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 اذ تلاز ام ةركفلا نأل يهتنيس

 قحلأ يك ضرألا ىلع مالقألا نم ةتسد عقوأ ..!نروررت ..فوس

 :يل لوقي نم توص يتأي انه ..ةعامسلاب

 كلت تطاعت ام دعب راودلا اهدواع دقل ..فافع ةجاحلا”-

 ىلع تطقسو تخرصف اًصرق تلوانت ..اهل اهتفصو يتلا صارقألا

 لاعت ..نآلا تومت اهنإ ..اهيقدش نم جرخي دبزلاو ضرألا
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Yمهف لواحت ال اًمبط .ةنهملا لزتعأ ملو بيبط يئنأ سنت  

 فيكو هلك اذه يف (ب) نيماتيف صارقأ ضعب ببستت فيك

 هب رحتني امم دينايس هنأك ةضيرملا مف يف لاز ام وهو صرقلا لتقي

 فصن لجرلا عم يضمأ يننأ مهملا .باوجتسالا لبق سيساوجلا

 طقف اهنأو ريخب (فافع) ةجاحلا نأ اًريخأ كردأ ىتح ةعاس

 ..اًئاجم فشكلا ديعت نأ ديرت

 ..!نررررت ...لا نع ..؟ملكتن انك مع
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Laريهشلا يمالسإلا ركفلا هابأ نأ نيمأ لالج .د  

 ىلإ فتاهلا همسا عارتخا لوخد نع ىلوألا ةرملل عمس نيمأ دمحأ

 كل جاتحا ام اذإ ىتح :هل اولاق ..هعفن نع سانلا لأسف ءرصم

 هل جاتحأ ..يمداخ اذكه :مهل لاق .كب لصتاو سرجلا عرق دحأ

 .ةليوط ةرتفل فتاه زاهج بيكرت ضفري لظو ..!سرجلا عرقأف

 الو ءألعف رظنلا ديعب اًيرقبع لجرلا مالك دجأ تلز ام

 برقأ رخآ هيرك عارتخا وهف لاوجلا فتاهلا يمالكب صخأ

 نأ برج .كغدلي ىتم فرعت ال كبيج يف برقع هنأ هل فصو
 نيحلسملا نم ةتس كب طيحي وأ ؛ءارحصلا يف كترايس لطعتت

 دعصم يف ةيبلق ةبونب — هلا حمس ال - باصت وأ .كحبذ نووني

 اًدبأ لمعي ال لاوجلا نأ فشتكت فوسلو ؛قرتحت ةيانب يف لطعم

 ..هيلع كتايح فقوتت امدنع

 فتاهلا نع انه ثدحتأ ينكل «ةينوك ةثراك لاوجلا

 انأ ..كراكفأو كتيصوصخل مئاد حقو ماحتقا وه يذلا يداعلا

 فيك فرعأ ال ..ةلجملل هلسرأ نأ يونأو نآلا لاقملا اذه بتكأ
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 اذه سرخي يك ةديحولا ةقيرطلا هذه نأل ًاليوط By قرغتسي
 ..شحولا

 طقسأف أ ..؟ةعامسلا ينبا عضو ىتم ..!نرررت

 ١ E E E ةفافل يقاب

 ..؟نيأ ..نآلا يلاورس نم ام عضوم يف يه يتلا ةقرتحملا ةرهزلا

 ..ةعامسلا عفرأ مث ةفرغلا يف ثوغربلاك بثاوتأ

 ol ..؟انأ نم نمخ“ :يل لوقي فيرظ لجر توص ..!ولآ
 الإ ءيش يأ روصتأ تنك ..قياضتم ًالعف انأ ..ال ..ال ..فرعت ال
 ”..يناسنت نأ

 ”؟ينتحرأو col نم تلق اله ..يديس“-

 ”!ًاليلق ركف ..ةلوهسلا هذهب سيل ..ال .ال-

 اسنهبلا ديس هنأ ينربخي ةعاس فصن دعبو اًريخأ

 ”؟يواسنهبلا ديس وه نمو"

 ةعرسلا هذهب ..ؤت ..ؤت ..اًركئتسم هيتفشب قطقطي

 ءالع عم كتلباق ماوعأ ةثالث ذنم ةودنلا كلت يف ..؟تيسن
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 امدنع“ :مزح يف يل لوقت ةنيزح ةاتف كانه ..!ولآ

 ب نيمرن ربخت نأ عقوتأ مل دامع عم يتصق نع كتثدح تنأ ..كلذ

 ”..اديوه ربخي يك يل ةلز ةيأ نع ثحبي يبونرشلا نأ فرعت

 دغولا يبونرشلاو نيمرنو دامع نع افرح فرعأ ال اًمبط
 مهفأ ىتح ةعاس عبر يضمأ ..اديوه ربخيل ةلز رظتني يذلا

 تنك ..لاقلا لمكن نآلا .هنم افرح ركذأ ال ءيش نع رذتعأو

 نع ثدحتأس تنك ..ال ..ركذأ ام ىلع تايئاضفلا نع ثدحتأ

 !نررررررت ...يذلا جعزملا فتاهلا

 ال ةئنقلا ةيلبقتسملا ةيبابشلا تامولعملا ةيعمج نحن ..ولآ

 ةيبابشلا تامولعملا يف كيأر ةفرعم دون انك ..ةثادحلا دعب

 اي عوضوملا نع اًئيش فرعأ ال ..ةثادحلا دعب امل ةئئقملا ةيلبقتسملا

 ةيبابشلا تامولعلا يف عاب هل نم يأر اوبلطت نأ بجي ..يديس
 ..ةثادحلا دعب امل ةنئقملا ةيلبقتسملا

 اي مثيه انأ ..لفط توص ..؟نررررت ..؟ملكتن انك مع

 نا ىنمتأو دري يك ينبا يدانأ .
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 وه نمو نسحم وه نم ..نسحم بيرق يننإ كل تلقو يواهنبلا

 ..ركذتأ يك ةعاس عبرل جاتحأ ..؟ءالع

elنم نيتعاس يضمأ اهن كلسلا لصفأو ةعامسلا  

 ىلع اهتملك يتخأ نأ ينربخت يتجوز نأب أجافأ ىتح مالسلا

 اي ..ئراط رمأل نيتعاس ذنم يب لاصتالا لواحت اهنإ ..لاوجلا

 ..؟كتخأ نم مهأ ايندلا يف لمع دجوي له ..كيلع مارح يخأ

 تنك ام ركذت لواحأو كلسلا ليصوت ديعأ ةياهنلا يف

cales]ةجاحلا نأ ينربخي لجر نم ىرخأ ةلاكم ىقلتأ امدنع  

 نيماتيف نم ةلتاق ةيساسح اهدنع نأ ودبي ..اًءوس دادزت (فافع)

 ..(ب)

 زاص اذال فرعت له ..هآ ..تيسن دقل ..؟ملكتأ تنك مع

 وه زنكيد زلراشتو «يبنتلا وه يبنتلاو ظحاجلا وه ظحاجلا

 يف نكي مل هنأل مهل ةبسنلاب ًالهس رمألا ناك ..؟زنكيد زلراشت

 !فتاه مهتويب
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 ةيلوضف نيع فلأ كانه نكل ءةشاش مامأ نهنم ةدحاولا سلجت

 ..هبتكت ام ىلإ رظنلا سلتخت

 ةشدردلا ..تاشلا وه اذه نأ لداعو فرشأ فرع

 جمانرب مامأ سلجت مث اًئاز اًمسا كسفن يطعت ..ةينورتكلإلا
 تاعاس رمتو .هعم مالكلا ديرت صخش نع ثحبتو ةشدردلا
 ..عضولا اذه يف تنأو كيلع ةليوط

 رتنواك) نم رثكأ ةيلسم ةبعل هذه نأ نايبصلا ررق اذكهو
 نع ثحبي أدبو ةشاش مامأ Lago لك سلج ام ناعرسو «(كيارتس

 قشاعلا) مسا هسفن ىلع قلطي نأ فرشأ ررق .هعم ثدحتي مسا
 ..اهعم ملكتي نأ بلطف (ةبذعلا) اهمسا ةاتف دجو ..(نيزحلا

olaيف ميقمو نيعبرألا يف سدنهم ..نيزحلا قشاعلا  

Naas * 

 نم وهو يدادعإلا يناثلا فصلا يف بلاط فرشأ اًمبط

 ..رصم يف (قالوب)

bisنم نيرشعلا يف نينيعلا ءاقرز ةقيقر ةاتف ..ةبذعلا  

 ..ءاكبلا نع فكأ ال UB ةبذعم يننإ امبو ..رصم
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UL]تنرتنإلا يدان ىلإ ابهذي نأ هقيدص لداعو فرشأ  

 (كيارتس رتنواك) ةبعل بعلل موي لك يف عراشلا ةياهن يف
 ..ةريهشلا

ES A 

 ىلوألا امهترايز يف .تاعاس عضب ملاعلا نع بيغتو «تنرتنإلا

 ىتح «دحلا اذهل ةينامدإ ةبعلا نأ امهلابب رطخي مل يدانلا اذهل
 يذلا ىتفلاو «توبكنعلا جيسن هفلغ يذلا ىتفلا كلذ ايأر امدنع

 NS افقوتي مل امك .مكحتلا اصعب كسمم يمظع لكيه ىلإ لوحت
 ةعماد بابلا ىلع فقتو رئاطشلاب اًئيلم Cus لمحت يتلا مألا مامأ

 نأ يدانلا بحاص وجرت - رطانقلا نجس باب ىلع فقت اهنأك -
 : .عوبسأ ذنم دازلا قذي مل يذلا ديحولا اهنبال رئاطشلا هذه لمحي

 ..ةبعللا هذه نالمي اءدب مث اًدج اًريثك ابعل

 لك سلجي نيذلا بابشلا is امههابتنا ىعرتسا انه

 تايتف كانه .ةيحرسم راوح هناك د لمجو ميسو باش

12 



 ارداغ مث ءةرجألا اعفدو رتويبمكلا يزاهج نايبصلا قلغأ

 نم رثكأ ةيلسم ةبعل هذه ..اكحض ll ىلع ناكشوي امهو ناكلا
 ناتعماد هانيعو هبحاصل فرشأ لاق . امهتايح يف اهابعل ةبعل ةيأ

 :هقهق ام ةرثك نم

 نيعبرألا يف يرث سدنهم يننأ اهتعنقأ ..ءاقمح ةاتف تدجو“-

 aly ينمهفت ةاتف دجأ مل يننأل جوزتأ مل يننأو ادنك يف ميقأ

 :كحضلا نم هتلآ يتلا هنطبب كسمي وهو لداع لاق

 يننأ تمعز ..هلبأ ًالجر تعدخ دقف انأ امأ ..!ءاقمح”-
 نع فكت ال نينيعلا ءاقرز ةساسح ةفهرم ةاتف

 * ..اهعم قدصي وأ اهمهفي ًالجر طق دجت مل ةاتف ..ءاكبلاو

 رطخ ةظحالو ءامهيفك ابرضو Coe نايبصلا رجفناو
 رمألا يسن مث ءام دح ىلإ Dalle ودبي لداع هلوقي ام نأ فرشأل
 ةاتفلا كلت عم مالكلاب معنيل اًدغ انه نوكيس هنأ مهلا ..هلك

 ..ةنيزحلا ةقيقرلا
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 تلوحت ةقادصلا ..نينثالا نيب ةميمح ةقادص تدلو اذكهو

 قلي مل يذلا نيزحلا سدنهملا ..بح ةصق ىلإ ةعاس فصن لالخ

 Galo ًالجر قلت مل يتلا يهو ..اًريخأ اهدجو هتايح بح ةصق

 ..نآلا هتدجو مويلا ىتح

 ينم مهتينت يف عرست كينه تاه“

gall”قمعألا ىتح ينيداني كينيع يف قرزألا ” 

 دق مولعلا سرد دعوم نأ هربخي فرشأ ىلع لداع لام انه

celeةاتفلل بتكو اًروعذم فرشأ ضفتناف : 

 ءاربخلا عم ةرادإلا سلجمل عامتجا كانه ..فسآ“

 ”سانلا ىلغأ اي ككرتأ نأ بجي ..ًالاح نيينابايلا

 :ةاتفلا تبتك انه

ULزعأ اي ينسنت ال ..يمويلا يئاكب دعوم ناح دقف  

 ءاربخلا لحري امدنعو رمقلا صرق لمتكي امدنع ينركذاو سانلا

 *نوينابايلا
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 :ءاكذ يف هسأرل ريشي وهو فرشأ لاق

 كنأل تنرتنإلا ةكبش ىلع دحاو يأ عدخت نأ لهسلا نم"

Yعون يأ نم لاقت تامولعم ةيأ نمضت ..” 

 :(لداع) لاق

LAS,دحأ انعدخي نأ بعصلا نمو نايكذ ..” 

 *!!حرملا لصاونل اًدغ اندعوم سنت ال ..لوقلا تنسحأ"-



 :رخآ لوقيو

llهنأو ,حنجم كالم هنأ دغولا اذه لاثمأ عم فشتكي »  

 ””لافطألاك ليذلا رهاط

 لك يف اننأ ىلإ تنطف ةلثاملا تاسلجلا تارشعو ماوعأ دعب

 اذه ودبي الأ ..شهدنن مث هتلاذن ىلع لدت ةصق يكحن ةرم

Gayeءيش لك راصو نمز ذنم ةشهدلا انيهنأ اننأ ضرتغملا نم .  

 نم هل اي) ..ًالعف ًالمم راص عوضوملا نأ نم كعد .قيدصتلل ًالباق

 ..ةرم لك يف اذكه ..(نوعئار نحن مك ..
 lá اًدج نومهم اذه (ناورم) لاثمأ : ةقيقحلل تنطف انه

 نوعئار ,Lol اننورعشي ..انسفنأ نع اضرلاب اننورعشي مهنأل ءانلا

 ديدج ءيش نع انعمس املك ةذلو ةحارب رعشن اذكه ..نورهاط

 انل هنإ ..انتايح يف هنع ءانغتسالا نكمي ال ..نحن هلعفن ملو هلعف
 ..ءاوهلاو ءالاك

 ..لضفأ كنأو زيمتلاو قوفتلاب رعشت (ناورم) متشت امدنع
 انیهتنال هنود نمو Whe يف ءيش مهأ ناورم نأ اذه ىنعم
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olدقل ..هب نمؤيو اذه فرعي لكلا ..ًالذن اذه يقيدص  

 شيعي وهو .لمعلا ىوعدب جراخلا ىلإ رفاسو هتجوز نع ىلخت

 هدالوأو هتجوزل اًشرق لسري الو «عيمجلا فرعي امك ةثباع ةايح

 يقرحلا ally عايج هؤانبأ امنيب لالا سدكي ..رصم يف نيميقلا

 ال هنأو ليبن حفاكم اهجوز نأ اهسفنل معزت هتجوز طقف ..ةملكلل

 ..نجت ال ىتح كلذ دقتعت نأ دبال ..اهعدخي

 لصي نأ ءانئاقدصأل ةسلج ةيأ يف داتعلا نم راص اذكه

 ءاملا نم اًبوك برشيو سلجيف جراخلا نم قرعلا يف اًقراغ مهدحأ

 :لوقيو درابلا

 "؟هتجوز يخأ عم (ناورم) لذنلا هلعف ام متملع له"

 انهافش صمصمنو .هابتنا يف اهعمسن ةديدج ةصق يكحيو

 :اندحأ لوقيو

 ”1لذن نم هل اي"
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 اًميمج مهنكل «بذكتو قفانتو ةئيطخلا سرامت ةدلبلا لك

 !لضفأ مهنأب مهرعشي اذه نأل ناروم اومتشي نأ نوسني ال

 ..لذنلا (ناورم) نع ثدحتن نحنو ةصقلا هذه تركذت

 ..وه انسل Lol ىلع ail اندمحو قوفتلاب انرعشو

 :هبراش مربي وهو ًالمأتم لاق Gaol نکل

 انأ ..هيف تايبرغلا تانبلا بجعي يذلا ام يردأ ال“

 "لحارمب هنم مسوأ يسفن ربتعأ

 اهنأل عوبسأ ذنم اًدوقن هتجوز طعي مل هنأ رخآ ركذت امنيب
 ىلع هئنهن اًعيمج انحر اذكه .(ةعيطم ريغو بدألا ةليلق)

 ..هتيصخش ةوقو همزح

 :مهدحأ لاقو

 امك انتويبب ىنعن الو نيصلخم اًجاوزأ انسل نحن ..معن”-

 مل انأ :رخف يف لوقي نأ هعسوبف اندحأ ردحنا امهم نكل ..بجي

y)لثم الذ .. fda 
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 امك (هوهركي نأ سانلا بحي) يذلا لطبلا جذومن هنإ ..اًمامت

