا توصلاو «دكارلا
 .دهشملا ةيفلخ يف قطقطت يتلا



 هؤلمت ًاسمشم وجلا ناك دقف جراخلا يف كونبلا عراش يف امأ
 كانه ناك دقق .عونتملا بيهرلا جيجضلا هيف ىغطيو ءرابغلا عباوزا
 سنج للك نم ةعابلا تاحيصو «تارايسلا قاوبأل رمتسملا قيعزلا
 0 ةرهغص كارجاشم ةمثو .نولو
 نم ؛ءيش لک نومی اوناك لافطأو ناتق لاجر .عقارلا يف ءافدصأ مهارت ام ناعرس نكلو ءًاضعب مهضعب لتقل نودعتسم مهنأ ءرمللا
 طاشمألاو ماقحلا فشانمو زوملاو لاقتربلاو تايولحلا ىلإ راجشألا
 عراوشلا يف ةعرسب لمحت يللا عئاضبلا نم اذه ربغو «تارفشلاو
 عيفرلا ليوعلا توص عسي ناك كلذ لك قوفو .يناوصلا ىلع
 .تارايسلا ىرجم نيب لويخلاو ريمحلا نودوقي لاجرل بيثكلا

 .دادغي ةيدم يف اعاي ةرشم ةيداحلا ةعاسلا تناك
 نم هدي ءلم ًالماح ةعرسب ضك رب ًايبص يبسورك نتباكلا فقوأ

 كونبلا عراش ةيواز دنع فطعتا مث ءاهنم ةدحاو ىرتشاو فحصلا
 ًاوحت دتميو دادغب يف سيئرلا عراشلا وهو هديشرلا عراش ىلإ جرخو
 .ةلجد رهن عم ًايزاوتم لايمأ ةعبرأ نم

 ةفيحصلا نزاع ىلع تمس رٹ يسد ناکا اا
 لخدبل فطعتا مث ءرثم يتم نم ًاوحن ىشمو هطبإ ثحن اهسد
 هيلع اب عت ناخلل دیبا اتا نمو «مقسم ناخ ىلإ داق رفص
 .كانه بتكم يف هسفن دجيل ةيساحن ةحولا

 هم مدقتو ةعباطلا هلآ لكشلا بترم باش يقارع فظوم كرت
 يندكمي اذامي .يبسورك نئباك اي ریخلا حابص :ًالئاق ببحر

 ؟كمدخأ

 .هيلإ دعصأس ءًاتسح ؟دوجوم نيكاد ديسنا لب

 عطق مث ءادج داح رادحنا ا اجرد دعص مث :باوبألا دحأ ريع
 .لخدا :لوقي توص هءاجف ًاباب عرق هتباهن دنعو ءأر

 ةيطفن ةأفدم اهبف تناكو «ةغراف هبش فقسلا ةيلاع ةفرغلا تناك
 .ةريغص ةوهف ةلواط همامأ ليوط دعقم ىلإ ةفاضإلاب ؛ءام ءانإ اهيلع
 دقو «ءاضم يئابرهكلا حابصملا ناك .ام ٌدح ىلإ للاب مخض بتكمو

 لجر سلج يلابلا بتكملا فلخو .صرحب راهنلا ءوض داعبتسا مت
 ةايحلا هذه يف حلفي مل يرما هجو ...مزحلا هصقني بعتم هجو وذا
 .هل متهب دعي ملو كلذ فرعي وهو

 ءهسفنب قئاولا حرملا يبسورك ؛تارظنلا نالجرلا لدا
 له .يبسورك اي ابحرم :نيكاد لاق اريغأو «قهرملا بيثكلا

 .؟ةوكرك نم كوتل تدع
 ناک .رذحب هفلخ بايلا قلغأ مث :باجيإلاب هسأرب رحآلا امرأ

 دقف ١ نيلجرلا نم لك ةيصخش ًاليلق تريغت بابلا قالغإ عمو
 رثكأ نيكاد افنك ىخئرا اميف :ةقثو ةأرج لقأ يبسورك ننباكلا حبصأ
 يف نوكي نأ دحأل رف ولو .ًاددرت لأ هكولس حبصأو لبق يذ نم
 يذلا وه نيكاد نأ فشتكي وهو شهدل امهثيدحل ًاعمتسم ةفرغلا
 .ةطلسلا عقوم يف ناک



 ؟يديس اي رابخأ ةيأ دجوت له :يبسورك لاس

 ناك ةقرو همامأ تناك .دهتت مث «"معن" :نيكاد لاق
 میس :لاق مث نيرخآ نيفرح طيفنتب ماقو .اهزومر كف يف ًالغشنم
 .دادغب يف هداقعنا

 .قرتحت يهو اهبقارو ةقرولا لعشأو با هل درع لعشأ ملا
 معن :لاق مث هرثعبتو دامرلا راطف يتقرب ًادامر تحبصأ امدنعو
 .انيلعو .مداقلا رهشلا نم نيرشعلا يف ءدادغب ىلع مهبأر رفتسا دفل
 .«ةمانا ةيرسلا ىلع ظفاحن» نأ

 ...قوسلا يف رمألا نع نوثدحتي اوناك دقل :ءودهب يبسورك لاق
 .مايأ ةثالثلو

 ةمئتلا هتماستبا ليوطلا لجرلا مستبا
 از سيلا «قرشلا يف ةياغلل يرس ءيش دجوي ال

 ل يار تدرأ ولو .يدیس اي ىلب -
 م ناعم يد دع الر نا .ناكم يأ
 .ماعلا دئاقلا نم رثكأ

 بیرت مت ناف .ةلاحلا هذه يف ًاريثك مهب ال رمألا نكلو -
 ًافورعم رمألا حيصيس ام ناعرسف دادغب يف نوكيل عامتجالا

 .ةصاخلا اتتعتم ينعأ ...ةعئملا أدبت اهدنعو «ةرورضلاب

 متي نأ نكمب عامتجالا اذه نأ نظنأ :بايتراب يبسورك لاس
 ؟افح مودقلا وج معلا يوني له ؟يديس اي ًاساسأ

 هذه روضحلا يونب هنظأ :لمأتي رهو نيكاد درو !ىمظع ةيوروأ
 ينعأ) .عامتجالا حجت ام اذإ

 .*يش لك ذاقنإ كلذ ينعي نأ نكمي اهدنعف ...(قتاوع نود حجن نإ

 ام مهافت ىلإ لوصولا طقف نكمأ ولا

 البلف ًاككشنم ودبي لازي ام يبسورك ناك نكلو .فقون مث
 يأ نم مهافن ىلإ لوصولا له «يديس اي ينرذعا ...لهو :لاق دقف
 ؟ةنكمم ةلأسم عون

 اسس نوكل ال دق -يبسورك اید تن هدصقت يذلا ینمملاب -
 نييركف نييهذم نالثمي نيلجر عمج درجم رمألا ناك نإ .ةنكمم
 يهنتي امك هلك رمألا ىهتنا امبرف ًادج نيفلتخم
 .ةصق تناك نإ .ثلاثلا رصنعلا نآلا انيدل نكلو .مهفلا ءوسو كوكشلا
 .ةحيحص كلت ةيئايخلا لكيامراك

 نوکت نأ نكمي ال اهنأ دكؤملا نم نكلو :هليمز لاقق تكس منا
 !ةيلابخلا ةديدش يهف ؛يديس اي ةحيحص

 ًاهجو -حوضو لكب- ليختب ناک .قئاقد عضب اتماص رخآلا يغب
 .ةيلايخ ءايشأ لوقي رهو هفينصت بعصي اثداهًانوص عمسيو ٠

 يلاجر لضفأ نوكي نأ امإ' :اهتقو لاق امك هسفنل لوقب ناك .قّد
 .”!ًاحيحص رمألا اذه نوكي نأ وأ «هلقع دقف دق ةيقادصم مهرثكأو

 رمألا ناب نمؤي لكيامراك نإ :بيثكلا عيفرلا هتوص سفنب لاق
 باهذلا دارأ دقو :هتيضرف دكأ هيلع روثعلا عاطتسا ام

 دق تنك نإ يردأ ال .ليلد ىلع لصحيل ...ديزملا



 نلف دعي مل اذإف .بهذي هتكرت امدنع كلذ ريغ وأ ةمكحب تفرصت
 «لكيفمراك يل هلاق امع انآ يتاور لإ هيلع دانتسالا نكمي ام دجوي
 .كلذ نظا ال ؟اذه يفكي له .هل مهدحأ اهلاق ةصق -اهرودب- يهو
 ىلإ هسفن لجرلا ءاج نإ نكلو ءًادج ةيلابخ ةصق -تلف امك- اهنإ
 مق يكحيل ..مداقلا رهشلا نم نيرشعلا يف .دادغب ىلإ انه
 اللد مدقي يكلو .نابع دهاش ةصق .ةصاخلا

 !؟ًاليلد ؛ةدحب يبسورك لاق

 .ليلد هيدل ءمعن :لاقو هسأرب رخآلا أموأ

 يح ے3 دحز
 .نسح حالص نم ةلاسرلا تءاج .اهيلع قفتملا ةغيصلا -
 لحم ضيبآ لمج» :يلي ام رذحب ةلاسرلا نم فطتقا مث

 .لتاق ىضم مث ًاليلق فقوتو .«يلبجلا رمملا ربع ينأبس نافوشلاب
 تب مل کلو .هلجأ نم بهذ ام ىلع لكيامراك لصح دقف اذكهو
 هكلسي قيرط يأو .هباقعأ يف نوعسب مهنإ .كوكشلا هب طيحت نأ نود
 ,راظتاب نونوکیس مهنأ ريثكب كلذ نم رطخألاو ٠ًبئارم نوكيس
 فوسف دودحلا روبع يف حجن نإو ؛دودحلا ىلع ةيادبلا يف انه
 هذه ىلإ رظنا .تايلصتقلاو تارافسلا لوح قوط بْرضُي

 يزيلكتإ" :لاع توصب رقو ةقرو جرخأ مث :هقاروأ نيب ثحب
 Ù تقي « لتقف رانا هيلع ثقلطأ قارعلا ىلإ ناريإ نم هترابسب رف رفاسم
 ارقام لابجلا نم لزت يدرك رجات ...قرطلا عاطق لمع نم كلذ نأ
 أب جنش نسحلا دبع همسا رخآ يدرك ...لثو نيمك هل بابونج
 لجو ةثج ىلع زودنوار قيرط يف روثعلا ...ةطرشلا هلنق ناخد برهم
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 تريزا مهنأ طال .”ينمرأ ةحاش ققاس هنأ دعب اميق نيت
 نم ةيبرق اهلك ...ةينبلاو رمشلاو نزولاو لوطلا ؛ةماعلا تافصلا يف
 ءاضقلل اوجرخ دقل .تافزاجم يأ نرديرب ال مهنإ .لكيامراك تافص

 .ًاضيأ دشأ هيلع رطخلا نوكيس قارعلا يف حبصي نأ درجميو ؛هيلع
 يف ..راطملا يف فظوم ..ةيلصتقلا يف مداخ ..ةرافسلا يف يناتسب
 ينمأ قرط ...ةيقارم قدانفلا لك .راطقلا تاطحم يف ..كرامجلا
 .ماكححإ لكي بورضم

 اذه ىلإ عسنا مهرمأ نأ نظنأ :لاقو هيبجاح يبسورك عفر

 دجوت انركسعم يف ىتح .كلذ يف كش يأ يدتع سيل
 نأ يل فيك .رمألا يف ام أوسأ افهو «تامولعملا برست تاطحع

 ًاملاس لكيامراك لاصيإ لجأ نم اهعبتت
 ىدحإ نإ ؟رخآلا بئاجلا لبق نم ًالصأ ةقورعم تسيل هادقب ىلإ
 ةهج لك يرتشن نأ يه -ملعت امك- ةبعللا هذهل ةيساسألا دعاوقلا
 .لاملا هل عفدتو ىرخألا ةهجلا ىلع ًابوسحم ًاصخش

 ؟ي بنت ...دحأ دجوي له -
 لصاون لهو :لاقو يبسورك دهندف ءًينات ءطبپ هسأر نيكاد زه

 ؟ءانثألا هذه يف انلمع
 وح

 ؟يل نتفورك نع اذام -

 دادی ىلإ هروضح ىلع
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 لوقت امك مداق وج معلا ىتح .دادغب ىلإ نومداق عيمجلا -

 | سيئرلل ءيش يأ ثدح نإ نكلو «يديس اب
 .ماقتنالا قئارح

 ثودح عنمن نأ ...انرود وه اذه .ءيش ثدحي ال نأ يغبني
 ..يش يأ

 و «هبتکم قوف نيكاد ىنحتا يبسورك بهذ امدنع
 .دادغب ىلإ اوؤاج دقل :هئانسأ

 اد مسر همامأ تادّوسملا رو ةمزر ىلعو
 3 ذأ مث «ةدادغبا
 ءادلا وحن هجتي كلذ لكو ...هتاخد خفتي ًاريغص ًاراطقو
 بك توبكنعلا ةكبش طسو يقو «توبكنع ةكبش ةقرولا ةيواز يف

 .ىربك ماهفتسأ ةمالع عضو كلذ تحنو .«ليشانآ» :ًامسا

 راش يف يشمي وه اميقو .بتكملا رداغو هتعبق ذخأ كلذ دعب
 ؟لجرلا اذه وه ن :هبحاص ام ٌلجر لاس ديشرلا

 طفلا تاكرش ىدحإ يف لمعي هنإ .نيكاد هنإ .هآ ؟كاذ -

 هنإ نولوقيو ءًادج لماخ وهف ءادبآ حجنب مل هتكلو فيطل لجر وهو
 یخ ًاحومط ًاسمحتم ثوكت نأ دب ل .ًادبأ حجتي نل .رمخلا برشي
 .ملاعلا نم ةقطنملا هذه يف حجنت
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 فروهتغورك تاراقعب ةصاخلا ريراقتلا ىلع ٍتلصح له -
 ؟ليش ةنآاي

 .لائئاغروم ديس اب معن -
 مهمه .اهسيئر مامأ ةقرولا ةريدقلا ةثداهلا لب ةا تمضو

 .نظأ امك عنفم اذه :لاق مث أرقي وهو
 .لائئاغروم ديس اي دیکالاب كلذك هنظأ -

 ؟انه زتراوش له -

 .يجراخلا بتكملا يف رظنتي هنإ -

 .روفلا ىلع يل يلا
 الج م اعنف قع یک ن قف دلت تفل

 ؟لاناغروم ديس اي ينجاتحتس له :تلاق مث «سارجأ
 .ليش ةسنآ اي كلذ نظأ ال ال -

 رعش تاذ ءارقش تناك .ءودهب ةفرغلا نم ليش انآ تلسنا
 يناتكلا اهرعش ناك .لامجلا ةرحاس ءارقش نكت مل اهنكلو «ينيتالب
 ةبئرم ةفافل يف عمتجيل فلخلا ىلإ اهنييج نم ةرشابم احم تهابلا
 ىلإ نارظنن ناثيكذلا ناتحئافلا ناواقرزلا اهانيع تناكو ءاهقنع دنع
 تامسق اذ ناكف اههجو امأ ءةكيمس ةراظن فخ نم ملاعلا
 اذه يف اهقيرط قش يف دمنعت مل .رييعت يأل رقتفي هتكلو ءةقسانتم
 ظفحت نأ اهرودقمبف ؛ةدرجملا اهتءافك ىلع لب ءاهتتف ىلع ملاعلا
 نود خيراوتلاو ءامسألا ركذتستو ءًدفعم ناك امهم ءيش يأ ًابيغ
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 ریک بتكم كال ميظن اهعسوب ناكو «تاظحالم رفد ىلإ ةدرعلا
 ةظفاحملاو متكتلل زمر يهو ءاهتيزت نييحأ ةلآك لمعي هلعجت ةقيرطب
 «ةطبضنم ةمظنم تناك اهتفاط نأ مغرو .رارسألا ىلع
 ابا رثفت مل

 ةقاط اهنأ

 نواربو لاثئاغروم ةكرش سيئر «لاثناغروم وتوأ ناك دقو
 انآل هب نهدي ام نأ ًامامث كردي :«ةيملاع ةفارص ةكرش يهو) كربيشو
 ةقثلا لك اهب قثو دقف .هديدست لاملا عيطتسي امم ربكأ ناك ليش
 3 درابلا اهلقعو ءاهماكحأو ءاهتربخو ءاهتركاذ تناكو
 ةنأش نم ناكو ءًامخض ًابتار اهل عفد دقو .نمشب رقم ال ناك كلذ
 .كلذ تبلط ول ةماخض هديزي نأ

 ةيافا جوز ةيضق صوصخ اهراشتسا امدنعو .ةصاخلا هتابح تاليصقت ىلإ كلذ تدعت لب «هلمع ىلع اهتفرعم رصتقت ملو
 .اهعقدي يتلا ةقفتلل قيقدلا غلبملا هيلع تحرتقاو .قالطلاب هتحصن
 كلذ نم اهنأب اهفصيل ناك امف ءًالوضف وأ ةقفش رهط مل .هتجوزل
 استي نأ ًادبأ هل رطخي ملو ءرعاشم ةبأ اهل نأ نظيل نكي مل .عونلا
 ىرعأ راکفآ يأ اهل نإ هل لبق ول شهدنيس ناك هنإ لب ؛هب ركفت امع
 لاتاغروم وتوأ تالكشمبو ةكرشلاب ةقلعتملا كلت ريغ

 ابيت يهو لوقت اهعمس امدنع ًامامت شهد دقف هلك كلذلو
 اتكمم كلذ ناك نإ عيباسأ ةثالث ةدمل ةزاجإب بغرأ :هبتكم ةرداغمل

 .لبقملا ءاثالثلا نم هدب «لاتئاغروم ديس اب

 ًاكيرم ...ًاكيرم كلذ نوكيس :اهيلإ قدحي وهو لاق
 ؛لاتاغروم ديس اي ًادج ًابعص نوكيس كلذ نأ نظأ ال -
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 رتفد اهل كرثأس .رومألا عم لماعتلا ىلع ًامامت ةرداق تيغيلو ةسنآلاف
 عم يتاظحالم
 كرش جامدنا ةيلمعب

 .ةسنآلل نأ ليخت دق نكي م
 ىلإ ريشت نآلا يه اهو .كلذ نم

 «يضاملا فيرخلا يف
 ركذت مل يهف «ءايرقأ وأ ةلئاع
 ل يف هعم تناك دقل !ندنل يف اهل تخأ
 .ًانخأ اهل نأ ىلإ -اهققو - دبل رت مل اهنكلو

 اعا كل نأ ًادبأ فرعأ مل :ةحورجملا رعاشملا نم ءيشب لا
 ؟ارتلكتإ يف

 ىلب ٠آ :ثلاقو ًادج ةثهاب ةماستبا ليش ةسنآلا تمستبا

 فحنملاب ةلص يذ يزيلكنإ لجرب ةجوزتم يهو «لائناغروم ديس اي
 ل عضخت نأ اهل يرورضلا نم .يناطيربلا
 باعذلاب بغرأ انأو ءاهعم نوكأ نأ ينديرت يهو .ةروطخلا

 ةديدش ةيحارج ةبل



 اهرمأ تمزح دق اهنأ يه لوقلا ةصالخ نأ لائاغروم وتوأ یار
 برقأ يف يدوع نكلو ءانسح ءانسح :ًارمذتم لاقف «باهذلا ىلع
 .لبق نم لكشلا اذهب دبا ًابذبذتم قوسلا ر مل يننإ .نكمم تفو

 .داكأو ءةظحل ةيأ يف برحلا علدنت نأ نكمي
 م ...اهب لوخشم هلك لبا .دحولا ل لحلا اهنأب ایما نسا

 هتم ليثلل نيدهاج نوعسي مهف ؛يبرب عواخ كرد هنإ .دادغب يف
 !ةنجهتسملا ةيبرغلا نكامألا لك نيب نم ...دادغب

 ىظحيس هنأ ةقئاوانأ أ :ةئدهلا ليبس ىلع ليش ةسنآلا تلاق

 املا ماعلا يف ناريإ هاش ار
 أل ةقيقح يه هذه ...نونج هنإ .نيطسلف يف تودانرب اولتق امك

 !نونجم هلک ملاعلاف ؛ةبارغ ال نكلو :نزحب فاضأ مث ."نونج
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 يناثلا لصفلا

 قئادح يف دعقم ىلع جازملا ةركعم زئوج ايروتكف تسلج
 لوفي ءرملا داكي لب ...لمأتلا يف امام

 يف ةنماكلا ئواسملاب ةقلعتملا ةيتالخألا تامكاحملا يف ةقراغ اهنإ
 .بسانملا ريغ تقولا يف ةصاخلا هيعاوملاءرملا مادختسا

 راسو نساحم تا اق ام نيكل
 اميرو ءةعاجش

 د E رع اهليم رابنعا نكمأ
 اع اابتعا عضي يذلا نمزلا اذه يف ئواسملا وأ نساحملا تاج
 ةبسانملا تاظحللا يف بذكلل اهليم ناكف يساسألا اهبيع امأ .نمالل
 ىلع لايخلاب لئاهلا مئادلا اهعلو ناكو «ءاوس دح ىلع ةيسانملا ريغو
 ةلوهسبو ةقالطب بذكت تناك .هتمواقم اهنكمي ال ًاعثو ةقيقحلا باسح

 ثدحي ناك ام وهو) دعوم نع ايروتكف ترخأت نئلو «ةسامحبو
 ًالعف ناك يذلا) اهنعاس فقوت نع رذعب متمدت نأب يفتكت نلف (ًبلاغ
 تناك لب ءاھتداع ريغ ىلع ترخأت ةلفاح نع رذعب وأ (ثودحلا ريثك

 نم ًابراه اليف ناك اهرخأ ام نإ لئافلا بذاكلا ريسفتلا ميدفت لضفت
 وطس ةلداح وأ «ةلفاحلا هكلست يذلا قيرطلا يف ددمت نار

  يروتكي تاک
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 لوبقملا ماعلاف ...ةطرشلا ةدعاسم
 ةحاس يق رومنلا هيف نمكت يذلا ماعلا

 !ةبدملا ئارد ربطخلا تاباصعلا لاجر هيف الميو دنارتس
 نكمي ناک نكلو «لوبفم مسج تاذ ةليحن ان ایروتکف تناكو

 ةريفص خمالم تناك دقف ؛ةحیق اهنأب اهحمالم صو -ًيلمع-
 اههجوا ناك ذإ :ةعساللا ةدحلا نم هيش اهبف ناك نكلو ؛ةبترمو
 كلت يول ىلع ًارداق -اهب نيبجعملا دحأ هفصو امك- ؛يطاطملا
 .هتم وجني دحأ داكي ال رخاس ديلقت يف ةنكاسلا حمالملا

 ةوهنيرغ ديسلا دنع ةعباط ايروتكف تناك دقف ؛بعصلا يلاحلا اهقثوم ىلإ اهتداق يتلا يه هذه
 دقو .ندنل يبرغ ملوهزيرغ عراش يف زنئباسو زتلوهتيرغ ةكرش ردم
 ةهتاليمز نع هيفرتلاب كلذو «لمم جابص «ثقو لاق لواحت تناك
 يدؤت يح ضوع ميدقت قيرط نع .بتكملا يبصو ثالثلا تاعباطلا
 اهجوز ةرايزل تءاج دقو زتلوهتيرغ ديسلا ةجوز رود ايروتكف هيف
 نآ ىلإ تنأمطا نأ دعب اهسقنل نانعلا ايروتكف تقلطأ دقو .هبتكم يف
 :بحتم ياع ترصب ثحاص :باحم ىلإ بعذ دق زئلوهتبرغ ديسلا
 ,رتشا دقل ؟يداد اي ةمخفلا ةكيرألا كلت يرتشن نل اننإ لوقت اذاملا

 نإ لوقت .قرزألا ناتاسلاب ةدجنم ةدحاو سكاتفيد ةدي
 ءاشملا ىلإ ءارقشلا ةاتفلا كلت تيحطصا -نذإ- اذاملف ؟كصفني
 تنأ تذعأ اذإف ؟ملعأ ال يشأ نظنأ !هيإ ؟صقرلاو
 اهعمو زارط لمجأ ىلع ةدجنم ةكيرأ ُثيرتشا -لباقملاب- ياف
 لمع ءاشعألإ نكي مل نإ لوقت ام .امدنعو .ةيبهذلا دئاسولاو سفانطلا
 !كاصيمق ىلع ءافشلا ممت ...ًدج الفخم نوكت كاف

 د

 رف هيشبًادج ًاليمج ءارق فطعم تيلطو :ةكيرألا تير
 ءصيخر نمثب هتبرتشا دقو «ًالعف :كنملا ورق سبل هتكلو «كنملا رف

 راسل اهديلقتب نيروحسم -ةيادبلا يف- اهوعمتسم ناك
 فقونت ايروتكف لعج امم :لمعلاب ةأجف نآلا اوطرختا مهتكلو
 بابلا لخدم دنع ًاققاو زتلوهنيرغ ديسلا نا ثيح ىلإ تفتننو

 .!هآ :لوقلاب تفتك هلوقن ًابسانم ًائيش دجن مل امدنعو .ةهبفا

 .هبتكم ىلإ مدقتو ةوقب هفطعم عزن مث ٠ ر ر

 ارتقا ءاغدتسا كلذ اكو :ةيوط کرو نيت نهتريصق نشر هسرج

 كل سرجلا اذه“ :هل يعاد ال لكشب اهتابحاص ىد
 باصم نم يئي يذلا حلب اهايع تعمل مث

 نقل ناب روعشلا ةو .نيرخآلا
 امأ ...”!ًنخاس ًاماح "و "ايروتكق اي ٍتعقو دقل" :تالثاق

 مامأ هئبابس ررم ناب ىفتكا دقف «هیرک لفط وهو ءبتكملا يص
 .ريطتسم رشب ًارذم اتوص ًاقلطمو حبلا يحوم هترجنح

 ىلإ تضمو صاصرلا ملقو اهتاظحالم رثفد ايروتكف تذخأ
 امدنعو :ةقث نم هعامجتسا اهثكمي ام لكي زتلوهتيرغ ديسلا بتكم
 يتبلط دقل :ةفافش ةيفاص ةرظن هيلع زكرت يهو تمتمت هيلع تلخد
 ؟يديس اي

 هباجلا ةثف نم تاقرو ثالثب شخشخب زتلوهنيرغ ديسلا ناك
 تأ اه :اهل لاق دقو یر ةيندعم دوقت عطف نع هبويج يف ثحيبو
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 ببس يأ نيرت له .ةباشلا اهتبأ يفكي ام كنم ُتلمحت دقل .نذإ يذ
 يف كدرطأو راعشإلا لدي عوبسأ رجأ كل عفدأ نأ نم ينعنمي صاخ
 ؟ةظحللا هذه

 حرشتل اهون اهمف ثحتف دق (نيربألا ةميتيلا) ايروتكف تناك
 ةبحارج ةيلمع نم -ةظحللا هذه يف- يئاعت يتلا اهمأ ةنحم نأ فيك

 لقعلا ةفيفخ اهلمج يذلا دحلا ىلإ اهتايونعم ىلع ترآ دق ىربك
 اهتكلو ؛ةروكذملا مألا هيلع دمتعت ام لك وه اهبتار نأ فيكو .ًامامن

 ءامت قحم كلأ دقتعأ .قافثالا

 وانعم نكي مل ذإ ؛ًاليلق ئجوف دق زتلوهتيرغ ديسلا ناو ادب
 ةيضارلا ةيحورلا هذه لثمب درطلا تالاح عم سانلا لماعت ىلع
 نم ةعومجم بيترتب ماق حابترالا مدع ةحسم يفخب يكلو .ةنئهملا
 هيويج يف ًاددجم ثحبي ذخ مث .همامأ بتكملا ىلع ةيندعملا دولا
 تاب ةعسن غلبملا صقنب :دكنب متمنو

 وأ امثيسلا ىلإ اهب بهذا .كلذل متهت ال :فطلب ايروتكف
 .تايولحلا ضعب اهب كسفنل رتشا

 .ًآضيأ عباوط ةيأ يدل نأ ودبي ال امك -

 ديل لئاسر بتكأ ال يننإ مهي ال -

 2 بانك كراطعإ يلع

 ؟ةيكزن باتكب يديوزت نع اذام نكلو «كسفت جعزت ال

 ذاملاو :قحب لأسو زتلوهتبرغ ديسلا ىلإ بضغلا داع

 .دانعملا ءارجإلا وه اذه -

 ىلع رطسأ ةعضب اهيلع ب
 ؟اذه كيفكي له :لاقو
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 ارتا ةعئباطخ نيرهش ةدمل يعم زتوج ةسنآلا

 وكت هذه داكت ال :تلاقو ايروتكق ترشك
 .كلذك نوكت نأ دوصقملا نكي مل -

 ةئزتمو ةهيزث يننإ -لقالا ىلع- لوقلا ك
 ينلأ فيضت نأ كنكمأ ابرو «ةيسانملاب كلذك اناف ؛ةمرتحمو

 .ةموتك

 !؟ةموتك :زتلوهتبرغ ديسلا حاص
 .ةموتك :هودهب تلاقو ةنيرب ةرظنب هترظن ايروتكف تلباق

 ىلع اهالمأ يتلا لئاسرلا نم دبدعلا زتلوهنيرغ ديسلا ركذت



 ةقرولا بحس .ناعجشلا ةعاجش لبق ألا نأ ررقف ءاهتعبطو ايروتكف
 :ةديدج ةلاسر بتكو اهقزمو قزنب

 ازتخا ةعباطك نيرهش ةدمل يعم زنوج ةسنآلا تلمع دفلا
 .بتكملا كالب يف ضئافلا ةجيتن لمعلا رداغت يهو

 ؟هذه نيدجت فيك -
 .ضرغلاب يفت اهتکلو ٠ لضفأ نوكت نأ ناكمإلاب ناك -

 تلج نيح ايروتكف تالمأت عوضوم وه -نذإ- كلذ ناك
 ةقيدح يف عقم ىلع (تاسنب ةعست ًالإ) عوبسأ بئار اهتيفح يفو

 راج شألا اهب طيحت ةرضخلا نم ةليطتسم ةعطق تناك يتلا سميجزتيف
 .هنبلا يلاع نزخم اهيلع لطيو

 هادغلا كلذ لكأت نأو .كاشكألا دحأ نم ةرودنبلاو سخلاب نيج .ةريفطش يرتشت نأ هيف رطم ال موب لك يف ايروتكف ةداع نم ناك
 يهو ؛مويلاو .يفيرلا بش وجلا اذه يف طيسبلا
 نإ لمعلا بر ةجوز ديلقتل بسانملا ناكملا نكي مل بتكملا ناو .رمأ لكل ًاناكمو ًانقو اهيدل نإ -ىرخأ ةرم- اهسفنل لوقت تناك
 ىلإ اهتداق ينلا ةيعيبطلا ةيوبحلا كلت حبكت نأ لبفتسملا يف اهيلع
 .ءاثألا هذه يفو ءةلمم ةفيظو ىلع ةجهبلاو ةايحلا ءافضإ ةلواحم
 الم دقو ءاهب لمعت تناك يتلا ةسسؤملا كلت نم ةررحتم نوكتس
 ساسحإب رخآ ناكم يف لمع ىلع لوصحلا عفوت
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 ةفيظو يلوت كشو ىلع نوکن امدنع ًامئاد حرفت ایروتکت تناك دقن
 نكمي يذلا ام دبا يردي ال ءرملا نأب ًامود رعشت تناكو «ةديدج
 .رومأ نم ذجي نأ

 ريفاصع نم ةثالث ىلع زبخلا تانف نم اهيدل ىقبت ام رخآ تعزو
 :٠ تانفلا كلذ ىلع ةئمحب ًاروف عراصتت تحار يتلا ةظقيلا يرودلا

 ىلع سلجي باش دوجول تهبتنإ ىتح تاتفلا عيزوت تلمكأ نأ امو
 لكشب هدوجول تهبتلا دق ايروتكف تناك .دعقملا نم رخآلا فرطلا

 دقف ءنألا تح بثك نع هظحال دق نكت مل اهكلو

 ناک دفف ء(طقف هنيع يوازي نكلول باشلا نم
eo 7اتناك امهنأ  

 ةيمد لثم) باشلا باجتساف «فوشكم لكشب هل تما
 له .عئار ناكم اذه .ًابحرم :ًالئاق (اهطويخ ءرملا بذج ةكرحتم

 .؟انه ىلإ ًامود نينأت

 .ًايرقت موي لك -

 ناکا .لبق نم ًادبأ انه ىلإ ءيجملا يف يلح ينفعسي مل -
 ؟كءادغ وه هتلكأ يذلا كلذ
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 لكآ مل ول ًاعوج روضنأس تنك .كعبشُب ام ٍتلكأ كبسحأ ال
 يف معطم يف قجسلا لواننل باهذلاب كيأر ام .لكأ ام ىوس ايش

 ؟تروک ماهنتوت عراش 1
 .نآلا ديزملا لوانت عيطتسأ الو «تلكا دقل .ًاركش ءال

 ل هتكلو :"؟رخآ موي يف بهذن له" :لوقي نأ هنم ثعقوت
 ؟كمسا وه ام ءدراودإ يمسا :لاق مث دهنت نأب ىفتكا لب «كلذ

 - .ايروتكف

 ؟تاراطقلا ةطحم مسا ىلع كلهأ لامس اذاملو -

 ةكلملا دجوت ذإ ؛بسحف تاراطق ةطحم ايروتكف تسيل -
 .ًاضيإ ايروتكف

 ؟كنلئاع مسا وه ام .معن ممم -

 .زنوج -

 .زثوج ايروتكف :هناسل ىلع مسالا ةبرجت ًالواحم دراودإ لاق
 .نييسانتم ريغ نامسالا

 ينيج يمسا ناك ول .ًامامن قحم تنأ :ةسامحب ايروتكف تباجأ

 مسا ىلإ جاتحي ايروتكف مسا نكلو زنوج ينيج ...ائار كلذ ناكل
 اذه ...ًالثم تسو ليفكاس ايروتكف .ايلعلا تاقبطلاب يحوي رخآ
 .مفلا هنن المي يش ؛ءرملا هجاتحي ام
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 رخآ مسا قاحلإ كنكمي :فطاعتلاب يحوي مامتهاب دراودإ لاق
 زنوج مسا عم

 .زثوج دروفدب لثم -

 زنوج كوريسيرك وأ -

 .زنوج ريلك تنیس وأ -

 ليدستول

 ثيح «هنعاس ىلإ دراودإ رظن الإ ةلسملا ةبعللا هذه عطقي ملا
 .ممه .دكنلا يريدم ىلإ ًادئاع عرمأ نأ يفبني :بعرب ةاجف فه
 ”تنأ كنع اذامو

 .حابملا اذه کدر ؛يلمع تكرت دقن -

 .كلذل فسآ يننإ :آ :يقيقح مامتعاب دراودإ لاق

 ببسل اذهو .كلذ ىلع ادبأ ةفسآ ريغ انف :كقطارع ددبت ال -
 دقن كلذ قوفو «ةلوهسي رخآ لمع ىلع لصحأس ينثأ وهو هدحاو
 .ًاقح ًامتمم رمألا ناك

 ا 0 ثماق ملا

 نم نإ تلاقو ةديعس ةماستباب ءارطإلا اذه ايروتكف تليفت
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 وه دطب ناب بغرب ال ناك نإ هلمع ىلإ ضكرب نأ دراودإل لضفألا
 .رخآلا

 .ةديدج ةفيظو ىلع لوصحلا ىلع ًرداق نوكأ نلو ...معن' :لاق
 دسحلا نم ءيش هتوص يفو لاق مث .”اهتركذ يتلا ةلوهسلا سفنب
 .ًاديج لازتخا عباط ءرملا نوكي نأ عئارلا نم نأ دب ال

 ةعباط تسل انأ :ةلئاق ةحارصب ايروتكف تفرتعا
 ويفي لازتخالا تاعباط أوسأ نأ ظحلا نسح نم نكلو «عقاولا يف
 -لقألا ىلع- نلصحي نهنإ .مايألا هذه يف لمع ىلع لوصحلا
 نالاجملا ناذهف ؛ةيريخلا تاسسؤملا يف وأ ميلعتلا يف لمع ىلع
 نع تاقظوم نافعا امهف كلذلو .ةيلاغ باور عفد امهعسياال
 غد ایر مدرك يف فئاظولا كلت لضفأ يننإ .يلاثمأ
 زاعلاو ءامسألا كلتف «ةفاقثلا
 لجشلاب همم هرملا رعشي الا
 هد ع وراك ًالصأ اهتتجهت فرعي ال ًادحأ
 ؟ةيكلملا ةيوجلا ةرقلا يف تنك له .ةيركسملا ةمدخلا

 دج نيمخت -

 ؟ًالئاقم ًارايط تنكأ

 نكلو «كانه انعم ًادج نيفصنم اوتاك دقل .ىرخأ ةرم حيحص -

 مل ءرملا نأ ينعأ ...ءاكذلا نم ةجردلا كلت ىلع انسل اننأ ةلكشملا
 بكم يف ينوعضو دقل .ةيوجلا ةرقلا يف ايكذ نوكي نأل ةجاحب نكي
 امف ءربكلا نم ريثكلا بلطتيو :ماقرألاو تافلملا نم ريثكلا هيف
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 فده يأ نود ناك ءيش لك ناکو ادب دقو .ترهتا نأ
 ًاليلف تايونعملا طبي امم نإ .دوجوملا وه اذه نكلو

 .ًدبأ تيش نسحب ال هنأ ءرملا كردي نأ

 .ةرارمب لوقي دراودإ عباتو .ةفطاعتم اهسأرب ايروتكف تأموأ
 .ًادبأ رومأ نم ذجي ام ىلع انل عالطا الو عقاولاب ةقالع ىلع دعن ملا

 نأ ءرملا عسوب ناك ثيح «برحلا ءانثأ مارب ام ىلع رمألا
 ناريطلا ماسو ىلع تلصح دفل .تابوعصلا لك مغر هبجاوب موقي
 مدقي ال ًاصخش يسفن رابتعا يعسوب ناك اميرق ءنآلا امأ ...ًالثم

 رخؤيالو
 .دجوي نأ دب ال نكلو -

 ىلع ةرداق ريغ اهنأب ترعش دقو اهتلمج طسو يف تققوت مث
 تبلج يتلا صئاصخلا كلت نأب اهتعانق -ٍتاملك يف- غوصت نأ

 يف اهعقوم اهل نوكي نأ دب ال زيمتلاو ةعاجشلا ةمسوأ
 ۱۹٩۰ ةنس ملاع نم ام تاكم
 .احصالا

 نوكأ ال نأ -ءيشلا ضعب- يته طن دقل :دراودإ لاق
 له ...لوفأ .باعذلاب عرسأ نأ لضفالا .لاجم يأ يف آديفم اعا

 بلطأ نإ ...نأ ةديدشلا ةحاقولا نم نوكيس له ينعأ ...نيعنا

 الجخ طدحتو مدمدت يهو نينشهد نيني ايروتكف تحتفامقو
 ؛ةررص كل ذخأ نأ ًاريثك بحأ :لا

 .دادغب ىلإ ًادغ رفاسم

w 



 !؟دادغب ىلإ :ةبيحم لمآ ةبيخب ايروتكف تفته

 تنك ينثأ عم .نآلا ...ًبهاذ نكأ مل ول ىنمنأ انأو .معن -
 يلوبق يف بسلا وه اذهو ؛مويلا حابص ةرقسلا هذه امامت ًاسمحتم
 .دلبلا اذه نم جرخأ يكل ...عئاولا يف ةفيظولا هذهب

 ؟ةفيظولا هذه عون ام -

 يسيئر .كلذ ىلإ امو ءرعشو «ةفاقث .ًامامت ةعبظف ةفيظو -
 وهو «همسا فلخ باقلألا نم ةمئاق نمت .نوبئار روتكدلا همسا

 ىلع ًادج صيرح هتإ .هتراظن لالخ نم ةطرفم ةفطاعب كيلإ رظني
 وهف كلذنو .هتعاطتسا دهج كلذ رشن ىلعو قالخألا ةعفرو ومسلا

 .نآلا دادغي يف ةيتكم حاتفا ديريو ...ةديعب نكامأ يف تابتكم
 ةيدركلاو ةيبرعلا ىلإ نوتلمو ريبسكش لامعأ ةمجرت ىلع فرشأ دقل
 يفاقثلا سئجملا تأل ؛ًافيخس ًارمأ هارأ ام وهو «ةينمرألاو ةيسرافلاو

 عمو .قطاتملا كلت لك يف ًابيرقت ماهملا سفنب موقي يناطيربلا
 .رمذتأ ال نأ َيلع كلذلو «ةفيظو يل رفوي اذه .عقاولا وه اذهف

 ؟ةيلعفلا لمعلا ةعيبط يه ام -

 ةياهن يف لجرلل عاوطم مداخ ةباثمب نوكي نأ ودعي ال هنإ
 تارامتسا المأو «تازوجحلا يرجأو .تاقاطبلا يرتشأ .فاطملا
 ةعيظفلا ةيرعشلا بتكلا كلت لك مزح نم دكاناو ؛رفسلا تازاوج
 ضرتقي كانه ىلإ لصن امدنع ءاهدعيو .كانه ىلإ انه نم ضكرأو
 ةديجملا ةيبابشلا تاكرحلا عيجشتب هبشأ يش ...تافادص ميقأ نأ يب
 .ومسلاو ةعفرلا لجأ نم دحاو هجوت يف اهلك ممألا ءاقتلاو
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 .هيرك لمع هنإ :لاق مث «دارطضاب ةبآك دادزت دراودإ ةربن تناك
 ؟كلذك سيلأ ءةحارصب ًادج

 ىضمو .ءازعلا نم ريثكلا ميدقت ىلع ةرداق ايروتكف نكت مل
 ةروص ؟كل يربوصن نم عنام

 .عئار اذه همعن .ّيلإ ةرشابم نيرظعت ثنأو ةروصو ةيبناج

 يذلا اضرلا كلذ ايروتكف ثرهظأر
 .لجر باجعإ تلات اهنأ تكردأ ةباش هره

 ةرداغملا ىلإ رطضأ نأ ًاقح فسؤملا نم نكلو :دراودإ لاق
 نكلو .ةلحرلا ذه نع يلخشل ىلع مزاع فصن يت كب اهدي

 مخ
 نوكي نل .كلذ ريغو تاريشأتلاو ةهيركلا تارامتسالا

 ؟كلذك سيلأ قتال ًافرصت كلذ
 كلت لک دعب

 يلا ةجردلا كلت ىلع رمألا نوكي ال دق :ةيزعم يروتكف تلاق
 مول نم اهتقت

 لمحأ يننأ وه بيرغلا رمألا .معت . فن :بايتراب دراودإ اهباجأ
 ةلأسملا هذه يف ناب ام ناكم يف بيرم

 ؟ایرماتبش
 يأ يدل سيلف ءافامل ينیلاست ال .ام فئاز »يش

 ةرم ينباتا .ًنايحأ ءرملا باتت ينلا رعاشملا كلت نم
 ثحبأ تأدبف «يترئاط يف رسيألا كرحملا تيز هازإ

1 



 تتاك لعقلابو .شتقأو
 ولا ربل

 ةيسنلاب ًادبأ ةموهفم ربغ اهب ثدحت يتلا ةبنقلا ةغللا تناك
 اار الجتم هنظنأ :تلاق .ةماعلا ةركفلا تمهف اهتكلو ءايروتكفلا
 ؟نوبئار ديسلا دصقأ

 يطابتحالا ريغملا يف ةقلاع ةنيعم ةقلح

 هءارو تفلخت يثلا- اهررتكف امأ .ثدنث بلق يف يقتخيل عه ملا
 و اهنأ ترعش دقق -اهتالمأت يف ةقراف دعقملا ىلع
 ور فقوم هيشب فقوم يف -ام د

 .ًادج مرتحم هنأ ينعأ .كلذك نوكي نأ نكمي فيك ىرأ .امهنيب قرب نابحم نابلق !طابحإو نامرحق
 ةقيثو ةقالع هطير

 يروق
 ركقلا تايعمجلا كلت ىلإ يمتبو ؛فقنمو
 س رومش هجم نإ ال .تايلكلا ءادمعو ملعلا لاجر راكب

 کر ودا یل كل يح کور شمل صرح
 نأ كلذكو -

 ءاهرجج نع زبخلا تاق ضفنث يهو ًاريخأ ايرونكف تضهن
 رواغ خراش هاجتاب سميجزتيف ةقيدح نم ٌةجراخ ًاعيرس

 ين ساير يلا ر یکم ہیک يلا کر
 هتذخأ يذلا يناثلا رارقلا امآ .هب زوقلا ديب

 سيلف هدادغي يف , 2
 اهلاب اغشي يذلا رمألا ناكو .ًاضيأ دادغب ىلإ بعذت نأ لإ اهمامأ
 ءاكمإ يف كش اهدوا اوه نآلا
 .ةيصخشلا ةبوق ةلئافتم ةباش تناك دقق ؛رخآب وأ لكشب

 ؟تلمقتس يذلا ام -

 راش يف كيردليغ ةلاكر ىلإ بعذأس :مهجتب ايروتكف تباجأ
 .ىرخأ ةفيظو نع ثحبأو رواغ

 .ايروتكف اي ًاعادو -

 قر ًاظح كل نأ :دراودإ ا ًاعادو
 .ىرخأ ةرم ادبأ يب نيركفتس كنأ بسحأ ال -

 .ركفأس «ىلب
 .لبق نم اهتفرع ةانف ةبأ نع فالئخالا لك نيفلتخت كنإ

 .طقف ىنمتأ



 ثلا لصفلا

 لا لكي ليش انآ ةسنآلاب يوفاسلا قدنف بحر
 قدتفلا ىلع نومئاقلا لأس دقق «ةيمهألا غلاب ميدق نوبزب قدنفلا
 مهريخت نأ ىوس اهيلع ام نأ اودكأو لاثناغروم ديسلا ةحص نع
 تناك ليش انآ نأ كلذ ...اهل هوصصخ يذلا حانجلا اهبجعي مل اذإ
 .رالودلا لثمت

 يف مقر عم ًايفتاه ًالاصتا ترجأو اهسيالم ليش ةسنآلا تلّدب

 جرختل يلقسلا قباطلا ىلإ دعصملا تلقتسا مث «نتفنيسنيك ةقطنم
 تنأ .ةرجأ ةرايس بلطتو راودلا بابلا لالخ نم

 .دنوب عراش يف يلحلل هيتراك لحم ىلإ هجوتلاب اهترمآو
 راش ىلإ يوقاسلا لخخدم نم ةرجألا ةرايس تجرح اميفو

 بحق - تعاس ىلإ رظن دئارتسا
 تالحملا تاهجاو ىلإ ًارظان
 لبق ًامامت تلفغ نأ دعب ظحلا نسحل هلم
 .لاعقناب اهل حولتو ًاسايكأ لمحت تناك

 لولا ةرايسلا ةكرات دئارتس عراش يف ةرجألا ةرايس تقلطتا
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 اا یمرم ىلع
 ةرايسلا لقتسا يذلا لجرلا رظن راغلفارت ةحاس فطعنم دنع
 ةرايس كرحم لغتشاف .ةفيفخ ةراشإ هديب راشأو ىرسبلا ةذفانلا نم
 تقلطلاو ةياريمدألا سوف دنع يبناجلا عراشلا يف فقث تناك ةصاخ
 رجالا ةرايس فلخ عراشلا ىلإ

 يلا ةرججألا ةرايس تكلس اميفو ؛ديدج نم ريسلا فتؤتسإ
 ثفطعلا «لوم لوب عراش ىلإ راسي هجتملا قيرطلا ليش انآ اهلضسن

 فافتلالا يف ةرمتسم انيمي رمسألا لجرلا لقت يتلا ىرخألا
 عون نم ةيدامر يهو) ةصاخلا ةرايسلا تناك .راغلفارت ةحاس لوح
 اهيف ناكو :ليش انآ ةرايس نم ةيبرق نآلا تحبصأ دق (دردناتس

 برق ةظحل تفقوت كانهو «دنوب عراش يف مث «يلليداكي يف ليش
 :ةيديلقت ةروصبو حرمب تلاقو ةباشلا اهنم تجرخ ثيح فيصرلا
 كل ًاليزج ًاركش

 نيح نيب- رظنت غراشلا يف ةباشلا تشمو ءةرايسلا تضع
 دحأ دنع تارايسلا ريس فقوت .تالحملا تاهجاو ىلإ

 .ةرايسو اهلفت تناك يتلا دردئاتس ةرايس ٌةباشلا تزواجتو «زجاوحلا

 .هتلخدو هييتراك لحم ىلإ تلصو ىنح أعم ليش
 ءاهرودب يلحلا لحم ثلخدو قئاسلل ةرجألا ليش انآ تعفد

 ٠ يلحلا نم ةفلتخم عطق ىلإ رظنت يهو
 تيك مث ؛ساملألاو قرزألا توقابلا نم مناخ تراتخا ةياهنلا يفد
 ولا ضعب تضف كانهو
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 أ مسنا كيشلا ىلع مسالا لحملا ريدم ىأر امدنعو .هنمثب ًاكيش
 .ليش ةسنآ اب ندنل يف ةيناث كارأ نأ يندعسي :لاقو ةيانعلا نم ديزمب
 ؟انه لاثئاغروم ديسلا له
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 نم دج ةعئاو ةعطق انه ايدل نال ؛كلذ نع لءاسنأ تنك -
 .توقابلا نم وت اذهب همامتها فرعأ انأو «قرزألا يمجنلا توقايلا
 ؟اهتيؤر يف نيعنامت له

 لطي ام تدبأ مث ءاهتعتامم مدع نع ليش ةسنآلا ثيرعأ
 . اهركذب تدعوو ةتوقايلاب باجعإ نم فقوملا
 ءدنوي عراش ىلإ ةيناث تجرغ مث
 | ىلع اهتردق مدع نع يلحلا نم طرق ىلإ

 .ىرخألا يه

 ةرايسلا تناك
 ناديم ىلإ ثيهذو
 مل ةباشلا نكلو .ديدج نم

 ذلو «قاسلا ةليوط دورولا نم تارشم تبلط كانهو ءراهزألا
 .ةمخضلا ةيزمرقلا جسفنبلا روهز
 لاق .هيلإ اهلسريل ًانونع عئابلا تطعأ مث ءازوميملا راهزأ نم
 .يتديس اي انلش رشع ةيئامثو ًاهبنج رشع ينثا كلذ فلكيس

 راهزل نم ًادداعو أ
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 تلخد دق تناك يا بالا تلأسو .تجرخو غلبمل هل تق
 اهرتشت مل اهنكلو «درولا نم ةقاب نمث نع اهوتل راهزألا لحم

 مث نئفنلريب عراش يف تضمو دنوب عراش ليش انآ تربع
 ناك ةطايخلل الحم تاخد كاتهو هرار ليفاس عراش ىلإ تقطعت

 اقلا نكلو :لاجرل
 .نايحالا ضعب يف نيصاخ ن

 ىلع نوقفاوب اوناك هيلع

 4 .ةلدبلل ةبسانملا ةشمقألا ضارعتسا متو ءميقلا صاخلا
 يتلا ةديجلا ةيعونلا كيلعأ نأ -ظحلا نسحل- يشكي :د

 ةا اي ارنوب ىلإ نقوم ضع ماقا ارقام اهب رک

 .رهشلا اذه نم نيرشعلاو ثلاثلا يف -

 وبدت -نذإ- انكمي
 ؟كلذك سيلا ؛ةرخابلاب

 نيدوعتس كنأ بسحأ .ديج لكشب

 .یلب
 انه ًادج ةنزحم رومألا نإ ؟اكيرمأ يف رومألا يه فيكو

 .لمفلاب ًادج ةنزحم

 مث ضيرم ةلاح فلي بيف افا هسأر هروفلوب ديسلا زه
 نقم دحأ ابنا الو ٠ ينيمهفت تنك نإ ...معط رومألل دعي مل :لاق

 كتلدب كل لشفيس نم نيردنأ .اهردق قح لمعلا ةدوج نورد



 وهو ماع نوعبسو نانثا هرمع ؛كبوتنال ديسلا هنإ ؟ليش ةسئآ اي
 .نيزيمتملا اتتاي بايثل هليصفتب قثأ نأ ًاقح عيطتسا يذلا ديحولا
 .نيقابلا لك

 :لاقو ةنيمسلا هدي نم ةراشاب نيقابلا دروغلوب ديسلا ىخن مث
 نم ام !ةدوجلا «هب ةروهشم دالبلا هذه تناك ام اذه ...ةدوجلا
 .جاتتإلا يف انطرخنا امدنعو .جرهبم ءيش نم ام ...صيخر ءيشا
 كدلب صاصتخا نم اذه .ةقيقح هذه .هنسحن مل ريبكلا يريهامجلا
 وه هيلع زكرن نأ يغبتي ام نإ -ةيتاث- لوقأ يتنإو .ليش ةسئآ اي تنأ

 ثيحب اهجرخُتو اهب ىنعنو ةعئسلا عنص يف انتقو ذخأت نأ .ةدوجلا
 يرجت موي يأ يف ءنآلاو .اهيلع قوفتلا ملاعلا يف دحأل نكمي ال

 ىلإ تداعو ةرجأ ةرايسل تحّول .راهنلا ءوض ىلإ ةيناث تجرخو
 نم رخآلا بناجلا نم ىرخأ بر

 قيرط سفن تذخأ مث ءمسجلا ليتض رمسا ًالجر لفت يهو عراشلا
 تفطعتا لب «يوفاس قدتف ىلإ فطعتت مل اهنكلو «ةقباسلا ةرايسلا
 تناك مسجلا ةزنتكم ةريصق ةأرما ةرايسلا ىلإ تدعص كانهو .هفلخ
 .قدنفلا يف تامدخلاب صاخلا لخدملا نم -اهوتل- تجر دفا

 .؟اهتفرغ ٍتشنف له ؟ازيول اي كعم لصح اذام
 .ءيش دجوي ال .معن -
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 ةدئام زجح مت ثيح «معطملا يف اهءادغ ليش انآ لوا
 ةحص نع ةبحمب معطملا يف ءالدنلا سيئر رسفتسا دقو .ةقفانلا برق

 .لاثئاغروم وتوأ ديسلا

 اهحانج ىلإ تدعصو اهتفرغ حاتفم لبش انآ تذخأ ءادغلا دعب
 ؛مامحلا يف ةديدج فشانم تعض دقو ءب دق ريرسلا ناك
 نينللا نيتريغصلا نيتبيقحلا ىلإ انآ تيهذ .ًافيظن ابترم ءيش لك ناكو

 تفلأ .ةلفقم ريغ ىرخألاو ةلفقم امهادحإ تناكو ءاهتعتمأ نايوحت

 نم اهحيئافم تجرخأ مث ؛ةحوتفملا ةيقحلا تايوتحم ىلع ةرظن
 ًايوطمو ًابنرم ءيش لك ناك .ىرخألا

 تناك .هداسفإ وأ ءيش سمل -ًايرهاظ- متي

 ءوتحم ىلعأ يف ةعوضوم ةريغص ةيدلج ةيقح ناك امك «ةيفحلا
 اناكف ناملفلا امأ .ةيقحلا ةواز

 يلا ةديحولا ءارقشلا ةرعشلاف .هوده لكي تمستباو «ىلعألل
 ةردوبلا نم ءيش شرب تماق .ةدوجوم دعت مل كانه ةعوضوم تناك
 ةييفحلا نأ تدجوف اهتخفن مث ةريغصلا ةييقحلل عماللا دلجلا ىلع
 تكس دق تناك اهنكلو .تامصب اهبلع نكت مل .ةعمال ةفيظن تل
 ًاليلق اهرعش ىلع تعضو نأ دعب حابصلا كلذ يف ةيبقحلا كلب
 ةييقحلا ىلع نوكث نأ ينبني كلذلو ههب هیرطنو هدسمنل ميركلا نم
 .يه اهتامصب ...تامصب

 ًانفتم سيل هنكلو نقنم لمع :اهسفنل تلافو ةيناث تمستبل
 !ةبافكلا هيف مب
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 يف سبالملا ضعب تعضو ةعرسبو
 نم تبلط دقو ءاهلاةرجأ ةرايس ءاعدتسا مت ثيح يلفسلا قباطلا

 .زتدراغ يلزمليإ ةحاس يف ١ مقر ىنبملا ىلإ هجوتلا قئاسلا

 يف الق ةخ تاه ةحاس زتدراغ يلزم ةقطنم تاك
 ًالوصو جردلا ءاص تعرسأو ةرايسلا ةرجأ انآ تعفد

 اهل تحتفت سرجلا تعرق .دوصقملا ىئبملل يمامألا بابلا ىلإ
 نكلو «باينرالاب مسي هجو تاذ ةلهك ةارما -قئاقد دعب- بالا
 يسليإ ةسآلا حوفتس مك :ةيخوم مسل اهريراسأ تجوفتا ام ناعرس
 .ةديج اهتايونعم ىلع يقبت تناك يتلا اهدحو يه كمودق ةركف نإ .لزنملا ةرخؤم يف بتكملا يف اهنإ !كتيؤرب

 .هياهت دنع ًاباب تحتفو ملظملا رمملا ربع ةعرسب انآ تضع
 دعاقم اهيفو «ةحيرم اهتكلو ةميدق ةريغص ةفرغ تناك
 كلت دحأ ىلع سلجتا تناك يتلا ةأرملا تزفق .دلجلاب ةدجنم
 انآ :تلاقو دعاقملا

 لا هقطعمب لب
 .نيعم مقر ىلع فتاهلا صوق رادأو نتقنسنبك ةطحمس يف فيارب

 ؟الاهلاف نوفومارغ ةكرش هذهأ

 حابصلا اذه تَلصو دقل :4.ش .أ» نع ًريرفت م
 هرتشا ثيح هیتراک تالحم ىلإ تيهذ

 راهزألل لحم ىلإ ثيهذ مث ءًهينج نيرشعو ةنم فلك
 لصر راهزألا نم الش رشع ةيئامثو ًاهنج رشع ان هتميق ام ترتشاو

 راي متاخ تر

 يف ةرونتو فطعم ةطايخ تبلط مث «دئالتروب ةقطتم يف ةحصم ىلإ
 فَ مل لاحملاو تاكرشلا هذه نم نإ .يروقأو دروقلوب تالحم
 شيئفت مق .ًالبقتسم ةيانعب اهصحف متيس نكلو ؛ةهوبشم تالاصتا هع

 رلا ريثي ءيش ىلع رثعُي ملف ؛قدنفلا يف .ش ةييفح دجوت
 جامدناب قلعتت قاروأ ىلع يوتحت رفس ةبيقح لخاد ةريغص ةيدلج

 .ةيبرلا ربثب ام كلذ يف سيلو :نياتشنفلوو ةكرش عم ربي ةكرش
 لامتحا ببسبو ودی امك دعب امدختسُي مل ناملفو ريوصت ةلآ كانه
 نيب نكلو ءامهلادبتساب انمق نيملقلا ىلع ةيقئاثو تالجس دوجو
 .ش .أ ثذعخأ .دعب امّدختسُي ملو نييداع اناك نييلصألا نيمئفلا نأ
 ثلخد دقو .زئدراغ يلزملبإ 1١ يف اهتخأ ىلإ تبهذو ةريغص ةيفح
 ةيلخاد ةيلمع ءارجإل دئالتروب ةقطنم يف ةحصم ءاسملا اذه اهتخأ
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 - هج ضع وح ل

 حازجلا ديعاوم رتفد نمو اهسفن ةحصملا نم كلذ نم دكأتا متو
 ملو .كوكشلا .ش .أ ةرايز ودبتو ایا

 يفتت هنأ ثمهف دقو اهل ان
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 .هلعفت ام لك نإ !ليلضتو ةعدخ هلك رمألا نإ تلفل يبأر نع ينتلأس
 تاذو نيميلا تاذ لاومألا

EE لس سس ےس 

 72226 سم كوع

 عبارلا لصفلا

 نم ايروتكف هب ىلحتت ام فصو يف ًاريثك باهسإلا نكمي
 لشفلا ةيناكمإ ةدحاو ةظحلل اهل رطخت ال ثيحب «قالطتاو ةجهب
 ناك دقلو «سأيلا فرعت ال ةأرما اهنإ .هديرت ام ىلع لوصحلا يف
 يف اهيف تعقو يتلا ةظحنلا يف اهل نيبتي نأ ديكأتلاب فسؤملا نم

 دعي ناكم ىلإ ةرداغملا كشو ىلع هنآ ميسولا با
 لسکورب وأ ماهغنمريب ىلإ ًابهاق ناك ولو

 دئاع كلذ نأ ايروتكف تأر دقف دادغب هتهجو نوكت نأ ا
 ق رال ةيوعص مغرو كلذ عمو

 يهو تروك ماهنتوت عراش يف تشم .رخآب
 لمعلا وه ام ...دادغب .ةنكعملا لئاسولاو قر

 نأ -ىرت اي- اهنكميأ .؛ةقاقثلا» هنإ دراودإ لوقب ؟دادغب يف نكمملا
 لسرت وكسنويلا تناك ؟ًالثم وكسنوبلا ؟ام لكشب ةفاقثلا ةبعل بعلت
 لمجأ ىلإ مهلسرت ًانايحأو ءايندلا هذه يف ناكم لك ىلإ ًامود سانلا
 يف - مه وكسنويلا مهلسرت نم نأب ترکف ايرونكف نكلو .نكامألا

 باهذلا تون



 اجلا اذهب نقحتلا ةيعماج تاداهش تاوذ تاقوفتم ءاسن -ةداعلا
 ركبم تقو يف

 تهجوف «مهملا لبق ينأب مهألا نأ ًاربخأ ايروتكف تررق
 اهتلثسأ حرطب تماق كانهو ءرفسلا تالاكو ىدحإ وحن اهتاوطخ
 نكمي ذإ ؛بعاصم ةيأ ىلع يوطني ال دادغب ىلإ رفسلا نأ ادب دقو
 وأ ؛ةرصبلا ىلإ ليوطلا يرحبلا قيرطلاب وأ اوج رفاسي نأ ءرملل
 ءايسلاب ءارحصلا ربع مث توريب ىلإ ةرخابلاب مث ايليسرم ىلإ راطقلب
 راطقلاب باهذلا هل نكمي امك .رصم ربع باهذلا ءرملل نكمي
 ريغو ةبعص تناك تاريشأتا نكلو كلذ ىلع مزع ام اإ نيرطلا
 دلم ةدم هاك ءرفاحلا تقول يف ةدكؤم

 ىدل نأ املاط ًادبأ ةبوعص ةيأ
 ,هبيج يف هينج ةثموا

 تانفش ةرشعو تاهبن ال ايروتكف نأ امو الث لإ نآلا ك
 الاخ رشع ياو تاهينج ةسمخ ىلإ ةفاضالاب «(تانب ةعست الل
 ةميقتسملا ةطيسبلا ةقيرطلاب اهرقس نإف «ديربلا ريفوت قودنص يف
 حنس ارم ناك

 .ةفيضم ةفيظو ىلع اهلوصح ةيناكمإ لوح تايرحتب تماق
 اهلو سفاننلا اهلوح رثكي فئاظولا هذه نأ تمهف اهنكلو «ةيوج
 كو ةرايزب ايروتكف تماق كلذ دعب .ةليوط راظتنا مئاوف

 نيحلا نيب ةلاكولا هذه ىلإ ددرتلا لوط هيلع بك ًاصخش يبحي نمك
 رخآلاو

 نم كلمع ثكرت كنإ يلوفت ال ...زنوج ةسنآلا !يهلإ اب -
 .ةريخألا ةفيظولا هذه نوكت نأ -ًاقح'

 يننكمي ال امامت ةليحتسم ل

 تنيس ةيعمج :تلاق مث اهتالجس رييس ةسنآلا تمجار
 ريثكلا نوعفدي ال مهتكلو ءةعباط ديرت تاهمألا ةدعاسملا درانوبل

 ىلع لوصحلا يف ةصرف ةيا دججوتأ :ةعرسب ايروتكف تلأس
 دادب يف لمع

 !؟دادغب يف :ةيبحم ةشهدب رسنيبس ةسثآلا تلاق

 اهنأب يحوي نأ كشوي رسنيبس ةسنآلا لعف در نأ ايروتكف تأر
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 باعذلا اراك دوأ يتإ :تلاق .يبونجللا بطقلا يف ةفيظو تبلل
 .دادقب ىلإ

 ,يتركس ةفيظوب باهذلا نيدصقنأ ...ىرأ داكأ ال -

 .نونجمب ةيانعلل وأ ةخابط وأ ةضرمم «تناك ةفيظو ةباب
 .ناک لکش يأب

 نوكي ال نأ ىشخأ :تلاقو ًايفن اهسأر رسنيبس ةسنآلا تره

 ناخبا اهيدل سمألاب ٌةديس انه تناك .كلذ يف لمألا نم ريثكلا ّيدلا
 .يلارتسأ ىلإ اهعم دحأ باحطصا ثبلطو ناتريغص

 اذإ :ةلئاق تضهنو اهدي نم ةراشإب ايلارتسأ ايروتكف تن
 .هجاتحأ ام لك اذه ...طقف قيرطلا ةرجأ لباقم .ءيش ياب تمس

 :ةحواش تلاق ناب رسنيبس ينيع يف لوضفلا ىلع تياجأ مث
 د تاذ فئاظو دوجو نع تعمس دقو .كانه ةيبق ...يدل نإ
 الو كانه ىلإ بهذي نأ اعبط ءرملا ىلع نكلو «عفترم

 ةلئاق تررك كيردليغ ةلاكو نم ايروتكف تجرخ امدنعو
 .كاته ىلإ بهذي نأ ءرملل دب ال همعن :اهسفنلا

 امدتع داتعم وه امكف ءايروتكفل ديدج جاعزإ لماع رهظ دقو
 لک نأ اهل ادب نيعم عوضوم وأ مسا ىلع ةأجف ههابتا ءرملا زكرب
 ةفيحص يفف .اهنعذ ىلع دادخب ةركف ضرفيل ةاجف أطاون دق ءيش
 توفستواب روتكدلا نإ لوقت ةريصق ةرقف تأر اهترتشا يتلا ءاسملا
 ةةيرألا كيروم ةنيدم نع بيفتلا أدي دق هريهشلا راثآلا ملاع ءزنوج
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 يف نالعإ ىنأو ءدادغب نم ًاليم نيرشعو ةنم دعب ىلع عقت يتلا
 كانه نمو) ةرصبلا ىلإ يرحبلا نحشلا طوطخ ركذ ئلع ةقيحصلا
 ةفيحصلا يفو ...(ندملا نم امهريغو لصوملاو دادغب ىلإ راطقلاب

 رطسأ ةعضب اههابتنا تعرتسا براوجلا جرد ةيضرأ اهب تشرف يتلا
 راد يف ضرعُي ؛دادغب صل؛ ملف ناكو ...دادغب يف ةبلطلا نع ثدحتت

 نيفقثملا رابك اهيلع ددرتب يتلا ةيفارلا ةبتكملا ينو ...ةيرفلا امنيسلا
 ةريس ضرعُ تناك (اهتهجاو ىلإ قدحت ام ابلاغ ايروتكف تناكو)
 دادغب ةفيلغ «ديشرلا نوراهل ةديدج ةايح

 ملاعلا مامنه ةرؤي يف -ةأجفت :اجف- تحبصأ دق دادب نأ اهل اديو
 مويلا كلذ رهظ دعب نم امير الإ ةيناثلا ةعاسلا ىتحف «كلذ عمو .هلك

 ملو ءدادشيي تعمس دق نكت مل .ديكأتلاب ًادبأ اهيف ترکف

 نكت مل نكلو «ةفيعض كانه ىلإ لوصولا تالامتحا تناك
 ةلئافتم ةرظنو بصخ لقع اهل ناك .مالستسالاب ةركف ايروتكف

 .هلمعل ام ةقيرط ًامود دجتسف ءيش لمع تدرآ اماذإ كنأب نمت
 .اهعابنا نكمي يتلا قرطلاب ةمئاق عضو يف اهتليل تلغتسا دقو

 :ةمئاقلا يف ءاج دقو

 ؟ةيجراخلا ةرازو عم ةلواحملا

 ؟نالعإ عضوا
 ؟ةيقارعلا ةيسامولبدلا ةئيهلا عم ةثواحملا

 .؟رومتلا تاكرش نع اذام

 ؟رومتلا نحش تاكرش وأ
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 ؟يتطيربلا سلجملا
 ؟تامالعتسالل جديرفلس بتكم

 ؟نينطاوملل ةروشملا ميدقت بتكم
 نكي مل لولحلا هذه نم أيل ناب فارتعالل ترطضا اهنكلو

 .ةمئاقلا ىلإ تفاضأ اهدنعو ءًادعاو

 ؟هينج ةئم ىلع ىرخأب وأ ةقيرطب ديلا عضو

 فيثكلا ينعذلا زيكرتلا دوهج بيسب مونلا يف ايروتكف ترخأت
 اهنأب ةيروعشاللا اهتعانق بيسي اميرو «ةقباسلا ةليللا يف هتلذب يذلا
 .ًاحايص ةعسانلا مامت يف بتكملا ىلإ روضحلل ةرطضم دعت ملا

 بم تزفقف :قئاقد ىمخو ةرشاعلا ةعاسلا يف تظفيتسا
 رخآ يرجت تناك دقو «جورخلا سبالم ءادتراب تأديو اهريرس نم

 .فتاهلا سرج نر امدنع درمتملا دوسألا اهرعشل طيشمت ةيلمع
 لاح يف يهو رشيبس ةسنآلا رخآلا بئاجلا ىلع دجتل هيلإ تبهذ
 -اقح- اهنإ ؛ يتزيزع اه كتدجو ينال رورسلا ةباغ يف انأ :لاعفنا
 .تافداصملا برغأ نم ةدحاو

 ؟معن :ايروتكف تحاص
 اق امك ةفيخم ةفداصم اهنإ

 يهو .مايأ ةثالث دعب دادغب ىلإ رفسلا يونت يهو ءاهعارذ بيلك
 .روفلا ىلع كب ٌتلصتا دقل ...اهنلحر يف اهدعاسي نم ىلإ جاتحت
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 .ىرخأ تالاكو ىلإ ثاجل دق تناك نإ ا