 ..نويبرغلا لوقي

 بيدألل (ناروم ريزنخلا كلذ) اهمسا ةميدق ةصق تركذت

 ةيرق ىلإ ءاج بيرغ نع يكحتو «(ناسابوم يد يج) يرقبعلا

 ..(ناروم ريزنخلا كلذ) نومتشي اًعيمج سانلا نأ دجوف ةيسنرف

 ..ديدش اضرب اهدعب نورعشيو «ءاقل لك دنعو ةبجو لك دعب اهنولوقي

 درجم ناروم ريزنخلا كلذ نأ فرع رمألا ىرحت امدنع

 .اهتانب نم ةليمج ةاتف ىأرف «ماوعأ ذنم ةيرقلل ءاج سئاب يورق

vidةجيتنلا ..اهدخ ىلع ةئجافم ةلبق عبطو لامجلا مامأ هباوص  

 ذنمو ؛هتدرطو اهلك ةيرقلا هتبرض اذه دعبو .هتعفص ةاتفلا نأ
 ةرايز تراصو ..ملاعلا اذه يف دافوألل اًرمر راص نيحلا كلذ

 ..ثادحألا هب نوطبري خيرات ةيرقلل (ناروم ريزنخلا)

 هباوص (ناروم) دقف يتلا ةاتفلا ىلع ةصقلا يوار فرعتي

 ءاًدج بحرتف اهعم ةقالع ميقي مث ..اًريثك اهب بجعيو ءاهعم

 (ناروم ريزنخلا كلذ) رخآل تقو نم انعلي نأ نايسني ال امهنكل

 ..ةدلبلل راعلا بلج يذلا



 :ينانسأ نيب نم انأ تلق

 "ناروف ريزنخلا كلذ”

 :اولاقو ةريح يف يل اورظن انه

"Pet 

 :ةعرسب اًححصم تلق

 " ناورم ريزنخلا كلذ ينعأ“

 يف هباشتلا اذه ظحلأ مل فيك ..ًالعف ناروم هبشي ناورم

 ..؟نآلا الإ نيمسالا فورح

 لظن ىتح ءانل هيقبيو ءوس لك نم (ناورم) هللا انل ظفحيلف

 سكسات AA !انب سأب ال هنأو ماري ام ىلع Lol نيدقتعم



 نأ هربخأل هل تدع امدنعو .لوقي ام فرعي هنإ يسفنل تلق ينكل

 :كش يف ينلأس تتام كامسألا مظعم

 "؟روفلا ىلع كمسلا تمعطأ له”

 اذه نأ دكأو يلهج نم اًبجعتم هسأر زه اذكه ..ال تلقف

 يف نوكت اهنأل اًروف كامسألا ماعطإ نم دبال ..تاذلاب أطخلا وه

 ضعب هنم تعتبا .ةديدج هايل لقئت امدنع تارعس ىلإ ةجاح

 ضوحلا SUN تدعو «ملاعلا اذه يف ءاربخ دوجول Los كامسألا

 تفط امدنع .اًروف ماعطلا كامسألل عضأ نأ سنأ ملو ديدج نم

 ..مهفأل هل تدع - سئايوكاكل ريهش pla ناونع وهو — كامسألا

 : لاقو ءراحبلا ةقلامع اوناك هدادجأ نأك نورقلا ةمكحب حنحنت

 "؟تقولا ةليط ضوحلا يف رونلا ءيضت له”

"pan 

 نم رثكأ ضوحلا ءاضي الأ دبال ..نذإ ببسلا وه اذه"
 ”بلاحطلا ترثاكت الإو تاعاس نامث
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no]ايندلا يف لمع يأ ديجت ال ةبيجع تانئاك ةنيزلا  

 كامسألاو اقينأ ًاليمج ضوحلا دجت حابصلا يف .تومت نأ ىوس

 رهظلا دنع ..ىصحلا طقتلتو ماعطلا مهتلت ةيضار ةديعس حبست

 تراصو تخفتنا دقو ءاملا ىلع ةيفاط تاكمس عبرأ وأ ثالث دجت

 كنزحو كززقت ىلع بلغتتف ءةثيدحلا بعرلا مالفأب ةريدج

 ءاسلا دنعو «ضاحرملا يف اهب يقلتل ةكبشلاب ثثجلا هذه لمحتو

 ءاعو وه لب ةنيز كمس ضوح دعي مل ضوحلا نأ فشتكت

 .رثكأ ال ءالا ظفحل يجاجز

 ةفيلألا تاناويحلا عئاب يل لاق ضوحلا اذه تعتبا امدنع

 :ةمكح يف

ay «el يف هعضو دعب نيتعاس Gal كمسلا معطت Y 

 ”نيجسكألا صقن يناعي

 ةئيلم ةكبش لمحي وهو اذه لوقي ناك هنأ حيحص

 ءاهعيبي يتلا ةيلزنلا ططقلا صفق يف اهعضيل ةتيملا كامسألاب
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 «ةيانبلا حطس ىلع ةاقلم ةدماه ةثج ضوحلا راص دقو نآلا
 :ورلا ةقيقحلا تفرع ءانايحأ مامحك طقلا اهمدختسي

 نورهاظتي نيذلاب نوطاحم نحن ..قالطإلا ىلع اًئيش فرعي
 ءاطخألا نم صلمتلا يف مهتيرقبع نمكتو ءملعلاو ةمكحلاب
 اهجوز نع تلاق يتلا ةيكيرمألا ةجوزلا كلت كانه . ةجرحملا

 يذلا داوجلاب ةارابلا لبق كربخي ..لويخلا قابس يف ريبخ هنإ
 + !داوجلا اذه زوف مدع ببسب ةارابملا دعب كربخيو زوفيس

 رثأب ةمكحلا) همسا ريبك ناونع تحت صخلتي اذه لك
 .(يعجر

 لك ىلع ةرقابعلا ءالؤهب جعت فراصلاو ةصروبلا نإ
 رصم يف اًميمج سانلا نأ تدجو يل ةبيرق نأ ركذأ ..لاح

 ىلإ تعره .عفتريس اهرعس نأل تارالود ىلإ مهدوقن نولوحي
 فرصلا ريدم اهل لاقف :تارالود ىلإ اًمخض اًعلبم لوحتل فرصلا
 عفتري فوس ..يلعفت ال :ضومغو ءاكذ يف - انل بيرق وهو -
 اهنأل ةديعس اهرادل تداع اذكه .نيمدنت فوسلو ورويلا رعس
 نم فرصملل تداع نيرهش دعب ..اذهك اًميكح ًالجر فرعت
 اًمئال ريدملا اهل رظن .اًدحاو اًرالود دجت ملف تارالود عاتبتل ديدج
 :لاق مث قئاقد عضبلا

 دحأ
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 نأ تلمحتو ءرونلا ةشيف تعزتناو تيبلل تدع اذكه

 يف ةمثاج ةبيثك ءادوس ةلتك ىلإ ليمجلا ءاضلا ضوحلا لوحتي

 ةشيفلا عضو تدعأ امدنع يننإ ىلع .تيباوتلاب ينركذت مالظلا

 تخفتنا دقو حطسلا ىلع وفطت كامسأ عبرأ تدجو سباقلا يف

 هسأر كحف هيأر بلطأ يرقبعلا لجرلل تدع .تهوشتو

 فرع مث ..ةءاضإلا فورظ نع ينلأسو نورقلا ةمكح اًرضحتسم

 :اًكحاض لاقف مويلا رثكأ رونلا ئفطأ قمحأ يننأ

Laهذه ..رونلا ىلإ جاتحي تاتابنلاك كمسلا ..ميسج  

 *..اًدبأ عاقلل لزنت الو حطسلا برق وفطت كامسألا

Ubهريغب نيعتسأ نأ وه هلتق مدعل ديحولا ليبسلا ناك .. 

 فيضأ oly يننوحصني نيذلا ءامكحلا ءالؤه نم نيريثكلا تلباقو

 ..اًدبأ حلملا عضأ الأب ينحصني نمو ضوحلا هايل lll نم ريثكلا
 اهنم بكسأ نمثلا ةظهاب ةريغص ةجاجز ينيطعي نم كانهو

 :عزج يف يل لاق كمسلا تامو تلعف اذإف «ضوحلا يف تارطق

 ..أطخ اذه ..اًروف كمسلا تمعطأ مث ءاودلا تعضو كنأ دبال
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 لقأ ملأ ..؟تارالود يعاتبت نأب نيرهش ذنم كحصنأ ملأ“

 نأ كيلع ..؟يل يغصت ملف ءامسلل زفقيس رالودلا رعس نإ كل

 oil“ يل تاصنإلا مدع ةجيتن يلمحتت
 اذه لك ..لاق امب هركذت وأ ءيش يأ لوقت نأ عطتست مل

 ظيفلا دقع دقو فرصلا ترداغ اذكه ..اذهك صخش عم ثبع

 ..اهتاسل

 دمحت نأ اهيلع نإ تلق ةصقلا يل تكح امدنع يننأ الإ

 نمز ذنم انعضل مهالولف ءانتايح يف ءاربخلا ءالؤه دوجو ىلع هنا

 حطسلا ىلع وفطيس ناك يذلا ةنيزلا كمس لك نم كعد ..قيحس

 !انلهج ببسب



 .تنرتنإلا تايدتنم اهلوادتتو فحصلا يف هتروص رهظتو هتثج

 مث اًميدق ضارعألا هذه يناعأ تنك يننإ هل تلقو اًريثك تكحض

 :حئاصن ةدع يف نمكي جالعلا .اهيلع بلغتأ فيك تفرع

 تنأ ..كسفنل اهيف غلابم ةيمهأل كمهوت نم عبني لجخلا

 كانه سيلو قالطإلا ىلع اًمهم تسل . امك اًمهم تسلا

 تجرخأ كنأ ول ..كئاطخأو كتاجلخ ةبقارا غرفتم صخش
Uysثالث نم رثكأ دحأ متهي نلف كسأر ىلع اهتعضوو  

 كتاباتك أرقي مل اًدحأ نأل عوضوملا نع ملكتي نم لضفأ تنأ

 ..هب متهي الو هتبتك ام ركذي دحأ Y ..!تنأ اهتأرق امك

 راوطأ ةبارغ نمض اذه ودبيس تمثعلتو تكبترا ول ىتح
 ةهجاوم ىلع نيرداق انوكي مل نيورادو نتوين نأ ركذت ..ةرقابعلا

 نيغ امك «هنم ًالدب مالكلاو درلل يلاه نتوين نيع اذل «روهمجلا
 لوط يف وه نم وهو هسفن وش درانرب ىتح ..يلسكه نيوراد
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 ..اًدج لوجخلا زارطلا نم هنع يكحأ يذلا اذه يقيرص

 «هميركتل ةودنل ةمهم ةيفاقث ةهج هتعد دقو بوهوم بيدأ وه

 .ىربك ةعاق يف ةماع ةودن يف اهيف رهظي ةرم لوأ هذه تناكو

 ..نارئف مس ءارشل ةيلديصلل لزن هنأ تفرعف هراد يف هب تلصتا

 يف ثحبيو لابحلا نم ةبيرم ةريبك ةيمك عاتبا هنأ تفرع مث

 ..صخرم ريغ اًسدسم هعيبي صخش نع ةقزألا

 .اًعيمج تاطاشنلا هذه عمجي ام مهف عطتسأ مل ةحارصب

 هيلع قلطأو لابحلاب هديق لشف نإف هممسي نأ يوني رأف هدنع امبر

 ..؟صاصرلا

 مل هنأل راحتنالا يف اًيدج ركفي هنأب ينحراص هتلباق امدنع

 نأ لمحتي الو ءراذتعالا ىلع ردقي الو لبق نم ةودن ةيأ رضحي

 اًدج لوجخ هنكل .هتانكس نم ةنكس لك ةبقارل ءالؤه يتأي

 لوح يئانجلا ربتخلا لجر نم تارشع فتلي نأ ينعي راحتنالاو
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 ينربخيو برجيس وه لاح لك ىلع ..ءيش نم قلقت الف ةركن

 .جئاتنلاب

 يب لصتا هنكل «فسألل بهذأ ملو ةودنلا دعوم ءاج

 . .عفنلا ةمج تناك يحئاصن نإ يل لاق ..ادج اًديعس ناكو اهدعب

phيف ءيش لهسأ ريهامجلا ةهجاوم نأ لبق نم فرعأ  
 ”ملاعلا

 ءاسح الو ككشتم روهمج كانه نكي مل هنأ ةقيقحلا

 ةعئار ةجرد هب روهمجلا ةالابم ال تغلب دقل ..مالكلا اهل هجوي

 كانه ناك ..!ًالصأ روهمج كانه نكي مل هنأ يه ءاريثك هل تقار

 ..اًدج اذه هحارأ دقو «هفراعم نم مهمظعم ةثالث

 ئدهملا صرقلا لوانت دعب اًمامت تحارتسا هتدعم اًيئاث

 راصف أطخ مسالا بتك هنأ تفرع انه ..؟هتدعم .هل هتفصو يذلا

 .!ةدعلا ةحرق جالعل ءاود

 ةهجاوم ىلع اًرداق نكي مل هنأ فرتعا «لجخلا مدعو ناسللا

 ملعتي يك ليثمتلا يف تارود رضح دقو «هتايح ةيادب يف روهمجلا
 .لجخلا اذه رهق

 اهيلع كنيع تبثو روضحلا نيب ءانسح ةاتف نع ثحبا

 مالكلا اذه :اهل لوقت كنأك ..نيرخآلا نود يه اهملكو اهدحو

 .كدحو كلو كل

 رعشتو (طقف ةودنلا ءانثأ (go روهمجلا هركت نأ بجي

 ؟كلذ اولعفي يك مه نم ..كنوميقي ءالؤه نأ ةركفل ظيغب

 عيرب ةودنلا لبق (..) همسا ئدهم ءاود نم صرقب ساب ال

 ..ةعاس

 ىلإ برقأ اهضعب نأ مغرب ءةديج ودبت حئاصنلا نإ يل لاق
 هل دكؤأ راصتخاب انأ ..نوناقلا هيلع بقاعي يذلا ينلعلا بابسلا

 تنأ .!هسفنب هتقث هل ديعأ يك اذهو ءةيمهأ الو هل ةميق ال هنأ
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 لجؤم ماقتنا
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 لضفب اًمامت ةرساخ نكت مل ةبرجتلا نأ دجن اذكه

 اذهو .ةدعلا ةحرق ضارعأ نم يفشو ةودنلا رضح دقل .يحئاصن

 ةبطاخم نف نع باتك فيلأت يف ريكفتلا ىلإ We ينعفدي ام

 ؟يعم اذه ىرت الأ ..ريهامجلا



 ..ام دح ىلإ اًقولأم ودبي فقوملا اذه نإ

 ..اهسلأ الو يكيم ةلجم أرقأ ال يننإ اًعبط فرعت تنأ

 دقعلا يف لجر انأو يقيدص اي لافطأ تالجم هذه ..؟يكيم

 ةفدصلاب يدي تحت ةخسن عقت امدنع طقف ..يرمع نم سماخلا
 نأ درجمل رذح يف اهحفصتأ هبتكم ىلع اهاسن دق ينبا نوكيو

 اذه نأ حيحص ..اًعبط يقح نم اذه ..يدالوأ هؤرقي ام فرغأ

 ,.نيمظتنلا ةلجملا ءارق نم ينلعجي ال هنكل تقولا ةليط ثدحي

  (جوركس) يرثلا معلا موقي ةلجملا هذه صصق ىدحإ يف
 هتئازخ نيصحتب - (بهد) مع مساب برعلا هفرعي يذلا
 هئادعأ مودق رظتني مث .فيلاكتلا ةظهاب ةنقتم ايجولونكتب

 ثدحيس ام ذذلت يف بقتري .(دوسألا عانقلا ةباصع) نييدبألا

 ًاليوط رظتني ..هلام ىلع وطسلا نولواحي امدنع داغوألا ءالؤهل

 ىتح مجهت مل ةباصعلا“ :ددري عفدلا راوج نارهس هنإ ..ادج
clىلاسكلا نم ةباصع اهنإ !” 

5 

UTامو بيذاكأ نم ام لكب يظيغ بتاكلا كلذ  

 هأرقي نأ نكمي ال افينع الاقم تددعأ اذهل ءءاعدإ نم هروطس ألمي

 ..اًيح لظ ول ةيضق يلع عفري وأ جلافلاب باصي نأ نود نم

 نم هتاملك يف ودبي امو هتالاقل ةيئوضلا روصلا تارشع تنزتخاو

 راصتخاب ..لعفي ال ام لوقي نل اًجذومن راص ىتح «حضاو ضقانت

 رشنل رربلا ام :يه ةريغص ةليصفت تيقبو «ءيش لكب تددعتسا

 اًروتوم اًدقاح تودبل رربم الب مويلا هترشن ول ..؟اذهك لاقم

 ..كلذك اًثونجم اميرو.

 هرمع ةطلغ هذه نوكتس ..ينمجاهي نأ وه ديحولا رربملا

OYشقارب تنج اهسفن ىلعو ريبابدلا شع شبني اذهب .. 

 ..رظتنا انأ اذهلو طق ينمجاهي مل ..لعفي مل هنأ ةلكشلا

 تاملكلا أرقأ نأ اًرظتنم ةسامحو ةفهلب هتالاقم عباتأ ..رظننأ

 جرخي اهدنع ..مئاتشلا ضعبب اًبوحصم يمسا ركذي نأ ..ةببحملا

 ..ميحجلا باوبأ حتفتو هثبخم نم لاقملا
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 :لاقو هتاوطم جرخيل هبيج

 مه ..!مهترايس تاراطإ مهل بقثأ فوسلف اذه اولعف ول"

 ”!كلذ اوقحتسا

bis)سمت مل اًمامت ةميلس هتجارد اندجوف ةيائبلا انرداغ » 

 يف يل لاق ..انيقلح يف ةصغب نيرعاش انلحر اذكه ..اهكرت ثيحو
 :ظيغ

 ًاليمج اًماقتنا ناك ..!كلذ اولعف مهتيل ..ةراسخ”

 لادبتسا نولواحي مالظلا يف نيفقاو مهتليخت املك ..!ًالعف

 "!هتدقف ام ةحادفب ترعش ةقزملا ةعبرألا تاراطإلا

 قاطن ىلع فقولا اذه ثدحي دق لودلا قاطن ىلع ىتح

 عف مالستسالا ىلع ةكشوم تناك نابايلا نأ فرعت تنأ .عساو

 يوونلا اهماقتنا دادعإ يف اًريثك تبعت يتلا ةدحتلا تايالولا نكل

 توه اذكه ..هلمعتست نأ نود نم برحلا يهتنت نأ لمحتت ملا

 تايالولا نإ ..يكازاجان اهدعب نمو اميشوريه ىلع ةلبنقلا
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 نوكتو ءبسانلا ريغ تقولا يف نكل ةباصعلا مجهت اًمبط

 انعوضوم اذه سيل .! .دجت ال تاعارتخالا نأ يه ةجيتنلا

 اليمج اًماقتنا ائايحأ دعت كنأ يه ةيساسألا ةطقنلا .لاح لك ىلع

 رخآلا فرطلا نكل .هذيفنت كل حيتت يتلا ةصرفلا رظتنتو اًمتمم

 !ظيغلا ريثي لقعتب فرصتي

 يف يل قيدص عم تنك يئن يبابش يف ركذأ
 مامأ ريزنجلاب ةطوبرم اهكرت ةجارد اذه يقيدصل ناكو ثلاث

 ةساردلا ءالمز نم ةعومجم انب تقحل ليلق دعب ..ةيانبلا

 اذه ةجاردلا بحاص يقيدص بيذعت نوبحي نيذلا نيبغاشلا

 ةسلج دعب ..مهنم دحاو ةرايس يف نيمداق اوناك ..هزازفتساو

 انرداغو لحرن نأ لضفألا نم هنأ يبحاصو انأ اندجو ةرتوتم

 ..ناكملا

 :ةجاردلا بحاص يقيدص لاق ملسلا تاجرد ىلع

Uiنل ..ينوظيغيل يتجارد راطإ اوبقث مهنأ اًئيقي فرعأ  

"Ae ll هذه اوتوفي 
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 راطإ نابايلا اهل بقثت ىتح رظتنت مل ديدش راصتخاب ةدحتملا

 !ةجاردلا

 سامحب بتاكلا اذه تالاقم عباتأ اذال مهفت تنأ نآلا

 يبعرو ..رظتنأو ..رظتنأو ..رظتنأ يننإ ..نيردان مامتهاو

 نأ لبق ةدحاو ةرم ولو ينمتشي وأ ينمجاهي الأ وه يقيقحلا
 نم يب ةمحر اذهب هعنقتلف هب ةقالع كل تناك ول .!تومأ

 !كلضف



 ةلس ةرك بعال — تينب نوتسنو

 لدعم لقأب عتمتت نطنشاو لظت ءلتقلا مئارج ادع اميف“
 ”دالبلا يف ة

 يراب نويرام نطنشاو ةدمع
... 

= 
 نحنف ..انقاروأ يف نوشبني نييفحص ةعومجم كرتأ نل"

 gl¿ ىتح شحج هلكري نأ قحتسي طحنملا دغولا اذه”
 "لمعلا اذهب مايقلا ىلع رداقلا لجرلا انأو

 ساسكت يف تاباختنا حشرم

 وه كلذ لعفي ام لب «ةئيبلا يذؤي ام وه ثولتلا سيل“

 ally ءاوهلا يف بئاوشلا
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 هنأل تنرتنإلا ربع ينلصو يذلا لاقملا اذه تمجرت

 كنكمي هنأ دقتعأ .ةيرقبع اهنأ ةجردل ةيبغ اًدودر يوحي

 :ةيرقبعلا دودرلا هذه نم ديزم يف ريكفتلا

 .1995 ماع اكيرمأ لامج ةكلم تراص يتلا (LY سم

 ؟اذالو ..؟لبقت لهف دبألل شيعت نأ تعاطتسا ام اذإ :اهنولأسي

 شيعن نأ انب ردجي ال هنأل دبألل شيغأ نل :ةباجإلا

 سيل نكل ..دبألل شيعن فوسلف دبألل انشع ول هنأل ..دبألل

 ..دبألل شيعن نل اذهل دبألل شيعن نأ انعسوب
soe 

 اًمهم اًءزج تدقف دقف تلتق تنأ اذإو ..لتقي نيخدتلا“

 “كتایح نم ًالعف

 نيخدتلا عنل ةيلارديف ةلمح يف زدليش كورب ةمجنلا

eee 

 نم رخآ ءزج يأ يف ةبكر ةحارج تيرجأ نأ يل قبسي مل“
gi 

42 



 شيجلا يف بردم - نالو دلاريج لينولوك

 "لشفلاب فزاجن نحنف حجنن ملول"

 نوتنلك ليب

one 4 

 ”راحبلا ءارو امم ايلارتسأ تادراو بلغأ يتأت ةداع“

 يريبدنا لبيك

 نم ly كب ةصاخلا ماعطلا تانوبوك فقوتت فوس”

 .هللا كمحريل .تيفوت كنإ لوقت ةركذم انيقلت اننأل 1992 سرام

 "كفورظ ريغت ةلاح يف ناث بلط ميدقت كنكمي

 انيلوراك ثواس - ليفنيرج — نيومتلا ةرادإ
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 نوتنلك سيئرلا بئان - روج لآ

see 

 ال وأ ثدحي دق «عقوتم ريغ ثداحل بهأتن نحن"

"buy 

 نوتنلك سيئرلا بئان - روج لآ
... 

 ”!ساسكت يف لعفلاب تيبرت دقف ..اينروفيلاك بحأ انأ“

 لياوك ناد

. ... 

 وه يرقبعلا ..مدقلا BS ىلع قبطنت ال (يرقبع) ةملك"

 ”نياتشنيأ نامرون لثم صخش

 يضاير للحم - نامسيث وج

 هتاذب اًعون دعبتسن نحن طقف ..سانلا نيب قرفن ال نحن”

 "رشبلا نم
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 اًموي كمسلا داطصي فوسلف ةكمس ًالجر تيطعأ ول"

 ”دبألل كمسلا داطصال ديصلا هتملع ول امنيب ءاًدحاو

 ةدحتلا تايالولا سيئرل قباس بئان - لياوك ناد
... 

 اهعم قفتأ ال ينكل ..ةيوق ءارآ ..ةصاخلا يئارآ يدل نإ"

 "اًمئاد

 يناطيرب بلاط هلأس امدنع اهلاق ”ضيبأ ضيبألا تيبلا“

 ضيبألا تيبلا يف هيأر نع

 ءوض يف نويزفلتلا دهاشن انسلجل ءءابرهكلا عارتخا الول"

 ”عومشلا

 شوب. و . جروج
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 ىلع رصي ةءابع عم ؛رظنلا بيرغ ثك براشو هيفتك ىلع ردحني
 ةاعسك هعارذ نم ىلدتت ةبيقحو «عاد الب هيفتك ىلع اهعضو

 يف هداجمأ نع جوعم ناسلبو رورغلا نم ريثكب ملكتي .ديربلا
 ةدمل يزيلجنإلا بدألل اًداتسأ ناك هنإ لوقي ..بابضلا ةمصاع

 اذهلو ءزتيلرب دهعم يف ةيزيلجنإلا سردي ناكو «تاونس رشع
 .(رتسم) ب هبقلن نأ ىلع رصي

 :كشلا نم عوت يف هتلأس

 ”؟زيلجنإلل ةيزيلجنإلا سردت تنك
 :ينسرتفيف بهتلي نأ كشوي بضغ يف لاق

 ”؟يمالك يف كشت لهو ..؟لبق نم كتعدخ له“

 نم هقلأ مل يننإ وه طيسب ببسل ينعدخي مل ..ال عبطلاب
 ةديدج ةبعل ىلع لصح يئاقدصأ دحأ نأ تقولا كلذ يف ركذأ .لبق

¿gsيكيرمأ باش تارماغم لوح رودت ةبعللا هذهو  

 راوحلا بتكت نأ بجي .ساجيف سال يف ةليل يضمي نأ لواحي

49 
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 يمهفو .(هل لوقي JE فرعي يللا) يرصلا yall لوقي
 نورخآلا هلعفي ام قالطإلا ىلع فرعي ال اًدحأ نأ وه لثلا اذهل

 كل اوكحيل نودوعي مهنأ يه ةيقطنلا ةجيتنلاو .جراخلا يف

 تنأو ءاهوققح يتلا داجمألاو اهب اوماق يتلا تالوطبلا تارشع

 رفاس يذلا ءاكذلا طسوتم يقيدص ًالثم .ءاغصإلا ىوس كلمت ال

 «هاروتكدلا ىلع هلوصحب ينربخيل داع مث نيرهش جراخلل

 يف ىلوألا ةزئاجلاب هزوف نع ةفاحصلل يكحي يذلا برطلاو

 عبرأ هل قفصت ةعاقلا تلظ فيكو «يئانغلا (انيرغنغ) ناجرهم

 يهتني نأ ىلإ ًاليلق مانو ةياور علاطي حار هنأ ةجردل «تاعاس
 ناجرهم يف فرشلا ةفيض تناك يتلا ةلثملا نم كعد .قيفصتلا

 ..اهيمدق دنع نيبجعم ةرشع رحتنا فيكو امنيسلل (الئولاس)
 ..ءيش تابثإ عيطتست ال كنأل قلعت الو اذه لك عمست

 .ةرم لوأ (ظوفحم) رتسملا تلباق امدنع لثلا اذه تركذت

 ليوط رعش هل ..ايناطيرب نم اًدئاع رمعلا فصتنم يف الجر ناك
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chyةسلس ةلسرتسم ةيزيلجنإ ةغلب ةيرقبع تارابع بتكي  
 ..لبق نم طق اهعمسأ مل ةيماع ةجهلبو

 الو ةحاصفلا هذه كلمي دحأ ال. .ةجح ناك لجرلا نإ قحلا

 «نوركاش هل Loly فاك اذه نأ هعنقن Gye انحر ..ةعاربلا هذه

 ..بتكيو بتكي حارو ءيش ىلع يولي ال قلطنا لجرلا نكل
y 

 رتسم هلعفي ناك ام نآلا طبضلاب فرعأ انأ لقألا ىلع

 عون هل رتخن مل نحن طقف .اًريثك هانملظ اننإ ..ندنل يف (ظوفحم)

 ..اهيلع سرمت يتلاو اهديجي ىتلا تاثداحملا

 يف نورخآلا هلعف ام فرعن نأ اًدبأ اننكمي ال ..معنا

 كانه .هعلتبن وأ مهسفنأ نع هنولوقي ام قدصن نأ انيلعو «جراخلا

 بطلا سردي يك سيرابل هنبا لسرأ يذلا بألا نع ةفيرط ةصق
 بوجي روخفلا ىتفلا حار ..هتبرغ يف هروزي نأ ورق نيماع دعب مث
 انه ..يليللا اذك ىهلم انه :هل حرشي وهو ةنيدلا ملاعم هيبأب

 ..اذك حرسم انه ..اذك راب انه ..اذك صقرم
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 ال هتيزيلجنإ نأل يتدعاسم قيدصلا بلط .باشلا اذهل بسانلا

 ..اذه (ظوفحم) رتسمو انأ هترز اذكهو ءةلصاولاب هل حمست

 راوحلاو AnD يف ةريثك فقاولاف ةبعص ةيلمعلا تناك
 WL ظوفحم رتسملل رخآل نيح نم رظنأ تنك اذل ..ةيماعلاب

 ..؟ينم ةطرشلا لجر ديري انام ..؟ةرابعلا هذه ىنعم ام ..هتدعاسم

dyيلوغلا فلختلاو ءابغلاو هتعلا تامالع ههجو ىلع ىرأ ةرم لك .. 

 تاملكب هيتفش كرحيو نيتغئاز نيتعساو نينيعب ةشاشلل رظني طقف

 ..اقفاوم هسأر زه اًئيش انأ تحرتقا اذإف ,ةضماغ

 Sally sa“ ةيزيلجنإلا سردت تنك كنإ تلق“

 ”؟كلذ يف كشت لهو”

 ةسنكلا اصعف ءايراغلب وأ ايسور يف ناك هنأ دقتعأ تأدب

 يق .ةياهنلا يف تءاج هتظحل نكل .هنم لضفأ ةيزيلجنإلا ديجت

 اهمواسي نأ هيلعو ليل ةاتف لطبلا لباقي ةبعللا فقاوم دحأ

 .هقدنف ىلإ هعم باهذلاب اهعنقيل
 تعمتلا دقل ..ظوفحم رتسلا تملظ يننأ تفرع طقف انه

 ةشاشلا مامأ سلجو هفتكب ينحازأ مث «سامحلا هيلع ادبو هانيع
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 Bl لاوقألا نم ريزمل

 نع نبالا زجع ةقالمع ةيانب كانه تناك ةياهنلا يف
 هجتا اذكه ..مويلا لبق طق اهدوجو ظحلي مل وهف ءاههنك ةفرعم
 :لجرلا لاق .ناكملا اذه نع هلأسيل نيفقاولا دحأ ىلإ بألا

 ”!يديس اي اًعبط بطلا ةيلك هذه"



 :يقيسوم دقان - زوين يراه

Jor؟هيف تسيلو كل قورت ناغأ ةيأ موبلألا يف ” 

 :ةيرذلا لبانقلا نع ملكتي نالب يل كاج يسنرفلا ريفسلا

 ةادأ يه ..ةلبنق تسيل يه ..(ةلبنق) ةظفل بحأ ال"

 “رثكأ ال رجفنت

 :اتسلجنافيا ادنل ءايزألا ةضراع

olيتلا تايمكلا لكآ ال طقف ..ميجر يأ سرامأ ال  

 ”اهلكأ تدتعأ

 ليقثلا نزولا لطب نع ملكتي افود ول ةمكاللا بردم
 :اتولوج

 ناك امهم اًحابص ةسداسلا يف اًيموي وحصي لجر وه“

 “تقولا

 :قباسلا يكيرمألا سيئرلا نوسكين دراشتر

 ”تاباجإلا يه تسيل لولحلا"-

 :نيودلوج ليومص
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La alنكمي يتلا ةيرقبعلا تالوقلا ضعب لاقل  

 :ةمداقلا لايجألل ًالاثمأ ريصت نأ

 :لوقي رتنم نالأ مكاللا

 :ةمكاللا ةضاير يف توم تالاحو تاباصإ كانه عبطلاب“-

 ."ةريطخ ريغ اهثكل

 :(لود بوب) قباسلا يكيرمألا ةسائرلا حشرم

o PNإلا ةكبش لوخدل ةزاتمم ةقيرط  

 :(نوتسرب ليب) اديرولف قيرفل مدقلا ةرك بردم

 ”لوطلا بسح يأ ..يدجبألا بيترتلاب بابش اي يمامأ اونق”
 :قباسلا يسنرفلا سيئرلا لوجيد لراش

 | نم ريثكلا هنكسي ريبك دلب نيصلا"

 : ةلسلا ةرك بعال نامدور سيند
 ثيح ةيوناثلا ةسردملا يف هذخأت فص يه ءايميكلا"-

 “ليبقلا اذه نم ءيش وأ ..10 - 2+ 2 نأ ملعتت
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 "تنر



 :ةدحتملا تايالولاب 27 مقر قيرطلا ىلع ةتفال

 "اهرورمب حومسملا تابكرملا رورم عونمم“-

 :يضاير - نوسنكتأ نور

 نم ةداعلا هذه ريغأ نلو «ماكحلا يأر ىلع قلعأ ال انأ"-

 "اذهك يبغ لجأ

yنإ ةيقاسلا هتلأس يكيرمأ لوبزيب بعال - يكسنيزأ ناد  

 :عطق ينامث مأ تسل ازتيبلا ةريطف هل عطقت تناك

 " نامث لكأ ىلع ردقأ الف ..عطق تس اهيلعجا”

 :يضاير Glas — نالوك ديفيد

 اًماع رشع ةعستلا نبا ينيكلا ..يوناتبيك سزوم وه اذه"

 ”عيباسأ ذنم ile نيرشع نبا راص يذلا

 ”ديحولا لجرلا بسانت ال بازعلا ةايح”

 :سلبانيف يريت

 تاذ ثودح عقوتن نأ انيلعف هسفن خيراتلا ررك ول"

 ”ءايشألا

 :لافطألل ةعابملا طاوطولا لجرلا ةلدب ىلع ريذحت

 ”ناريطلا نم كنكمت ال ةءابعلا ..ريذحت“-

 :1968 ماعل ةيباختنالا ةلمحلا ءاضعأ نم سالاو جروج

odددع فرعأ نآلا ..دجب ةيجراخلا ةسايسلا تسرد  

 ”ملاعلا تاراق

 :ةيروهمجلا سيئرل قباس بئان — ليوك ناد

oleةيسمشلا ةعومجملا انبكوك لخدي يك تقولا !” 