 ؟يه نيأ .اهيلإ يقيرط يف انآ -

 يوفاسلا قدنق يف -
 ؟بيرث ؟كلف يذلا فيخسلا اهمسا وه امو
 .يتزيزع اي بيلك لب ءال -
 كلذ ناش نم ناكو) لوقلاب اهنيدح رسنيبس ةنآلا تمتغا مل

 .ةيكيرمأ يهو :(«يش لك رضی نأ

 لصتا يذلا وه جوزلا

 تفظن مث ."ًاعادو ...ةعئار تنأ" :اهتثدحمل ايروتكف

 ىلع نكت مل اهنأ ول ىنمتت يهو ةاشرف مادختساب ةعرسب اهتأدب
 ًازاشن لقا ودبي ثيحب ةياث اهرعش تطشم مث «ىلبلا نم ردقلا اذه

 تجرخأ مث ءرييخلا رفاسملا رودو ةمحرلا كالم رودل ةمءالم رثكأ
 رظنت يهو ًافسأ اهسأر تزهو زتلوهنيرغ ديسلا اهل اهبتك يتلا ةيصوتلا
 .كلذ نم لضفأ نوكأ نأ يغب :اهسفنل تلاقو اهبلإ

 قدنف تلخدو كراب نيرغ يف 18 مقر ةلفاحلا نم ايروتكف تلزن
 نم تدافتسا دق ايروتكف تناك .زتيز

 يف ةباتكلا ةفرغ تلد دقف كلذلو :ةظفاحلا يف ةفيحص أرفت
 اهتءاج اهنأ معزي ةيخسلا حيدملا رطسأ ضعب اهسفنل تبتكو قدنفلا

 فتك قوف نم اهتقلأ ةعب
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 ترداغ دق اهتإ لوقت ةفيحصلا تبتك يتلا يريبدارب اينيس يدبللا نم
 يهو ..." :ايروتكف تبتك .ايقيرفأ يقرش ىلإ اهقيرط يف اهونل ارتلكنإ
 .'ءيش لك يف ةءافكلا ةفلابو «ضيرمتلا يف ةعئار

 عراش يف ًاليلق تشم مث عراشلا تعطقو زتير قدنف ترداغ
 رابكل یوم هنأب فورعملا «نتردلاب قدنف ىلإ تلصو ىتح لراميبلأ
 نم ةيصوت تبتك كانهو .ايلعلا ةيفيرلا ةقبطلا لمارأو نيدلا لاجر
 مث .ةيرهظمو ةماخف ةقباسلا ةيصوتلا نم لقأ تناك وغنال فقسأ
 قدنف ىلإ تضمو تايصوتلا كلثب ًةحلسنم 4 مقر ةلفاحلا تآقتسا
 .يوفاس

 نوتلماه ةجوز نع ايروتكف تلأس لايقتسالا مسق يفو
 ايفو .كيردليغ ةلاكو نم ةمداق اهزابتعاب اهمسا تطعأو «بيلك
 همامأ رظنو ةأجف فقوت فتاهلا ةعامس عفر كشو ىلع فظوملا ناك

 نوتاماه ديسلا وه اه :ًالاق

 يدامر لوحتلا ديدش لوطلا غلاب ًايكيرمأ بيلك ديسلا ناك
 .تاملكلل لهمتملا ءاقتئالاو بيذهتلاب مستي هبولسأ ناكو ءرعشلا

 ةيظوتلا ةلاكو ىلإ تراشأو اهمساب ايروتكف ُهثربخأ
 لا يرتو ةرشابم يدعصت نأ لضفألا .زئوج ةسنآ اي معن
 ةباش عم ةلباقم يرجت اهنظاو «یلعالا يف انحانج يف لازت ام اهنإ
 .نآلا تبهذ دق ةباشلا ثناك امبر نكلو «ىرخأ

 ىلع نوكت نأ اهتبنمأل ردي .ايروتكف بلف ديدش ٌرعذ رصتعا
 ؟اضيأ دعبلا نم ةجردلا هذه ىلعو ؛برقلا نم ةجردلا هذه
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 ناريسب امه اميفو :ثلاثلا قباطلا ىلإ دعصملاب ناثثالا دعص
 باوبألا دحأ نم ةانف تجرخ كيمسلا داجسلاب شورقملا رمملا يف

 نم عون ايروتكف باتنا دقو .امههاجتاب
 ينل ةانفلا كلت يه اهنأ اهعم ثأر يتلا ةسولهلا

 نأ ةلدبلا ناش نم نأ امك“ :ةيزيرغلا ةيوثنألا ةي
 اهعزنأ نأ ىنمتأ كَل .مجحلا سفن نم اننإ ءًمامت يمجح بساتت

 ”ةوقلاب اهنع

 ةريغص ةيلمخم ةعبق عضت تناك .امهمامأ ةباشلا تربع

 ةشألا اهرعش ىلع ًاليلق
 نأ ثبل ام مث ؛ةشهدلا نم ءيشب اهيلإ رظنيل تفتلا بيلك نوتلماه

 ناك نم ...اذه ام :ًاساه لاق .ليش انآ ؟اذه
 شهد دق زنوج ةسئآ اب ينيرذعا:هفرصت حرشب نمک لاق مت

 يهو ءاطقف عوبسأ ذنم كرويويت يف اهتيلر دق ثيم لإ
 .اندنع ةيملاعلا فراصملا ربكأ نم دحاول ةريتركس

 يف ًانبثم حاتفملا ناك .رمملا يف باب دنع مالكلا نع فقوت
 كفوو نوتاماه ديسلا هحتف بابلا ىلع ةريغص ةقرط دعبو .لفقلا
 .ةفرغلا ىلإ ايروتكف لوخدب حمسبل اناج

 برق دنسملا عفترم يسرك ىلع سلجت بيلك
 ريطلا ةفخ يف ةريصق ةأرما تناك .امهلوخد دنع تلفج دقو
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 .ةريبجب ةفوفلم ىنميلا اهعارذ تناكو «نيتداح نيتريغص نينيع تاذ
 .صجلا نم

 ناك دقل ..آ :ةسامحب تضيهف ايروتكف ىلع اهجوز اهفّرع
 لك ثناكو «ندنل ةيؤرب عتمتسن انه انك دقل .ًافسؤم هلك ثداحلا
 يتب راي ةرفاسم يت ةذوجحم انركذتو ةلمتكم انططخ
 ارق نم اهرأ مل ااف ءزتوج ةسئآ اب قارعلا يف
 جرد كون أو تفقو .رتشتسو ةسيك يف كلذ ناک أ ذأ يل
 ةررثجو ىفشنسملا ىلإ يب اوهره .نيرت امك اذ انأ اهو ءًيرجح
 ضعي ةزجاع يتنكلو «ًأدج ًاجعزم سيل رمألا نأ حيحص .رسكلا
 جروج يجوز .رقسلا رم ريتأس فيك يردأ الو نيرت امك ءيشلا
 بالو امامت هلمعب طترم
 0 رک ذا قاع حتا كفل: ہال

 د يلوصو درجمب ةضرمم ىلإ جاتحأ نل
 ذأ ىلإ ةفاضإلاب «يرورض وه ام لكي مايقلا اهعسوب
 يف ترک دقت كلذلو ءًآضيآ اهتدرغ روج عقد يتميس ةضرمم
 ةقفارم ىلع روثعلا يعسوب ناك نإ ىرأل فيظرتلا تالاكوب لاصنالا
 .طقف اهرفس روجأ لباقم يعم يثأت

 رف ةأحفو ؛نيماعل

 .طيضلاب ةضرمم تسل الأ :ايروتكف تلاق
 يف ةضرمم اهنأي يحوت نأ اهيف تعاطتسا ةجهلب كلذ تلاق

 .ضيرمتلا يف ةريخلا نم ريثكلا يدل نكلو :تفاضأ مث .عفاولا
 نم ةبوجتلا كلت تءاج دقو :تلاقو ىلوألا ةيصوتلا تجرأ

 رت تنك نإو .ماع نم رثكأل يريبدارب يثس يديللا عم لمعلا

 ةريثركس تلمع يتنإف «تالسارم وأ اهراتركس لامعأ ةيأ زاجتإي
 رهشأ ةدعل يمل

 ,وغنال فقسأ وه يمع نإ :عضاوتب تفاضأ مث
 .عنمم وه مك .نذإ ٌففسأ كمع

 وهو) ديكأتلاب اهب ايجعأ دق نيجوزلا الك نأ ايروتكف تآرو
 .(!ءانع نم هتلذب ام لک دعب لصحي نأ يغيني ناک ام

 تلاقو اهجورل
 لكا ةباجتسا ناك كروصفح نإ .ءامسلا نم ةمعث اقع ًائقر

 «ريثك اعدل ةباجتسا ًالعف ناك كلذ نأ ايروتكف تركو .”هلعدلا نم

 ر ا حا
 ما «كانهام ةفيلظو يلوتل ةبعاق تنآآ :بيلك ةديسلا تاس

 اهنأ -تايصوتلا ريوزتل اهتسامح ةأمح يف ايروتكق تين دقلا
 ةديسلا اهئذخأ دقو امأ .دادغب ىلإ اهرقس بابسأ ريسفتل رطضت دف

 تركذث .ةعرسيو ًالاجنرا لثمت نأ اهيلع ناك دقف ةرغ نيح ىلع
 روتكدلا ...كانه يمعب قحتلا فوس :تلاقف سمالاب اهنآرف ينل ةرق

 زنوج توقسُرلاب
 رائل ملاع ؟قح

 اهسفن ةطاحإ يف ثغلاب دق تناك نإ -ةظحلل- ايروتكف تلءاست
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 تقم اهتكلو «نيروهشملا نيزيمتملا مامعألا نم ديدعلاب
 تالهزم ةيأ -عيطلاب- كلمأ ال ينكلو «هلمعب مامتهالا

 : يرفس روجأ راثآلا ةثعب عفدن نأ ليحتسملا نم ناك كلذلو ؛ةصاخ

 ىلع رقسلا ُتعطتسا نإ نكلو .ديج يلام عضو يف تسيل يهف
 .مهعم ديفم رودب مايقلاو مهب قاحتلالا يتكمآ صاخلا يباسح

 نأ كش الو ءادج عتمم لمع هنأ دب ال :بيلك ةديسلا تلاق
 ةيراثآا ةطشنألل لئاه لقح نيدفارلا دالب

 ةديدش يتنإ

 يمع نأ ىشخأ :تلاقو نوتلماه ديسلا ىلإ ايروتكف تتفتلا
 عيطتسأ ينتكذو «رضاحلا تقولا يف ادنالتوكس ىلإ رفاسم فقسألا
 .41545 وه اهمقرو ءيلاح ندنل يف يهف :هتريتركس فتاه كءاطعإ
 هروتكف تسلتخا) ...ةعاسلا نييام كانه اهدجتس
 اهب لاصتالا ديرت تنك نإ «قوف امف 11,7٠ (دقوملا فر ىلع
 .ينع اهلاؤسو

 .ةقئاو يننإ مآ :بيلك ةديسلا تلاق

 قولا :ًالئاق اهعطاق اهجوز نكلو
 ؟زنوج ةسنآ اب رفس زاوج كيدل له .دغ دعب رداغلا

 ةرئاطلا كلف ؛ًادج

 ي و ا وو لع ل: يزعل هدد
 دقل :لوقت تفاضأ .يضاملا ماعلا يف اسنرف يف اهتضف ةريصق ةزاجإ
 لإ ةجاحلا ةيشخخ يعم هثرشحأ

or 

 فرصتلا هيمسأ ام اذه :ناسحتساب بيلك

 اهداعبتسا منل ةفيظولا هذهل ىرخأ ةحّشرم ةيل دجوت تناك ولو
 ةديج تايصوت نم هكلمت امب- ايروتكف نأ ًاحضاو ادب دقف ؛نآلا
 .دارملا تقفح دق -زهاج رفس زاوجو مامعأو

 تاريشأنلل نيجاتحتس :زاوجلا ذخأت يهو بيلك ةديسلا تلاق
 ناكيربمأ ةكرش يف نجرب ديسلا ءاتقيدص ىلإ أجلأ فوس .ةبولطملا

 أ لضفألا نم ناك امیر *يش لک نيمأت وه ىلوتي فوسو « سر
 .عيفوت ىلإ جاتحي ام لك يعقون نأ كنكمي ث

 ىلع ايروتكف تققاو ام انهو
 مويلا رصع يتات

 .هب م

 باب تقلغأ امدتعو
 .ًاقح نوظوظحم اننإ !ةميقتسم ةغيطل ةانف نم اهل اي :اهجوزلا

 بيك ةديسلا تعمس اهفلخ ةف

 هداع مث .ًالجخ محی اههجو تکرتو ايروتكف تفطلت
 اجلا ةجهللا ينل ةدعتسم فتاهلا برق اهسفن تعرزو اهتقشا
 بيلك ديسلا ىعس لاح يف ةضرتفملا فقسألا ةريتركسل ةبذهملا
 بيلك ةديسلا نأ ًاحضاو ادب نكلو ءاهتاردقل ديكأت ىلع لوصحللا
 هعم ديرت ال يذلا دحلا ىلإ ةميقتسملا ايروتكف ةيصخشب ثيجعأ دق
 ةياهن يف“ ودعتل ةفيظولا نكت ملف .ةينفلا رئاغصلا كلنب اهسفن جاعزإ
 .رقسلا ةقفر نم مايأ ةعضب -رمألا

 ثاريشأتلا ىلع لوصحلاو اهعيقونو قاروألا ءلم من كلذ دعب
 قدنف يف ةريخألا ةليللا يضقت نأ ايروتكف نم بلو

or 



 ضوهتلا يف بيك ةديسلا ةدعاسملاةزهاج ةيبرق نوكت ثيحب يوفاس
 حابص نم ةعباسلا ةعاسلا دنع
 رتبه راطم ىلإ مث نمو ناربطلا

 طوطخ زكرم ىلإ
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 سماخلا لصفلا

 لبق راوهألا رداغ يذلا بكرملا برعلا طش ىلع ىداهت
 بكرملا عقدب يذلا لجرلا نكي ملو عيرس ايلا ناك

 عطق دق (راوهألا برع نم وهو) ناميلسلا ديع ناك اذكهو
Eيف ناكو .ةرصبلا ىلإ الوزن اهل  

 دقف ءةقفشلا ىلإ وعدي لكشب اهباث يف برغلاو قر
 ةكورتم ةيكاخ ةرتس ططخملا نطقلا نم ليوطلا هئادر قوق ىدترأ

 «هنول تهب رمحأ ًاحاشو
 دب ال يتلا ةيفوكلا «يبرعلا سابللا ةزع ديدج نم تدب هسأر ىلعو
 .دوسألا يريرحلا لاقعلا اهتبثي ينلا دوسألاو ضيبألا اهينولب اهتم

 لا ةرثسلا تحت رشحو ءةقزمم ةميدق



 ناعرسو «رهتلا لوح ام ىلع زيكرت نود نيتدراشلا هينيعب حرسي ناک
 نيذلا لاجرلا فالآك ًالجر ناك .نحللا سفنب مدمدي رخآلا وه أدب ام

 يزيلكتإ هنأب يحوي ام هيف نكي مل .نيدفارلا دالب يف هرملا مهفداصب
 یر ملاعلا يف دلب لك يف ذوفت باحصأ ىعسي ًارس همم لمخي هلأبو

 .هلمحي نم سافنأ متكو همتك ىلإو هلاصيإ نيبو نيب ةلولیحلا ىلإ
 : شوشم لكشب ةيضاملا ةليلقلا عيباسألا ضرعتسيل هنعذب داع

 ةلفاق ...يداولا قوف يوهب وهو جلثلا ةدورب ...لابجلا يف نيمكلا
 ءارحصلا يف هيمدق ىلع ًامئاه اهاضق يتلا ةعبرألا مايألا ...لامجلا

 ينلا مايألا ...ةلومحم ؛امنيس» نالمحي نالجر هتبحصيو ءادرجلا
 همس طبترب يتلا ةر ةليق عم هلاحرتو ءءادوسلا ةميخلا يف اهاضف
 رهو عب را تس ااو تج ةع تا
 هنع ثحبلف هرشت مت يذلا ينمألا قوطلا نم ةرم دعب ةرم صلعتي
 .هليبس ضارتعأو

 «نيثالثلا وحن يف هرمع «يزيلكنإ ليمع .لكيامراك يرنه»
 ةيدركلاو ةيبرعلا ملكتي .مس 10 هلوط «ناوادوس هانيع «ينب هرعش

 نم ديدعلا ىلإ ةفاضالاب «ةيكرتلاو ةيتاتسودنهلاو ةينمرألاو ةيسرافلاو
 .«ريطخ .لئابقلا ءامعز عم تاقادص هل .ةبلبجلا تاجهللا

 ناکو ءًايموكح ًافظوم هوبأ ناك ثيح راغشاک يف لكيامراك دلو

 .مالكلا بيلاسأو تاجهللا نم ديدعلا ىلع لفط وهو جرد دق هناسلا
 هلو «ةفلتخم تايموق نم (دعب اميف همدخو) هتاييرم تناك .ةيلحملا
 .ًايرقت طسوألا قرشلا لهاجم لك يف تاقادص
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 دقو ؛ةريبكلا ندملا يف الإ هلذخنل هتاقالعو هتالص نكت ملا
 ةرصبلا نم برتقي وهو- نآلا فرع
 قطانم ىلإ ةينث لوخدلا نم -ًالجآ وأ ًالجاع- هل دب ال .تفزا دق
 ةمكحلا نم نأ رّذق دقف ؛ةياهنلا هنهجو تناك دادغب نأ عمو ءرضحلا
 توب هرظتتت تناك قارعلا يف ةدلب لك يف .ةرشابم اهبل يثاب ال نأ

 قافنالا مث دقو «ةديدع رهشأ لبق اهدادعإو اهتسارد تمت نكامأو
 حص اذإ ؛هلاحر طحيس نيأ ددحي نأ صاخلا هريدقتل كرن نأ ىلع

 تاونفلا لالخ نم ىنح ؛هئاسؤرل ربخ يأ لسرأ دق نكي مل
 نمآ كلذ ناك دقف ؛كلذل اهمادختسا هعسوب ناك ينل

 دعوملا يف ةرئاطلا هرظنتت نأب يضقت يتلا) ةئهسلا ةطخلا تناك .هل
 .دعوملا كلذب هؤادعأ فرع دقق ءاهث عقوت امك تلشف دق (هدحملا

 يف ...موهفملا ريغ لتاقلا رمآلا كلذ يف ًامود ةلعلا

 انهف .نآلا مقافتت رطخلا نم هفواخم لعج ًادح هبرمألا غلب دقو
 ناب ةيزيرغ ةقثب سحأ «نامألاب يحوي يذلا رظنملا ثيح «ةرصبلا يف
 .ةريطخلا هتلحر تافزاجم لالخ هل ضرعت امم ريكأ نوكيس رطخلا
 ربكفتلا عيطتسي داكيال رمأ ةريخألا ةلحرملا يف لشفيل ينأب ناو

 نأ نود لاف :يعاقيإ لكشب فّدجي زوجعلا يبرعلا ناك اميفو
 .كظفحي هلا ...ينب ب ةظحللا ثبرتقا دقل :تفتلب

 اليك ؛ةيرغ ال ةيقرش ءامد اذ ناك هنأ ول -ةظحلل- ىنمت
 ةديدع تارم رطاخملا بسحب اليكو :لشقلاو حاجنلا صرف ىلع
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 نيا ا
 ؟عجتأس هلا ءاش نإ :قرشلا لهأ ةقثب هسفنل لوقي

 یتحو

 ةنيكس هترمغ هسفن عم تاملكلا دیدرت درجمب
 دعب براقلا نم لزني نأ هيلع نإ .روعشلا اذهب بحر دقو ءردقلاب
 نيعألا تارظن هب فحت ةندملا عراوش يف يشب نأو ؛تاظحلا
 ملو ٠يبرعلا روعشب رعش اذإ الإ حجني نأ هعسوب نوكي نل .ةبقثلا

 .يبرعلا رهظمب روهظلاب طقف نكي
 عيمج تناك كانهو «رهتلا نيمي ىلإ ءودهب براقلا فطعنا

 براوق تناكو «ئطاشلا ىلع ةطوبرم بكارملاو براوقلا عاونأ
 وئام داكي ًاليمج ًارظنم ناك .هدعبو امهبكرم لبق لخدت ىرخأ
 ةشكرزملا ةبصتملا اهتامدقمب بكارملا ثيح «ةيقدنبلا رظانم
 بكارملا نم تاثم كانه تناك .اهتاهدل ةنهابلا ةئداهلا ناولألاو
 ضعب برق اهضعب ةطوبرم

 تايترت دجوت له ؛ةظحنلا تناح دقل :ةعرسب ٌدوجعلا لأس

 ةعاس تءاج دقل .تعضُو دق يططخ نأ

 .كرمع يف لطيئلو ؛كقيرط كل هللا لهسيلف -
 ةيرجحلا تاجردلا دمصو ةمأقملا هيارثأ هلوح لكيامراك عمج

 سالا هلوح رشتنب ناك يذلا فيصرلا ىلإ ةقلزلا
 يتاوص برق نوسنجي لاقترب ةعابو «رافص ةييص ؛ئئاوملا يف ةداع

 ءرملا مهدجي نيذلا
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 ىده ريغ ىلع نوريسي مهتالمأت يف نوقراغ ةاشمو «مهتعاضب
 مهحباسمو نولوجنپ مهو ءرخآل تقو نم ٍلاع تزصب نولعسيو
 تالحملا ثيح ؛عراشلا نم رخآلا باجلا يلو مهيأ يف قت

 ةيوروأ تالدب نودترپ «ةيدنفأ» ٌبابش ةغرسب يشمي ٠
 نم ءًاضبأ نويبوروأ كانه ناك امك .ةرمحلا ىلإ ًاليلق اهناولأ

 رجلا لوف وآ حضاو مانتا يآ ديب ملو .بناجألاو زيلكالا
 رز رس نورت چھ ید رعد نيتك نم
 .ئطاشلا

 ةانيعو :هل فدع ال نمک عراشلا يف هود لكي لكيامزاك ىشم
 ارب امب يلوفطلا حرفلا نم امامت بسانملا ردقلاب دهشملا نابعوتست
 هب غلابم توص رادصإ نود ىلعسي ناك ىرخأو ةنبق نيبو «هلوح
 .هلوح دهشملا راطإ يف هسفن عضو درجمل لب

 ىلعأ يف رجلا لصوو «ةنيدملا نم بيرغلا برتقا اذكهو
 ؟ءاضوضو ةكرح هلك وجلا ناك انهو .قوسلا لخدو هريعف

 «مهقيرط نع نيرخآلا نوعفديو نوشمي نوطشنلا لئابقلا لاجر ناك

 ؛ٍلاع توصب نوحيصي اهباحصأو اهقيرط شت ةلمحملا ريمحلاو

 فلخ نوضكريو نوخرصيو نورجاشنب لافطألاو :٠
 :نيكسم ..:شيشخب :مادم شيشخب' :لمأب نوداني مهو نیییورا

 *...نيكسم

 .كلاب ....كلا

 : بنج ىلإ انج جیل ضعت قرشلاو برغلا تاجتم تناك انه
 نم ناوأو ياش قيرابأو نيجانفو نوحصو هموبنيملالا نم ٍتاوأ

 باوكأو «ةصيخر تاعاسو :ةيضف فحتو ٠
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 05: کہ رفا دقو در <

 ءأ قيدانصو .ناريإ نم ةجيهب تاشقن وذ داجسو ءانيملاب ةيلطم
 فحل «ةلمعتسم لاقطأ سبالمو ليوارسو فطاعمو ؛ثيوكلا نم
 رارجلاو قيرابألا نم موكو «ةنولم ةيجاجز حيباصمو ءعنصلا ةبلحم

 ىلإ ًابنج ةصيخرلا ةعاضبلا نم ةراضحلا هجتتت ام لك ...ةيراخفلا
 .ةيلحملا علسلا عم بنج

 طاشنلا نم ردقلا اذه ادب دقل .يداينعاو ًادج يعيبط ءيش لك
 رافقلا يف اهاضق يتلا ةئيوطلا ةرتفلا دعب لكيامراكل ًايرغ ىضوفلاو
 عطتسي ملو .نوکی نأ هل يغبني امك ناك هلك كلذ نكلو «ةلوهأملا ريغ
 كلذ عمو «هدوجوب مامتهالل رثأ يأ وأ يعيبط ريغ رمأ يأ زيمي نأ

 ب نأ ينعم ةليوط تاونسل فرع ئرما ةزيرغ هتزيرغ تناك دقف
 قتال. ..ةباوم ابتو

 .دقولأملا نع جراخ ءيش يأ ىلع روثعلا عطتسي مل .رطخلاب ضماغ
 تحت هعضي الو هعبتي ال ًادحأ نآ ًاقثاو ناك امك «دحأ هيلإ رظنب ملا

 دوجوب هقيرعت بعصي يذلا نيقيلا كلذ هباتي ناك كلذ عمو «ةبقارملا
 .رطخلا

 قاقز ىلإ رادتسا مث «هراسب ىلإ متعم قاقز يف لخدو تفتلا
 لد .كاشكألا نيب بصتي ناخ لخدم ىلإ لصو انهو ءًالامش رخآ
 نم تالحملاب ةطاحم تناك يتلا ةيلخادلا ناخلا ةحاب ىلإ بابلا نم
 هبشأ ورفلا نم ًاعطق قلعي ناك اهنم لحم ىلإ بهذ مث «بناج لك
 صحشتب كاته فقو .لامشلا فارخ دلج نم ةعونصملا فطاعملاب
 ناكو :هئئابز دحأل ةوهقلا مدقي لحملا بحاص ناك .ةقدب تاورفلا
 لوح رضخأ ًاشامق فلي عئار روضح اذ ًايحتلم ًاليوط ًالجر نوبزلا
 .ةكم نم هوت داع ًمئاح ناك هنأ ىلع لدی امم هشوبرلع

 Es سعم دع
 ؟اذه شيب :لأس مث «ةورقلا ملتي كانه لكيامراك فقر

 .ريئاند ةعبس -

 صخرأ تاورق دجوت :لكيامراك ىلإ تفتلي وهو رجا
 .ةيلخادلا ةقرغلا يف

 لامشلا تاورف نم ءاضيب ةورف جاتحأ يننإ -

 يدنع :يلخادلا رادجلا يف باب ىلإ ريشب وهو رجالا لاق
 ةريخألا ةقرغلا يف اهنم ةدحاو

 دامت اطربضم ناك لسلستلا نكلو ءفوس يأ يف عسب نأ
 .ءاضييلا ةورفلا ..:ءالبرك :ةدوجوم تناك ةيساسألا تاملكلا لك

 عفر -ةيلخادلا ةفرغلا ىلإ العد ربعي
 ولا نا ًاروف فرعو يذلا هجولا وه س



 نم ةدحاو ةرم لإ ًاديدحت لجرلا كلذ رب مل هنأ مغرو .هتيؤر عقوت
 .:نينثالا نيب هبش دجوي .ةثطخم نكت مل ةداحلا هتركاذ نأ الإ «لبق

 .لجرلا سفن نكي مل هنكلو ؛ًادج ريبك هبش لب
 نسح حالص نيأ :ةفيفخلا ةشهدلا نم ءيشب لاف مث فقون

 هنووش ىلوتأ انأو ءمايأ ذنم تام دقو ءيحأ ناك دقلا
 .نآلا

 رغلا لكيامراك لد دق كلذ عمو .كش نود ةحيحض
 ىلع ةسدكم ةعاضبلا تناك اضيأ انهو .يفاضإ ابثناب

 ةيبوروأ ةلدب اهنحت تناكو ءاهذخأو اهبلإ لكيامراك بهذ .ةريخص
 ىلبلا داك ًاليلف نوللا ةعقاف
 ردص بيج يف ةعوضوم ةيتوبثلا قاروألاو لاملا ىلع
 نأ ثبلي نلو .ًالوهجم ًايرع لحملا ىلإ لغد
 ضعي قحتليل نحشلاو داربتسالل سورك ةكرش نم زمايلو رثلو همسا

 يوتحت يتلا ةظفحملا تاكو ءاهفحلب

 مساب يقيقح لجر دجوي ناك دقل .ًاقبسم هل تدعأ يثلا ديعاوملا
 اذ تاكو «صرحلا غلب انه ىلإ .عيطلاب زمايلو

 ذذإ- ريسي ءيش لك .فورعمو مرتحم يراجت ديو .ةطخلا ققو -ن
 ءيش لكف «حايتراب ادهنتم ةبركسعلا هترتس رئرزأ كفي لكيامراك
 مارب ام ىنع

 .ةمهم تناكل حالسك سدسملا ىلع عقو دق رابتخالا ناك ولو
 .اهدئاوف نيكلل نكلو ؛ةظحللا هذه يفو انه تهتنا دق لكيامراك

 .تاوصأ رادصإ مدع اهمهأ

 تناكو «ةوهقلل ةريبك ةلد تعض -لكيامراك مامأ- فرلا ىلع
 يتأيس ناك يكيرمأ نويز بلط ىلع ءانب اثيدح تعمل دغ ةلدلا كلت
 .عماللا حطسلا كلذ ىلع نيكسلا ةعامتلا تسكمنا اذكهو ءاهذخأل
 اهنكلو ةهوشم «ةلماك ةروص ةوهقلا ةلذ ىلع تسكعلا .:.روكملا

 لكيامراك فل ةقلعملا بايثلا نيب نم لسنا يذلا لجرلا .ةحضا
 ناكو ...هسبالم نيب نم هوتل اهلتسا يلا ةينحنملا ةليوطلا نيكسلا

 .لكيامراك رهظ يف ةظحل دعب سرغنت نأ نيكسلا 5
 عاطتسا ريصق تماص عارصبو «رصبلا حملب لكيامراك ادتسا

 لكيامراك صلخ .ةفرغلا ربع نيكسلا
 ربع ًاجراخ عقدنا مث هددمملا لجرلا قوف نم زققو ةعرسب هسفت

 هراطو ءآضرأ لجرلا حر

 ةشهدلاو رجاتلل قوعصملا دقاحلا هجولا حمل ثيح ةيجراخلا ةفرلا
 اع جرخ مث .نيمسلا جاحلل ةئداهلا ىلإ ديدج نم لخديل ناخلا

 هرخآ ءاجتا يف مث «نيعم ءاجتا يف رادتسا مث :محدزملا قوسلا
 ةلجعلا هيف ودبت دلب يف ةلجلل ةمالع ةيأ ءاديإ نود يشميل نآلا داعو

 ,يداع ريغ أرمأ
 رخآو نيح نیب ًافقوتم :ًابيرقت ىده ريغ ىلع ىشم اذكهو

3 



 لكشب لمعي هنعذ ناك امنيب ءًشامق سمنيل وأ ةنيعم ةعاضب صحفيا
 ضرأ يف هدرقمب ىرخأ ةرماوه اهو !ةطخلا تراها دقل .مومحم
 لبق ثدح امل ءيسلا ىزغملل ًاكردم ناك دقو .ةودع

 كتلرأ الو «هنوقحالي نيذلا ءءادعأ نكي مل ءاشخب ام نإ
 ناك نكلو ءرضحلا ىلإ لوصولا لبس هيلع نودسي نيذلا ءادعألا
 تاملك نأل ؛اهسفن ةسسؤملا لخاد مهاشخي نأ هيلع ءادعأ ةمئا
 تيقوت ءاج دقو .ةحيحص ةزهاج تاباجإلا تءاجو تفرمت دق رسلا

 روعشلل جردتسا دق اهبف نوكي يتلا ةظحللا سفن يف ًاقيقد موجهلا
 .لخادلا نم ةنايغ دوجو شهدملا نم نكي مل امير .ناتئمطالاب
 مهرصانع دحأ لاخدإ ةلواحم -ًامود- ناك ءادعألا فده نأ دب ال
 ءارش نإ .هنوجاتحي يذلا صخشلا ءارش امبر وأ ةسسؤملا لخاد ىلإ
 ىرتشُي نأ ءرملل نكميو ...ءرملل ليخي دق امم لهسأ ةلام لجر
 .لاملا ريغ ىرخأ ءايشأب

 اه .هلوصح ةقيرط نع رظنلا ضغب «كلذ ثدح دقل ءأنسح
 هل نيعم ال ...لفتتلاو بورهلل داع دق
 لب .اقورعم ادغ يذلا هرهظميو «ىرخأ ةيصخش نم ةدعاسم نودو
 .اهسفن ةظحللا هذه يف هعبني ذحأ ناك امير

 .«لام نود :ةيتاذلا هتانا

 نيئدتبم اونوكي مل هنوعبتي نم نإ ؟تافتلالا ةدئاف امف «تفلي مل
 فخ كلو «فده نودو ءودهب يشملا يف زمتسا هيلا هذه يف
 جرخ ًاريخأو .ةفلتخم تالامثحا سردي ناك -رهاظلا لوسكلا هكولس
 وف ريغصلا رسجلا ربو قوسلا نم
 ةيلصتقلا» :لخدملا قوف ةبوتكملا ةريبكلا ةحوللا كل
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 ابتلا يأ هريعي ًادحأ نأ دبي مل .عراشلا ىلإ ةرسيو ةنمب رظن
 ركف .ةيناطيربلا ةيلصنقلا ىلإ لسنب نأ ًادج لهسلا نم نأ هل ادبو
 نارق ةديصمب ركذ «ةظحللا

 ري مل .ةقزاجملا ىلع مادقإلا نم دب ال نکو
 .ةباوبلا لخدف «هلعفي نأ
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 سداسلا لصفلا

 ةيئاطيربلا ةيلصتقلل يجراخلا بتكملا يف ركي هراشتير سلج
 لمع نم لصنفلا غرف ًارظتنم

 كلذ يف «نيوك نايدنإ» ىمسملا بكرملا نم ربلا لزن دق ناك

 نيموي همامأ دجو دقف كلذل (نيوك نايدنإ زارط نم ةريغصلا بكارملا

 .ةيئاهتلا هتهجو ىلإ -دادخب ربع- هقيرط لامكتسال رطضي نأ لبق
 كيروم ةئيدم عقوم ْدَوْسَأ لت يهو

 ةنيموبلا نيذه لال هطاشنل السا هططخ عضو دق ناكو
 طاش برق ةميدق ًارثآ هؤاوتحا هنع رهتشا لت ًامود هلوضف راثأ دفف
 كلذ يف ثحبلل ءامسلا نم ةصرفلا هذه هتءاج دقو :ثيوكلا

 تيوكلا ىلإ باهذلا ةيفيك نع لاسو راطملا قدتق ىلإ بهذ
 ٠ يناثلا مويلا حابص نم ةر

 ًاحضاو يش لك ناك اذكهو ٠يلا
 ةريشأتك ءاهنم دب ال يثلا ةيلكشلا تاءارجإلا انتساب

 ناك كلذ زواج لجأ نمو «تبوکلا ىلإ لوخدلا
 ىقثلا نأ دراشتيرل قبس دقو .ةب

 ديسلا ءةرصبلل يلاحلا ماعلا لصتقلاب -تاونس عضب لبق- ناريإ يف
 .ىرخأ ةرم نآلا هاري نأ حرفملا نم نوكيس هنأ یارو :نوتيالك

 ةبلوي :ةدع لخادم ةيلصنقلل تاك
 ىلإ ًاجورخ ةيلصنفلا ةقيدحب اهبلإ قيرطلا رمي ىرخأ ةريغص ةا

 سهارغال) يمسرلا لغدملاامأ .برعلا طش لوط ىلع دتمملا

 تاراي

 ةفرغ يف ناكو .رخآلا فرطلا يف ةقيدحلا ىلإ ال
 ءًاتافتلا مهريم ابر دكي مل صاخشأ ةدع -ًالصأ- راظتنالا

 راخفلا نم ةعطق لعلو ؛يرشبلا سنجلا دارفأب مهب ناك ام ردا
 امم رثكأ ةسامحلا نم هيف ربت تناك ميدقلا يرثآلا
 دعب نيرشعلا نرقلا يف ام ناكم يف

 يت ينجي نعي ب يرمي ايم ف
 نم لعلو .داليملا لبق ۷١١ ماع ةيلحملا لتا
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 يوق يح ساسحإ ىلع ءاخص يذلا ءيشلل قيقدلا ديدحتلا بعصلا
 ًاروعش -ةيادبلا يف- رمألا ناك .رشبلا ينب نم هتاوخايو رضاحلاب
 هءاج دق ساسحإلا اذه نأ یارو «رتوتلا نم ءيشبو لملمتلاب ًاعيسب

 هفصو نكمي ًروعش نكي مل .كلذ نم اقئاو نكي مل هنأ مغر .هفلأ ربع
 كلذ هداعأ دقو هديكأتلاب ًادوجوم ناك هتكلو ...ةددحم تاملکب
 ةنيعم ةبسانم ىلإ هداعأ .ةريخألا برحلا يف اهاضق مايأ ىلإ روعشلا
 «تالظملاي ةرئاطلا نم -هباحصأ نم نانثاو وه- اهيف طبه ديدحتلاب
 دعوم نيحي ىتح ةدرابلا رجفلا تاعاس يف هباحصأو وه رظنناو
 لكب مهل تلثمتو تايونعملا اهبف تضفخنا ةظحل تناك .مهتمهم
 ةيشخ بعر ةظحل :هيلع نومدقم مه امل ةلماكلا رطاخملا حوضو
 .دسجلا اهيف صلقتي ةظحل «هتمهم ىوتسم ىلع ءرملا نوكي ال نأ
 داكي ال يذلا ريرملا داحلا ساسحإلا كلذ سفن نآلا وجلا يف نإ

 !فوخ ةحئار ...نيبي

 .روعشاللا يف آلإ عابطنالا اذه ليجست متي مل تاظحل عضبلا
 هداليملا لبق ام ىلع هزيكرت ءاقبإل -دانعب- ىعسي هلقع فصن ناك
 .لهاجتُي نأ نم مظعأ ناك رضاحلا حاحلإ نكلو

 برب يم ة يصف :ةقزلفا هقهأ يف نيمزعرمقا دع نإ
 التاق

 ةعباصأو ةيلابلا ةيكاخلا هترتس يف ًايبرع ًالجر ىأرف «هلوح رظن

 ًايزيلكنإ الجرو ءاهلمحي يتلا نامرهكلا ةحبس تابحب لسكب ثبعن
 نيلوجتملا راجتلا طمن نم ناك «ةثادبلا ىلإ ليمي يدامر براش اذ
 كلذ يف افراغ ادب دقو تاظحالم رتفد يف ماقرألا ضعب لجسي ناكو
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 رک
 ًالهك ًايناريإ رخآو «يقارع فظوم هنأكو ادب ًالجرو «مامتها ياب

 نيمتهم ريغ نودبي مهعيمج ...جللاك ءا

 يحوي ال تامسقلا ئداه ههجوو ةئداه ةسلج يف فلخلا ىلإ

 ادبر ءددحم عاقيإ يف ةحبسلا نامرهك تا
 دقف «ههابتنا ذحشيل هسفن دراشتير كرح .ةبيرغ ةقيرطب ًافولأم كلذ

 اهنإ ...ةطقن ...ةضرتعم
 .ةربخ اذ ناك .ديكأتلاب سروم اهعدتبا يتلا ةيقربلا ةرفيشلا «سروم
 «برحلا ءانثأ هبجاو نم ءزجك اهعم لماعت دقف ؛سروم ةرفيشب
 نأ هل نكميو
 اي !نوتيإ ةموب ...نوتيإ

 هأ يذلا مسالا وه كلذ ناك .«نوتيإ ةمويلا ...تر

 .نو.ت.يدإ .ةموب ...ة.م.و.ب .ةلوهسب اهزومر ا
 دقو !اهانعم وه اذه ءمعن !بيرغ رمأ نم هلا

 «كيمس جاجز تاذ ًادج ةمخض ةراظن عضي وهو نوتيإ ةيلكب قحتلا
 ثر فلج يبلرعأ (هقطقطي ىرحالاب ول) هلسري نآلا مسالا وه اهو
 .؟اذه ام !بايثلا

 هنيه يف ةريبكو ةريغص لك ًالمأتم يبرعلا ىلإ ةفرغلا ربع رظن
 رمحالا حاشولاو ...ةميدقلا ةيكاخلا ةرثسلاو ...ططخملا بوشلا
 نوكي نأ كلذ ودعي ال .تارغثلاب ا ًاجسن ديلاب جوسنملا

 لجرلا نبع ثقتلاو :ئئاوملا برق مهنم تاثم ءرملا ىرب نعم ًالجر
 ثرمتسا ةحبسلا تابح نكلو «هل ٍزييمت يأ ىلع لدی ال غارفب

 .«ةلكشم . يندعاس .انه ريقف» :قطقطت
 ةفصلا يه كلت !لكيامراك
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 ااقه نم ام ءان ناكم يف دلو هنأل ؛لكيامراك مساب اهوفحلأ يتلا
 ؟ناتسئاغفأ وأ ناتسكرت ...ملاعلا

 داو هقيوجتت ىلإ رظن مث هليذ بحسو هنويلغ دراشتير جرخأ
 ديره هلاکو ةيبرق رئاجس ةضفنم يف هرقل
 .«ةلاسرلا تمِلتسا» :لوفت نويلغلا

 تارقن تناكو ٠

 دراشتير بعت دقو «ىربك ةعرسب رومألا تلدح كلذ دعب
 ةيلابلا ةيكاخلا ةرتسلا وذ يبرعلا ضهن دقف ؛اهييئرت ةلواحم يف ًافحالا
 .دراشتير نم برقلاب رمي وهو حنرتو .بابلا هاجتاب ةفرغلا رټعو
 رذتعاو لدتعا مث .هسقن نزاو يكل دراشتيرب تكسمأو هدي تدنماف
 .باپلا ءاجتاب ىشمو

 جب 1222:
 اولا ةايحلا نم دهشمب هتم يئامتيس دهشمب ةبشأ
 بيج يف ءيش نع ثحبو هتاظحالم رقد نيمسلا لوجتملا رجانلا
 تإ نع ٍناوث عضب ءارخأ هيلع هقطعم قبضو هتنادب نكلو هفطعم
 جرخأ نأ امف .دراشتير فرصت ةليلقلا يناوثلا هذه يفو .ءيشلا كلذ
 هدب نم سدسملا عقوأف دراشتير همجاه ىتح سدسملا لجرلا
 .ةقرغلا ضرأ يف ةقلط رقتسنل سدسملا قلطناو

 «للصتقلا ةفرغ ءاجناب رادتساو ةفرغلا نم جرخ دق يبرعلا ناك
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 جرخيل سكاعملا هاجتالا يف ةعرسب ضكرو داع مث ةأجف فقوت هنكلو
 .محدزملا عراشلا ىلإ هم لخد يذلا بابلا نم

 اسم فقي ناك يذلا دراشنير بئاج ىلإ لصنقلا داخ ره
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 فقو دقف ةفرغلا يف اوناك نيذلا نورخآلا امأ «نيدبلا لجرلا عارتي
 ناقدحي لهكلا يتاربإلاو رمسألا لجرلا لظو ؛دمترب ًالعفنم مهدحأ

 ايرحت تود ناس

 اذه ىلغ سدسمب ًاحولم «لاجر اه عفت اذام :ةراختير لاق

 ةجهلب نيمسلا لجرلا لاق مث :ةريصق تمص ةظحل تداس
 ؛يضرع ثداح درجم كلذ ناك .يبحاص اي فسآ :ةيكاش ةيتدنل
 . ينم فرصت هوس

 يذلا ينرعلا لجرلا كلذ ىلع رانا قالب ديرت تنك اره -
 ےس ےس م 7

 هفيوخت تدرأ .هيلع راثلا قالطإ درأ مل ءيسام اال ال
 اهتتبا ةفحت يف ينعدخ يذلا لجولا لأي

 ٠ حئاضفلا عاونأ لك هرکی زرحتلا ديدش ًالجر رك
 ذإ .هتألعو هرهاظ ىلع ريسفتلا كلذ لبقت

 ريففلا لكيامراك نأش نم لهو ؟رمألا باهن يف هت
 نأ حجرألا ؟ةيضقلا هذه لوح ىربك ةجض

 .نامتكلا بلطتت ةيرس ةمهم يف ناك

 هتزیرغ هتعقد دقو

 حسب حبصأ هنأ ًاظحالم لجرلا عارذ نع هتضيق دراشتير ىخرأ
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 لصنقلا نإو «هب جومسم ريغو ًادج ئطاخ رمأ ةيتاطيربلا ةيلصنقلا
 .كلذل ًاريثك بضغيس

 مث :*...ريغص ثداح درجم .رفتعأ يننإ" :نيدبلا لجرلا لاق
 لجرلا داعف «طخسب هيلإ اهداعأ يذلا مداخلا دب يف دوقتلا ضعب سد
 .لصتقلا ةيؤر رظننأ نل ...انه نم جرخأ نأ لضفالا :لوقيل

 انأو «يتقاطب هذه :لاقو دراشنير ىلإ ةقاطيب ةأجف عفد مث
 نأ تئادح نإ راطملا قدنف يف دوجوم ناك رمألا نكلو «تارر

 نإ ةحزم ةرجم ...عقاولا يف ثداح هرجع

 مدع نم ءيشب ةفرغلا نم جرخي وهو دراشتير هبفار ددرتبو
 .لكشلاب فرصت دق نوكي نأ لمأ .عراشلا ىلإ يضميو حايترالا
 فرصتلا فرعي نأ ءرملا ىلع بعصلا نم ناك نكلو «حيحصلا
 .هلأش ناک امك ءيش لك لهجي وهو حيحصلا

 يق دراشتير هعبتف "آلا نوتيالك ديسلا غرف دقل" :مداخلا لاق
 يتلا لصتقلا ةفرغ نم ابرتقا املك دادزب ىسشلا هوض ناكو ءرمملا
 .رمملا نم ىنمبلا ةهجلا ىلع ةفرغ رخآ تناك

 اداه ًالجر ناكو «هبتکم فلخ ًاسلاج نوتيالك ديسلا ناك
 تنك نإ يردأ ال :دراشتير هل لاق .ريكفتلا مكاد هجو اذ رعشلا ب

 .نيماع لبق نارهط يف كتلباق دقل ؟ينركذتت.
 له ؟كلذك سيلأ «توفسنواب روتكدلا عم ٌتنك .ركذنأ عبط -

 ؟ماعلا اذه ىرخأ ةرم هيلإ مضننس
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 يل لمع ال نيموب يدل ّنكلو «نآلا هبلإ بهاذ انأ «معن
 .؟ةبوعص كلذ يف نأ نظنأ .تيوكلا ىلإ رفسلا تدرآ دقو ءامهيف

 نم رثكأ رمألا قرغتسي الو دغ حابص ةرئاط علقتس ؛ال «هآ -

 كانه انل ميقملا فظوملا هنإ ...تنوغ يكرأل قريأس .فصنو ةعاس
 ا انه نحن كفيضتسنسو ؛هدنع كفيضتسي فوسو

 تنا امكجاعزإ ديرأ ال :هآ :جاجتحالا نم ءيشب دراشتير لاق
 .قدنفلا ىلإ باهذلا يعسوب ٠ نوتيالك ۽

 نأ اندعسي فوسو ءهرخآ نع ئلتمم راطملا قدنف نإ -
 .ىرخأ ةرم كئاقلب دعستس ينجوز نأ قئاو انآ .انه كفيضتسن
 ًادعاسم ًاباشو طفنلا ةكرش نم يبسورك ديسلا لاح فيضتسن اننإ

 يف بتكلا قيدانص ضعب ىلع صيلختلل انه ىلإ ءاج نوی رر
 ازور ىرتل يولعلا قباطلا ىلإ ايه .كرا

 ةقيدحلا ىلإ بابلا نم ًاجورخ دراشتير ققارو ضهن
 يف ةشيعملا حانج ىلإ يضفي ًاجرد نانثالا دعص مث «ةسشملا

 ىلع دنع كبشملا كلسلا نم ًابب نوتيالك دئاريج عقد .ةيلصنقل
 داجس هتيضرأ ىلع ًاليلق متعم ليوط لخدم ىلإ هفيض داقو جردلا

 هراشتير حائرا دقو «قوذلا ىلع لدب ثاثأ هيناج ىلعو ليمج
 .جراخلا يف سمشلا جهو دعب ةدرابلا ةمنعلا هذه هلوخدلا
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 نأ هل قبس دقل ؟يتزيزع اي ركي دراشتير ديسلا نيركذت له -
 .نارهط يف زنوج توفسنواب روتكدلا ةقفرب انراز

 بهذ دقو ٠ عيطلاب :اهفيضب بحرت يهو نوتبالك ةديسلا تلاق
 لا داجسلا ضعب تنأ تي .عئا تشاو قوسلا ىلإ اعم

 دجت -ايصخش ءارشلا اهل انب ال امدنع- نونبالك ةديسلا تناك
 ىلع اهفراعمو

 ةضوافم اهنوك ىلإ ةفاضإلاب :ءايشألا ةميق يف ةلئاه ةريخ اهل تناكو
 .ءارشلا يف ةعراب

 ألا نم اةدصأ ثح يف ةذلا

 .ةيلمع لضفأ كلت
 .ةمدخب يلع ِكقّطلت ىلإ دوعي هلك لضفلاو «يت

 اوج رفسلا دراشتير ديري :نوتيالك ديسلا لاق
 ليلا هذه انه هتاضتسا انعسوب نإ هل تلق دقوا

 اذ يف ناک نإ نكلو :ًرذتعم دراشتیر لاق
 .عيطلاب جاعزإ يآ دجوي ال :ةلئاق نوتبالك ةديسلا هتعطاق

 فريضلا فرغ نم ةفرغ لضفأ كل رفون نأ عيطتسن ال اننأ حيحص
 له .ًاامت كحيرت نأ انعسوب نكلو ؛«اهلخشب يبسورك ناباکلا نألا
 وكلا قيداتصلا كلث نم دحاو ءارش يونت
 نوكيس هنأ مغر ءانه انتي رخآ اثودنص يرتشأ ينعدب ال دلاربج نإ
 .هيف ةدئازلا تايناطبلا ظفحل ًامامت ًاديفم

 تح !يتزيزع اي اهتم ةثالث كيدل :فطلب للف اهجوز قلع
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 ةدشب ةيراثلا ةحلسألا نويحير
 رانلا قئلطأ نم ناك .سكعلا ىلع" :ًالئا

 مث .”يبرع لجر ىلع راثلا قالطإ ناك هفده نأ وديبو ءأيزيلكنإ
 .هعارذ ُتبرض دقو :ءودهب فاضأ

 فرعأ مل .نذإ ةعمعملا يف تنك دقل" :نوتيالك ديسلا لاق
 تربور همسا نأ وديي :اهيف
 ناک له .يتيؤر دارأ اذامل يرد

 ةو ةقاطب هيج نم جرخأ مث .”كلا
 .تادهعتلل ليكأ ةكرش نم لوه
 اىت

 نو ؛ةحزم درجم تناك اهنإ لاق دقل :دوريب دراشتیر باجأ

 .فارصنالا نم هعنمأو هفقوأ نأ يلع ناك

 تالاحلا هذه لثم يف هلعف ءرملا ىلع ام ةفرعم بعصلا نم
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 .نذإ دحلا كلذ دنع ةلأسملا كرت لضفألا نم ناك امير -

 كلذ ءارو امع لماسنأ يتنإ

 .ًاضيأ لءاسنأ انآ ...معن همعن -

 ءانسح :باعذلاب عرسي وهو لاق مث اليل ادراش نوتيالك ادب
 .يبتكمل دوعا نأ يغبني

 هر نوتيالك ةديسلا تبحطصا
 ارضخ رئاتسو سفانط ثاذ ةريبك ةيلخاد ةفرغ
 بوك اج ام تاعرسو ءريخألا راتخاف ادري وأ ًااح ًايورشم لضفي
 .جلثملا ريصعلا نم

 بس نع هتلاسو ءاهربخأف تيوكلا ىلإ هباهذ ببس نع هتلاس
 رفوي نأ نكمي يذلا عوتلا نم هسفن ىري ال هنإ اهل لاقف هجاوز مدع
 ةديلا تعراس كلذ ىلع ًاباوجو «رارقتسالا نم جاوزلا هجاتحي ام
 اع- نوحبصي نييراثآلا نإو ءاره كلذ نإ لوقلا ىلإ نوتبالك
 عقوم يف لمعلل ينأتس ةباش يأ تناك نإ هتلأس مث .نيعئار ًاجاوزأ
 «نيتثا وأ يناتس ةدحاو ناب اهباجاف .ةنسلا هذه يف تايرفحلا
 ًاعبط تروفسنواب روتكدلا ةجوز ىلإ ةفاضإلاب

 5 يرق ریست لجر ةقرفلا لعد كلذ دعب
 ركيي دراشتير دبسلا نإ هل تلافو ٠ يبسورك نتباكلا هنأ ىلع نونيالك
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 تبار دقلو ءةقدب راثآلا هذه رمع اوددحي نأ راثآل
 ءابذك هللا قلخ رثكأ -كش نود م از را هع ا

 نتباكلا لاقف ءمأسلا نم ءيش اهبف ةرظن دراشتير هيلإ رظن
 ؟رثأ لك رمع ةفرعم نوعيطتسي فيك نكلو ءًوفع :يبسورك

 ثعراسو ءًاليوط انفو بلطتي كلذ حرش ناب دراشتير هباجأ

 اق كانهو ؛هقرغ ةيؤرل دراشتير ذأ ىلإ نوتيالك ةديسلا
 نع ةركف ةيأ هيدل تسيل .ًبوبع هل نكلو «فيطل

 ءأدج ةحيرم -هسفنب اهب درفنا دقو- هتفرغ درا
 بيج سحت مث .ةزاتمم ةفيضمك نوتيالك ةديسلاب هباجعإ دادزاو

 لجر نأش نم نإ EE كسمأ فيك ركذت
 .كلذب وه سحي نأ نود هبيج يف ةقرولا هذه نمدي نأ ديلا فيفخ

 تحف مث تيوط اهنأ اديو «ةخستم تناك .ةقرولا حتف

 .لبق نم ةديدع ًارارم

 نم ةبكزت اهعوضومو :«يس طخ تاذ رطسأ ةنس اهيف ناك
 اهبف هفصب ؛دمحم دمحأ ىعدي صخشل سروفربليو نوج رجيملا

 ٍثاحيلصتب مايقلاو ةنحاش ةدابق ىلع رداقو
 وهو ؛أرهش رشع ةينامث لبق ةخرؤم تناكو .ًادج هيزن هنأو :ةيوناث

 لكب اهب تايكزتلا كلت باحصأ ظفتحي ذإ ءًانجهتسم ريتعي ال ر
 .ةليوط ةرتفلو صرح

 شنو جم لماع هناب
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 هتقيرطب حابصلا ثادحأ ضرعتسي ذخأو هنيبج دراشتبر بطق
 لكيامراك ريقفلا نأ نم امامت ادكأتم نآلا حبصأ دقل .ةمظنملا ةقيقدلا
 ناک ایج ىلع ًاطاخ ناك
 ناك دقف ؛برقأو ذشأ ًارطخ -كلذ نم ًالدب. دجو هنكلو ؟نمالا

 راظتتاب (ودعلا نع لمم وأ) ودعلا
 .قالطاي ةقزتمملا ىلع مدن ىح امامت ةذدصم رمازأ ةيدل تناك
 رمألا نأ كش ال .دوهش روضحبو ةيلصنقلا يف لكيامراك ىلع رانا
 قفا دانس لكلام رلك نسبا دقو يا دج المو ًالجاع ناك

 دجيل ؟اذامل .ةيلصتقلا ىلإ عفدناف ادراطم ناك .هتا

 لاوجلا رجانلا اذه نأ دب ال

 هذه هيلإ ررمب نأ عاطتساو هميدق ةسارد
 رولا هذه نأ دب ال .اهرهاظ
 هذه كلتمي دعي مل هنأ اودجيو هب اوكسمي نأ لكيامراك
 صاخشآ وأ صخش يأ نع نوثحيي مث مهتاباسح نورجيس مهنأ كش

 ءادعأ عاطتسا نإو نإ ةيمهألا ةدي

 ذولا ريرمت لكيامراك عسوب ناك

 ىلإ اهعفدي نأ هعسوب ؟نذإ ةقرولا هذهب ركيب دراشتير لعفي اذام
 فتحي هارت مأ .ةكلملا ةلالج ةموكحل ًالثمم ءرابتعاب نوتبالك ديسلا
 ؟لكيامراك اهبلطي يذلا تقولا يثأب ىتح هتزوح يف اهب

 ريخألا رايخلا دامتعا دراشتير روق ريكفتلا نم تاظحل دعب
 نم ءاضيب ةقرو فصن قزم .تاطايتحالا ضعب -ًةيادب- ذختا هنكلو
 يتلا تافصلا سفنب ةنحاش قئاسل ةيكزت بتكيل سلجو «ةميدف ةلاسر

 تناك نإف ...ةفلخم ةفايصب نكلو «ةيلصألا ةقرولا يف ترك
 عم ...اهؤرقي نم للفت نأ ةديدجلا هذهل نكمأ ةنيمم ةرفيش ةلاسرلا
 .ام يرس ربحب ةبوتكم ةلاسر نوت نأ - عبطلاب- ًانكمم ناك هنأ
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 تدب ىتح ثارم ةدع اهحتف داعأو اهلوط مث «هیدب نيب اهكرفو
 .هيج يف اهعضوو اهروك مث ؛خاسنالاو مدل نم ةلوقعم لاح يف

 نم ديدعلا ضفريو ركفي وهو تاظحل اهيلإ رظن دقق ةيلصألا امأ

 رفاسي ال يذلا) نوجعملا نم ًاعبصإ هتييقح نم جرخأ مث ءًريغص
 نم ةعطقب ةيوطملا ةلاسرلا طاحأ نأب ديو (هلمع يف هيلإ هتجاحل هنود

 اهطاحأ مث هتبيقح نطاب نم اهعطتقا ءا
 حطم مث يراد لكشب نوجعملا كدب اقاهدعب امت نوجعملاب
 ًامثخ نوجعملا حطس ىلع رؤم اهدنعو .سلمأ حطس اذ ادغ ىتح
 .متخلا لكش ذخأ ثيحب ًاروفحم ًايرئاد

 غب ال يذلا نولياتلا

 لكشب ا روفحم ًاميمصت لكشلا ناك .السحتساب لف ام ىلإ
 لاقو .ةلادعلا فيسب حلستملا شَمَّع وعدملا سمشلا هلال لب

 اح لاف اذه ترکی نأ لمأتل :هسقلا
 يف ناك يذلا فطعملا بيج يف ثحب امدتع ءةليللا ك

 .تظتخا دق اهبتك يتلا ةقرفلملا ةقرولا نأ دجو ءًاحابص هيدتري
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 عباسلا لصفلا

 يمامأ حتت ةايحلا يه اه :ةلئاق اهسفن عم ايروتكف تركف
 تماج نأ تئيلامو هراطملا ةعاق يف اهدعقم يف سلجت تناك !ًريخأ
 نيرفاسملا نم ىج" :ءادنلا اهيف قلطأ ينل ةيرحسلا ةظحللا كلت
 ."ةلفاحلا يف مهتكامأ ذخأ نارهطو دادغبو ةرهاقلا ىلإ

 دقتقت تاملك اهنأ مغر «ةيرحس ءامسأ
 بيلك ةديسلا نأ ايروتكف تجتتتسا دقف ؛بيلك ةديسلا
 نمو «تارتاطلا ىلإ نفسلا نم زفقت يهو اهتايح نم ًاريبك ًاءزج
 ةريصق تاحارتسا عم «تاراطقلا ىلإ تارئاطلا
 اک دقف ايروتكفل ةبسنلاب امأ .قدانفلا ىلغأ يف اهيضقت تناك
 كيلع يلمأس" :رارمتساب هعامس تداتعا امع ًائا ًرييغت تارابعلا
 ةلاسرلا هذه ...زنوج ةسنآ اب ةلاسر
 كلدأس ..؟ياشلا ذعتس نم «تانبلا اهتبأ يلغي قيربإلا ...ديدج نم
 امأ !ةلمم ةهفات ةيموي ثادحأ ."...رعشلا ففصي لحم نسحا ىلع
 قوفو) ميظعلا قرشلا ةيسنامور لك ...نارهطو ةرهاقلاو دادغبف نآلا
 !(راودإ هلك كلذ

 .ةلحرلاو ةلحرلا

 ثيدح عمستل عقاولا ضرأ ىلإ اهدورش نم ايروتكف ثداع

 ةديسلا تناك .تمصت ال ٌةراقرث ايروتكف اهتفنص
 فين ءيش كانه سیلو ... :ةللاق اهتاظحالم ةلسلس محن بلك

 ايف ًادج ًادج ةرذح ًامئاد انأو «يدصق نيمهفت ٍتنك

 باب نم ةطبحمللا تاظحالملا كلت ىلإ يعن ايروتكف تناك
 .ةراذقلاف ءأجهوتم لظ قرشلا قلاب صاخلا اهروعش نكلو «بجاولا
 : ارجئاو
 .ةلفاحلا نم لوزنلا ىلع بيلك ةديسلا ةدعاسمب ايروتكف تماقو ورثيه

 ريغو دوقنلاو تاقاطبلاو تازئوجلا لتاسم ًالصأ تلاوت
 يباحطصا -ديكأتلاب- حبرملا نمل هنإ :بيلك ةديسلا اهل تلاق .كلذ

 نأ يل ردك ول هلعفاس تنك يذلا ام يردأ

 ةميلو ىلإ باهذلا هبشت ةيلمع ًاوج رف
 نييرق (مهمزح مغر ءافطللا) ةذئاسألا ءرملا دجي كانهف «ةيسردم
 تافيضملا موحت ًاضيأ انهو ءرمآ لك يف ةدعاسملل نيزهاج هنم

 عم لماعتت ةيبرم ةطلسب هبشأ ةطلشب نفرصتي نهو دحوملا نهّيزي
 .هلعف ءرملا ىلع نيعني ام ةقدو فطلب نحرشيف ابل

 نآلاو“ :ةرابعب ٌنهمالك لالهتسا نهنم قوت ن رکن تکدرآ دقفو

 رصاق لفط

 يفظوم نم بعتلا مهيلع ودبي بابش سلج راطملا يقو
 نولأسيو «ماسب تازاوجلا نم نودكأتي «مهبتاكم فلخ تازاوجلا
 يف اوحلفأ دقو .يلح وأ لام نم رفاسم لک هلمحي امع تفاخ ثوصب
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 ترعش دقلو .ةلئسألا كلت مهل ته نم ىدل بنذلاب روعش ثب
 فصو ىلإ ئجافم قوشب -اهتعيبطب ءاحيإلاب رنات يتلا يهود ايرونكف
 ةرشع يواست ةيساملأ ةفحت هثأب هكلمت يذلا صيخرلا سوبدلا كلذ
 "و ىلع رهظيس يذلا ريبعتلا ةيؤر درجمل كلذو «هينج فالآ

 .كلذ نم اهعنم دراودإب اهربكفت نكلو ...رجضلا
 عاق ىلإ نوفا مق ىلج زارا نم ديدن رایج دغي
 ناك جراخلا يفو هراطملا جردم ىلع ةرشابم لطت

 ل ماعلا وجلا مسر لمكي اهتاكرحم عراسن ديزت يهو
 يف -ةداعسي- نآلا ةلغشنم تناك دقف بيلك ةديسلا
 نالفطلا ناذه ودي الأ :نيرفاسملا ةيقب ىلع ةعيرس

 وأ نابسإلاك ودبي :ميسو لجرلا كلذ .ءيشلا ضعب ةب
 كلذ اهيدترب يتلا خراصلا نوللا تاذ تاعبرملا كلت ام .نيلاطبإلا
 كلذ امأ !لامعأ لجر هنظأ .ًدج انيس ًاقوذ كلذ بسحأ ؟لجرلا
 .شينغتلا ةباوب دنع ًامامتانمامأ فقب ناك ؛يناملأ وهف كانه لجرلا
 يأ كانه نأ ودي ال .نطأ امك ةيئاربإ رأ ةبكرت امإ كانه ةلئاعلا كلت
 ىلع ناكيريمأ ناب طوطخ نتم ىلع نورفاسي مهبسحأ .نیکیرمآ
 نيلماعلا نم كانه نوثدحتي نيذلا لاجرلا كئلوأ نأ يبأر .بلغالا
 1 i ت اذام ءطفنلا تاكرش يف

 عئابطب ًاعلو يدل نإ يل بيلك ديسلا لوقي .مهرومأ نع لؤاسنلاو
 مهب نأ امامت يعيبطلا نم نأ يل ودبي .ةيرشبلا سفنلا
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 نم رثكأ فاك دق كا ورفلا فطعم نأ نيدقتعت الأ .رشبلا ينب نم
 ؟رالود فالآ ةثالث

 اهتالمز لمأت نم تغرف امدعب بيلك ةديسلا تدهت ًاريخأو
 هرظتنن يذلا ام فرعأ ول يذوب :ثلاق مث :لملمتت تأدب .نيرفاسملا
 اهناكرحم نيخسنل تارم عبرأ ةرئاطلا كلت ترده دقل .ءذه انتساجب
 مهنأ دكؤملا نم ؟مهرومأ يف ًامدُ نوضم ال اذامل .انه انلك نحنو

 .مهدعومب نومزتاي ال
 ين اتمام ىزل ؟بيلك ةدينع

 دقف ؛هحرط نم غرفت نأ لبق اذه اهلاؤس ىلع ةباجإلا
 ةعاقلا ىلإ تازاوجلاو كرامجلا مسق نم يدؤملا بابلا ةأجف حتفنأ
 وفظوم عرهو ؛ةبوق حبر ةبه لخدت امك ةماقلا ليوط لجر هئم لخدو
 نيسيك لمحي فظوم ةمئ ناكو .هلوح ةبوجلا طوطخلاو راطملا
 .نیموتخم نیمخض

 وذ لجر هنإ" :تلاقو ةظفبتم اهتسلج يف بيلك ةديسلا تلدتعا
 مامن كلذ فرعي وهو“ :اهسفنل ايروتكف تلاقو :”ديكأتل

 ةراثإلا دعت نم ءيشب يحوي ام ريخألا رفاسملا كلذ يف ناك
 اذ ًاقئاخ ًايفامر رفس ةادر هيشي ام ىدترل دقف ؛ةيوصحملا ةيضلا

ar 



 ةعيقب ىلعغم ناكف هسأر امأ «فلخلا نم ىلدني سأرلل مخض ءاطغ

 اك اهنول نكلو «ةضيرعلا كيسكعلا تاعبقك -ةقيقحلا يف- تناك
 يلا سعب ًاليوط فتلملا يضنلا هرعش ىلدت دقو .ًاحئاف ايدام
 یطعآ اذكهو .هيفوط دنع ًادوعص فكعنب ليمجلا يضفلا هبراش ناكو
 أ قيرط عطاق رود يدؤي لثمم ىلإ برقا ًاعابطنا ماعلا هلكش

 نيذلا هركت تناك ذإ «ناسحتسا مدعب هيلإ ايروتكف ترظن
 نأ -ءايتساب- تظحال دقو .مهتافرصت يف نيلثمملا تمس نوش

 ٠ تريوو ریس ای معن :نيمدمدم هلوح نومحدزي اونا ناربطلا يفظوم
 تریو ريس اي ًاروف ةرئاطلا علقتس «تربور ريس ای اب

 ضرأ ىلإ يضفملا بابلا تربور ريسلا ربع غباسلا هتادرل قلبو

 ريسلا :ةلئاق بيلك ةديسلا تمتعت .هءارو ةوقب بابلا حجرأتو راطملا
 ؟یرت أي نوكي هاسع نم ...تربور

 اهلا دق افا ًارومش نأ مغر «ةريح اهسأر ايروعكذ تزه

 .مكتموكح يف ًامهم ًاصخش ناك امير

 .كلذ نظا الا

 ايروتكف مهتقتلا نيذلا ةموكحلا لاجر نم ليقلا ددملا ناك
 مهتوك نع ىتح نورذتعي نوداكي لاجر مهنأب اعابطنا اهوطعأ دف
 تاصنم ىلع لإ حجبتملا ظعاولا رود نولثمتي اونوكي ملو :ءايحأ

 نآلاو :اهلافطأ بطاخت ةيبرم حورب ةقن
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 عرسأب ...ءاجر اته نم .ةرئاطلا يف مكتكامأ نوذخأتس «ءاجر

 هاجر مكتكمي

 رابكلا تالا لافطألا نأب يحوب اهققوم داك
 تناك ثيح راطملا ضرأ ىلإ اوجرخو عيمجلا ضهنو .نيرباصلا

 ربعي مخض دسأ ريئزك ردهي اهكرحمو راظتنالا يف ةمخضلا ةرئاطلا
 .ءاضر نع

 اوقاعأ دق

 يف اهعضوو بيلك ةديسلا لاخدإل ةفيضم عم ايروتكف تنواعت
 لص نيب لصافلا رمملا هاجتاب اهبناجي ايروتكف تسلج مث ءاهدعقم

 ا ناوث عضب دعيو «باوبألا
 ًاقح نلطنن نإ :لاعفتاب اهسفن ةلثاق ايروتكف تركفو .جّرذتلا ىلع
 ؟ضرألا نع لالا ةراطلا عطس لرل لم قیم اذه يل .
 !علقت نأ اهتكمي فيك ًاقح مهفأ ال يتنإ

 مث :جردملا لوح ةرئاطلا تراد الماك ًارهد تدب لالخو
 مئو «بيهر لكشب كرحملا ريده دعاصت .تفقوتو ءاطيب ترادتسا

 .دشأف دشأو :ىوفاف ىوفأ توصلا ىلاعت مث .ن
 تذحخأ اهنكلو :ةيادبلا يف ةئ

 .راطملا ضرأ ةفطاخ عراستت

 !'لتقُت فوسو .ًادبأ علقت نل اهنإ“ :اهسفنل ةلئاق ايروتكف تركف



 تعلقأ دقف ءزتهت وأ جترت دعت ملو ...رثكأ تعراست ةرئاطلا نكلو

 فات ريغص راطق اهتحت ودييل رثكأ تعفترا مث «ةعفترم ضرألا نع
 ثلا ىلع تارايس ىمدو ىمدلا توببک توببو هتاخد ثفني
 هاقلت تناك ام لفسألا يف ضرألا تدقف ةاجفو ...رثكأ تعفترا مل
 رجم تدغ ىلب :ةيتاسنإلاو ةايحلا رهاظم اهيف دعت ملف ؛مامتعا نم
 اقنو رئاودو طوطخ اهيلع ةطسبنم ةمخض ةطيرخ

 اولعشأو «نامألا ةمزحأ نورفاسلا لح ةرئاطلا لخاد يف
 ملاع يف تناك دقف ايروتكف امأ .ثالجملا اوحتفو «غبتلا تافاغل
 ..ةليلق مادقأ ةعضب هضرعو مادقألا نم ديدعلا هلوط ملاع ...ديدج
 نكي مل ؛كلذ ادع اميفو .ًاصخش نيثالث ىلإ نيرشع نم وحن هنكسي
 اهل ةبسناب ًادوجوم ءيش يأ

 الحس اهتحت تدجوف ةريغصلا ةذفانلا نم -ةيناث- تطأ
 تحت- ام ناكم يف كانه .نطقلا بغز اهنأك مويغلا نم تاقبط

 تلادتعا .نآلا ىتح ايروتكف هتفرع يذلا ملاعلا دقرب ناك -مريغلا
 نطفلا ايروتكف و ؛ملكتت بيلك ةديسلا تناك .اهسفن تكلامتو

 ءابتاب اهبلإ لاو اهينذأ نم

 فاوحلا تاذ هتعبق عزنو تريور ريسلا ضهن اهمامأ دعقملا يف
 لاب هسأر ىطغ مث  ءهسأر قوف فرلا ىلع اهعضوف ةضيرعلا
 زيحتب اهسفنل اروتكف تلاق .ءدعقم يف ىخرتساو هنادر ىلعأب قحلملا
 1حجبتم رامخ نم هل اي :هل رريغ ال

 «ةحوتفم ةلجم اهمامأو اهدعقم يف ةرقتسم بيل ةديسلا تناك
 ءاهقفرم نم ةفيفخ ةكرحب -رخآلاو نيحلا ايروتكف هنت تناكو

 تعقوو ةلجملا تقلزتا ةميلسلا اهديب ةحفصلا بلق تلواح امدنمو
 .ضرالا ىلع

 .ًاقح ةلمم ةلأسم وج رفسلا نأ تأر مث ءاهلوح ايروتكف ترظن
 دايز نيديرت له» : لوقت ةباعد ةرشابم اهمامأ تدجوف ءةلجم تحت
 تدنسأ مث ؛ةلجملا تقلغأو تدعتراف ؛؟لازتخا ةعباطك كتءاقك
 .دراودإب ركفت تأديو اهدعقم دنسم ىلإ اهرهظا

 سلبارط يف ونينيب ليتساك راطم يف اهيرفاسمب ةرئاطلا تطبه
 نآلا ثدغ دق ايروتكف تناكو .راطمألا نم ةفصاع ءانثأ برغلا

 اهتئا
 رطملا طسو مهتداق ةرايسب يج دقو .اهتميدختسم ءاجت اهججا بقا

 ايروتكف تظحال دقق ميظعلا
 «هلابقتسا يف ناک دق هارمح ةطرل :
 يف نيردتقملا دحأ تيب ىلإ ةيركسع ةرايسب لجع ىلع ذخأ هنأو

 لك عامجتسال تجاتحا دقف كلذذلو «ءيشلا ضعب ةضيرم

 يف بيك ةديبملا اںوکت تدعاسو «فرغ مهل تش
 ىتح (مونلا باث يف) حاترتل اهتكرت مث «با

 تضمغأو ثددمتف اهتفرغ ىلإ تداعو ةيئاسملا ةبجولا تقو نيحي

 ارحب رفسلا ءانع فورظلا اهيلع ترفو

 لا ليدبتو لاستفالا



 قاقر ضعب عم ثيدح يف بيلك ةديسلا تطرخنا ءاشعلا دعبو .ءاشعلا
 نوللا ةخراص تاعبرم اذ ًافطعم يدتري يذلا لجرلا نأ ودييو هرفسلا
 تاليصفت للكب -لوطم لكشب- اهربخأ دقو ءايروتكفب بجعأ دف

 .صاصرلا مالقأ ةعانص

 نإ مهل ليقو ةحارتسالا راد ىلإ نورفاسملا ديعأ كلذ دعب
 نم فصتلاو ةسماخلا ةعاسلا يف ةرداغملل نيزهاج اونوكي نأ مهيلع
 ريثكلاَ مل اننكلو :نزحلا نم ءيشب ايرونكف تلاق .يلاثلا موبلا حابص
 ؟ًامئاد لاب رفسلا نوكي اذكهأ ؟كلذك سيلأ «سلبارط نم

 .ةقيرط نإ .نظأ امك كلذك وه «معن :بيلك ةديسلا اهتباجأ
 اس ةقيرط حابصلا لوأ يف ءرملل مهظاقيإ
 ركذأ ينتإ لب ودا را با ركل ل يك كير
 ارجف فصتلاو ةثلاثلا ةعاسلا دنع امور يف ةرم انوظقيأ مهنأ
 مل راطملا ىلإ انيهذ املو «ةعبارلا ةعاسلا يف معطملا يف راطنإلا
 رقم يف ديجلاف .هلك كلذ عمو .ةنماثلا ةعاسلا يف الإ المع رداغنا
 يف نارودو فل نود ةرشابم كتهجو ىلإ كنولصوي مهنأ وه رجلا
 .عافاصألا فلتخم

 الاغ كلذ دعبو اما

 ؛نارودلاو فللا نم ريثكلا اهذعسي ناك دقف ءايروتكف تدهنت
 نير :لاعفتاب لوقت ببلك ةديسلا تضمو .ملاعلا ةيؤر دير يهف
 اطيربلا لجرلا «ريثملا رهظملا اذ لجرلا كلذ نيفرعت ؟يتزيزع اي
 :إ .نوكي نم ٌتفشتكا دقل .هلوح هلك طغللا رودي يذلا كلذ
 كنأ كش ال .فورعملا ةلاحرلا ؛يل نتقورك تربور

 روصلا نم ديدعلا تأر دف تناك ذإ نألا ايروتكف ثركذت «معن
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 يف حالا تربور ريما ناك .رهشأ ةتس وحت لبق فحصلا يف
 وراز نيذلا ل نم ًادحاو ناك .ةيلخادلا

 ناتسدرك نم ةلوهجملا قطانملا يف لاج دق ناكو ءاسال اوأرو تبا
 اپ یک کک لا .ىرغملا

 ةياعدلاب يحوب ام تربور ريسلا كولس يف ناك نئلو .يكذ قيشر
 نالا يرون تركذتو .كلذ هل ري هيجو بیس هل ناک دقف تاذلا

 هيف تار دقف ؟هتيصخش ىلع تربور ريسلا بتك لضفت اهنإ اهسغنل
 !ةًاشاقنم» ةماعلا هيمسي ام

 افص دق وجلا ناك .يلاتلا موبلا حابص يف ةبترم ةيادبلا تناك
 لمألا ةييخ نم ءيشب رعشن ايروتكف تلظ دقو «تقرشأ دق سمشلاو
 نأ ًاططخم ناك دقف كلذ عمو .سلپارط نم لب زق مل اهل

 ىلإ ةرداغملا نوكت نل اميف «ءادغلا تقو ةرهاقلا ىلإ
 ىلع اهرودقمب نوكيس كلذلو «يلالا مويلا حابص يف الإ دادغب
 رهظلا دعب ام ةرتف يف رصم نم ًاتيش ىرت نأ لقألا

 مويغلا تطغ ام ناعرس نكلو ءرحبلا قوف
 «بءاثتت يهو اهدعقم يف ايروتكف تددمتف قرزألا رحبلا رظنم
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 تناك .مونلا يف طخ دق تربور ريسلا ناك اهمامأو
 تظحالو ءرخآلاو نيحلا نيب ًازتهم مامألل ىنحنا يذلا هسأر نع
 ةمروتم ةرثب هل نأ -ةدقاحلا ةعنملا نم ءيشب- ايروتكف

 .ربضنلا ىلع ًابصع ناك دقف ةقيقحلا كلب اهعاتمتسا ببسامأ .هقنع
 وه اهف ءًافعضو ةيناسنإ رثكأ ودبي ميظعلا لجرلا لعج كلذ نال امبر
 .ةريغصلا دسجلا تاجاعزإلا ةضرع ...سانلا نم هريغ نع فلتخي ال

 اق ايروتكف ترکفو .هرفس قافرب ةرعش ديف هباب
 ؟هسقن ني

 كورك نجر كاد :تلاق
 يأ قرص نيعيطتست ال كنأ فرعأ
 ةياطيربلا ةيلاملا

 «ناتنمالاب (هففنل لام ًالصأ اهعم نكي مل يتلا) ايروتكف تسحأ

 سيل :بيلك ةديسلا تلاقف «لجخلا نم يشب اهناتما نع ترثعو
 رالودلاب انرفس نإو يعم ًادج دج ةفيطل ٍتنك دقل .ًادبأ ءيشب اذه
 نیست ةا « نشك ةديسلا ا ال ةا اله هي لك لمجي

 ةرازو تاميلعت ببسب انه لاومأ
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 كلذلو ءًاضيأ تامارهالل باهذلا ىلع ًامامت
 ؟كبساني كلذ ناك نإ ...ًاعم ابهذت نأ اهيلع تحردفا

 تلاق اذكهو .ملاعلا ىرتس اهنأ املاط ايروتكف بساني ءيش لك
 .ةريشابم نآلا ارداغتا لضفالا نم ءنإ ًانسح :بيلك

 نأ مرو .ًامامت ةعتمم تامارهألا دنع رصعلا ةرتف تناك
 هذهب عتمتستس تناك اهنأ الإ :ًامومع لافطألا بحت تناك ايروتكف

 لافطألاف ؛نيقوجوم نشتيك ةديسلا الفط نكي مل ول رثكأ ةلحرلا
 رظانملا ةيؤر اهنم فدهلا نوكي ةهزث

 هنأ ول ًارثك تنمت .ةبئاثم ريرسلا ىلع اهسفت ايروتكف تمر
 يلاعأ ىلإ رفسلا اميرو...عوبسأ ةدمل ةرهاقلا يف ثوكملا تعاطتسا
 ةيطغتل نيعنصتس اذامو“ :ةلئاق هاردزاب اهسفن تلأس اهتكلو .ليتلا
 اهرقس نيمأتل تلخدت دق ةزجعم نأ يفكي الأ ."؟يتاتق اي كتاقفت
 نيلعفتس اذامو“ :يعقاو يلخاد ترص اهلاس ؟لباقم نود دادغب ىلإ

 نكلو .'؟تاهبنج ةعضب الإ كييج يف سيلو دادغب يف كلوزن دتع
 .ًالمع اهل دجي نأ دراودإل يغينب ذإ اناج لاؤسلا اذه تن ايروتكف
 .؟قلقلا اذاملف .اهسفنن ًالمع يه دجتس اهنإف عطتسي مل اذإو

 مل .عطاسلا سمشلا هوض امهرهب نأ دعب ءودهب اهينيع تقلغأ
 "لدا" :ثحاص .اهتفرغ باب ىلع يخت عرق توص ىلع تضهن
 بابلا ىلإ ةفرغلا تعطقو ريرسلا نع تضهن اباوج دجت مل املو
 هيلي يذلا بابلا ىلع لب ءاهباب ىلع نكت مل ةقرطلا نكلو .هتحتفو

 لل



 برهم ال يئاللا تافيضملا كتئوأ نم ىرخأ ٌةدحاو تناك .رمملا يف
 تربور ربا ةفرغ باب عرقت «بترم يزو دوسأ رعش تاذ «نهنم
 لاقو اهباب نم ايروتكف هيف تلطأ يذلا تولا يف بابلا حتف دقو
 ؟رمالا ام :سعان جعزنم توصب

 كجاعزإ ىلع ًادج ةفسآ يننإ :معان توصب ةفيضملا تمدمت
 ؟ناريطلا ةكرش بتكم ىلإ ينأن نأ كل له نكلو ؛تربور ريس اي
 ةريغص ةيضق درجم رمألا .رمملا اذه نم باوبأ ةثالث دعب ىلع هنإ
 دادغب ىلإ ًادغ انتلحر صحت

 .نآلا ساعت لقأ تحبصأ دقو ءاهتقرغ ىلإ ايروتكف تيحسنا
 نأ يأ ؛دعب فصتلاو ةعبارلا زواجتت مل اهتدجوف اهتعاس ىلإ ترظن
 جورخلا تررق .بيلك ةديسلا اهجاتحت نأ لبق ًافصنو ةعاس اهمامأ
 .لقألا ىلع ًدوقن جاتحي ال يشملاف :ةرهاقلا يف يشملاو

 قاض هنأ ترعش يذلا اهماذح تدتراو اهني نم تحلصأ
 مث ؛(امهيف ًامرو تامارهألا ىلإ ةلحرلا تببس دقف) اهيمدف ىلع

 .قدتفلل ةريبكلا ةعاقلا هاجتاب رمملا يف تشمو ةفرغلا نم تجرح
 هاب ىلع تقلُع يذلا ناربطلا طوطخ بتكم تربع باوبأ ةثالث دعبو
 ريسلا هتم جرخو بابلا حتفنا همامأ ربعت يه اميفو «كلذ دكؤت ةحولا

 رو اهمامأ ىضمو نیتوطخ يف اهزواجت ثيحب ًاعرسم تربور

 .ام ءيش نم جعزنم هنأ ايروتكفل لټځو «هفلخ رطب

 اج امدنع ءيشلا ضعب ركعم جازم يف بيلك ةديسلا تناك
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 ا يف ايرونكف
 لماكل ةعتمألا روجأ تعفد يننأ نظأ تنك دقل .زتوج ةسنآ اي يتعتمأ
 اغلا ىلإ ةعتمألا نحش روجأ ناك هتعفد ام نأ ودي نكلو «ةلحرلا
 يتقاطب نإ .ةيقارعلا ةيوجلا طوطخلا نتم ىلع ًادغ رفاسنس .بسحف
 له .ةعتمألا نزو يف ةدايزلا يطغت ال اهتكلو «ةلحرلا لماك يطغن
 ىلإ رطضأ دف يئ ؟كلذك ًاقح رمألا ناك نإ يرنث يبعذت نأ كل

 .رخآ يحايس كبش فرص

 نزو يف ةدايزلا نآشب ةقلق يننإ :تلاق .ةسداسلا

 يف عطتست ملو .كلذ نع راسقسالا ىلع ايوتكت تقود
 يف ًاريخأ هتدجو مث هرخآلا طوطخلا بتكم ىلع روثعلا

 ًابكم ناكو «ةعاقلا نم رخآلا بناجلا يف ءديعبلا رخآلا رمملا
 مدحت الو ًريغص ناك رخآلا بتكملا نأ تضرتفا دقو .ًامخض
 بلك ةديسلا فواخم نأ نيت دقو .رهلا دعب ام ةحارتسا لالخ الإ

 ةديسلا جعزأ ام وهو ءاهناكم يف تناك ةعشألا زو
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 نماثلا لصفلا

 عفت ندنل ةنيدم يف بئاكملل عمجم نم سماخلا باطلا يف
 بتكملا فلخ سلاجلا لجرلا ناك .نوفومارغلل الاهلاف ةكرش بتاكم

 لاقو ةعامسلا عفرف فتاهلا سرج نرو ءداصتقالا يف ًاينتكأإ
 .نوفومارغلل الاهلاف ةكرش :ةفطاعلا نم ولخي ئداه توصب

 ؟انه زردناس له -

 ؟رهن يأ ؟رهنلا بحاص زردناس -

 .اهرثأ اندنقف دقل .ش .| صوصخب .ةلجد رهن

 «ديدج نم ئداهلا توصلا ملكت مث «تمص ةظحل ثداس
 ؟حيحص لكشب هلق ام ُثعمس يئارثأ :ةيساق ةيذالوف ةربنب نكلو.

 .ليش انآ رثا اندقف دلل

 فيك ...كنم اد ةزيطع ةطلق هذه .ءانسأ مدع ال
 ؟كلذ ثدح
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 دقف «لبق نم كلذب كتربخأ .ةحصملا كلت ىلإ ثّلخد دقل

 .ةيلمعل عضخت اهتخأ تناك

 ؟كلذ دعبو معن

 قدنف ىلإ .ش .أ ةدوع انعقوت دقو .ديج لكشب ةيلمعلا تضم
 اهنكلر ...اهحانج زجح ىلع ثقبأ دق تناك ذإ «دیدج نم يوفاس
 مل اهنأ ًاامث نيدكأتم انكو ةحصملا ىلع ةباقر انيقبأ دقو ادعت مل
 .كانه لازث ام اهنأ انضرتلا ؛اهرداغن

 .؟الانه تسيل يهو

 ةرايس يف ءةحصملا ترداغ دق اهنأ -انوتل- انفشتكا دقل

 .ةيلمعلا بقعأ يذلا مويلا يف كلذو «فامسإ

 ؟كلذك سيلأ «ةدماع مكتعدخ

 فرعت مل اهنأب مسقأ نالا دعتسم يننكلو .كلذك رمألا ودبي
 انم ةثالث اهعبتي ناكر :تاطايتحالا لك انذخأ دقف ؛اهبفعتي ًادحأ نأ

 .؟فاعسإلا ةرايس اهذخأ نبأ .تارربملا كنع عد

 .ةعماجلا ىفشتسم ىلإ

 ؟ىفشتسملا يف كل اولاق اذامو

 نأ كش ال .ةضرمم ةقفرب تلا دق ةضيرم نإ اولاق
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 نأ دعب ةضرمملا تبهذ نيأ نوردي الو ليش انآ تناك ةضرمملا
 .ةضيرملا تلخدأ

 ؟ةضيرملا نع اذامو

 .ريدختلا تحت تناك دقف ؛ًائيش فرعت ال ةضيرملا

 «ةضرمم يزب ةعماجلا ىفشتسم نم ليش انآ تجرخ دقف نذإ -
 .؟ناكم يأ يف نآلا ثناك اميرو

 .يوفاس قدنف ىلإ ثداع نإ نكلو «معن

 .يوفاسلا ىلإ دوعت نل اهنإ :ًالئاق رخآلا هعطاق
 ؟ىرخألا قدانفلا يف ثحبن له

 | مكلوصو ةيناكمإ يف كأ يننكلو «معن -
 لف مام حقو انآ

 ؟الاحلا هذه يف ىرخأ تاميلعت نم له -

 اوشن .امهربغو نوتسكوفو ءرفود يف ...ئناوملا يف اوشنف -
 دادغب ىلإ تازوجحلا لك يف اوققد ًاصوصخو ؛ةيوجلا طوطخلا يف
 كلذلو «هسفن اهمساب زمجحُت نل ةقاطبلا نإ .نيمداقلا نيعربسألا يف
 .اهرمع عم مهرامعأ براقتت نمم نيرفاسملا عيمج يف اوققد

 .اهذخال تداع امير :قدنفلا يف لازت ام اهتعتمأ نكلو -

 الفخم ثنأ تنك امبر .لييقلا اذه نم فرصت ياب موقت نل -
 ؟ًنيش اه فرعت له .ةلفغملاب تسيل اهنكلو
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 اهنأ ودبي .ةحصملا يف ةصاخلا اهتضرممب لاصتا ىلع انإ
 يهو «لاناغروم ةحلصمل تاقفص دقعت سیراب يف .ش .أ نأ یر
 ثلاثلا يف نطولا ىلإ دوعتس .ش .أ نأ یرت يهو .رتير قدنف يف ميفن
 رهشلا نم نيرشعلاو

 .ًادحأ ربختل تناك ام «معن .ًائيش اهربخت مل .ش .ا نأ يأ

 .ديحولا انلمأ اهنإ .كلت ناريطلا تازوجح رمأ يف انل اوفقد
 ,ينلا ةديحولا ةقيرطلا وه ًاوج رفسلاو ...دادغب ىلإ باهذلل ةرطضم
 زردناس اي عمسأ ...ملا ف نمز يف اهلصوت نأ نكمي

 معن
 ةريخألا كتصرف هذه .ىرخأ لشف تالاح ديرأ ال

 همم
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 عساتلا لصفلا

 ةيئاطيربلا ةرافسلا يف لماعلا باشلا :ماهتفيرش ديسلا لفن
 تناك اميف ىلعألا ىلإ رظنو ىرخألا ىلإ هيمدق ىدحإ نم هلفث

 دقت ةريك يامر ةيوز تناك .دادب زاطم وحن ةهجتم ليت ةا
 ثوبا ةن

 .دقم نود ةأجف ةفصاعلا كلت
 انه طوبهلا اوعيطتسي ال

 ؟نذإ نولعفيس اذام :دلوراه هقيدص هلأس
 وجلا نأ تعمس .ةرصبلا ىلإ ناريطلا يف نرضميس مهنظأ

 كانه اص

 ؟كلذك سيلا «ةريك ةيصخش لابقتسا يف ثنأ -
 ٠ يعلاط ءوس هإ :ًالئاق رمذتب ىرخأ ةرم ماهتفيرش باشلا مدمد

 يف نوازل راشتسملاو «هلمعب قاحتلالا يف رخآت ديدجلا ريفسلاف
 هشارف يف ضبرم (ةيفرشلا نوؤشلل راشتسملا) سبارو ءارتلكنإ
 يف سيبو .ريطخ ٌدح ىلإ ةعفترم ةرارحو ةيدعم ازثولفنأب باصم
 لكل ايس يردأ ال ..يش لك لمحتأ يدرفمب اذ انأ اهو «نارهط
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 لاجملا يف نولماعلا ىتح .لجرلا اذه نآشب ةجضلاو لاعفنالا اذه
 «ملاعلا لوح ةلاوجلا كئلوأ نم دحاو هنإ .هنأشب نولعفتم ينمألا
 لثمب نوكي اذامل يردأ ال همجي ىلع ةيئاث نكامأ يف ًامود هارت
 «هصاصتخا يف زيبتلا ديدش هنأ ًاحضاو ودبي نكلو ءةيمهألا هذه
 تلصاو ام اذ ریت بضخ امبر .هل ةيغر یندآ يتلا نأ ينم بولطمو
 يللا تاييئرتلا يه ام يردأ ال .ةرصبلا ىلإ هتذخأو اهفيرط ةرئاطلا
 ةيوجلا ةوفلا لعجأ مأ ؟ةليللا راطفلاب هيلإ بهذأأ .اهؤارجإ يب نسحب
 ؟ادغ هرضحت ةيكلملا

 لبق دادغب ىلإ هلوصو ذنمف :ةيلوؤسملاو
 نأ هئاسؤر نم هاقلتي رخآ بينأت ناش نم نأب رعش دقو هرارمتساب

 .ةديج ةدعاو نوكت نأ اهل نكمي ناک

 :ماهنفيرش لاقو .ىرخأ ةرم امهقوف ةرئاطلا تردحنا
 ٠آ :لاعقتاب فاضأ مث ."طوبهلا يف ةبوعص ىرب رايطلا نأ حضاولا

 .طبهي هنظأ

 ءاهئاكم يف ءودهب تطمح دق ةرئاطلا تناك تاظحلب كلذ دعب
 .ةريبخلا ريغ هنبع ثظحال .رببكلا هفيض ةيحتل ًازهاج ماهنفيرش فقرو
 يذلا لجرلا ةيحتل مامألا ىلإ زفقي نأ لبق «ءيشلا ضعب ةليمج ةانف
 زئمشاب هسفنل ًالئاق ركفو .رياطتملا هئادرب ناصرفلا هبشب
 تربور ريسلا :ثفولا سفن يف هفبضل لوفي ناك اميف ”رخافتلل بيرغ
 .ةرافسلا نم «ماهنفيرش انأ ؟يل نتفورك

 يز هنا

 همالک يف :يشلا ضعب ًابضتقم ناك تربور ربسلا نأ ىأر
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 ضرعت ام دعب ًاموهفم كلذ ناك امير نكلو :ةحاقولاب يحوب داكي

 .طوبهلا ةيناكمإ نم دكاتلا نود ةئيدملا لوح نارودللا ءانع نم هل
 ةيوجلا لاوحألا هله نم ريثكلا اندهش دقل .ءيس موب :ماهنفيرش لاق

 ؟يديساي يلعبتت نأ كل له .كبتاقح تءاج دقل «هآ :ماعلا اذه
 .ةيهم اهلك تاین
 - تاظحلل - تننظ :ةرايسلاب راطملا نارداغي امهو ماهتفيرش لاق

 رايطلا نأ ديب مل .يديس اب رخآ راطم ىلإ باهذلل نورطضتس مكنأ
 .ةأجف ةيلمرلا ةفصاعلا هذه ترهظ دقل .طربهلا ىلع رداف

 نم ناك ؛لاقو هتيمهأ نع ًاريبعت هجادوأ تريور ريسلا خفن
 باشلا اهيأ كل دكؤأ ين .ًامامت ًايواسأم .ايواسأم نوکب نأ كلذ

 دما دو ةيبألا ةغلب جات ل تاكل أ را يجمانويذأ
 دو ےک ے ےس ص

 نإ !عجبتم سوواط نم .ءاردزاب هسفن ماهتفيرش بطاخ
 يتلا يه ةهفانلا مهلئاسم نأ نونظب ءالؤه ةعيفرلا ةلزنملا باحصأ
 كلذ بسا :مارتحاب لاق دقف يلاعلا هتوصب امأ "رودي ملاعلا لمجت
 .يديس اي ًاحيحص

 ؟دادقب ىلإ ريفسلا لصبس ىنم ملعت له “

 .يدبس اي -ةعب- دكؤم ءيش دجوب ال

 يتيؤر ذنم ...ذنم هرأ مل .هتيذر ينتئاف نإ فسألاب رعشأس
 ۱۹۳۸ ماع دنهلا يف هل

 CEE عم دع
 لا هلأسو «تماصلا مارتحالا رهظم ىلع ماهتفيرش ظفاح

 ؟كلذك سبلأ ءانه سيار نأ نظأ :تريور

 .ةيقرشلا نوؤشلل راشنسملا هنإ ؛يديس اب ىلب

 ةارأ نأ يئدعسيس ,رومألا نم ريثكلا فرعيو ريدق لجر هنإ

 ضيرم سيار نأ -يديس اي- ةقيقحلا :لاقو ماهنفيرش حنحتت
 باهتلا نم ةلاح هتباصأ .تلاح ةيقارمل ىفشتسملا ىلإ هوذخأ دقو

 ةدعملا ضارمأ نم -رديي امك ًاليلق أوسأ ةلاح ...ءاعمألاو ةدعملا
 ا

 باهتلا ؟ضرملا اذه ام :لاقو ةدحب تربور ربسلا

 ےس ےس ما لفت با ادوات ہت هس ی
 .يديس اي سما لوآ

 NT يج تربور بسلا بطق
 نإ : لاق .ءيشلا ضعب ًاقلق الجر ادغ ...ةطاسب رثكأ ًالجر ادغو
 .كلذل حانرم ريغ يننإ «معن ...لءاسنلا

 يثثإ :ثربور ريسلا لاقف «بداب ًاللاستم ماهنفيرش هبلإ رظن
 ؟نيرغ ليش تالاح نم ةلاح هذه نرکن نأ لمتحُب ناك نإ لءاسنأ

 ةرابسلا تبرتفاو .ةريحلا هئاصأ دقو نكاس ماهنفيرش دبسلا ينب
 افسلا هاجتاب راسيلا ىلإ تفطعتا مث ؛لصيف رسج نم .ةيئاطيربا

 | له :ةدحب لاقو مامألا ىلإ تربور ربسلا ىنحتا ةأجفو
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 .كانه يناوألا كلت ثيح ٠ بئاجلا ىلع «معن ؟ةظحلا

 كانه ناكر .تفقوتو نمبالا فيصرلا هاجتاب ةرايسلا تداهت
 .قيرابألاو يباوخلا عاونأ فلتخم هيف تموكت ةيراخفلا يناوألل لحم
 بحاص عم ثدحني ةبئبلا يوق ةماقلا ربصق يبوروأ لجر ةمث ناكو
 دقو .ةرايسلا بارتقا دنع رسجلا هاجتاب كرحت نأ ثبل امو «ناكدلا
 وأ ةرم هاقتلا نأ هل قبس يذلا يبسورك وه لجرلا نأ ماهئفيرش نظ
 .نيترم

 «تايراخفلا لحم ىلإ ىشمو ةرايسلا نم تربور ريسلا زفق
 بحاص عم ةيبرعلا ةغللاب ثيدح يف عرشو رارجلا ىدحإ ذخأ مث
 همهف ماهنفيرش عيطتسي نأ نم ربكأ ثيدحلا ةعرس تناك .لحملا
 ثيدحلا هفلكيو تادرفملا ةليلق ةثيطب -نآلا ىتح- تناك يتلا هتيبرعب
 .ًاميظع ًاتنع اهب

 حرشيو رشؤي وهو هيعارذ ادام مستبب لحملا بحاص ناك
 حرطب هنأ ادبو ؛ةيراخف ٍناوأ دعب تربور ريسلا كسمأو .باهساب
 ضعب لجرلا ىطعأو ٠ قيض مف اذ ام قيربإ راتخا ًاربخأو .اهنع ةلئسأ
 مهلإ .زيمم يليكشن بولسا :ًالئاق ةرايسلا ىلإ داعو ةيئدعملا دوقنلا
 يذلا لكشلا سفن اهل «نينسلا فالآ نم تايراخفلا هذه نوعنصب

 .اينيمرأ باضه ىدحإ يف ةينآل هتبأر

 ةحتفلا سسحتي ذخأو ةقيضلا قيربإلا ةهوف يف هعبصإ لخدأ

 .ًمامث ةيئادب ةعاص :رثأ نود ماهنفيرش لاقو .لخادلا نم

 تامولعملا نم ربثكلا طاقتلا كعسوب نإ ؟انه قيربإلا ينذأ ناكم ىرنأ
 .ةيمويلا ةايحلا يف ةطيسبلا ءابشألا ةظحالم نم ةيضيراتلا قئاقحلاو
 راخفلا هه نم ةعومجم يدل نإ

 .بلطو .ةيئاطيربلا ةرافسلا ةباوب تلخدو ةرايسلا تفطعنا

 ماهتفيرش عنمتسا دقو «ةرشابم هتفرغ ىلإ هذيخأ منب نأ تربور ربسلا

 -راخفلا ةينآ نع هترضاحم تهتنا دقو - تربور ريسلا نأ ةظحالمب
 اهلمحي نأ ماهتفيرش دمعت دقو .مامتها نود ةرايسلا يف اهكرت دق

 ريرس برق ةلواطلا ىلع - صرح لكب- اهعضيو يولعلا باطلا ىلإ
 تربور ريسلا يدپس اي ك

 .ينب اي ًارکش «هآ ؟اذام
 ررك نأ دعب ماهتفيرش هرداغ دقو :ادراش تربور رب

 باشلا رداغ امدنعو .ليلق دعب ازهاج نوكيس ءادغلا نأ هعماسم ىلع

 تناك يتلا ةريغصلا ةقرولا حتفو ةذفانلا ىلإ يرنه ريسلا بهذ ةقرغلا
 نارطس اهيف ناكو «توتسا یتح اهدنتم .راخفلا قيربإ قنع يف ةقلعم
 .باقث دوعب ةقرولا قرحأ مث ءةرم نم رثكأ نعمت امهأرق .ةباكلا نم
 داخ ىعدتسا كلذ دعبو

 .؟بئاقحلا نم كنعتمأ جرخأ له ؟يديس اي معن

 انه ...ماهنفيرش ديسلا ةيؤر ديرأ .نآلا

 له :لاقو «هبلع حولت ةيشخلا حمالم نم ءيشو ماهنفيرش ءاج
 ؟اطخ دجوي له ؟يديس اي اهميدقت عيطتسأ ةمدخ نم
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 ينثإ .يططخ ىلع ريبك ريغت ثدح دقل «ماهنفيرش ديس -
 ؟كلذك سيلا «كنامنك ىلع دامتعالا ًاعبط عيطتسأ

 ,يديس اي ديكأت لكب «هآ -

 لب ؛ةرم رخآ دادغب ىلإ تلج نأ ذنم ليوط ثقو رم دقلا
 الاف ةدوجوم قدانفلا نأ نأ .ًيلمع برحلا ذنم انه ىلإ ثآ مل ينإ
 ؟كلذك سيلا ءرهنلا نم رخآلا بئاجلا ىلع

 .ديشرلا عراش يف ؛يدیس اي ىلإ

 ؟ةلجد رهن ىلإ اهرهظو
 يمسرلا قدنفلا وهو ءاهربكأ وه لباب رصق قدنفو .معن -

 ُح
 ؟ویت قدنف ىعدي قدنف نع فرعت اذام -

 ءريديو «ديج هماعطف ؛كانه ىلإ نوبهذي سانلا نم
 ًامامت روهشم لجر هنإ .ویت سوكرام ىعدي ةعئار ةيصخش وذ لجر
 .دادغب يف

 .ماهنفيرش ديس اي كانه ةفرغ يل زجحت نأ كنم ديرأ

 رقم يف ميقت نل كنأ ...ينعتأ :ةكبترم ةيشخب ماهنفيرش لا
 .يدببس اب ساسألا اذه ىلع ةدعم اهلك رومألا نكلو ؟ةرافسلا

 .ءزاغلإ نكمي دع ام تربور ريسلا حاص

 .دصقأ مل يننإ .يديس اي ًاعبط ؛هآ
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 يف هموليس ام ًادحأ نأب روعش هباتني ناك .ماهنفيرش فقوت
 تاضوافملا ضعب يدل :ًالئاق ىضم تربور ريسلا نكلو .لبقتسملا
 نم ًاقالطلا منت نأ نكمي ال اهنأ تمهف دقو ؛ءيشلا ضعب ةساسحلا
 بغرأو هويت قدنف يف ةليللا ةفرغ يل زجحت نأ كنم ديرأ .ةرافسلا

 باهذلا ديرأ ال ينأ يأ .راظنألا فلي ال لكشب

 ةرهاقلا لصأ نأ ةغلابلا ةيمهألا نم .كلذك رمألا دعي مل -
 .ةنمآ ةلأسم كلذ نم رثكأ يئاغب نوكي نل .انه يلمع يهتنب املاح

 ههجوا حمال تريغ ةئجاقت ةماستبا تربور ريسلا مآ
 طباض ةمسب اهُهبشب ماهنفيرش ناك يتلا ةمسلا كلت هلع تحازأو

 كعم قفتأ :لاقو ًارهاظ لجرلا رحس حبصأ ةأجف .يسورب ببردت
 .ةيضقلا هذه يف- نكلو «ةداع يلغاشم نم نكي مل نأمألا نأ ىلع

 ريكفتلا يلع ينبني ام يه طقف ةيصخشلا يتمالس تسيل -تاذلاب
 مق كلذلو .ًاضيأ سالا نم ريثكلا ةمالس ينعت انه يتمالسف ...هيف
 ةرئاطلا نتم ىلع زجحلا رذعت ام اذإو .يل تاييئرتلا كلث ءارجإب
 يترداغم دعوم نيحي نأ ىلإ يتفرغ يف ىقبأس .ةيولوأ بلطب مدقتف
 .ةليللا

 ايسر :تريور ريسلا فاضأ ملكتي اف ماهنفيرش حتف امدنعو
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 .ماعط ىلإ جاتحأ نل ثيحب ءايرالم ىودع .ضيرم يننإ لق
 .كل لسرن نأ عيطتسن اننكلو -

 نع ةعاس نيرشعو عبرأ مايص نإ :ًالاق يرنه ريسلا هعطاق
 كلذ نم لوطأ تارتفل تعج دقل .يل ةبسنلاب ايش ينعي ال ماعطلا
 .كلل هلوقأ ام طقف عنصا .يتالحر ضعب يف

 ةنولءاستيو هثويحي ماهتفيرش ءالمز ءاج يلفسلا قياطلا يف
 ىلع سسجئو سئاسد ةصق اهنإ :مهئالؤاست ىلع ًايجم وه مدمدو
 نتفورك تربور ريسلا حجبت امامت مهفأ نأ عيطتسا ال .ريبك ىوتسم
 رياطتملا ءادرلا .ليثمتو عنصت درجم مأ ليصأ اذه هكولس له .يل
 نم ضعب ينربخأ دقل .رهاظملا كلت رخآ ىلإ ...ءايقشألا ةعبقو
 لكب ًالمف ماق دق -هسفنل ةياعدلا يف هتغلابم مغر- هنأ هبك اوؤرق
 تيل ...يردأ ال ينكلو .عاقصألا كلت لك ىلإ بهذو رومألا كلت
 «ةيسانملابو .رمألا اذه عم لماعتيل هضرم نم يفش دق سيار ساموت

 ؟نیرغ ليش ىعدي ءيشب متعمس له :ينومتركذ دقل

 ةمدختست امه ...ةيواميك ةدام هنإ :ًامهجتم هقيدص لاق
 .سكعلا رأ «نهجاوزأ لتقل تاجوزلا

 تادب دقف ؟روعذملا تمصلا نم ةلاح ىلإ ماهنفيرش فكنا
 سامو نأ ىلإ يل نئفورك راشأ دقل .ةهيركلا قئاقحلا ضعب هل حضتت

 نم يناعب نكي مل امبر هذب
 كلذ ىلإ فاضيو .خينرزلاب ممست نم لب ءءاعمألاو ةدعملا باهتلا
 هرارق ىدأ دقو ءرطخم يف وه هتايح نأ ىلإ راشأ تربور ريسلا نأ
 ىلإ ةيناطيربلا ةرافسلا خبطم يف ةرضحُم ةبرشأو ةمعطأ لوانت مدعب

1 

 عطتسي مل .قامعألا نم ماهنفيرش دنع ةيئاطيربلا ةهازنلا حور زه
 .هلك رمألا اذهل ىلعم لیخن



 رشاعلا لصفلا

 سفنتت يهو ًايباجيإ دادغب نع لوألا ايروتكف عابطنا نكي ملا
 ةضرع اهانذأ تناك وين قدنف ىتحو راطملا نمو .ًاقئاخ رفصا ًابارت

 ونجم رارصاي قعزت تارايسلا قاوبأ :دعاصتم رمتسم جيجضلا
 تاجاردلا قاوبأ كلذ قوفو «رفصت تارافصو «حيصت
 توص اهينأب ناك هلك عراشلا جيجض قوفو .ناذآلا ممت

 وشاب
 ملا ةيرانا
 ,روتكف تلصو اذكهو .ملكتي وهو رمتسملا عيفرلا بيلك ةديسلا
 موخو لو ةلاح يفاريت قت

 ةلجد هاجتاب ديشرلا عراش نم عرفتي ريغص قاقز كانه ناك
 كلذ دنعو .قدنفلا لخدم ىلإ يدؤت تاجرد ةدع كلذ دعبو
 داك ةضيرع ةماستبا وذ ةنمسلا ديدش باش امهنيحتل فقو لخدملا

 اذه نأ ايروتكف ترّدقو .ناضحألاب امهذحأ نأ (لقألا ىلع ايزاجم)

 ,سوكرام وه «قدنفلا بحاص هويت ىرحألاب وأ

 ثوصب اهقلطي ناك يثلا رماوألاب هبيحرت ثاملك تطلتخا
 ةرم انيفرش دق ٍثنأ اه :ةعتمألا نولقني اوناك نيذلا نيلامحلل ٍلاع
 يف اهنيعضت اذامل ...كعارذ لاب ام نكلو ...بيلك ةديساي ىرخأ
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 اذهب بئاقحلا اولمحت ال .ىقمحلا اهيأ) ...؟ةيبرغلا ةفاقللا هذه
 :يتزيزع اي نكلو ...(!فطعملا كلذ رجرجت ال !ءاييغأ !لكشلا
 طبت نل ةرئاطلا نأ تننظ دفل ؟موبلا اذه لثم يف مئلصو فيك

 اوج رفسلاو كايإ" :يسفنل تلقو «رودتو رودن تلظ دقف ؛أدبأ
 .كعم ةباش ٍثرضحأ دف اهو ؟ةلجعلا هذه لك اذامل ...”سوكرام اب
 دبسلا تاي مل اذامل ...دادغب يف ةديدج ةباش ةيؤر ًامود عئارلا نم
 يغني ءايه نكلو ...سمأ هئيجم ثعقوت دقل ؟كلابقتسال نوسيراه

 .روفلا ىلع انب
 يف راودلا نم ءيشب سحت يهو فق ايروتكف يه اه نآلاو

 ةلواطو «مخض يساحن ريرس اهبف سلكلا ءامب ةضيبم اهُتاردج فرغ
 ءزارطلا ةيروتكف ةميدق سبالم ةنازخو ءزارطلا ةثيدح ةيسنرف ةنيز
 .ةعضاوتملا اهتعتمأ يه اهو .ةجيهب ناولأ يذ شامقب نادجنم نايسركو

 رفصأ هجو وذ ًادج مره زوجعو ءاهيمدق دنع رقتسن
 دج فشانم عضي وهو اهل ئمويو اهييحي هيتنجو ىلع

 .مامحتسالل ءاملا اهل حسي نأ ديرت تناك نإ اهلأسير

 د ايرشت نأ

 ىلع ايروتكف تسلج ةيربأ ةماسنباب خيشلا بحسنا نيحو
 رعمت اميف «رابغلاب ًادبلم هتدجوف ءاهرعش ىلع اهفك تررمو ريرسلا

 بارثلا نأ تارف ةآرملا يف اهسفن ىلإ ترظن .هنول زبغاو اههجر
 تحتفو .بيرغ محم ينب نول ىلإ دوسألا نم اهرعش نول رب دق
 .ةلجد رهن ىلع لطت يتلا ةعساولا ةفرشلا ىلإ ترظنو ًاليلق ةراتسلا
 ءارفص ةمامغ یوس رهنلا نم هتيؤر نكمي ام كانه نكي مل نكلو
 ناكم نم هل اي :ةفيمع ةبأك اهتمهاد دقو اهسفنل ايروتكف تلاف .ةفيثك
 !هيرك



 Es“ سعع كوع
 .بيلك ةديسلا باب تقرط مث جردلا ةحارتسا تربعو تشه

 بيل ةديسلل ةلوطم ةديدع تامدخ ميدقت انه رمألا اهنم بلطنيسا
 .اهرهظم ةداعتساو اهسفن فيظتل يه غرفتت نأ لبق

 .ةليرط ةلوليق ثذخأو اهءادغ تلوانتو ثلستفا نأ دعبو
 .ناسحتساب ةلجد ىلإ ترظلو ةفرشلا ىلإ اهتفرغ نم ايرونكف تجرح
 ىلع رهظ ءارفصلا ةمامغلا لدبو «تشالت دق ةيلمرلا ةفصاعلا ثناك
 ةقيقر لالظ تيصتلا رهنلا فاو «نوللا تهاب فاص ءرض رهتلا
 ,ماظنلا امثود ةرثعبملا ثريبلاو ليخنلا راجشألا

 اهتم لفسأ ةقيدجلا نم تاوصأ ايروتكف عماسم ىلإ تهاتث
 كلث) بيلك ةديسلا تناك .اهتحت ترظنو ةفرششلا فرط ىلإ ثمدقتفا
 ارما ىلع -ةعرسب- تقرعت دق (بعتت ال يتلا ةملكتملا
 ءرملا داكي الو ةيوجلا ءاونألا نيترشب تعفس يثاللا ةوسنلا كنلوأ

 یری نأ هرملل نكميو ءاددحم ا

 ب او
 ,وغنال فقسأ خأ ةبا اهنإ ؛ ةقومرم ةعساو

 ؟اذام فقسأ -

 .ناأ امك رفنال فقسأ -
 ,صخشلا اذه لثم دجوي ال :ءاره :ىرخألا تلاق

 ةارملا جذومل ةأرملا هذه يف ثزيم دقف ؛اهنيج ايروتكف تبطق
 .نيفيزم ةفقاسأ ركذب عدختت ال يتلا ةيفيرلا ةيزيلكتإلا
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 "نإ - تنك امير :بايتراب بيلك ةديسلا تلاق
 .ًادج ةربدقو ةعئار ةاتف ديكأتلاب اهنكلو ...مسالا ركذت

 يف تاطخأ

 ااه :يأر ءادبإ ديرب ال نم بولسأب ىرخألا تلاق

 دقف ؛اهلاكمإ ردق ةارملا هذه نع دعبت نأ ايروتكف تررق
 رمألاب سيل تاديسلا نم عرتا اذه عانفال صصق عارتخا نأب ثرعش
 نانع اهسفنل ةقلطم ريرسلا ىلع تسلجو اهفرغ ىلإ ثداع .لهسلا
 هلأ امامت ةقلاو يهو هريث قدنف يف ميقث اهنإ .نهارلا اهعضوب لمأتلا
 تاهينج ةعبرأ ىوس اهنزوحب كلتمت ال يهو ؛صيخرلا قدنفلاب سيل

 تسيلو «دمب هنمث عقدت مل امس ءادغ تلوانت دقو انش
 :دادغب ىلإ رفسلا روجأ تناك دقق ؛هنمث عفد ىلع ةريجم

 .تلضوو «ةقفصلا تلمتكا دقو ٠ هتضرع ام يه
 أ ةنبا نم ةقرتحملا ةيلعرلا بيلك ةديسلا
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 بلك ةديسلا نأ يف لمالا نم ءيشب ايروتكف تاست .ةيش لك يهني
 ةعقد لكش ىلع اهتامدخ ءاهتا ةبسانمب ةيده اهحنم ىلع ترصأ امیر
 «ةلمتحم ريغ ةركف اهرابتعاب ددرتب ةركفلا نع تلخت اهنكلو «ةيدقت
 لاملل ةشام ةجاح يف ايروتكف نأ ًادبأ بيلك ةديسلا فرعت ال دففا

 روثعلا" :ًاروف بارجلا اهءاج ؟نذإ ايروتكف هلعفتس يذلا ام
 اهنأ -جاعزتالا نم ءيشب- تكردأ ذئدنعو ."عيطلاب دراودإ ىلع
 دادقي ...و ةراودإ وه هقرعت ام لك .دراودإ ةلئاع مسا دبا فرمت ال



 نأ دراودإ ىلع يغبنيو :ًاروف دراودإ ىلع روثعلا اهيلع يغبني نذإ
 .ًاضيأ ًاروف ...لمع ىلع اهل رثعي

 ريتركسك دادخب ىلإ ءاج هنکلو :دراردإ ةلئاع مسا فرعت ال اهنإ
 وذو مهم لجرلا اذه نأ ضرتفُيو :نوبئار رونكدلا ىعدي صخشلا
 مٹ اهرعش تطشمو اهتبز ايروتكف تحلصأ انكهو .قومرم زكرم

 .تامولعملا نع نحب جردلا ثلزن
 قدنفلا ةلاص ربعي :ةضيرعلا ةماسنبالا وذ «سوكرام ناك

 برشنل يعم مودقلا يف كيأر ام .زنوج ةسنآلا .آ :ًالئاق اهايحف

 ؟يئزيزع اب اعم ياشلا
 ةيناجملا ةفايضلا ضراعت ال يتلا يهو) ةداعسب ايروتكف تقفاو

 :تامولعملا نع اهثحب تأدبو «فصقملا يف ةلواط ىلع اسلج .(ادبأ
 ؟هوتل دادغب ىلإ ءاج نوبئار روتكدلا ىعدي ًاصخش فرعت له

 لکو «دادغب يف نم لک فرعا انآ :حرمب ريت سوكرام باجأ

 يدل نإ !هآ .حيحص كل هلوفأ ام نإ .سوكرام نوفرعي دادغب يف نم
 .ءاقدصألا نم ريثكلا ربثكلا

 ؟نوبئار رونكدلا فرعت له .كلذ نم ةفئاو انأ -

 ةرقلا دئاق قدنفلا يف دنع لزن يضاملا عوبسألا يف
 اهبأ" ؛يل لاق دقو .هلك طسوألا قرشلا ةدايف ىلوتي يذلا ةبوجلا
 نم نيش فقخت مل تنأو ۰۱۹٤ ماع ذنم كرأ مل «سوكرام يفشلا
 ًاريثك هبحأ .ًادج عئار لجر هنإ ."!كئزو
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 ؟ًاضيأ عئار وهأ ؟نوبلار روتکدلا نع اذامو -

 تلج يتلا كلت !مسا نم هل اي ...بيلك نوتليماه ةديسلا كلت -
 بحا يننكلو ناكيرمألا بحأ تإ ؟كلذك سيلا :ةيكيرمأ ءاهعم
 يئي امدنع ًاريثك برشي هنإ ؟زرماس ديسلا نيفرعت له .رثكأ زيلكنإلا
 !ةلصاوتم مايأ ةلالث مانبل بهذي ثيحب دادغب ىلإ

 .يندعاست نأ كوجرا -

 دعاسأ يننإ :كدعاسأس عيطلاب :لاقو ًاشوهدم سوكرام ادب
 ةحيرشا احلا يف دّطإسو ...نيديرت اذام يلوق .يئافدصأ ًامود
 جيرارفلا نيلضفت مأ «بييزلاو زرألا عم شبح كيد مأ «ةزيمم محل

 ةحاقولا نم ءيشب تفاضأ مث «”ةريغص جيرارف ديرأ ال" :تلاق
 روتكدلا .نوبئار روتكدلا اذه ىلع ررثملا ديرأ ...لقألا ىلع نآلا

 .هل ريتركس عم ...عم .دادغب ىلإ هوتا لصو دقل

 .ربت يف ميقي ال هنإ ؛يردأ ال
 سیل وبن قدنف يف میقب ال نم لك نأ ىلإ ةحضاو ةراشإلا ثناك

 قدانف دجوت نكلو :ةلئاق ايروتكف تلا :سوكرامل ةبسنلاب دوجو هل
 ؟صاخ تیپ هل ناك امير وأ ؟ىرخأ

 پاتم لام رشف نیا قاف ادجوو رشف ل
 ويت لثم تسيل اهنکلو «ۀدبج قدانف يهو

 نكلو هوين قدنفك سيل اهنأ ةقئاو انأ :ةلئاف ايروتكف هتنأمط

 ,ز قدنفو
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 .ةيعمج ريدي هنإ ؟اهنم يأ يف ميقي نوبئار روتكدلا ناك نإ فرعت الأ
 .بتكلاو ةفاثلب ةقالع اذ ًائيش ...

 .هجاتحت ام اهن :لاقو ةفاقثلا ركذل ةيدجلا ديدش سوكرام ادغ
 ؛ةعئار رومأ ...ىقيسومو نف .ةفاثلا نم ربثكل ايدل نوكي نأ بجي
 ..نامكلا ىلع فزعُت يتلا تانانوسلا بحأ -ًايصخش- انأ .ًادج ةعئار

 .ًادج ةليوط نكت مل نإ

 ىلع ةصاخو ؛ءيبش لك ىلع هقئاوت يرونكذ تناك نيح يفو
 .ةريخألا هترابع نأ ثأر .اهفده نم ادبأ برتقت ال اهنأ ثكرد

 بج يليق یوا او تج لن سازد عب ديس
 سيلا يعسب اهركذ هعم ثيدحلا نكلو ءةايحلل ةيلوفطلا هتسامحب
 لك ناك دق ؛ةلثلا ىلإ اهدوقي برد ىلع روثملل «بئاجعلا دالب يف
 !سوكرام ...ىلوألا هقالطنا ةطقن ىلإ يهتني عوضوم

 برق تفقوو ةيجراخلا ةبطصملا ىلإ تجرخو ةنيزح تضهلا
 اهفلخ نم ًاتوص تعمس نأ تثبل ام مث رهنلا ىلإ رظنت اهجايس
 نأ نظأ .ًافطعم يدترتو يبهذت نأ لضفألا نم نكلو ءأوفع :لوقي
 دنع ًاريثك دربي هنكلو ءارتلكنإ نم ةمداق كنوك ًايفيص كل ودبي وجلا
 .بورغلا

 عم ملكتت ايروتكف اهتأر يتلا ةيزيلكتإلا ةأرملا يه كلن تناك
 .ةدانعم تناك ول امك شخ شجأ اهترص ناك .ليلق لبق ببلك ةديسلا
 ًاطعم يدئرت تناك ءاهيف حايصلا ميدت ٍدبص بالك بيرد ىلع
 .اهينبكر ىلع ةيناطب عضتو ورفلا نم

 باحسنالا كشو ىلع تناكو «*
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 رملا اهل تلاق ذإ «حلفت مل اهاياوت نكلو «ةعرسب
 رت ويدراك ةديسلا انأ .يسفنب
 .بيلك ةديسلا ؟اهمسا ام

 كفزعأ نأ يغبني.
 .ةديسلا عم ٍتلصو كنأ نظأ شتي

 .حيحص اذه ممن

 وغنال فقسأ خأ ةنبا كنأ يتلزبخأ دفل -

 تاسو اهلوق ايروثكف تعمجتسا
 !؟كلذ ثلاق اقحوأ :يمالا

 بجعلا نم بسائملا ردقلا

 ؟مسالا يف تأطخأ دف نوكت نأ نكميأ -

 لكشب انتامسأ ضعب ظفحل نويكيرمألا ليمب“ :ايروتكف تلاق
 لجترت يهو تلاق مث ."وغنال مسا ًاليلق هبشي مسالا نكلو .ئطاخ
 .راغتال فقسأ وه يمه نإ :ةهرسب

 !؟راغنال -

 ةرمعتسملا فقسأ هنإ ؛ئداهلا طيحملا ليبخرأ يف ...معن
 .عيطلاب كانه

 تاجرد ثالث اهنوص ةربن تخ دقو شتتبرت
 ؟ةرمعتسملا فقسأ ٠آ :لقألا ىلع ةينرص

 ًامامت ةلهاج تناك شتيرت ةديسلا ناف ايروتكف تعقوت امكو
 رسفي اذه" :ةلئاق شتتيرت ةديسلا ثفاضأ .ثارمعتسملا ةفقاسأب
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 ةبسنلاب عئار لكشب رمألا رضفي ذه ناب رخفب ايروتكف تركفو ؛"رمالا

 !ةظحللا يحو نم ةلجترم تناك ةبذك ىلإ

 مراقب ال يذلا فيطللا دولا كلذب شتيرت ةديسلا تلاس
 .؟انه تنأ نيلعفت اذامو :ًاعيبط ًالوضف هفلخ يفخي يذلاو

 قئاقد ةدعل هعم تئدحت باش نع حبا" :ليف نم اباوج نإ
 نأ ايروتكفل نكمي ًاباوج نوكي داكي ال اندنل يف ةماع ةقيدح يف

 كاف امو ةفيحصلا يف هلارق يذلا عطقملا كلذ ترت .هب بيجت
 ؟ يمعب قحتلأس يثنإ : شتبرت ةديسلل تلا مث هيلع ءانب بيلك ةديسلل

 .زثوج توفسنواب روتكدلا
 .؟نذإ تنأ يه كلف .هآ-

 ؟عقوم ديدحت» نم اهنكمشل ًاحضاو شتنيرت ةديسلا رورس ادب
 نهذلا دراش هنأ مغر !عئار ليئض لجر نم هل اي :تفاضأو ءایروتکف
 رضاحي هتعمس دق هتم ةعفوتم ةلأسم دورشلا نأ نظأ كلذ عمو .ًاليلق

 مهفأ مل يننأ مغر ...ةعئار ةرضاحم تناك .ندنل يف ةيضاملا ةنسلا

 هنظأو «نيعوبسأ وحن لبق دادغب نم رم دقل ؛معن .اهبف ليق امم افرح
 .قحال تقو يف هب نفحتليس تابنف ىلإ راشأ

 ىلإ -اهتئاكمو اهتيوه نآلا تخسر دقو- ايرونكف تعراس

انه نوبئار روتكدلا ناك نإ نيملعت له :لاؤس حرط
 .؟دادب يف 

 دهعملا يف ةرضاحم ءاقلإ هنم اوبلط مهنلأ .هرنل ءاج دقل

 دا ...«ةيلودلا تاقالعلاو ةرخألا» نع ةرضاحم :مداقلا سيمخلا موب

 لواح املك .يبأر ٍثدرأ نإ ءاره هلك اذهو .ليبقلا اذه نم ًاعوضوم

 ل

 مم مهيب مرق تنازل امل اقا نيب بيرعلا وبلا
 ةينيصلاو ةيبرعلا ىلإ ريبسكش ةمجرتو ىفيسوملاو رعشلا اذه لك
 ؟هلك اذه ةدئاف ام .كلذ رخآ ىلإ ...ةيسردنهلاو

 ؟مهقب نبأ نيفرعت له

 .فحنملا برق هلمع رقم نكلو «يلبابلا رصقلا قدنف يف هنأ
 ةو تیما رر ضقت ضا
 باقرلاو تاراظتلاو ةضيرعلا ليوارسلا

 .ةطيسب ةفرعم هريئركس فرعأ يننإ

 لضفأ وهو «فيطل باش هنإ .ةراودإ ؟دمسا ام ...معت ههآ
 ءالب ىلب هنأ تعمس .ایراترکسلا لمعك يئاسن لمع يف رح ذأ نم
 «ميسو باش هنإ .لمعلا وه لمعلاف كلذ عمو «برحلا يف ًانسح
 انه تاينفلا كنلوأ ىلع ةمعن هدوجو نأ يل ليخيو

 .«نوتيزلا نصغ» :تلاقو ةرمدم ةريغ زخوب ايروتكف ترعش
 اک

 عراش عورف دحأ يف «يئالا رسجلا فطعنم دعب كانه

 ةديسلا لاح فيك نكلو .ساحنلا قرس نع ديعب ريغ ...ديشرلا
 اهتحص نأ تعمس ؟ًيبرق ينأتس له ؟توفسنواب

 اهديرت يتلا تامولعملا ىلع ايروتكف تلصح نأ دعب نكلو
 ترظن .ةعزتخملا صصقلا نم ديزملاب ةفزاجملا يف ةيغار دعت مل
 ظاقيإي تدعو دقل !يهلإ اي «هآ :ثفتهو اهمصعم يف ةعاسلا ىلإ

 ؟ةئيس تناك
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 ريضحتلا يف اهتدعاسمو فصتلاو ةسداسلا ةعاسلا يف بيلك ةديسلا
 .ةعرسب بهذأ نأ يلع .ةلحرلل

 ةعاسلا تلدبتسا دق ايررتكف نأ مضر ؛ًاماعت ًاحيحص رذعلا ناك
 ةيويحب جردلا ىلع ةدعاص تعره .ةعباسلا

 تاداج ثا نصف ١ يف ًادغ دراودإ ىرتس اهنأ ذإ ءةمات
 عمو ...ةيبذاجلا نع نكي ام دعبأ نهنأب يحوي اذه !باقرلا تاخستم
 باقر ًداقتناو ةظحالم لقأ لاجرلا نأب قلقب ايروتكف تركف كلذ

 ةصاخ ةيانع نيلوي يثاللا تالهكلا تايزيلكنإلا ءاسنلا نم ةخستملا
 !شتنيرت ةديسلا لاثمأ نم ةماعلا ةفاظنلل

 ةعاسلاب فصنلاو ةسداسلا

 ةقرغ يف ةركبم ةبجو ايروتكف تلوانتو ءًاعيرس ءاسملا رم
 هيف لفت مل ًاعوضوم كرت مل يلا بيلك ةديلا عم ماعطل
 يف ام ًاموي اهترايزل باهذلا ىلع ايروتكف تثح دقو .ليصفتلاب
 يردي ال ءرملا نال ةيانعب ناونعلا ايروتكف تبتك دقو ...كوكرك
 ةيلامشلا دادغب ةطحم ىلإ بيلك ةديسلا تقفار مث «(مابألا هب ينأت ام
 .اهتروصقم يف حايئراب اهسولج ىلع تنامطاو

 بياع ةديسلا تمرو :ةييثكةيلاع تاحيبصي راطقلا كرحم رده
 ةسنآ اي ةطيسب ىركذ درجم هذه" :ةلئاق ايرونكف يدب نيب فلغمب
 يركش صلاخ عم اهيلبقت نأ وجرأو ءًادج ةديعسلا انتقفرل زنوج
 'ينافرعو

 نام فلللا يل هايم داق اله :حرف تو ايرونكف كلا
 .بيلك ةديس اي كفرط

 ءاطبي كرحت مث «ةريخأو ةعبار ملأ ةحيص راطقلا كرحم ردصأ
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 ىلإ ةدئاع ةطحملا نم ةرجأ ةرايس ايروتكف تلقتساو .ةطحملا جراخ
 ىرخأ ةليسوب ةدوعلا ةيفيك نع ةركف ىندأ اهيدل نكت مل ذإ «قدنفلا
 ىلإ تعره وبت قدنفل اهتدوع ىدلو .هلأست نأ نكمي نم فرعت ملو
 هلاد تدجوف ةفهلب فلغملا ثحتفو يرلعلا قباطلا يف اهتنرغ
 .ةيئاسنلا نوليانلا براوج نم ًاجوز

 ذهب نتتفت نأ -ىرخأ ةيسانم ةيأ يف ايروتكف ناش نم ناك
 ءاهمارش كلمث ال ةملس ًامود ثوليانلا براوج تناك دقف ؛ةيدهلا
 تناك دقل .ًايدفن ًاغلبم ىنمتت تناك -ثاذلاب ةظحللا هذه يف- اهنكلو

 يف ركفت مل ثيحب نيرخآلا رعاشم مارتحاو ةفرلا نم بيلك ةديسلا
 اهباق لك نم تنمت ايروتكف نكلو «ريئاند ةسمح ةنف نم ةقرو اهئاطعإ
 ةرلا نم ردقلا اذه ىلع بيلك ةديسلا نكت مل ولا

 طفتل اهريرس ىلإ توأ .دراودإ عم نوكتس ًادغ «لاح لك ىلع
 اک اهنأب ةملاح :قئاقد سمح لالخ قيمع تابس يف
 نأب اهب قاحللا نم هتعنم تاراظن عضت اتق نكلو «تاراطملا دحأ يف
 ءطبب كرحتت ةرئاطلا تأدب امنيب هقنع نم ماكحاي هب تكسمأ

 هراودإ رظ
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 "يكس سوم وس

 رشع يداحلا لصفلا

 تدترا نأ دعبو :جیهب سمشم حابص ىلع ایروتکف تظفيتسا

 ىلع تارف ثرظن .اهتفرغل ةضيرعلا ةقرشلا ىلإ تجرخ اهسبالم
 بيشألا هرعشو اههاجتاب هرهظو ًاسلاج ًالجر ةبيرقلا تافرشلا ىدحإ

 ءارمسلا هتبقر ىلإ ًالوزن دعمت ةيرئاد تالصخ لكش ىلع ليوط
 نم ساسحإب- ايروتكف تكردأ هسأر لجرلا رادأ امدنعو .ةرمحملا

 د
 لإ قدحي كانه سلجي وه اه كلذ عمو .قدنف يف ال ةرافسلا يف

 ًايزقم اراظنم هيدل نأ تظحال اهنإ لب .ديدشلا زبكرتلا نم ءيشب ةلجد

 نم ناك امبر هنأ ايروتكف ثأر كلذلو ؛هبناجب يسركلا ىلع هعضو

 اهتساردو رويطلا ةيقارم ةاوه

 يف ويت سوكرامب تقتلاف يلفسلا باطلا ىلإ ايروتكف تلزن
 انه يل نتفورك ربسلا نوفيضتسن مكنأ ىرأ :هل تلاقو اهقيرط

 .ًادج فيلل ...فيلعل لجر هلإ .معن هآ -
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 دی ةقرعم رنا -
 سس ةليل انه ىلإ هرضحأ دقل .اهيق هارأ ةرم لوأ هله ءال -

 لجر ماهتفيرش ديسلاو .ةيناطيربلا ةرافسلا يف لماعلا ماهتفيرش ديسلا
 .ةفرعملا قح ره هفرعأ ااو ءًاضيأ ًادج فيل

 ةمئ ناك نإ -راطفإلا لواننل ةبهاذ يهو- ايروتكف تلاش
 لجرلا اهل ادب دقف هأدج ًافيطل سوكرام هربثعي ال دحاو
 .هفطاوع يف ًادج اب

 .زلا ئصغ» نع ثحبلا ةمهم ايروتكف تادب راطقإلا دعب
 بعاصم نع انيش فرعت نكن مل اهنإف .ندنل لهأ نم اهرابتعابو
 ثحبلا ةمهم تأدب ىتح دادغبك ةئبدم يف ددحم ناكم ىلع روثعلا
 اهلدي نأ هنم تبلطو اهجورخ دنع ةيناث سوكرامب تقتلا دقف .كلت

 ءايألب يلم ممت دج زرت

 روسقوربلاو ؟ةيقرعت له ..ًالم ركيب هراشتبر ديسلا ؛دادغب نم
 ..هتجوزو رياتنكام ديسلاو «زئوج توفسنواب روتكدلاو «نامشلاک
 يف دوجوم وه امع ينثوربخي مهو :قدنفلا ىلإ نوناي مهعيمج
 اديب دج رن نونل يه «فتلا

 ؟هيلإ لصأ فيكو فحتملا وه نيأ -

 .ةليوط ةفاسم يهو ...ديشرلا عراش لوط ىلع نيريست
 عراش نيربعت امك لصيف رسج ىلإ يضفي يذلا عطافنلا نيربعتد
 ؟كونيلا عراش نيفرعت له ...كونبلا

 د



 ابد فرعأ الا

 تسر اه مپ نتا موس
 را نر ديس نم ياسا .كنيمي ىلإ كانه فحتملا نيدجتو
 ةفيطل هتجوزو .ًادج فيطل لجر وهو انه يزيلكنإ راشتسم وهف

 .برحلا لالخ لقنلا مسق يف فيرع ةبترب انه ىلإ هاج ءاضيأ ًادج

 .ًادج ًادج ةفيطل اهنإ هآ

 دير يثكلو ؛ًديدحت فحتملا ىلإ باعذلا اقح ديرأ ال انأ
 .«نوتيزلا نصغ» ىعدُي دان وأ ةيعمج ...ناكم ىلع روثعلا

 .يل ًاسيضخ هب نوقف مهو دج
 .ةليللا كتلواط ىلإ هتم ًاضعب

 بهذتل هنم تجن مث ؛”كنم ريبك فلل اذه" :ايروتكف هل تلاق
 ىلع ال راسيلا ىلع يربس :ةبهاذ يهو اهل لاقف :ديشرلا عراش ىلإ
 لضنألا نم ؛ليوط قيرط هنكلو .نيمبلا

 نصغ» عقب نبأ ةرجألا تارايس وقئاس فرعي لهو

 ؟«نوتيزلا
 الاش :مهل نيلوقت ثنأ !ناكم يأ نوفرعي ال مهنإ ؛ال -

 .كافتبم يلصت نأ ىلإ

 .ةلاحلا هذه يف يشمأ نأ لضفألا نم -
 .فقون «ةرشابم أمي

 فلتخت دادغب تناك .ًالامش تفطعناو ديشرلا عراش تاصو
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 ظنكم ريك عراش .اهنع اهتهذ يف تناك يتلا ةركفلا نع بلك
 عئاضبو «نوحباصتي سانأو ؛ةدشب اهقاوبأ قلطت تارابسو «سانلاب
 .ةضماغ ةيقرش لاكشأ نم ام .تالحملا تاهجاو يف عيبلل ةيبوروأ
 ةفاسم نيب رفحلا هؤلمت ينس ريغ -اهيمدق ثحت- فيصرلا ناكو
 .ىرخأو

 ًاديعب ةعئاض ةيرغ اهنأب -ةأجف - تسحأ دقو اهفيرط تعبات
 ًاريخأو .ىضوفلا الإ دجوي ال «رفسلل قيرب انه دجوي ال اهنطو نع
 .اهرسأ دقو .يشملا يف ثرمتساو هتربعف لصيف رسج ىلإ ثلصو
 ؛تالحملا ثاهجاو يف ءايشألل بيرغلا جيزملا كلذ -اهنع مغرد
 نانسلا نوجعمو «ةيفوصلا مهسبالمو لافطألا ةيذحأ انه دجوت ذإ
 نيجاتفو يناوأو ةيوديلا ةيئابرهكلا حيياصملاو :ليمجتلا داومو
 نم عون أدب .دحاو ديعص ىلع اعم ةضورعم اهلكو ...نالسروبلا
 ملاعلا ءاحنأ لك نم ةينآلا عئاضبلاب نانتقا ءاهيلع رطيسي ناتفالا
 .عونتم عمتجمل ةعونتملا ةيبرغلا تاجاحلا يبلتلا

 اهل اديو ««نوتيزلا نصغ» دجت مل اهنكلو فحتملا تدجو
 بيرغلا نم نأ -ندنل يف اهقيرط ىلع رولغا ىلع ةداعما يهود

 :ةيبرعلا فرعت نكت ملف .هلأست نأ عيطتست نت دجوب ال نأ
 ًاجيورت ةيزيلكنإلاب اهرملك نيذلا تالحملا باحصأ نم كتلوأو
 نصغا ىلإ قيرطلا نع مهتلأس امدنع ةهئاث هرجوب اهولباق مهعئاضبلا
 .«نوتيزلا



 نكلو «ةيزيلكنإ ابك اهتهجاو يف تضرع ةبتكم ىلإ تلخد
 سارلا زهو نيفتكلا عفرب لإ لباقي مل «نوتيزلا نصغ نع اهلاؤس
 اهدعب .ناكملا اذه نع ًائيش نوفرعي ال مهنا ًافسؤم ناكو ءًفسأت
 قرطو ةقطقط تاوصأ «عراشلا يف يشمت يهود اهينذأ ىلإ تهانت
 ةديسلا لوق تركذتو ءةءاضإلا ليلق ليوط قاقز ىلإ تلطاف يوق
 وه اه .ساحنلا قوس نم بيرق نوتيزلا نصغا نإ شتتيرت ريدراك
 :ساحنلا قوس -لقالا ىلع- نذإ