 :ويدارلا يف قلعم

 نإف ءاكيجلب يف بلق عرز ةحارج لوأ دعب هنأ انعمس“-

 ”ريخب امهيلك يقلتلاو عربتملا
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 .ةلاقبلاو محللاو رضخلا ءارش -

 .ةرايسلا ةصخر ديدجت -

 .اًعبط يلصألا يلمعب مايقلا -

 ال ..اًميرم اًماحز دجأف رورلا ةرادإل باهذلاب مويلا أدبأ
 باهذلا بجي امبر ..لوغشم ناسنإ انأف انه يتقو عيضأ نأ نكمي

 نم ةيفتاه ةلاكم ىقلتأ قيرطلا يف .رخآ تقو يف ةلواحملاو يلمعل

 يتلا ةظحللا تاذ يف .ينم هبلط ام نودأ ..ةمدخ بلطي قيدص

 فئاهلا لمعتسأ يننأل يتصخر ذخأيو رورملا لجر اهيف ينفقوي
 ةلاخ نبا ةمع ةلاخ ةيده ةبتكملا نم عاتبأ .ةدايقلا ءانثأ لومحملا

 ال ءيدر اهقوذ نأل اهلدبأ نأ ينم بلطت يتجوز نكل يتجوز
 اهدجأل ةبتكملل دوعأ اذكهو «يتجوز ةلاخ نبا ةمع ةلاخل قوري
 اهتيرتشا يتلا ةاحملاو مالقألا تيسن ةبسانلاب ..ةقلغم
 ..لخادلاب

 ..لطعم رتويبمكلا نأ فشتكأف تاباطخلا ىلع درلا ررقأ

 ينعي اذه .مهل زاهجلا رضحأ نأ ينم نوبلطيف ةنايصلاب لصتا
glزاهج ىلع لاقلا اذه ةباتك أدبأ ..مويلا درأ نل  STمث  
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 ..ًالعف لوغشم انأ مويلا

 يدل سيلو «ينقفارتو ةركفم لمحت ةريتركس يدل تسيل
 موقلا ءالؤه شيعي فيك ًالعف فرعأ ال اذهل .لامعأ لودج
 ينكل اًدج يداع صخش انأ ..ةياهنلا يف نوماني فيك الو نومهملا
 ..هلمع بجي ام ةرثك نم نونجلا ىلع كشوم لعفلاب

 عم ينعلاطت ..مويلا لامعأب ينربخت ةريغص ةركفم يدل

 : ةثراكلاب ينربختل مونلا نم يظاقيتسا

 .ةمهم تاباطخ ةسمخ ىلع درلا -

 .لاقملا اذه ةباتك -

 .ريغصلا ينبا عم ةيسنرفلا سورد ةعجارم -
 ول .. يتجوز UE نبا ةمع ةلاخ داليم ديع ةيده ءارش -

 .يتيب برخل اهركذتأ مل

 يدل ام اودابأ دالوألا نأل ةاحممو ةديدج مالقأ ءارش -

 .اهنم
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 .اهلادبتساو ةبتكملل ةيدهلا ةداعإ -

 .اهتيسن يتلا مالقألا دادرتسا -

 .ةئايصلا ةكرشل رتويبمكلا ذخأ -

 .ةبيجملا ةديدجلا ةيسنرفلا ةدعاقلا ةسارد -

 .هيف تبيغت يذلا مويلا نع ةزاجإ ميدقت - ٠

 .ةعفار ءارشو ةرايسلا راطإ حالصإ -

 هطت مل يتجوز نأل تيبلا يف لكؤي ءيش نع ثحبلا -

 .ءيش يأ عتبأ مل يننأل ائيش
 اًدغو ءمويلا ةمئاقل فاضت فوس ةمئاقلا هذه نأ ظحال

 25 ب موقأ نأ اًدغ يلع نأ يأ ..دغلا ةمئاق هلك اذهل فاضت

 .!ةديدج تامكارت تثدح ول يل ليولاو «لقألا ىلع ةبعص ةمهم

 وأ اًريزو تسلو ةعماج سيئر تسلو يداع لجر انأو اذه

 ..ةدحتملا ممألا يف ةمظنم سيئر
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 هباتك رضحيل هيدانأ ..ينبال ةيسنرفلا حرشأ مل el ركذتأ

 نويسنرفلا اهعرتخا ةيسنرفلا ةغللا يف ةديدج ةدعاق كانه ..هعم

 يضاملا يف ثدحيس ناك يذلا لعفلا فيرصت يهو ءودبب امك سمأ
 ينكل «قالطإلا ىلع Usd مهفأ ال ..كلذك لبقتسلا يف ثدح هنكل

 مهفأ فوسلو فقثم انأ ..اًيصوصخ اًسردم هل بلجأ الأ ىلع رصم

 ..يسفنب ةدعاقلا هذه

 رتشأ مل يننأ ركذتأ انه يبتكم ىلإ يعم بتكلا ذخآ

 ةرايسلا راطإ نأ فشتكأل عراشلل لزنأ ..ةلاقبلاو محللاو رضخلا

 ال يننأل يل هلدبي نم دجأ نأ يلع نوكيس ..ءاوهلا نم غرف دق

 رركيل يقيدص يب لصتي ..ةعفار عاتبأ نأ بجي .ةعفار كلمأ

 ىضوفلا هذه طسو ..!ربخ اي ..هل هذفنأ oly هدعأف قباسلا بلطلا

 ..اًدغ ةزاجإ ميدقت يلع نوكيس ..يلصألا يلمعل بهذأ نأ تيسن

 :ةديدج ةمئاق يدل نأ تفشتكا دقو ..ليللا ءاج نآلا

 .ةريسع يه مك هللا ملعيو هذه يقيدص ةمدخ -

 .ينم اهوبحس يتلا ةصخرلا دادرتسا -
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 قزمأ فوس NE رومألا هل يهتنت فوس ام فرعأ

 يه هذه .ةيسمألا ةليط نويزفلتلا مامأ سلجأو اهلك ةمئاقلا

 !نوفرعت امك ماودلا ىلع حجنت يهو ةديحولا ةقيرطلا
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 ..قيدصب لصتي قيدصلا اذهو قيدصب قيدص لصتي اذكه

 يتلا حالسلا بيرهت تايلمع هبشت ةضماغ تاضوافم رودتو
 وهو ينربخي ضماغ لجر رهظي ةياهنلا يفو .ايفالا اهلومتا

 ىلع ةزاتمم افارخ يبري نم كانه نأ هرمغي قرعلاو هلوح
 ال اًقورخ يثوطعيل بيرلا ناونعلا ىلإ بهذأ lisa .مهراد حطس

 ىلغأ هنأ نم كعد «رخآ فورخ يأ هبشي وهف ةيزم ةيأ هيف دجأ

 ام اذه نإ ضومغ يف يل نولوقي ..نيرازجلا دنع فورخ يأ نم
 ..ةرهوج ينوطعأ مه عقاولا يف ..جناس ينئأل هدقتعأ

 .لقن فصن ةرايس يف تيبلل لهذملا فورخلا اذهب دوعأ

Labهطبر نم دبال ..ةيانبلا حطس ىوس حلصي ناكم دجوي ال  

 نم راحتنالا يه ةبيرغ ةياوه فارخلل نأل مكحم يوق لبحب
 .ديعلا ةحيبص ملسلا رازجلا دعصي امدنع ةيانبلا ىلعأ

 6ج
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 حوضوب مويلا يفقوم لجسأ ينكل «هدعب مأ ديعلا لبق لاقملا

 ..ريخب تنأو ماع لك :ةحارصو

 اهتدح ديازتت ةيرسأ ةلكشم أشنت ؛ديعلا برتقي امدنع

logeلك يف فارخلاف ًالهس رمألا ودبي ..فورخلا ءارش :موي دعب  
 نكل «يبيج يف اهتضبق يتلا ةيعمجلا غلبمو رازج لك دنعو ناكم
 نإو مزاللا نم رثكأ ترخأت قمحأ يننإ نولوقي ةربخلا باحصأ

 ناك هنإ لوقي ضعبلا ..دبألل تعاض ديج فورخ ءارش ةصرف

 ضعبلاو ؛قباسلا ىحضألا ديع دعب يأ ..ماع ذنم أدبأ نأ يلع

 معزي يذلا نأ دقتعأ ..ماوعأ ةثالث ذنم أدبأ نأ يلع ناك هنإ لوقي

 تنأ اًمئاد .اًعون غلابي ةقهارلا نس يف انأو ءدبلا يلع ناك هنأ

 ألمت يتلا فارخلا اًمئاد ..ةصرفلا تعيض تنأ اًمئاد ..رخأتم

 ةباصمو ممسم اهمحلو Uses فارخ أوسأ يه نآلا عراوشلا

 اهيرتشي يذلا نم نكلو .يولكلا يدبكلا لشفلاو ناطرسلاب
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elمدلا تاريحب طسو لباقأ ةالصلا دعب ..ىحضألا ديع  

 ريطاوشلاو نيكاكسلا ىلدتت يذلا رازجلا كلذ عراوشلا يطغت يتلا

 دعصي ..فورخلا اذه حبذل ينقفاري نأ هنم بلطأ .همازح ن

 :كحضلا يف رجفنيف فورخلا ىريو حطسلا ىلإ

 يبرب يذلا..؟( ةفش وبأ سابع) نم هتيرتشا له“

 ”؟ةيانبلا حطس ىلع فارخلا

"Tes "عم 

 ..عوضولا يف كحضم وه ام الو gall اذه لك ببس مهفأ ال

 ىلع ضقني مث .كيلع ضوعي انبر :هرس يف لوقي هعمسأ

 هلام دعي وهو يل لوقي مث .ةيناث عبر يف هب كتفيل فورخلا

iS, 

 تأدب كنأ ودبي ..ةرلا هذه كيلع ضوعي انبر ..شلعم“

 ناضمر رخآ ذنم يل لق هللا انايحأ ول مداقلا ماعلا يف.. 8

 "..اًيقيقح اًفورخ كل دجأ
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 ماعطلا هل عضأل حابصلا يف دعصأ ىتح اًعبط هدقتعأ ام اذه

 سرتفم هنأو Be عيرس Gly ءلبحلا نم ررحت هنأ فشتكأل

 ىلع اًدج ةقينع ةدراطم .ةيقيرغإلا ريطاسألا يف روطونيلا شحوك

 ىلع ممصم وه امنيب هرفاوحو هينرق نم رارفلا لواحأ انأو حطسلا

 رعذلاب باصتف ةبلجلا توص ىلع يجوز دعصت [Uy يقيزمت

 :يل لسوتتو

 ”!همحل فلتي يرجلا نإ لوقت يمأ ..!يرجي هلعجت ال”

 غضملل لباق ريغ لبحب هطبر مكحأو «ةزجعمب هنم وجنأ

 ءارش يف يرخأت ىلع يتجوز ينمولت Loy ىرخأ ةزجعمب

 ..لكاشملا هذه نع انينغتسال اًركبم هتيرتشا ول ..فورخلا

Lbنيب ةقالعلا نع اهلاؤس عيطتسأ الف اًدج قهرم انأ  

 li هعلوو يرجلا يف هتعرسو فورخلا ءارش يف رخأتلا

 ةمهملا ..هماعطإ ةمهمب اهل دهعأ نأ ررقأ لاح لك ىلع .لابحلا

 نم طقست يهو اهتخرص عمسأ مل يننأل ًالعف ةءافكب اهب موقت يتلا
 ..ةرم الو ىلعأ
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ae 

 ”؟اًيقيقح سيل فورخلا اذه لهو"

cues 

 ةلكشم ةيأ رأ مل لاح لك ىلع .مهفأ نأ نود فرصنيو

 قوري ال اًقبط يتجوز تدعأ املك طقف ..ةظحللا هذه ىتح

 :يل تلاق يمأ وأ فويضلل

 نم ةديجلا فارخلا تهتنا اذكه ..!اًدج ترخأت كنأل“-

 ás" كفلخ ىرج هنأ مث «قوسلا
 ..اَدغ مداقلا ماعلا فورخ زجحا نأ يف اًديج ركفأ اذهل

 نأ ىهدألاو ءةدحاو ةعطق هنم قوذأ الف تومأ دق يننأ حيحص

 ةايحلا ةبعل يف ةرماقملا ضعب نم دبال نكل .هسفن فورخلا تومي

 .نورخآلا اهذخأي نأ لبق لضفألا فارخلا دجن يك



 يل سيل ..ءيش لك يف طسولا ركسعل يمتنأ يننأ تفرع اذكه

 ..كلذك ينلبقي ال نيمدعملا عمتجم نكل ءايرثألا عمتجم يف ناكم

 نأل ةلكشم الف ءايرثألا ركسعم يف تنأو دحاو كددهت ول

 تارتسلا يوذ سوءرلا علص لاجرلا نم كب صاخلا دراج يدوبلا

 يف تنأو دحاو كددهت ولو .كتيامحل كب نوطيحي فوس ءادوسلا

 نوججدلا كتباصع دارفأ كب طيحي فوسلف ءارقفلا ركسعم _

 نوكت امدنع امأ ..ضمحلا تاجاجزو ريزانجلاو ةليقثلا يصعلاب

 ..تالاحلا عيمج يف برضُت تنأف طسولا يف

 بجعت تناكو ؛يتليمز (plas) بحأ تنك ةيلكلا مايأ يف

 هنأ ىرتو «يسالفاو يرقفب بجعت ال اهنكل يبابشو يتيويحب

 اهدي اًبلاط مدقتأ نأ ةحاقولا نم وندت يتلا ةقراخلا ةعاجشلا نم

 بعلأ نأ تررق اذكهو ..ليحتسم اذه نإ يل لاق يبأ .اهلهأ نم

 ءيدرلا رعشلا بتكأ اًمايأ ترهسو «هبلق مطحت يذلا ىتفلا رود

 نم يتدعم ينلؤت ..دوسألا ليقثلا ياشلا نم اًباوكأ برشأو اًدج

 .اهنع نوملكتي يتلا داؤفلا حورقو ىوجلا مالآ هذه بسحأف ياشلا
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 lll¿ سحنلا ينرطضاو فورظلا ينترطضا ةرم تاز

 ناكس نأ تظحالف :ةنيدملا فارطأ ىلع بعرم يناوشع يح يف
 يننقمري ءاسنلا ..ةدعوتم ةسرش ةرظن يل نورظني ءارقفلا يحلا