 ةثالث لالخ ًامامث نونيزلا نصف» تيسثو ءايرونكذ هلخد
 بيياثألا ...ساحتلا قوس اهنتف دقت .كلذ تلت يثلا ةعاسلا عابرأ
 «ةعيدبلا ةعنصلاو :بئاذلا ندعملاو ؛ماحّللا ضارغأل راثل ةفذاقلا
 ىلع طقف ةدانعملا ةيئدنللا كلثل تفشكت اير ةباثمب تماج اهلك
 ىلع قوسلا يف تلوجت .عيبلا ضارغأل ةسدكملا ةزهاجلا عئاضبلا
 لیخلا جورس ثيح ىلإ ينتل رخآلا هبناج نم تجرخ مث هىده ريغ
 ةيبوروألا عئاضبلا بستكت انه .ةينطقلا ةرسألا ةيطغأو «ةملقملا
 حبصت فوقسملا قاقزلل ةدرابلا ةمتعلا يفف .ًامامت ًافلتخم ًارهظم
 رايا ءارو ام ءاج يش زيمت يتلا ةيرغلا ةفصلا ةعاضبلا هل

 ةيهاز ناولأب ةنولملا ةينطقلا سبالملا نم ماوكأ .ًردانو ًييرغ ًانيش
 .اهيلإرظانلا رسن ةحرف

 -اقح- يه هله .ديعس ملح يف تناکول امك ايروتكف تشم
 اذه بطرلا فوقسملا قوسلا ملاع يف فطمنم لك يف .ملاعلا ةيؤر
 نوسلجي ؛نيطابخلل قاقز ...ًادبأ هعقوتي نكي مل ٌةيش ةرملا لباقي
 لاجر اهيدتري ةقينأ تالدبل روص مهفلخو بايثلا نوزردب مهو
 شامق نم ةفوفلم باوثأ .ةصيخر يلحو تاعاس عم .نويبوروأ
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 .هريغو لمخملا
 «ةقفشلا ربثت ناولألا ةتهاب تارتس «ةلمعتسملا ةصيخرلا ةيبروألا

 نيحلا نيبو .يلصالا اهلكش تدقف ىتح تمم ةليوط تايردصو
 يضفت تاحتف حملت داكن رخآلاو
 دنر

 چرا ر رک یا نح قررت كان: یک كلو
 ةعبرملا تاحسفلا فات يف نييرعم ثرسلجي راجل نم ديقعلار
 .مهنبكاكد مامأ ةريغصلا

 هل حسفت اهلعجف هتقاط نم رثكأ لح رامح اهفلخ نم ءاج
 اميفو .ةيلاع ثوبي نيب جّرعت فوقسم ريغ ًاقيض ًاقاقز لخدتو لاجملا
 ءاهتيغب ىلإ -ةفدصلا ضحمب- ثدنها قاقزلا كلذ يف يشمت تناك
 ةعبرم ةحاب ىلإ قاقزلا يف تاحتفلا ىدحإ لالخ نم ترظن دقف

 فرطلا يفو «ةريغص
 *يس صجلا نم روفصع اهبناجيو ««نوتبزلا نصغ» اهيلع بك ةريبك
 .لكشلا بيرغ ًانصغ هراقنم يف لمحي رظنما

 دجتل بابلا تلخد مث ءةحابلا روبعل -حرفب- ايروتكف تعرسأ
 ؛تالجملاو بتكلاب نيام تالواط اهيف ءاضإلا ةليلق ةفرغ يف اهسفنا
 .ةيتكمب بقا ةقرفلا تدب فول لع بكا نم ديزل لا فطصا امين
 كانهر انه تفطصا يتلا يساركلا نم ددع دوجو الول بنكلا عيبا

 ةرذحا م ةباش ايروتكف ىلإ ثءاج ةمتعلا نمو
 ةأفطل «كتدعاس عيطتسأ اذامب

 ةحتقنم ةئداه ةعساو ثاحاب ىلإ

 ةحول هقوف تقلع باب ناك ةحابلا نم

 ًاصيمقو ًاكيمس ًابطق ًالاطنب يدنر تناك .ايروتكف اهيلإ ثرظن



 .ةيقرلا قوف ًاريصق حبصبل هصق مت دوسأ اهرعش ناكو ؛ًاياقترب

 ؟انه نوبئار روتكدلا له ...اذهأ ...اذهأ :ايروتكف تلاق

 !نآلا ىتح دراودإ ةلئاع مسا فرعت ال نأ نونجلل ربثملا نم
 .معن :ةاتفلا تلاق .طقف دراودإ هتمسأ شتنيرت ويدراك ةديسلا ىتح
 .ًاعئار كلذ نوكيس ؟انيلإ مامضنالاب نيبغرت له

 ؟ةاجر نوبئار روتكدلا ةبؤر عيطتسأ له ...يثنإ ...امبر -

 يدل نإ .هجعز ال نحن :تلاقو ةبقتم ةماستبا ةباشلا تمسعنبا
 اهنمث .ةرامشسالا نيعقوت كلذ دعبو «ءيش لك كل حرشأسو ةرامتسا
 .ءاجر ناراثيد

 -دعب- ةقثاو تسل :نيرانيدلا ركذ اهلاه دقو ايروتكف تلاق
 وأ ...نوبئار روتكدلا ةيؤرب بغرأ .مكيلإ مامضنالا ىلع يمزع نم

 .ريتركسلا ةلباقم يفكت .هريتركس

 ءاقدصأ انلك نحن .ءيش لك كل حرشأس «كل حرشأس انأ
 ةيوبرت ابك أرفن ...لبقتسملا لجأ نم ءاقدصأ ءعم ءاقدصأ انه
 .ضعب ىلع انضعب راعشألا دشنن ...ًادج ةعئار

 .نوبئار روتكدلا ريئركس :حضاوو ٍلاع توصب ايروتكف تلاق
 .هنع لأسأ ناب ًاديدحت يئاصوأ دقلا

 .موبلا سيل :تلافو دئاعملا دكتلا نم ا ةاتفلا هجو بستكا
 .حرشأ انآ
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 نوبئار روتكدلا سيلا ؟ادوجوم سيلا ؟مويلا سيل اذامل -

 .هجعزت ال انكلو «يولعلا قباطلا يف ...انه هنإ ىلب -

E n aا  
 يدنعو ارتلكتإ نم يرتل ل:

 .ايصخش هل E قور روتكدلل الج جهم امر
 يشكلو «هجاعزإ ىلع ةفسآ يننإ !روفلا ىلع هيلإ ينيذحخأت نأ ىجري
 !روقلا ىلع :عوضوملا يهنتل تفاضأ مث ."هيؤرل ةرطضم

 اهب تدع مث :ةفرغلا ةريخؤم ىلإ
 انهو .ةحابلا ىلع لطي رمم ربع اهتداقو ءأجرد
 .لخدا :ًالئاق لجر توص لخخادلا نم ءاجف :هتقرطو باوبألا

 تدار ارو تقلا ترادتسا
 دحأ مامأ

 ةديس اهنإ :ةلئاق لوخدلاب ايروتكفل تراشأو بابلاةاتفلا تحتف
 .كتيؤرل تءاج ارتاکنإ نم

 مخض بتكم فلخ نم اهتيحتل لجر ضهنو .ايروتكف تاخد
 نم نيتسلا وحن يف رظنملا بيهم ًالهك ًالجر ناك .قاروألا هيطغن
 فلطللاو ةيناسنإلا تناكو ؛ضيبأ رعشو سوقم ٍلاع نيبج اذ هرمع
 نأ يحرسم جرخم ناش نم ناكو .هتيصخش صاوخ زربأ رحسلاو
 نم لماعلا ؛ةيرشبلل مهظعلا بحملا رود -ددرت نود- هيلإ دنسي
 اهلجا

 كوثل نج دقل :لاقو ةدودمم ديو ةئفاد ةماسنباب ايروتكف ايح

 ؟قرشلل ىلوألا كئرايز يهأ .نذإ ارتلكنإ نم
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 كيارب ينيربخت نأ دب ال ...نآلا هب كيأر نع لءاسنأل ينإ -
 نم يناعأ يننإ ؟لبق نم كتلباقم يل قبس له «رگنال نآلاو .امًاموب
 .كمسا ينيطعت مل تنأو «ديدش رظن رصق

 .دراودإل ةقيدص يننكلو «ينفرعت ال أ

 يف كنأ دراودإ فرعي لهو .عئار اذه .دراردإل ةقيدص
 ؟دادغب

 .دعب فرعي مل -
 .دوعي امدنع هل ةراس ةأجئافم هله وكت -

 طقسأ نم توصب ايروتكف تلاق

 لاح ةرصبلا يف دراودإ ؛معن -
 يتلا بتكلا قيداتص ضعب مالتسالا
 كلل لحال .اهيلع صيلختلا عطتسن ملف كرامجلا يف ًادج ةجعزم
 نلو رومألا كلت لثم يف عراب دراودإو ؛كانه يصخشلا روضحلاب الإ
 اريك دراودإ رٌدفأ يننإ .رمألا نم يهتني ىنح لاب هل أدهي

 ةراودإ حدمل ةجاحب يشأ ال نكلو :لاقو هينيعب شمر مث
 .يئانف اي كعماسم ىلع

 نم دوعبس ىتم ...ىنم :نهاو ثوصب ايروتكف ثلأس
 ةةرصبلا

 زجني نأ لبق يناي نل .نآلا هديدحت عيطتسأ ال ام اذه -
 .دلبلا اذه يف ًاريثك رومألا لاجعتسا ءرملا عيطتسي الو ...هتمهم

 .هتدوع هرجمب كب لصني هلعجأسو نيميقن نبأ ينيربخأ
 .لءاسنأ

 ؟انه ام لمعب مايقلا يمسوب ناك نإ ...نإ لءاستأ تنك

 .ًاعبط كعسوب «معت .هرّدأ ام اذه :ةرارحب نوبئار روثكدلا لاق
 لوصحلا انثكمي يذلا نوعلا لك ىلإ «نيلماعلا لك ىلإ ةجاحب اننإ
 : ةصاخو هيلع
 كلذ عمو .هلعف يغني امم ريثكلا ابدل نكلو امامت عئار لکشب
 .نيثالث ...ًاعوطتم ًادعاسم نيثالث نآلا تدل نإ .نوسمحتم سانلاف
 ينوكت نأ نكميف لعفلاب ةداج تنك ام اذإو !ةسامحلا وديدش مهلكو
 اال ةبسنلاب ًادج ةت

 :تلاقف اروثكف عماسم ىلع ايم اعوقو ؛عوطتم» ةملك تعقو
 .رجاب ٌةفيظو -عقاولا يف- تدرأ دقل

 نإ .بعصأ ةلأسم هذه !«آ :لاقو نوبئار هجو ىلع ةبیخلا تدب
 لصحن ام عم لاح امامت فاك رهو ءًدج ٌريغص رجأب لماعلا انكالب
 .ةيعوطت ةدعاسم نم هيلع

 ةفيظو ىلع لرصحلاب الإ يلاملا يعضو حمسي ال" :ثلاق
 .ةريدق لازتخا ةعباط يننإ :لجخ يأ نود تفاضأ مث .”رجأب

 نيقشن كنإ .ةزيزعلا يئانف اب ةريدف كنأ قئاو انأ
 نإ ىتح نكلو .لاومألا صقن ةيضق يه انتيضق نكلو هريبعتلا حمص

 د



 CE سعع كوع
 تاقرأ يف انيدعاست نأ لمآ يننإف رخآ ناكم يف ةفيظو ىلع تصح
 نوشيعي يتلا ةصاخلا مهلامعأ مهل انعم نيلماعلا مظعم .كغارف
 ومسيو ةسامحلا ربلب ارم انل كئدعاسم نيدجتس كلأ نثار انأ .اهنم

 بورحلا لكلو ملاعلا يف ةيشحولا لكل ةياهن عضو نم دب ال .حورلاب

 ةكرتشم ةيضرأ وه ًاعيمج هجاتحت ام نإ .كوكشلاو مهفلا ءوسو
 ناكم ال ...حورلا مئاظع ...رعشلا ؛نفلا ءاماردلا .اهبلع عمتجت
 .ةريغصلا داقحألاو ةيهاركلل كانه

 اهل ءافدصأ ثركذتو ."معئ ...ن" :بايتراب ايروتكف تلاف
 «بابسألا هفنأ ىلع اداقحأ اهلك مهنایح ثدبو نينانفو نيلثمم اوناك
 .دفل.:ًالئاق نوبثار روتكدلا,ىيغم .ةيهاركلا نوكن ام.دشأك ةيهاركو

 «ةقلتخم ةغل نيعبرأ ىلإ «فيص ةليل فصتنم ملح# ةيحرسم انمجرت
 نولعفتإو كرتيجتلي بايا نسيوفلخماةحرمجم) نيعبرأ نأ. يآ

 ةدئاق ال .رسلا وه اذه ...بايشلا .دحاو عار يبدأ لمعب ًاعيمج
 لوقعلا رجحتتو وسقت نأ درجمبف ؟بابشلا نم الإ يدنع ىجرت
 مهيلع يغبني نم مه بابشلا ءمعن .تاق دق تقولا نوكي حاورألاو
 .يلفسلا قباطلا يف كتلبقتسا ينل ةائفلا كلت -ًالثم- يذخ .دحرتلا
 امكلإ .دحاو رمع نم يهو تلأ ٍتنك امبرو «قشمد نم ةيروس اهنإ
 امأ :كرتشم ءيش امكنيب نوكي نل ذإ :ةيداعلا لاوحألا يف ايقتلت نل

 ثايكرثلاو تايقارعلا نم امكربغ عم امكنإف «نوتيزلا نصغ» يف انه
 نكضعب بحيو ؛ًاعيمج نیان تابنابإلاو تايرصملار تانمرالاو

 نكلكو «ىقبسوملاو مالفالا نشفانثو «بنكلا سفن نآرقنر
 اذه ...ةفلتخم رظن تاهجوو راكفأ لدابتب نلعفنتو ءايشأ نفشنكت
 .ملاعلا لاح هيلع نوكي نأ يغبني ام
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 لابي ناك نوبئار روتكدلا نأب رمشت نأ ًالإ ايروتكف كلمت مل
 بحبس يفتلث يتلا ةرقانملا رصانعنا هذه لك نأب هضارتفاو هلؤافت يف
 امهادحإ حت مل نيرئاكر يهف ؛ةرورشلاب ًاضعب اهضعب
 الإ يدؤت نل امهترشع ةدايز ناب ةعسقم تناك دقو ءأدبأ ىرخالا

 .امهنيب ةيهاركلا ةدايز ىلإ

 عم ةعرسب مجسني رهف ٠ عئار دراودإ نإ :ثربثار روتكدلا لاق
 ,صاخ لكشب ًادج نامجسنم نيرئاكو وهو ؛عيمجلا

 اهتيهارك ةدح تدادژار "؟ًافح“ :دوربي ايروتكف تلاق
 .نيرئاكل

 سج قوعام اتن اكواب وهو نتا لاق

 ! يأ اهبلع ودبت نأ نود اهبلإ ترظن ةاثفلا نكلو ءام
 اهفرعت ال ةغلب اعم ةفهلب ناثدحتت ناناتفلا تناك .ايروتكف فرعت

 تشم .اهيلإ نارظنت ئيتماص انيقبو انتكس تلصو امدنعو ءابروتکف
 نأ ىلع ةجراخ يهو اهسفن ثربجأو ؛بابلا ىلإ ةهجنم امهئربعو
 مادر" :بدأب نيرئاكل لوقت

 ءطبب تشمو «ديشرلا عراش ىلإ قاقزلا نم اهقيرط تش
 نأ ثلواح .اهلوح سائلا دوشح ىرث ال داكت يهو قدنفلا ىلإ ةدئاع
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 كلذو (دادغب يف ةسلفمك) ةصاخلا اهتحمب ريكفتلا نع اهلقع لغت
 «نوتیزلا نصغ» ةبيكرت لمجمو نوبثار روتكدلا ىلع اهربكفت زيكرتب
 ارم ائيش رمالا اذه يف ناب ةركف ندنل يف دراودإ یدل تناك دقلا
 داكت ال ؟هسفن هنر 1 مأ ؟نوبئار روتكدلا ؟بيرملا وه ام
 ًادحاو اهل ادب دقف بیرم ًائيش نوبئار روتكدلا يف نأ قدصت ايروتكف
 ملاعلا ةيؤر ىلع نورصي نيذلا نيلّْثضُملا نيسمحتملا كئلوأ نم

 .عقاولا نع رظنلا فرصب صاخلا يلاثملا مهبولسأب

 يف دج ًاضماغ ناك دق ؟بيرم ةملكب دراودإ هانع يذلا ام
 روتكدلا نوكي نأ نكميأ .رخآلا وه يردي نكي مل امبرو .ةطقنلا هذه
 يهو «ًابفن اهسأر ايروتكف تّره ؟ام عون نم ًاريبك ًالاحم نربثار
 ديكأتلاب هبولسأ ريغت دفل .ئدهملا هيولسأ رحس نم اهونل ةجراخلا
 بتار عفد ةركف تحرط امدنع (ظحالب داكي ال فيفخ لكشب ولو)ا
 .رجأ نود هل سانلا لمع لضفي هنأ حضاولا نم اهل

 .ةميلس ةرطف ىلع لدي ًايعيبط ًارمأ كلذ يف تأر ايروتكف نكلو
 سفت رعشم نأ -لاثملا ليس ىلع- زتلوهتيرغ ديسلا ناش نم ناك دقلا
 .رمألا اذه يف نوبلار روتكدلا روعش
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 رشع يناثلا لصفلا

 عب اهامدق تمرو دقو ویت قدنف ىلإ ابروتکف تلصو
 ةيبشعلا ةبطصملا ىلع سلجي وهو ةسامحب سوكرام اهبيحيل ءيشلا
 طساوأ يف ليحت لجر عم ثدحتيو رهتلا ىلع لطن يثلا ةيجراخلا
 يلاعت :ًالئاق اهل سوكرام فته .ءيشلا ضعب ةيلاب ابايث يدتري هرمع
 زنوج ةسنألا ...نيكاد ديسلا ىلع كفّرعأ .زنوج ةسنآ اي انعم يسلجاو
 ؟نيبرشت اذام «يتزيزع اي نآلاو .ارتلكنإ نم

 مث «درابلا نوميللا ريصع نم ًاسأك دير اهنإ ايروتكف تلاق
 نم ءيشب يل لهو :(ةيذغم ةدام قتسفلا نأ ركذتن يهو) تفاضأ
 ؟ةيذللا قيسفلا كلذ

 لافو .ةيبرعلاب رمألا ىطعأ مث .*! يهلإ اب ؟قتسفلا نيبحنأ" :لاق
 .ًاضيأ نومبل ربصع برشبس هنإ -نيزح ثوصب- نيكاد ديسلا

 ةديسلا يهاه «هآ ايس مهتءاج دقو سوكرام حاص
 تیر وبدراك

 رحلا كيلع ودي :ايروتكف ةبطاخم تلاق
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 .ةنيدملا ةيؤرل لوجتأ تنك دقل

 جردلا دعصو ةينبلا يوق ةماقلا ربصق لجر ءاج كلذ دعب
 ٠ يبسورك نتباكلا هنأ ىلع ايروتكفل همدقيو هرودب سرکرام هييحبلا
 ؟كرنل تاج له :ًالئاق اهلأس دقو

 .سمالاب

 .لبق نم انه كرأ مل يننأب ركفأ تنك -

 سيلأ ؛لامجلاو فطللا ةغلاب اهنإ :جاهتباب سوكرام لاق
 اهل ميقأس .انه انعم ايروتكف ةسئآلا نوكت نأ علا

 ؟جیرارف هيف مدقتو :لمأب ايروتكف تلاق

 رايفاكلااميرو ؛ماعطلا يذل نم كلذ ربغو ...معن معن -
 ةصلصلا عم ةلجد كمس ...كمسلا نم ًادج اذيذل ًاقبط انيدل نإ مث
 ؛يتيب يف ةعبتملا ةقيرطلا ىلع ّرشحملا يشبحلا كيدلاو .رطفلاو

 تنك اذإ- وأ اوه امك ىوشُي كلذ لکو ...تاراهبلاو بیزلاو زرالاب
 .؛ةيرطو ًادج ةريبك ةحيرش «محللا نم ةحيرش لوانت كنكمي -نيبضرت
 .يسفنب اهيلع فرشأ فوسو

 ًاعئار كلذ نوكيس ؛نهاو توصب ايروتكف تلاف

 نإ تلءاستو .ديدش عرجي رعشت بياطألا كلت فصو اهلمج
 كلاذك رمألا ناك نإو :ةلفحلا كلت ةماقإ -ًافح- يوني سوكرام ناك
 .؟اهميقيس شف
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 ىلإ بهذ كن :يبسورك نئباكلل شننبرت ةديسلا تلاق
 .ةرصبلا

 هقوف فرش ىلإ رظن مث ."سمألاب تدع دقل" : يبسورك اهباجأ
 ؟ةضيرعلا ةعبقلاو ةييرغلا سبالملا بحاص لجرلا كاذ نم :لاقو

 ,يزيزع اي يل نتفورك تربور ريسلا اذه :سوكرام هباجأ
 لجر هنإ .سمأ ةليل ةيناطيربلا ةرافسلا نم ماهنفيرش ديسلا هرضحأ
 روهظ ىلع ىراحصلا بوجي .ًامامث قومرم ةلاحرو ءًادج فيطلا
 ريطخو ًادج جعزم اذه ةايحلا طم نإ ...لابجلا قلستيو «لامجلا
 .ًايصخش ةايحلا هذه لثم بحأل تنك ام .ًادج

 دقل ؟نذإ وه اذه «هآ :يبسورك

 .مودقلا يف انعم ةرئاطلا يف ناك دقل :ايروتكف

 اهنكلو .اهيلإ لي اذكه وأ :مامتهاب اهبلإ نيلجرلا الك رظن
 تقي بجسم ًاذج عجب هنآ :ةلاق تافرأ

 .اذكم اهلك ةلئاعلا .المبس يف هنمع فرعأ ثنك :شتتيرت ةديسلا
 .كلذب حجبت الإ نوكلمي ال مهنكلو ٠أ

 حاصلا ذنم كانه سلاج هن :ءابسالا نم ءيشب يررتكف تقلع
 نيش لعفي ال

 يأ وانت عيطتسي ال هنإ ؛هئدعم ببسي كلذ :سوكرام
 م اعط
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 اميف ؛ءودهب بهذ مث نوميللا ريصع سأك نيكاد ديسلا لمكأ
 نيكاد ىلإ شتنيرت ةديسلا ترظنو .هتفرغ ىلإ ًاضيأ يبسورك بهذ
 دفل ...ًادبأ حجني مل !نيكسم نم هلاي :تلاقو ًادعتبم يضمي وهو

 .هتفيظو ىلع -داكلاب- یقبا

 فيطل لجر هتكلو :هفطاوعب يخسلا سوكرام ديسلا لاق

 ىلإ ناكم نم عكستب ؛فيعض صخش هنإ !اه :شتيرت ةديسلا

 يزيلكنإ درجم .ةابحلا ةهجاوم يف ةيدجالو «هيدل مزع ال ...رخآ
 .كسامتو ربات لک دقفو قرشلا ىلإ ینا رخآ

 ىلإ تدعصو هتفايض ىلع سوكرام ديسلا ايروتكف
 عب يف طرختل ريرسلا ىلع تددمتو اهءاذح تعزت ثيح ءاهتفرغ

 اليلق وبرت يتلا تاهبنجلا نم اهيدل يقب ام نأ تأر :يد
 اهماعطو اهتماقإ لباقم ًالصأ سوكرام قح نم تحبصأ

 ةيذغتلا ةلكشم لح اهتكمأ امير ةيخسلا هتعيبط ببسبو «قدتفلا يف
 ىلع لماك لكشب شيعت نأ تعاطتسا نإ ةمداقلا ةليلقلا مايألا لالخ
 قئاقرو نوتيزلاو قتسفلا ضعب اهعم مهتلت نأ نكمي يتلا ثاريصعلا
 فشك سوكرام اهل مدقي نأ لبق تقولا نم يضميس مك .اطاطبلا
 .فرعت مل ؟عوفدم ريغ فشكلا كلذ ءاقي حمسيس مكو ءاهباسح
 نأ اهيلع .هلمع حلاصمل هبأب ال يذلا لجرلا كلذ نكي مل هنأ ثأر

 قيرطلا فرعتس فيك نكلو ٠ عبطلاب هيف ميقت صخرأ ناكم ىلع رثعت
 .المع اهسفنل دجت نأ اهيلع ؟ناكملا كلذ لثم ىلع روثعلا ىلإ
 اهلديل لأسن اهاسع نم ؟لمع بلطب ءرملا مدفتب نبأ نكلو .ةعرسبو

 ل

 رشح نأ ءرملا تاردقل لتاق وه مك ؟لمع ىلع روثعلا ةيفيك ىلع
 !اهرارسأو اهبيلاسأ فرعي ال ةبيرغ ةئيدم يف -ًايلمع سلفم وهو-
 ربدت ىلع ةرداق اهنا ةقثلاب -اهتداعك- ایروتکف ترعش دقف كلذ عمو
 .دلبلا ةفرعم نم ليلقب اهرمأ

 لمع ىلع لصحت وأ لاملا ضعب ىلع لصحت نأ اهل يغبني
 يف ةمدخلا ديرب بتكم يف عباوط نصل «لافطأ ةباعر .لمع يأ
 مثي فوسو ءاهدالب لصتك ىلإ اهتولسري فرسف ًالإو ...معطم
 ةيناث دراودإ ةيؤر عيطتست نلو ءارتلكنإ ىلإ اهليحرت

 .ريكفتلا اهبعتأ دقو ايروتكف تفغأ دحلا اذه دنع

 يهو- رثأتت نل اهنأ تررقو تاعاس ةدع دعب

 ىلع ًافنص كرتت مل ثيح معطملا ىلإ تلزن اذكهو «للبلاب
 ترعش كلذ نم تغرف امدنعو «هنم تلكأ لإ ةعونملا مامطلا
 اهنكلو ؛ىربك ةسيرف تعلتبا ةمخض ىعفأب هبشأ اهنأب -ام اه

 .قلقلا نم ةدئاف ال :ةلئاق اهسفن عم تركفو .دبكألا طاشنلاب ترعش
 امير وأ ؛ديدج رهظ امبرف ءدغلا یتح ءيش لك كرئأس .نآلا دعب
 .دراودإ داع امير وأ «ءيش يف ترکف

 نم ةبيرفلا ةبطصملا ىلإ تجرخ مونلا ىلإ بهذت نأ لبقو
 ءاتش وج دادغب يف نيميقملا ىلإ ةبسنلاب ناك وجلا نأ امبو ءرهنلا

 يف مداح ءانتساب رخآ ٌدحأ ةيجراخلا ةبطصملا ىلع نكي ملف يبطق
 «هنم لفسأ ءاملا ىلإ اقدحم جايسلا ىلع ًيحنم كتي ناك قدنفلا
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 ايررتكف ترهظ امدنع بنذلاب رعشب نمك ادن داخلا زفت دقو
 .مدخلا باب نم قدنفلا ىلإ ًادئاع عرهو

 ؤجب ةبشأ (ارتلكتإ درب نم ةمداقلا) ايروتكفل ةبسنلاب وجلا ادب

 .ةلجد رظنم اهرحس دقو ؛ةفيفخ درب ةعسل اهحير يف ةيداع بيص ليل
 نم اهيشاوحب ةيقرش ةضماغ ودبت ةديعبلا هفضو رمقلا ءوض تحت
 دقل ءأنسح :اهبرك نم برهتل اهسفنل ايرونكف تلاق .ليخنلا رجش
 الف ام لكشب يرمأ ريدنأ فوسو «لاح ةيأ ىلع انه ىلإ ٌتلصو
 .ديدج ءيش رهظي نأ دب

 -ءودهب- مداخلا ٌلسناو ءمانتل تدعص ةت ةرابعلا هذهيو
 لح طبر يف ةلثمتملا هتمهم ةعياتمل داعو ىرخأ ةرم جراخلا ىلإ
 نم جرخ ام ناعرسو .رهنلا ةفاح ىلإ ًالوزن ىلدتي ثيحب دقُع يذ
 نيكاد ديسلا لاق .مداخلا ىلإ مضناو رخآ صخش حبش لالظلا نيب

 ؟مارب ام ىلع ءيش لکا :ضفخنم توصب

 بيري ام را مل هيدبس اي معن -

 «لالظلا ىلإ نيكاذ ديسلا داع ةيضري امب هتمهم لمكأ نأ دعبو
 هل نيب ال يذلا قرزألا هفطعم همداخل ضيبألا فطعملاب لدبتساو
 فلو فقو ىتح ةبطصملا لوط ىلع ءودهب يشمي ذخأ مث :لكش
 نم دعاصلا جردلا دججوي ثيح امامت ماعلا هلكش رطؤت ءاملا ةحفص
 .هنم لفسأ عراشلا

 حبصأ :هيلإ مامضنالل مدقتيو جرخي وهو يبسورك لاف

IA 

 رعشت ال كنأ نظأ ينكلو «مابألا هذه ليللا يف هربلا ديدش
 .نارهط نم مدافلا تنأو «كلذب

 دحأ رودقمب نكي ملو :ناثدحتي تاظحلل كانه نالجرلا فقو
 نم :ءودهب يبسورك لاق .امهيتوص ناعفري امدنع لإ امهثيدح عامس
 ةتفلا كلت يه

 .زنوج توفسنواب راثآلا ملاع خأ ةنبا اهنأ ودبي

 ماری ام ىلع نوكت نأ -هذه ةلاحلاو- ضرب ...ًاسح -
 .يل نتفورك اهب ىتأ يتلا ةرئاطلا سفن يف اهروضح نكلو

 15 .ديكأتلاب ءيش يأب ًالدج مّلسن ال نأ لل
 . يبسورك اهدعب لاق تاظحلل مصب نالجرلا فقو

 ؟انه ىلإ ةرافسلا نم ءيشلا كلذ لقن ةمكحلا نم نأ

 معن ؛كلذ نظأ -
 .هتاليصفت قدأب ًامامت همهف مت دق هلك رمألا نأ مغر -

 .كلذ لشف دقو ...ةرصبلا يف هتاليصفت قدأب همهف مت دقلا
 .ةبسانملاب نسح حالص مش دقل .فرعأ «هآ

 بوقت ىلع تامالع ةيأ تدب له .ًاعقوتم كلذ ناك ...معن -

 1 ؟ةيلصتقلا ىلإ ءوجل وأ
 ةلكشم ثثدح دقو .نظأ امك كلذ ثدح امر" :يبسورك لاق

 كسمأ دقو :فاضأ مث ًاليلق تكس ."هسدسم لجر رهشأ

 .هسددسم هنم عزو ركيي درا
 كانه
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 کک حدو

 ن ا غو یان ات

 .هنإ ؟هفرعنأ -

 .هفرعأ ءمعن -

 اذه ...لاجنرالا :نيكاد هدعب لاق «تمصلا نم ءيش داس
 ثحبصأو :لوقث امك مهن دق انيدل ءيش لك ناك نإ .هلعف يونأ ام

 انتاكرح مهفي نأ رخآلا فرطلا ىلع لهسلا نم نإف :ةقورعم انلططخ
 لكيامراكب لصو دق رمألا نوكي نأ يف رباك كشأ يننإ .ًاضبأ نحن

 .اهلصو ول ىتحو ...ةرافسلا نم برقتلا ىلإ ىتح

 .ةريج هسأر ره ملا

 .طقف يل نتفوزكو انأو تثأ مه يرجي امل نوعآولا ءانه -

 .ةرافسلا نم انه ىلإ لقتنا دق يل نتفورك نأ نوفرعيس -

 يبسورك اي ۍرت الا نكلو .أب .ًارمأ كلذ ناكءًاعبط :هآ -

 ةلجترم وكت نأ يغب هلجترنس ام ةهجاومل اهنوعضي ةطخ يأ نأ
 يفبني كلذللو «ةعرسب دعو ركتبت ةطخ نوکن نأ دب ال ؟ىرخألا يه

 رقت صخشل انه لاجم الف TA عراق د ال
 يف ادبأ نكي مل قدنفلاف .ثضم رهشأ ةئس ذدم رظتني ويت قدنف يف

 ويت قدنف مادختساب حارتقا وأ ةركف ةيأ دجو مل .نآلا ىتح ةروصلا

 .ءاقثلا ناكمك

 .يل نتفورك ىرأو نآلا دعصأس :لاقو هتعاس ىلإ رظن
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 ريسلا باب ىلع قرطلل ةجاحب ةعوفرملا نيكاد دي نكت مل
 ةفرغ يف اضم نكي ملو ,لخدیل ءودهب بابلا حتفنا دقف ؛تربور
 وه اميفو يناجي هيسرك عضو دقو ءريفص ةءارف حابصم لإ ةلاحرلا
 مث ًاريغص بلآ ًاسدسم ةدئاملا ىلع هنم ةبرقم ىلع عضو ةيئاث ساجب

 ؟يتابسس هنظنأ ؟نيكاد اب ديدجلا ام ؛لاف

 ؛لبق نم هلباقت مل تنأ .تربور ريس اي معن «ينابس هنظأ -
 ؟كلذك سبلأ

 هتيؤرل علطنأ يثنإ .هلباقأ مل ؛معن :لاقو يشنلاب هسأر رخآلا زه
 .نيكاد اي ةريبك ةعاجشب عئمتي باشلا كلذ نأ دب ال .ةليللا

 هيدل .معن «هآ :بیترلا هتوصب يكاد لاق
 بح لع ليقول یا ا ی یاد یوا دبا

 يف دجوي ةعاجشلا نم ريثكلاف ءاهدحو ةعاجشلا ينعأ ال :تربور
 .ينعأ تكل :ةنفار ام يهو +برحللا نمز

 ؟لایخلا -
 نوكي ام دعبأ ءيش قيدصت ىلع ةعاجشلا كلتمت نأ معن

 صصقلا ىدحإ نأ نم ققحتلل كئايحب رطاخت نأ ...لامتحالا نع
 بابشل رفوتت ال ةزيم بلطتي اذه نإ .ًادبأ ةفيخس تسيل ةفيخسلا
 .ينأي نأ وجرأ .موبلا

 .ينايس هنظأ -

 ءيش لكل تددعأ له :لاقو ةدحب تربور ريسلا هيلإ رظن



 كلصي امدنعو .جردلا نأ بقارآسو «ةفرشلا ىلع يبسورك
 .نأ ٌليخداف رادجلا ىلع رقنا لكيامراك

 ءودهب ةفرغلا نم نيكاد جرخو .ًاقفاوم هسارب يل نتفورك اموأ
 .ديعبلا اهفرط ىلإ بهذو ةفرشلا ىلإ لصو ىتح راسلا ىلإ راسو
 ىلإ لصبل ةفرشلا فرط نم ىلدتي دق هيف لبح ناك ًاضيأ انهو
 .ىرخألا ناصغألا ضعبلو سوتيلاك ةرجشل ًايذاحم ضرالا

 فرغ ىلإ بهذيو تربور ريسلا ةفرغ ربعيل نيكاد ديسلا داع
 يضفي ناث باب هتفرخل ناك .تربور ريسلا ةفرغ دعب عفت ينا ةصاخلا
 مادقأ ةعضب دعب ىلع بابلا عقيو «فرغلا فلخ عقي يذلا رمملا ىلإ
 يدؤيل سلجو حوتفم فصن بابلا كلذ نيكاد كرت .جردلا سأر نم
 .ةيقارملا يف هرود

 هیت را ی هك ےک یکم يلا رعت دع
 نيطاشلا نم ثيرتقاو (ةلجد روبعل مّدختسملا يئادبلا راكتبالا كلذ)
 لبحلا ليحن مسج قلست قئاقدب كلذ دعبو .ويت قدنف لفسأ ينيطلا
 .ةرجشلا ناصغأ نيب ابتخاو يلدتملا
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 رشع ثلاثلا لصفلا

 لك كرتو مونلاو اهشارف ىلإ باهذلا يونت ايرون تناك
 دعب ةرتف لاوط ًالصأ تمان دفو- اهنكلو ٠ جابصلا ىنح تالكشملا

 .نيثيعلا ةحوتفم ةقرآ اهسفن تدجو -رهظلا
 تالجملا ىدحإ يف ةصق تهنأو ءوضلا تلعشأ ةياهنلا يفو

 يرجو ءاهيروج تقر مث ؛ةرئاطلا يف اهتءارق تأدب دق تناك
 ةفلتخملا تانالعإلا نم ديدعلا تبتك مث :ةديدجلا نولياتلا براوج
 كلت رشن نكمي نيأ لاست نأ ًادغ اهنكميو) ًالمع اهيف بلطت يتلا
 ىلإ ًاعبرأ وأ ةيبيرجت لئاسر ثالث تبتك كلذ دعبو .(تانالعإلا

 نم ةفلتخم ةعرمجم اهنم ةدحاو لك يف ثعضو بيلك ة
 عاطقنا' ىلإ ثدأ يتلا ةبوسحملا ريغ ةركتبملا ةيرقبعلا فورظلا
 .امهيف ثيفتست نيتلا وأ ةيقربل ةدوسم تعضوو «دادغب يف اهب «لبسلا
 لجر وهو ؛ةايحلا ديف ىلع يفابلا ديحولا اهييرق نم نوعلا ةبلاط
 هل قبيسي ملو ارتلكنإ لامش يف شيعي سارملا بعص هبركو ًادج نسم

 ءاهرعشل ةديدج ةحيرست ترج كلذ دعب .هتايح يف ًادحأ دعاس نأ
 .مونلل ةزهاج تدغو تسعن دف اهنأ تررفو ةاجف تبءاثن ًاريخأو

 اهتفرغ باب عي راذنإ قياس ثودو تانلاب ةظحللا هذه يف
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 اهل لاقو حاتفملاب هقلخ بابلا لفقأو ةفرغلا ىلإ لجر ٌلسناو ةعرسب
 .ةعرسب ...ام ناكم يف ينيئبخ كيلع هاب ؛حاحلاب

 ءاهلاعفأ دودر يف ةئيطب ىضم تفر يأ يف ايرونكف نكت ملا
 هنوصو ةبوعصب اهبحسي يتلا لجرلا سافنأ تظحال نيع ةفرطبو
 رمحأ ًاميدق ًاحاشو ةسئاي ديبو ةدشب كسمي فيك تأرو «يشالتملا

 .ةرماغملا ءادنل ةباجتسا ةعرسب تضهنو .ةوقب هردص ىلإ هعمجتسي

 «سبالملا ةنازخ اهيفف :ةريثك ئياخم ةفرغلا يف نكت مل
 .ةهبألا نم ءيشب يحون ةئيز ةلواطو «ةلواطو «جاردأ وذ قودنصو
 تايركذ ثءاج دقو ءأجودزم نوكي داكي ...ًامخض ريرسلا ناك
 .ًاعيرس ايروتكف لعف در لعجتل يلتتلاو ءافتخالا ةبعل نع ةلوفطلا
 ل ةيئاطبلاو ءاطغلاو دئاسولا تحازأ مث "...ةعرسب“ :تلاق

 .ايروتكف تداعأ .دئاسولا ناكم ىلعألا نم ريرسلا ضرع ىلع لجرلا
 هقوف دئاسولا ترشحو «لجرلا قوف امهناكم ىلإ ةيناطبلاو ءاطغلا

 .ريرسلا فرط ىلع يه تسلجو

 ًاقرط تعمس ىتح كلذ لعفت دكت مل
 اکا نک روع قريع عرضي ها

 «بابلا ىلع ان د ف

 «بابلا يحتفن نأ وجرأ :لوقي جراخلا نم لجر ثوص اهءاج
 .ةطرشلا نحن .ًاجر

 تظحال كلذك يه اميفو «بابلا ءاجناب ةفرغلا ايروتكف تربع
 دحأ يف هتسدو هتطقتلاف ضرألا ىلع ىقلم رمحالا لجرلا حاشو
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 نم تلطأو ًاليلق اهتفرغ باب تحتفو حاتفملا ترادأ مث «جاردألا
 .رعذلا تامالع اههجو ىلعو

 ةيجسفنب ةلدب وذ رعشلا دوسأ باش بابلا جراخ فقي ناك
 ايروتكف ثلأس .ةطرشلل يمسرلا يزلا يدتري لجر هءاروو ؛ةططخم
 ؟رمألا ام :اهتوص يف ةشعرلا نم ًائيش ةكرات

 يدؤت ةميلس ةيزيلكلإ ةغلب ملكتو ةيكذ ةماستبا باشلا مسنبا
 هله لق يف كتجاغزإ ىلع

 ثحبن نأ يغبني .قدنفلا لد دقو ءًبراه ًامرجم انيدل نكلو «ةعاسلا

 .ًادج ريطخ لججر هنإ ...فرغلا لك يف

 !يهلإ اي ايررتكف تلاق

 ًادج فسآ انأ :ضرفلا

 لاي .انسباو الخد :تلاقو ًاعساو بابا خفت يهو تعجارت مل
 لهو ...سيالملا ةنازخو !ءآ .ةاجر مامحلا يف اثحبا !فيخمم رمأ نم
 .لبللا لوأ ذنم كانه ناك امير ؟ًاضيأ ريرسلا تحت ارظنت نأ امكل

 انه سيل نإ ءال :لاق مث ءًعيرس شيغتلا ناک
 يل اي ءالك نكلو ؟ريرسلا تحت سيل هنأ نادكأتم امتنا

 امدنع ةفرغلا تلفقأ دقف ؛ًادبأ انه نوكي نأ نكمي ال !ةفيخس نم

 كابل تباطو ؛ةسنآ اب كل اركش -
 تلاقو .ةيمسرلا ةلدبلا يذ هثواعم عم بحسنا مث باشلا ىنحنا
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 ةرم بابلا لفقأ نأ لضفألا نم :بابلا ىلإ هقفارت يهو ايروتكف
 .نمأم يف نوكأ ىنح ؟كلذك سبلا :ىرخأ

 .كل ًاركش .ديكأتلاب ءيش لضفا كلذ نوكيس .معن

 .تقولا ضعبل هبرق تفقو مث بابلا لافقإ ايروتكف تداعأ
 اهل لباقملا بابلا -ةقيرطلا سفنب- نوعرقي ةطرشلا طابض ثعمس
 ةديسلا ترص مث «ثيدحلا لاابتو :حتلي بابلا تعمسو ءرمملا يف
 ىلإ كرحنت امهتارطخ ترص ثعمس مث ؛بضاغلا نشخلا شتنبرت
 .ريثكب دعبأ ناكم نم ةيلاثلا ةهرفلا ثءاج دقو .رمملا رح

 اهدوار دقلو ءريرسلا ىلإ ةفرغلا تربعو ايروتكف ترادتسا
 اهحورل تقاسنا دقف ؛ةقامحلا ىهتتمب تفرصت امير اهنأب روعش
 ًامرجم نوكي دق لجرل روف نوعلا دي تدمف ةرياغملا ةيسنامورلا
 ىلإ ال دراطملا بناج ىلإ فوقولاب فغشلا نإ .ةروطخملا ديد
 .«نايحألا ضعب يف ةميخو بقاوع ءرملا ىلع رجب دق دراطُملا بناج
 ىلع ةربجم تحبصأو لصح دق لصح ام ناب ترکف ايروتكف نكلو
 تلاقو ريرسلا برق تفقو !ناك ام ًاثاك نآلا رمالا عم لماعتلا
 .ضهنا :باضتلاب

 نأ نود نكلو ةدحب ايروتكف تلاقو ؛ةكرح ةيأ كانه نكت ملا
 .نألا مايقلا كنكمب ؛اوبهذ دقل :اهتوص عفرت

 ةيلاعلا دئاسولا ةموك تحن نم ةكرح ردبت مل كلذ مهر نكلإ
 ًاددمم باشلا ناك .ربص دافنب ًاعيمج اهتحازإ ايروتكف تما

 تناكو :بيرغ يدامر نول اذ نآلا ناك ههجو نكلو .ًامامت هتكرت امك
 .نيتضمغم هانبع

 ءاليلت

 دقف ...ةدحب قهشت اهلعج رخآ ًائيش ايروتكف تظحال اهدنعو
 اهنأكو ايروتكف لاق .ةبئاطبلا ىلإ ذفنت نوللا ةحناف ءارمح ةعقب تناك
 19 لآ ...ال مآ :دحأب ثيفتست

 كلل ةباجتسا امهحتفي هنأكو هينيع لجرلا حتف
 نكي مل ءيش ىلإ ديعب نم ءرملا قدحي امك اهيلإ

 دكت مل ٌدح ىلإ ًافيعض هنوص ناكو ...ءاتنش تجرفلا مث :هنب
 ؟اذام :ةلئاف هيلع ثنحنا .هعمسن ايروثكف

 ملو .نينملك باشلا لاق ةفلاب ةيوعصبف ؛ةرملا هذه هتعمس
 دقق ءال مأ حيحص لكشب امهتعمس دق تناك نإ اهروتكف فرغت
 .ناطيشلا» :وه هلق ام ناك .امهل ىنعم ال امامت نيتفيخس اهل اندب

 !«ةرصبلا
 نيتعساولا نينيعلا ىلع افرفرو ناتفجلا طقسا

 هسار فجترا مث .ًامسا لاق ...ىرخأ ةدحاو ةملك
 ارح نود أدهوا

 نآلا ةمعفم تناك .فنعب قفخي اهبلقو ةنكاس ايروتكف تفقو
 دعب هلعفت يذلا ام فرعت ملو «بضغلاو ةف لا نم ةفيثك رعاشمب

 لجر ةئج عم انه ةديحو يهف ؛دحأ ءاعدتسا نم اهل دب ال كلذ
 الآ وأ الجاع كلذل اريسفت ةطرشلا بلطيسو ؛تيم

 ًاطيسب ًانرص ثعمس ةعرسب رمألا يف ركفي اهلفع ناك اميفو

 يه اميفو ءاهتفرغ باب نع طقس دق حاتفملا نأ ثأر .ثفنلت اهلعج
 بابلا حتفناو .لفقلا يف رودي حاتفم توص ثعمس بابلا ىلإ رظنت
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 هاج مث «صرح لكب هفلخت بابل الفم ةقرغلا نيكاد ديسلا لدو
 ر وراها :ينويزم ار اسس عضل درد کاتا
 لاح فيك

 .تام هنظا ...هنظأ :ةصغ اهتوص يفو ايروتكف تلاق

 هنيه يف ديدش بضغ ةعامتلا ثحملو هريغتي هجر تار
 نينللا فعضلاو ددرتلا نأ ءاثساب سالا هنأ امك ههجو داع مث
 ءيش امهلحم لحو نآلا ايشالت دق سمألاب لجرلا ىلع ناودبي اناك

 ةيلابلا ةيركسملا هترتس ككف مث «لجرلا ىلع ىنحنا.ًمامت فاتخم
 ىلإ ًالوصو ةقد لكب نمط دقل :هدسج عفري وهو لاق مث «هودهب
 في ير ..اماجك ىف ناك دقل .باقلا

 اولاقو ةطرشلا ءاج دقل :تلاقف ًاريخأ اهتوص ايروتكف تدجو
 ؟امرجم ناك له .مرجم هنإ

 .ًامرجم نكي مل ءال -
 ؟ةطرشلا نم اوناك له ...اوئاك لهو

 ابا قرف ال نكلو «ةطرشلا نم اوناك امير .يردأ ال" :لاق
 ؟هئافو لبق ..ًائيش لاق له :اهلأس مث

 ممن

 ؟لاق اذام -

 هني ا روک انش ویت انه
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 ؟ايرقت مسالا ناك اذام
 .«جرافولا ناك هنظا

 ؟جرافول :ًالمأنم نيكاد لاق
 :یسالا نم ءيشب تفاضأ مث «"؟هلک اذه ينعي اذام" :ثلأس

 ؟لعفأ ياسع اذامو

 .ةيسنلاب امأ :ناكمإلا ردق رمألا اذه نم كجرخن نأ يغبني -
 هلعفن نأ يغبني ام لوأ .كربخأو ًاقحال دوعأسف هلك رمألا اذه ىنعمل

 .ء حجار لقعب عتمتي وهو «هقدنف قدنفلاف .سوكرام ىلإ لوصولا وه
 بهذأ فوس .هيلإ ثدحتب امدنع ًامئاد كلذ كردي ال هرملا نأ عم
 وهو «فصنلاو ةدحاولا الإ ةعاسلا غلبت ملف ؛نألا مان هظأ ال ءهيإ
 نأ لبق كرهظم نم تأ يلذع .ةينالا لبق ماني ام اردا
 .بوكتملا اجلا مامآ ادج فش سركرامق

 لواط ىلإ -ملح يف تناكرل امك- يه تشمو ؛ةفرغلا رداغ
 پسان بوحك ا حض اهو ثاطو اهر تطعن ةيزقا
 نيكاد لخد .برتقت تاوطخلا ثوص عمستل يسرك ىلع تمتراو
 یت سوكرام هفلخ لغدو بابا عرق نود

 .هتماستبا ههجو ولعت نكت ملر «ةرملا هذه ًايدج سوكرام ناك
 لعق كيلع يغبني «سوكرام اي نآلاو :نيكاد هل لاف .ةدوهعملا
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 FEE سس وع
 .ةنيكسملا ةاتفلل ةلئاه ةمدص كلذ ناك دقل .رمألا اذه ءازإ هعبطتست ام
 كلذلو دج قيقز بلق تاذ يهو ...راهتاو ةفرغلا لجرلا محتقا دقلا

 | اهيلع ناك ام امير .نآلا ثيم وه اهو .ةطرشلا نع هتفخأ
 .ةداع بلقلا تاقيقر تاينفلا نكلو «كلذ

 '؟نآلا اذامو :سوكرام لاف

 .ءودهب ًاديعب ةثجلا لفن نأ طقف ديرن -

 .يفدنف يف هنج ديرأ ال ًاضيأ انف ؛يزيزع اب ًادج عئار اذه -
 ةلوهسلا ذهب سيل -تلق امك- رمألا نكلو

 سيلا «كنرسأ يف بيبط كيذل .هربدت ناكمإلاب نأ نظأ -
 ؟كلذك

 جوزا ىلإ -
 .بعاتملل هضيرعت ديرأ ال

 يتتكلو..ًادج فيلل ىفيوهول «بيلغ

 نم ةئجلا لقننس «سوكرام اي عمسأ .ءيشل ضرعتي نل -
 مرفأ مث .رمألا نم يه اهجرخي اذهو .يتفرغ ىلإ زنوج ةسنآلا ةفرغ
 ىلإ عفددي ًاباش دجتس قئاقد رشع نوضغ يفو :كفتاه مادختساب
 .ةرقب كسب وهو ؛ًادج العث نوكيس .عراشلا نم قدنفلا
 ؛راهنیو يتفرغ ىلإ ًاليامتم لخدي .هتوص یلعاب انأ يبلطب موقبسو
 يذلا كتخأ جوزب يتأت اذكهو .ًاييط بلطاو كيدانأو انا جرخأ مث
 .اذه لمثلا يفيدص عم اهيف دعصيو فاعسإ ةرابس بلط يف لسري
 هذه .نعظ دق نوكي ذإ :يبحاص تومي ىفشتسملا الصي نأ لبقو
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 لبق عراشلا يف لجرلا نمط دقف «كيلإ ةبستلاب اهب سابال ةصق
 .قدنفلا لوغد

 يذلا باشلا رداغي اميف ..:ةعجلا ذخأي يتأ جوز نأ ينعنأ -
 .؟حابصلا دنع ءودهب لبتقلا رود لم

 .ةركفلا يه هذه -

 زنوج ةسنآلا ضرعتت الو ةثج ةيأ يقدنف يف نوكت ال كلذبو -
 ةعئار ةركف هذه نأ يزيزع اي نظأ ؟جاعزإ وأ قلق يال

 ىلإ ةثجلا لقنأ فوسو ءوجلا ٌولُح نم انل دكأت .نذإ ًانسح -
 بهذا لیلا لك تارمملا يف نرعكستي هالؤه كمدخ نإ :يترغ
 مهقّلكو ًاعيمج كيلإ نوغرهي مهلعجا اب لار تو ی
 .كن ءاگآ راضي

 نیکاد لاقو .ةفرغلا رداغر ًاقفاوم هسأرب سوكرام اموأ
 ىلإ رمملا ربع هلمح يف يئدعاسم نيعيطتسنأ .ةبوق ةانف تنأ
 ؟يتفرغا

 لهرتملا دسجلا امهنيب نانثالا عفرو اقاوم ايروتكق تاموأ
 سوكرام توص ديعب نم ناعمسي امهو روجهملا رمملا ربع ءالمحر
 كيدلا لاق يذلا نيكاد ريرس ىلع ةئجلا اعضو مث «بضفب ردهب
 ثيح ريرسلل يلخادلا ءاطغلا فرط -نذإ- يعطقا ءانسح ؟صقم

 ثصنما دقف ؛هسفن شارفلا ىلإ تلصو ةعفبلا نظأ ال .مدلا ةعفب
 ًايرفت ةعاس نوضغ يف كيلإ ينآس .مدلا مظعم ةيركسعلا هترتس
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 كلت يتروراق يف نوميللا ريصع نم ايلف يبرشا «ةظحل يرظتأ
 ا

 كتفرغ ىلإ يدوع نآلاو .ةرطاش ةانف :لاقف ءايروتكف هتعاطأ
 .ةعاس وحن دعب -ُتلق امك- كينآس .رونلا يثفطأو

 ؟هلك اذه ىنعم نع ينربختس لهر

 ىلع بجي مل هنكلو «بيرغ لكشبو ًاليوط اهيلإ قدح
 .اهلاؤسا

 رشع عبارلا لصفلا

 لالخ نم عمتست ءأفطم ءوضلاو اهريرس يف ايروتكف تددمن
 لوف تونم تقسو نوبي اب کا الا فرس( تمنت ملقا
 يف مهدحأ عم ترجاشن دل .يبحاص اي كنع ثحبأ نأ لع ناك
 نم ًاريثكو ءىرخأ ًاثاوصأو «عرقُت اسارجأ ثقمس مث .'جراخلا
 يوو ترم اتو يشل تما نم ف تلم ع للا
 نأ دعبو .فرغلا ىدحإ يف ديعب نوفومارغ زاهج نم قلطني ةيبرع
 حف اهتفرغ باب تعمس «ترم دق ةديدع تاعاس نأ اهبلإ ليُخ
 .اهبرق ةلواطلا ىلع حابصملا تراثأو اهريرس يف تسلجف «فطلب

OEنتاج ىلإ يسرب اوك ةيساماذوا  
 ةلاح صيخشت ديري بيبطك اهبلإ رظنب ذخأو هيلع سلجو اهريرس
 مالا اذه نع ءيش لك ينربخخأ :تلاق .هيدل ضيرع

 نيلعفت اذام ؟الوأ كسفن نع ءيش لك ٍتنأ ينتربخأ ول اذام -
 ؟دادغب ىلإ تاج اذامل ؟انه

 ةعدبم ةبذك راكتبا يف -اهتذاعك- ايروتكف طرختت مل ام ببسلا
 كلت ثادحأ ببسب امإ .دادخب يف اهدوجو ريربنل تاليصفتلا ةلماك
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 نأ دعب اميف تأر دقو) نيكاد ةيصخش يف ام ءيش ببسب وأ ةليللا
 لكشبو ةطاسبب ءيش لك هثربخأ .(ريخألا ببسلا اذهل ناك كلذ

 ىلإ روضحلا ىلع اهميمصتو دراودإب اهئاقل نع هثربخأ ءرشابم

 .ةيلاملا اهتنحم نعو ؛ببلك ةديسلا ىلع روثعلا ةزجعم نعو «دادخب
 .ثمهف :نيكاد لاق ثلمكأ امدنعو

 كلافباب بغرأ دك امير :لوقي نأ لبق البلف تكس مث
 هنأ يه ةيضفلا نكلو .كلذ نم ًاقئاو تسل «عوضوملا اه جراخ
 كلذ ٌتييحأأ هاوس ةيضقلا بلص يف تئاف ؛هجراخ كواقبإ نكمي ال
 يلمعت نأ لضفألا نمف :عوضوملا بلص يف كنأ املاطو !ال مأ

 .يحلاصل
 بقرتلا ةسامحب اهادخ دروت دقو اهريرس يف ايروتكف تلدعا

 ؟يل ةفيظو كيدلأ :تلاقو

 هذه .اهب نيركفت يتلا فئاظولا عون نم تسيل اهنكلو ءامبر -
 .ًاضيأ ةريطخ يهو ءايروتكف اي ةيدج ةفيظو

 اهنکلو :بايتراب تفاضأ مث ."كلذب ساب ال .ه7" :جاهتباب تلاق

 يتفرعم مغر- يننآل ؟كلذك سيلأ ؛لايتحاو شف ىلع يوطتتال
 ءيش يأب مايقلا ًاقح بحأ ال يتا آلإ -عيظف لكشب بذكأ يننأب

 ةنامألا مدعو شفلا ىلع يوطني

 عارتخا ىلع كئردقم نأ بيرغلا نم اق نيكاد مستبأ

 «الك نكلو .ةفيظولا هذهل كئالهؤم ىدحإ يه ةعرسب ةعنفم ةبذك
 فص يف نينوكتسف ؛سكعلا ىلع .شغ ىلع لمعلا اذه يوطنب ال
 .عوضوملا ةروص يف كعضأ فوس .ماظنلاو نوئاغلا نع عافدلا
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 لماك لكشب يمهفت نأ كنكمي ثيحبو ءطقف ةماع ةقيرطب نكلو
 ةلقاع ةباش نيدبت كنإ .طبضلاب رطاخملا يه امو هنيلعفت يذلا ام
 لوقي امكف ؛لضفأ اذهو ...ةيملاعلا ةسايسلاب ًريثك تركف كنظ الو
 نكلو «٠يس وأ ديج ءيش نم سيل“ :ةميكحلا هتاملك يف تلماه
 ”كلذك هلعجي ربكفتلا

 عقتس ىرخأ ارح نإ نولوقب عيمجلا نأ فرعأ :ايرونكذ ثلاق
 أ ًالجاع

 .؟ايروتكف اي كلذ عيمجلا لوقي اذاملو .طبضلاب

 :*...اكيرمأو ..نييعويشلا ..ايسور نأل“ ا

ETر  
 ناهذأ يف -ماع لكشب- نالثمتت امهو .ًامامث حيحص اذه «ملاعلا نم
 ةهج نم «اكيرمأ» و ةهج نم ؛نييعويشلاو ايسور» امهرابتعاب سانلا

 مالسلا يف نمكي -ايروتكف اي“ لبقتسملل ديحولا لمألا نإو ؛ىرخأ
 ءيش لك نإف كلذلو ءةرمدملا ةطشنألا يف ال نالا ينو
 .«نيفلتخملا نيركسعملا نيذه ىلع نورطبسي نيذلا كئلوأ ىلع دمتعي

 يوبحلا لاجملاب هشفن امهنم لك عانفإو فالتخالا ىلع قافتالاب امإ
 شياعتلاو حماستلا وأ ؛قافتالل ةكرتشم سسأ داجيإب وأ ؛هتطشنالا

 ؟ثدحي يذلا وه سكملا نإف -كلذ نم ًالدب- نكلو لث
 لك كشت نيتللا نيتعومجملا رابجإل تقولا لاوط نيفسإ قدي ثيح

 تداق ةنيعم رومأ ةمثو «رثكأف رثكأ دعابتلا ىلع ىرخألاب امهنم ة.
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 يناي يبيرختلا طاشنلا اذه لثم ناب داقتعالا ىلإ نيصخش وأ ًاصخش

 ملاعلا يف دحأ اهب كشي الو رسلاب لمعت ةثلاث ةعومجم وأ فرط نم

 رشؤم ىلإ وأ قافتا ىلإ لصوتلل ةصرف تحنس املكق .نآلا ىتح
 هكوكش ىلإ ئفكذي فرطلا اذه لعجيل ام ٌثداح عقو كوكشلا ديدبتلا

 هذهو .ديدش يريئسه فوخ ىلإ فرطلا كاذ عفدي وأ ءديدج نم

 ةَمْدصُم يه لب ءايروتكف اي ةيضرع ثداوح درجم تسيل رومألا
 .ةبوسحم ةجيثث ىلإ لوصولل ًادمع

 .؟لامعألا كلثب موفي يذلا نمو ؛كلذ نظن اذامل نكلو -
 لاملاف ؛لاملا وه داقتعالا اذهل انعفدت يتلا بابسألا دحأ -

 رشؤملا ًامود وه -ايروتكف اي- لاملا نإ .ةيعببط ريغ رداصم نم يتأي
 بيبطلا سيفي امكو .ملاعلا يف ثدحي ام ىلع كلدي يذلا مظعألا
 مد لكشي يذلا لاملا كلذك :ةيحصلا كتلاح نع ةركف ذخأيل كضبن

 ةكرح ةيل عيطتست ال هريغ نمو :ةيضق وأ ةكرح ةيأ يذغي يذلا
 لاومألا كلت نأ مغرو ءاهلوادت متي لئاهًالاومأ نإف نآلاو .مدقتت نأ
 -ديكاتلاب- دجوي هنأ الإ ؛ةعاربلاو ءاكذلا ديدش لكشب اههيومت متي
 .هيلإ يهتتت يذلا اهلآم يفو لاومألا كلت ردصم يف يعيبط ريغ رم
 تاموكحلا ىقلتتو ...يمسر ربغ لكشب موقت ًادج ةريثك تابارضإ

 تاديدهت اهداصتقا حيحصت ىلع ٍتارشؤم يديث يتلا ةي

 .مهتيضق لجأ نم نويددج نولماع مهو «نييعويشلا دب ىلع ةديدع
 رداصم نم يئاث ال لامعألا هذه لب مايقلل عفدن يتلا لاومألا نكلو
 ةيبرغ رداصم نم ثءاج دق اهدجي هرملا اهعبتي امدنعو :ةيعويش
 رطلا سفنبو .ةعقونم ريغو ًادج
 يأت ال ًاضيأ انهو «نادلبلا نم اهربغ يفو اكيرمأ يف ةيعويشلا نم

 يربنسه فوخ ةجوم دعاصتت «ةق
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 رأ يهو ءةللاث ةطقن ةمثو .ًاعبط ةيلامسأر ٍديأ يف رمت اهنأ مغر

 نوكب ام هبشأ رمألاو «لوادتلا نم ًامامت جرخت اهنأ ودبي ةلئاه ةلئالم

 يفتخحت مل ٍضارغأ ءارش ىلع عوبسأ لك كبنار اهبف نيفرصت ةلاحب
 ىتح وأ يداعلا لوادنلا ةرئاد نم جرخت وأ كلذ دعب ثايرتشملا كلت

 ىلع ميظع بلط ملاعلا ءاحنأ لك يف ىرشتسا دقل .ةيؤرلا ةرئاد نم
 تارشع نيب لفتت يلحلا هذهو ؛ىرخألا ةميركلا راجحألاو ساملألا

 .اهريصم عبتن ليحتسيو ًاربخأ يفنخن ىتح يدبالا

 اهنأ وه لوفلا ىراصق .عبطلاب ةمهبم ةماع ةروص درجم هذه
 ىتح ضماغ اهفده سانلا نم ةئلاث ةعومجم ام ٍناكم يف دجوت
 ةيلام تاقفصي لماعتنو «مهفلا ءوسو تابارطضالا ريثت اهنكلو نآلا
 .ةصاخلا اهضارغأ ىلإ ًالوصو يكذ لكشب ةهومم رهاوج تاقفصو
 ءالمع ةعرمجملا هذهل نأب داقتعالا ىلإ وعدي ام بابسألا نم انيدلو
 .ةليوط تارنس ذنم نادلبلا كلت يف رقتسم مهضعبو هدلب لك يف
 نردؤي نورخآو ؛ةمرتحم ةعبفر بصانم نولتحي ءالمعلا ءالؤه ضعب

 هنوعضب فده ىلإ لوصولل ًاعيمج نولمعي مهنكلو ؛ةعضاوتم ًاراودأ

 هبشأ -اهرهوج يف- ةعومجملا هذهو .نحن هفرعن الو مهنيعأ بصن
 اهنا الإ «ةريخألا برحلا ةيادب يف سماخلا روباطلا ةطشنأب نوكت ام
 .ةرضلا له اشار الاخ ًادمب دلت

 ؟سانلا ءالؤه مه نم نكلو :ايرونكف ثلأس
 ىشأو ءاهنيعب ةيسنج ةيأ ىلإ -ىرث اميف- نوشي ال مهنإ

 ناكمإب نإ لئافلا مهولا نإ !ملاعلا نيسحت وه هبلإ نوعدي ام نوكي نأ
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 اننإ يرشبلا سنجلا ىلع ًاديعس ايه ًارصع ةوقلاب اوضرفب نأ سانأ
 ,ماهوألا رطخأ نم وه

 كيلع يفلأ نأ يل يغبنب ال .ًانسح :لوقي لمكأ مث ًاليلق لمس

 زكارم ةدع دجون ؛لعفلاب هفرعن ام طقف كل حرشأ ينيعد .ةظعوم
 تايالولا يف رثكأ وأ زكرمو ءادنك ينو «نيتجرألا يف ؛طاشنلل

 .ايسور يف زكرم دجوي هنأ (مامن ًادكأتم نکا مل نإو) نظأو ؛ةدحتملا

 .ًادج ةريثم ةرهاظ ىلإ يئن نآلاو
 ًاباش ًاملاع نورشعو ةينامث ىفتخا نيتريخألا نيتنسلا ۴

 ثدح دقو .مهناثيب نم ءودهب اوفتخا ...ةفلتخم تايسنج نم اعمال
 «نييئابرهكو «نيحالمو «نييرامعم نيسدنهمل ةيسنلاب ءيشلا سفن
 . .عاونأ نم مهريغ ديدعلاو
 مهلکو :نيحومطو ًنابش اوناك اوفتخا نيذلا لك :دحاو كرتشم مساق
 5 ا ةقاضإلابو .ءيش ىلإ مهدشت ةيوق طباور مهل تسيل
 ًئبش رزحن انأدب دقو «مهربغ نوربثكلا دجوي نأ دب ال «مهنع فرعن
 ت ددصب مه امم

 ارقي نيكاد قم اني ا :اهيبجاح تبطق دقو ايررتكف تغصأ
 يف ةيلمع ةيأ رمتست نأ مايألا هذه يف ليحتسملا نم نإ ٍتلق امبر
 ةطشنألا - عيطلاب- انه ينعأ ال انأو .ملاعلا اهب يردب نأ نود داب يأ
 ره هينعأ ام نإ .ناكم يأ يف رمتسن نأ نكمي ةطشنأ كلتف ءةيرسلا
 قطانم ملعلا اذه يف لازت امف كلذ مغرو .ثيدحلا عساولا جاننإلا
 «ىراحصلاو لابجلاب ةلوزعم «ةراجتلا طوطخ نع ةديعب «ةضماغ

 مهينل ثلاز ام ساثأ طسو «مهقطانم لوخد نم ءابرغلا عنمل ةر
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 رفاسم وأ انه لوزعم ةلاحر الإ اهرزي ملو اهفرعي ال يتلا قطانملا كلت
 .ذفنت نأ اهرارسأل نكمي ال رومأ رمتست نأ نكمي كانه .كانه ديحو
 .ةفيطس ةضماغ ةعلاشك دفنت امنإف تذفن نإو «يجراخلا ملاعلل

 .نيصلا نم اهيلإ لوصولا نكمب نكلو ؛ةقطنملا هذه ددحأ نل
 نكمي امك .ةيلخادلا نيصلا قطانم يف يرجي يذلا ام فرعي دحأ الو
 ةبعص كانه نم ةلحرلا نكلو ءايالاميهلا لابج نم اهيلإ لوصولا

 نولماعلاو تالآلا كانه ىلإ لصت .اهمطق هل قبس نم ىلع ألإ ةليوطو
 :ةيرهاظلا اهتهجو نع ديحت نأ دعب ةرومعملا دالب فلتخم نم
 .ةدقعملا ةبلمعلا هذه تاليصفت يف ضوخلل ةجاح الو

 ريغ ًالجر ناك .نيعم رثأ ةعباتمب متها ًادحاو ًالجر نکلو
 دلو دقف ؛قرشلا ةقطنم لك يف تالصو ءاقدصأ هل ًالجر «يدايتعا

 دقو .تاغللاو تاجهللا نم ةغومجم نقتي وهو «راغشاك يف
 قص ال ًايزغ هعبس ام ناكو .هکرکش لإ تالق يذلا رثألا عباتو
 .هيدل امہ ىضفأو داع امدنع هقدصب مل ًادحأ نأ ثيحب

 قيدصت نع مجحأ ال انأف ؛انأ امهدحأ ءهتصق اقّدص طفف نانثا
 .رخآلا لجرلا امأ .ةحيحص نوكت ام ًابلاغ ذإ «ةليحتسملا رومألا

 ؟وه نم :ايروتكف تلاقف الباف ددرتا

 ةلاحرلا وهو يل نتفورك تربور ريسلا وه رخآلا ناك
 نع ئيش فرعيو ةيئالا قطانملا كلت يف هسفنب رفاس يذلا ميظنلا
 .(هنع ملكتأ يذلا يلجر وهو) لكيامراك نأ لوفلا یراصق .اهتايناكمإ
 «ةسئاي ةريطخ ةلحر تناك .سفنب ةقيفحلا فشتكيل باعذلا ررف
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 مك سس رع
 لبق كلذ ناك .رخآ صخش يأ نم رثكأ اهذيفنل حلصي ناك هنکلو
 اتمع ثيح :عيباسأ ةعضب لبق الإ نبش هنع عمس ملو ءرهشأ ةعست

 ىلع لصح ...هلجأ نم بهذ ام ىلع لصح هنأو ةايحلا دبق ىلع هنأ
 .عطافلا ليلدلا

 ثوم وأ ةايح ّرمأ ناكر .هقحالي ناك رخآلا فرطلا نكلو
 مهقارتخا نع ةربثك لدأ انل ترفوت دقو .هنلدب دوعي ال نأ مهل ةبسنلاب
 برسپ نم دجوي ةصاخلا يترا يف ىتحو :مهئالمعب لك انزاهجل

 يلع بصانم نولتحي - مهلع ها ناعأ- ءالؤم ىضعبو «تامولعملا
 ةيحبفتلا تمت .«هنه الحب تاهبجلا لك ةبئارم ثق دقو .ًادامك
 اريك نولفحي ال مهف ...وه اهنأ مهداقتعال أطخلاب تلدق ةثيرب سفنأب

 ب نأ -ىرخأب وأ ةقيرطب- عاطتسا هنكلو .ةيناسنإلا
NT 

 نود

 ؟ذذإ وه كلذ ناكأ -

 .ةانف هل نيلت ال ًادج عاجش باش .يتزيزع اي معن

 ؟ةلدألا كلت هنم اوعزتنا له ؟ةلدألا نع اذام نكلو -

 مهنظأ ال :لاقو بعتملا نيكاد هجو ىلع ةئيطب ةماستبا تمسترا

 مل مهنأب -لكيامراكب يتفرعم نم- مامن دکان انآ ال .هنم اهوعزتلا
 كلت ناكمب انغالبإ نم نكمتي نأ نود تام هنكلو .اهيلع اولصحي
 هتافو دنع ءيش لوف لواح امبر هنأ نظا .اهبلع لصحن فيكو ةلدالا

 .كلذ ىلع ًارشؤم انيطمي
 يف ناك دقل ...جرافول ...ةرصبلا ...ناطيشلا :ءاطيب نيكاد ررك
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 نأ لواحو ةرصبلا
 .ةرصبلا يف ام ناكم يف ةلدألا كرت دق نوكي نأ نكمملا نم .هيلع
 يلواحتو كانه ىلإ يبهذت نأ ره -ايروتكف اي- هلعف كنم ديرأ ام
 يش ىلع روثعلا
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 يذلا ام نيفرعت الو ةربخلا نيكلمت ال كنأ حيحص .معن -
 نكميو :ةريخألا لكيامراك ثاملك ٍتعمس كنكلو هله نينحبتا
 امبر :يردي نم .كانه نيلصت امدنغ ءيشب كديفت نأ تاملكلا كلتا
 ؟نيئدتبملا فلاحي يذلا ظحلا كفداص

 .ةرصبلا ىلإ باهذلا يذوب :ةفهلب ايروتكف تاق
 ۴ كللذك سيلأ ؛ةلانه كادت نأل كبساني اذه :لاقو َنيكاذ منسبأ

 ةصق نم هيومتلل لضفأ ءيش ال .ًاضيأ زاتمم هيومت وهو ءاذهب ساب ال
 يرظناو كينذأو كينيع يحتفاو ؛ةرصبلا ىلإ يبهذا

 «فرصتلا ةيفيك لوح ثاميلعت يأ كءاطعإ عيطتسا ال .كلوح
 يف ةباش نيدبت كنإ .تاميلعت كيطعأ ال نأ لضنأ ينأ ةقيقحلاو
 لكشب ثاملكلا تعمس كنأ انضرتفا اذإو :ءاكذلاو ةهابتلا ىهتنم
 .ينثإ :جرافولو ناطيشلا ثاملك هبلعت يذلا ام فرعأ ال يننإف حيحص
 نع يثحب .ًامسا نوكي نأ دب ال جرافول نأ ىلع كعم قافتالل لبمأ
 مسالا كلذ

 فيكر ؟ةرصبلا ىلإ رفاسأ فيك :ةيلمع ةقيرطب ايروتكف ثلاق
 ؟لام نود فرصتأ

 لل



 ,دقنلا قاروألا نم ةمزر اهاطعأو هتظفحم نيكاد جرخأ

 .اب كبصوأف ةرصبلا ىلإ نيرفاست فيك امأ .هب نيفرصتت لام اذه
 يلوق دغ حابص شتنبرت ويدراك ةديسلا زوجعلا كلث عم ثيدح
 نيرهاظتت يثلا تايرفحلا كلتب كقاحنلا لبف ةرصبلا ةرايز ىلع ةفهلتم
 نأ كيلع نأ ًاروف كربختسو ءكانه قدنف نع اهيلاسا .اهيف لمعلاب
 امبرو .نوتيالك ةديسلا ىلإ ةيقرب لسرت فوسو ؛ةيلصنفلا يف يميفتا

 اهتيب نوتبالك لصنفلا ةلئاع ثحتف دقل .كانه دراردإ ك
 عيطتسا ال كلذ ادع اميفو .مهدنع ميقي

 «هورکم يأ ثددح ام اذإ" :ةدحاو هم

 ًاروف كدنع ام لك يلوف

 مامآ ًادج ةنابج يننإ .كل ًاليزج ًاركش :نانتماب ايروتكف تلاق
 .دمصأ ال نأ ىشخأف ينبذعي نأ دحأل رق ام اذإو «ملألا

 يداس رصنع لغد اذإ الإ :كيبذعت ءانع مهسفنأ اول نل -
 ةريغص ةربإ ةزخو .نمزلا اهيلع ىفع ةليسو بيذعتلا نإ .عرضوملا يف
 شيعن نإ .كلذ يكردت نأ نودو قدصب ءيش لك ىلع اهدعب نييجت.
 ةلأسم لوح ةيلاثم راكفأ يثبت كنم ذر مل كلذلو «ملعلا رصع يف
 .حتفتت نأ ذب ال .ًالصأ هنرفرعي ال ءيشب مهيربخت نل كنأ ذإ ؛ةيرسلا
 يل نئفورك تربور ريسلا ىلعو ؛ةليللا هذه دعب يلع مهنيعأ

 ؟هريخأ له ؟دراودإ نع اذامو

 نأ -ًيرظن- كب ضّرفُي .كل هكرتأ نأ يغبني ام اذه -
 !ًيلمع امأ .عيمجلا نع هنيلعفت ام

 لل

 .هلعجي نأ كلذ نأش نم نإ :ًالئاق لمكأو ةربح هيبجاح عفر

 ارا نوكي ام اغ .هقلقيس رطخلا نظا ال
 نيش لمعي ثيح كاذ ةنرتيزلا نصف» يف نأ -نذإ- نظي هلإ
 .ًادج ةريل ...ةريلم ةطقن هله

 ؟اذامل -

 نيتحيصن درجم :ًالئاق فاضأ مث ؛"ًاضيأ كلذ ىرث اننأل“ :لاق
 تابذك يعرتخت ال نأ يه (اهلوقب يل تحمس نإ) ىلوالا .نيتيعادو

 كلأ فرعأ .اهتابلطنمب ءاقيإلاو اهركذت بعصيس ذإ ؛ةفلتخم
 يه هذه ءةطيسب رومألا يعد نكلو «بناجلا اذه يف ةيوهوم

 .يتحيصن
 يه امو .كلذ ركذتأس :لاحلا هيضتقي عضاوتب ايروتكف تلاق

 ؟ىرخألا ةحيصنلا
 .لبش انآ ىعدُت ةباشل ركذ يال ًامود نيتيغصم كينذأ يعد -

 ؟يه نمو -
 .ديزملا اهنع فرعن نأ انديفيسو ءاهنع ريثكلا فرعن ال
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 .ةليوط تاونسل مهفرع دقل .كب نوتبالك
 نوفرعي مهر «ةليللا راطقب رفسلا اهدعب كنكميو ةيقر

 .ةفرعملا قح توفسنواب روتكدلا
 ًاقحالا عيا يذلا) وغنال فقتل نأ ذإ ؛ايروتكذ هجو زما

 همحشب يقيقحلا توفستواب روتكدلا نع امامت فاتني (واغنال فقس
 !همحلو

 ةطحم يفو .:ةديدجلا ةيرجشلا رجس لك زاطقلا ةلخرلا ناك
 ربع ةرايسلا تلد .اهيلإ اهتداقو ةيلصتنلا ةرايس اهئلبقتسا لوصولا
 يضفي جرد لفسأ ىلإ تهتنا ىنح ةليمج ةقيدح ىلإ ةمخض تاباوب
 بابلا نم نوتبالك ةديسلا تجرخو .لزنملاب طيحت يثلا ةفرشلا ىلإ
 ةرصبلا نإ .كتيؤرل نورورسم اننإ :ةلئاق طاشنو ةماسنباب اهليفتستل
 يكرتت نأ كل يغبنب الو «ةنسلا نم تولا اذه لثم يف افح ةليمج
 يف انه نوريثكلا دجوي ال هنأ ظحلا نسح نمو ءاهتيؤر نود قارعلا
 ةماقإ نيمأت عيطتسنل لعفت فيك فرع ال ًانايحأ .ثاذلاب مايألا هذه
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 نوبئار ديسلا فظوم ءانثتساب آلا دحأ دجوب ال نكلو ءانه سانلا
 ؟؛ركيب دراشتير ةيؤر -ةبسانملاب- كتاف دقل .ًامامت عئار باش وهو

 .لبلقب شيرت ويدراك ةديسلا ةيفرب ىفلتا نأ لبق رداغ دقف

 ركيب دراشتير وه نم ايروتكف فرعت مل
 .تاذلاب ثيقوتلا اذه يف ردافي نأ ظحلا

 يبني ناكم تيوكلاو «نیموب ةدمل ثيوكلا ىلإ بهذ دقل -
 برك مآ ًاماقح ...ةيادبلا يف هتياضفت يذلا ام انس .هيدعادت نأ
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 نسح نم ادب نكلو ؛رکیب

 .كلضف نم ماقحلا لب :ناتماب ايروتكف تلق

 ماقحلاو «كنفرغ هذه ؟شتنيرت ويدراك ةديسلا لاح فيكو -
 .؟كل ةميدق ةقيدص يه له .كانه

 .طقن ةرتف لبق اهتلباق دقل .ال .هآ -

 ؟كلذك سيلا ؛ةعاس عبر لوأ ذنم كخيرات تشبن اهنظأو -

 ةفرعمل نونجلا هبشي ام اهيدل .تفرع كنظأ امك ةعيظف ةراثرث اهنإ

 قرو ةبعال يهو ؛ةعتمم اهتففر نكلو «صخش لك نع ءيش لك

 وأ ةرهقلا نم ءيشب نيبغرت ال كنأ ةدكأتم بأ .لوألا زارطلا نم
 ؟ًالوأ اهريغ

 .كل اركش ممن

 ؟هفيجاتحت ام لک كيدل له .نذإ ًاقحال كارأس ءأنسح

 ايروتكف تلسغو «ةديعس ةلحنك نوتيالك ةديسلا ثدعتبا
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 اهفرعي دراودإ نأ ظحلا نسح نم .ةيانع لكب اهرعش تطشمو اههجو
 يتاتس .ثوفسنواب مسا ةفاضإ هشهدي ال امبرو ؛زنوج يناثلا اهمساب
 ايروتكف تناك رمألا اذهل ةبسنلابو «قارعلا يف اهدوجو نم ةشهدلا
 .ةدحاو ةظحلل ولو ىتح هب دارفنالا نم نكمتت نأ لمأت

 ةجراخ ءودهب تلسلاف ءاهينيع بصن ةركفلا هذه تعضو
 هتدوع درجمب دراودإ ةيؤر عيطتست ثيحب ةفرشلا ىلع اهئاكم ذخأتلا

 لاجر ةعراصم بلغألا ىلع وهو ...هيف لغشنم وه لمع يأ نم
 .بتكلا قيدانص ىلع صيلختلل كرامجلا

 لوط هيلع ودبي هجو اذ ًاليحن ًاليوط ًالجر نيلصاولا لوأ ناک
 .ةفرشلا ةيواز ىلإ ايروتكف تبهذ جردلا دعصي وه اميفو «ريكنتل
 يضفي يذلا ةقيدحلا باب لالخ نم لخدي لعفلاب دراودإ تأر انهو
 جايس ىلع ايروتكف تأكتا «تییلوج ةقيرط ىلعو .رهنلا ىنحنم ىلإ
 دراودإ امأ .دراودإ هابتنا هب يعرتست ًالوطم ًاسيسه تقلطأو ةقرشلا
 ضفخنم توصب ايروتكف هتدان .هلوح رظنو ةدحب هسار رادأ دقف
 انه !تسه

 فهف ؛ةقلطم ةشهد ريبعت ههجو ىلع ادبو هسأر دراودإ عفر
 !سورك غئريشت ةفطنم ةاتف ! يهلإ اي :الئاق

 .ةلزان انأ ؛ ينرظنتا .شه

 ىلإ ترادتساو جردلا تلزنو ةفرشلا ىلع ايروتكف تعرسأ
 تارامأ ههجو ىلعو ًاعئاط ًافئاو دراودإ يقب ثيح لزتملا ةيواز
 ؟ًاقح تنأ اذه .ًالمث نوكأ نأ نكمي ال :ًالئاق اهرداب .ةشهدلا

 ردك

 انآ هذه «معن :ةداعسب هتباجأ
 نل يننأ كدنظ دقل ؟تنج فيكو ؟انه نيلعفت اذام نكلو -

 كارأ دب
 .ًاضيأ كلذ ثننظ ناو
 ؟انه ىلإ لوصولا تعطتسا فيك .ةزجعمب هبشأ ًافح اهنإ -

 .ةرئاطلاب
 نكلو .ةعرسلا هذهب انه ىلإ ثلصو امل ًالإو «ةرئاطلاب ًاعبط -

 ينما .؟ةرصبلا ىلإ كب تنأ ةعئار ةصرف

 راطقلا -

 ديعس يننإ !يهلإ اي .ةيقشلا اهتيأ يتظاغإ نيدمعتت كنإ -

 ةيؤرلا ؟اقح انه ىلإ تلصو فيك نکلو

 .ةيكيرمأ ...اهعارذ ترسك ةأرما عم ارتلكنإ نم تجرح دقل -
 يلاتلا مويلا يف ةفيظولا هذه يلع تضرُع دقو .بيلك ةديسلا ىعدت
 ندنل تمدس دق تنك انأو «دادغب نع تلدحت دق تنك كب يئاقلل
 ؟ملاعلا ةيؤرل جرخأ ال اذامل :يسفنل تلف كلذلو .ءيشلا ضعب

 «ببلك ةأرملا هذه نيأ .ايروتكف اب ةيحيرألا ةديدش ًاقح ثنا -
 كانه

 يئفيظو تناك .كوكرك برق اهل ةئبا ىلإ تبهذ دقل ؛ال -
 .طقف اهرفس يف اهتقفارم

 ؟نذإ نآلا هنيلعفت يذلا ام



 فللاو ليحلا ضعب بلطت رمألا نكلو .ملاعلا ىرأ تلز ام
 :نيرخآلا روضحب يقتلن نأ لبق كتيؤر تدرأ كلذل «نارودلاو
 ثدقف لازتخا ةعباط ينوك ىلإ ةروهتم ةراشإ يأ ديرأ ال يننأ ينعإ|

 رخآ يار نيح تنك امك ءاهلمع
 .ناك ام ًائاک كسفن نع هنيلوفت ام دمتعأسف انآ يل ةبسنلاب

 ا عامسل زهاج انآ
 راثآ ملاع يمعو ؛زئوج توفسنواب ةسئآلا يننأ يه ةركفلا

 .اييرق هيلإ مضناسو ءانه يصق ناكم يف اهنع بقني زراب

 ؟كلذك سيلأ :حيحص ريغ هلك اذهو

 ج ةصق اهنكلو .عبطلاب -
 زوجعلا عم تيقتلا ول اذام نكلو .ةزاتمم ةصق ...معن «هآ -

 ؟هجول ًاهجو توفسنواب
 اذإ -يتامولعم بسح- راثآلا ءاملع نإ .ًالّمتحم كلذ نظأ ال -

 فقوت نود نيناجملاك هبف نورمتسي رفحلاب اوؤدب.
 .قدصلا نم ربثكلا كلذ يف نأ نظا .رثألا بالكب هبشأ ؛معن -

 قح خأ ةنبا توفسنواب ديسلل لهو
 ؟كلذب يناردأ امو -

 لمجب اذهو ؛نذإ هئاذ دحب دحأ رود نيصمقتن ال
 .لهسأ رمالا

 ةوغإلا تانب نم ريثكلا هل نوكي نأ لجرلا ناش نمف ؛معن
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 يننإ -ئراوطلا دنع- لوقأ دق يننأ وأ .رمألا ةياهن يف تاوخألاو
 .يقعب هيدانأ نأ ثدتعا يننكلو هل مع ةنپا درجم

 ًاقح- تنأ ؛ءيش لكب نيركفن كنإ :باجعإب دراودإ لاق
 كارا نل يننأ تننظ دقل .كلثم ةانف طق لباقأ مل .ايروتكف اي ةشهدم
 * يلع ءيش لك ثيسن دق نينوكتس كارأ امدنعو «ةليوط تاونسا
 انه نآلا تنأ اهو

Eلا يف- تبهذ دقو لمع ىلإ ة  
 نم تيلطو نربئار روتكدلا تيارو «نوتيزلا نصغ» ىمسملا كلمع
 .بتارب لمع نيماتل ينعأ ةباجتسا دي مل هنكلو ءًالمع

 يتاي نأ يه هتركف .هلامب ًادج ليخب زوجعلا ذاحشلا كلذ

 .لمعلا يف ًابح اولمعيو عيمجلا
 ؟دراودإ اب ابعد هنظنأ -

 ريغ نوكي نأ نكمي فيك ىرأ ال نظا اذام يردأ ال هال -
 كلت لك نإف ىرأ امبسحو طافت نم الام حيرب ال وهف .هيزلا
 ,ةيقح نوكت نأ دب ال ةبيهرلا ةسامحلا

 .ًاقحال ثدحتت نأ انثكمي .لخدن نأ لضفألا نم

ne 

14 



 .ناميدق ناقيدص اننإ هآ :تلاقو ايروتكف تکحض
 دراودإ نأ فرعأ نكأ مل .عقاولا يف ضعبب انضعب لاصتالا اندقف

 دلبلا اذه يف دوجوم
 دعصي ايرونكف هتأر يذلا هسفن لجرلا وهو) نوتبالك ديسلا لاس

 تققح له ؟دراودإ اب حابصلا اذه لمعلا مدقت ناك فيك :(جردلا
 ؟مدقت يأ

 بثكلا قيدانص نإ .يدبس اي ًادج ةبعص ةمهم ودب اهنإ -
 !ءارجإلا نكلو «ةحيحصو ةرضاح اهلك يهو «كانه ةدوجوم
 -_ سس .ةيايناليردبت هيلع يختل ةيلكشلا
 کے ع

 رانا بيئاسأ یل ديدج تأ :لاقو نویالک مبا
 ةيقرشلا

 اذ ودبي ينمملا قوما نإ :ًمسضوم ةراودإ لاق
 نأ الإ «نوئراعتمو ءافطل عيمجلا نأ مغرو .هبلإ ةجاحلا موي
 .ودبي امك ثدحب ال

 :ةاساوملا ليبس ىلع نرتبالك ةديسلا تلاقو :عيمجلا كحض
 خش لاسراب نوار رتكدلا رارق ناک .رالا ةباهن يف اهجرختس
 انه بلا تبقي لاو ءًاميكح ًاارق ًايصخش عوضرملا ةعبامل
 .رهشألا

 جرخ دقف :ةريهظلا ثاعاس يف فقوتت ثالماعملا نأ امبو
 ثبجعأ دقو .ةئيدملا ةيؤرو لوجتلل ءادغلا دعب ايروتكفو دراودإ
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 «ليخنلا ككس نم هدحي امب ؛برعلا طش ىمسملا رهنلاب ايروتكف
 ةيلاعلا اهتامدقمب ةيبرعلا براوقلل ليمجلا لكشلا بح اميأ ثبحأو
 ىلإ نانثالا بهذ مث .رهنلا يف تلبي دقو ةيقدنبلا براوقب ةهيبشلا
 ةعصرملاو تبوكلا يف عنصُت يتلا سورعلا قيدانص ادهاشو قوسلا
 .عئاضبلا نم كلذ ريغو ٠ساحنلا نم ةينف لاكشأب

 رّضحي دراودإ ناكو ؛ةيلصنفلا ىلإ نيدئاع نانثالا لف امدنعو
 ايروتكف هئلأس طقف اهدنع :كرامجلا ةرئاد ىلع ديدج موجهل هسفن
 ؟كمسا وه ام «دراودإ :ةأجف

 ؟ايررتكف اي كيلع هلاب نينعت اذا :لاقو اهيلإ قدح

 0 د اکر
 .عنيررغ هنإ :هتيقرعت ال كنظأ معن ههآ ؟افح -

 ةلققم يثاب ُترعش فيك فرعت ال كنإ .غنيروغ دراودإ -
 فرعأ ال انار كنع لاؤسلا ديرأ «نوتيزلا نصغ» ىلإ تي

 .دراودإ هانتساب
 ؟فرفلم ليوط رمش تاذ ؟ءارمس ةانف الانف تناك له
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 يتتفرعل دراودإ تلق كنأ ول .ًادج ةفيطل اهنإ .نيرثاك يه كل -
 ,روفلا ىلع

 ثناك اهبسحأ ممت ؛سفنلا طبض نم ءيشب ايروتكف ثلاق

 ,فرعتسا

 د



 ؟كلذ نينظت الأ .فطللا ةياغ يف ةاتف اهنإ -
 امامت =

 .فطاعتلا ةياغ يف اهنكلر ءًابلمع ةليمج تسيل -

 ؟ًاقح

 رهاظلا نكلو امام ًايديلج نآلا ادغ دق ايروتكف ترص ناك
 .ًائيش ظحالي مل دراودإ نأ

 يف يننعضو دقف ؛اهنود لعفأس تنك اذام -ًاقح- فرع ال -
 قئاو انأ .اهيف ًالفغم ودبأس تنك قزآم نم يئتجرخأو «لمعلا ةروص
 .نيتميمح نيتقيدص ناحبصتس امكنأ

 .كلذل ةصرف دجنس انثأ بسحأ ال -

 .انعورشم يف لمع ىلع كل لصحأ فوس ؛ىلب ؛هآ -

 ؟كلذ نم نكمتتس فيكو -

 نوبئارل لوفأس .ام لكشب كلذ نم نكمنأس ينكلو «يردأ ال -
 .ةفوزعملا كلن رخآ ىلإ ...ثنأ ةعئار ةعباط ةبأ زوجعلا

 .كلذك تسل ينا فشتكيس ام ناعرس هنكلو

 نل .رخآب وأ لكشب نونيزلا نصغ» ىلإ كلخدأسف كلذ عمو -
 يذلا يلاثلا ربخلا ناكل ًالإو .كاوه ىلع ةلاوج يقبت نأب كل حمسأ

 يئزيزع اي ال .ايقيرفأ لهاجم وأ امروب ىلإ تهجنا كنأ وه هعمسأس
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 ةبح رادقم كب قثأ ال يتنإ .ًامامت يرظان مامأ كعضأس ءايروتكف
 ايئدلا ةيؤرب ًادج ةمرغم تنأف «لدرخ

 نأ يردت الأ !قمحألا اهيا" :ةللاق اهسفن عم ايروتكف تركف
 توصب امأ.”دادغب نم ينحزحزت نأ اهنأش نم سبل ةحماجلا لويخلا
 لمع ىلع لوصحلا ًامامت عتمملا نم نوكيس ءائسح :هل تلاقف لاع

 ا نصف يف
 «ةيدجلا ةياغ يف هلك رمألاف .عتمملاب كلذ فصال كنك ام -

 .ًادج ًافيخس ًالمع هنوك ىلإ ةفاضإلاب

 ؟يعيبط ريغ ًاثيش هيف نأ ىرت تلز امأ -

 .يل ترطخ ةشئاط ةركف درجم كلت تناك «هآ

 ةركف اهنظأ .ةشئاط ةركف درجم تناك اهنظأ ال ءالك -

 ؟كلذ نيلوقن كلعجي يذلا ام :لاقو ةدحب اهبلإ

 يل قيدص نم ...هتعمس ءيش =

 يع

 ,قيدص درجم
 نم ريثكلا كلاثمأ نم تابتفلل نأ ودبي :ًارمذتم دراودإ لاق

 .تاقادصلا
 يعدي نم دجوي له «دراودإ :ثلأسو ديعسلا اهاضر تفخأ
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 ىلع ةرداق ايروتكف نكت مل ضماغ ببسلو .ماهبإب ًاروطو حوضوب
 ا ًارثعتم اهدرس ناك .رثؤم يمارد لكشب ادحأ يورث نأ

 رظن اهدرس نم ثهننا امدنعو .ةعّرتخُم ةلحتنم ةصق يورث اهناكو
 له ينعأ ؟ايروتكف اب مارب ام ىلع تنآآ :لاقو بايتراب دراودإ اهبلإ
 ؟رخآ ءيش وأ ملح ...وأ سمش ةبرض كتباصأ

 عيطلاب الك -
 .ًامامت هلودح ليحتسي ًارمأ ودبي اذه نال

 .ثدح هنكلو :تسسحت دقو ايروتكف تلاق

 .تاشنملاو ةيملاغلا ىوقلا نه ةيماردوليملا ةضقلا هلغو -
 هلك اذه نأ ينعأ .ناتسشولب وأ تبعلا بلق يف ةضماغلا ةيرسلا
 .ثدحت ال هذهك ًارومأ نإ .ًاحيحص نوكي نأ نكمي ال

 .ندحت نأ لبق ًامود سالا هلوقي ام اله -
 ؟هلك كلذ نيعرتخت تسلا ... كا اهتيأ كيلع هللب -

 !الك :ةجعزتم ايروتكف تحاص

 ةأرمأو جرافول ىعدب صخش نع ثحبلل انه ىلإ بنج دقو -
 ,لبش انآ ىعدت

 ٌتعمس دقل .ًايصخش تنأ اهب ٌتعمس ةأرما يهو :ةلئاق هتعطاق
 ؟كلذك سيلا ءاهب

 ن ارسال ماب دلا

 01 د

 .؟«نوتيزلا نصغا يف ؟

 ينعي كلذ ناك نإ يردأ ال :لاق مث قئاقد عضبل دراودإ تكس
 .ببرغ ...رمأ درجم ناك .ًائيش

 .ينريخأ
 هجر ىلع تسل انأ كنم فلتخأ نإ ءايروتكف اي يعمسا

 ةيعيبط ريغ رومألا ناب ةييرغ ةقيرطب رعشأ ءطقف رعشأ يننإ .كناكذ
 رومألا نيددحت ثنأ .كلذب سحأ اذامل يزدأ الو ...ام وحن ىلع
 موقآ ينلعجي ام ءاكذلا نم يل سبلف انأ امأ :نئاقح اهنم نيجتستو
 يننكلو «ةيعييط ريغ رومألا نأب طقف ةمهبم ةقيرطب رعشأ يثنإ .كلذب
 انامل يردأ ال

 ىلع تربور ريسلا ةلاحك ءًانايحأ كلذب رعشأ ًاضيأ انأ -

 ةفرشلا

 ؟تربور ريسلا وه نم -

 انعم ةرئاطلا نتم ىلع ًارفاسم ناك .يل نتفورك تربور ريسلا -
 امدنعو ملعت امك ةزراب ةيصخش هنكلو «رورغمو ًادج حجبتم وهو
 نباتا سمشلا ةعشأ ثحت ويت قدنف يف ةقرشلا ىلع اسلاج هتبار
 فرعا نأ نود ام طخ رمألا يف ناب -هئركذ يذلاك- بیرغ روعش

 .هتيهام

 امك «نوتيزلا نصغ# يف ةرضاحم ءاقلإ نوبئار هنم بلط دفل -
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 ةرهاقلا ىلإ سمأ حابص ةرئاطلاب داع هنظأ .عطتسي مل هنكلو ؛نظأ
 .رخآ ناكم وأ قشمد وأ

 .لبخ لآ نع كليدح لما تح -

 درجم ؛عقاولا يف ءيش رمألا يف نكي مل ...ليش انآ
 .ثاينفلا ىددحإ نم ةظحالم

 .؟نيرثاك :روفلا ىلع ايروتكف تلاق

 .نآلا ُتركذت «لعفلاب نيرئاك تناك اهنطأ -

 .رمألاب ينربخت نأ أشن مل اذهلو ؛عبطلاب نيرئاك تناك دفل -

 امامت فيخس معز اذه ؛ءاره -

 ؟ةظحالملا كلت تناك اذام ءانسح -

 اننكمي ليش انآ يتأث امدنع" :تايتفلا ىدحال نيرئاك تلاق -
 'طقف اهنمو ...اهنم انرماوأ ىقلتتس اهدنع .مدقتلا

 دراودإ اي ةب

 وه هنأ نم ىتح ًاقثاو تسل يننأ يرګذن

 ؟تقولا كلذ يف ًييرغ رمألا زت ملأ

 ةمداق ةأرما درجم اهنأ تننظ :عبطلاب ًيبرغ ُهرَأ مل ءمعن -
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 ثنأأ .تاريدقلا ءاسنلا كلن نم ةدحاو درجم ؛لمعلا سأرتتل
 ؟ايرونكف اي هلك رمألا نيليختت ال كنأ نم

 ءتسح :ًالقاق راطعالا ىلإ عراس اهترظنب هيمرت نأ لبقو
 .لعفلاب ةبيرغ ودبت اهلك ةصقلا نأب يفرتعت نأ كيلع نأ لإ ءًانسح
 ينعت ال ةملكب مدمديو باش لخدي ...ةراثإلاو بعرلا صصقك اهنإ

 ةيقيقح ةصق ردبت ال اهنإ .تومب مث ...ائيش
 .ًافطاعتم لاقف ءًاليلق ثدعترا مث ؛"ءامدلا زت مل تأ“ :تلاق

 .ةييهر ةمدص كل تلكش اهنأ دب ال

 ينلأستو كلذ جأ

 ناشك ...رومألا عارتخا يف ًاليلق ةرهام كنكلو «فسآ انأ -
 !كلذ ريغو وغنال فقسأ

 رهف رمألا اذه امأ «ةباش ةف ةيويح درجم كلذ ناك مآ -
 .ًاقح يّدج «دراردٳ اي يدج

 كمنقأ له ؟نيكاد همسا له ...لجرلا كلذل ةبسنلاب اذام
 ؟هنع ملكتي يذلا ام فرعي لجرك

 فيك ..:ةراودإ اب عيسا «نکلو .ًادج عنق ناك دقلا معن
 تفرع

 زهاج ياشلا ...الاعت ايه“ :ةفرشلا نم ةحيص اهثيدح تعطف
 .نامداق اننإ :ايرونكف ترف ."امكراظتناب

 لكل



 :جردلا نم نابرتفي امهبقارت يهو اهجوزل نوتيالك ةديسلا تلاف
 لام امهيدل نكي مل امبر ...نافيطل ناباش !اهءارو ام ةمكألا ءارو نإ

 ؟دلاربج اب يبأر كل لوفآ له .ًادبأ

 .كراكفأ عامسب ًامود متهم يئإ ؛ يتزيزع اب ديكانلاب -

 اهمع ىلإ مضنتل ارتاكنإ نم تءاج دق ةانفلا كلت نأ نظأ -

 .باشلا كلذ وه طيسبو ديحو ببسل هتايرفح يف
 اهينرئاس سا ويس افلا يب

 ةداع لقحلا اذهب تالماعلاف ؛راثآلاب نيلماعلا ةيعِ
 :تالمم نكي امًابلاغو ...تاراظن نعضيو تايدج نكي ام

 .ةقيرطلا هذهب ميمعتلا كنكمي ال «يتزيزع اي -

 ةأطو تحت يهو ةليللا كلت يف اهشارق ىلإ ايروتكف تبهذ
 تدجر دفف ؛هيلإ ىعست تناك ام ىلإ تلصو دقل .ةيراضنم رعاشم
 اهيلع خلأ دقف يمتحلا لعفلا درب اهربكفتل تدعترا اهنكلو !هراودإ

 .هلعفت امع رظنلا غب ؛ثدحلا ؤطابنو بقرتلا طوبهب روعش

 لك لمج يف -ًاينزج- بسلا اهتصقل دراودإ قيدصت مدع ناك

A 
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 زنوج ايروتكف) يه تلصو دقل .يقيفح ريغ ًاعنطصم ودبي ثدح ام
 اهينبع مامأ لقي ًالجر تأرو .دادغب ىلإ (ندنل يف ةرومغملا ةعباطلا

 ؛ةراثإلا نم ىوتسملا اذهب ائيش وأ ةبرس ةليمع تحبصأ مث ؛ًايرفت
 ةيئاوتسا ةقيدح يف هلا ؛هتبحأ يذلا لجرلاب -ًاريغأ- تفتلا مل
 .ليخنلا راجشأ اهبف فرفرت

 ؛ةلوفطلا مايأ نم يرعش عطقم اهلايخ يف فاطو

 لباب ىلإ ًاليم مك
 «دومبس اهنإ

 ؟عومشلا ءوض ىلع كانم لوصولا عيطتساآ

 هناي و هدد نووي جاو
 !لباب يق دراودإو يه ...ًادبأ

 يه .ةقيدحلا يف كانه ...دراودإ ىلع هحرط تدارأ ام لاوس
 راط دقو ...تداث نونبالك ةديسلا نكلو ...دراودإ لان ...دراودإو
 ...ًمهم ًالاس ناك هئآل ...ركذتت نأ يغبني اهتكلو ...اهنهذ نم كلذ

 نتفورك تربور. ليش انآ ...دراودإ ...ليخت .ىنعم يأ رمألل نكي مل
 نأ طقف تعاطتسا ول ..ام وحن ىلع يعيبط ريغ ءيش لك يل
 ركذت

 ةلددب يف ةأرما .٠ .قدانفلا دحأ رمم يف اههاجتاب ينأث هاما
 ثيرتكا امدنع کلو ...اهسفن يه ثناك ...ليصفتلا
 لامن :دراودإل تلاق !ءاره ...نيرئاكو دراودإ ,نيرئاك هجو هجولا

4 



 :رم ؛كانه ناك ةأجفو ٠...جرافول ديسلا دجنس يعم
 .ءادوس ةيبدم ةريغص ةيحل هلو نوميللا نولب ةقيقر ءارفص

 .و تدغو نآلا دراودإ بهذ دقل
 مالظلا يف لخدنو عومشلا ئفطتن نأ لبق

 ىلع ءامد ...رشلا ...بهرلا ...فنعلا كلذ لاق يذلا نع
 .قدانفلا دحأ رمم يف کرت ...ضكرت تناك .ةيلاب ةيكاح ةرئس
 .اهفلخ نوضكري اوئاكو

 لباب نم دوعت نأ يغبني .6»

 .ةئهال ايروتكف تظقيتسا ملا
eee 

 ا نيبحت فيك ؟ةوهق :نرتيالك ةديسلا تلاق
 .عئار اذه -

 ةرشن تقو هنإ ؟دلاريج اه عايذملا انل حتفت نأ كل له -
 رابخألا

 هيف قلطتت قاربألا ثناك يذلا تقولا سفن يف دراودإ لخد
 :رابخألا ةرشن هديل
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 و چ یدو ق
 تادروتسملا يف تاضيفختلا لوح مومعلا سلجم
 رالردلاب
 يل نتفورك تربور ريسلا ةثج نأ ةرهافلا نم ربرقت ناما

 ةدحب اهتاجنف ايررتكف تعضو) .ليثلا نه
 ملا ىلع ناكر (ةفهش نونبالك ةديسلا تفلطأ اميف ٠

 نم ةرئاطلاب هلوصو دعب هقدنف رداغ دق تربور ريسلا
 تقم دق ثناكو :ةليللا كلث يف هلإ دعي ملو هادف
 ىلع روثعلا مث امدنع ةعاس نورشعو عبرا هدف ىلع
 نع سو بلا يف ةعط نع افلا تحت قو دج
 دقو :أروهشم ةلاوج تربور ريسلا ناك دقو .قرغلا
 ةدع فأ دقو :ناتسشولبو نيصلا يف هتالحرب فرغ
 بک

 يأ نم أوسأ ةرهاقلا نأ نظأ !لتأ دقل :نوتبالك ةديسلا تفنه
 .؟دلاربج اي هلك اذه نع ءيش يآ فرعت له .نآلا ناكم

 هل تمل ةلاسر ىقلث هنأ ودبي .ًادرقفم ناك هنأ تفرع

 نبأ ىلإ لوقي نأ نود مادقألا ىلع بشم ةعرسب قدنفلا رداغف ديلاب

 امهدرفمب اناك امدنع راطقإلا دعب هراودإل ايروتكت تلاق
 «لكيامراك «لجرلا كلذب رمألا أدب .حبحص هلك رمألا ؟تيارأ

 هتفصر يننأل فسالاب نآلا رمشأ .يل نئفورك تربور ريسلا نا
 وأ نوفرعب نيذلا سانلا لك .ءيش يف بدلا نم اذه سيلف «حجبتلاب
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 ٠ دراودإ .قيرطلا نع مهتحازإ متت بيرغلا رمألا اذه نع ًائيش نوئمخب
 .؟ةمئاقلا ىلع ةيلاثلا نوكأس يننأ نظن له

 نإ !ايروتكف اي ةركفلاب رورسلا اذه لثم يره ال كيلع هللاب -
 كئال : كتيفصتل ًادحأ عفدي يبس ىرأ ال .ًادج يوق اماردلاب كساسحإ
 .ةصيرح ينوكت نأ ؛كوجرأ «كوجرأ نكلو ...ًئيش نيفرعت ال

 .رمالا يف كنطرو دقلف ؛نينثالا نحن نيصيرح نوكتس -

 .ةبائرلا هذه يلع ففخي وهف :كلذب سأب ال «هآ

 .كسفنل هبا نکاو «معن -

 .ةيحلاب ائيلم ناك دقل !عيظف رمأ هنإ : تلافو ةأجف تدعترا مث
 فيخم رمال هنإ .نآلا تام دق اهو ...تريور ريسلا يشأ

eee 

Mt 

۳ 

 رشع سداسلا لصفلا

 ؟اتف ثدجو له :نيكاد لاس

 ؟رخآ ًائيش ثدجو لهو :اهلأسف «باجيإلاب ايروتكف تاموأ

 انس :نيكاد لاقف «ملالا نم ءيشب ةيفان اهسأر ايروتكف تزه
 يركذتو «كيلع ينوه

 يش طاقتلا كناكمإب ناك امبر .ةدعابتم
 .ًادبأ ساسألا اذه ىلع يتاباسح عض مل يثكلو.

 ؟ةلواحملا يف رارمتسالا عيطتساا -

 ؟رارمتسالا نيديرت له
 يل لمع ىلع لوصحلا هعسوب نأ دراودإ نظب

 ترثع امبرف ةحوتفم ينذأو ينبع تيق غا يف
 كانه ليش انآ نع ًئيش نوفرعي مهنإ ؟كلذك سيلا ؛ءيش ىلع

 ؟كلذ تفرع فيك ءايروتكف ايربثم رمأ اذه -

 يتلا نيرئاك ةظحالم لوح ...دراودإ اهل هلاق ام ايروتكف تررك
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 .اهمودق دنع ليش انآ نم رماوألا نوقلتيس مهنإ اهيف تلاق

 .ًامامت ريثم رمأ اذه :نيكاد لاف

 اهنأ مأ ...اهنع ًائيش نوفرعت مكنأ دب ال ؟ليش انآ يه نم -

 ؟مسا رجم

 ةسسؤم سيئر ...يكيرمأ يفرصمل ةصاخلا ةريئركسلا اهنإ
 ةرشع وحن لبق ندنل ىلإ تءاجو كروبويل ترداغ دقو .ةيلود ةيفرصم
 .خيراتلا كلذ نم تفتخا مث «مايآ

 ؟تنام اهنأ ينمنأ ؟تفتخا -

 .اهيلع رَّثعُي مل اهتثج نإف تنام دق تناك نإ -

 ؟كلذك سيلأ «تتام دق نوكت امبر اهتكلو -

os 

 ؟دادغب ىلإ ةمداق :..تناك له

 ةباشلا هذه تاظحالم نم ودبي .كلذ نع ةركف يدل تسيل
 .انيدلل سيل ذإ ...لعفلاب تءاج اهنإ لقنل وأ .ةمداق تناك اهنأ نيرئاك
 ًالعف تنام اهنا داقتعالل انوهدي بيس نآلا ىتح

 .«نونيزلا نصغد يف ديزملا ةفرعم ُتعطتسا امير

 یرخآ ةرم كرلحا نأ يفبنب نكلو ...ثعطتسا امبر ءمعن -
 اهدض نيلمعت يتلا ةمظنملا نإ .ايروتكف اي ماتا رذحلا مازتلا بوجوب
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 ىلع ةبفاط كننج ةيؤر يف ًادبأ بغرأ الو ؛محرت الو ًادج ةسرش

 .ةلجد رھن

 نتفورك تربور ربسلا لثم :تمتمتو ًالبلق اهرر
 انه قدنفلا يف ًادوجوم ناك امدنع حابصلا كلذ يف هنأ ملعتأ .يل
 ركذت عيطتسأ ول ىمتأ .ينشهدأ ءيش ...بيرغ ءيش هلاح يف ناك
 .*يشلا كلذ ةعيبط

 ؟بيرغ ةملكب نيلعث اذام -

ROE 
 - روثعلا يلع نأ ىري نإ ةفيظو ىلع دراودإ يل لصح نإ

 .تايرخألا تا
 ةيلاغ دادغب قدانف نأ امك «لقأ ًاكوكش ربثي نأ كلذ نأش نم -

 .ًاحجار ًالفع كاتفل نأ ودبي .ًادج

 ؟ءارت نأ ديرتأ -

 ًاديعب ىقبي نأ هيربخأ ءالك :لاقو رارصإب ًيفاث هسأر نيكاد زه
 فورظلا بسب ةهبش عضوم نينوكتس كنأ فسؤملا نم .ًامود ينع
 ًادبأ دجوب ال نكلو «ةلبللا كلت يف لكيامراك تومب تطاحأ يتلا
 ةغلاب ةميق رمألا اذهلو ...انأ يب الو ةثداحلا كلتب دراودإ طبري ام
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 هتاف ناكأ ؟يلمع لكيامراك نمط نع كلاؤس يونا تنك -
 ؟انه ىلإ هعبت ًاصخش

 .كلذك رمألا نوكي نأ نكمب ال ءالك :ءاطبب نيكاد لاق

 ؟نكميال -

 ةريغصلا براوقلا نم عون يهو ٤ث يف انه ىلإ ءاج دفل -
 ًاصخش تفلك ينثأل كلذ فرعن الإ .هعبتي دحأ نكي ملو «ةيلحملا
 .رهلا اقارمب

 .؟دنفلا نم ...ًاصخش لئاقلا ناك دقف نذإ -

 ددحم حانج نم ًاصخش ناك هنأ ىكنألاو ءايروتكف اي معن -

 دحأ دعصي ملو جردلا بقارأ -ايصخش- تنك يتنأل ...قدنفلا يف

 هريع
 نم ًاريثك انيطعي ال اذه :ءودهب لاق مث ريحتملا اههجو بقار

 سوكرامو شتنيرت ويدراك ةديسلاو انأو تنأ مهب هبتشملا ءامسأ
 .ةليوط تاونسل انه اومدخ نبذلا زئاجعلا مدخلا ضعبو ؛هئاوخأو

 اذه حجري الف كلذ عمو .مهنم دحاو يأ لئاقلا نركي نأ نكمب

 .ًادج هجو ببسلا
 وعام

 نأ ملعي ناك ...هرذحو هظقين جوأ يف لكيامراك ناك دفل -
 يف دج ةداح ةزيرغ اذ الجر ناكو برت هتمهم يف ةورذلا هل

 .؟ةزيرغلا كلت هتلذخ فيك .رطخلا سسحت
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 .اوؤاج نيذلا ةطرشلا رصانع :لوفت اي

 ارؤاج ...دعب امبف اوؤاج مهتكلو «هآ الل
 .نعطلاب اوموقب مل مهنكلو ءام ةراشإ

 قاب اا لگایا فرعي نقف ذي ىلع تلح املا نأ ذب
 تاک ول .هل هبزي ال ًاطيسب لكيامراك هربثعا صخش دي ىلع وأ هب

 !طقف فرعأ

 مهلا بع يتاذلن

 هو

 ساسخإلا كلذ -ةدام- هعم بلجي ام زاجنإ قيفحت نإ
 دادغب ىلإ اهمودق يف ايروتكف تأر دقل .ثادحألا وطابتو ءافترالاب
 ىلع تلصح دقو نآلاامأ ارحاس ًاجمانرب دراودإ ىلع اهروثع ينو
 = سقتلا ةلءاسم نم ةردان تاظحل يف- لءاستت تحبصأ دقف اهدار
 !كعقت ام لعفل اهعفد اتع

 ةدرجملا ميمصتلا ةرقب «ىرخأب وأ ةقيرطب- دراودإل ناك دقل

 رجأب ةفيظو ىلع ايروتكف لوصح يف يساسأ رود :عانقإلا ةرقب وأ

 ةفرغ يف اهنقو لع يضمت تاکو ؛«نونيزلا نصغ» يف ديهز

 لاسر ةميدق ةعباط ةلآ ىلع عيطتو يئابرهك حابصم اهنيضي ةملظم

 .ةمظنملا هذهل جذاسلا يفطاعلا جمانربلا لوح تانايبو تاظحالمو

 ديبسلا نأ ادبو : يعيبط ريغ نبش ةملظنملا يف ناب سحأ دق دراودإ ناک

 فئتكتل انه تناك دقف يه امأ .كلت رظنلا ةهجو عم قفتب نيكاد

 ٠" نكمي ام -هارئ ام ردفب دجوي مل نكلو :هعيطتست ام
 دقو «يملاعلا مالسلا لسع يف ةقراغ «نوتيزلا نصغ# ةطشنأ تناك

 دقف !هفا
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 ةفيضملا رود بعلت نأ تاعمجتلا كلث يف ايروتكفب ضرب ن
 ماعلا روعشلا ززعتو ضعي مهضعب سانلا فزعتو روضحلاب

 قيدحتلا ىلإ وليمي اوئاك ةفلتخم تايسنج نم ٍصاخشأ نيب ديجلا
 ماعط نم مهيدل ام نومهتلبو ةيئادعلا نم ءيشب ضعب ىلإ مهضعب
 .بازشو

 تالماعلا ضعب عم اهتاكم تذخأو وبن قدنف تكرت دق تناك
 .ةيبرغلا ةفضلا ىلع تيب يف ةفلتخم تايسنج نم ةمظنملا يف تاباشلا
 نأ ايرونكفل ادبو ؛نيرئاك تناك ثاباشلا كئلوأ نبي نمو .رهتلل

 2 .:ةيبرلا نيعب اهئارت نیرٹاک
 د 0 ءا) اهنأ يف نيرثاك كشل ةجبت

egg 842 2  
 .روقنلاو دسحلا نم ءيشب ةريثك نيعأ اهتقمر دقو

 نأ آلإ ءامامت ةئيرب تدب اهسفن ؛نوتيزلا نصغ» ةمظنم نأ عمو
 فنص نم ناك اهسسؤمو اهسيئر نأب ددحم روعشب تسحأ ايروتكف

 نوبئار روتكدلا ةرظنلا

 ةلئاق تفاضأ مث “يديم اي اق ةديعس عت 1 ٠
 هيلث ال نحت“ :لافف .*ءاطخألا هذه لك ثكترأ ينال ةفسآ ينإ"
 .جافحت «بابشلا جاتحن اننإ ؛اهيف حور ال ةلآ نم انل ةدئاف ال .ءاطخأللا
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 «ةيخس ةفهلتم ودبت نأ اهروتكف تلواحو ."قفألا ةعسو سفنلا ءاخس
 نأ ...لمعلا يبحت نأ كل يغبني“ :ًالئاق نوبئار روتكدلا ىضم امينا
 .ديجملا ليفتسملل يعلطتت نأو هيف نيلمعت يذلا عوضوملا يبحت
 .'؟ةزيزعلا يتلفط اي كلذ لكب اقح نيسحنا

 ةرظن تناك .نوبئار روثكدلا ينيع يف اهئأر ينلا ةرظنلا ًاليلق اهتعزفأ
 ةبئارم رادقم نع -حايترالا مدع نم رثكب- تلداستو :ةككشنم ةداح
 .اهيف يقيفحلا هيأر نعو بك نع اهل نوبئار روتكدلا

 ةجاح دجت مل اهنأب UE ديرت ام اهيدلل نا
 تاذ ةقيظوب مايقلا وه اهلمع لك ناك .نآلا ىتح ءارجإلا اذه ىلثملا

 تارتف يف لإ دراودإ ىرت نكت ملو :مامتها نود اهيدؤت ديهز رجأ
 .ةديعب نكامأ ىلإ هلسرب ناك ام ًاربثك نوبئار روتكدلا نأ ذإ :ةدعابتم

 تناك هبايغ لالخو .ناريإ ىلإ ةلحر نم نآلا هرثل داع دقو .ةيئان
 يتلا تاميلعنلا تناك ,نيكاد عم ناك ريغو ًادحاو هافل ترجأ دف
 تكرت دق تناك نإ لاسنو رين قدنف ىلإ بهت نأب يضقت اهتفلت

 دقت يفنلاب ناك باوجلا نأ اميو .قدبفلا يف ةيفوص ةرثس اهفلخ
 لول رهثلا ىلع ةلطملا ةبطصملا ىلإ ةرشابم اهداقو سوكرام رهظ
 عكستملاك عراشلا نم ًامداق قدنفلا نيكاد لعد كلذ لالخو .ياشلا

 فشنرپ نيكاد ناك اميفو .امهيلإ مامضتالل ءاعدو سوكرام هل حلف
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 كانه نانثالا لظو ءام رمال سوكرام ءاعدتسا مت ام ناعرس هبوك
 .ةريغصلا ةدئاملا ىلع نيلباقنم

 ءاهتمهم يف حجنت مل اهنأب ايروتكف تفرثعا ةيشخلا نم ءيشبو
 نيفرعت ال كنإ ؛ةزيزعلا يتلفط اي :ًالئاق فطعب اهنأمط نيكاد نكلو
 هيلع روثعلا نكمي ام دجوي ناک نإ ىنح وأ «هنع نيثحبت ام ىنح

 ؟«نوثيزلا نصغا نع -ًامومع- كعابطنا وه ام .كانه

 امامت ةضماغ ةمظنم اهنإ :لهمتب ايروتكف تلاق
 ؟قداص يفيفح وهأ ؟نوبئار نع اذامو

 .كلذك ًاقح هنظأ -

 ةلئاق تركف دقو «كشلاب يحوي ناك ايروتكف توص نكلو
 دراودإل ءاقل لوأ يفق .نويئار لوح زكرتي هلك رمألا «معن :اهسفنل
 تاظحالم يف ببسلا وه نوبئار روتكدلا ناك ندنل يف عيباسأ لبق همم

 ةناجن- تررقو .رمألا اذهب طحت يتلا
 لملمتلا كلذ ت

 يلا ةقيرطلا يه كلت نأ ىرت يهف ؛دراودإ ىدل حايترالا مدعو
 ةداع نوكت ال ةضماغلا ءرملا كوكش نإ .سانلا ناهذأ اهب لمعت

 اهنأ ولو .نيعم ببس ةجيتن ًامئاد نوكت لب «يزيرغ ساسحإ ةجيتنا
 ركذتلاو ءارولا ىلإ هريكفتب ةدوعلا ىلع دراودإ لمح نآلا تعاطتسا
 كوكش راثأ يذلا ثداحلا وأ ةقيقحلا ىلع اعقي نأ أعم امهنكمألا
 ركذت لواحت نأ -ةقيرطلا سفنب- اهيلع نأ ايروتكف ثركفو .دراودإ
 ةفرشلا ىلإ تجرخ امدنع دحلا كلذ ىلإ اهشهدأ يذلا ءيشلا كلذ

 ؛ةيبرلا» لوح ةضماغلا دراودإ
 ةنيعم ةملك وأ نيعم ثدح دوجو نم دب ل هنأ
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 يف كانه ًاسلاج يل نتفورك تربور ريسلا تدجوو وبن قدنف يف
 يف سيلو ةرافسلا يف هدوجو عقوتت تناك اهنأ حيحص .سمشلا
 يوقلا روعشلا كلذ ريسفتل ًايفاك نكي مل كلذ نكلو هويت قدنف
 ادب يعقاو ريغ رمأ كانه هسولج نأ ىرث اهلعجو هب تسحأ يذلا
 مني نأ يغبنيو ءةرم دعب ةرم حابصلا كلذ ثادحأ عجرتست فوس
 .نوبئار روتكدلاب هطابترال ىلوالا ةرثفلا عاجرتسا ىلع هراودإ تح
 نكي مل نكلو «ةمداقلا ةرملا يف هب درفنت امدنع كلذ هل لوقت فوس
 ناك دقل :اهسفنل ةلئاق ايروتكف ثركفو .ًادبأ هب دارفنالا لهسلا نم
 !ارتلكنإ يف تيقب ول -دراودإل يثيؤر ةلقل- يل لضفألا نم

 نكي مل كلذ نأ -ًادج ريصق تو دعب- تبث ام ناعرس نكلو
 بغرب :لاقو قاروألا ضعب ًالماح دراودإ اهيلإ ءاج دقف ؛ًاحيحص

 .ايروتكف اي كلضف نم ًاروف قاروألا هذه ةعابطب نوبثار روتكدلا
 تناك اعبر ةيبرع ءامسأ اهيفف «ةيناثلا ةحفصلل صاخ لكشب يهبنا
 .ةيشلا عب ةبعص

 عيطت تعرشو ةعباطلا ةلآلا يف ةقرو تلخدأو ايروتكف تدهن
 .ةءارقلا بعص نوبئار روتكدلا طخ نكي مل .داتعملا عيرسلا اهيولسأب
 امم لقا ادع ءاطخألا نم تبکنرا اهنال اهسفن ننهت تناكو ءًريثك
 الا ةعابطل ثضمو ىلرألا ةقرولا اناج ثك .ةداع هبكترت
 ةايتنالاب اھل دراودإ رمآ ىنعم روقلا ىلع ثكردأو
 ةياثلا ةقرولا سار يف دراودإ اهقفرأ ةريغص ةظحالم كانه تناك
 كلم تيب فلخ ةلجد ةفض لوط ىلع مادقألا ىلع ةهزن يف يبهذا
 دغ حابص نم ةرشع ةيداحلا وحن يف يلع
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 دقو «ةيعوبسألا ةلطعلا موي «ةعمج موي يلاتلا مريلا ناك
 «ءارضخلا اهترتس يدترتس .لئاه لكشب ايروتكف تايونعم تعفترا
 لعجت هنكست يذلا ثيبلا قفارم نإ .اهرعش لسغت نأ اهيلع نأ امك
 .لاع توصب تمدمت .اهسفنب اهرعش لسفت نأ اهبلع بعصلا نم
 اس دانی رق

 نم ةموك يف لمعت ثناكو) باينراب اهسأر نيرئاك ثعفر
 اذام :رخآلا بتكملا ىلع اهناكم نم تلاقو (افلغملاو تائالا
 ؟يلف

 دراودإ اهبتك يتلا قرولا ةصاصق ريوكت ىلإ ايروتكف ثعراس
 نبأ يردأ الو لسغ ىلإ ةجاحب يرعش :يداع لكشب تلاقو

 اهفشانمو ديج لكشب رعشلا لسغت ةينمرأ ةاتف فرعأ يننإ -
 .اهيلإ كذخآس .ةغبظن

 .نيرئاك اي كنم غلاب فطل اذه
 .ةلطع وهف ؛ًادغ بهذنس
 .ًادغ سيل ءالك
 ؟اذامل

 اهقيض دايدزاب ايروتكف ترعشو «بابنرا ةرظن اهبلع ثعقو
 .مادقألا ىلع ةهزن يف جورخلا ُلَضفأ" :تلاق .نيرئاكل اهتيهاركو
 ًارطس ثعبط مث ."انه اريك روصحم هرملاف ؛ءارهلا ضعب قاشتتسالا
 حاتفملا تساد اهنأ ثدجو ذإ ثجعزنا نأ تنبل ام مث ...ةفلاف ةعرسب
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 .ساوقألاو ماقرألاو بجعتلا تاراشإ نم ًالماك ارطس تبتكف أطخلا
 ىلع تبكناو ةديدج ةقرو اهب تلدبتساو ةلآلا نم ةقرولا تجرخأ
 .نوبئار روتكدلل هتذخأو هتزجنأ ىتح اهلمع

 يف زاريش" :ًالئاق مثمتو قاروألا ىلع ةرظن روتكدلا ىفلأ
 .قارعلا ةملك ةنجهت يف تاطخأ كنأ امك ...قارعلا يف تسبلو
 ."يروتكف اب كل ًاركش ...طسو سيلو طساو اهمسا ةنيدملا هذهو
 ةديعس ثنأ له ءايروتكف :لاقو ةفرغلا رداغت يهو اهادانف داع مث
 انه

 .نوبئار روتكد ای معن ها -

 .ناثحبت نيئزكرم نيثكلا هيبجاح تحت ناوادوسلا هانيع تناك
 كل عقدن ال اننأ ىشخأ :لاق .اهيدل دعاصتي بارطضالاب ترعش
 .ريثكلا

 .لمعلا بحأ يتنإ ؛مهب ال اذه -

 ؟افح نیما

 ًالعف مف طاشنلا نم عونلا اذه نأ ءرملا رعشي .معن «هآ

 نظا .دادغب يف لازتخالا تاعباط يف مابألا هذه صفن دجوي -
 انه كعقوم نم لضفأ عقرم ىلع كل روثعلا ىلع ردا

 .رخآ عقوم يأ ديرأ ال يننكلو

 .رخآ مقوم يذخأت نأ ةمكحلا نم ناك امير



 ؟ةمكحلا

 ًاليلق ايروتكف تدعترا

 .ةحيصتو ...ريذحت ةملك درجم .هئلق ام اذه ءمعن -

 ايروتكف ثحتف .رطخلاب ًاليلق رذنب ءيش هتربن يف ناک
 .نوبئار روتكد اي ًاقح مهفأ ال ينإ :تلاقو لبق يذ نم عسوأ

 رومأ يف هسفن طروب ال نأ هرملل مكحألا نم نوک انايحأ
 اهنيفيال

 اهنكلو «ةرملا هذه رطخلا دوجو نم ًامامث ةقئاو اهنأب ترعش
 اذامل :اهلأس .ةريغص ةطفك نيتئيرب نينيعب هب قيدحتلا يف ترمتسا
 ؟دراودإ لجأ نم ؟ايروتكف اي انه لمعلل تج

 .عطلاب الك :طخسب تلاقو ًابضغ اههجو درون
 ًاقيرط دراودإ مامأ نإ :لاقو هسأرب نوبئار روتكدلا اموأ

 نكمي عقوم يف حبصي نأ لبق ًادج ةريثك تاونس يضمتسو ؛ًاليوط
 .هب ريكفتلا نع تففكل كناكم تنك ول .كل ةدئاف اذ نوكي نأ هعم
 عم كل تلق امك ًاياح ةديج فئاظو ىلع لوصحلا كنكمي امك
 نم سانا طسو كلعجت فئاظو يهو ...دعاو لبقتسمو ديج بنار

 .كتيعون

 ؟ًارابتخا اذه ناكأ .نآلا ىتح اهبقاري ناك هنأ ايروتكف ثأر
 «نرثبزلا نصغ# يف لمملاب ًاقح ةعلوم ينكلو :ةفهللاب ةرهاظتم تلاق
 .نوبثار روثكد اي

 رعشت تناك اهنكلو «هدنع نم تجرخو :ةالابمالب هيفتك عفر
 ةلباقملا هذه تراثأ دقل .ةفرغلا رداغت يهو اهرهظ ىلع ةزكرم هينيعب
 نخ له ؟هكوكش راثأ ءيش ثدح له .اهدنع بارطضالا نم ًانيش

 فدل ؛نوتيزلا نصغ» ةمظنم يف تشد ةسوساج نوكت دف اهنأ
 اهنبضغأ دقو .هيرك فوخب رعشت هبولسأو هُثوص اهلعج دقل ؟اهرارسأ
 اهنکلو ءةوقب اهتركنأر هراودإ برقب نوكتل تءاج دق اهنأب هظحالم
 نم ناكملا اذه ىلإ ثءاج اهنأ نوبئار روتكدلا نظ نأ نآلا تكردأ
 رمألا اذهب ةقالع نيكادل نأ هكش نم ريثكب نمآو ملسأ هراودإ لجأ
 وه اهئيجم ببس نا ًالعف نوبئار روتكدلا دقتعا امبر :لاح ةيأ ىلعو
 نوكي اذكهو ...اهيلع ادب يذلا يبغلا لجخلا ببسب كلذو «دراردإ
 .لاخ لضفأ ىلع ىهتنا دق ءيش لك

 اهبلق يفو اهشارف ىلإ ةليللا كلت يف توأ دقف هلك كلذ عمو
 ار فو لآ

0 



 رشع عباسلا لصفلا

 نأ ايروتكف ىلع امامت لهسلا نم نأ -يلاثلا موبلا يف- تبث
 ثرسفتسا دق تناك .تاحاضبإلا ضعي دوزتلا دعب اهدرفمب جرت
 امامت رهنلا ىلع ينبم مخض تيب هنأ تملعو يلع كلملا ثيب نع
 .هنم ةيرغلا ةفضلا دنع بيرق ناكم يف

 تقولا نم -مويلا كلذ ىتح- ايروتكفل حبنأ دق نكي مل
 تسحأ دقق كلذلو «قطانم نم اهلوح ام فاشتكاب اهل حمسي ام
 اهسفت تدجوو قيضلا عراشلا رخآ ىلإ تلصو امدنع ةحرف ةشهدب
 «ةفضلا ةفاح لوط ىلع ءطبب تشمو انيمي ترادنسا .رهتلا ةفض دنع
 .ةفضلا تلكآت دقف ؛ًانابحأ ةروطخلا ضعب نم ولخي اهريس نكي ملو
 تويبلا دحال ناكو .اهؤانب وأ اهحالصإ متي ملو عضاوملا ضعب يف
 غلب اماذإ رهتلا يف هسفن هرملا دجي ثيحب ًالوزن ردحني همامأ جرد
 مث ءاهنم لقسأ ءاملا ىلإ ايروتكف ترظن .ةملظم ةلبل يف هلوزن يف
 ادعو امسا حبصأ نأ قيرطلا ثبل ام مث :رهثلا ةفاح عم ثفطعلا
 ثيحب ضرمغلاب ًافيطل ًاروعش حنمي ام اهنيمي ىلع ثويبلل نأ تأرو
 قئادح ىلإ كلذ دعب تلصو مث .اهبنكاس ةيوه وأ ةعيبط نع حصفت ال
 يضفي وتسم ريغ جردب ترم دق تناك اهراسي ىلعو :ةفيثك ليخن

 رقم

 هيديب ريشي طخأو يئادبلا هبراق يف يبرع سلج اميف «رهنلا ىلإ ًالوزن

 ترڌقو .رهنلا روبع دهزت تناك نإ اهلاؤس ديري هنأ تبسحو «يدانيو
 مغر هويت قدنف لبا نود- نآلا تحبصأ دق اهنأ ايروتكذ
 اذه نم ةيرامعملا بيلاسالا يف قراوفلا زييمت بعصلا نم ناك هنأ

 .ضعبي اهضعب ةهببش قدانفلا يئابم تدب ثيح رهنلا نم بناجلا
 نيني ىلإ يضفيو ليخنلا راجشأ قرتخي قيرط ىلإ تلصو كلذ دعب
 مخض تيب كانه ناك نينيلا فلو ؛ةيلاع ةفرش امهنم لكل نيلاع
 يرطلا ناكو ؛ةججيسم ةقيدح هلو امامت رهنلا ىلع لطي ثيحب ينبم
 كلملا ثيب ناك يذلا ثيبلا لخاد ىلإ ربعي رهنلا ةفضل يذاحملا
 .ديكالاب يلع

 اهرداب يذلا دراودإ فقو اهبناجيو «ءيشلا ضعي
 .يدعصا ...تلصوا

 نيأ :ٌةحرف ةميدقلا ةرايسلا لخدت يهو ايروتكف هتلاس
 ؟بملنس

 اهبف بدت ةثرلا بايللا نم ٌةموك ادب يذلا قئاسلا اهبلإ
 انل نآ دقل .لباب ىلإ بهذنس :دراودإ لاق .حرفب اهل مسباو ةايحلا
 .ةلطع مويب عنمتن نأ

 قيرطلا ىلع نونجب طبخت تذخأو ةفينع ةفجرب ةرايسلا تقلطلا
 .كلذ لمجأ ام ؟لباب ىلإ :اي
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 رإ .ريثكلا يعقرتت ال نكلو ءمعن :دراودإ لاق اميف :ةعساوو
 ,يننيمهفت تنك نإ ؛لبق نم تناك امك دعت

 ىوتسمب (ديج لكشب ًادبعم ادب يذلا) عساولا قيرطلا نكي مل
 نألا حبصأ دق هنأ الإ ًاعساو لاز ام هنأ مغر ؛ هيلع تدق يتلا لامآلا
 دعب اميف أوسأ ودغيس :دراودإ حاص ,تالجعلا راثآو رفحلاب ًايلم

 عقترا ةرايسلا زازتها عم ةداعسب زثهت مهماسجأ تناك اميقو
 تزواجتف سائلاب ةئيلم تانحاش تءاجو .مهلوح ًابحس رابغلا
 وب اهقلطأ يتلا تاريثحتلا لكل ةهبآ ريغ «ةوفو ةعرسب مهترايس

ESA 
 .اهبناج ىلإ دراودإو لباب ىلإ ةلحرلا رحس نم

 .ضوضرلا مهتم تلات دقو نيتعاس نوضغ يف لباب ىلإ اولصو
 نيللا نم اهل ىنعم ال ماوكأ ةيؤرب ًاليلق اررتكف لمأ باخ دقو
 لييق نم ائيش عقوتت تناك دفف ؛رالاب جلاعملا زجآلاو برخلا
 ائيش- نكلو .كبلعب ةنيدملا روص يف اهتأر يتلا ساوفألاو ةدمعألا
 يحايسلا امهليلد فلخ نايشمب امهو عجارتت اهلمأ ةبيخ تأدب -ًئيشف
 طقف ةدحاو نذأب تفصأ .يوشملا رجآلا نم ماوكأ قوف ةبوعصب
 ةباوب ىلإ بكوملا قيرط يف ةثالثلا ىضم امدنعو ؛ةبهسملا هتاحورشلا
 ناردجلا ىلع ًايلاع ةروفحملا تاناوبحلا روص هثعبث ام عم هراتشع
 اهيلع رطيست يضاملا ةمظعب -ةأجف- ايروتكف تسحأ :حايترا نم
 ددمتت ينلا ةحماشلا ةعساولا ةنيدملا هذه نع ءيش ةفرعمب ةبغر عم
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 نانثالا سلج راثآلا ىلع ةلوجلا تهتنأ امدنعو .ةروجهم ةنيم نآلا
 ليلدلا امأ «دراودإ هب ءاج يذلا ةلحرلا ماعط الوانتيل لباب دسأ برق
 بوجوب -ديدشت لكب- امهربخيو ةبحمب مستيب وهو دعتبا دقن

 .دعب اميف فحتملا امهتيؤر

 فحتلا نإ ؟فحتملا ةيؤر انيلع بجيأ :ةملاحلاك ايروتكف ثلاق

 0 يل ودبت ال اهتاحورش عم بلعلاب ةظوفحملا
 تاكو ٠ يئاطبربلا فحتملا ىلإ ةرم تبهذ دقلا

 .نيمدقلا ىلع فوقولا لوطل ًادج ةيعئمو

 هک علا اهلا ايت ني ضاق +

2s [| 
 ؟دراود اي لبابل اكلم تنك ولا

 دقل كلذ بحأس تنك معن :لاق اقع اسف هراودإ بحس
 نأ نم لضفأ مثهج يف مكحت نأ» ؛ًامامت ًاقحم نوتلي رعاشلا ناك
 ا يف مدخن

 ! يلع ءيش لك سنس ذئدنعو -

 ةيئدنل ةعباطب ًاقلعم ٌلظيس يبلق نأ يفث !ةنيكسملا يتلفط اي -

 .ةليوط ةملك ةيأ ةنجهت عيطتست ال ةريغص

 ىلإ هراودإ تاملك تداعأ دقف ؛ةأجف اهنيبج ايروتكف تبطق
 ةصق هيلع تصف .نوبئار روتكدلا عم اهل ةيرغلا ةلباقملا
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 ريطخ رمأ اذه :لاقو تعقوت امم كلذل ًاجاعزنا رثكأ ادبف ؛ةلباقملا
 .طبضلاب هلاق ام يل يركذت نأ يلواح .ًاقح ريطخ ءايروتكف اب

 يلا اهسفن تاملكلا ديعتستل اهدهج ايرونكذ تلواح
 رمالا كجعزأ اذامل مهفأ ال ينكلو :تلاق مث «نوبئار اهمدختسا
 .دحلا اذه ىلإ

 يتانف اي ؟نيمهفت ال ؟اذام ؛لوقي وهو ًادراش دراودإ ادب

 كئورذحب مهنإ .كل ارهبتا مهنأ ينعي كلذ نأ نيكردت الأ ؛ةزيزعلا
 ايروتكف اي كلذل حاترم ريغ يثنإ .مهفيرط نع داعتبالا ةرورضلا
 أو كسأر برش دقو كتيؤر ديرأ الو ءأدبأ حاترم ريغ
 .يتزيزع اي ةلجد

 راثآ طسو نیکلاج انوكي نأ بیرغ وه مك ايروتكف تركفو
 ىلع اهبرض ابرق متي نأ لمتحملا نم ناك اذإ اميف ناشقانتي لباب
 نيتضمغم هبش اهانيعو -ٌةملاح- تركفو جد يف اهؤاقاو اهسأر
 بلح ملحأ ندنل يف يسفن دجأل وحصأ نأ ثلا نل" :اهسفنلةلئاق
 اهينيع تضمغأ مث .”ةريطخللا لباب لوح ًاعئار ايماردوليم
 يرق نري نأ هبنملا ثبلي نلو «ندنل يف نآلا تنك امبر :اهسفنل ةلئاف
 زتلوهتيرغ ديسلا بتكم ىلإ بهذأو ضهنأل