 ةفاسم ىلع نكل يفلخ نوضكري لافطألاو ؛ةيهاركو كش يف

 انه .داعتبالا نم مهعنمي لوضفلاو .ينم نوفئاخ مهنأل ةلوقعم

 امم رثكأ ..مزاللا نم رثكأ اًسرطغتم ol ودبأ ينئأ ىلإ تنطف
 لك ىلع ةرماغملا هذه نم توجن فيك فرعأ الو .هل نوحيرتسي

 .لاح

 ةديدش ءايحألا دحأ يف الجر لباقأ نأ يلع ناك عوبسأ دعب
 تدب ثيحب «ليدوم ثدحأ نم ةرخاف تارايس ..ءارثلاو يقرلا
 تظحال .كانه مهدحأ هاقلأ ةمامق قودنص ىلإ برقأ اهراوج يترايس
 كانه هاقلأ نم لك يل اهبوصي يتلا ةيئادعلاو ةشهدلا تارظن
 نم فرعيل نمألا سراح ينفقوتسا ةيانبلا كلت لوخد تدرأ امدنعو
 تفرعف سراحلا فلخ ةقالمعلا ةآرملا يف يسفنل ترظن .ليصفتلاب انأ

 ..مزاللا نم رثكأ اًريقفو اًبيرم بايثلا ثر ودبأ انأ ..ببسلا
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 كعسوب دعي مل ثيح ىطسولا نسلا .طسولا ركسعم يف انأ

 تارم ثالث اهلافطأ عفصت ىرخأ ةدحاو ديرت الو :مايهب رفظلا

Lea 

 (تايطع) جوزتت نل تنأ ..بح الب جاوزلا تررق ول ىتح

 WU نم تسيل يهف فطاوعلا ةراح ةليمجلا ةريقفلا ةاتفلا

 سنتلا بعلت يتلا ةللدلا ةيطارقتسرألا ةاتفلا (يجنإ) جوزتت نلو '

 ةقبطلا نم اًبورع جوزتت فوس ..ماع لك نيترم ابوروأل رفاستو

 ءايفارغجلا ملعم داوجلا دبع ناتسألا ةئبا (ماهلإ) يه ىطسولا

 رفظلا لباقم هعفد نم دبال ظهاب نمث كب طابترالا نأ نمؤت يهو

 ةليط مهعفصت لافطأ ةسمخل Ll ريصت نأل ةئطوت ..لافطأو تيبب

 ..مويلا

 يف ةصيوع ةلكشم طسولا يف ًالجر نوكت نأ ةلكشم ..معف

pleرورلا عيطتسأ نل يننكل .لوطأ لاقم ىلإ جاتحت «عامتجالا  

 ةباتك عيطتسأ نلو «يداعلا لجرلا لعفي امك ماركلا رم اهيلع
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 نأب حمسي ام يدل راص مث ..لالا عمج لواحأ يرمع تيضق

 ةنيدب ةأرما تراص دق اهتدجوف اهنع تثحب ..(مايه) دي بلطأ
 ةاتف تدجو انه ..مهعفص نع فكت ال لافطأ ةسمخ اهيدلو ةبعرم

 ةقيقرلا ةسمللا سفنو عابطلا سفن اهل ..اًمامت ةباشلا (مايه) هبشت

 مث «ليوط لمأت يف يل ترظن اهنكل اهل مدقتأ نأ تبلط .ةنيزحلا
 :تلاق

 دجوت ال ..ةرذعم نكل ءهب سأب ال يدام عضو يف تنأ"-
 يف تجوزت ول كنأ كل رطخي ملأ ..كسأر يف ءادوس ةدحاو ةرعش

 ”؟ينس يف ةنبا كدنع تناكل نيرشعلا نس

 :ينئحتمت تحار مث

 فرعت اذام ..؟(ينسح رمات) ل ةينغأ رخآ فرعت له“

 قيرفلل طسولا طخ ليكشت وه ام ..؟(فوسو جروج) نع

 “ ؟ويرباك يد ودرانويلل مليف رخآ وه ام ..؟يلهألا

Labقطنأ مل .. 
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 نيب طبضلاب طسولا يف يننأل ءاهنع ةصصختم ةيميداكأ ةسارد

 !يميداكألاو لهاجلا



 نأل ترخأت كنإ لمعلا يف كسيئرل تلق ول :بيغتلا نوناق

 نم اعراف ةرايسلا راطإ دجت فوسلف ءاوهلا نم غرف ةرايسلا راطإ

 .يلاتلا مويلا يف ًالعف ءاوهلا

 قدي سطغملا يف ءالاب كدسج رمغت امدنع :مامحلا نوناق

 .فتاهلا سرج

 ديرت ال صخش ءاقل ةصرف دادزت :ةقيصللا تاءاقللا نوناق

 !هعم دحأ كاري نأ ديرت ال صخش عم تنك املك هارت نأ

 اذه yl اًصخش عنقت نأ لواحت امدنع :ةجيتنلا نوناق

 .ديكأتلاب لمعي زاهجلا نإف لمعي نل زاهجلا

 هب رعشت يذلا كاكحلا ةوق :ةيويحلا اكيناكيملا نوناق

 .هشرهل كاكحلا عضول لوصولا ةبوعص عم بسانتي

 نع اًديعب مهدعاقم اوزجح نيذلا سانلا :امنيسلا نوناق

yallاًرخأتم نولصي .. 

 كبلطي ىتح ةوهقلا حدق مامأ سلجت نأ ام :ةوهقلا نوناق

 . ةوهقلا دربت ىتح يهتني نل لمع يف كسيئر
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PONEلواحي ملو ءانتايح مكحت ةيفخ ةضماغ  

 نم اهضعب تظحال كنكل ؛ةيانعب اهسردي وأ اهسيقي نأ طق دحأ

 WOU ..؟مامحلا يف تنأو الإ فتاهلا سرج قدي ال اذا ًالثم :لبق

 نويبرغلا ظحال دقو ..؟اهنونس ىلع الإ ةنيمثلا مالقألا طقست ال

 :اهضعب كل pal مويلاو ..اهوفصوو ةضماغلا دعاوقلا هذه

 يذلا لوئسملا ةفرغ يف رخافلا طاسبلا كمس :طاسبلا نوناق
 .اهيف طروتم تنأ يتلا ةلكشملا مجح ىلع لدي هلباقت

 يذلا روباطلا نإف روباطلا ريغت امدنع :روباطلا نوناق

 .هل تممضنا يذلا روباطلا نم عرسأ كرحتي فوس هتكرت

 نأ ليحتسلا نمف أطخ اًمقر بلطت امدنع :فتاهلا نوناق

 !لوغشم هنأ فشتكت

 حلصت تنأو محشلاب كادي خستت ام دعب :ةيكيناكيلا نوناق
 .كفنأ كح يف ةحساك ةبغرب رعشت ءائيش

 جرحدتت فوس ةشرولا يف طقست ةادأ ةيأ :ةشرولا نوئاق

 .هل لوصولا ليحتسي يذلا نكرلا ىلإ
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 يأ رشبلا زجنأ امل ةريخألا ةظحللا الول :ةظحللا نوناق

 .لمع

 كديفت نيذلا نوديحولا نولوئسلا :نيلوئسلا ةدعاق
 .سانلا نولباقي ال ًالعف مهتلباقم

 هيف فقوت اًناكم ةلوهسب تدجو ول :ةرايسلا فاقيإ نوناق

 .دعب اميف اهدجت نل تناف ؛كترايس

 ضرألا ىلع اهتعضو يتلا ةفيحصلا :ةفيحصلا نوناق

 Mad ةمهم رابخأ اهب ءالطلا طقاست عنمتلا

 !ىرخأ تارم يف ديزملاب كدعأو نيناوقلا ضعب هذه
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 ةلمعتسملا ةرايسلا نأ دحأ دقتعي ال :ةقاطلا ةدعاق

 .عئابلا ءانثتساب دوقولا كالهتسا يف ةيداصتقا

 .هلوقت ام كدالوأ عمسي الأ تدرأ ول :ةثداحملا روتسد

 .مالكلا مهل هجوت كنأب رهاطتف

 وه نيسمخلا نس غلبي نل ديحولا ءازعلا :ءازعلا نوناق
 .اًباش تومي نل هنأ هئانئمطا

 مل ام .ءانإ ربكأ غارفإ هنكمي بقث رغصأ :بوقثلا زغل
 ! اًروف ذئدنع دسني هنأل ًالصأ فيرصتلا وه هنم فدهلا نكي

 Y هنإف ةدلب يف دحاو plow لمعي امدنع :نيماحملا نوناق
 الب نالمعي امهنإف نايماحم دجاوت ول امنيب .هيفكي ام بسكي
 !فقوت

 راطقلا رخأت اًركبم ةطحملل تلصو ول :تاراطقلا نوئاق

 .راطقلا كتاف ًالجعتم تلصو ول امنيب
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 نوهدلاب عاتمتسالا نيب رايتخالا هيلع نإ ربص يف هل لوفا

 نيب عمجي نأ نكمي ال ..هبلق لاح نم ىوكشلاب عاتمتسالا وأ
 ..ثلاث لح دجوي ال ..ميلس بلق وأ ذيذل نهد ..اًدبآ نيينسحلا

 ىلع هنيعب اقبمع اقيهش ذخأيو دهنتيو هللا رفغتسيف

 :لوقيو ءربصلا

 تمهف له .اًدج ةئيس لاح يف ةيجاتلا ينييارش نكل"-

 *..؟اًريخأ

 نأ لضفألا نم نإو ءاءوس دادزي نل كعضو نأ دصقت له“

 "؟ةياهنلا يه هذه تماد ام ءيش لكب عتمتست

 :ظيغ يف ضرألا ىلع قصبيف

 نأ بجيو فقثم لجر تنأ ..كلأف الو هللا لأف يخأ اي"-

 الب ةرشابم دبزلا لكآ يننإ لب ..نوهدلا بحأ انأ ..كتاملك يقتنت

 ”..رمحألا محللا حئارش تقمأو ءزبخ

palنذإ نهدلاب ..* 
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AY,امبر وأ مالسلاو ربصلاب اًعابطنا يطعت يحمالم نأ 9  

 قطنم نم « فقوت الب يبيذعتب اًعيمج سانلا يرغي امم ءةهالبلا

 ..ام اًضخش اوبذعي نأ دبال مهنإ

 نوهدلا لكأ ىوهي هنإ يل لوقي يذلا لجرلا كلذ كانه

 نألو اًدج ضيرم هبلق نأل اهنع عانتمالاب هاصوأ بيبطلا نإ مغرب

 ةمكح يف هل لوقأ .دبزلا نم بيبانأ ىلإ تلوحت ةيجاتلا هنيبارش

 وهو سامح يف لوقيف ..نوهدلا لكأ نع عنتمي نأ لضفألا نم هنإ

 :يهجو يف هباعل رثني

oolةدودسم ةيجاتلا ينييارش ..كل تلق ام مهفت ال  

 ”يلتق ىلع كشوم لوريتسلوكلا اذه ..اًمامت

 * ..بيبطلا رظن ةهجو دكؤي اذه"

 هذه ..نوهدلا بحأ انأ ..يل يغصت ال كنأ دكؤي لب"

 .ةدودسم ةيجاتلا ينييارش نأ يه ىرخألا ةطقنلاو ..ةطقن
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 نلعأو ربكألا ردنكسإلا رهظ مث ..لكألا هكراشأ نأ يلع ضرعو

 قوري ال اذه ..تيبابنلاب ارافيج عم زرابتي bys يتمع بحي هنأ

 ..ظيفحلا دبع ديس عبط فرعت تنأ ..ظيفحلا دبع ديسل اًمبط

 ”..قلطناو ةماعنلا بكر اذهل

 عم ؛يهجو ىلع مامتها ةماستبا مسرأ انأو هل عمتسأ اًمبط

 :دیدرت

 "م مإ م ما م ما

 دبع ديس نع اًئيش ركذأ ال يننأ هربخأ نأ عيطتسأ ال اًمبطو

 ..بضغي امدنع ماعنلا بكري هلعجت يتلا هعابط الو ظيفحلا

 لوقيل ءاًدج لوغشم انأو اًيفتاه يب لصتي دحاو موي دعب

 :لوغذ يف يل

 يننأ سمأ تملح ..ربقلا نم ينيداني يبأ نأ يل ودبي"

 دقف يبيبح اي لكألا نع فك :يل لوقي وهو ءايلوصافلا هعم لكآ

 فرعت تنأو ؛ظيفحلا دبع ديس رهظ انه ..كدعوم نع ترخأت
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 دعب مهفت ملو ةلماك ةعاس تعضأ كنأ فشتكت ةياهنلا يف

 ..ديري ام

 املح يل يكحي نأ ىلع رصي يذلا اذه يقيدص ًالثم ذخ
 :اًبيرقت فصنو ةعاس ىدم ىلع هيكحي ..هآر

 ءيلم ناتسب يف يشمن ظيفحلا دبع ديسو انأ تنك“

 اوث سبلي وهو نيحانجب ءامسلا نم يبأ طبه مث ..راهزألاب

 اًمنتمم تاردخم نمدم ناك يبأ نأ فرمت تنأ ..ضيبأ يف ضيبأ

 ةكرشلا لاومأ سلتخيو ءاسنلاب Wyo ةينيدلا رئاعشلا ءادأ نع

 هاوثم نأو سفنلا يقن هنأب Logo تنك ينكل ءاهيف لمعي يتلا

 لكأل يناعدو ءامسلا نم يبأ لزن ..ءيش لك مغرب ةنجلا

 مث .اهبحي ناك وهف تاذلاب ايلوصافلا ركذي نأ بيرغ ..ايلوصافلا

 ..ريهشلا رئاثلا ارافيج ..ارافيج عم يشمت يهو يتمع ترهظ
 ايلوصافلاب اًثولم - يبأ Y ارافيج مف - همف ناك ..هفرعت تنأ
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 نم ةمحرلا ..فصنو ةعاس اهتدم ةديدج ملح ةلصو أدبتو

 ةجالثلا ..دوعت مث ًالصاف مدقت ةيئاضفلا تاونقلا ..كلضف

 اذه يبحاص نكل ..رخآل تقو نم اهروتوم حيرتسي ةيبرهكلا

5-2-5 

 فده نود اوطرفي الف يب اوقفرتي نأ عيمجلا نم وجرأ

 مل نإف «ناسللاب ىمسملا قلزلا يرطلا وضعلا اذه مادختسا يف

 ديس وأ نهد وأ ايلوصاف اهيف سيل عيضاوم يل اوكحيلف اوعيطتسي

 !ظيفحلا دبع

 نم توحصو ..اًروف ةسلجلا يهنن نأ يبأ ينم بلط اذهل ..هعابط

 ..اًملح اذه نوكي نأ ليحتسم ..يتفش ىلع ايلوصافلا قاذمو مونلا

 ” ..اًملح سيل اذه

 1978 ماعلا ذنم ملحلا اذه يل ىكح ةرم مك ركذأ ال

 ىلع ؤرجأ ال طق هيبأ ءادن بلي ملو فسألل تمي مل اذه مغربو

 نأ لوح ديورف يأرب عنتقم يننإ الو اذه ييأرب هحراصأ نأ

 ..رثكأ ال ةتوبكلا اهتابغرو حورلا تالضف جرخي مداع مالحألا

 ..ايلوصافلا لكأ ىنمتي Sad هنأل ملحلا يف ايلوصافلا لكأي وه امبر
 نمك اًناويح سيل هنإ ناسنإ لك داقتعا نم عبني همالك نكل

 لاصتالاو ةيفافشلاو ءاقنلا نم ةيلاع ةجردب عتمتي هنإو .هلوح
 ..ريثألاب

Gaye) ركذت له ..رخآ ملح نم برغأب اذه oad” 

 مث (ةزع) مث (ةلاه) مث (فافع) تجوزت اهدعب ..؟ىلوألا يتجوز
 ..اهتيأر سمأ ..يرطاخ يف تلظ ةورم نكل ..(ةيماس) مث (ةيدان)

“gil al 
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 تعضوو ةليدج ةايحلا نأل راحتنالا مدعب اهتحصن

 وحن قيرطلا قشأ انأ ..فخسلا اذهل يدنع تقو ال ..ةعامسلا

 .يبدألا دجملا

 وهو يل لاقو اًروعذم ناك ..(ناميلس) يراج تلباق جردلا ىلع

 بيرغلاو ,قرس هيئج نويلم عبر ..!تقرس ةنازخلا“ :هيدخ مطلي

 ”؟كلذ لعف فيك ..ةذفانلا الو ةقشلا باب حتفي مل قراسلا نأ

 ..يدل تقو الف ةطرشلا بلطي نأب هتحصن

 نم تعمس امدنع «كرحملا ريدأ تدكو يترايس تبكر

 لمحي يذلاو رهظلا سرش باشلا كلذ بثو اهتحت نمو ..خرصي

 جوف امدنع ad عطقي نأ ديري ناك هنأ ودبي ..هدي يف (ةسنب)