 نم دكأتتل ةعرسب ةيناث اهينيع تحتف ةريخألا ةركفلا كلت دنعو
 ثدرأ يذلا لاؤسلا كلذ وه امو) لعفلاب اهبرق دوجوم دراودإ نأ
 كلذ نكي مل .(؟لاؤسلا تيسنف انوعطاف امدنع ةرصبلا يف هيلع هحرط
 نوكت ام دعبأ ةقيرطب راصبألا رهبت ةوقب غشت سمشلا تناك .ًاملح
 يفو «سمشلا ةعشأ تحت ةتهاب لباب راثآ تناكو ندنل سمش نع
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 اهبناجيو «نكادلا اهنولب ليخنلا راجشأ تبصتتا دهشملا ةيفلخ
 ,رعش عئار ره مك .اههاجناب نوكي داكي هرهظو دراودإ سنج
 وسا دقو ةليمج ةبقز نم اهل اهو :هتبقز دنع البلف ابل ومد
 وأ بيع يأ اهبوشب ال ةبقر ...سمشلا نم يزنوربا نوللا تبسنكاو

 كاكنحا عضوم يف ًروثبر لمامد لمحت ًابافر لاجرلا نم ربثكل نإ .رلا
 ب ةباضتملا الم تريرر ريسلا اار هنا تالا
 .اهوتل خفت

 تداک ةحيص تمن دقو اهتساج يف ايروتكف ثيصتنا ةاجف
 ةديدش تناك .ناك ربخ يف ةظنبلا مالحأ تحبصأو :اهمف نم جرخت

 ائاسنم دراودإ تفتلا دقو .لاعفنالا رمألا ام :لا

 ی د ی یک نور > يع ای ا
 رظني دراودإ لظ اميفو

 نم ريثكب اهدصق حرش نم نكمتت مل اهنأ ةقيقحلاو «هينعت ام حرشنلا
 .تبقر ىلع ...ةلقُد تناك دقل :تلاق :حوضولا

 ةر ىلع ةلئثد :ةريحلا هتذخأ دقو دراودإ لاق
 سارلا ءاطغ طقس دقو :يمامأ لج دقف ؛ةرئاطلا يف همن -

 .ةلُدلا ينعأ ...اهتيارف فلخلا ىلإ هلادرب قحلملا
 یدل ةدوجوم اهنكلو ؛ةملؤم اهنإ ؟ةلمد هل نوكت ال اذاملو



 ؟اذام هل نكي مل -

 .عوضوملا مهفت نأ دراودإ اي لواح «هآ .ةلقُ هل نكت مل -
 .تبقر تناك .ةلمد هل نكت مل وبث قدنف يفو ؛ةلمد ةرئاطلا يف هل تناك

 .نآلا

 موب دعب الإ كلذ نكي مل ؛نكمم ريغ اذه .دراودإ ای ال هآ
 نكي مل .قباسلا موبلا يف اهونل خفتتت أدب دق ةلمدلا ثناكو ؛دحاو

 هينعي يذلا ام ىرتأ .رثأ يأ كرت نودو ةعرسلا هذهب
 ناك يذلا لجرلا نأ وهو ...ًادحاو ًارمأ ينعي نأ دب ال «معن ؟كلذ

 .ًادبأ تربور ريسلا نكي مل ويت قدنف يف

 تأ :لاقو اهيلإ دراودإ رظن اميف «ةسامحب اهسارب تاموأ مث
 يأ يرت مل تنأ ؛تربور ريسلا ناك هنأ دب ال ءايروتكف اب ةنونجم
 .هيدلل رخآ قراف

 لكشب هيلإ رظنلا ًادبأ يل ختي مل انأف ؛دراودإ اي ينمهنا -
 ءادرلاو ...ةعبقلا .ةرهظمل ماعلا رثألا ىلإ ...ىلإ لإ رظنأ مل .حيحص
 لبثمت ًادج لهسلا نم لجر هنإ .رورغملا حجبتملا هفقومو ...عساولا

 .اهلاحتناو هتيصخش
 .ةرافسلا يف كلذ اوفرعي نأ مهنأش نم ناك نكلو

 ىلإ ءاج لب ؟كلذك سيلأ «ةرافسلا يف مب مل هنكلو
 يف ريفسلاف ؛راغصلا نيفظوملا دحأ هلبفتسا يذلا ناكو .ويت قدنف
 .ارثلكنإ

 ؟اذامل نكلو -

 هادي ىلإ ًامداق لكيامراك ناك .ًاعبط لکیامراک ببسب -
 كلذنو ؛لبف نم قب مل امهنأ لإ .هفشتكا مب هربخي يكل ...كباقمل

 حبحصلا لجرلا
 فلازلا تربور

 ا نا يسن ال .نونج اذه .كلذ نم افرح قدصأ ال يتإ

 هدآ .نآلا فرعأ يننإ .كانه هلك رمألا ىرج دقو «معن
 .ثدحي كلذ تيأر دقل !دراودإ اي كلذ عظفأ ام

 .؟ايروتكف اي ثننجم له ؟ثدحي

 .دراودإ اي طقف ينعمسا .نونجلا نع نوكأ ام دعبأ يننإ ؛ال
 يننأ وأ .ةرهاقلا يف قدنفلا يف ...يتفرغ باب ىلع قرط ثدح دقن
 نكلو «هنم تللطأو بابلا ثحتفف «يباب هنأ -لقألا ىلع- تنظ
 تربور ريسلا باب ؛رواجملا بابلا ىلع لب يباب ىلع نكي مل قرطلا
 همس وأ تامداخلا وأ تافيضملا ىدحإ قراطلا ناك .يل نتورك

 .ناريطلا ةكرش بتكم ىلإ روضحلا هعسوب ناك نإ هلاس
 يب ربع امامت كلذ دعب يتفرغ نم تجرح دقو .رمملا ةباهل يف

 ريسلا جرو بابل جف مث :ناربطلا بتكم هنأ ىلإ
 لکشب يشمي هلعج ًاربخ ىقلث امبر هنأ -اهتفو - ثركف .هنم تربور
 رطظتني ليدبلا ناكو اف كلذ ناك دقل ؟دراودإ اي ينمهفنأ .فلتخم
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 رخآلا جرخو هسأر ىلع هوبرض ةفرغلا لخد نأ درجمبو ًازهاج
 .ةرهاقلا يف ام ناكم يف هب اوظفنحا امير مهنأ بسحأو :هرود لثميلا
 امدنع ةبسانملا ةظحللا يف هولثق مث ؛ثقولا لاوط هريدختب كلذو
 .ةرهاقلا ىلإ رخآلا لجرلا داع

 نيعرتخت كنأ -ايروتكف اي- ةحارصلا نكلو ؛ةعئار ةصق اهنإ
 .كلذ معدي ام دجوب ال .هلك كلذ

 .ةلمدلا

 اميف كانه ةدوجوم دعت مل .بابلا ىلع نا
 يف ناريطلا بتكم تدجو امدنع ترتحا يننأ تركت

 كلت ؛رخآ رمأ دجويو ءرمأ اذه .لوخدلا ةعاق نم رخآلا بناجلا
 .دادغب يف انه ...كلذ دعب اهتيأر دقل .هباب تعرق يتلا ةفيضملا
 هيف تيهذ مري لوأ يف «نوتبزلا نصغ» يف اهتيار ينا ىكنألاو
 اهتبأر ينأب اهمري تركذو :نيرئاك عم تئدحتو تلد دقف .كانه
 .لبق نم

 .هراودإ اهح فرتعت نأ يغبنب اذكهو ؛تلافو ةظحل تنكس مث
 .ينم ًالابخ سيل رمألا

 نصحلا يف بصتل هرعت ررمألا لك ؛هطيب ةراودإ لاق
 !«نوتيزلا

 ؟اذهب هرابخإ ياع يغييأ ؟نيكاد ديسلا نع اذام -

 وب يرظتنا نكلو .عيطلاب ؛معن
 اهيده ىلع ربسن ةيفاضإ تامولعم انيدلا

 ترفوت امبرف ۱نیموب
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 ةيوعص دجت مل (اهتافشتكم ًةجبنن) ايروتكف ثسمحت نأ دعب
 ديدش نمل هنإ تلاق .دولا نم ضيفب نيرئاك ةبحت يف يناثلا موبلا يف
 اهرعشف ؛هيف اهرعش لسفت ناكم ىلع اهتلد اهنأ نيرئاك نم فطللا
 نم ثداع ًاحيحص اذه ناكو) لسفلا ىلإ ةجاحلا يسأب
 هب قلع امم رمحألا ًادصلا نولب دوسألا اهرعش حبصأ دقو لباب
 )لامر

 ةلحر تناك .لباب ةيؤرل تيهذو
 ينقنحت تداك ىتح ةدرعلا قيرط يف تا

 اهمهفي صخش عم اهيلإ باهذلا كيلع نكلو ؛ةعثمم لباب -
 كذخآسف كرعشل ةبسلاب امأ .ديج لكشب اهنع كئدحي نأ هتكميو



 ناقاعفلا تناك ةيسمألا كلت يف نإ اا نصغ# اترداغ امدنعو
 ديدعلا يف تجرخو نيرئاك تلخد .ةفادصلا نوكت ام نسحأ ىلع

 هيلع سبل عضاوتم باب ىلع -ًريخأ تفرط مث «
 كلاب دلش نق رعش فيفصت أ لم ليمجت

 اهتايفنح عيدان ًادج ةفيظن ةلسفم ىلإ ابروتكف
 ترداغ مث .هئاثلمو رعشلا لوسف نم ةفلتخم تاجاجز اهلوح رشتنتو
 «نيئرهاملا نايموكتأ ةسنآلا ئي اهسار ايروتكف تملسو نيرئاك
 .ةفيكلا ةوغرلا نم ةلغك اهرعش ادغ ام ناعرسو

 حنس اإ ينعنا «نآلاو -

 رضرغو اهرعش قوف ءاملا رمهناو ؛ةلسغملا قوف ايروتكف نحنا
 ثعبت اهنكلو ةيكز ةحئار اهفنأ تمهاد ةأجفو .هايملا ةروسام يف ًالوزت
 ةفافل تناك ام لكشب تايفشتسملاب ةحئارلا اهتركذو .نايثغلا ىلع
 اهتوق لكب تعراصو ءاهمفو اهفنأ ىلع ةوقب قبطُت شامقلا نم ةللبم
 يف ةمامكلا ىلع تقبأ ةيديدحلا ةضبقلا نكلو «ريدتستو ىولتت يهو
 .رداه توص اهعمس قرطو ءاهسأر رادو ؛قنتخت تأدب .اهناکم
 «ةمنعلا تداس كلذ دعبو

 رشع نماثلا لصفلا

 .ًادج ليوط ثقو رورمب ترعش اهيعو ايروتكف ثداعتسا امدنع
 ايس يف اهمسج زازنها ...ةيرطضم ٌتايركذ اهئهذ يف تجاه
 .اهينيع يف ضمون ءاوضأ ...ةيبرعلا ةغللاب تارجاشمو ةيلاع ثيداحأ

 ريرس ىلع اهدذامت - ضماغ وحن ىلع- تركذت مث .ةعيطف نايثغ ةبون
 نم ديزملا مث «ةربإلل ةملؤملا ةزخولاو اهعارذ عفري وهو مهدحأو
 ةلجعلاب مظاعتم ساسحإ كلذ فلخو «ةمتعلاو ةبرطضملا مالحألا
 .ةكراوطلا ةلاح بحاصت يتلا

 اهسفن يه اهنأب -مئاغ وحن ىلع- ًاريخآ تسحأ دقف نآلا امأ
 ليوط تقو ذنم ءام يش اهل ثدح دقو .زئوج ايروتكف ...ديدج نم

 مابا ذنم كلذ ناك اميرو ...تاونس ذنم امبرو ءرهشأ ذنم ...لبوط
 طق

 رک رک برک ا یکتا دا یاب
 لسغت يكل نيرثاك اهتذخا دقل .نيئركاملا اهينيعب مسنبت يهو «عبطلاب
 :ةززقملا ةعيظفلا ةحئارلا كلث ؟ثدح يذلا ام ...اهدعبو ءاهرعش
 ىلإ ...اهوذخأو مررقورولكلاب اهوردخ دقل .عيطلاب مروفورولكلا
 ؟نيأ
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 CED عم كوع
 .ريرس ىلع ةمئات اهنأ ادب ,رڌحب سولجلا ايروتكف تلواح

 لازت ام اهنأ امك «راودلاب رعشتو اهملؤب اهسأر ناك دج ساقنريرس
 اوناك دقل .ةربإلا رخو ءةزخولا كلث ...عيظف ساعنب .ساعتلاب سحت
 .ةردخم فصن لازت ام تناك ,..اهتوردخي

 رمأ اذه .(...؟اذامل) لاح ةيأ ىلع اهولتقي مل مهلإ ءانسح

 ءيش لضفا ناب ةردخملا فصن ايروتكف تركفو .لقألا ىلع نسح
 كلذ تلعف ام ناعرسو :موتلل ةدوعلا وه

 ناك .ءافص رثكأ اهنهذ نأ ترعش ىرخأ ةرم تفافأ امدنع
 ةفرغ يف تاک .يه نيأ ىرت نأ اهرودقمب ناكو ءنآلا راهن تقولا
 و ري د وجار ٍلاع اهفقس نكلو ةريغص

 se ب
 طقس ينيص تسلط اهيلع ةعّلخم ةلواط ةمثو ءاهيلع ةرذق ةيناطب
 نم اهيلع ةذفاث رادجلا ىلع تناكو ؛يساحت لطس اهتحتو «هزالط
 .يبشخ كبش جراخلا

 ديدش عادصب رعشت يهو اهريرس نع ةحنرتم ايروتكف تضهن
 نم حوضوب ىرت نأ اهعسوب ناكو :ةلفانلا نم تمدقتو ةييرغ ةلاحو

 تئاك .لبختلا راجشأ اهفلخ بصتنت ةقيدح يبشخلا كبشلا لالخ
 نأ يزياكنإ كألم ناش نم نأ عم .ةيفرشلا سيب ةقيدحلا
 ضعبو :لاقتربلا راجشأ نم ريثكلا اهيف ناك " .فافطتساب الإ رظني

 ضع ةلباذ ىرخأ تاريجشو :رابغلا اهولعي ينلا سونبلاكلا راجشأ
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 ينفي ومو «ةطبرلاب بم هعارذو ةركب بعلي لفط ةمث ناكر «يشلا
 .بزقلا ىقيسومك ًابحتم ودغبل هفلأ نم جرخي لاع توصب

 امف ناك يذلا بابلا ىلإ كلذ دعب اههابتل ايروتكف تفرص
 تداعف :ًالفقم هتدجوف ؛هتجلاعو لمأ ريك نود هبلإ تبعذ .ًاليقلا
 يل اهنأ دكؤملا نم ؟يه نبأ یرت .ربرسلا فرط ىلع تسلجو
 .؟نآلا هلعفتس يذلا امو .دادغب يف

 هل ىنعم ال اذه ريخألا اهلاوس نأ -تاظحل دعب- اههابتنا تفل
 ؟اهب نورخآلا هلعفيس يذلا ام اهسفن لأسن نأ ىرحالاف ؛عقاولا يف
 اهم اولصح دق اولاك امير نكلو ا لكع ديسلا ةحيصن -اهتاعم ةمق يف جعزم ساسحإ اهباتا دقو تركذتو
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 ىتح ةايحلا دبق ىلع ىقبت نأ تعاطتسا نإف .ةيح لازت 6

 !تفتخا اهنأ فشتكي امدنع هراودإ لمفيس اذام ...دراودإ اهدجب
 فيخبس له ؟هدرقمب فرصتيس له ؟نيكاد ديسلا ىلإ بهذيس له
 دايدزا عمو ؟الصأ نيرئاكب كشيس له ؟مالكلا ىلع اهربجيو نيرثاك
 فرصتلا ةلاح يف هراودإلا ةروص ليختل ايروتكف تالواحم
 ىلإ برقأ حبصتل ائيشف ًائيش ىشالتت دراردإ ةروص تناك ةردابملاو
 ؛ةيضقلا بل ًافح وه اذه ؟دراردإ ءاكذ ىدم ام .هل حمالم ال دیرجت
 .؟اسجار ًالقع كلتمي له نكلو ءرحس اذو ًابوبحم دراودإ ناك دقف
 .ةيلاحلا اهتنحم يف لقعلا جاتحتس اهنأ حضاولا نم نأ كلذ

 له نكلو .ءًاحجار ًالقع كلتمي نأ نيكاد ديسلا ناش نم
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 .؟هلقع رتفد نم اهمسا بطشب يفتكبس هنأ مأ ؟ةسامحلا هيدل رفودتس
 ديسلل ةبسنلاب يهف ؟«هللا اهمحر» منمنم طخب اهمسا مامأ بتكي وأ

 .اهريغ فالآ نم ةدحاو -رمألا ةياهن يف- نركت نأ ودعت ال نيكاد
 ءالك .مهعلاط ءوس نم لإ كلذ رع ال ظحلا مهتاخ نإف نوفزاجي
 ىلع اهرّذح دقلف هذاقنإ ةيلمعب موقي نيكاد ديسلا روصت عطتست مل
 ,لاح ةبأ

 مآ اهرذح له) ًاضيأ اهرذح دق نوبئار روتكدلا نأ امك

 ًاربثك رخاقي مل ديدهتلل عرضخلا تضفر نيحو :(...؟اهدده
 بناجلا ةيؤر ىلع رارصإب اهسفن عم ايرونكف ثررك !ديدهتلا ذيفنت
 ”ةيح لازأ ام يننكلو" :رومألا نم يباجيإلا

 حاف ءوص ءاج مث «جراخلا يف يطخ ثوص برتقا
 .هتحتف يفو «حتفناو هلصافم نم ًاريرص بابلا ردصأ .ئدص لفق يف

 دقو .قابطأ اهيلع كنتلا نم ةميدق ةينيص لمحي يبرع لجر رهظ
 ضعي قطنو ةضيزع ةماستبا مسعبا دقف ؛ديج جازم يف لجرلا ادب

 حتفو ةينيصلا عضو ًاريخأو :ةيبرعلا ةغللاب ةموهقملا ريغ تارابعلا
 لفقأ نأ دعب ةفرغلا رداغو هردص يف ماعطلا ىرجم ىلإ راشأو همف

 .ديدج نم هفلخ بابلا
 نم ربك ًاقبط تدجوف «مامتهاب ةينيصلا نم ايروتكف تيرتقا

 ًايرع زبخ فيغرو «ةفوفلملا بئركلا قاروأب هبشأ ًاثيشو «زرألا
 .سأكو ءام قيربإ ًاضيأ ةينيصلا ىلع ناكو .ًاريبك

 «زرالاب تعرش مث :ءاملا نم ريبك ساک برشب ايروتكف تأدب
 يذ مورفم محلب ةثيلم تناك يتلا فوفلملا قاروأ مث .زبخلا مث
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 ا يقام لك تاخر يشف نیب برزخ ممل
 رک نسحتب

 اهريدخت مت دقل .حوضوب رومألاب ركفتل اهدهج تلواح
 ةقئاو نكت مل ؟كلذ ثدح یتم ذنم .اهئاطتخاو مروفورولكلاب
 اهمون راركت نم- تندخ اهنكلو :لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا نم ًادبأ
 .دادغب نم اهجارخإ مث دقو .مايأ ةدع ذنم ناك كلذ نأ -اهوحصو
 ببسيو .ةباجإلا ةفرعمل ةليسو اهيدل نكت مل -ًاضبأد انهو ؟نيأ ىلإ
 عطتست مل .ةلئسأ حرط ىتح اهرودقمب نكي مل ةيبرعلا ةغللا اهلهج
 خیرات وأ مسا وأ ناكم ىلع روثعلا

 ءاسملا كلذ يفو .لئاقلا للملا نم ثاعاس ةدع كلذ تعبت
 هذه- هعم تءاج دقو «ماعط ةبنيص هعمو ىرخأ ةرم اهسراح رهظ
 مل .امهيهجو نايفختو ءادوس سبالم نايدترت اتناك «ناتآرما -ةرملا
 لب ؛ةقرغلا الخدتا

 اتففو .اهيعارذ نيب ًالفط

 .امهبلإ ةبسنلاب ًاريثم ارمأ انه ةنوجسم ةيبوروأ ةأرما دوجو

 قلت مل اهنكلو «ةيسنرفلاو ةيزيلكنإلاب امهعم ايروتكف تملکت
 عيطتست ال نأ بيرغلا نم نأ تأرو :موتكملا كحضلا الإ ًاباوج
 يتلا تارابعلا ىدحإ ةبوعصو ءطبب تلاق .اهسنج ثانب عم مهافتلا
 ف دمحلا :اهتملعتو قبس

 مالكلا نم حرف ليسب ةرابعلا هذه اهظفلا ىلع تلفوك دقو
 ايررتكف تكرحتو .ةوئب امهيسأرب نانأرملا تأموأ دقن ؛يبرعلا
 ىلإ عراس (هتفص تناك ام ًانثاك وأ) يبرعلا مداخلا نكلو ءامهوحن
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 لفتأو ًاضيأ وه جرخو عجارتلاب نيتأرملا رمأ مث ءاهيلع قيرطلا دس
 تارم ةدع ةدحاو ةملك قطن كلذ لفي نأ لبق كلو .هارو بابا

 «لبق نم ايررتكف اهتعمس ةملك كلت تناكو ."٠ . .ةركبم.
 لدغ ينعت يهو

 ًادغ ؟ًادغ .قمعب رومالا يف ركفت يكل اهريرس ىلع تسلج
 نل هارث مأ) اهنجس يهتنيس ًادغ .ام يش ثدحبس وأ ٌدحأ يتايس

 لمجم ذخأبو !ًاضيأ يه اهتباهن اهنجس ةياهن عم يئاٿ امير ...(؟يهتني.

 -ًيزيرغ“ ترعش .دغلا ةركفل ربك ايروتكف هبأت مل نابسحلاب عضولا
 .رخآ ناكم يف ًادغ نوكت نأ اهل ًاريثك لضفألا نم نوكيس هنأ

 ةطقتلا هذهل اههابتلا لك تطعأ ؟ًانكمم كلذ ناك له نكلو
 نأ دكؤملا نم .هتصحفتو بابلا ىلإ ًالوأ تبهذ .ةرم لوألا
 نكمي يتلا لافقألا نم سيل اذهف ؛بابلا صوصخب هلعف نكمي ال
 يآ حتفت نأ ًاقح اهرودقمب ناك نإ اذه ...رعش سوبدب اهحتف ءرمللا

 ًارثك هب كشت يذلا رمألا هرعش سوبدب لفق
 ربكأ ًالمأ يطعت ةذفانلا نأ تدجو ام ناعرسو .ةذفانلا تيقب

 يف اهبطغب يذلا يبشخلا كبشلا ناك دقف ؟بابلا هيطعي امم ريثكب
 عيطتست اهنأ تضرتفا ام اذإف «بطعلاو ةشاشهلا نم ةريخألا لحارملا
 عيطتست داكت ال اهنإف «شهلا بشخلا يف اهنم جرخت ةحتف رسك
 هابتنالا بذجت نأ اهنأش نم ةريثك تاوصأ ثادحإ نود كلذب مابفلا
 قباطلا يف عفن اهب تنج يتلا ةفرغلا نأ وه كلذ نم ىكنألاو .اهل
 فزاجت نأ وأ هنم ىلدنت ًالبح دجت نأ امإ اهيلع نأ ينعب امم «يولعلا
 ترگفو .رخآ حرجل وأ لحاكلا يف ءاوتلال اهضرعي دف امم زفقلاب

ne 

 فشارتش نم البح ءرملا عنصي نأ تاياورلا يف دوهعملا نأ ايروتكف
 كيمسلا ينطقلا فشرشلا كلذ ىلإ بايتراب ترظن مث ءريرسلا
 سيلو ءاهضرغ بسانب امهنم ايأ نأ ديب ملف ةميدقلا ةيئاطبلا ىلإو
 تناك اهنا عمو .ةليوط حئارش ىلإ فشرشلا صق هب عيطتسن ام اهعم
 اهلمحت ةيناكمإ يف ةفثلا لعجي اهّذعت نإف ةيناطبلا قيزمت عيطتسنا
 .ًادعبتسم أرمأ ايروتكف نزول

 ةركفب -رثكأف رثكأ- تتتفا دقو ٠اي" :لاع توصب تلاق
 ةيلفع يوذ ًاسانأ اوناك اهيناجس نأب هتأر ام لك نم تسحأ .برهلا

 ةباهن ينعي اهيلع ةفرغلا باب لافقإ درجم نأ اهعم نونظي ًادج ةطيسب
 عيطتست الو ةريسأ اهنأ وه طيسب ببسل اهبوره اوعقوتي نل .رمألا
 ناك نم ًائاك) انه ىلإ اهرضحأو ردخملاب اهتفح نم نإ .برهلا
 نم وأ اهنقح نم نإ .هنم ةقثاو تناك ام اذه ...نآلا انه ًادوجوم سيلا
 .ةقطنم يف اهوكرت دقل .«ةركب# مهروضح عفوت اهونقح وأ اهتقح
 سيل نكلو « رماوألا اوعيطي نأ مهنأش نم ءاطسب سانأ ةدهع يف ةديعب
 ترتقي ل. مهنا ضفرتليو, «ةليسلا ةو ركل ةبتالا مهنأتا نم
 فوخ اهسرتفي ةيبوروأ ةباشل رفت نأ نكمي يتلا ةقالخلا تاكلملا
 .ءانفلا نم ديدش

 ام ةقيرطب انه نم جرخأس :اهسفنل تلاق

 مدجلا ةبجرلا نم تلكأو ةلواطلا ىلإ ثءاج
 رخ ةرم زرأ دجوب ناك .اهتؤق ىلع ظفاحت نأ لضفالا نمف اهل
 يلاقترب قرعب تخبط يثلا محللا عطف ضعبو «لاقتربلا عبو
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 تداعأ امدنعو .ءام تبرش مث «ةينيصلا يف ام لك تلكأ
 املا نم ءيش بكسناو ًاليلق ةلواطلا ثزتها ةلواطلا ىلإ قيربإلا
 .تاذلاب ةعقبلا كلت يف- ضرألا تحبصأ ام ناعرسو .ضرألا ىلع

 اهلقعل ترطخ كلذ ىلإ ايروتكف ترظن امنيبو .لئاس نبط نع ةرابع
 .ةركف ًامئاد بصخلا

 مأ جراخلا نم بابلا يف حاتفملا كرت له :وه لاؤسلا ناك

 ل

 تبهذ .مالظلا لحيس ام ناعرسو «نألا برغت سمشلا تناك
 رق ملف حاتفملل مخضلا بقتلا نم ترظنو همامأ تثجف بابلا ىلإ
 هب عفدت نأ اهنكمي ًائيش نآلا هجاتحت ام ناك .هلالخ نم رون يأ

 اوذخأي نأ جعزم وه مك .ربح ملق فرط وأ صاصر ملق ...حاتفملا
 .تاودأ نم كاته نكي مل .نييجلا ةبطقم اهلوح ترظن .اهنم
 اهنأ مغر ءةيلاحلا اهتجاح عفت ال يهو :ةمخض ةقعلم الإ

 ناعرسو ءاهسفنل لاتحتو ركفتل ايروتكف تسلج .ًاقحال
 ةيدلجلا هتاطب عزن تعاطتساو اهءاذح تعزنف تماقو حرفب تفته ام

 تداع .يفكي امب ةيساق اهتدجوف ماكحإب ةناطبلا تّ مث ءةيلخادلا
 ناكو ٠ حاتفملا ةحتف يف ةوقب ةفاقللا تلعخدأو همامأ تعكرف بابلا ىلإ
 هعضوم يف تابثلا مكحم نكي مل مخضلا حاتفملا نأ اهظح نسح نم
 جراخ عقوو اهتالواحمل باجتسا قئاقد عضب دعبو :لفقلا لاد
 .ةينبط ضرأ ىلع هعوقو يف ًايلاع ًاترص ردصي نأ نود بابلا

 یشالنب نأ لبق نآلا عرست نأ اهيلع نأ يف ايروتكف تركفو
 ل ءاملا نم الن تبصر هللا قیر ترا راها هرم اناا

 ةدئاملا
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 طقس دق حاتفملا نأ ترذف يتلا ةطقنلا لباقم بابلا راطإ لفسأ
 ظشك يف اهعباصأ تمدختسا امك ةقعلملا تمدختسا كلذ دعب اهيف
 تارم ءاملا بكسيو «ًائيشف ًائيشو .ثجتت يتلا نيطلا ةعقب ةحازإو
 .بابلا تحت ةريغص ةرغث رفحت نأ تعاطتسا «نيطلا ىلع ةديدع
 ءيش ةيؤر لهسلا نم نكي مل نكلو ؛اهنم لالطإلا تلواحو تددمن

 تدجوف ةرغللا يف اهدي لاخدإ تلراحو اهصيمق مك تعفر مث .ًادبأ
 تسسحت .بابلا جراخ اهعارذ نم ءزجو اهدي جارخإ ناكمإلاب نأ
 .اهعباصأ دحأ سأرب تسمل نأ ىلإ ةفهلتم عباصأب بابلا جراخ ضرألا

 نكت مل اهنكلو :حاتفملا ناكم ثددح دق اه .ةياهلا يف ادعم
 ةذيدع تالواحم دعبو .هلواتل يفكي اهب اهفارذ جارخأ ىلع ةردلغ
 مث ءاهعباصأب هكسمت نأ تعاطتسا (ًاظيغ اهعم يكبت نأ تداك)
 .ةقرغلا لد ىلإ ةينيطلا ةحتفلا لالخ نم هيس

 ةيرقبعب باجعإ اهلكو اهيمدق ةرخؤم ىلع ايروتكف تسلج
 يف هتاخدأو تضهن مث ؛لحولا اهالم يتلا اهديب حاتفملا تكسمأ
 راوجلا يف حبنت بالك ةقوج تقلطنا ىتح تاظحل ترظتنا .لفقلا
 تلطاف «ًالبلق حتفتاو اهنعفدل بابلا باجتساو .حاتفملا ترادأو

 جوتفم باب اهل ىرخأ ةريغص ةفرغ ىلإ يضفي هنأ رتل رذحب هنم
 .سوؤر ىلع بابلا نم تجرح مث ةظحل ترظننا .رخآلا بئاجلا يف

 ةحتفو فقسلا يف ةريبك تاحنف ةيجراخلا ةفرغلا هذهل ناك .اهعباصأ

 ينيط جرد ىلعأ ىلإ يضفي اهباب ناكو ءاهتيضرأ يف ناتنثا وأ
 ,دحلا ىلإ ًالوزن يدؤي ثيبلا فرطب قحلم

 سوؤر ىلع ثداع .هئيؤر ايروتكف ثدارأ ام لك وه اذه ناك
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 نأ لمتحملا نم نكي ملو ءاهنجس ةفرغ ىلإ اهعباصأ
 مث مالظلا لحي نأ ىلإ رظعنت فوس كلذلو «ةلبللا هذه ىرخأ ةرم
 جرحت

 ةعطق ةمث ناك يجراخلا بابلا برقف .رخآ ًارمأ تظحال دقو
 ةءابع اهنأ ايروتكف تارو .كانه ةموكم يلابلا شامقلا نم ءادوس

 مك ايروتكف فرعت ملو .ةيبرغلا اهسبالم ءافخإ يف ةديفم نوکنس ةميدق
 ًاريخأو ءاهبلإ ةبسنلاب يهتنت ال تاعاس تدب .كانه ثرظننا تقولا نم
 ةديعب نوفومارغ ةلآ تققوتو :ةفلتخملا ةيلحملا تاوصالا تنفع
 تاكحضو ةيلاعلا تاحبصلا تئكسو «ةيبرعلا يناغألا قالطإ نع
 .لافطألا ءاكيو ةداحلا ءاسنلا

 تاوصأ اهتبسح ةديعب ءاوع تاوصأ الإ عمست دعت مل أ

 وهو ءرخآلاو نيحلا نيب ةأجف بالكلا حابن تايونو «ىوآ تانب
 ءاتسح :ضهتت يهو اهل تلاق :ليللا لاوط رمتسيسن هنأ فرغت ام
 المعلا ىلإ

 تقبأو جراخلا نم اهنجس باب تلققأ ريكفتلا نم ةظحل دعب
 تذخأو ةيجراخلا ةفرغلا ربع اهقيرط تسشحت مث :لفقلا يف حاتفملا
 جدلا ىلعأ ىلإ تجرخو دوسألا شامقلا نم ةموكملا ةعطقلا كلت
 «ءامسلا ةبق دعب غلبب مل رمقلا نكلو ؛ةرمقم ءامسلا تناك .يئيطلا
 جردلا ثلث .اهقيرط ةيزرل ايروتكف يفكي ام ءايضلا نم كانه ناك لب
 انه تناك دفف .هنباهن نم تاجرد عبرأ وحن لبق تفقون مث ءودهب
 يف ثرمشسا ام اذإف .ةقيدحلاب طبحي يذلا ينيطلا جايسلا ىوتسم ىلع
 امس اهعسوب ناك .ثيبلا ةاذاحمب رمت نأ اهيلع نيعثيس جردلا لوزن
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 بهذ نأ لضفألا نم ناك امير .يلفسلا قباطلا يف فرغلا نم ريخشلا
 هيلع ريسلا نكمي ًاضيرع ًاجايس ناك دقف :جايسلا اذه قيرط نع

 ثيح ىلإ رذحو ةعرسب تضمو ريخألا رايخلا اذه تراتخا
 اه ادب ام جراخلا يف تار كانهو «ةمئاق ةيوازب ربدتسب رادجلا ناك
 ايروتكف تقش .ًامدهم هعضاوم دحأ يف رادجلا ناكو «ليخن ةقيدح
 تاظحل دعبو :ةزفق فصنو قلعت فصنب رادجلا تلزنو كانه اهفيرط
 .ديعبلا رادجلا يف ةرغث ءاجتاب ليغنلا راجشأ نيب ةعرسب ربست تناك
 هنكلو ؛ةرايس هب رمت نأ نم رغصأ يئادب قيض قاقز ىلإ ثجرخ
 رجآلا نم نارادج قاقزلا يبناج ىلع ناكو .ريمحلا رورمل حلصب
 ام لكب قاقزلا عطقت ايروتكف تعرهو .ينيطلا

 دحأ نم اهءاجو ءةدش لكب اهحبت بالكلا تأدب انهو
 ةضبق تطقتلا نأ الإ اهنم ناك امف «نارجمزي ناشربأ نابلك باوبألا
 «نيضكار ادعتباو نابلكلا حاصف ءاهب امهتمرو ىصحلاو ةراجحلا نم
 ادب ام طسو اهسقن دجتل فطعتم دنع ترادتسا .ايروتكف تعرسأو
 ا هب حت ًانوصرم ًاقيضن عراشلا ناكو .ماعلا عراشلا هنأ
 تناك .رمقلا ءوض يف نرللا ةتهاب اهعيمج ودبن يتلا ةيرقلل ةينيطلا
 دقو .حينثو رجمزت بالكلاو «ناردجلا قوف نم لطت ليخنلا راجشأ

 ٠ حابنلاب بالكلا ترمشساو «تضكرو ًاقيمع ًاسّفن ايرر

 اذه يف قيرط ةعطاق دوجو لامتحال متهب مل رشبلا نم ًادحأ نكلو
 هایم لودج هيف بحر ءاضف ىلإ ايروتكف تلصو ام ناعرسو .لبللا
 قيرطلا نأ ادب رسجلا دعبو ءىلبلا هباصأ سوقم رسج هقوفو ةلحوم
 ثرمثساو .اهل دودح ال ضرأ يف ًافيمع دنمي يبارثلا ىشمملا وأ
 .اهسافنأ تعطقت ىتح ضكرلا يف ايروتكف

 .ةعرس نم

 تذخأ
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 وتو «فلخلا ىلإ اهن ةديعب نآلا ةيرقلا تحبصأ

 ضرألا لإ كانه نكي مل اهيدي نيب امو اهلامشو اهنيمب ىلإو .ءامسلا
 لدي رثأ اهيف سيلو ناسنإ دب اهدهعتت مل ضرأ :ءادرجلا ةيرجحلا
 نكت مل اهنکلو ؛ةيلهس ةحطسم ةالفلا تدب ؛يرشب نارمع يأ ىلع

 ايروتكف فرعت ملو :ةطيسب تاضفخنمو تاعفترم نم عقاولا يف ولختا
 .موجنلا نع ريثكلا فرعت نكت مل امك «ةالفلا هذه يضمن نبأ ىلإ
 ضرالا هذه يف ناك ریست هاجنا يآ يف -لقألا ىلع- فرمت یتح
 :ةدوعلا ليحتسملا نم ناك نكلو ؛بعرلا ثعبي ضماغ رمأ ةعساشلا
 هل

 ىلإ رظنلاب اهسفن نمو اهسافنأ قتلنا
 وطفل ارور كدي لانس ذأ نم

 ةعاسلا يف ليملا فصنو لايمأ ةل
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 لكشب يبرغلا بونجلا وحن هجعت اهنأب ءامسلا يف ءوضلا ةظحالم
 MEI O وأ كرم ل اه اي نك يع
 اهل ركذت ةدئاف تاذ

 تكرت .ريغص ءوت وأ هلن هبش نيرطلا بئاج ىلإ اهمامأ ناك
 هلاوح تناك يذلا ءرتنلا كلذ ىلإ تهجتاو يبارتلا قيرطلا ايرونكف

 اهعسوب ناك كانه نمو .هتمق ىلإ ًالوصو اهتقلستف «رادحئالا ة.
 رغذلاب اهروعش اهدواعو ءاهلوح ةقطنملل ماعلا رظنملا ىرت نأ
 ًاليمج رظنملا ناك .هاجتا لك يف ءاوخلا ناك دقف هل ريسفت ال يذلا
 نم ةنهاب لالظب ققالاو ضرألا تعمتلاو ؛ركابلا حابصلا ءوض يف
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 ةعيدب ًالاكشأ فلؤن تناك يتلا ةيزمرقلاو ءارمحلا ناولألا فلتخم
 فرعا !اهسفنل اهروتكف تلاقو .ًفيخمو ًالبمج كلذ ناك .لالظلا نم
 ندا هذه يف ديحو هنإ هرملا لوقي نأ ىنعم نآلا

 كانهو نه رشتن نوللا ةتهاب ةريخصلا باشعألا نم عقب تناك
 رثأ ةمث نكي مل كلذ ادع اميفو ,ةفاجلا كاوشألا ضعب ىلإ ةفاضإلاب
 زئوج ايروتكذ ىرس كانه نكي مل .ةايحلا ىلع لبلد وأ ةرضخللا
 يذلا قيرطلا ناك .اهنم ثبره يتلا ةيرقلل رثا يأ كانه نكي مل امك
 دقو ءاهل ةياهث ال ءالخ ضرأ هلأ ادب ام ىلإ ًاعوجر دنمي هنم ثءاج
 ثيحبب ةفاسسلا هذه لك ثعطق دق نوكت نأ تص ال ًارمأ اهل ادب
 .رصبلا لاجم نع امامت ةيرقلا ثباغ
 .بعزلاو رعذلا هججزي ةدوعللا

 ارشبلا ها

he E هياط اج 
 :ك امهم- ةرايس نأش نم نإ .لايمأ ةعضب اهبئاجس نيبو
 1 درجمبو .ةعرسو ةلرهس لكب لايمألا كلت عطفت نأ -ةبرخو

 اهاسع بكف ءاهنع ثحبلاب مهدحأ موقيس اهيوره رمأ
 لزت مل .هيف ءابتخالا نكمي ناكم يأ -ةطاسبب+ دجرب ال ؟يفتخت
 فلت نأ نآلا تبرج دق اهو ءةبلابلا ءادوسلا ةءابعلا كلت اهعم لمحن

 ادب فيك فرعت نأ نود ؛اههجو يطغنل اهبحسنو اهئابط نیب اهسفن
 يبوروألا اهءاذح تعزت نإ اهلل .ةأرم اهمم نكت مل ذإ ءاهلكش
 فاشكنا يداقث عيطتست اهلعل ؛نيمدقلا ةيفاح تشمو اهبراوجو
 لا يئدئرتا ةلضاف ةيبرع ةأرما ناش نم نأ فرعت ثناك .اهرمأ

 ةييدق
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 ءاهرقف غلب رأ اهتلاح تءاس امهم ةنكمملا ةئاصحلا لكب ىظحت نأ
 له نكلو .اهتقباضمل لجر يآ دمعي نأ قالخألا ءوس ىهتنم رټتعیسو
 ثحبلل ةرايسب اهفلخ تقلطنا امبر ةيبرغ ًانيعأ ركدتلا كلذ عدخيس
 .اهمامأ ةديحولا ةصرفلا -لاح ةبأ ىلع- اهنإ ؟اهنع

 يسن نيت ت ال ام بعتلا نم ثلاث دق تناك
 ليحتسملا نم ناك نكلو ءًاضيأ ديدش شطعب سحن تناكو ؛ًابلاح
 عجطضت نأ وه ءيش لضفأ نأ ثررق اذلو ؛ كلذل لح ىلع روثعلا
 ةرايس ةيأ توص عمست نأ كانه نم اهعسوبف ءةلثلا كلت لظ يف

 ثيحب ةلثلا ةرخؤم ىلإ فافتلالاب اهسفن يفخت نأ اهنكميو ؛ةمداق
 نإف ىرخأ ةهج نمو ...قيرطلا اذه يف ينأي نم راظنأ نع ةديعب ىقبت
 ةديحولا ةقيرطلاو «رضحلا ىلإ ةدوعلا وه هيلإ ةسام ةجاحب ثناك ام
 بلطلاو نويبوروأ اهدوقي ةرايس فاقيإ يه كلذ قيقحتل اهتأر يتلا

 نم اوسيل نييبوروألا كنلوأ نأ نم دكاتت نأ اهيلع نكلو
 هذه نم دكأتت اهاسع فيك نكلو .مهبف بوغرملا ريغ نيييوروألا
 عقوت ريغ ىلع مونلا اهبلغ ىتح ةطقنلا هذه يف ركفت تلظ ؟ةطقنلا
 افآ امدنعو .ماعلا قاهرإلاو ةليوطلا ةلحرلا اهتبعتأ دقو ءاهنم
 لاو رحلاب ترعش .ءامسلا دبك يف تعفترا دق سمشلا تناك
 نأ تقلطأ .ًانضم ًاباذع نآلا حبصأ دق اهشطع ناكر «راودلاو
 دقف ؛تغصأو ةأجف تدمجت اهدنعو :ةريرملا ةفاجلا اههافش نم
 دیدش رذحب اهسأر تعفر .ةرابسل (دكؤم هنكلو) ًافيعض ًانوص تعمس

 'اهماجتاب يهاذ لب ؛ةيرقا ةهج نم ةمداق نكت 5
 ةطقن لازت ام ةرايسلا تناك

 يفت ايروتكف تددمت . يبات قيرطلا ةياهت دنع نامت
 بسلا ةئارم يف ثرمتساو ناكمإلا ردق اهسنت
 برقم ًاراظنم هيد

 نأ ول ثنعت مل

 مل «ضرألا نم ضفخنم يف ةدودعم قئاقدل ةرايسلا ثقنخا
 يبرع قئاس اهبف ناك .ديعب ريغ ًاعفترم قلستت يهو روهظلل تداع
 نآلا" :اهسفنل ةلئاق ايروتكف تركفو .ةيبرغ سبالمب لجر هبناج ىلإ
 قيرطلا ىلإ الوزن ضكرث له ؟اهتصرف كلث تناكأ ."ررقأ نأ يلع
 اهفقوتل ةرايسلل حولثو

 .ءاهفقرأ ئجافم عزاو اهانأ كلذب مايقلل دعتست تناك امنيبو
 اهنكمي فيك ؟ودعلا وه اذه نأ «ضارتفا درجم ؛تضرتفا ول اذامف
 رمت مل اذه نأ دكؤملا نم ؟كلذ نمخت نأ
 هذه تناك امیر .ريمح ةلفاق ىنح الو «ةنحاش الو .ىرخأ ةرايس ةيأ

 .اهاسع اذام ...ةيضاملا ةليللا اهنم ثيره يتلا ةي
 نوضغ يف اذهك ريطخ رارق ذاختال رطضتا

 نكي مل نإ نكلو .ةياهنلا اهنإف ودعلا وه اذه ناك نإ
 لوجتلا يف ترمتسا نإ اهنأل ؟ةاجتلل ديحولا اهلمأ ناك امبرف ودعلا
 ؟لمفت اهاسع اذام .ًاشطع تنام امبرف ىده ريغ ىلع

 امامت روجهم

 توص ريغت رارق داخلا عيطتست ال ةلولشم يعفت تناك امنيو
 قيرطلا نع ثجرخخو ثفطعلا مث اهتعرس تففخ دقف ؛ةلبقملا ةرابسلا
 ايروتكف سلجت يلا ةلثلا وحن هجتنل راجحألاب ةئيلملا ضرألا قوف

 !اهنع نوثحيي مهنإ !اهآر دقل .اهفلخ
 لوح ثفحزو هب ثمثحا يذلا أجلملا نم ًالوزن تقلزنا
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 تعمسو ؛فقرتت اهتعمس مث «ةلبقملا ةرايسلا نع ةدعتبم ةلثلا ةرخؤم
 ئيش مهدحأ لاق كلذ دعب .اهنم مهدحأ لوزن دعب اهباب قفص توص
 مامأ لجر رهظ :راذنإ يأ نودو ؛ةأجفو .ءيش ثدحب ملو ؛ةيبرعلاب.
 ءانيع تناكو ءاهفصتم ىلإ ًادعاص ةلثلا لوح يشمي ناك .اهرظن
 نع ًائيش طفتلبل -رخآل تقو نم“ ينحني ناكو «ضرألا يف ناثحبت
 ةف دہ نكي مل ءيشلا كلذ نإف ءيش نع ثحبي ناك نئلو .ضرالا
 نیعلل نكمي ال ًايزيلكتإ ادب دقف كلذ قوفو !زنوج ايروتكف ىعدن
 .هتطخت نأ

 ثمدقتو اهيمدق ىلع فقتل ثدهاجو حايئراب ايروتكف تدهن
 .كالضف نم ءآ :تلاق اش اهبلإ رظنو هسأر عفر يذلا لجرلا نم
 .كروضحل ةداعسلا ةياغ يف ينإ

 تنآآ ...كبلع هللب نينوكت نم :ًالئاق
 زيلكنإ

 .ينتا :تلاقو كحسفلا نم ةي ءابحلا اهسفن نع ايروتكف تمر
 ؟دادغب ىلإ ينديعت نأ -ءاجر- كنكمب لهو ؛ًعبط

 نكلو .يرتل اهنم تثج دفل لب «دادغب ىلإ ًابهاذ تسل -

 ؟ءارحصلا طسو يف ةديحو انه -كرب- هنيلعفت يذلا ام
 يرعش لسغأل تبهذ .تفطُتخا دفل :ةلهال ايروتكف تلاف

 تيب يف يسفن ثدجو توحص امدنعو ؛مروفورولكلاب ينوردخف
 .كانه ةبرف يف يبرع

 ادب يف :اهل لاقف .نفالا وحن تراشأ مث
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 مث «لبللا لاوط تيشمو «سما ةليل تیره .اهمسا فرعا ال -
 .ًاودع نوكت نأ ةيشخ ةلثلا هذ

 ناک .ةبارغلا ديدش ريبعت ههجو ىلعو اهيلإ رظني اهذقنم ناك

 هتراظن نآلا عضو

 .«ززفتلا ءاميس هيلعو ةراظنلا لالخ نم اهيلإ قدحو هبنيع ىلع
 ثناك امم ةدحاو ةملك قدصي مل لجرلا اذه نأ ايروتكف تكردأو
 اهنإ :تلاقو بضاغ طخس ىلإ -ًروف- اهرعاشم تلوحنو .هلوقت
 !اهيف ةملك لكب ءًامامت ةحيحص

 ةربنب لاق مث ءاهقيدصت نع ىضم تقو يأ نم دعبأ بیرغلا ادب
 .ًادج عئار رمأ :دورب

 عانقإلا ةوق كلمت ال نأ فسؤم وه مك :سأيلا ايروتكف باتنا
 لمجت نأ ًامود عيطتست يثلا يهو «ةدرجملا قئاقحلا يكحت امدنع
 ءيس لكشب ةيلعفلا قئاقحلا يورث تناك دقل .ًالربقم ودبي بذكلا
 يننإف هبرشأ ام مكعم نكي مل اذإو :لجرلل تلاق .مانقإلا ىلإ رفتفي
 انه ينتكرت ثنأ نإ لاح ةبأ ىلع ًادطع ترمأسو ...ًاشطع كلهأس

 .تيهذو

 .ءاذهک ءيش لعفب ملح ال نأ يعيبطلا نم :جنشتب بيرغلا لاق
 !يهلإ اب .يراربلا يف اهدحو هيت نأ ًادبأ ب

 .ردديغ اي ...ًامامث نا
 ن
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 ةغللاب تاميلعتلا هملست دنعو ءةلثلا فرط دنع قئاسلا رهظ
 كم ةظفاح ًالماح -تاظحل دعب- دوعيل ةرايسلا وحن عره ةيبرغلا
 .كينسالبلا نم ًاساكو لكشلا ةبورك ةمخض

 .لضفأ اذكه !هورأ :ثلاق مث ةهارشب ايروتكف تبرش

 ,ركيب دراشتير يمسا :يزيلكنإلا لاق

 .زثوج ايروتكف اأو
 هييذكت ليوحتو يزيلكنإلا ةقث نم هنرسح ام ةداعتسا ثدارأ مث

 يمعب ةقحتلم يثنإ .زئوج توفسنوأب
 هنایرفح عقوم يف زنوج توفسنواب روتكدلا

 يننإ !ةيبرغلا ةفداصملل اي :بارغتساب اهيلإ رظني وهو ركيب لاق
 الإ انه نع دعيت ال اهنإ .رخآلا انأ تايرفحلا عقوم ىلإ يقيرط يف
 هتلسرأ يذلا بسانملا صخشلا يننإ .ًاليم رشع ةسمخ نم ًاوحن
 ؟كلذك سيلا :كذاقنإل ةيهثإلا ةيانعلا

 ؛اهتمدص ةقيقحل نيوه نركب تئجوف دق ايروتكف نإ لوقلا لعل
 ىلع ةرداق هعم دعت مل يذلا دحلا ىلإ ؛ًمامت اهدب يف طقسأ دقلف
 تبكرو ةرايسلا ىلإ تمصو غرنخب هراشنير تعبت .ةملك ةيأب قطتلا
 ريثكلا ةحازإ دعب يفلخلا دعقملا يف اهسلجُيوهو دراشتير لاقو .اهبف
 «ةمداق كنأ ٌتعمس دقل .سانجألا ةملاع تنأ كنظأ :ضارغألا نم
 ,ركبملا ثقولا اذه لثم يف كلوصو عقوتأ مل يننكلو

 ينلاو «هيبج نم اهجرخأ يتلا راخفلا اياظش بئري ةظحل فقو
 .«ةلثلا دنع ضرألا نع اهطفنلي ناك يلا يه اهنأ نآلا ايروتكف تكردأ

 نكلو ايرث الت ناك هنأ لمتحملا نم ودبي" :لاقو ةلثلا ىلإ راشأ مث
 دهعلا يناوأ نم هبف ام مظعم .ىرأ امك ةميفلاب يحوي ام هبف سيلا
 مبا مث .'مهريغو نييثرابلا راثآ نم ءيشو ...رخأتملا يروشألا

 مغر كنداق ةيراثآلا كتزيرغ نأ ىرأ ذإ ديعس يتنإ:ًائاق فاضأو
 .يرثألا لثلا اذه صحفتل -كبعانم

 .ةرايسلا تقلطلا مث .هتقلغأف ثداع مث اهمف ايروتكف تحنف
 اهرمأ نأ حيحص ؟فاطملا ةياهن يف هلوق اهتكمي يذلا ام

 لضفألا نكلو ةئعبلا رقم ىلإ مهلوصو درجمب فشكنيس
 نم هتعدنبا امع ةرفكم اهينذب فرتعتو كانه اهرمأ فشكتي نأ ديكأتلاب
 .يهانتماللا هتل اذه طسو ركيب هراشتير ديسلل فرتعت نأ نم صصق
 تركفو .دادغب ىلإ اهتداعإ وه اهل هولعفي نأ نكمي ام أوسأ نإ
 لبق ام رذعب ريكفتلا تعاطتسا امبر اهنأ (ًادبأ بوتت ال يتلا) ايروتكف

 نادقف :ةرشابم هلمع طبشنلا اهلايخ ادب دقو كانه ىلإ لوصولا
 نكلو ...نأ اهنم تبلط ةاتف عم ترفاس اهنإ لقتل ؟ةركاذلل تقؤم
 تناك اهنكلو .ةرملا هذه ةلماك ةياور اهنم بلطتبس رمألا نأ ودبي ءال
 توفسنراپ ررتكدلل اهردص تانونکم غرفت نأ -ديكأتلاب- لضفت
 يللا ةيلاعتملا ةقيرطلاب ركيب دراشنير ىلإ اهب يضفت نأ نم زنوج
 يتلا ةحيحصلا ةقبفدلا ةصقلل حيرصلا هراكنإبو هيبجاح اهيف عفرب
 هل اهتور

 لخدت ال اننإ :يمامألا هيسرك يف تقثلي وهو ركيب ديسلا لاق
 ليم وحن دعب ءارحصلا لخدتل قيرطلا نع فطعتت لب امامت يلدنم

 كل



 .صخاوشلا بايغ يف كلت ةطقلا ىلع روثعلا انايحأ ةيوعصلا نم نوكي انه نم

 قيرطلا نع ةدحب ةرايسلا تفطعناف ودبعل نيش لاق ام ناعرسو
 ركي دراشتير ماق دقو .ءارحصلا قمع ىلإ ةرشابم تهجتاو يبارثلا
 كلسن اننإ :لاقو حائرا ةحيص دراشتير قلطأ ام ناعرسو .لامشلا ىلإ ةراتو نيمبلا ىلإ رابسلا ثناكو ...اهب نيعتسي صخاوش دوجو ايروتكف ىرث نأ نود هنم تاراشإب قئاسلا هیجونب
 .نآلا حيحصلا قيرطلا

 ظحالت تذخأ اهنكلو .قيرط يأ ةيؤر ايروتكف عسوب نكي مل
 لبلق دعبو .ىرُت داكت ال تالجع راثآ دوجو -رخآلاو نبحلا
 يح اهتزانجا نأ امو .ًاليلق حضوأ تالجع راثآ ةرايسلا زا

 رظنم انه اه :ايروتكفل لاق مث «فقوتلاب ودبع رمأو دراشتير حاص
 .دلبلا اذه ىلع ةديدج كنأ املاط لبق نم هيرت مل كل ريثم

 لمحي امهدحأ ناكو ةرايسلا نم نابري نالجر كانه ناک
 ًايشخ ًازاهج رخآلا لمح اميف «هرهظ ىلع ًاريصق ًايشخ ًادعقم
 بیحرت لكب هتيحت هيلع ارو ؛دراشتير امهايح .وئابلا مجحب اريك
 ناز ًاضرع يدهاشت نأ يغبني ؟امنيسلا .نيبحت له :لاقو اهبلإ دراشتبر ثفتلا مث .عيمجلا دوسي ًانفاد ةقادص وج نأ ادبو ءامهيلع اهعزو غبت تافافل دراشتبر جرخأ مث «ةداعسو

 اراشأو دعقملا ابصنو «حرفب امستباف نيلجرلا عم ثدحت
 ترظن املاحو ءامهلالخ نم رظنلل ناتحتف هيف ناكو ءام ةدعاق ىلع ريدنسملا زاهجلا ابكر مث .هيلع اسلجي نأب دراشنيرو ايروتكفلا
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 !باجملا قودنص هنإ :ةلئاق تحاص امهنم ايرو
 .هنم ةينادب ةخسن «طبضلاب -

 ينغي رخآلا ذخأ اميف «ةلآلاب ًاقحلم ًاعارذ ريدي نيلجرلا دحأ أديو ٠ جاجزلاب نيتاطغملا رظنلا يتحتف ىلع اهينبع ايروتكف تزكر
 ؟لوقي يذلا ام :ايررتكف تلاس .ةباترلا عب هيف اديشن

 زهجو لاعت :لوقي هئانغ يف لجرلا ىضم امبف دراشنير اهل مجرت
 .نامزلا بئاجع ةيؤرل زهجن ...ةعئملاو

 نودصحي جونزل ناولألا
 هاج مث .ةاكيرمأ يف نوحالفا

 تما اميف :*يبرغلا ملاعلل ربكألا ءاشلا ةجوز» :ىرخأ
 ميظعلا ضارعتسالل ىرخأ ةروصو ءورغين يتثوم يف كلملا رصقلا ةروص ترهظ مث .اهرعش نم ةلصخب تئبعو ينيجوي ةروطاربمإلا

 .اهعمجي ال روصلا نم ةعونم ةيرغ ةعومجم كلذ دعب تعباتتو
 هريمألا ةجوز :ريباعتلا برغاب ًانايحأ اهنع نالعإلا متيو «عماج
 فرع لجرلا ىهنأ مث .يلاوخلا ةديعبلا مايألا نع ةيبغلا ةحمللا هذه لمكتسُل ىلاون كلذ لك ...ارسيوس يف نوجلزتم ؛جيورتلا جيلخ
 اهبئارغو ةميدقلا ايندلا بئاجعب مكل انينأ اذكهو :ةبلاثلا تاملكلاب
 بداجعلا ىوتسمب ةيغس مكتمهاسم نكتلف ؛ةديعب ىرخأ نكامأ يف
 ةيقيفح رومألا هذه لك نال ءاهومشيأر يتلا

 اذه ناك :تلاقو ةداعس ايرونكف هجو قرشأر ؛ضرعلا ىهتناو
 .هدوجو قدصأل نك ام !ًعئار اح
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 تضهن رخفب تريستيي ةلفتملا امنيسلا باحصأ ناك اميفو

 امم رخآلا هفرط ىلع سلجي دراشتير ناك يذلا دعقملا نع ايروتكف
 ترذتعا :جرحم لكشب ًاضرأ هعوقوو دراشنير نزاو لالتخا ىلإ ىدأ
 ةافاكمب دراشتير ماقو .اهنحرف صيغننب كلذل حمست نأ نود ايروتكف
 نافرطلا رثع نأ دعبو ةفيطللا عادولا تارابع دعب ارداغ نيذللا نيلجرلا

 ءامهنم لكل هللا نم قيفوتلاب ةرعدلاو رخآلاب امهنم لك مامتها نع
 .ءارحصلا يف قلاسلا قلطناو ةرايسلا ىلإ ايروتكفو دراشتبر داع مث
 .؟نايهذي نيأ ىلإ :ايروتكف تلأس

 ةرم لوأ امهتلباق دقل ,هضرعو دلبلا لوط يف نارفاسي امهنإ -
 مهو .نامعو ثيملا رحبلا نيب قيرطلا ناعطقي امهو ندرألا يف
 ةيعرف قرط ربع نابعذي امهو .كش نود ءالبرك ىلإ نابهاذ نآلا

 0 لا ت00 0-لا
 رم ضرع دقل .كلذ نولبقي ال دق :لاقو هراشتير كح

 نيب قيرطلا عطقب ناكو ؛يترايسب هلمحأ نأ رب
 .اهنأ يتباجاف هيآرب ةلحرلا هنم ذخأتس مك لاس .ًايشا

 دادغب يف نوكيل ةرابسلا دعصب نأ هنم تبلطف :نيرهش وحن قرغتستسا
 «ضرعلا ضفرو يئركش هتكلو «ءاسملا كلذ نم قحال تفر يف
 ءانه ًائيش ينعي ال ثفولا نإ .رثكأ هبسانبس نيرهش دعب لوصولاف
 .رمالاب ايرغ اضر دجي هلإف كلذب ءرملا عنتقي نأ هرجمبو

 كلذ لبخت يعسوب !معن -
 رومألا زاجنإ ىلع انحاحلاو انربص دافت يف نودجي برعلا نإ -
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 لوخدنا يف اتقيرط نوري مهلا امك ارك همهف بمصي ارما ةهرسب
 يغبني ذإ .بدألاو بيذهتلل امامت رقتفت ةقيرط عوضوملا يف ةرشابم

 نم ارح ةماعلا تاظحالملا ميد يئدبتو يسلجت نأ ًامود كيلع
 !كلذ لبق ةعاس

 كلذبف ؛ندنل يف انبئاكم يف هانقيط نإ رغ كلذ نوكيس -

 .ثقولا نم ريثكلا هرملا ردهب

 وه ام :لاؤسلا سفن ىلإ ديدج نم اندوفي كلذ نكلو «معن -
 ؟ردهلا وه امو ؟ثقولا

 .ايسلا تأ ادب اميف ءطافتلا هله يف لات ايروتكتا
 ريخأ تلاق .ةقثلا نم ردق ربكأب ةهاتملا ه

 كانه .كلامش ىلإ يرظنا نيحلا كلذ ىتح نكلو :لبلق دعب
 ريشأ ثيح

 .ًالابج نوكن نأ نكمي ال ؟مويغ هذه له -

 جرللا اهيطنت يتلا ناتسدرك لابج :لابج يه لب =
 .ًادج ًافاص وجلا نوكي امدنع الإ اهتيؤر نيميطتسن ال

 ول تنمتو «ملحلاپ هبشأ ةعانقلاو اضرلاب روعش ايروتكف حاتجا
 مل طقف اهنأ ول .دبألا ىلإ ةلرلا هذه لكم يف رمتسن نأ اهعسوب ناك
 ةهيركلا ةفشاكملا ةركفل لفطك تشمكلا !ةسيعتلا ةباذكلا كلث نكت



 ؟زنوج توفسنواب روتكدلا وه لاجرلا نم عون يأ رت .اهرظتنت يتلا
 «سابال نكلو ؟ةيساف ةمراص ةبيطقتو ءاضيب ةليوط ةيحل وذ ليوط

 تعاطتسا اهنإف زنوج توفسنواب روتكدلا جاعزنا ةجرد تناك امهم
 .ةنوتيزلا نصغاو نربئار روتكدلاو نيرئاك نم صلمتلا

 ايروتكف ثرظنف :همامأ راشأ مث ؛"انلصو دق اه" :دراشنير لاق
 ىلع ودبي :ثلاق .ديعبلا قفألا يف ةماشك الإ اهل ديب مل ًائيش ىرتل
 .ةريثك لايمأ دعب

 تامل هال مآ

 ةريغص ةلتك حبصتل ةلهذم ةعرسب ةماشلا ثروطت لمفلابو
 اخف ًايرث الئ -ًريخآ- تحبصأ مث «ةريغص ةلت مث ءةيادبلا يف
 لق ديلا رجالا نم لترا داب ديف لا پنج دحأ نمو ايه
 .ةلعبلا رقم اذه :هراشتير

 .نيرتسو ؛نآلا ةليلق لايم أل

 اميف «بالكلا حابن طسو نوحولي مهو ةرايسلا تمدقت مث
 لابد القرب وجوب ءاضيبلا مهبارثأب مدخلا عفدنا
 ذهب كررضح اوعقرتب مل مهنأ حضاولا :دراشتير لاق تايحتلا
 ىلع ًاراح ءام كل نونيهيسو «كريرس كل نو دعس مهنكلو «ةعرسلا
 توفسنواب روتكدلا ؟ةحارلاو مامحتسالا نيدوت كنأ بسحأ .روفلا

 .ميهاربإ كب ينتعي فوس .هيلإ بهاذ انأو «لثلا ىلإ جرخ زنوج

 وهو ثيبلا ىلإ ميهارباب يه ثفحل اميف ءًاديعب ىضم مث
 نم لدي نمل رمألا ةيادب يف لخادلا نم ًاملظم ثييلا ادب .مسنيي
 ضعب اهيف ةشيعم ةفرغ ناثثالا ربعو .ةعطاسلا سمشلا ثيح جراخلا
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 ءام ءاعوو قيربإ اهيلع ةلواطو ةميدق جاردأ ةنازخو ريرس ةفرغلا
 اهل رضحأ مث ؛هسأرب اهل اموأو مههاربإ مسنبا .يسرك اهمامأو ريبك
 مث «سململا ةنشخ ةفشنمو رظنملا لحوم راح ءام هيف امش ًايريإ
 رامسم يف صرحب اهل ةريغص ةأرم هعم ًالماح راذنعا ةماستباب داع
 رادجلا يف ئدص

 دق ثناك .اهتئاو يثلا مامحتسالا ةصرفلاةئثمم ايروتكف تناك
 اهمسج خاسنا رادقمو اهكاهنإو اهبعت ىدم -اهوتل-

 :ةآرملا وحن مدقتت يهو اهسفنل تلاقو .هب تقصل يتلا ةيرثالاب
 .ًامامت ةفيخم ودبأس ينبسحأ

 اردن تأدب

 مهفت داكن ال تاظحلل ةسكعنملا اهتروص ىلإ تق
 !زنوج ايروتكف هذه تسيل ...يه نكت مل هذه ...ًئيشا

 حمالم اهنأ مغر“ اا اهحمالم نأب اريخأ تكردأ مث
 !ينيتالب رقشأ نآلا ناك اهرعش نأ الإ -اهسفن زنوج ايرر
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 رشع عساتلا لصفلا

 تايرفحلا عقوم يف زنوج توفسنواب روتكدلا دراشتير دجو
 اختم ًارادج -رذحب- رفنيو هلامع سيئر برق ءاصفرقلا ساجي

 ًابحرم :ًالئاق يعفاو بولسأب هليمز زنوج روثكدلا ايح .ةريغص'
 لصتس كلأب ةركف يدل تناك .نذإ ترهظ دق اه «دراشتير يريغصب
 ؟اذامل يردأ ال :ءاثالثلا موب

 .هاثالثلا وه مويلاو

 لاعث ؟اثالثلاًافح وهأ :مامتها نود توفسنواب روتكدلا لاق
 مل نحتو رهظت ًادج ةميلس ناردج اذه نأشب ىرت انام رظناو انه
 انه ءالطل رثا ضعب دجوي هنأ يل وديي .مادقأ ةثالث یوس دعب رفحن
 .ًادج ادعا رمألا يل ودبي ...كيأر ينطعأو لاعت

 ةعاس عبر ةدمل نايراثآلا عنمتساو ؛قدنخلا ىلإ دراشتير زفف
 ترضحأ دقل «ةبسانملاب :دراشتير لاق مث ءًادج صصخنم ثيدحب

 عش يأ نم هاف ؟فح ها -
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 .كيأ ةنب اهنإ لوقت -

 ؟يعأ ةنبا -

 ناردجلا يف هتالمأت نم هلقعب دوعيل توفسنواب روتكدلا دهاج
 يسن دف خأ ةنبا هل نوكت نأ لمح هنأكو بايتراب لاف مث «

 5 .خأ ةنبا يدل نأ نظا ال :اهرمأ

 انه كعم لمعلل تءاج اهنا تمهف -

 ينعي اذه :عيطقاب «هآ :لاقو توفسنوأب دوتكدلا هجو قرشأ
 .كينوريف انآ

 ايروتكف تلاق اهنظأ

 نم اهنع نسريميإ يل بتك دقل .ايروتكف معن «معن -
 ىرآ ال .سانجألاب ةملاع ...ًادج ةره اف اهنأ ُتمهف .جديربماك
 ؟ًايبس تنأ ىرتأ «سانجا ملاع حبصي نال ءرملا وعدب ًاببس

 .كيلإ اهقيرط يف ترفاس سانجأ ةملاع نأ ٌتعمس دفلا

 لازن ام انتكلو «نآلا ىتح اهصاصتخا بلطتي ءيش انيدل سبلا
 ءييرقت نيعوبسأ يضم لبق يتأت نل اهنا تمهف دفل .ًاعبط ةيادبلا يف
 ينئإف كلذلو ؛ةلاسرلا تعضأ مث ؛ناعمإب اهتلاسر أرقأ مل ينكلو
 يف وأ ...مداقلا عوبسألا يف ينجوز لصتس .هتلاق ام ًافح ركذنأ ال

 نأ ثنظ دقلو ؟اهتلاسرب ُتلعف اذام ىرُث ...هيلي يذلا عربسألا
 ءأتسح .عبطلاب أطخ هلك رمألا تمهف امير نكلو ءاهعم ينأتس ايسينيف
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 تايراخشلا نم ريثكلاف ءاهنم ديش نأ انمسوب نأ نأ ...ًانسح
 اتر

 رغ ءيش يأ ةاتفلا كلت يف له -

 ؟ىنعم يأب ؟بيرغ :لاقو هيلإ توفسنواب روتكدلا رظن
 .؟كلذ هباش ام وأ يبصع رايهنال ٌتَّضْرعَت له ينعأ -
 «دج لکب سردت تناك اهنإ -لعفلاب- لاق نسريميإ نأ ركذأ -

 نع ًائيش لاق هتظأ ال ينتكلو ءاذه نم ءيش وأ ةجرد وأ ةداهش لبنلا
 ؟لاست اذامل .يبصع رايهنأ

 اهدرفمب كانه لوجنت يهو قيرطلا بناج نع 4
 هيلإ ٌتبهذ يذلا ريغصلا يرثألا لثلا كلذ دنع كانه اهتدجو .ًامامث
 .ماعلا قيرطلا كرتن نأ لبق ليم دعب ىلع

 نم ةعطق ةرم لثثا كلذ يف تدجو يث ملعتأ .تركذت «معن -
 .ًابونج دعبلا اذه يف اهبلع روثعلا ًادج بيرغلا نم .وزون رجح

 ىضمو ةيرثأ تاعوضوم ىلإ رارجنالا ضفر هراشتير نكلو
 تيهذ اهتإ تلاق .لايخلا نم برغأ ةصق يل ثور دفل :الثاق رارصإب
 اهفاطتخاو مروفورولكلاب اهريدختب مهضعب ماقف اهرعش لسغتلا
 فصتم يف تبره اهنإو كانه تيب يف اهنجسو يلدنم ىلإ اهذخأو
 .هلثم ؤرما عمس ام بيجع ءاره ...ليللا