 ؟ببسلا امو ..؟لمارفلا فلتي ..ةرايسلا بكرأ يب

 هب سأب ال ردق عم اًعينش اًماحز تلباق لمعلل قيرطلا يف

 :هلأسأ نأ نود نيعكستملا دحأ لاق .رعذلا نم

 ..هوأر نوريثكلا ..ناديملا طسو يف طبهي داك رئاط قبط”-
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 يتلا ةياورلا ..ىمظعلا يتياور بتكأ نأ تررق موی |
 لبون ةزئاج فقوتت امبر .مداقلا ماعلل لبون ةزئاج يل نمضتس
 ةورذ الو يرشبلا عادبإلا ةورذ هذه نأ دجتس ةنجللا نأل اًيئاهن
 ..اهدعب

 تحرو Ngo» فلأ ينفلك ًالودحم رتويبمك زاهج تعتبا
 نأ بجي ..ىمظعلا ماهلإلا ةظحل راظتناب ناكم لك يف هب يشمأ
 ىحوتسا (فوكيشت) ..ةايحلا ينمهلت فوس ..ةايحلا بقارأ

 حخارصلاب علوم ديرب بتكم ريدم نم اًدج ةمهم ةيصخش
 نع أرق امدنع بورغلا ةحاو بتك (رهاط ءاهب) ..بابسلاو
 call نأ بجي .(يبارع) رصع يف ينوعرف دبعم ريمدت ةثداح
 ..اًديج ينيع

 توصب لوقتل (مايه) يب تلصتا لوزنلل بهأتأ انأ امنيب
 يجوز ينباصأ دقل ..زديإلاب تبصأ يننأ تفرع" :حوحبم
 pu نآلا رحتنأ فوس ..ينئوخي هنأ نآلا فرعأ ..ىودعلاب

Boلودانابلا نم صرق . + 
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 ينإ لاق نم ..قالطلا لبق ينيربخت نأ كيلع ناك“

 ”؟كبحأ

gir؟ينبحت ال تنأ ” 

 ةذفانلا نم تبثو ول ..بتكلا ترداغو ءاكبلا يف ترجفناو

 ..ًالعف يلاعلا راحتنالا موي اذه ناكل

 لاجرلا نم ةعومجم ةكرشلا ىلع مجه ةطرشلا ليحر دعب

 نأ فارصلا نم اوبلطو نومثلم كلذك مهو ةيلآ قدانبب نيحلسلا

 ةطرشلا بلطي نأ نيفظولا دحأ لواح.لاملاب ةبيقح مهل ألمي

 ذخأ ىلإ صوصللا رطضا اذهل :ةذفانلا تحت ةنيرسلا تودو

 اهولتقي نأ وجرأ نكل رحتنت مل اهنأ ليمج ..مهعم ةنيهر (ءايل)
 ..حيرتستلا

 نأ ديرأ ..ءودهلا ضعب ديرأ ..مكوجرأ ءودهلا ضعب

 ..يتصق فلؤأ

 لوتقم لجر حبش نأ يل دكؤي . ..خرصيل لخدي ةكرشلاب لماع

 تلعتشا دقو lla Sule ناك لجرلا اذه نأ ودبي . .خبطلا يف رهظي
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 ”..ةسوله اهنأب روعشلا نيبو يقيقح هنأب روعشلا

 :رخآ لجر لاق انه

 زاغب مهدحأ ىقلأ له ..؟اهببس امف ةسوله تناك ولو”

 ”؟انيلع نيعم

 مالك ..؟رئاط قبط ..فخسلا اذهل gate تقو ال ةحارصب
 ..ةيقوسلا ديدش

 لك يف ةطرش لاجرو ءاضوض تدجو ةكرشلا تلخد امدنع

 فشكنا امدنعو الام سلتخا تاباسحلا ريدم نإ يل اولاق ..ناكم
 ..صاصرلاب هسأر رجفو هسفن ىلع بتكملا قلغأ هرمأ

 يذلا مويلا ..؟مويلا عقت نأ ىلع رومألا هذه رصت اذا

 ؟اًميظع اًبيدأ نوكأ نأ هيف تررق

 ينبحت اهنإ لوقت ..لمعلا يف يتقيدص (ءايل) ينم مدقتت

 اهنكل كلذك يهو جوزتم انأ ..اهجوزتأ نأ ديرتو نونجب
 ..يل ةيناث ةجوز نوكت نأ ديرتو اهجوز نم قالطلا ىلع تلصح

 :رعذ يف اهل تلق
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 ةفرغ وحن اًضهان بءاثتأ انأو اهل تلقو زاهجلا تقلغأو

 :مونلا

IE bayىمظعلا ةياورلا كلت بتكأف ينمهلي ام دجأ .. 

 “1 يقيقح نانف ..يتزيزع اي نائف نم ةجوزتم كنأ يفرعت نأ بجي

 لك خبطلا يف رهظي ةظحللا كلت ذنم ..برهلا عطتسي ملف نارينلا هيف
 ..ديدجلا لماعلا قرحو دقوملا لاعشإ لواحي هنأ ديدجلا ..ةليل

 ناكلا ترداغو رتويبمكلا تقلغأف يب ضاف ةرلا هذه

 ..اللستم

 يف فقي رئاطلا قبطلا كلذ نأ يل ليخ تيبلل يقيرط يف
 ساأرلا ىلع نايئاوه اهل نوللا ءارضخ تانئاكو ءالعف ناديللا
 ..رزيللا قدانبب حولت يهو سانلا بطاختل هنم جرخت

 ..ءارهلا اذهل يدنع تقو ال
 ةشاشلا يف قدحأ يندجتل بتكملا يتجوز تلخد ءاسلا يف

 اهل تلقف مهف مدع يف يل ترظن ..رتويبمكلا زاهجل ةيلاخلا
 :نهاو توصب

 رظنأو يلوح ثحبأ ..ةديدجلا يتياورل ماهلإ نع ثحبأ"-
 يتلا ةبيترلا ةايحلا هذه يف ماهلإ يأ دجأ ال فسألل ينكل ءاًديج
 ريثم ءيش ..ريثم ءيش يمامأ ثدح ول ..ءيش اهيف ثدحي ال
 ”..لالشلاك يماهلإ قفدتل دحاو
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 :باكرلا ةداهش بلطي حاص مث

Yمكنم لك لقيلف ..؟لفط اذه له ..نوملسم اي هللا قلخ  
 *..ةديسلا لماجي الو هريمض هيلمي ام

 وأ ةدقان نويعب يننوصحفي باكرلا عيمج حار اذكه
 ةرخاس وأ ةهراك ..قدصم ريغ هسأر زهي حار نم مهنمو

 :تاحيصلا تلاعتو

Lis"لافطأ !” 

 *! عه عه ..؟لفط اذه"

 سلفي نل اذه ةركذتلا فصن ..يخأ اي ًالفط هربتعقلف“
 ”..ةموكحلا

 رمألا هبشي ..هيف شيعأ يذلا سوباكلا اذه قدصأ ال انأو

 نمث عفدت نأ يمأ ىلع تينمت ..محدزم عراش GLE فقت نأ
 ركاذتلا لك نمث كل عفدأس .كريسلا اذه يهنتو نيتركذتلا

 ىلع لصحأ نأ درجمب يتايح ةليط يل اهتعفد يتلا ةلماكلا

 . ةتباث ةفيظو
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 ..ينس نم ربكأ ودبأو ةنادبلا ديدش تنك يتلوفط (يک
 نمث ذخأيل لصحملا ءاجو يمأ عم ةلفاحلا بكرأ تنك a ركذأ
 ..ًالفط تلز ام يننأل اًمصنو ةركذت يمأ هنم تبلط انه .ركاذتلا

 igh اذه فرع نم ةقيرطب اكحاض لاق مث «هءارش يوني اًروث صحفي هنأك لفسأل ىلعأ نم يل رظني لصحملا حار
ble 

 ىلإ جاتحي al ..ًالفط اذه نوكي نأ نكمي ال ..يتديس"-
 ”ةلماك ةركذت

 :دانع يف يمأ ترصأ امنيب

 "ةأجف ىمعلاب تبصأ كنأ دبال ..لفط وه لب”-

 :لجرلا توص عفترا
 هنزو نإ ..ناصقن الو ةدايز الب لماك روث اذه ..يتديس-

 هنأي يعانقإ نيديرت تنأو يلوط نم بيرق هلوطو «ينزو وه
 "۱ ريغص توكتك
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 نم تنرتنإلا عقاوم دحأ يف ةرم تاذ تدجو يننأ ركذأ

 باتكلا pal نم ينربتعي هنأ ةجرد ىلإ Lay ينحدتمي
 يف ىقمحلا يقليل برغلا ينفرعي نأ ضرتفملا نم هنأو «برعلا

 ليمإو يوتسلوتو اكفاكو ياوجنميه بتك نم مهيدل امب ةمامقلا

 «ريبولفو موم تسرموسو سوريموهو سيوج سميجو الوز
 ..اهناكم يبتك اوعضيل

 نع دعبي مالكلا اذه نأل ًالوأ ,رورس يأب رعشأ مل اًمبط

 ينئألو «يجراخلا ءاضفلا يف سروطنقلا ةبكوك نع اندعب ةقيقحلا
 ..طبضلاب ثدحيس ام فرعأ

 اًئماص يبتكم يف تسلج ينعأ ..ةلفاحلا يف تسلج اذكه

 ..تنرتنإلا ةكبش ىلع يسأر ىلع لاهنت يتلا مئاتشلا أرقأ انأو

 فرعي ال يذلا اذه ..؟هفاتلا اذه نم ..؟لحضلا بتاكلا اذه نم

 ًالالمإ رثكألاو ىبغألا هنإ ..ةكسامتم ةدحاو ةلمج بتكي فيك

 سمحتم صخش فلأ عقوملا لخد اًبيرقت ..ءاعداو ةلاحض رثكألاو

 يننأ ةجردل «لحري مث ميركلا يصخش يف بابسلا تارابع بتكيل

 ..ناصقن الو ةدايز الب لماك روث اذه :مهدحأ لوقي نأ تعقوت
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 اهكسمت ينعفد دقو ..عدخُت الأ ىلع ةرصم تناك يمأ نكل

 كلذ ذنم ..يسأر ىلع مئاتشلا نم ًاليس ىقلتأ نأ ىلإ اذه أدبلاب
 نأ ًالواحم لظلا يف فقتو alo لظت نأ نكمي كنأ تملعت نيحلا
 ..بابسلا كيلع لاهني اذه مغربو «غارفلا نم زيح لقا لتحت

 روتاكيراك ماسر لامعأ شقانت يتلا تاودنلا ىدحإ يف
 ناك .قلخلا قيض اًروجع روتاكيراك نانف اوفاضتسا cuela باش

 :وه زوجعلا ماسرلل روضحلا ههجو لاؤس لوأ

 روتاكيراكلل ةبسنلاب باشلا نانفلا اذه لثمي مك كيأر يف“
 ”؟يبرعلا

 :اًحراص لجرلا رجفنا دقل ..ثدحيس ام روفلا ىلع تفرع

 هنإ ..!ةئاملا يف رفص ىوس لثمي ال هنإ ..!ةئاملا يف رفص”-

 ”قالطإلا ىلع ءيش ال

 وهف .نينذألا رمحم اًجرحم سلجي دعاولا باشلا نانفلاو

 ..عاد الب ناي هسفن دجو ةأجفو ايش عدي ملو ءيش يأ لعفي مل
 بابسلا يدجتست يتلا ةلئسألا نم فيخسلا لاؤسلا اذه نإ

 ..ءادجتسا
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 زتهي حارو هانيع تعمتلاف «يل قيدصل ةصقلا هذه تيكح
 يل ميدل اذه بتك نم وه هنأب يل فرتعا مث «موتكم كحضب

polyراعتسم .. 

 ةيسكع تناك ةجيتنلا نكل كلماجأ نأ تدب هرأ دقل"-
 « ..اًمامت

 الب لكاشلا كسأر ىلع بلجي يذلا صخشلل جذومن اذه
 .كل بئذ

 ىلع مئاتشلا لاهنت يك ىلثملا ةقيرطلا تفرع اذكه
 عم مهحدتما ..فنعب مهحدتما ..ةرارحب مهحدتما ..كموصخ

 متي فيك بقارو كدعقم يف خرتسا مث ..ةغلابملا نم ريثكلا
 ..اًبرإ مهتيزمت

 هنأ نم ًالوأ اودكأت مئاتشلا يل اوهجوت نأ لبق ..ينوقدص
 ءبرحلا نع تدعتباو Gale تللظ دقل ..هلك اذه يف يل بنذ ال
 !انأ ثيح يل تءاج برحلا نكل
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 .تاميلعتلا أرقا رخآ ءيش لك لشفي امدنع -

 يقلي رخآ الجر فرعي «لشفلا دنع مستبي يذلا لجرلا -
 .هيلع موللاب

 .دبزلاب هتنهد يذلا بئاجلا ىلع ةريطشلا طقست نأ دبال -

 .ةداجسلا نمث عم اًيدرط بسانتي اذهو

 ,تلعف امهمو هل تعقوت امم رثكأ by قرغتسي رمألا -

 .اًمئاشتم نوكت نأ ظحلا ءوس نم -

 [Sap مامحلا يف وهو ءيقي ال لفطلا :ارول نوناق -

 جاجزلا نم رخآلا بئاجلا ىلع ةراذقلا :ذفاونلا نوناق -

16d 

 ..عم بسانتت مهم ءيش نايسن ةصرف :ةركاذلا نوناق -

ee 

 .ًالصأ ةطخ دجوت الف ءةطخلا بسح رمألا رسي ملول -
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 روم نيناوق) مسا اهيلع نوقلطي برغلا يف .انتايح كرحت يتلا ةيفخلا ةيئايزيفلا نيناوقلا كلت نم ديزم 2
 نكمي ام لک :هنأب يضقي كانه سدنهم هقلطأ نوناق اهردصمو
 day نوناق كانهو .اذه نم أوسأ ةقيقحلا نأ ىنعمب (Buren ناك ae ناب يضقي مهم ليدعت كانه .”!لشفي فوس لشفي ذأ
 :نيناوقلا تلاوت تقولا كلذ ذنم .”!اًعينش اًيونل les يوحي نأ دبال هتبتك ام نإف ام باتكل ريرحتلا وأ ةيوغللا ةقدلا دقتنت تبتك ول" :لوقي يذلا رشنلاب صاخلا

 اطخلا ظحلت مل تنأف «مارپ ام ىلع ءيش لك راس ول -
 .طخلا لوط ىلع مهدض هنإ .طقف ءاملعلاب لابم ريغ سيل نوكلا -
 .مزاللا نم رصقأ وه نيعم لوط بسح هعطقت كلس يأ -
 يذلا ررضلا عم اًيدرط بسانقي hs ثودح لامتحا -

 .أطخلا اذه هببسيس
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 .ضاحرملا يف طقسي نأ دبال مامحلا يف عقي ءيش لك -

 .ةيناث اًدبأ هدجت نل «نيمأ ناكم يف هعضت ءيش يأ -

 ال ةيبغلا راكفألاو ءاّدبأ اهركذتن ال ةميظعلا راكفألا -

 .اًدبأ اهاسنن

 نم جوز لك نم ةدحاو ةدرف الإ علتبت ال ةلاسغلا -

 .براوجلا

 !مداق راطق قفنلا ةياهن يف ءوضلا -

 .عراشلا نم ىرخألا ةيحانلا يف اًمئاد تاباطخلا قودنص -

 !اًميظنت لضفأ اهنأل اًمئاد حبرت ىضوفلا -

 .تلواح كنأ ىلع Wal ةيأ نم صلخت son ملول -

 .ةدعاقلا هذه ادع ام ذاوش ةدعاق لكل -

 موقي al روباط يف ةرشابم كقبسي يذلا لجرلا -
 .ةنكمم تاءارجإ دقعأب

 !ءيش يف كدعاسي نل يفروم نيناوقب كتفرعم -
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 gel دغلاف ..مستبا -

 .اهتميق بسح فلتت ءايشألا -

 ىقمحلا نأل deal¿ نم كلمع يمحت نأ نكمي ال -
 .ةرقابع

 !ةديدج لكاشم قلخي لح لك -
 ربكأ هيف ببسي يذلا ناكلا يف عقي عقي يذلا ءيشلا -

 ناكم لك يف هنع تثحب يذلا ءيشلل ًاليدب عاتبت ام دعب -
 .يلصألا ءيشلا رهظي .هدجت ملو