 كلذ وديي ال :لاقو ةريح هسأر زنوج توفسنواب روثكدلا زه
 اذه ىلثمب ناك نأ هل قبسي ملو ًادج ئداه دلبلاف ؛ًادبأ ًالمتحم

 .نامألا

 اذهلو ؛اهلك ةصقلا تعرتخا اهنا ًاحضاو ودبي .طيضلاب -
 تايتفلا كلت نم اهنأ دب ال .يبصع رايهنا نم تناع دق تناك نإ كأس
 .بعاتملا نم ريثكلا انف تيبس امبرو تاتياصلا

 نبأ .رفتستو ادهتس اهنظأ «هآ :ًالئافتم توفسنواب روتكدلا لاق
 ؟نآلا يه

 دورت مث "اهرم نم حلصتو محتل اهتكرت“ :دراشتير لاق
 .ًادبأ ةعتمأ ةيأ اهعم لمحت ال اهنإ :لاقو

 اهتراعإ ينم عقوتت اهنأ بسحتأ .ًالعف عيظف رمأ اذه ؟ًافح -
 !يسبالم

 يف ةنحاشلا بهذت امثير قفتا امفيك اهرمأ ريبدت اهيلع نيعتيس -
 لوجتت يهو ...هددصب تناك يذلا ام بجعنأ يتنإ .مداقلا عوبسألا
 .ةهاتملا كلت طسو ةديحو

 .مايألا هذه تاشهدم تايفلا :ضومغب توفوا روتکدلا لاق
 دیرت تنك ام اذإ ًاميظع ًاجاعزإ لكشي ام وهو ؛ناکم لك يف نرهظي.
 نأ نم ىأنأو دعبأ ناكملا اذه نأ كل رطخ امبر .كلامعأ زاجنإ

 تارايسلا رهظت فيك تملع نإ شهدُس كنكلو «راوزلا هيلع ددرتي
 دقل «يهلإ اي .مهنمدخل كيدلل تفو ال يذلا تقولا يف انه سانلاو
 نأ لضفألا نم .ءادغلا قو هنأ دب ال .لمعلا نع لاجرلا فقوت
 .تيبلا ىلإ دوعن

 ظننا دعب ايروتكف تدجو



 سر اذ السم مسجلا ليثض ًالجر ناك .هتليخت امع نوكي ام دعبأ
 مدقت هنأ ادج اهشهدأ دقو «ناشمرت ناكفتت ال نینیعو علصأ هبش
 :ايروتكف ينعأ ...ايسينف اي ًالهأ :ًالهأ :ًالئاق نيتدودمم نيد اهنم
 ينأت نل كنأ يعور يف لخد دقل .ةملكلا ىنعم لکي ةأجافم هذه
 لاح فيك .ًالعق ديعس .كتيؤرب ديعس ينتكلو «مداقلا رهشلا ىنح
 ؟ريثك وبرلا نم يناعب ال هنأ وجرأ ؟نسربميأ

 نإ رذحب تلاقو ةتتشملا اهتاكلمو اهساوح ايروتكف تعمجتسا
 اروم ءوسلا اذهب نكي مل وبرلا

 «ىربك ةطلغ يهو :ًاريثك هتبفر فل ىلع صرحلا ديدش هنإ -
 تقولا لاوط نوعبقي نيذلا نيميداكألا كئلوأ نإ .كلذ هل تلق دقو
 يف يتجوز يتاتس .انه يرفتست نأ وجرأ ءًانسح .رمألاب ركفي ال نأ هيلع ًاميلس ءرملا ىقبي يكل .مهتحصب ًاريثك نولغشني مهتاعماج يف
 .ءيشلا ضعب ةضيرم تناك دقل ...هدعب يذلا وأ ...مداقلا عوبسألا
 دق كتعتمأ نأ هراشتير ينريخأ دقل .ًاقح اهتلاسر ىلع رثمأ نأ يلع
 ةنحاشلا لاسرإ عيطتسن ال ذإ ؟كرمأ نيربدتتس فيك .اهقيرط تلض
 .مداقلا عربسألا ىنح

 .نيحنا كلذ ىتح يرمأ ريدقأس يتلا -

 نأ هراشتيرو انأ عيطتسن ال :لاقو توفسنواب روتكدلا هقهق
 دجوي ذإ ؛ةلكشم دجوت ال نانسألا

 للا قدس ین اتم نو اتغير نم رکا
 .كلذ ريغ ريثكلا دجوب الو .ةيطايتحالا ليدانملاو براوجلا ضعبو

 نم نيسرامت رباقمل رثأ ال :ًالئاق توفسنواب روتكدلا اههبت
 تايمكو ةعئارلا ناردجلا ضعب انيدل نآلا رهظت .كصاصتخا اهلالخ
 ضعب انفشنكا امبرو «ةديعبلا قدانخلا يف ترهظ راخفلا عطق نم
 نيعيطتست له .ام لكشب كلغشي ام كل دجنس انتكلو .ًاقحال ماظعلا
 ؟ريوصتلا

 "نع ًائيش فرعا” :رذحب ايروتكف تلاق
 .لعفلاب هيف ةيلمع ةربخ اهبدل ءيش ركذلا

 يف فلختم انآ ؟مالفألا ضيمحت نيعيطتسنأ .ديج ءاتسح
 ةملظملا ضيمحتلا ةفرغ .حاولألا لمعتسأ تلز ام ...لاجملا اذه
 ةزهجألا ىلع متدتعا نيذلا بابشلا متأو :ءيشلا صعب ةيئادب
 ًامامث ةجعزم ةيئادبلا فورظلا هذه نودجن ام ًابلاغ ةركنبملا

 .كلذل متهأ نل -

 تذخأف ةثعبلا نزاخم ىلإ تدمع كلذ دعب
 :ليمجتلا قيحاسم ضعبو ةجنفسإو ناتسالل

 طبضلاب مهفت نأ لواحت يهو ًارئاح ًاشوشم لازي ام اهنهذ ناك

 ىعدت ىرخأ ةاتف اهوبسحف اوزطخأ مهنأ حضاولا نم .اهزكرم ةقيقح
 سانجالاب ةملاع يهو ؛ةئعبل مضل ينأت نأ ضرتفملا نم اي

 ترثع اهنأ ول !سانجألا ملع ىنعم ىتح ملعت ايروتكف نكت ملو
 ىنعم نع ثحبت نأ اهيلع نأ ذإ كانه وأ انه سوماق ىلع طققا
 ىلع عوبسأ يضم لبق ىرخألا ةاتفلا لصت نأ ضرتفُيال .ملعلا كلذ

 حايترالاب تسحأو



Chassey 
 ياهذ ىتح وأ «عوبسأ يضم ىتحو نآلا نم «نذإ ًاسح .لفألا
 ءاييتيف يه ايروتكف نوكتس «دادغب ىلإ ةنحاشلا وأ ةرايسلا كلت
 اهرواسي مل !بعاصملا مغر :عيطتست ام لضفأب اهرودب موقتسو
 ًاماع ًاقماغ ًاديعس ادب يذلا زنوج توغسنواب روتكدلا نم فوخلا
 ءركيي دراشتير نم قلقلاو كابترالاب سحن تناك اهنكلو ؛هحرط يف

 .ةركف اهترواسو اهبلإ اهب رظني يتلا ةلمأتملا ةفيرطلا كلت تهرك دقف
 .رثحلا ةياغ يف نكت مل نإ اهتاءاعدا فشكيس ام ناعرس هنإ لوقت
 يف ةعباط ةريتركسكا تلمع اهن اهظح نسح نم ناك دقو
 تادرفملا نم ةرئانتم ةليصح اهبدل نإف كلذلو «ندنل يف راثآلا دهعم

 ر دشأ رظ اهيلع نيعتي نكلو .نآلا ةديفم نوكتس يتلا لمجلاو

 هل دوعتس ذإ ؛لاوحألا للك يق ًاليوط هلمحتل رطضُي

 ب اهنأ ريغ ...ىتوملا ملاع نم

 خيص ىلإ اودمع اذامل :لئاقلا زغللا ىلإ كلذ اهداعأ دقو
 عطتست مل اهتكلو «بیر نود ًايس كلذل نأ ايرونكف تأر ؟اهرمش

 رهظمب رهظتس ام تاعرس -هذه ةلاحلاو- اهنإ .ًادبأ بيلا اذه نيمخت
 نكلو .روذجلا دنع دوسألا هنولب ومنلاب اهرعش أدي امدنع ًادج بيرغ
 اس ىرأ تسلو ؟قّررُأ ةيح تسلا «ساب ال :اهسفنل تلاق ايروتكف

 نلع دحاو عرسال .يتعاطتسا ردق يف انآ امب
 ر ةر ةعب ع تركت لأ

 .ةرمحم هارمساال ءارقش
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 سا يف اهنأ ايروتكف تسحأ ةحار ةرث ةرتفلا هذه نوكتس
 دقث .اهيفطاخل ًاكبرم نوكيس ماثلإ اهءاغتخا نأ كلذ ءاهيلإ ةجاحلا

 عيت مهيلع ًادج بعصلا نم نوكيس نكلو ءاهنجس نم ثبره
 ثيحب ؛يلدنم يف رمت مل دراشتير ةرايسف .كلذ دعب اهل ثدح ام
 اهنأ توريس «معن .دوسأ لث يف نآلا اهنأب نمخي نأ دحأل نكمي ال

 .تئام اهنأ -حجرألا ىلع- اوجتتتسا امبرو «ءاوهلا يف ترخبت
 .ءايعإو ًاعوج تتامو ءارحصلا يف تهاث

 نظي نآ عبط فسؤملا نم ناك نإو :كلذ اون
 نل وهف «كلذ لمحتي نأ هيلع «ساب ال نكلو 1|

 راع طماعتلا يغبني ذإ ؛ماع لكشب ًالهس اهرود دجت مل
 راخفلا فاتصأو «ةرإ E بتكلاو سانلا لوانتت ينلا ثيداحألا

 ر مك نأ ظحلا نسخ نمو .ةيرامعملا بيلاسألاو ةن
 ةزاتمم ةعمتسم ايروتكذ تناك دقو .ءافصألا نمح ًاصخش

 .ارتحا لكي اهفيرط سسحتت يهو- تأدب دقو .نيلجوللا
 .ةريبك ةلوهسب اهئارابعو ةنهملا تادرقع

 هرفمي اهسفن دجت تتاك امدنعو



 مهو لاجرلا بقارتو روسكملا راخفلا عطق قصلو عيمجت لواحتو
 جارختسا نع نيلوؤسملا رذحو ةربخ رادقمل بجعتو «نولمعي
 نوضكري نيذلا راغصلا ةيبصلا تاكحضو يئاغأب عتمتستو ءراثآلا
 تارتفلا زييمت تنقنأ دقو .ةيرثألا بكم يف بارتلا نم مهن غيرفتلا
 تفرعثو ؛رفحلا اهب يرجي يتلا ةفلتخملا ثايوتسملاو «ةيخيراتلا

 يذلا ديحولا رمألا ناك .يضاملا مسوملا يف لمع نم مت ام ىلع
 .هنأرق ام لك نم- عطتسن مل ذإ ؛رفحلا ءانثأ نفادم روهظ وه ءاشخت

 تلافو !ةسرامم سانجأ ةملاعك هلعف اهنم رظتتُي امع ةركف نّوكت نأ

 يلع نيعتيسف روبف وأ ماظع انيدل ترهظ ام اذإ :اهسفنل ايروتكف
 .ديكلا يف ةديدش مالآ ةبونل لب ءالك ...ديدش ماكرل ةسيرف عوقولا
 !يشارف مزلأو

 دحأ ناردج -كلذ لدب- ترهظ لب ءروبق ةيأ رهظت مل نكلو

 ةيأ راهظإ ةصرف اهل حتُت ملو ايروتكف تنتتفا دقو .ءطبب روصقلا
 نم ءيشب اهيلإ رظني لظ ركيب دراشتير نكلو .ةصاخ ةراهم وأ ةيلباق
 هلماعت ةقيرط نكلو ؛موتکملا هدقنب حت تناكو .ًالايحأ لؤاستلا

 نإ :ًاموي اهل لاق .اهتسامحي ًالعف بجعأ دقو. «ةخرم ةدودو تلق
 ًالعفنم تنك مك ركذنأ .ارتلكنإ نم يجرخت نأ ًامامت كيلع ديدج رمال
 .هل ترفاس مسوم لوا يف

 كلذ ناك تم ذنم
 يرش اماغ رع ةع لم :ليوط تق نم ؛لاقو منا
 .ًاديج دلبلا اذه فرعت كنا دب ال -
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 ناريإو ...ايروس .هدحو دلبلا اذه ىلع يلمع رصتقي مل -
 .ًاضيأ

 كوسبلا ول ؟كلذك سيلا «زاتمم لكشب ةيبرعلا ملكتت كنإ -
 ؟يبرع كنأب مهماهيإ عيطتست لهن ًايبرع سايل

 ينثإو .ريبك دهجل جاتحي اذه ...ال «هآ :لاقو ًايفن هسأر زه
 ينعأ ...يبرع هنأب برعلا ماهي ادب عاطتسا دق ايزيلكتإ نأ يف كا
 .ةلوقعم ةرثفل

 ؟سئرولو -
 ءالك .يبرع هلأب ًادبا مهماهيإ عاطتسا سنرول نأ بسحأ ال -

 دلبلا لهأ نع هزييمت ناكمإلاب نكي ملو هفرعأ يذلا ديحولا لجرلا
 يف ًالصنق هدلاو ناك .قطانملا هذه يف ًايلمع دلو يل ٌبحاص وه
 ةيلحملا تاجهللا لك ثدحتي ناكر ؛ىرخأ ةيئان نكامأ يفو راغشاک
 .ًاقحال اهيلع ظفاح هنظأو «هنلوفط ذنم

 ۴ل ثدح اذامو -
 ءةدحاو ةسردم يف انك دقل .ةسردملا انكرت نأ ذم هر مل -

 ًامامت ًانكاس سولجلا عيطنسي ناك هنال ءريقفلا هبمسن نأ اندتعا دقو
 يمسوب نأ عم ...نآلا لعفي اذام يردأ ال .ةيبرغ ةءاشغإ يف هناكو
 باوصلا نع ًاربثك دعبي ال ًانيمخت نشحأ نأ

 ؟ةسردملا دعب ًدبأ هرث ملأ

 .ةرصبلا يف كلذ ناكو ...طقف مايأ لبق هتفداص يننأ بيرغلا
 .هلمجمب ًبيرغ ًارمأ ناك
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 ؟ايرغ-

 .اطفقو ةيفوك ءًايبرعًايز يدئري ناك ذإ ؛هزیمآ مل انأف «معن - .
 نامرهكلا حباسم نم ةحبس لمحي ناكو ةميدق ةيركسع ةرتسو ملقم
 لكشب هعباصأ نيب اهتابح قطفطي ناكو .أنابحأ اهنولمحب يتلا كلت
 كلب ةيركسع ةرفيش - عقاولا يف- مدختسي ناك هنأ الإ ؛ ىقتلاب يحري
 يل ...ةلاسرب ثي ةقطقطلا كلتب ناكو .سروم ةرفيش ؟تاوصألا
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 ؟ةلاسرلا تلاق اذامو

 «ديقلو ءةسردملا مايأ يبقل ىرحألاب وأ ...يمسا اهيف ركذ -
 :تالكشم عقوتي هل الق اجي فوقولل ادن اهدمیو

 ؟تالکشم تثدح لهو -

 رهو ...هدي انآ ٌتبرضو .ًاسدسم جرخأو لوجتم رجات هناب هلکش يحوي يداع لجر ماق بابلا نم جرخيل ضهن امنيحف ؛معن -
 .لكيامراك

 !؟لكيامراك -
 اذه ناك :لاقو مسالا اهب ثركذ يتلا ةربنلل ةعرسب اهبلإ تفتلا

 ؟9هنيفرعت له ...اذامل .يقيقحلا همسا
 تلق نإ ًاييرغ رمألا ودبيس مك“ :اهسفنل ةلئاق ايروتكف تركف

 ثنك ممن :ءطبب ثلاق اهتكلو .”!يريرس يف تام لجرلا نإ هل
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 .له ...اذامل ؟هنیفرعت تنك -
 .ثام دقل ؛معن -

 ؟تام یتم

 نکو ؛ةعرسب تفاضأ مث ؛ةويت قدنف يف «دادغب يل" :تلاق
 .كلذب فرعي دحا ال ...رمألا ىلع مثكتلا غنا

 نم عرنلا اذه يف ًاطرخنم ناك .تمهف :لاقو ءطبب هسأرب امرأ

 .كنكلو .طاشنلا
 ؟كلذب بفرع فيك :لاق مث اهبلإ رظنا

 ادص ...رمآلا يف كطروتا
 يف كبقل ناكأ :ةأجف هتلاض ةلمأتم ةليوط ةرظنب اهامر

 ا رم زنا

 امو ةعمال تاراظن عضأ تنك
 9ةرصبلا يف ...ناطيشلا هنومسي ًادحأ فرعت الآ -

 ركفت تناك .بثك نع اهبقارب وهو يفنلاب هسأر دراشنير زه
 ام مث «نيبجلا ةبطقم يف ثدح ام ينربخت كنيل :تلاق نأ

 .طبضلاب ةرصبلا

 .كنربخأ دقل

 ؟كلذ لك ثدح امدنع تنأ تنك نيأ ينعأ ءال -



 نك .ةيلصتقلا يف راظتنالا ةفرغ يف كلذ ناك .تمهف «هآ -
 .لصنقلا «نوتيالك ةيؤر رظننأ

 الا نیه ريغ كانه ناك نمو -
 ؟امهريغ كانه ناك له ؟لوجتملا

 رجاتلا كلذو لكيامراك

 .أ لجر «نارخآ نانثا ةمث ناك -
 .ًيلاربإ هنظأ زوجعو

 .يروس وأ يسنرف ليحن رمسأ

 ةياهنلا دنع وهو «لصنقلا بتكم هاجنا
 .ةقيدح هفلخو رمملا نم ىزنألا

 ةعضب كانه ثمقأ دقل ؛فرعأ :ةلئاق هتعطاق
 .ةرشابم كترداغم دعب ناك كلذ نأ

 نكلو ...بثك نع اهبقاريل داع مث ؛"؟ًافح كلذ ناكأ" :لاق
 يف ليوطلا رمملا ليختت تناك .كلذل ةهبتم نكت مل ايروتكف
 راجشأ ىلع حوتفم ...هتياهن دنع حوتفم بابي نكلو ٠ةيلصنقلا
 .ةقرشم سمشو ءارضخ

 كلذ يف لكيامراك هجتا دقف ؛لوقأ تنك امكو :هراشتير لاق
 ىلإ رعألا ءاجنالا يف عقدناو اهدعب رادتسا مث ءةيادبلا يف ءاجتالا
 .نم تیار ام رخآ كلذ ناكو ...عراشلا

 .؟لوجنملا رجاتلا نع اذامو -
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 ةلهلهم ةصق ىور هنأ ُتمهف دقل :لاقو ةريح هيفتك دراشتير عفر
 نإ ل اک ىلع ةيدودمعباج لو لیک
 ديزملا عمسأ ملو .ةيلصنقلا يف يبرعلا كلذ وه قراسلا نأ ليخت
 .تيوكلا ىلإ ترفاس ينبأل رمألا نع

 ؟تقولا كلذ يف ةيلصتقلا يف ميفي ناك نت
 هری دادغب نم ىثأ دقو ؛كانه ناك رخآ ًاصخش نأ نظأ .معن ٠ .طلالا يف نيلماعلا نم ...يبسورك ىعدي لجر -
 ركذأ الو هلباقأ مل ينكلو ؛لبیفلا اذه نم ءيش وأ بنك صيل

 نتباكلا تركذتو .يبسورك مسا اهسفن عم تددرا
 باع مخ ناك. عطقنلا هثيدحو عورما يصقلا هسسجب يسمورك

 ناكو .ةليحلا ةعسو ةعاربلا نم ربثكلا يدل
 ىلإ لكياماك ايف ءاج ينل يللا يف هادفب ىلإ داع دق يبسورك
 كلذ يف ةأجف هجاردأ داع دق لكيامراك نوكي نأ نكميأ .ویت قدنف
 هنأل لصنفلا ىلع لوخدلا لدب عراشلا ىلإ هجناو ةيلصنقلا يف رمملا
 ؟رمملا نم رخآلا فرطلا يف يبسورك ىأر

 ءيش عم تلفج دقو «كلذ ريسفتب ريكفتلا يف ةقرغتسم تناك
 .ناعمإب اهبقاري دراشنبر تارف اهرصب تعفر ذإ بئذلاب روعشلا نم
 ؟كلذ لك ةفرعم نيدبرث اذامل :ًالئاق اهلأس

 .طقف رمالاب ةمتهم يننإ -

 ؟يىرشلا ةلتسأ نم له +
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 ؟جرافول مساب ادحأ فرعت له -
 ءا مأ لجر وه .اذهك مسا ركذت يننكمب ال ل

 .يردأال

 ؟ناطيشلا ؟يبسورك .يبسورك نع لءاستت تناك
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 ةديعس ةليل نيلجرلل ايروتكف ثنمت امدنع «ةلبللا كلت يف
 يننإ :زئوج توفسنواب روتكدلل دراشتير لاق ءاهشارف ىلإ تضمو
 نم كتءاج يتلا ةلاسرلا كلت ىلع ةرظن ءاقلإ يعسوب ناك نإ لءاسنأ
 ةتفلا هذه نع طبضلاب هلاق ام ىرأ نأ يف بغرأ .نسريميإ

 ناكم يف ةدوجوم اهنإ .عبطلاب هزيزعلا يقيدص اي عيطلاب -
 بهسآ دل .اهرهظ ىلع تاظحالملا ضعب ٌتبتك يتنأ ركذأ .انه ام
 .صرحلا ةديدش اهنإ لاق ...ةركاذلا ينخت مل نإ اكينوريف حم يف
 لمتفت مل ذإ ةعاجش تناك اهن امك امامت ةعئار «ةعئا ةا يل ودب
 نأ تاينفلا بلغأ ناش نم ناك دقل .اهعانم نادقف ببسب ىربك ةجض
 ةطيسب ةاتف اهنإ .ةديدج سبالم ءارشل دادغبل ءاطبإ نود نهلقن نبلطب
 ؟اهتعتمأ تدقف نأ ثدح فيك ؛ةبسانملاب .ةدقعم ريغ

 «مروفورولكلاب اهريدخت مت :دراب دايحب دراشتير لاق
 .يلحم تیب يف اهنجسو ءاهفاطتخاو

 ءنألا تركذت ...لبق نم كلذ يل تلف دقل !يهلإ اي ءمعن -
 ةمعت أ ؟ينركذت اذامب ...ينركذت يهو .ةنكمم ريغ ةصق يهو
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 انيلع تجرخ فيك ركذت كلعل .غنناك تيبازيلاب ينركذت
 ةلدألا يف ناك .نيعوبسأ ةدمل اهائدقف نأ دعب قيدصتلا ةليحتسم
 ركفأ يتلا اهسفن ةيضقلا يه تناك نإ ...ًادج ريثم طبخت اهنقاس ينلإ

 نکو رل نم ل مأ خيتي دج اہ اک كل ھو اب
 عيطتسأ ال ...اكينوريف وأ ...ةريغصلا ايروتكف امأ .ةيضقلا يف لجر
 هو ادج ةليمج ذا اهنإف ...حيحص لكشب اهمسا رکن دبا
 ام لجر اهتيضق يف نوكي نأ ًارباک

 .اهرعش غبصت مل ول لمجأ ودبنس تناك :دوربب دراشتير لاف

 !لئاسملا هذهب كتفرعم عاسنال اي ؟هغبصت لهو -

 ؟يديس اي نسريميإ ةلاسر نأشب اذامو -

 ثيح ثحبا نكلو .اهتعضو نيأ يردأ ال ...ًاعبط ءاعبط -
 كلت ببسب «لاح ةيأ ىلع اهيلع روثعلا ىلع صيرح انأف ١

 هواش اهتز ةنيمو پہنی امره ىلع اهنيك ىلا تاقا
 .ةيئادلا ةحبسلا كلتا
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 نورشعلا لصفلا

 قاغرسو :برتقت ةزايسل يعش تربص هعباسم ىلإ نماث امنع للم فذ زنوج توفسنواب روتكدلا قلطأ يلالا ميلا رصع يف
 .لعا هاجئاب ءارحصلا رودت تناك ينا ةرايسلا عقرم ددح ام

 1 يف نوتأبو هراوز :دقحب لاف
 .ةجلاعم ىلع فارشألا
 :ةيقرشلا ةيلامشلا ةيوازلا يف اهيلع
 .ةرئركلا نم ريثكلاب انلغسل دادخب نم ارنأ نيذلا ءاهلبلا ضعب مهنأ دب ل
 .هلك تايرفحلا عقوم مهرن نأ نوعقوتيو ؛ةبعامتجالا

 نأ .اهروتكف نم ةدئافلا نمكت انه :دراشنير لاق
 .عقوملا يف مهل ةلوج ىلع كسفنب يفرشت نأ كيلع ؟ايروتكف اي

 مهل اهمدقأ يللا تامولعملا تناك امير :ايروتكف تباجأ
 .ملعت امك ةريخلا ليل اقح انأف ؛اهلك ةطولغم

 .ةقيفحلا يف عئار لكشب نيمدقتن كبسحأ لب :ًاحرف هراشنير لاق
 نكمي بّدحملا رجألا نع حابصلا اذه اهتيدبأ يثلا تاظحالملا كل
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 اهتناقث ءاقلإ دنع- دمعت نأ تررقو
 تناك دقل .اهتأرق يتلا صوصنلا يف ريبغتلا ضعب ىلإ -ةيعوسوملا
 كلاق .ًانابحأ اهكبرت هتراظن فلخ نم ةلئاستملا هراشنير ةرظلا
 .يعسر يف ام لابأس :مالستساب

 .ةيعصلا تامهملا لكي كبلإ عفدن اننإ ؛دراشتير لاق

 مايألا لالخ اهتطشنأ نأ ةقيفحلاو .هلوقل ايرر
 مادختسابًاالتأ تفتح دقق ريك ايتها دق ب

 اهيف نوللا ةثكاد ةيئادب ةاكشم ءوض تحتو نطقلا ربع هحيشرت مت هام
 ضيمحتلا ةفرغ ةلواط تناكو «تاقوألا جرحأ يف ًامود ئفطنت ةعمش
 نأ -لمعت يهود اهيلع ناكو :ةريبك نوترك ةبلع نع ةرابع ةملظملا
 تناك دقف اهسفن نضينحتلا ةفرغ:انأ .اهيتبكر ىلع رثجت وأ يعقت
 نا توفسنراب روتکدلا اهل دكأ دقو «هبرخسو دراشتیر ردنت عضوم
 .ةمداقلا ةراسلا تآجافملا نم ديزملا اهراظتناب

 اهتشهدو اهتيرخس ةيادبلا يف روسكملا راخفلا ففف تراثأ دقلا
 هذه لك نم ةدئافلا ام ذإ .(كلذ راهظإ مدع ىلع اهصرح مغر)
 ءازجألا -كلذ دعب- ثدججو امدنع نكلو ؟راشفلا نم ةنشخلا عطقلا
 اهتمتدو ؛ضعبب اهضعب اهتفصلو ءاياظشلا هذه عمجت يتلا ةدوقفملا
 ثملعت .هلعفت امب مخهت -اهدنع- تادب ..:لمرلا نم قيدانص نمضا

 نأ تلواح نأ ىلإ ًربخأ تلصوو «ةبرثالا طامنالاو لاكشالا زييمت
 اث وحن لبق مدختست يناوألا كلن تناك فيكو اذامل لبختت

 ةريغص تريب ىلع اهيف روثعلا مث يتلا ةريغصلا ةقطنملا يفو .ماغ



 تناك امك تويبلا كلت لبختب ايروتكف تماق نييداع صاخشأل ةطيسب
 مهتاكلتممو مهتاجاحب ءاهيف اوشاع نيذلا سانلاب «ساسألا يف
 تناك ايروتكف نأ امبو .مهفواخمو مهلامآبو «مهلامعأو ةريغصلا
 .ةلوهسب اهتليخم يف ضهنت ررصلا تناك دقف «بصخ لايخ تاذ
 يف روشحم ريغص يراخف ءانإ ىلع هيف اورثع يذلا مويلا كلذ يفو
 امبأ ايروتكف تلعفنا ةيبهذ طارقأ ةنس نم رثكأ هلخادبو ناردجلا دحأ
 ةئبال ًارهم ناك امبر كلذ نإ -مسنبي وهو- دراشتير لاو ؛لاعفلا
 بحاص

 أرهم نوكتل اهراخدا مت ةيبهذ طارقأ ؛ةطئحلاب ةئيلم نوحص

 ءنارجأو ةيودي نحاطم «مظعلا نم ٌربإ
 ءاطسبلا سانلا نم عمتجم لامآو فواخمو ؛ةيمويلا ةايحلا لثمي ام
 تنك دقف ءأدج ًارحاس هدجأ ام اذه :دراشتيرل ايروتكف تلاق .نييداعلا
 .ةيكلم رباقمو ًاروصق نوكت نأ ودعت ال راثآلا نأ ًامود بسحأ

 هبحأ ام نكلو !لباب كولم :ةريغص ةيبرغ ةماستباب تفاضأ مث
 .ءاطسب نييداع سانا نع كثدحب هنآ ره هلك رمألا اذه يف ًاريثك
 .يلثم سانأ

 نادعصب نئرئازلا بقارت يهو رومألا هذه يف ركفت تناك
 اناك .ايروتكف هتعبتو امهلابقتسال دراشتير بهذو «لتلا بناج

 ايروس لمشت ةلوجب ناموفي اناكو ءراثآلاب نيتهم نييسنرف
 ىلع ةلوج يف ايروتكف امهتذخأ ةلماجملا تايحت دعبو .قارعلاو

 نم يرجي ام ةعيبط -ةيئاغبب ةقيرطب  امهيلع تددرو تايرفحلا عقوم
 ءاهعبط ةبلاغم عيطتسن ال يتلا ايروتكف تناك اهنأ امب نكلو .لمع

 .ةرورضب اهسفنل كلذ ةرربم ءاهدنع نم ةفلثخم تاقيوزت ثفاضأ دقف
 .ةراثإ رثكأ رمألا لعج

 جي ناكو امامت ًاعقتمم ناك نيلجرلا دحأ نول نأ تظحالا
 ايروتكف هرذعت نأ بلط نأ ثبل ام مث ,مامثها ريبك نود ارج هسفن
 حابص ذنم مارب ام ىلع هنأب رعشي ال هنأ ذإ :لزنملل ةدوعلا ديري هلال
 هوس هتلاح ديزت سمشلاو ...موبلا كلذ

 ضفخنم ثوصب رخآلا اهل حرشو ؛ةثعبلا ثيب هاجئاب رداغ مث
 مل دادغب ماعط نأو «فسألا عم هثدعم يف نمكت هبحاص ةلع نأ
 ةلخرلا هذه يف جرخي نأ هيلع ناك ام كلذلو ودبي امك هبساني

 .مويلا

 يقبو ةلوجلا تهتنا
 ةتليفلا رارصإ] لكب- زئرج ثوقسنواب روكدلا حرتقاو ءلجرلا
 نكلو .ةرداغملا لبق ياشلا لوانتل نيرئازلا ءاقب ةرورض -ةليصالا
 ليجرلا يف ارخأتي ال نأ امهيلع نأ ىوعدب كلذ نع رذتعا يسنرفلا
 لاق دقو ءأدبأ امهقيرط ادجي نل امهنإف ّالإو مالظلا لحي ىح

 لجرلا ءاعدتسا م اذكهر .ًامامت حيحص كلذ نإ ًاروف ركي د
 .ةعرس ىصقأب ةرايسلا ثقلطتاو ثيبلا نم ضيرملا

 ودعت ال هذه نأ بسحأ" :ًالئاق زئوج توفسنواب روتكدلا مدمد

 لك يف نآلا راوزلا نيلع عباتتيسو .ةيادبلا نوكت نأ
 .ةفاثكب وخلا ىبرمب اهنهدو يبرعلا زبخلا نم ةرببك ةعطف

 هبل تناك دقف «ياشلا لوانث دعب هتفرغ ىلإ هراشنير بهذ



 ىلإ باهذلل ادادعتسا اهتباتك ديري ىرخأو اهيلع ةباجالا ديري لئاسر
 اما نكي مل هنأ مغرف ؛هنيبج بطق ةاجفو .يلاثلا مويلا يف دادغب
 بيرت يف هل نأ الإ ؛ةيجراخلا رهاظملا صخب اميف بيرث دبدش
 لك نأ نآلا ظحال دقو ءًدبأ ريغتت نكت مل ةقيرط هقاروأو هسبالم
 نم نكي مل كلذ نأ ًادكأتم ناكو ءب ثبعلا من دف هجاردأ نم جرد
 ًرذع لمتفا يذلا ضيرملا رئازلا كلذ هنأ -نذإ- دب ال .مدخلا لعف
 ءيش نادقف مدع نم دكأت .دوربب هضارغأ لك شتفو تيبلا ىلإ دوعبل
 ؟نذإ هنع نوثحبي اوناك يذلا ام .هلام سمل مني مل امك ؛هضارغأ نم
 .رمألا هيلع يوطني اميف ركفي وهو ههجو مهجن

 ىلع يوثحي يذلا جردلا يف رظنو راثآلا ةفرغ ىلإ بهذ
 ريشكتلا ىلإ برقأ ةماسنبا هنم تردص مث ءاهتاعبطو ماتخألا
 | ءيش سمل متي ملا
 نه نكت ملو «لامعلا سيئر عم ةحابلا يف ًاجراخ توفسنواب

 .هؤرقت باتك يف ةقراغ اير

 نوتكدلا ناكو :ةشيعملا ةقرغ ىلإ بفذت.هذخأ وأ

 .يتفرغ ام خش شف دقل :تامدقم نود دراشتير لاق

 اه نمو ؟اذامل :تلاقو ةشوهدم اهرصب ايروتكف تعفر
 نأ ينوكن ملأ -

 ثبعأ ياسع اذاملو .ال عبطلاب !؟انأ ؛طخسب ايروتكف تلاق
 ؟كضارغأب

 ىعأا يذلا بيرغلا كلذ هنأ دب ال :لاق مث ناعمإب اهيلإ رظن
 تيا ىلإ ءاجو ضرملا

 .معن ...هيلعت ام اذه أ -

 یرا ال يننكتو :هطبب تلاق مث .ًاليلق تلفج دق اهناكو ادب
 لاب ةقالع كل سيلف .تنأ كتفرغ نرشتفي مهلعجب ًايبس

ili - 

 مث «اهراکنآ يف ةقراغ تدب .تاظحل عضبل ايروثكف هبجت ملا
 ةهبتم نكأ مل ؟تلق اذام :ةفسآ ين :اريخأ تلاق

 ؟نينرقت اذام :كلذ لدب اهلأس لب ؛هلاؤس دراشتير رركي مل

 انه ةفيفخ صصق ةءارقل ةربثك تارايخ هرملا ىدل سيل
 .«نيتيدم ةصقا أرثأ يننإ .امه ريغ ليلقو ؛ىوهلاو ءايربكلا#و *نيتنيدم ةصقا ًالإ دجوب ال

 ؟لبف نم اهيلرقت ملأ -
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 نوكي نأ زنكيد زلراشت نأش نم نأ ىرأ ًامود تنك ؛ًادبأ
 المس

 ةركفلا ذهل اب
 .ًادج ةعئمم اهدجأ ينكلو

 ؟اهيف ٍتلصو نیا ىلإ -

 ةياورلا نم أرقو اهفتك قوف نم رظن مث
 «أدحاو ةكئاحلا

 ةأرملا تدع

 .ًادج ةفيخم ةأرما اهارأ يننإ -

 كشأ تنك يشأ عم ةيصخش ؛معن ؟جرافود ةديسلا -
 قيرط نع ءامسالل لجسب ظافتحالا ىلع ءرملا ةردق يف ًامود
 .كلذب مزجأل عبطلاب ًاكناح تسل ينتكلو .ةكايحلا

 موقت .ًانكمم كلذ نظأ :ةلأسملا يف ركفت يهو ايروتكف تلاق
 ةزرغ مث «ةركتبم تازرغب موقت مث ؛ةفوقعم ةزرغو ةيداع ةزرغب
 ةزرغ لكو ؛ةنيعم تازرغ لفغت وأ «رخآلاو نيحلا نيب ةثطاخ
 يهو ...كلذب مايقلا نكمي ءمعن .مسا وأ فرح ماقم
 بكنرتو ةكايحلا نقتث ال ةكئاحلا نأكو رمألا ودبي ثيحب هعبطلاب
 اهبف ءاطخأ

 يف نارمأ اهنهذل لمت قربلا عامتلاك يح ٍعامشلابو .ةأجف
 ةينهذ ةروص ...مسا :اهيلع راجفنال رات امهل ناكو دحاو تفو
 دقو ءايودب كيح يذلا نشخلا رمحألا هحاشوب لجرلا .اهتركذت
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 يف هئو ًاقحال طاقتلال تعراس يذلا حاشولا ...هيدي هيلع قبطأ
 ٠ جراقود لب ...جراقول سيل .جرافود مسالا كلذ عمو .جاردألا دحأ
 1 جرافرد ةديسلا

 :فطلب اهل لوقي وهو دراشتبر ترص ىلع اهسفن ىلإ ثداع
 ؟ةلكشم دجوتأ

 ام ءيش يف طقف ركذأ تنك دنقل ل...

 تمهف
 دغ .ًادغ دادغب ىلإ ًاعيمج نويهذيس مهنأ يف ايروتكف ترکف

 نامألا هيف ثمن عربسأ نم رثكأ زم دقلف ءاهتحارتسا ةرتف يهتنتس
 اذهب تعئمتسا دقو .اهشأج ةطابر هب ديعتست يذلا تقولاو مالسلاو
 :ةئابج تنك امير" :ةلئاق اهسفن تيطاخو .ًاريثك هب تعتمتسا ..تقولا
 تارماغملا نع تثدحت دق تناك .”بيسلا وه كلذ ناك امير معن
 عارصلا كلذ تهرك .اهتءاج امدنع اريك اهبحت مل اهتكلو «حرفب
 يف اريك تفاح دقلو ؛ءيطبلا قاتخالا كلذو «مروفورولكلا دمغ
 «ةركبا :يبرعلا كلذ لاق امدنع ةيولعلا ةفرغلا كلت

 ةفظرم تناك اهنأل هلك كلذ ىلإ ةدرعلل ةرطضم نآلا يه اهو
 رربي ام لعفت نأ اهل دب الو ءًأرجأ هنم یضافتتو نيكاد ديسلا یدل
 ىثح هرعت نأ اهيلع ناك امبر لب !عاجش رهظمب رهظنو رجالا كلذ

 هقرظنو نوبئار روتكدلا ثركذت ذإ ًاليلق تدعترا .«نوتبزلا نصا
 .اهرّدح دقل .ةثحابلا ةضماغلا

 لاق امير .كانه ىلإ دوعت نأ اهيلع اهيلع ًامازل نوكي ال امبر نکلو
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 نآلا اوفرع دقو ةصاخ ءدوعت ال نأ لضفألا نم نإ نيكاد ديسلا
 «اهتعتمأ ذخأل اهانكس ناكم ىلإ ةدرعلا اهيلع نيعتيس نكلو .اهرماب
 دق تناك .مامتها نود اهتبيقح يف ىفلم ناك رمحألا حاشولا نال
 درجمبو ؛ةرصبلا ىلإ ترداغ امدنع بئاقحلا يف هيش لك ترشح
 امبرو ءاهتمهم يهتنت امبر نيكاد ديسلا ىلإ حاشولا كلذ مست نأ

 !ايروثكف اب ديج لمع «هآ :مالفألا يف نولوقي امك اهل لاق

 له ؛ةبسانملاب :لاق مث ؛اهبقارب دراشتير ىرتل اهرصب تعفر
 ؟ادغ كرفس زاوج ىلع لوصحلا ىلع ةرداق نينوكتس

 ؟يرفس زاوج -

 منال ًرمأ ناك .فقوملا يف ايروتكف ثركف
 .يرثألا ميلا نمض اهدوجو ضني اميف هلم ةطيغ دعب دلت
 ًايرق ارتلكنإ نم لصت فوس (ايسينيف وأ) ةيقيقحلا اكينوريف نأ امبو
 انف نكمل يبل ةلكشملا نكلو :+زدهي باعسنالا يزورقلا نننا
 يأ ةطاسب ءاخالاب يفتكتس تناك نإ يه دعب اهمامأ اهسفن تحرط
 تناك .رخآ ًرمأ ررقتس مأ ؛بولطملا مدنلا يدبتو اهركمب فرثعتس
 .دجتسيس ام ًارمأ نأ هتصالخ فقوم ينبت ىلإ ًامود لبمت ايروتكف

 كلذ نم ةدكأتم تسل نسج :تقولا بسكي نمك تلاق
 مهف ٠ ةظئاحملا هذه ةطرشل «يرورض هنإ :ًاللاق اهل حرش

 نم كلذ ريغو ةقرافلا كتامالعو كرمعو كمساو همقر نولجسي
 انيلع نأ ىرأ يننإف زاوجلا كلمن ال اننأ امب نكلو «تاليصفتلا كلت
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 دقل ؟كتلئاع مسا وه ام «ةبسانملابو .مهل كفاصوأو كمسا لاسرإ
 مود ايروتكف كيدانأ تنك

 تنأ ؛ لاذنت ال ءايه :تلاقو ةعاجشب اهاوق ايروتكف تعمجتسا

 انآ هفرعأ امك يتلئاع مسا فرعت
 امامت احيحص سي اذه -
 ا نم نيش هلكشل يطعتل ىلعألل هتباستبا تنا

 يللا لأ كنأ نأ يندكلو «لعفلاب كتلئاع مسا فرعأ انأ :لاق

 ٠ يذكلا نم ةدئافال :لاقو ءأعذال ًيساف ةأجف هتوص حبصأ
 كيور تسرد دقق ؛اهبف ادج ةيكذ ينك دقو ءةبعللا تهتنا دقلا
 عونلا اذه نكلو ...ملعلاو ةفاقثلاب يحوت تاظحالم ٍتيدبأو ًاديج
 كل ٌتبصن دقل .تقولا لارط هيف رارمتسالا نكمب ال لاحتنالا نم
 «بتك نم اهنأ ىلع عطاقم كل ُتفطتقا دقل .اهيف ٍتعقوو .دئاصم
 هیات كنكلو تحب ءاره تناكو

 نأ نمف .ليفاس ايسينيف تسل تنأ ؛فاضا مث ًاليلق فقوت

 لا ةرم لوا يف انأ نم كل تلف دقل - ايروتكف انأ .اهب
 زنوج

 ؟زئوج ثوفسنواب روتكدلا غأ ةنبا -
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 چوو ےہ
 .لمفلاب زنوج يتلئاع مسا نكلو ...هيخأ ةئبا تسل -

 .یرخا ةريثك ءايشأ يل تلق دقل -

 مل كنأ ثيأر يننكلو !ةحيحص اهلك تناكو .
 يف ل) ًانابحأ بذكأ ينثأ مغرف ؛يلونج كلذ راثأ دقو ءاهقدصت
 ءاذكهو .ًابذك نكي مل هب كتربخأ ام نأ الإ (عقاولا يف نايحألا بلغأ

 ترفسنراب وه يمسا نإ كل تلق رثكأ ةعنفم يسفن لعجأ يكلو
 .ًازاتمم هعقو ناكو دلبلا اذه يف لبق نم كلذ تلق دقلو ...زنوج

 ؟ناكملا اذه ىلإ ًامداق ثنك كنأ فرعأ نأ يل نبأ نم

 هكلذب ٍثملع امدنع كل ةريبك ةمدص تناك اهنأ دب ال -

 دج ةنجهتسم ودبت تناك ةسنلا نأ يقرتعت نأ يفبنب نكلو !كنم
 .ةلهو لوألا

 ؟اذامل نآلا ةنكمم اهارت نال دعتسم كنكلو -

 -نيلوقت امك- ةطروتم تنك نإ كنأل ؛ءطبب هراشتبر لاق
 .ةحيحص ةصقلا تلاك اميرف ..:لكيامراك لثفم ثداحب

 .هلك رمألا أدب كانه نم -

 اهلك ةصفلاب ينيربخت نأ لضفألا نم -

 يعسوب ناك نإ لءاسنأ يننإ :تلاق مث ناعمإب هيلإ ايررتكف ترظن
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 ؟نمأم يف -

 ثناكأ ءايروتكف اي ينيعمسا :لاق مث ةظحل ةملكلا يف ركف
 كريدخت لوح اهتيور يتلا ةفيخسلا ةيفارخلا ةصقلا كلت ةحبحص

 ؟مروفورولکلاب

 ثدرأ ول ؛ىرث نأ كتكمي الا !ةحيحص تناك عطلا
 !ًاضيأ لضفأ لكشب اهتلفلو «ريثكب ًاعافإ رثكأ

 كلذ قدصأ نأ يننكمي نآلا ًاليلق كب يتفرعم دايدزا دعب -
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 راعتسم مساب انه كسفن تغرز كلاب يندوارت تناك ةيوق ًاكوكش نأ
 .هتيلمعت ام ًالعف اذه ناك امبرو ؟انأ يثم تامولعم ىلع يلصحتل

 ولا مه نودوپ لكيامراك نع ايش فرعت كلأ ينعتأ -

 ؟هوفرعيا
 ؟:مهن لا ءالؤه طبضلاب مه نم -

 ةقيرط يأ دجوت ال ذإ ؛ءيش لك كرابخإل رطشضاس ؛تلاق
 كلذلو .ًالصأ كلذ فرعت ثلأف مهنم ًادحاو ثنك نإو .ىرخأ

 ال

 .«نیکادل اهتلباقمبو ٠ لكيامراك لتفم ةليل ثدح امب هتريخأ مث
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 روتكدلاو ؛"نوتيزلا نصغ» يف اهفيظوتو «ةرصبلا ىلإ اهتلحرو
 زغل كلذ يف امب ءاهل ترج يتلا ةمتاخلاو ءاهل هربذحتو نوبئار
 امه اهسفنل امهتقبتسا ناذللا ناديحولا نارمألا .غوبصملا اهرعش
 .جرافود مادمو رمحألا حاشولا

 ؟نوبلار روتكدلا :ًالئاق نوبئار رونكدلا ةطفن دنع دراشتير فقونا
 هنإ ؛ينزيزع اي نكلو ؟هفلخ فقي رآ رمالا اذه يف طروتم هنأ نيتظنأ
 ٌبصتنو ملاعلا ءاحنأ لك يف فورعم هنإ .ةيمهألا غلاب قومرم لجر
 .هئاعورشم معدل ناكم لك نم ثاعربتلا هيلع

 ىتح هّثركذ يذلا كلذ لك نوكيل ةجاحب سيلا :ايروتكف هتلاس
 ؟اذهك رمأ يف حجني

 .ًاحجبتمًارامح ًامود هربتعأ تنك دقل :ًالمأتم هراشتير لاق
 .زاتمم هيومتو ءاطغ -ًاضيأ- اذهو -

 يذلا جرافول اذه نمو .كلذك هنظأ «معن ...معن -

 انآ :ًاضيأ رخآ مسا دجريو ...رخآ مسا درجم -

 .ًادبأ اهب عمسأ مل ہال ؟ليش انآ

 هلك رمألا ؟اذاملو فيك طبضلاب ملعأ ال ينثكلو :ةمهم اهنإ
 .دقعم طلتخم

 ىلع كعضو يذلا لجرلا وه نم .ىرخأ ةرم طقف ينيربخأ -
 ؟لك قيرطلا اذه
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 .طفتلا عاطف يف لمعي هنظأ .نيكاد ديسلا ينعت ٠آ ..:اودإ -

 ؟ًاغراق ودبي رهظلا ينحم بعتم لجر وهأ

 .ًاغراف سيل ينعأ ...كلذك ًاقح سيل هنكلو .معن -

 له :لاقو اهيلإ رظنو هتسلج يف فلخلا ىلإ دراشتير دنتسا
 مأ ةفخالملا ةلطبلا تنأ لهو ؟ةيقيفح تنأ له ؟يفيقح هارأ ام
 ةريرشلا ةرياغملا

 اذام :يه ةيساسألا ةطقنلا ؛يلمع بولسأب ايروتكف ثلاق

 .؟ينع زنوج توفسنواب روتكدلل لوقنس
 رور كلذ نركي نل ٠هيشال -
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 نورشعلاو يداحلا لصفلا

 ةضقخنم ايروتكف تايونعم تاکو .نيركبم دادغب ىلإ اوقلطلا
 تفتلت يهو اهفلح يف ةصغب تسحأ اهنإ لب «بيرغ وحن ىلع
 .ةنحاشلل نونجملا فينعلا جاجترالا هيس ام نكلو ؛ةثعبلا رقم ىلإ
 اذه ادع ام لك نع اهنهذ فرص يف دعاس ملأو حايترا مدع نم
 «بارثلا اهولعي يتلا تانحاشلابو ريمحلا لفاوقب رمت يهو «ىرخأ ةرم قيرطلا اذه ىلع ةرايس لقتسن نأ ًايرغ اهل ادب .ضمملا ملألا
 يحاوض ىلإ اولصي نأ لبق تاعاس ثالث نم برقي ام ىضفنا دقو
 قئاسلاو غابطلا اهعمو تيهذو هربت قدنف يف ةنحاشلا مهتلزثأ .دادغب
 زنوج توفسنواب روتكدلا دجوو «ةيرورضلا تاجاحلا ءارشب مايقللا
 قدنفلا يف امهراظتناب لئاسرلا نم ةمخض ةمزر ركيب دراشتيرو

 ايروثكف ايحف رشبتسملا ههجوو ةيوقلا نني سوكرام رهظ مث
 نأ ذنم ليوط ثقو ىضم دقل «هآ :ًالئاق دوهعملا هدوو هحرم لكب
 عوبسال نيئأت ال اذامل .يقدنف ىلإ نينأت ال تنأف قرم رخآ كتيأر
 نيديرت ام لك كل نوكيسو ؛مريلا انه نيدغتت فوس ؟نيعوبسأ وأ
 .جاجدو موحل نم

 فاطتخا ةلأسم ظحالب مل ويت قدنف يف ًادحأ نأ ًاحضاو ادب
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 ةطرشلا غالبإ نع عنتما دق دراودإ ناك امبرو ءايروتكف
 ناک نإ فرعتأ :ايروتكف تلأس .نيكاد ديسلا نم ةحيصن
 ؟سوكرام اي دادغب يف

 يسرع لاول کک كويل
 يبسورک نئياكلاو .سمأ لوا ءال ...سمالاب انه ناك .عبطلاب كل

 .ءاشنمرك نم مويلا لصيس .نيكاد ديسلا قيدص هنإ ؟هنيفرعنأ .ًاضيأ

 .؟نيكاد ديسلا بتكم نيأ فرعنأ

 ىلع
 نيكاد دي

 ةيقارعلا طفنلا ةكرش نوفرعي عيمجلا .ديكأتلاب فرعأ
 ةيئاربالا

 | يننكلو «ةرجأ ةرايسب نآلا كانه ىلإ باهذلا ديرأ - دكأتلا
 جین ينسف رعنا

 ی یاو یک ا نقم سقم قفا
 «ةحيصلا هتلفجأ مداخ هيلإ عرهف «هتداع ىلع ةوق لكب حاصو قافزلا
 ىلإ سوكرام اهقفار مث .ةرجأ ةرايس راضحإ سوكرام هنم بلطو
 تلاقف هدب ًاحولم ءارولا ىلإ ةرطخ داع مث :قئاسلا عم ملكت ةرايسلا
 ؟نكمم اذه لهف ةفرغ ديرأ يننأ امك :ايروتكف هل

 ةعط ةليللا كل بلطأسو :ةعئار ةفرغ كيطعأس ؛معن معن -
 .ًادج صاخلا رايفاكلا ضعب يدنعو ؛ةمخضلا محللا

 ؟لاملا ضعب ينضرفن نأ كل له ؛سوكرام اب هآ .زانمم -

 .نيدبرت ام لك يذخ «لاملا وه اه .يتزيزع اي عبطلاب -
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 تدنتساو «توصلا يلاع ًاقوب تقلطأ نأ دعب ةرايسلا تقلطنا
 ةيدقنلا قاروألا نم ةمزرب كسمت يهو اهدعقم رهظ ىلإ ايروتكف
 طفنلا ةكرش بناكم تلخد قئافد سمخ دعبو .ةيندعملا ةلمعلاو
 هرصب عفر هيلإاهولخدأ امدنعو .نيكاد ديسلا تبلطو ةباربإلا ةيقارعلا
 بولساب اهحفاصو ضهن مث ؛هيلع بتكي ناك يذلا بتكملا نع
 ةرهق انل رضحأ ؟كلذك سيلا ؛زئوج ةسنآلا ...ةسنألا :ًالئاق يمسر
 لا دبع اي

 نيكاد لاق فظوملا فلخ توصلل مئاكلا بابلا قلغأ امدنعو
 .انه ىلإ مودفلا كل يغبني ناك ام :ءردهب

 نم يل دب ال ءيش ببسب ةرملا هذه كلذ ىلإ تررطضا دفل -
 .ديزملا يل ثدحي نأ لبق ...روفلا ىلع هب كغالبإ

 ؟ءيش كل ثدح له ؟ديزملا كل ثدحي -
 ؟هراردإ كربخي ملأ ؟فرعت الأ -

 مل .ةنوتيزلا نصغا يف نيلمعت تلز ام كنأ ره هفرعأ ام -
 يشب دحأ يئربخي

 !نيرثاك :ايروتكف تفنه
 ؟نيلعن اذام ءأوفع-
 اهب تعنقأ ةصق تقفل اهنأ ىلع نهارأ !نيرثاك ةميلللا كلنا

 .لفغملا اهفّدصو ؛دراودإ

 رع ىلإ هني تعم مث :”ةضقلا عيست ايه هئس
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 كرعشب كلضفأ يتنكلو «كلذ تلق نإ ينيرذعا :لاقو ايروتكف
 .يداعلا رمحألا

 .ةلكشملا نم اءزج لإ سيل اذه

 ةرهقلا نم نيريغص نيناجنفب لخد مث «بابلا مداخلا قرط
 ينيربخأو كتقو لك يذخ نآلاو :نيكاد لاق بهذ امدنعو ؛ةولحلا
 انه انمالك ىلع ثصننلا نكمي ال !١يش لکب

 تناك امدنع اهتداعكو ءاهتارماغم ةصق يورث ايروتكف تقلطنا
 مل .ةزجومو ةكسامتم ةقيرطب مالكلا تعاطتسا ؛نيكاد عم ثدحتت
 هني اهليئرو لكيامراك هطقسأ يذلا رمحألا حاشولا ركذب اهتصق ثهنأ
 .نيكاد ىلإ ةفهلب ترظن كلذ دعب .جرافود ةديسلا نيبو

 نم ًابعتو ءانحنا رثكأ -تلخد امدنع- اهل ادب دق نيكاد ناک
 يغبني :لاق .هينيع يف قربت ةديدج ةعامتلا تأر دقف نآلا امآ :داتعملا
 ايدج نم زثكيد ثاياور ةعومجم ةءارق نع

 يه اهلاق يتلا ةملكلا نأ نظنأ ؟قح ىلع ينثأ ىرت تنأف نذإ
 ؟حاشولا ىلع تكيح دق ام ًةلاسر نأو ...لعفلاب جرافود

 بجي نم تلأو ...هققحت يفيقح زاجنإ لوأ ره اذه نأ نظأ

 ؟وه نبأ «حاشولا وه مهملا نكلو .كلذ ىلع هركشن نأ
 ركذأو ...ةليللا كلت يف جاردألا دحأ يف هتسسد .ينعتمأ عم

 تمزح امدنع بيئرت نود بئاقحلا يف ءيش لك تعضو يننأ



 نأ «ناک نم اتاك دحأ يأل ءدحأل تركذ نأ ثدحي ملأ
 ؟لكيامراكل درعب حاشولا

 ضعب عم هترشح دقو ؛ًامامث هرمأ تيسن يننأل لعفأ مل

 اا ىلإ ثيهذ امدنع ةبيقح يف ىرخألا بابثلا
 .نيحلا كلذ ذنم ةبيفحلا حتفأ

 .ولوي نلف كتعتمأ اوشتف ول ىتح .كانه نوكي نأ دب ال نذإ
 وهو ؛هئغ تامولعم مهيدل تناك نإ الإ ...ميدق رذق حاشرل امامها
 كتعنمأ لك عمج وه نآلا لمف الع ام لك .ىرأ اميف ليحتسم رمأ
 ؟ةيسانملاب هيف نيميقت ناكم كيدل له ...لا يف كل اهلاسرإو

 .ويت قدنف يف ةفرغ تزجح دقل -

 .كل ناكم لضفأ اذه :لاقو هسأرب نيكاد أموأ

 ؟«نوتيزلا نصغا ىلإ دوعأ نأ ينديرت له ...نأ يلع له -

 .؟ةفئاخ تنأأ :لاق مث ناعمإب نيكاد اهيلإ رظن

 نإ بهذأس ءال :ةيدحتم تلاقو مامألل ايروتكف نفذ زرب
 .كلذب ثبغر

 ةقيرطلا تناك ام ًانئاكو .ًامبكح الو ...ًايرورض كلذ نظا ال
 نلو :كتطشنأل هبا مهدحا نأ شرفا يننإف رمالاب اهب اوفرع يتلا
 «تامولعملا نم ديزملا ىلع يلصحت نأ -هذه ةلاحلاو- يعيطتست
 يب يقبت نأ لضفألا نم كلذلو

 ارعش ةغبص ٌتدجو امبرلف ًالإو :فاضأو مستبا مث
 .ةمداقلا ةرملا يف ةيناق

 ارم كل

 ارعآ يش 1 : أ نم رثكأ هتفرعم دير ام اذه
 كلذ ًاريسفت دجأ ملو تركفو ٌتركف دفل ؟يرعش اوغبص اذاملا
 ؟هريسفت عيطتست لهن

 بمصبس كتثج نأ وهو ءأدحاو ًاعدب ًاريسفت الإ دجأ ال

 .اهيلع فرعتلا

 ؟ةرشابم ينولثقي مل اذامل ةدماه ةثج يثودارأ ول نكلو

 ةباجإ ديرأ يذلا لاؤسلا وهو .ايروتكف اي دج مهم لاؤس اذه -
 .رخآ لاؤس يأ نم رثكأ هل

 لدي رشؤم يأ يدل سيل :ةتهاب ةماستبا مستي وهو نيكاد لاف
 ها یا

 ريبسلا يف تيأر يننإ يلوق ركذنت له ؛تارشؤملا ركذ ىلع -
 ؟وت قدنف يف حابصلا كلذ يف يعببط ريغ يل ادب ائيش يل نتفورک

 معن
 ًايصخش هفرعت مل نأ ؟كلذك

 .لبق نم هئلباق دق نكأ مل ؛ىلب

 .يل نتفورک ثربور ريسلا نكي مل هنأ كلذ ؛هتنمخ ام اذه -
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 تناك يلا ةلقدلاب ةادتبا يح ورس يف -ديدج نم- تقلطتا مث
 تمت اذكه :نيكاد لاق تلمكأ امدنعو ؛تربور ريسلا ةبقر يلع
 طم نركي نأ لكيامراكل نكمأ فيك ًادبأ مهنأ مل .نذإ ةيلمعلا
 عقدناو ؛رارفلا نم نكمت کلو + تعط يذلا وه يل نئقوركو ...يل نئفررك ىلإ ًاملاس لصو دقل .ةلبللا كلت يف هيف لتفإ يذلا دحلا ىلإ
 ةملكلل يفرحلا ىنعملاب داي ًاكسمت ...حاشولاب ًاكسمتم لظو راهن نأ لبق كتفرغ ىلإ

 ؟كلذب كغالبإل ةمداق تنك ينئأل يلوغلعتحلا مهنأ نظنأ
 .دراردإ هانشتساب ...فرعي نكي مل ًادحا نكلو

 صلختلا ةرورضب اورعش مهلظأ -
 نصغا يف رودب اقم زيثكلا -ةعرسب“ نيمهفت

 دق .ةعرسب
 نوثيزلا

 ىلإ برقأ هربذحت ناك لب «نوبثار روتكدلا ينرذح دقل -
 .يعذأ امك تسل يآ كردأ هظأو :ديدهتلا

 .قمحألاب نوبلار سبل :دوربب نيكاد لاق

 فرهاطت دقل كانه ىلإ ةدوعلل يرارطضا مدعل ةديعس انأ -
 ؟ةانه ىلإ بهذأ مل نإ دراودإب لاصتالا ينعسي فيك نكلو .عقاولا يف ًادج ةبوعرم يننكلو ...ليلق لبق ةعاجشلاب

 ليجلا ىلإ باهذلا كرودقمب نكي مل نإ :لاقو يكاد مسا
 :طقق- هل يلوق ؛نآلا ةظحالم هل يبتكا .كبلإ يتأي لبجلا لعجتسف
 كاه اهب كينايو كتعتمأ عمجي نأ هنم يبلطاو هويت قدنف يف كنإ
 ىدحإ صوصخب حابصلا اذه نوبئار روتكدلا ةراشتسال بهذ اأ
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 سدأ نأ يلع لهسلا نم نوكيسو «هیدات يف اهميقي يتلا تارهسلا
 .كانه يقباو قدنفلل يبعذاف ثنأ امأ ءدراودإ هريركسل ةظحالم
 ...ايروتكف اي يعمساو

a 
 - يلعفاف ءاهعوت ناك امهم ...ةطرو يف كسفن ثدجو ام اذإ

 ثنأو :سسارملا وديدش كءادعأ نإ ,كسفن ذاقنإل كعسو يف ام لك
 ريث قدنف يف كعانم حبصي نأ درجمبو .فسألا عم ريثكلا نيفرعت
 كلذ يمهفت نأ وجرأ .ثهننا دق يهاجن كئامازتلا نوكتا

 هم
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 نورشعلاو يناثلا لصفلا

 ىلع قيحاسملا تعضوو ةيانع لكب اهرعش تففص نأ دعب
 ىرخأ ةرم بعلت ويت قدنف ةفرش ىلع ايروتكف تسلج ءاههجو
 ةياهن يف ويمور ءاج دقو ...ريمور رظننت يتلا ةرصاعملا تييلوج رود
 .عفرف تدان .كانهو انه رظني اهنم لفسأ بشعلا ىلع رهظ ثيح «رمألا
 !ايروثكف ای تنأ اه «هآ :لاقو هرصب

 يتلا ةفرشلا ىلإ لصو ةقيقد دعبو .”انه ىلإ دعصا" :تلاق
 دراودإ ناك اميف :"ًاءوده رثكأ انه“ :ايروتكف تلاق .ةروجهم تناك
 .؟ايروتكف اب كرعشل ًائيش ٍتلعف له :لاق مث ءًرئاح اهيلإ رظنب

 .يننإف رعشلا ٌدحأ يل ركذ نإ :تلاقو ظيغ ةرفز ايروتكف تقلطأ
 .ًاقح هسار ىلع هبرضاس يننأ نظأ

 .لبق نم ناك امك كرعش بحأ تنك دقلا
 !نيرئاكل كلذ لق

 ةرثفلا هذه لاوط تنك نيأ مث ؟كلذب اهتفالع امو ؟نيرئاك -
 .ًاريثك كيلع تقلق دقل ؟ايروتكف اي
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 ؟تنك ينظت نبأ ؟تفلقأ
 ىقلتأس يننأو .ًادج مهم رمل ةأجف لصوملا ىلإ ٍترفاس كنا ينبت نأ اهتيصوأ كنإ تلاق ...كتلاسر نيرئاك يل ثلصوأ دقل

 .دعب اميف ةلاسر كنب
 تقدص ثنأو :ةفقشلاب يحوب داكي ترصب ايروتكف تلاف

 ؟كلذ

 يف- يعيطلا نمو ءام زغلل يخ سار ثدجو كنأ تنلظ -
 .نيرئاكل ريثكلا لوق يعيطتست ال نأ -ةلاحلا هذه

 ؟ينوردخ دق مهنأو «بذکت نيرثاك نأ كل رطخي ملو -

 !؟اذام :لاقو دراودإ قدح

 .ينوعاجأو :مروفورولكلاب ...ينوردخ -
 .ًادبأ ملحأ مل !يهلإ اي :لاقو ةداح ةرظن هلوح دراودإ رظن

 عيطتسالا ودام لو يام ودا حلا لينا ينا
 ؟كتفرغ ىلإ دوعصلا

 'يتعتما كرضحأ له .اتسح

 .لاقحلا ىدل اهتعدوأ «معن

 .نيعوبسأ ةدمل هسبالم ريغي نأ كلمي ال امدنع هرملا نال

 انيعد .ةرايس يعم ... يعمسا ؟ثدحي ناك يذلا ام ءايروتكف
 .نورق نم اندرفمب ساجن مل نحف ؟ًاعم ام ناكم ىلإ بهذ
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 1لباب يف انك نأ ذنم -

 .هراودإ ةرايس ثيح ىلإ اجرخو ًاضكر جردلا نانثالا لر
 ًاهجتم دادغب عراوش نم ضيرع عراش يف ةرايسلا دراودإ داقو
 ليخن نئانج ربع ربست يهو ليامتتو زتهت ةرايسلا ثحارو ءًبونج

 ةكيأ ىلإ الصو ًاريخأو .يرلا تاونق
 اهمظعمو) ةكيألا راجشأ تناكو ؛لوادجلا اهب طبحت ةريغص راجشأ
 لامجلا ةياغ يف ةعقب ثناك .اهونل ترهزأ دق (شمشمو زول راجشأ
 .ةلجد رهت باسني ناك اهفلخ ليلق دعب ىلعو «ءودهلاو

 تلاقو .ةرهزملا راجشألا نيب عم اراسو
 يف ارئلكنإ يف ءرملا نأك ؛عئار ناكم :قمعب دهنتت يهو ايروتكف
 را

 عج ىلع اسلج نأ نانثالا ثبل امو هاد ًاقيقر ءاوهلا ناك
 :دراودإ لاقو .ةيدرولا معاربلا ىلدتت امهيسأر قوفو ةطقاس ةرجش
 سؤبلا ةياغ يف تنك دقل ؛كعم ثدح امب ينيربخأ ءنآلاو
 .ةساعتلاو

 «ةموعزملا رعشلا ةفذصم رمأب هتريخأ .اهعم ىرج امب هلربخأ
 نم يناعت ةردخم اهظاقيثسا نع هتربخأو .مروفورولكلاو
 تعا فيكو ؛رکیب دراشتيرب يضرعلا اهئافل نعو ؛ثيره فبکر
 عقم ىلإ اهقيرط يف يهو زنوج توفسنواب روتكدلا خأ ةنبا اهنأ
 اهرود ىلع ةظئاحملا -ةزجعمب- ثعاطتسا فيكو :تايرفحلا
 .رتاكتإ نم تلصو راثآلا ملع يف ةبلاطك
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 ا ثلا هذه دنع
 .اهنيعرتختو اهب نيركفت يتلا رومألا هذه لكب

 !ايروثكف اي ةعئار ثنأ

 هليقو «زنوج توفسنواب روتكدلا ؛يمامعأ ...هبنعت ام فرعأ
 .فقسالا

 يذلا ءيشلا كلذ وه ام -ةأجف- تركذت ةطننلا هذه دنعو
 نوتيالك ةديسلا امهتعطاق امدنع ةرصبلا يف هنع دراودإ لاؤس ثدارأ
 فيك ...لبق نم كلأسأ نأ ثدرأ دفل :ثلاق .ياشلا لرانتل امهتعدو
 ؟فنسألا رمأب تفرع

 .ةعرسب لاق مث «ةأجف بلصتت اهب كسمن يتلا ديلاب ترعش
 ةريبك ةعرسب لب

 نأ ًايرخ ناك مك -دعب اميفح ترک دقو ءايروتكف هيلإ تر
 امامت جوف هنأ كلذ ؛هتققح ام ةفيخسلا ةيلوفطلا ةوفهلا كلت ققحتا
 .عانق نود ًازجاغ ابف هجر انظر ::.رفاجب ريبسط ايدل نكي مل

 مظتنتل اهعقاوم تذخأو اهلك ءايشألا تريغت هيلإ رظنت يه اميفو
 .ًالعف ًاثجافم رمألا نكي مل امبر .ةقيقحلا تأرو «سنئاجتم طمن يف

 "؟فتسالا رمأب ةراودإ فرع فيك“ :لئاقلا لاؤسلا كلذ ناك امير
 باوجلا نم ءاطيب برتقت تناك امبرو «نطابلا اهلفع يف لعافتو ل
 ءاهنم وغئال فقسأ رمأب ملعب مل دراودإ نإ :يمتحلاو ديحولا
 كلذ فرعي نأ دراودإل نكمي ناك يذلا رخآلا ديحولا صخشلاو
 نوكي نأ نكمملا نم نكي مل نكلو .بيلك ةديسلا وأ ديسلا وه هنم
 ناك دراودإ نال ةدادغب ىلإ اهلوصر دعب هراوذإ دهاش دق امهنم يأ

 ؟كلذك سيلا ؛ينتربخأ نأ
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 لبق امهنم كلذ فرع هنأ دب ال كلذلو «نيحلا كلذ يف ةرصبلا يف
 ناب تقولا لاوُط فرع هنأ -نذإ- دب ال .ارتلكنإ ًايصخش وه هترداغم
 نكت مل اهلك ةعئارلا ةفدصلا نأ ينعي اذهو ...امهعم ةمداق ايروتكف
 .ةدوصقمو ةططخم تناك لب رمألا ةياهن يف ةفدص

 تفرع عانقلا هنع طقس يذلا دراودإ هجو ىلإ قدحت يه اميفو
 يذلا ام تفرع .«ناطيشلا" ةملكب لكيامراك هانع يذلا ام -ةاجف-
 دقل ...ةيلصنقلا ةقيدح ىلإ رمملا ربع رظن امدنع مويلا كلذ يف هآر
 ا بلإ يه رظنت يذلا ليمجلا باشلا هجولا كلذ ىأر

 يذلا «دراودإ !دراودإ لب ...ريرشلا وه نوبئار روتكدلا نكي مل
 ههجويو ططخيو مكحتي هنكلو «ريثركسلا رود ؛ًيوثاث ًارود بعلي
 نأب اهرّذح يذلا وه نوبئارو ...طقف مسالاب ًاسيئر نوبئار مدختسيو
 !ناوألا توفي نأ لبق بهذتا

 كلذ لك رخبت ريرشلا ليمجلا هجولا كلذ ىلإ رظنت يه اميفو
 هاجت هب تسحأ ام نأ تفرعو «ينايبصلا قهارملا فيخسلا بحلا
 مل دراودإ نأ امك ..ًااهبنا كلذ ناك لب «ًدبأ بح نكي مل هراودإ
 كلذ يف اهطقتلا دقل .دمع نع هقلأو هرحس سرام دقف «ًدبأ اهبحي
 يف تعفو ثيحب ةيعيبطلاو ةلوهسلا كلت لكب هرحس ًامدختسم مويا
 امامت ةلفغم تناك دقل ...ةمراقم نود ةعيدخلا

 ءرملا نهذ يف ةأجف ءيضت نأ ةريثك قئاقحل نكمي مك بیرغ
 ؛اهجارختسال ريكفتلا ناعمإ ىلإ رطضي ال ءرملاو !ةفطاخ ةظحل يف
 نال كلذ ناك امبرو .ةيروفو ةلماك ةفرعم لكش ىلع ًاياقلت ينا يه
 تقوا لاوط قئاقحلا كلت فرعي ناك -هقامعأ يف - ءرملا
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 ةعيرس ماقا زئارغ نم ةنيعم ةزيرغ نإف تقولا سفن يفو
 اههجو ىلع يفي اهتلعج ءايروتكفل ةيلقعلا تاكلملا لك ةعرسك
 رطخ يف اهنأ -ًايزيرغ- تفرع اهنأ كلذ .ًالفاغ هلبأ بع ريبعت

 ةدحاو ةقرو ...اهذقب نأ هل نكمي طقف ًادحاو ايش نأو :قحام
 لاوط فرعت تنك دفل :تلاقف اهبعلل تعراس دقو .اهبعل عيطتست
 هآ .كلذ تبتر كنأ دب الو انه ىلإ ةمداق يننأ فرعت تنك !ثقولا
 .!عئار تنأ «دراودإ اب

 دقف .هيف ريراعت ال يذلا يكيتسالبلا هجرلا كلذ ءاههجو امأ
 .ةباجتسالا أر دقو .جذاشلا هلولا ةفطاع ؛ةدحاو ةفطاع رهظأ
 افا حايترالا تارو «ءاردزالاب يشن داكت يتلا ةماستبالا ثأر
 ريغصلا ةلفغملل اي" :هسقنل لوقي وهو دراودإب رعشت نأ تداكو
 *ءاشآ ام اهب لمفأ نأ عيطتسأ !«يش لك قدصت نأ اهنأش نم

 دب ال ؛ذوقلا عساو كنأ دب ال ؟كلذ تبتر فيك نكلو :تلاق
 هب رهاظتت اقع امامت فلتخم كنأ

 .«ةرسقلاو ةرقلاو ذوفنلا تأر .ههجو ءاضأ يذلا ءايربكلا تار
 مث .بوبحملا عضاوتملا باشلا عانق تحت اهلك ةأبخم تناك ينلا
 فرعي نل ًادحأ نأ عم) ةريخأ ةبف ةسملكو .ةفهلو ةعرسب تلاق
 سبلا ؛لعفلاب ينبحت كنكلو :(اهئايربك ىلع ةرابعلا هذه ةفلك ادبأ
 ؟كلذك

 ةلفغملا هذه) ...ىفخي داكي ال نآلا هينيع يف رافنحالا ناك
 ندقنعي نهلعج نم لهسأ ال !تالففملا ءاسنلا ءالؤه لك ...ةريغصلا
 ًالط يكابنلا وه هنلعفي ام لكف ؛نهمهب ام لك وه اذهو :نهبحت كنأ
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 .(فياباغ ىلإ لوصولل َنُهتمدختسا دقو ءامإلا لثم نك دفل !بحللا
 .كبحأ ًاعبط :لاق

 ؟ةراودإ اب ينربخآ ؟هلك اذه ىنعم ام نكلو -

 ضاقنأ ىلع ضهنيس ديدج ملاع ؛ايروتكف اب ديدج ملاع هنإ
 .هدامرو ميدقلا ملاعلا

 .هنع ينريخأ

 ملحلاب نمؤنل اهنع ًامفر فرجت نأ ثداكو ءاهربخأ
 رتاجعلا لاجرلا .ًاضعب اهّضعب ردي نأ يغب ةئيسلا ةميدقلا ءايشألا
 ءاييغألا نويعويشلاو :مدقتلا نوقيمي نيذلاو مهبساكم ءارو نوثهاللا
 عفت نأ يغبني ...ةيسكراملا مهتنج ءانب نولواحي نيذلا نويصعتملا
 ةر مف جد هدو لاج راج ةي دلو ةيلبخ رح
 نومدقتيس (دراودإ لاثمأ نم) بابشلاو نييرادإلا نم ةراتخملا
 نأ نكمي ًارمأ ناك هنکلو ...ًتونج كلذ ناك .فقوملا مامز نولوتيو
 .ككفتو قزمت ملاع يف قفحتي

 لبق نولقفيسس نيذلا سانلا لك يف زف نكلو :ايروتكف تلاق
 .كلذ

 مهي ال اذه ...ايروتكف اب نيكردت ال ثنأ

 كلذ نأ تارف يه امأ !دراودإ ةديفع تناك كلث ...مهب ال
 هذه ىلع نييداعلا ءاطسبلا سانلا نم ةفلؤملا فولألا لك ...مهي هلك
 نوكحضيو تالئاع نوئشنُي ؛ةصاخلا مهلغاشمب نيلغشنملا «ضرألا
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 ءأ .ليللا يف مهشرف ىلإ نووأبو حابصلا يف نوضهنبو «نوكييو
 !رارشألا ءالؤه سيلر

 ملعت تناك ذإ) اهقيرط سملتت يهو ايرونكف تلاق رذح لکبو
 نكلو .هراودإ اب ًاقح علار ثنأ :(ادج ًايبرق نوكي دق انه توملا نأ
 ؟هلعف عيطتسأ يذلا ام ؟انأ ينع اذام

 .نومهي نيذلا سانلا مه

 .نيديرنأ

 ودبي فوسف ؛ئجافملا بالقتالا قيلي ال .ةلقاع تناك اهنكلو
 تنا هبطت ام لكو ؛طقف تنا كب نموأ ين :تلاق كلذلو .ةفلابم
 !هلعفأس دراودإ اي ينم

 ةميظعا تنأ-

 هوجو نم ديل ؟ةيادب انه ىلإ يمودقلا تطلع اذاملا -

 ؟اهترب كترؤص يننأ نيركذت له .عبطلاب فده دجوب -

 ةلئاق تركفو) "ركذأ معن" :تلاق
 .(!ًبجع ٍتمسنبا فيكو «كلذب وهز مْ

 .«ةيبغ نم كل اب :اهسفنل ةلئا

 ىدحإب كهبشو كهجول يبلاجلا لكشلا يهابنا راثأ دفل -
 .دكأتلا ةيغب ةروصلا كلت تذخأف «ءاسنلا

 ؟اههبشأ يغلا نت
 .ليش انآ ...بعاتملا نم ريثكلا انل بيست ةأرما -
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 .ليش انآ يه نم :تلاق مث ."يتباهن كلذ يف ناكل ليش 5 5 ا سجس ےک ی

 لك تعقوت دقق ؛باعيتسا مدعو ةشهدب هيلإ ايروتكف ترظن
 ؟انأ ينهبشت اهن ...ينعنأ :تلاق .اذه لإ ءيش

 ةهجلا كلت نم امكحمالمف ٠ بثاجلا نم الاب ًاهبش كهبشت -
 ناو «ةينبلاو لوطلا يف ناتهباشنم امتئأو ءًامامت ةدحاو نوكت داكت
 تاق ةرعشلا يف يقيفحلا قرافلا.ًابرقت تاونس سمخب كربكت نكت
 فيفصت ةقيرطو :ءارقش يهو ؛ةرمحلل براض دوسأ رعش تاذ
 مهب ال كلذ نكلو ؛ةقرز دشأ كينيم نأ امك .ًامامث ةفظتخم كرعش
 ةثولملا تاراظنلا لامعتسا دنع
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 وقرأ يلودلاو يكيرمألا يفرصملل ةصاخلا ةريتركسلا اهلإ
 ديدش ايلام ًالقع اهيدل نإ .بسحق اذكه تسيل نكلو ؛لائئاغررم

 تعاطتسا اهنا داقتعالل انوع دپ ام بابسألا نم انيدلو :ءاكذلاو زيم
 نيريطخ صاخشأ ةثالث دجوب ناك دف .ةيلالا انئايلمع نم ربثكلا عينت

 تيقبو .امهتحازإ تمث امهالكو ...لكيامراكو ؛يل نتفورك انباع
 يف اهنکلو مابا ةثالث نرضغ يف دادغي ىلإ لصن فوسو .ليش انآ
 امامت ثفتخا -ءانثألا هذه

 ا
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 ؟امه نم ...بيلك ناجوزلاو .هلك رمألا تبتر اذكهو -

 .بسحو امهنم بلطُي ام نالعفي امهنإ ؛نيمهم اسيل

 ءاهقامعأ نم دعترت ايروتكف لعج دراودإ ةربن
 يه تناك ليش انآ نإ يل تلق دفل :ءودهلاب ٌةرهاظن

 ؟كلذك سيلا :مكعورشم يف لحنلا ةكلم يه ؛ةلوؤسملا

 نيعسن ثنك امع كليلضتل ام ًائيش كل لوقأ نال ثررطضا -

 ,يغبني أمم رثكأ تفرع دق ٍتنك ذإ ؛هبلإ

 انآ هيشأ نكأ مل يننأ فداص ولو" :اهسفنل ةلئاق اهروتكف ثركف
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 .فرعي نيكاد ناك اميز

 نأ عم كلذ ملعت ايروتكف تناك .فرعي نكي مل نيكاد نکلو
 مكيدل تسيلا :هثلاس ؟نذإ لبش انآ ثناك نبأ ...هملعي ال دراودإ
 ؟ةركذ ل اف

 .ةركف انيدل :هطيب هراودإ لاق

 ؟يع امو -
 روضحل دادغب يف انه ليش انآ نوكت نأ ةيمهألا غلاب نم -

 .مايأ ةسمخخ دعب -نيملعت امك- دقغنيس وهو ءرمثؤملا
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 .كلذ فرعأ مل ؟ةعرسلا هذهب

 نم .دلبلا اذه لخادم نم لخدم لك لوح ًاقوط انيرض دقل -
 نشم ىلع ينأت نلو :يقيقحلا اهمساب انه ىلإ يتات نل اهنأ دكؤملا
 ,تالحرلا كلت نم ققحتلا يف انلئاسو انيدلف ؛ةيداع ةيموكح ةرئاط
 ىلع زوجحم دعقم دجوب .ةصاخلا تازوجحلا لك يف انقئد كلذلو
 هذه رمأ انعبتت دقو ؛ندراه تيرغ مساب ناريطلا طوطخ ىدحإ نتم
 نأ امك ...نذإ راعتسم مسا رهف ؛مسالا اذهب ًادحأ دجن ملف ةأرملا
 نراه ثيرغ نأ ىرثانإ .هل دوجو ال يمهو هميدقت مث يذلا ناونعلا
 .ليش انآ يه

 .دغ دعب قشمد يف اهترئاط طبهتس :ًالئاق فاضأ مث

 ؟اهدنعو -

 ةأجف اهيلإ دراودإ رظن

 ا

 اهناکم نيذخأت فوس -

 ؟يل نئفورك تربور ربسلل ثدح امك :ءطيب ايروتكف تلاف

 لادبتسالا ةيلمع دعبف «سمهلا ىلإ برقأ كلت اهتلمج تناك
 وأ ليش انآ ناكم ايروتكف حات امدنعو .تريور ريسلا تام كلت
 .ثومتس ةريخألا نإف ...ندراه ثيرغ

 اهنالوو اهئدص يف ةدحاو ةظحلل فش ول .رظتي دراودإ ناكو
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 ءال .دحأ ريذحت ةيناكمإ نود تومتسو ...تومتس يتلا يه اهنإف ٣
 .كلذب نيكاد ديسلا غلبتل ةصرف مدتغت مث قفاوت نأ يغبنب

 عيطتسا ال «هآ ...ينإ ...يننإ :تلاقو ًافيمع افن تبحس

 يعسوب سيلف ؛يرمآ نوفشتكي فرس .دراودإ اي كاذب مايقلا
 .ةيكيرمألا ةجهللا

 فوس لاح لك ىلعو .اهزيمت ةددحم ةجهل ليش انآل سيل -
 لضفأ نم دحاو كلذ ىلع دهشيسو «ةرجنحلا باهنلاب ةباصم نينوكت
 .ملاعلا نم ءزجلا اذه يف ءابطألا

 1ناكم لك يف اعابتأ مهيدل نإ :اهسفنل لاق ايروتكذ تركف
 مث «ندراه تيرغ كرابتعاب دادغب ىلإ قشمد نم ني

 ةرداغمب ريهشلا انبيبط كل حمسي الو كشارف ىلإ ًاروف نيذخؤنا
 نيطسبتس كانهو .رمتؤملا روضح تقو نيحي امدنع الإ شارفلا
 .كعم اهنرضحأ يتلا قئاثولا مهمامأ

 ؟ةيقيقحلا قئاثرلا :ايروتكف تلأس
 اندنع نم ةخسن اهب لدبتسنس ٠ عبطلاب الك -

 ؟قئاثولا رهظُتس اذامو

 ةرماؤم رطخأو ربكأ نع ةعنقم تاليصفت :لاقو دراودإ مستبا
 .اكيرمأ يف ذب
 تلاق مث ٠"!رمالل مهطيطخت ةفدل اب“ :اهسفنل ايررتكف تلاق

 ؟هراودإ اي هذه يتلعفب وجنأ نأ يعسوب نأ نظنأ :دراودإلا
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 حطت نأ -ًارود لثمت يهو- نآلا اهيلع ًامامت لهسلا نم ناك

 دراودإ لاق .فهلتملا صالخإلا رهاظم نم رهظم لكب لاؤسلا كلذ
 ثعبي راودألل كليثمت نأ ُتظحال دقل ؛ كلذ ىلع ةرداق كنأ قثاو انأ
 كيف كشلا ًايرفت ليحتسملا نم ودغي ةعتم كيف

 امدنع ىربك ةلفغم يننأب رعشأ تلز ام :ةلمأتم ايروتكف تلاف
 .بيلك ةلئاعب ركفأ

 اههجوو اهسفنل ةلئاق ايروتكف ثركفو .يقوف بولسأب كحضا
 ًامامث ًالفغم تنك ًاضيأ ثنأ كنكلو" :قلعتلاو هلولل ًاعانق لازب ام
 اهب عفت مل ولو «وغنال فقسأب ةصاخلا ةوفهلا كلت لثمب تعقو ذإ
 روثكدلا نع اذام :ٍلاع ٍثوصب ةأجف تلاق ."ادبأ كفشك يننكمأ املا
 ؟نوبئار

 ؟كلوقب نينعت اذام

 ؟يروص سيئر درجم وه له -

 يساقلا يفشتملا يلستلاب يحوب لكشب دراودإ اتفش تنحنا
 هلعفي ناك يذلا ام نيملعتأ .ديرن امل ناعذإلل رطضم نوبئار :لاقو
 يللا تاعربتلا عابرأ ةثالث -ءاكذب- لغتسي ناك ؟نينسلا هذه لاوط
 ةتحلصمل اهلوحيو ملاعلا ءاحتأ عيمج نم هتسسؤم ىلع بصتت
 يآ يف هفشك عيطتسن ...مامت انج يف نوبل نإ «معن .ةصاخلا
 .ًاديج كلذ فرعي وهو «تقو

 سارلا يذ زوجعلا لجرلل ئجافم ناننماب ايروتكف ثرعش
 تفرع ةقفشلا نكلو ءًالاثحم ناك امير .ةيداملا ةيسفنلاو ببقملا
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 تقولا يف اهسفنب ةاجنلل اهعفدي نأ لواح دقو ...هبلق ىلإ اهقيرط
ey 

 .ديدجلا انملاع هاجتاب يرجت رومألا لك :دراودإ لاق

 نونجم (ًادج ًالفاع وديي يذلا) دراودإ نإ :اهسفتلةلئاق ترکف
 .عضوم هسفن عضو لواحي امدنع نونجلاب باصي ءرملاف ٠ عقاولا
 يه اذامل نألا كردأ يثنإو «ةليضف عضاوتلا نإ ًمود لبق دقل 3
 نانو القاع ءرملا يغيث ام رهف ؛كلذك

 ىلإ كلصون نأ بجي .بهذن نأ انل نآ :لاقو هراودإ ضهن
 .دغ دعب كانه انططح ذفننو قشمد

 ىلإو دادغب ىلإ دوعت نأ درجمبف ؛ةسرتحم ايروتكف تضهن
 ناك .نآلا دراودإ هلثمي يذلا مهادلا بيرقلا رطخلا لوزيس ويت قدنف
 .ليثمتب دراودإ عادخب هيف رمتست ًاجودزم ًارود بعلت نب يضقي اهرود
 .رسلاب هططخ هيف مواقت يذلا تقولا سفن يف ءةعضاخلا ةناهلولا رود
 ُتعطتسا امبر ؟ليش انآ ناكم فرعي نيكاد ديسلا نأ نظنأ :تلاق
 .ام ةراشإ هنع ثردص امير .هنم كلذ ةفرعم

 .نيكاد يرت نل تناف لاح لك ىلعو «لمتحم ريف اذه

 يناصوأ دقل :بعرلا نم ءيش اهمهاد دقو ةيذاك ايروتكف تلا
 .بهذأ مل نإ ايرغ رمألا ىريسو .ءاسملا اذه هتيؤرل بهذأ نأب

 ناو ءانططخ تعض دقل .ةلحرملا هذه يف هاري ام مهب ال
 .ةيناث دادغب يف دحأ كارب
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 زج دقو !دراودإ اي قدنفلا يف يتعنمأ لك نكلو -
 .ةفرغ

 .(نيمللا حاشولا ...حاشولا)

 كلل تزهج دقل .بيرقلا لبفتسملا يف كتعتما يجاتحت نل
 ایه ؛كرظتتت سبالم

 نأ يلع ناك“ :اهسفنل ايروتكف ثلاقو «ةيناث ةرايسلا ىلإ ادعص
 يل حمسي يتلا ءابغلا نم ةجردلا كلت ىلع سيل دراودإ نأ فرعأ
 .ةمرغم يننظي هنأ حيحص .هرمأ ُتفشك نأ دعب نيكادب لصنأ ناب اهعم

 ًادمتتسم سيل -هلك كلذ مهر هنكلو :كلذ نم ًاقئاو هظأو ٠هب
 ؟رهظأ مل ...انأ نإ ينع ثحبلا متي نلأ :هل تلاق .”ةفزاجمللا

 يننيعدوتس ةيرهاظلا انلا نم .كلذب نحن ىنعنس -
 .ةيبرغلا ةفضلا يف ءاقدصألا ضعب ةيؤرل نيرفاستو رسجلا ىلع

 ءانلا نمو

 .نيرتسو يرظنتا

 قيرطلا قوف زتهت ةرايسلا تناك اميف ةنماص ايروتكف تسلج
 متمتو .ةريغص ير روسج زاتجتو ليخن نيناسب لوح فتلتو رعولا
 هذهب لكيامراك هدصق يذلا ام فرعن انيل ...جرافرل :ًالاق دراودإ
 ةملكلا

 .كغالبإ تيسن دقل «هآ :تلاقو ًالاعفنا ايروتكف بلق قد
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 ينعت ةمولعملا هذه تناك نإ يردأ ال
 ووا لت يف تاب راجا عقؤم ىلإ امرت
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 .ءاج جرافول .م .أ نكلو ءا

 تم :اهلاس مث ؛هلاعفنا ةأمح يف ةرايسلا فقوي نأ دراودإ داك
 ؟كلذ ناك

 يف ام ٍتايرفح عقوم نم ءاج هنإ لاق .عوبسأ وحن ذنم هأ
 .؟وراب ويسملا تايرفح عقوم نم ىثأ هارثأ .ايروس

 امدنع تيفوجو هيردنأ مساب نالجر ًاضيأ مكيلإ ءاج له -
 ؟كانه تنك

 دس نم یخبندان

 .انلاجر نم نينثا اناك دل

 .؟ينع ثحبلل ؟كانه ابهذ اذاملو

 نكلو «كدوجو ناكم نع ةركف يأ يدنع نكت ملف ؛ال
 لكيامراك ناك يذلا تقولا سفن يف ةرصبلا يف ناك ركيب دراشتير
 هل رّرم دق لكيامراك نوكي نأ نكمملا نم ناب ةركف انتدوارو ءاهيف

 ؟ًانيش مكبحاص دجو له .ت

 لجرلا كلذ ءاج له :ايرونكف اي الم يركف نكلو ...ال
 ؟امهدعب مأ نيّرخآلا نيلجرلا لبق جرافولا

 .أ نإ لاق دقل -
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 اب يئيلذخت ال" :يفطاعلا هبولسأل دوعي وهو متعت مث
 .يفاخن ال“ :ًالئاق فاضأ مث .”كلذب مايقلا عيطتسي نم كدحو تنأ

TETره هوس  
 تالا ىدلو زيغنآ زيد يرام تالا وه -ةبسانملاب- نآلا كمسا
 ةريخألاو ىلرألا ةلوؤسملا يهو «نئاثولا لك كقفارت يتلا ازيربت
 «ةحارصب كرذحأ يننإف ًالإو ..كيلع ئاب رماوألا يعيطأ .كنع

 تقلطئاو «جاهتباب اهل حولو ًاليلق عجارت مث ."بقاوعلا لك نيلمحتتس
 .تالحرلا ةرايس

 ثقرغتساو دمتنُملا دعقملا رهظ ىلإ اهرهظ ايروتكف تدنسأ
 يف مهرورم ىدل- اهناكمإي نإ .اهمامأ ةنكمملا لئادبلل تالمأت يف
 حيصتو ام ًالاكشإ لعتفت نأ - .-دودحلا ىلإ لوصولا دنع وأ ؛دادقب
 اهتاكمإبو ...اهنع ًامغر تديتتا دق اهنأ سانلل حرشتو ةدجنلل الط

1 
 تحألا نأ تظحال دقف ؛زئوج ايروتكف ةياهن امير ؟كلذا
 ريق اتد اهنك يف تسد

 .ةطخلل ناعذإلاو رومألا يف ًامدق يضملا وه رايخ لضفأ نإ
 تلعف نإ اهنأل ءاهرود بعلتو ليش انآ اهرابتعاب دادخب ىلإ ينأت نأ
 .دعب نم اهتافرصت وأ اهناسل ىلع ةرطبس دراودإل نوكت نلف كلذ
 :هيلطي ام لك لعفتس اهناب دراودإ عانقإ يف رارمتسالا تعاطتسا نإ
 .رمثؤملا مامأ ةروزملا اهقئاثو عم اهبف فقت ةظحل يئأتس اهدنعف

 نم اهعنمي نأ -اهثفو- دحأ عيطتسي نلو .كانه دراودإ نوكي نلو
 .ةبذاكو ةروزم قئاثولا هذهو «لبش انآ تسل انأ :لوقلا
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 اهنكلر امامت كلذب اهمايق شخي مل دراودإ نأ نم
 هجرت امك «بيرغ وجت ىلع للا ييف ةزيم ماليشلا نأ تارا

 نورطضم هترمزو دراودإ نأ يهو ؛رابتعالا يف اهذخأ بجي ةقيقح
 ليحتسملا نمل نإو ؛حاجنلا مهططخمل اودارأ نإ عارتخالا
 اوثاك دقل «معن .اهلثم ليش انآ هبشن ةاتف ىلع روثعلا نم اونكمتي نأ
 مهيلع رطيست يتلا يه زنوج ايروتكف نإف ىنعملا اذهبو ...اهبلإ ةجاحب
 .سكعلا سيلو

 ةلجد رهن ايروتكف تيفارو «رسجلا ربع اهتعرس ةرايسلا تداز
 .بيرقلا يضاملا ىلإ قوشب
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 نورشعلاو ثلاثلا لصفلا

 : ثناكو «ءامسلا نم ةمخضلا ؛رتسام ياكسا ةرئاط تطبه
 نأ تشب ام مث جملا لوط ىلع ءودهب تراس مث .ةزاتمم طوبهلا
 لصف متو «لوزتلل باكرلا يعد دقو .ددحملا اهناكم يف تفقر
 مهلقت ةرئاط نولقتسيس نيذلا كئلوأ نع ةرصبلا ىلإ نيبهاذلا كئلوأ
 :صاخشأ ةعبرأ ناك ةريخآلا ةعومجملا هذه نيب نمو .دادغب ىلإ
 ءباش يزيلكنإ بیطو «ةمعنلا رهاظم هيلع ودبت يقارع لامعأ لجر
 قلتم ييفخنلا دا انين وربع كلون كانارنا»

 عطتسي مل ثعشأ رعش تاذ ءارمس ةأرما -ةيادبلا يف- تءاج
 ا! ىضمو .هلك هملي نأ اهحاشو
 ؟ءاجر دادغب يف كناونع ؟كجوزب قاحتلالا نيديرت ...معن ؟ةيئاطيرب
 ؟لام نم نيلمحت اذام

 ؟ندراه تيرغ :اهتليمز ناكم ىرخألا ةأرملا تذخأ كلذ دعب
 للا بيس «ندنل نم تج ر مناد ؟كتيسنج ...معنا
 ؟لام نم كيدل اذام ؟دادغب يف كناونع ؟ىفشتسم يف

 :ءادوس تاراظن عضن ءارفش ةليحن ةباش ندراه تيرغ تناك
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 زاکر ءاههجو ىلع عفبلاب هبشأ لكشب قيحاسم تعضو دقو
 .ةكيكر ةكبترم اهتيسنرف تناكو .ةميدق ةبترم ًابابل

 .همهفتل اهيلع لاؤسلا

 ف

 نم نيعت دقو
 ةداعإ رخآل تقر

 ينو س ع داخ را کا م الا لق
 .ةحارلا نم طسق لبنو ءادغلل نييسابعلا قدنف ىلإ نآلا نوذخؤيس
 قرط تعمس امدنع اهريرس ىلع ساجت ندراه ثيرغ تناك دفو
 يمسرلا يزلا يدنرت ةليوط ءارمس ةباش تدجوف هتحتف .بابلا ىلع
 له .ندراه ةسنآ اي كجاعزإل ًادج ةفسأ انأ :تلاق .ناربطلا ةكرشلا
 ةريغص ةلكشم تزرب دفل ؟ناريطلا ةكرش بتكم ىلإ يعم يتأن نأ كل
 .ءاجر انه نم .كتقاطب لوح

 باوبألا دحأ ىلعو هرمملا يف اهتدشب
 ةفيضملا تحتفو .«ناريطلا بتكم» :يبهذ طخب تبت ةتفال تناك
 تقلغأ تلخد امدنعو «لوخدلاب ندراه تيرغل تراشأو بابلا
 .ةعرسب هنع ةئفاللا تعزتو جراخلا نم بابل ةفيضملا

 رم ندراه تير

 نافقي اناك) نالجر ماق بابلا ندراه تيرغ تزواجن امدنعو

 ءاهمق يف ةمامك اسد مث .اهسأر ىلع شامف ةعطق يمرب (هفلخ
 يخترا ةليلق قئاقد لالخو .ةربإب اهتقحو اهمك عفرب امهدحأ ماقو
 .اهدسج

 نم وحن اهرمأ ىلوتتس ةنقحلا هذه : حرمب باشلا بيبطلا لاق
 .امكلمع المكأ ؛نيتثثالا امتنا ايه .لاوحألا لك يف تاعاس تس

 اتاك ناتبهار امهو :ةفرغلا هنرطاشي نم هاجتاب هسأرب امرأ

ver 



 تيهذو ٠ ةفرغلا نم نالجرلا جرخ .ةذفانلا دنع كارح نود ناسلجت
 ةينابهرلا يز عزتت تأدب دقف ةباشلا ةبهارلا امأ «يخترملا اهدسج نع سبالملا عزتت تأدبو ندراه ثيرغ ىلإ نيتيهارلا نم ىربكلا
 ءردهب ددمتت ندراه تيرغ تناك ام ناعرسو ؛لبلق دعنرت يهو
 ةبهارلا تناك اميف «تابهارلا باي تسبلأ دقو ريرسلا ىلع راقوو
 .ندراه تبرغ بايث نآلا يدترن ىرغصلا

 رعش ىلإ نآلا اههابتلا ىربكلا ةيهارلا تلوح
 فيك شهدم :ةيسنوفلاب تلاقو ةرطخ تعجارت مث .قنعلا ىلع لوزن ةلم تالصخ هلعجت مث فلخلا ىلإ هففصتو اهتقيفر رعش مل ةآرملا ماما اهبلإ ترظنو ةروص اهييج نم تجرخأ
 ةرزلا اقماغ كانيعف ؛ءادوسلا تاراظنلا يعض .تريغت
 .عئار اذه

 SERE EE قيقا
 قاروألاف ؛كش نود ليش انآ يه ندراه ثيرغ نإ :امهدحأ لاق
 .نوراه ةسنآ اب نآلاو .يبطلا كيلدتلا لوح يكرمتاد بات قاروأ متعتمأ نيب

 يتيحنمت فوس لاق لمكأو ايروتكفل بذلك ءاظحاب ینحنا مث
 كم ءادغلا لوانت فرش

 ةأرملا تناك .ةلاصلا بع مث ءةفرفلا جراخ ىلإ ايروتكف هتعبت
 تناك .لابقتسالا بتكم دنع ةيقرب لاسرإ لواحت ىرخألا ةرفاسملا
 لصأس زنوج ثوفسنواب روتكدلا ...توفسنواب وه مسالا ءال :لوق
 ةلحرلا يت قدنف ىلإ موي
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 ةجوز يه هذه نأ دب ال .ئجافم مامتهاب ايروتكف اهيلإ ترظن
 تءاج اهنوكو .هب قاحتلالل ثءاج دقو زنوج توفسنواب روتكدلا
 نأ ذإ ؛ايروتكفل دبا اتجافم ًرمأ نكي مل اهدعوم نم عربسأ لبق
 ددحت يتلا اهتلاسرل هعيبضت نم ًارارم اكش دق توفسنواب روتكدلا
 سداسلا ناك دعوملا كلذ نأ نم دكأتم هبش هنإ ًالئاق اهلوصو تقو
 ؟رهشلا نم نيرشعلاو

 ىلإ ام ةلاسر لاسرإ -ىرخأب وأ

 نم اهدايتاب -اهراكفأ أرقي هنأكو- اهقفاري يذلا لجرلا ماف
 كرفس قافر عم ثيداحأ ال :ًالئاق لابقتسالا بتكم نع ًاديعب اهقفرم
 نيفلتخت كنأ ةيطلا ةأرملا كلت ظحالت نأ ديرن ال .ندراه ةسنآ اي
 .ندنل نم اهعم تءاج يتلا ةأرملا نع

 امهتدوع دتعو .قدنفلا جراخ معطم يف ءادغلا لوانتل اهذخأ
 تاموأ دقو «قدنفلا جرد لزتت زنوج توفسنواب ةديسلا تناك
 .ةجراخ انآ ؟ناهزتتت امشكأ :ةلئاق تدانو بایترا يأ نود ايروتكفلا
 هقوسلا ىلإ نآلا

 ."...اهتعتمأ يف ءيش لسد عيطتسا ول" :اهسفنل ايروتكف تلاق
 .ةدحاو ةظحل اهدرفمب كريت مل اهتكلو

 ناكو .رهظلا دعب نم ةثلاثلا ةعاسلا يف دادغب ةرئاط ترداغ
 دعقم امأ امامت ةرئاطلا ةمدقم يف زنوج توفسنواب ةديسلا دعقم
 سلج -رمملا ربع اهلباقمو «بابلا برق فلخلا يف ناك ايروتكلا
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 ةصرف اهبدل نكت مل كلذلو ؛اهاجس ناك يذلا رقشألا باشلا
 نكت ملو .اهتعتمأ يف ءيش يآ سد رأ ىرخألا ةأرملا ىلإ لوصول
 يف بهذلا نم قروب أك اهمسقي ةلجدو اهتحت دادغب ةنيدمل ةماعلا طوطخلا ىرتل وجلا نم ايروتكف ترظن ةيناثلا ةرمللو .ةليوط ةلحرلا
 .روخصلا ىدحإ

 ثادحأ ترج مكر ...ىضم رهش نم لقأ ذنم اهتأر اذكه
 !نيحلا كلذ ذن

 نالثمي ناذللا نالجرلا انه يفئليس نينثا نيموي نوضغ يف
 اهل نوكيسو .لبقتسملا ةشقانمل ملاعلا يف نيندئاسلا نيتيجولويديألا
 كلذ يف هبعلت رود «زنوج ايروتكف ؛يه
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 ةتفلا كلت نأشب قلق يننإ :ركيب هراشتير لاق

 ةيأ :ماهباب زنوج توفسنراب روتكدلا لاق

 دنقل «يهلإ اي مآ ...نيأ ؟ايروتكف :لاقو هلوح روتكدلا رظن
 ,سمألاب اهنود نم ادع

 .كلذل ثهبتا دق تنك نإ لءاستأ تنك -

 كاذب مامتهالا ديدش كنك دقل .يفرط نم غلاب لامه] نإ -

n 
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 ؟ةحاشلا دجت نيأ ايروتكف فرعت ملا ...رادمب لت يف تايرفحلا نع ريرقتل

 تسيل اهنأ ةقيقحلاو ...ًادبأ ةدراو انه ىلإ اهتدوع نكت مل -
 .ليفاس ايسيئبف

 كبسحأ نكلو !بيرغ رمأ نم هل اي ؟لبفاس ايسينيف تسيل -
 .ايروثكف وه لوألا اهمسا نإ تلف

 يهو «سانجأ ةملاع تسيل اهنكلو .لعفلاب كلذك وهو -
 .مهف ءوس ...ناك هلك رمألا نأ ةقيقحلاو .نسريميإ فرعت ال

 مث دج ًايرغ كلذ ودی !يهلإ بأ :ترفسنواب روتكدلا لاق
 ؟كلذ يف مالملا انأ له ...وجرأ يننإ .ًادج بيرغ :لاقو ًاليلف ركف

 ؟اطخلاب ةلاسر انملتسا انارثأ .ءيشلا ضعب نهذلا دراش يننأ ملعأ

 :روتكدلا تالماتل الاب يقلي ال سباع وهو ركيب دراشتير لاق
 .دعت ملو باش عم ةرايس يف تبهذ اهنأ ودبي .رمألا مهف عيطتسأ ال
 .اهحتف ءانع اهسفن فلكت ملو كانه تناك اهتعتمأ نإف كلذ قوفو
 .ةطرو نابسحلا يف انذخأ ام اذإ ...ةبارغلا ديدش ًارمأ كلذ يل ودبي
 لك صرحتس اهبسحأ تنك .اهنم يناعت ثناك يتلا سبالملا صقن
 لوانتل انه ءاقللا ىلع انقفتا دقر .اهيدل ام لضفأ ءادترا ىلع صرحلا
 دق نوكي ال نأ وجرأ .ًادبأ رمألا مهفأ ال ينثإ معن ...ًاعم ءادغلا

 .هوركم اهباصأ

 .ةظحلل كلذ نظأل تنك ام .هآ :حايتراب توفسنواب روتكدلا لاق
 لضفأ يه كلت نأ نظأ .ج ةلحرملا يف رفحلاب ًادغ ادبأس .ةدحاو

rv 



 ايسينيف وأ ايروتكف) ةانفلا هذهو !نهنم تاليمجلا ةصاخو ...رفحلا يتلا كلت ةلواطلا ةعطق نإ .تالجسلا بتكم ىلع روثعلل انل ةصرف
 فرتعأ .عبطلاب امامت ةليمج (اهمسا ناك ام ًانئاك وأ .ريثكلاب دمت اهيلع انرثع

 كنأ فرعأ اف لوأ يهف بيرغ رمأ .ًعئار ًافرذ كل
 اهفطخ نم مهعنمي يذلا امف «كلذ لبق ةرم اهوفطخ دقل -

 داع نم ًايلاعت رثكأ ادبر ههجو زمحا دقو دراشتير لاف

 دوعأ نأ يغبني هيلع قلق ...طقف يننإ ل يف دج رقتسم دلبلا نإ .ًادج دعيتسم ...ًادج دعبتسم اذه -
 دادغب ىلإ .كلذ تلق كسفن تنأو .مايالا هذه

 ةكرش يف لمعي يذلا لجرلا كلذ مسا ركذت طقف تعطتسا ول -
 .ليبلا اذه نم ءيش ؟نيكاد ؟نوكيد همسا ناكأ .ةيطفن.

 ىفطضم لدبأس ينا نظا .ًادبأ اذهك مساب عمسأ مل -
 اننكمي اهدنعو :ةيقرشلا ةيلامشلا ةيوازلا ىلإ مهلسرأو هتعومجمو
 .ط قدنخلا ديدمت

 كلت كمم رضحت نأ كتاكمإب ًادغ ًبهاذ تنك نإ انسح -
 قمحألا قئاسلا كلذ اهيسن دقف ؛ تارافحلا
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 مويلا رجف نم ركيم تفو يف دادغب
 مل ايروتكف نأ ملع كانهو ءوين قدنف ىلإ ةرشابم بهذ مث «يلاتلا

 ًاصاخ ءاشع لوانتت نأ بيترتلا ناك دقل :سوكرام هل لاق .قدنفلل دعت ؟ادغ دادغب ىلإ تدع انآ نإ -يديس ايد ًايثك عنامت له
 ؟ كلذ بلا + بیرغ رمألا اار اقرغ اهل تربت دقو + يعم

 هيلإ قدحو «ةأجف هليمزل ههابتنا لماک ترفسنواب روتكدلا حنم
 ؟ةطرشلا ىلإ بهذ له .سمألاب كانه انك اننكلو ؟ادغ :لاقو

 يه بغرت ال امبر .ًافيطل كلذ نوكي نل ؛يزیزع اب ال «هآ .ًاقح قلق ...ةاتفلا كلث ىلع قلق يننإ -
 .ديكأتلاب هب بغرأ ال انأو ...كلذب

 اذه نم ءيش دوجو يل رطخي مل ءدراشتير يزيزع اب
 يف هرازو نيكاد ناونع ىلع دراشتير رثع يرحتلا نم ليلف دعب ا

 ينحنملا دسجلا ىلإ رظن .لجرلا صخب اميف هنركاذ هنت مل .هبتكم يل
 !ًاديج ًالجر اذه نكي مل .نيدبلا يف ةفيفخلا ةشعرلاو ددرتملا هجولاو ئ يأ

 زنوج ايررتكف ةسنآلا یار دق ناك نإ هلأسو هجاعزإ نع هل ردنعا .عقاوم يف ءاسن دوجو جئان أوسأ هذه .اهب تقلعت دق
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 CED تسع وع .یسآ لوأ يقراز ذل -

 .؟يلاحلا اهتاونع ينيطعت نأ كنكميأ -

 .وبن قدنف يف اهتظأ -
 كانه تسيلف يه اما كانه اهتعتمأ -
 لاقف «ًاليلق هيبجاح نيكاد ديسلا عفر

 .دوسأ للت يف بيفتلا يف انعم
 ملغأ ال ينا ىشأ .تمهف «آ-
 نم فرعأ ثيحب ًاديج اهفرعأ ال يننكلو ...دادغب يف ءاقدصأ

 .اهؤاقدصأ مه

zd TDN كلما M 
 «ئاهدجأ ىتح دادغ رداغأ نل انأ ...ينعمسا“ :دراشتير لاق

 هتشاشبب سوكرام هليقتسا ویت قدنف ىلإ درا
 ؟تداع دقرأ :دراشتير حاصف ةداتعملا

 اهنا يرتل ثعمس .زئوج توقسنواب ةديسلا اهلإ ءال ءال -
 هرفسنواب روتكدلا يل لاق دقو «مويلا ةرئاطلاب تلصو
 .مداقلا عوبسألا يف ةمداق
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 ؟زنوج ايروتكف نع اذام .ًامود خيراوتلا نيب طلخي هنإ

 .ءاهلع ائيش عمسأ مل ءال :لاقو سبعيل سوكرام هجو داع

 ةباش ةاتف اهنإ .حيرم ريغ رمأ هنإ .ركيب دبس اه كلذل حاترم ريغ انأو
 .جاهتبالاو حرملا ةديدش يهو ؛ةليمجو

 ةدبسلا ةيحتل رظتنأ نأ لضفملا نم نأ نظأ معن ممل" ؛لاق
 دق نوكي نأ نكمي يذلا ام -هزس يف- لءاسنو "زنوج توفسنراب
 .ايروتكفل لصح

 .اهوقفار نأ دعبف ..."!؟ٍتنأ" :اهيفخت ال ةيئادعب ايروتكف ت
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 د ا
 لاحلا ف

 اهتابجاو ذحاتو ىفشتسم ةضرمم يز يدترت نيرثاك تناك
 ةظحل ايروتكف كرت مدع ىلع ةممسم اهنأ حضاولا نمو ؛ةيدجب
 ثعطتسا ول :ريرسلا ىلع ةسئاب ددمتت يهو ايروتكف تمنت .ةدحاو
 ةراودإب كاسمإلا

 متهي مل هراودإ نإ !دراودإ ...دراردإ :ءاردزاب نيرئاك ثلاق
 ؟اهبحي يثلا يه انأف ؛ةيغلا اها ادبأ كب

 «بصعنملا دينعلا نيرئاك هجو ىلإ ةسامح نود ايروثكف ترظن
 لوألا حابصلا كلذ ذنم مود كتهزك دقل :لوفت ةريخآلا تضم امبف
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 .ةحاقولا كلت لكي نوبئار روتكدلا ةيؤر تبلطو هيف تلخد يذلا

 انأ :(اهتميرغ اهب ريثت ةطق نع ثحبت يهو) ايروتكف تلاق
 نإ .ينع ءانغتسالا نكمب ال ثيحب ةيمهأ كنم رثكأ -لاح ةيأ ىلع-
 رمالاف انأ امأ :ىفشتسملا ةضرمم رودب كنع موقت نأ ةانف ةبأ عسوب

 .يرودل يتادأ ىلع دمتعي هلک
 ءانغتسالا نكمي ال دحأ نم ام :تاذلا نع اضرب نيرثاك تلاق

 .ءانمقعت ام اذه ...هنع

 .ةبجو يل ييلطا كيلع هناب .ينع ءانغتسالا نكمي ال انأ نكلو
 ةريتركس رود لئمأ نأ -لكآ مل نإ- ينم نوعقوتت فيكف ؛ةمسد
 ؟تقولا نيحب امدنع ديج لكشب يكيرمألا يفرصملا

 املاط يلكأت نأ لضفألا نم نأ بسحأ :ةرمذتم نيزئاك ثلاق
 نالا كتعاطتساب كلذ نأ

 .كلذل ريرشلا ىزغملل ايروتكف هبت ملو
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 اهون تلصو ةليزن مكيدل نأ ٌتمهف :يبسورك نتباكلا لاق
 .ندراه تيرغ اهمسا

 لباب رصق قدنف يف لابقتسالا بتكم فلخ ئداهلا لجرلا اموأ
 اراک نم تلصو دقل «يديس اي معن :لافو

 قباطلا ىلإ فلغم يف اهلسرأو هتقاطب ىلع تاملك عضب بتك مث
 تسيل ةديسلا نإ :لاقو اهذخأ يذلا اجمل د عروق
 لاح مداق بيبطلاو ءاهترجنح يف داح باهتلا .يديس اي مارب ام ىلع

 .ىفشتسم ةضرمم اهعم نإ

 سوكرام هلبقتسا ثيح ویت قدنف ىلإ داعو يبسورك رادتسا
 بيسب كلذو ءةلبلا امامت نلتمم يقدنف نإ .يزيزع ا العل :التاق
 ىلإ زنوج توفسنواب روتكدلا داع دقل !فسالل اي نكلو .رمتؤملا
 تناكو تلصو دق هتجوز يه اهو لوألا سمأ موي هتايقنت عقوم
 اهنإ لوقت !كلذل ًادج ةجعرتم يهو ءاهلابقتسا يف هدوجو عقوتت

 ةنمزألاو خيراوتلا لك طلخي

 لجر هتكلو :ًالئاق دانعملا هئاخسب هدرس سوكرام ىهنأ مث

 .ةريك تاطاينحا نوذخأي مهو ةطرشلا لك اورشن دقل
 اولفتعا دقو .سيئرلا لابتغال ةيعويش

 نيتسو ةسمخ نودي مهنإ ؟سورلا ةطرشلا لاجر تيأر له
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 .ةيكيرمألا ةرافسلا :ًاعيرس باوجلا ءاجو فتاهلا سرج نر
 آ ةسنآلا نإ «لباب رصق قدنف مكعم -

 ىلإ ءاج ام ناعرسو انآ" :ةراغسلا نم توصلا لاق
 ملكت نأ نكميأ :ثدحتملل لاقو ةرافسلا يف نيقحلملا دحأ فتاهلا
 ؟ليش ةسنآلا عم

 انه

 .ةرجنحلا باهتلا نم يناعت اهشارف يف ةضيرم ليش ةسنآلا نإ -
 نإ .ليش ةسنألا ةلاح ىلع فرشأ انأو :كوربلومس روتكدلا مكعم
 نم لوؤسم صخش يتأي نأ ديرتو ةمهملا قاررألا ضعب اهبدل
 .مكراظتناب نوكأس .كل ًاركش ؟اروف نآلا .هل اهيطعتل ةرافسلا
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 «لبصفتلا ةديج ةلدب يدترت تناك .ةآرملا نع ايروتكف
 رعشت تناك .اهناکم يف ةيانعب تففُص اهرعش نم ءارش ةرعش لکو
 تتفتلا امدنعو .ةيلاع تناك اهتايونعم نكلو «كابترالاو ةيبصعلاب
 .كلذل ةأجف تسرتحاف نیرثاک ينيع يف راصتناو حرف ضيمو تأر
 ؟يرجي يذلا ام ؟وحنلا اذه ىلع نيرئاك حرفت ادام

 .؟دحلا اذه ىلإ كحرفي يذلا ام :تلأس

 .لاحلا يف نيرتس -

 كنإ :ءاردزاب نيرئاك تلاقر .نآلا يلج ًاحضاو دفحلا ناك
 الاه .كيلع دمتعي ءيش لك نأ نينظتو ًادج ةيكذ كسفن نيبسحت
 .ةلفغم ىوس تسل

rt 

 ىرخأ ةقرط مث «نيترم ثرركت ةقرط .بابلا ىلع ةقرط ثءاج
 نيرتس نآلا ؛نيرئاك ثحاصو .ليلف دعب ةدرفم

 ةطرشلا يز يدئري ليوط لجر ةفرغلا لخدو بابلا حت
 الئاق نيرثاك نم مدقت مث .حاتفملا ذخأو هفلخ بابلا لفقأ .ةيلودلا

 .ةعرسب

 لب يسركلا ىلع نيرثاك هب طبدو هيج نم ًاعيفر ًالبح جرخأ
 ًاليلق عجارت مث .اهمف ىلع هطبرو ًاحاشو جرخأ مث ءاهنم بواجت
 .ًاديج اذه نوكيس ...معن :لاقو ناسحتساب هسأر زهو

 حولي ناك يتلا ةليقثلا ةوارهلا تأرو ءابروئكف ىلإ تفتلا مث
 اوون مل مهنإ .ةيقيقحلا ةطخلا داعبأ اهنهذ يف تعمتلا ةظحلبو ءاهب

 اوضوخي نأ مهل فيك ذإ ؛رمتؤملا يف ليش انآ رود لثمتل اهكرث ادبأ
 .دادغب يف ديج لكشب ةفورعم ايروتكف تناك دفل ؟ةفزاجملا هذه لثم
 انآ ةمجاهم منت ناب يضقت -ةيادبلا نم- ةطخلا تناك دفل معن
 زييمت اهعم نكمي ال ةقيرطب اهلنق ...ةريخالا ةظحللا يف اهلتفو ليش
 !! -اهدعب- ىغبي نلو :اهحمالم
 .ةيانع لكب ةروزملا قاروألا



 حاشولا هقنخ توصب تخرصو ةذفانلا اجئابايروتكذ ترادتسا
 ةدع تثدح مث .مستيب وهو اهنم لجرلا مدقتو ءاههجو ىلع فتلملا
 اهتحرط ةليقث دب اهتءاجو ...مشهتي جاجز ترص كانه ناك ...رومأ
 «توص ةمتعلا بلف نم ملكت مث ...ةمتع مث ...ًاموجن تأرو ...ًاضرأ
 .نئمطُم يزيلكنإ ترص

 ؟ةسنآ اب ريخب تنأ له

 ام نيش ايروتكف تمئمت
 ؟ثلاق اذام :رخخآ توص لاس

 يف ةمدخلا نإ تلاق :بايتراب لاقو هسأر لوألا لجرلا كح
 .رانلا يف مكحلا نم لضفأ ةنجلا

 .هيف تاطخأ اهنكلو ...فلطتقُم لوق اذه :رخآلا لاق
 .اهيلع يمغأ مث .”ئطخأ مل ءال“ :ايروتكف تلاق
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 .لوقي ترص هءاجو «ةعامسلا نيكاد عفرف فتاهلا سرج نر
 حاجن ؛ايروتكف ةيلمعلا» تمت

 .ديج ؛نيكأد لاق

 رخآلا لجرلا امأ ؛بييطلاو سيكرس نيرئاك ىلع انضبق دقو -
 .ةقلاب تاباصإ باصم وهو ةفرشلا نم هسفن سر داف

 الا بص ملأ

 .ريخب اهنكلو ...اهيلع يمغأ دقل -

 ؟ةيقيقحلا .ش .أ نع دعب رابخأ تات ملأ -

 ًدبا رابغ[ ال -

 يآ ىلع ريخب ايروتكف نأ يف ركفو «ةعامسلا نيكاد داعأ
 فرصتلا ىلع ثرصأ دف تناك تلت هنأ دب الف اهسفن انآ اما .لاح
 .رهشلا نم رشع عسانلا يف دادغب يف نوكتس اهنا تدار اهدرفمب
 مدع يف ةقحم تناك امير .لبش انآ نم امو هرشع عسانلا وه مريلاو

 -ديكانلاب- دججوت تناك .يردي نكي مل ...ةيمسرلا ةسسؤملاب ةن
 اهتاكلم نأ حضاولا نكلو .تانايخو ...ثامولعملل برست طافن

 ليش انآ نود نمو ...لضفأ لكشب اهدعاست مل ةيعيبطلا ةيل
 .ًاصقان ليلدلا نوكيس

 ركيب دراشتیر ديسلا :اهيلع بت ةفرو لمحي لسارم هيلع لخد
 .نآلا دحأ ةيؤر عيطتسا ال :لسارملل لاقف ءزنوج توفسنواب ةديملاو
 لوقت يتلو ءًادج فسك ي امهل لف

 قزم .ةلاسر نيكاد ملسو داع نأ ثبل ام مث «لسارملا بحسنا
 :لكيامراك ناشب كتيؤر دیر :ارفو فالغلا نيكاد

 .هلخدا :نيكاد لاق

 دراشنبر لاقو ؛زئوج ثوفسنواب ةديسلاو رکیب دراشتير لخد

 يرثه ىعدُي لجر عم ةسردملا يف ثنك ينكلو ؛كتفو لغش ديرأ ال
 نكلو ؛ةليوط تاونسل هبحاص انم يأ ري ملو انقرتفا دقو .لكيامراك
 راظتا ةفرغ يف هتلباق عيباسأ ةعضب ذنم ةرصبلا يف تنك امدنع
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 ب ارك ناك .ةبلصتقلا
 نأ -يل تفرعمل ةراشإ

 اپ نفي +

 رطخ يف هنأ یرپ ناك لكيامراك ناب ةركف يدل تنوكت -
 نأ انآ تعطتساو سدسمب لجر همجاه دقف ١ كلذ دكأت ام ناعرسو
 سد هنكلو :برهلاب لكيامراك عراس دقو .هدي نم هطقسأو هبرضأ

 يأ يدب نأ نود- عاطتسا دق ٠ :ةيبرع با

 ؟عوضوملا اذه كمهب له .يعم ماف

 ...ةيمهأ ةيأ هيف كبت مل .دعب اميف هُئدجو ًائيش -هبره لبق يبيج يف
 .دمحم دمحأ ىعدُي لجر ىلإ ةراشإ درجم ...«ةظحالم» درجم ادب
 ةمهم تناك ةقرولا هذه نإ لوقي ضارتفا ىلع ةانب تفرصت ينكلو
 .لكيامراكل ةبسنلاب ًالعف

 صرح لكب اهب تظفتحا دقف تاميلعت يأ ينطعي مل هنأ امبو
 ايروتكف نم مايأ لبق ٌتملع دقو «موي هلأ ًادقتعم ةيانعو
 دن ىلإ -يل اهتلاق ىرخأ ءايشأ نم- تلصوو «تام دف هنأب زنوج
 وه ةلاسرلا هذه هميلست يتنكمي يذلا بسانملا صخشلا نأ اهدافم
 .تنأ

 :لاقو نيكاد بنکم ىلع ةباتك اهيلع ةرذق ةقرو عضوو ضهن
 ؟كل بسناب ايش اذه ينعي له

 امم رثكأ ينعي هنإ ممل” :لاقو ًاقيمع ًاسفن نيكاد بحس
 «رکیب دیس اي كل نانتمالا ديدش انآ :لاقو ضهن مث .'هرّوصن كنكمي
 نكلو «ةعرسلا هذه لثمب اذه اتاق عطق ىلع ينارذعت نأ وجرأو
 ةقيقد يشت همم عيطتسأ ال امم هتعباتم نع ينبني امم ريثكلا يمامأ
 .ةدحاو

 نيقحتلتس كنأ بسحأ :ًالئاق توفسنواب ةديسلا حفاص مث
 .ديج مسومب اوعتمتت نأ لمآ .هتابيقنت عقوم يف كجوزب

 أب مل زوج توفسنواب روتكدلا نأ دبج رمال هنإ ؛دراشتير لاف
 ظحالي ال زوجعلا روتكدلا نأ ٌحيحص .حابصلا اذه دادغب ىلإ يعم
 تأ نيبو هتجوز نيب قرافلا ظحال امبر هنکلو .يرجي امم ريثكلا
 !هجوز

 زنوج ترفسنواب ةديسلا ىلإ -ةشهدلا نم ليلقب- نيكاد رظن
 .رتلكتإ يف تلاز ام يسلإ يتخأ نإ :بذع ضفخنم توصب تلاقف
 ناك دقو .اهرفس زاوجب ترفاسو دوسألا نوللاب يرعش تغبص دقلا
 -نيكاد ديس اي انا يمسا اما :ليش يسلإ اهجاوز لبق يتخأ مسا
 .ليشانآ وهف
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 هواري ام ىلع رولا لک نإ قي 3
 يف ءانه نادوجوم ايسورو ةيكيرمألا ةدحتملا ت

i il 25 
 اح ام تايرجم نكت مل ؛ةثلابلا يمهألا تاذ ثادحألا لككو
 .ًدبأ ةرثؤم ةيمارد ةفرغلا يف

 نم هيصل (يزذلا ليوراه دهعم نم) كهرب نالأ روتكدلا مّدق
 نتقورك تربور ريسلا لحارلا ناك :قيقد ضفخنم توصب تامولعملا
 تربور ريسلا ناكو ؛ليلحتلا ضارغأل ثانبعلا ضعب هعم كرت دق يل
 مث «نيصلا يف هتالحر ىدحإ لالخ تانعلا كلت ىلع لصح دق
 ةداهش ثحبصأ كلذ دعب .قارعلا ىلإ ًالوصو ناتسدرك مل «ناتسكرت
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 ىلع ينحت ةيندعم تالف :اهتادرفم يف امامت ةينقت
 فورعم ريغ مويتروبلا نيزخ ردصمو م

 لالخ ثرمُد دق هتاركذمو تربور ربسلا قار

 .ةذنلا ايا اجبت برعلا
 معان توصب- مق ثيح ؛ةصقلا لامكإ نكاد ديسلا ىلوت مل

 .لكيامراك ثحب نع ثّدحت .ةيندملا هلصت مل ديعب او يف لمعت
 ةلاحرلا كلذ قفاو فيك ثدحتو .ثحبلا كلذ يف هحاجن نمو
 لكيامراك قص يذلا لجرلا ؛يل نفور تربور ربسلا «ميظعلا

 ىلع قفاو فيك ...قطانملا

 يل انه وو ءايح لازا اا ًادهاش نكلو .لكياماكا يره
 .اهتداهش انل مدقتلا

 بتكم يف تناكول امك) شاجلا ةعبار ةثداه ليش انآ ثماق
 ,ماقرألاو ءامسألا نم مئاوف ررضحلا تطعأف (لاثئاغروم ديسلا
 ةماعلا ٌطوطخلا روضحلل ثددح عدبملا يلاملا اهلقع قامعأ نمو
 لوادتلا نم لاومألا صنمت تناك يتلا ةمخضلا ةيلاملا ةكيشللا
 ىلإ رضحتملا ملاعلا مسقت نأ اهنأش نم ةطشنأ ليومت ىلع اهقدغتو

 قئافح تزربآ دقف ؛ىوعد درجم كلذ نكي مل .نيتعزاننم نيتفلاط

 د انآ ةسنآلا وعدا ينإو
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 اهيلإ نوغصي اوناك نيذلا كئلوأل ةبسنلابو .اهحرط معدتل ًاماقرأو

 ةنجهتسملا لكيامراك ةصق عطتست مل ام عانقإلا نم كلمت تناك اهنإف
 .مهيف هربت نأ

 هنكلو «لكيامراك يرنه تام دقل :لاقف ةيناث نيكاد ثدحت مث

 ورجي مل وهو .ةديكأو ةسوملم ةلدأ ةريطخلا هتلحر نم هعم رضحأ
 «بلک نع هنوقحالا هزادعأ ناك دقف ؛هعم ةلدالا كلتب ظافتحالا ىلع
 الرف نم ا اک نمو ر اذ جو اقع لاو
 وهو ...هل ثلاث نيدص ىدل نيمأ ٍزرج ىلإ ةلدألا لسرأ ءاقدصألا
 ىلع قفاوو قيدصلا اذه فلعلت دقو .هردقيو هلك قارعلا همرتحي لجر
 ايزلا نيسح خيشلا ىلإ كلذب ربشأ يننإو .مويلا انه ىلإ روضحلا
 .ءالبرك ةنيدلم نم

 1+ لق ا اورم کاو

 .ءاج دقو .ماظعلا انئارعش رعش يعم سردو ًالفط هتفرع دقو «يل
 نوضرعي بئاجعلا قودنص مهعمو نورفاسي نمم ءالبرك ىلإ نالجر
 ناقداص امهنكلو «ناطيسب نالجر امهو .روصلا هب
 دق يزيلكنإلا لكيامراك همسا يل ًاقيدص نإ الاق ةمزر يل ارضحأ
 يف ًارس اهب ظفتحأ نأ ىصرأ دقو «ًايصخش لإ اهميلست امهنم بلط
 دیدرتب موقي لوسر يال وأ ؛هسفن هل لإ اهمّلسأ ال نار نمآ ناكم
 .يئب اب ملكتف لوسرلا ًاقح تنأ تنك نإف .ةنيعم ثاملك
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 يذلا «ينتملا يبرعلا رعاشلا نإ «ديسلا اهب :نيكاد لاق
 يلح يف ةلودلا فيس ريالا ةديعق بتك ؛ةنس فلأ لبق شاع
 لنت ب لش دز :ةلتا تاملكلا ةديصقلا يف تدرو دقو
 هلص ر دذ

 نيكاد ىلإ ةمزرب هدب ةرايزلا نيسح خيشلا دم هنم ةماستببو
 «تورأ ام كله :ةلودلا فيس ربمألا لاق امك لوفأ يننإو :لاقو

 يرنه اهبلج م١ نکا همم لكيامراك يره اهبلج مالفأ هذه «ةداسلا اها :نيكاد لاق

 لمحي يمسر عيفر توص ىربثا مث «تاظحلل تمصلا داس
 :اقحلا هذه عضوت فوس :لاقف اهدوربو ةيطارقوب

 تايروهمجل لوألا ريتركسلاو ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا سيئر مامأ
 .ةيكارتشالا يتيفوسلا داحتالا

ne 
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 نورشعلاو سماخلا لصفلا

 ةئيكسملا ةيكرامثادلا كلت وه ينجعزي ام نإ :ايروتكف تلاف
 .قشمد يف أطخ تلتف يتلا

 ملقا نأ هرجمبف «ريخب اهنإ !هآ :حرمب نيكاد ديسلا اهباجأ
 ىلإ ندراه ثيرغ انذخأو ءةيسنرفلا ةأرملا لاقتعاب انمق كترئاط
 ةردخم اهكرت نووني ارئاك .ًامامث اهيعو تداعتسا دقو «ىفشتسملا
 ىلع تراس دق دادغب ةيضق نأ نم ثردكأت اشير تقزلا ضعيلا
 اند وكمسي نخ ةدخنو عطا تنا دقو مارتا

 ؟ًاقح -

 لغشن نأ لضفالا نم نأ ايأر لبش انآ تفتخا امدنمف «معن -
 ندراه تيرغل ةركذت انزجح اذكهو .ةديصمب اهتع رخآلا فرطلا
 كلذب اوعد دقو :اهئاونعو اهمسال لصأ دوجو مدع ىلع انصرحو
 دقو .كش نود ليش انآ يه ندراه تبرغ نأ اهدافم ةجيتن ىلإ اوزفقو
 .كلذ تابثإلاةروزملا قاروألا نم ةعئار ةعومجم اهانبطعأ

 كقول ءاج ىئ ةحصملا يف ةيفيفحلا ليش انآ تيب امنيب -
 اهجوزب قحتلت نأ زنوج ثوفسنواب ةديسلا ىلع هيف يغبني يذلا

 م

 ليد انآ اهتدمدعا دقو .ةلاعف اهتكلو ...ةطيسب ةليح ؛معن
 اونوكي نأ نكمي نيذلا نيديحولا سالا نإ لوقب ضارتفا ىلع هاب
 فلاب ةباش اهنإ .ءرملا ةلئاع دارفأ مه تامزألا تاقوأ يف ةفث عضوم
 ءاكذلا

 نع يئنوسرحي مكلاجر ناك له .تيهتنا ينا كن دقل ٠
 اح دعب

 كلذ ىلع ًادبأ نكي مل دراودإ كبحاص نإ .ثقولا لاوط -
 ضعب ذنم هلعشنأ نع ىرحتن انك دقو ؛ دقتعب ناك امك ءاکذلا نم ردقلا
 لكيامراك اهب لعق يتلا ةليللا يف كتصق يل لق امدنعو ؛تقولا
 ينثكمي فرصت لضفأ ناك كلذلو .كيلع ًادج اقل -ةحارصب- تنك تك

 رع نإف .ةسوساجك ةمظنملا كلت ىلإ ادمع كلاسرإ وه هيف ريكفتلا
 نينوكتس كنأ ينعي كلذف يعم لاصتا ىلع كنأ دراودإ كبحاص

 مزو هي رکات اه
 نأ هعسوب نأ امك «كلتقل دمعي نأ نم هل ةبسنلاب نمثأ نينوكتسو
 «يل نتفورك تربور ريسلا ةيصخش لاحتا ةلأسم ٍثفشنكا امدنع نكلو :لصو ًةلص ٍتنك دقل .كقيرط نع ةروزم تامولعم انل ررمي
 ءايقلل كيلإ ةجاحلا دعوم ىتح كداعبإ لضفألا نم نأ دراودإ رق
 تنا ءايروتكف اب معن .(كلذل ةجاح اودجو نإ اذه) ليش انآ رودب
 اذه لك نيمهتلت نآلا يعم انه كسولجل ًادج ًادج ةظوظحم -أ اح
 .قتسفلا نم مكلا

 .ةظرظحم ينثأب فرعأ -

 نع فرعيس هنأل «ديعب دح ىلإ نامأب

 .؟دراودإب ...ةمتهم تنأ ىدم يأ ىلإ :نيكاد لاق
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 قالطإلا ىلع هب مهم تسل :تلاقو تابثبايروكف لإ ترق
 رج ههاج هت ام اکو

 نم كلذ ريغو تييلوج يسفن تروصت ...اهل ىلعأ يب ةي
 لكشلا نوكي نل ةمداقلا ةرملا يف بِحأ امدنع .ةهئانلا تافاخسلا
 ناذآ فُشب يذلا كاد سیلو ...ًيقيقح ًالجر بحاس .ينبذجي ام وه

 .تاراظن عضب ناك وأ علصأ ناك اذإ متهأ نل .لوسعملا مالكلاب ةأرملا
 ...يمامتهال ًاريثم نوكي نأ هديرأ

 ةسماخللا مأ نيئالثلاو ةسماخلا وحن يف :نيكاد اهلاس
 ؟نيسخلاو

 .نيثالثلاو ةسماخلا «هآ :تلاقو هيلإ ايروتكف ترظن
 !يننيبطخت كنأ -ةظحلل- ٌتننظ دقف ؛ينيحرأ دقل -

 .ةلثثسأ حرط مدع يلع نأ فرعأ :تلاقو ايروتكف تكحض
 ؟لعفلاب حاشولا كلذ ىلع ةلاسر دجوت تناك له نكلو

 جرافود ةديسلا تناك يتاللا) تاكئاحلا نإ .مسا هيلع ناك -
 نم- حاشرلا ناك .نهتاجوسنم ىلع َءامسا ّن

 -ىرخأ ةهج نم درا
 لکیامراک هديري ام ىلع ا زم نابطعي «رخآلل لک نيلغكم نیفصن
 «ةرايزلا نيسح خيشلا مسا امهدحأ اناطعأ دقو .ًاعم ناعمجُي امدنع

 ,ولطملا تاملكلا -دوبلا راخيب ءانلماع نأ دعب رخ

 نالجرلا كناذ هضرعو دلبلا لوط يف سلا لمح دقو -
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 .؟امهانيقتلا نيذللا نيلجرلا سفن ؟لومحملا امهضرعب نالاؤجلا
 ةسايسلف كمي ام امهم يف سيئ ناطيسب ناص ةمسن -

 دیدعلا هيدل ناك دقل ...لكيامراكل ءاقدصأ اناك امهنأ درجم .ةلصب
 .ءاقدصألا نم

 رمل ةفسآ يننإ.ًادج ًعئار الجر ناك هنأ دب ال -

 لحي نأ لكيامراك ناش نم ناك دقو ام امو ًاعيمج تومن -
 فرعا ال ةمهاسم امهاس دق هتعاجشو هئاميإ نأ ملعي وهو اضرلاب
 .ةديدج ةمجه نم نيزحلا زوجعلا ماعلا اذه ذاقنإل اهلئمب مهاس ًادحأ
 .ءامدلا ةقارإر سوبللا

 فوك نأ بيزا نم + مالا يف: راح ضو ايروككت تاق
 .رخآلا فصتلاب ةظفتحم انأ نركأو رسلا فصنب ًاظضحم دراشتير
 .نأ ون امك ودبي رمألا داکی

 ناک كلذ نأ ول امك شمري وهو اهترابع نيكاد لمكأ

 ؟نآلا هلعف نيونت اع لأسأ نأ يل لهو .دوصفم ريدقتب

 .ثحبلا أدبأ نأ يلع ...ةفيظو ىلع روثعلل رطضأس -

 يتأتس ةفيظو نأ بسحأ يننأ ذإ ؛ًاريثك اهنع يثحبت ال" :لاق

 .ركيب هراشتيرل لاجملا كرتيل فطلب ًاليلق دعتبا مث .”كيلإ

 لبفاس ايسيئبف عيطتست نل ...ايروتكف اي ينيعمسا :دراشتير لاق
 دقو .فاكتلاب تبيصأ دق اهنأ ودي ذإ ؟فاطملا ةياهن يف روضحلا
 نكلو ؟هلإ ةدوعلا نيبح له .بيفنتلا عقوم يف ًادج ةديفم ٍتنك
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 امبرو) كبرشمو كلكأم لياقم آلإ نوكي نل كانه لمعلا نأ ىشخأ
 نإ .(أقحال كلذ يف ثدحتتس انتكلو ...دعباميفارتثكتإ ىلإ كتدوع
 ؟نيلوفت اذام .مداقلا عوبسألا يف ينأتس زتوج توفسنواب ةديسلا

 ؟اقح يتوديرت له «هآ :ايروتكف تحاص

 لعس ناب كلذ ىرادف :ًريثك هراشتير هجو زمحا ام بسلا
 .ًادج ةديفم ...كدجن دق انثأ نظأ :لاق مث هتراظن حسمو

 .كلذ بحأ ينإ -

 يدوعتو كتعنمأ يعمجت نأ لضفالا نم ءةلاحلا هذه يف -
 سيلا «دادغب يف ببس نود ءاقيلا نيديرت كنظأ ال .نآلا عقوملا ىلإ
 ؟كلذك

 اقلطم
ec. 

 يتزیزع اب -انذإ- يذ تن اه :زنوج توفسنواپ روتكدلا لاق
 ءنسح .هسفن نع هلهذأ ًالاغشنا كب دراودإ لغشتا دقل .اكينوريف
 .نينثالا امتنأ ةداعسلا ةباغ ادجت نأ وجرأ ...ًنسح

 زنوج توفسنواب روتكدلا دعتبل امدنع ةبجعتم ايروتكف تلاق
 ؟لوقب هانع يذلا ام