 اهدجت فوس ةردانلا ةعلسلا كلت ءارش درجمب -
 .صخرأو ناكم لك يف ةضورعم

 فوسلو .هلامعتسا نيهوتعلا ىتح عيطتسي Cad ممص -

 .نيهوتعملا ىوس هلمعتسي ال

 وأ يقالخأ ريغ وأ ينوناق ريغ ةايحلا يف عتمم ءيش لك -
 .ةنمسلا ببسي
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 ال ..قالطإلا ىلع دحأب قثت ال ..نيرخآلا نم يعيبط ريغ اًفوخ

 :تلاقف ءاهفوخ ببس مهفأ نأ اًريثك تلواح دقو .ببسلا فرعأ

 كباصأل كتيب ناونع فرعيو كقحالي نم كانه ناك ول"
 ”يلثم رعذلا

 ”؟ ناطيشلا اذه نم”
 نع اهل اوكح ناريجلا ..وه نم فرعت ال اهنإ تلاق

 ةرشع ةيداحلا يف - اليل اهعراش يف يشمي رظنملا فيخم صخش
 ادب دقو اهتذفانل رظنيو ؛ةبعرم اثاوصأ ردصي وهو - اًبيرقت
 ..شحوتلا هيلع

 "9 دغولا اذه ودبي فيك"-

 ..بايثلا ثر..ريزنخلاك نيدب «ةراظن عضي هنإ نولوقي
 فرعأ ال ..ملظم قاقز يف هلباقت نأ ىنمتت ال صخش وه راصتخاب
 ..مورفم محل ىلإ هلوحأ فوس اهمويو هدجأس ينكل وه نم

 يه ..اهتارضاحم سارك قرس نم كانه نإ يل تلاق
 ةلكشلا ..اًرثأ هل دجت مل تداع املف تارضاحملا ةعاق يف هتيسن
 نذإ ..ةمهم تامولعم ..اهنع تامولعم يوحي ساركلا اذه نأ

 ..فيخم اذه ..؟ ياوس اهتارضاحم OLAS قرسي نم كانه
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 مه ال نيذلا ريمضلا يمودعم داغوألا ءالؤه لمحتأ ال

 نم كعد .نهب شرحتلاو تائيربلا تايتفلا ةقياضم ىوس مهل
 نم تقولا كلذ يف se تنك يننأ ينعأ ..قشاع يننأ
 اهتوص عامس رظتنأو فتاهلا ةعامس عفرأ تنك ..تانينامثلا
 ةقوج نأ ًاليختم ينيع ضمغأو يشتنأ ..ملكتلا نع لأست قيقرلا
 يف جرخأ ءاسم ةرشع ةيداحلا يفو .يدحو يل فزعت ةكئالملا نم
 اهصاصخ نم ءوضلاو ةقلغملا اهتذفانل رظنأ ..اهتيبب رمأو مالظلا
 .“هيف نيشيعت يذلا عراشلا يف انأ“ :ينغأ ..كانه اهليختأو

 نيرخآلا نع اهبح يرادأ تنكو ءةيلكلا يف يتليمز تناك

 هتذخأ ..ةرم تاذ اهتارضاحم سارک تدجو اذهل aio زيزع رسک
Ueاهل هديعاس  aهش نيمأ انأ مك كردت فوسلو  

 Cab دامتأ مل ينكل ..نيقيدص انرصو اهعم تملكت اًريخأ

 لمحت اهنأ تظحال .يعم ةيئاقلت لظت ىتح يفطاوع نع نلعأ ملو
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 يليللا لاصتالا نع فك اهقحالي نم نإ يتبيبح يل تلاق

 نع اهمالك ينركذ ..اًريثك اذه ينرس ..ةتماصلا تالاكلاو

 ..لطع نع غلبأل لاصتالا ةكرش ىلع رورملا يلع نأب فتاهلا

 ..ياوكش عامسب متهي دحأ الو عيباسأ ةثالث ذنم لطعم فتاهلا

 اهنأ تفرعو ءاهبحأ يننإ هيف تفرع يذلا مويلا ءاج

 ..يل ليمت

 :فجترت يهو يل تلاق

 ةديعس ينئإف اهب تررم يتلا ةبعرملا ةرتفلا كلت مغرب"

 ”ينيمحتل اًمئاد كانه تنك كنأل

 :لوقأ ام ينعأ انأو اهل تلق

 فرعأ ينكل ؛هلكش الو كدده يذلا كلذ مسا فرعأ ال“

 ةحرشلا يف تيبيس ناك ..هقلأ مل يننأل ظحلا ديعس هنأ اًنيقي

 ”..ائأ قئشأ امنيب

15 

 اهيف عمست ال يتلا تالاكلا كلت يهف ىربكلا ةثراكلا امأ

Gyeبناجلا نم فيخم ثاهل توص ءيجيف ةعامسلا عفرت  
 ..يسفن ضيرم هنأ دبال ..رخآلا

 ..بقاعُي نأ بجي لوبخلا اذه ..نونجلا يب دبتسا

 رظتنأ  مزاللا نم لوطأ Uy اهعراش يف فقأ تحر اذكه
 ..ههجو اهب مطحأ ةليقث Las لمحأ انأو نيدبلا دغولا اذه مودق

 نأ نع يكحت اهنأ يلوهذ راثأ نكل .هظح نسحل رهظي مل
 ىشخي اهابأ oly ءاًحلسم راص هنإ لوقت ..فقوتت مل هتارايز
 ..ةطرشلا بلطي نأ ررق هنكل هل لوزنلا

 راصو clare اهتايح تراص ..فقوت الب راهنت تناك
 ..خرصت اهلعجب ًاليفك اهراوج رجش ةقرو ةيأ فيفح توص
 ..ةرسح يوزأ انأو (le يوزت تناك

 برق مالظلا يف فقت ةطرشلا ةرايس تيأر يلاتلا مويلا يف

 ..اهارجم ذخأت نأ ةلادعلل كرات تدعتباو ءاذه ينرسف اهتيب
 ..ءايقشألا عم لماعتلا ىلع ينم ردقأ ةطرشلا
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 اهيدلو «تيترخلاك ةنيدب تراصو تجوزت دق يه مويلا
 سارك نكل « تجوزت انأو «تقولا ةليط مهعفصت لافطأ ةعبرأ

 نأ BT ركذتأ يدي يف هكسما امدنع ..يعم لاز ام اهتارضاحم
 ءاهتارضاحم تاسارك نم رخآ ساركب ظفتحي ام ًالوبخم كانه
 ؟ وه نيأ ..؟ وه نم :لءاستأو ..يمد يلغي اهدنع
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 خرصيو رصع لك انتفرش تحت فقي ناك رخآ عئاب

Mills)ةباغلا يف اتيش هتبيبح يداني نازرط هنأك (!هوووووووآ . 
 يبأ حرتقاو «دحأ فرعي ملف هعيبي امع يترسأ دارفأ لك تلأس دقو

 عيبب هنا يمأ تحرتقا امنيب ءةمامق سايكأ عيبي لجرلا نأ
 Las ءاطغلا اهل فشكف ةلفط هنم تند ديعس موي تاذ يف ..قناشم
 نع كلضف نم لأست ال نكل (تروجويلا) يدابزلا عيبي ناك ..هعيبي

 مهأ ةحيصلا نأ ودبي ..(!هوووووووأ (Mil لاب يدابزلا ةقالع
 :تاربنلا حضاو توصب حيصي نأ ةناهإ اهربتعيو عيبلا نم هدنع

 !(يدابز)

 يرتشت ال كلعجت يتلا ةياعدلا نع لوألا يسرد اذه ناك

 .نويزفلتلا تانالعإ عم حضوأ لكشب اذه فشتكأ تأدب مث ..ائيش

 ,ةيويحلاب ةئيلم ةيبابش ودبت نأ ىلع صرحت تانالعإ كانه

 امم افرح مهفت ال ىتح تاقلطلاك تاملكبو ةعرسب باشلا ملكتيف

 ءرملا نأل نالعإلا ةيجولوكيس نم اًءزج اذه ناك امبر .هنع ملكتي

 لعجل ءاود وه له ..باشلا اذه هنع نلعي ام فرعيل ًالوضف نجي

 ..؟اقلز ناسللا لعجي ناهدلا نم عون وه pl ..؟موهفم ريغ مالكلا
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 نوداني نيذلا ةعابلا كئلوأ ينونج ريثي ناك يتاوفط ايک
 نأ ليحتسلا نم ريصيف «ةمغنم ةيفرح ةقيرطب مهتعاضب ىلع
 رمسألا ليحنلا لجرلا كلذ كانه ناك ًالثم .نولوقي امم افرح يعت

 جود ”Less :هتريقع ىلعأب يدانيو يتسردم راوج فقي يذلا
 امبر ..ههنك فرعت نأ نكمي ال ىطغم ءيشف هتعاضب امأ ."جود

 برحلا نم تابابد ماغلأ وأ ةيلقم نيباعث وأ ةرمحم عدافض وه
 ىلع ؤرجأ ال يننأ ةصاخ ينبلغي لوضفلا لظ .ةيئاثلا ةيلاعلا

 طق هنم يرتشي نم يتايح يف رأ ملو «عيبي امع هلاؤسل بارتقالا
 ..عيبي ام نوفرعي ال لافطألا لك نأ ودبيف

 ..ءاطغلا فشكيو برتقي نأ ىلع اندحأ ؤرج ةياهنلا يف

 جود اهيش) ةرابعو ..ىولحلا نم اًمون عيبي هنأ فشتكا اهدنع
 ثيحب ةيولمو ةطوطممو ةمغنم (قدنب اهيف) ىوس تسيل (جود

 ..لوقت ام فرعت نأ ليحتسلا نم راص
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 ةثراكلا هذه تثدحأ كنأ رسفت نأ بعصلا نم ناكل توجن

 ..اهنع اونلعأ يتلا ةعلسلا ام فرعتلا

 روشحم تنأ ..فلتخي رمألاف ماحزلاو ةنيدلا طسو يف امأ

 ةداعسلاب كدعت ةديعب ةمهبم ةتفال كانهو تارايسلا تاثم طسو

 تنك اذإف ..أرقتل قيرطلا نع كينيع عفرت نأ نكمي ال ..ةيدبألا

Uliفتاه مقر تدجول هنع نونلعي ام فرعت نأ تعطتساو  

 ..هنودت وأ هركذتت نأ نكمي ال ..ًاليوط

 فقت نأ كيلع نأ تفشتكال الجار ناكملا تاذل تبهذ ول

 امنيب ..ةياهنلا اهنأ اذه ىنعمو «ةتفاللا أرقتل تارايسلا طسو

 تأدب ىتح ..قالطإلا ىلع ةءورقم ريغ يهف اهتحت فقت امدنع

 ةتفالل ةعيرس ةروص طقتلأل ةيمقر اريماك ذخآ نأ يف ايدج ركفأ

 بكري نمم بلطا نأ وه لهسأ لح كانه ..دعب اميف اهللحأ

 ةقرو ىلع مقرلا نودي نأ يتجوز وأ يقيدص ناك ءاوس يراوج -
 :ديدش مهف هطبب ةباصم اهنأ وأ هنأ فشتكت كنكل ةعرسب

ad؟ةتفال ” 

 هذهب ةزهاجلا سبالملل (نوتينب) ةكرش ترهتشا
 ناولأب كل مدقت ةراتف ءًالدج تراثأ يتلا ةبيجعلا تانالعإلا
 مدقت ةراتو ءقزملا هدسج شرقلا كمس مهتلي ًالجر ةزاتمم

 عيضر ةروص ةراتو .نوكابلا ةرسألا دارفأ هب طيحي اًرضتحم
 نم ةدحتملا ناولألا“ :لوقت ةريغص ةرابع عم ..مدلاب ثولم

 نكل ةققدم ةيسفن ةساردل عضخ عوضولا نأ دبال .”نوتينب

 الو ًاليمج نوكي نأ بجي نالعإلا نأ يتامولعم ..مهفأ ال ةحارصب
 لاح لك ىلع ..دبألل ركذتتل سأرلا ىلع ةقرطلاب ةبرض نوكي
 ..بايث نع نونلعي مهنأ فرعت تنأ

 عم هتورذ ةعلسلا عاقبت ال كلعجي يذلا نالعإلا نف غلبي
 ةعرس ثيح عيرسلا قيرطلا ىلع .قيرطلا ىلع ةينالعإلا تاتفاللا
 يتلا ةأرملا كلت ديعب نم ىرت رتموليك ةئم نع لقت ال كترايس
 يتلا ةعلسلا مسا ىرتف رثكأ برتقت ..؟اذال ..اضر يف كحضت
 تقو الو ..اًدج ريغص طخب ةبوتكم اهنكل دحلا اذهل اهتدعسأ
 تاطبأ ول ..كتعرس سفنب ريست كفلخ يتلا ةرايسلا نأل قيقدتلل
 ول ىتح ..حجرألا ىلع ةياهنلا يهف ةأجف dad تفرحنا وأ
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 ”؟ةتفاللا هذه"

 ”؟راسيلا ىلع يتلا كلت دصقت له"

 ”..فتاه مقر اهيلع ..نيميلا لب”

 < .نيميلا ىلع ناتتفال كانه“

 نيمدقلا ةحئار نم كصلخن فوس :لوقت يتلا ةتفاللا"-
 ”؟اذام مقر ..مقرب لصتا طقف ..دبألل

 :ءايح يف لوقتو يتجوز يل رظنت وأ يبحاص يل رظني انه
 ”؟رظن رصقب ةباصم يننأ دحأ كربخي ملأ"

 يفتخت عوبسأ دعبو ..تعاض دق ةصرفلا نوكت اذكه
 ..اًضومغ رثكأ ىرخأ ةدحاو يتأتل ةتفاللا

 ًالعف يننكل :هيف ريثكلا مهفأ الو دقعم نف ةياعدلا ..معن

 يقوقح طسبأ نم اذه ..هنع نونلعي يذلا اذه فرعأ نأ ديرأ
 ae ةردانلا صرفلا نم ريثكلا تعضأ يننأ كش الو .ناسنإك

 .اذه ةياعدلا يممصم قلذحت
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Y ةياهنلا يهف ةءالملا يف ةدحاو ةديعجت دجو ولو.. cole 

 صخش ..ةرم فلأ ضهنأو ةرم نيرشع لعسأو الإ ةءارقلل سلجأ

 ..يخرتسي نأ نكمي ال يلثم

 انه ..دعتسأو ءالا يف لزنأ ..ةحابسلا ملعت رود يتأي نآلا

 :ةحابسلا بردم يل لوقي

 "!خرتسا

 نأ ينم بولطم ..؟اًضيأ انه ءاخرتسا ..كش يف هل رظنأ

 ..ةقراغ ةثج وأ ةيفاط بشخ ةعطق ىلإ لوحتلا دح ىلإ يخرتسأ

 يسأر راص ةأجف ..فقوت الب لفسأل قلزنا يننأ فشتكأف اذه برجأ

 ىقح تارملا تاثم برجأ اذكه ...ءاوهلا يف يامدقو عاقلا سمالي

 ...اًرزؤم اًرصن اذه بردلا ربتعا دقو ؛بلاحطلاك و فطأ نأ يف تحجن

 اذه تلعف ول ..يفكي امب يخرتست ال كنأ يه كتلكشم“

 Sao ءاملا كلمحلا

 برضلاب يقلأ نأ تررق ..سنتلا لثم ةضاير برجألف

 نسحل اهلقي مل هنكل ..يخرتسأ نأ بردملا ينم بلط ول لحرأو

 لاق مث ءاهدصو تابرضلا يقلت ةقيرط يل حرشي حار .ظحلا

¿lo 
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 ةدايق ملعتأ نأ يتقهارمو يتلوفط يف نت تلشف

 نم كانهو دوقملا ىلع كاديو دعقملا ىلع سلجت تنأ .تاجاردلا

 :كل لوقي مث راتمأ ةعضب كعفدي ..فلخلا نم كب كسمي

"the" 

 ترصو ةبعللا تمهف كنأ اًبساح ةظحلل عفدنت ..ككرتيو

 نم فزنت ضرألا ىلع تنأ ةيلاتلا ةظحللا يف .اًقلحم اًرسن وأ اكلم

Bueكل لوقي كملعي ناك نم امنيب ءةمشهم كماظع لكو عضاوم : 

 ..كسفن دشت ال ..!يخرتست نأ بجي ناك ..!قمحأ”

 ”!كتايح ةليط اذه لعفت تنك كنأك فرصت

 هحيتافم مهف طق عطتسأ مل يذلا نفلا اذه ..!ءاخرتسالا

 يأ لعفت نأ نكمي ال كنأ حضاولا نم نكل .حاجنب هتسرامم الو

 ماني ال يذلا يبصعلا زارطلا نم انأ .هنود نم ملاعلا اذه يف ءيش

 رشع هنطب ىلع هتمانم لاورس دشيو ةرم نيرشع ضهني نأ لبق
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 نأ حضتاف «نيرتوتملا نف يه ةحارجلا بسحأ تنك

 لبق ديرت امك رتوت ..كانه يندراطي نيعللا ءاخرتسالا
 كاديو ضيرملا نيمي ىلع كانه فقت امدنع نكل «ةحارجلا

 ...نائجلا ئداه نانف تنأف عضبلاب ناكسمت

 ناكف «ةيئوضلا يمضهلا زاهجلا ريظانم ملعتأ نأ تررق

 راظنملا دجي فوس ..اًدج مهم ءاخرتسالا نأ وه هتيقلت سرد لوأ

 ..ضيرملا ةدعم يمديو اًريسع رمألا لعجي رتوتلا ..هسفنب هقيرط

 دحأ يل لاق ..تارايسلا ةدايق يف ءاخرتسالا نم دبال اًمبط

 ىرسيلا ةذفانلا ىلع يدعاس حيرأ نأ يلع نإ ةدايقلا يبردم

 لك عم ضقانتي عبطلاب اذه .ءاخرتسا يف ةدحاو ديب دوقملا كسمأو

 ..أطخ هنأ نم كعد ؛ةدايقلا ةلجعب كاسمإلا عضو نع هفرعن ام

 ةرخؤم تمشه لكشلا اذهب اهيف تيخرتسا يتلا ىلوألا ةرملا
 ..راسيلل فارحنالا ىلع ةكشوم يمامأ تناك يتلا ةرايسلا

 ..يلثم اًيخرتسم اهقئاس نكي مل فسألل
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+ Lo ةريصق ةارابم نآلا al 

 صخش ىلإ جاتحت ةضاير لوأ هذه نأ ىلع هللا تدمح

 «هراوج بلك ىوع ول ءاوهلا يف نيرتم بثي يبصع رتوتم
 ةكحضلا سفنب بردملا لاق انه ..برضملا تعفرو تكحضو
 :ةلوسعملا

 ”!يخرتست .نأ يه كل ةريخألا ةحيصنلاو”-

 ..تفرصناو ضرألا ىلع برضلا تيقلأ اذكه

 نأ دبالف ءاخرتسالا ىلع كمغرت تاضايرلا لك تماد ام
 يف جامدنالا وه ينبساني ام نأ دبال .ىلاسكلا ةياوه يه تاضايرلا
 ..رثكأ لمعلا

 :ةحارجلا سرامأ نأ تبرج ..اًبيبط ترص تجرخت ال

 نطب يف حوتفم حرج مامأ يتايح يف ةرم لوأل اًروخف تفقوو
 جرختسأل يعبصإ تددم ..ةيدودلا ةدئازلا باهتلاب ضيرم
 :يبيردت نع لوثسلا pall بيبطلا لاقف ءةدئازلا

palءاخرتسالا وه ةحارجلا يف هنقتت نأ بجي ءيش !.. 
 نأ دجت فوس ..!رتوتلا اذه لك جرخاو ءودهب كمف نم سقنت
 ”!هسفنب هسفن قلغي حرجلا
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 نأ لبق ًاليلق ءاخرتسالا ملعتأ نأ يلع نإ يل اولاق اذكه
 ةفسلف سردأ نأب رومألا نطاوبب نوملاعلا ينحصن ..يسأر رجفني

 همجح اجويلا نع اًباتك مهدحأ ينادهأ امنيب ةينابايلا (نز)
 يف تركف امدنع رتوتب ترعش .ريغصلا فورخلا مجح نم برقي
 ..هنم دبال نکل ..هلك اذه ةءارق يلع نأ

 لاجم ال ..نوخرتسي نمل اًصيصخ تدعأ ةايحلا نأ يل ودبي
 :لوألا لصفلا أرقأ تأدبو باتكلا تحتف .يلاثمأل

 ىلإ يخرتست ..يخرتست نأ بجي اجويلا سردت نأ لبق"-
 ”!دح ىصقأ

 ةقيرط ملعتأ يك يخرتسأ نأ يلع نأ ينعي اذه
 :ةيبصعلا نم ريثكب باتكلا نم تصلخت اذكه..ءاخرتسالا
 هذه ةرادإ ينبلاطت مل لقألا ىلع . لاقلا اذه بتكأل تسلجو
 الأ هللا وعدأو يلاقم بتكأ نأ لبق يخرتسا نأب ءارغلا ةلجملا

 .اولعفي



 الأ تملعت حجرألا ىلع يهف كتجوز كمهفت امنيح —
 .كل يفصت

 .كنم اًنونج رثكأ وه نم عم ةقالع مقت ال -

 .هجولا يحيبقو نيلوجخلا دهطضي بحلا -

 ..بحلا نم أوسأ ءايشأو بحلا نم لضفأ ءايشأ كانه -

 .طبضلاب بحلاك ءيش ال نکل

 ضبقي اًدحأ عدت ال نكل ..كناريج بحت نأ بجي -

 !كيلع

 اهعم لداجتت الو ..ةقهرم يهو ةأرملا عم لداجتت ال -

 ..ةيخرتسم يهو

 ال ماد ام ةأرما ةيأ عم اًديعس نوكي نأ لجرلل نكمي -

 !اهبحي

 .ىرخأو ةأرما نيب اًقراف كانه نأ كعنقي مهو بحلا -
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LYءامئاد ةعتمم يروم نيناوق نأ  ybنأ ترتخا  
 بيجعلا مويلا اذه ..(نيتنلاف) موي بسانتل اهضعب كل مجرتأ
 كتبيطخ قح نم راصو .اندايعأ لودج يف اًماحقإ هسفن محقأ يذلا

 اًبلق اهل بلجت مل كنأ ول تقمو ةيهارك يف كل رظنت نأ كتجوز وأ
 نييبرغلا نأل ..؟اذاو ..ءارفلا نم (بودبد) وأ ةفيطقلا نم رمحأ

 هلوقت ام عمسن انوعد ..ىثنألا ةيسفن مهفت ال كنألو اذه نولعفي

 :بحلا نع يفروم نيناوق

 ةكورتلا ةاتفلاو «لعفلاب نذخأ دق تابسانملا تايتفلا لك -

 .مهم ببسل ةكورتم

 .كلانم نع دعبأ ناك صخشلا فطل دادزا املك -

 زاتمم عقوم يف كعضي هنكل .بحلا يرتشي ال لالا -
 .تاقفصلا ءارجإل

 وهف اًيقيقح نوكي نأ نم لمجأ رخآلا صخشلا ناك ول -
 .كلذك لعفلاب
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 ءاهنود نم ةايحلا ىلع ردقت نل كنأب اهحراصت امدنع -
 .يلاتلا مويلا يف ككرتت فوسلف

 امدنعو .نمثلا ظهاب ايش يل رتشت ال :كل لوقت امدنع -
 .قالطلل دعتست نأ كيلعف اهقدصت

 يه هذهف «هنفرع صخش فطلأ كنإ كل نلقي امدنع -
 .عادولا ةلبق

 امدنعو ءاهمأل لوحتتس اهنإف ءانسح ةاتف جوزتت امدنع -

 .اهيبأل لوحتتس اهنإف ةطيسب ةاتف جوزتت

 نفلكيو مامتهاو ةنايصل نجتحي ..براوقلاك ءاسنلا -

 اًدحاو تعضأ ول ..ماعلا لقنلا OWLS لاجرلا WU نم ريثكلا
 .ًالاح مداق رخآلاف

 .كيماحم نم عربأ Ladle اهيماحم -

 .ةحجانلا ةيفطاعلا كتايح ةياهن وه جاوزلا -
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 مهب زوقلا اهعسوب ناك نيذلا لاجرلا ةأرملا ىسنت ال -
 .نهب زوفلا هيلع لاحتسا يتاللا ءاسنلا لجرلا ىسني ال امنيب

 صخشلا جوزتت نأ ىلإ جاتحي ال جاوزلا يف حاجنلا -

 !حيحصلا صخشلا تنأ نوكت نأ بلطتي حاجنلا ..حيحصلا

 .ءاهلب لاجرلا لك ..تايريتسه ءاسنلا لك -

 .بسنألا يراتختلف لضفألا يدجت ملول -

 .كنم اهبرق عم ةاتفلا حبق بسانتي -

 نأ محملا نم ..نيتاتف نيب ةلضافلا يف كسفن بعتت ال -
 .امهأوسأ راتخت

 ASE كب لصتت نل يهف .ءاقدصأ قبنلف :كل تلاق ول -

 .كتلاكم ىلع درت نلف تلصتا ولو

 .امكبح ةصق تهتنا دقف ؛ملكتن نأ بجي :كل تلاق ول -

 .كلذك اوسيل كناريج نكل ..ىمعأ بحلا -
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 مهيدل نأ حضتي نيذلا مه نوئداهلا نوبذهملا صاخشألا -

 .وبقلا يف ةلوتقملا ثثجلا نم ةتسد

 .ًالصأ دوجو هل ناك نإ لءاستي نكل بحلاب نمؤي لكلا -

 اذهف «بيط ناسنإ كنأل كجوزتت نأ ةاتفلا ضفرت امدنع -

 .ةريثك تاداهش كعم oY ةفيظو ىلع لصحت الأ هبشي



 ..يضالا يف ةبذع ةقيقر تناك فيكو هتبيبح نع ملكتي مث

 ناك عمتجملا نأ يه همالك نم اهيلإ لصت يتلا ةصالخلا

beتوص اهل لبالب اهيف درغتو .ةكئاللا اهيف فرفرت  
 ياشللو ةرارح رثكأ فطاوعلاو لمجأ تايتفلا تناكو «(ةيودع)
 يضالا يف ياشلا نم نيبوك برش هنأ يل ودبي ..ةركسُم ةحئار
 نوضبقي ةطرشلا لاجر داك ىتح احنرتم عراوشلا يف ىشمو ركسف
 ..هيلع

 ةيسفن اقع يناعي هبابش يف ناك هنأ ًالثم هركذأ ام
 دقو ..اًريقف Litio ناكو .هلهأ عم مئاد فالخ يف ناكو «ةفلتخم
 ةسمخ عالتباب راحتنالا لواحو «يسفن جالع تاسلج ىقلت
 فرعي ال هنأب - قمحألا كلذ - اًرهاظتم نيريبسألا نم صارقأ
 ياشلا بحي نكي مل هنأ نم عبطلاب كعد ..ادج ةليلق ةعرج اهنأ

Ad 

 ad نم عاطقنا الب وكشي ناك دقف ؛يعامسلا هقوذ نع امأ
 شرطألا ديرفو ظفاح ميلحلا دبع نيوعدلا نيذه oly ماعلا قوذلا
 ..فقوت الب بابشلا قوذ ناثولي
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 as ىسنأ ال ..لايفألا ةركاذب ظفتحأ يننأ ل
 ىلع اًمئاد ala نوكأ اذهل .اًديعب ناك ام اذإ ةصاخ قالطإلا ىلع

 اذه يل يكحي .(ةفيزلا ةركاذلا) سفنلا ءاملع هيلع قلطي ام

 1974 ماع هتبطخ دعب نيتعاس رمتسا يذلا قيفصتلا نع لجرلا
 تفيز طقف ..باذك ريغ وه ..قفصي مل ll نأ اًديج ركذتأف

 ماع ءارقفلل هحنم يذلا غلبلا نع اذه يل يكحي .ةعقاولا هتركاذ
 ركذتأ ببسلا سفئلو .دحأل اًميلم طعي مل هنأ اًديج ركذتأف 1977

 ..ةريثك نايحأ يف Lage Las ناك هنأ دجأف يضاملا

 ..تقولا ةليط يضاملا ةعور نع يل يكحي Me اذه يقيدص
 انك يذلا ياشلاك سيل :لوقيو دهنتيف ياشلا نم اًبوك برشي

 ..لايمأ دعب ىلع اهمشت ةحئارو قاذم هل ناك ..تانيعبسلا يف هبرشن

 دهنتيف (ةيودع دمحأ) وه ميدق يبعش برطل ةينغأ عمسي
 وه مك ..يضاملا يف توصلا اذه ىلع مكهتن انك Lol روصت :لوقيو
 ..اذهك go عمست نأ ليحتسملا نم ..! عئار
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 :قيض يف لاقو .ءاوهلا ممشتي حارف ايريتفاك يف انسلج

¿inذئم لضفأ ناك ءاوهلا ..يضاملا ءاوهك دعي مل ءاوهلا  

 * ..اًماع نيرشع

Leys"اًماع نيرشع رغصأ ناك كفنأ نأل ..” 

 لصتا ليللا فصتنم دنع ..انتويبل اندعو ةيسألا تهتنا

 اهلفشأ تنك يتلا ميحرلا دبع نابعش ةينغأ مسا نع ينلأسي يب
 :لاق مث ةرايسلا يف

 ..يبابش يلايلب ينركذت ..العف ةليمج تناك ةليللا هذه"

 ”ريخ ىلع حبصت

 اذه ىنعم يف ةظحل تركف فتاهلا ةعامس تعضو امدنع
 تراص ميحرلا دبع نابعش ةينغأ نأ ىلإ تنطف مث ..زغللا

 تراص ةسلجلا كلت WSS ..!نيتعاس ذنم اهعمس دقل ..!اًيضام

 !يضاملا تاسلج نم
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 ىلإ اًعئار ناك يضاملا ..ائيش هقفأ ال يننأ ىلع رصم هنكل

 ..انرمغت ةداعسلا تناك ..فصوي ال دح

 هلك عمتجملا ىلإ يقيدص زواجتي ءادلا اذه نأ يل ودبي

 انرضاح يف ًالعف ةليمج ءايشأ كرتن WY ةيقيقح ةلكشم هذهو

 نأ ىلإ نطفن مث ..دوعي نل ضام ىلع فقوت الب يكبنو «تلفت

 ىلع ءاكبلا ةياوه نإ ..ءاكبلاو خارصلل دوعنف اًيضام راص انرضاح

 ىلع يكبن انلك .طقف اندادجأ ىلع ةروصقم تسيل لالطألا

 ..تويب نم هيف شيعن امب ةدحاو ةظحل معنن ال اننكل .لالطألا

 ..ةعثار اهنأ كردنل ًالوأ مدهتت نأ دبال

 نابعشل ةينغأ ةرايسلا تيساك يف لغشأ انأو ملكتأ تنك

 :يبحاصل تلقو ..ميحرلا دبع

 نأ ركنت ال نكل .لوقأ ال لضفألا لثلا وه اذه سيل"

 راصل حيحص لكشب توصلا اذه فظوي نم دجو ول ..ليمج هتوص

 "..يبعشلا ءانغلا يف ةرهاظ

 ..عنتقي مل



 رضاحلا نم أوسأ هنأ ىلع رصم ينكل ًاليمج ناك يضاملا
 جاجدو زبخلا ريباوط نع اذام ..؟برحلا نع اذام ..ريثكب
 ماعطلا ةبجو نع اذام ..؟تالاصتالا ةبوعص نع le ..؟ةيعمجلا
 اذام ..؟ةجالث دجوت ال هنأل دحاو موي يف اهلكأت نأ بجي يتلا
 انام ..؟اهابأ تيأر كنكل كتايح يف اهرت مل ةأرما نم جاوزلا نع
 لمعلا نع اذام ..؟نويزفلتلا يف دوسأو ضيبأ ةدحاو ةانق دوجو نع
 ديس يناغأ نع اذام ..؟ميقلا نع ملكتت له ..؟رتويبمك نود نم

 ةيقار اهدجت له ..؟(كضرع يف انأ ينلكاتب يتفش) لثم شيورد
 يعصلا (BB نع اذام ..؟نامألاو ..؟اقح ليمجلا نمزلل تمت
 «ةطرشلا هلتقت نأ لبق الجر نيتس لتق يذلا

bibرعشن اذهل اًيضام راص هنأ يه ةدحاو ةزيم يضاملل  

 ةظحل لك يفو ناكم لك يف دوجوم رضاحلا امنيب «هل نينحلاب
 ..هدهزن اذهل

 اذهل ءًاليمج اًيضام لاقل اذه نم ىلوألا ةرقفلا تراص دقل
 ةديج تارقف هيف بتكا تنك يذلا نمزلا كلذل نينحلاب رعشأ

 !هذهك
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 ءاطخأ اهنأ gill ىلع ئراقلا فرعي ةديمح ءاطخأ هذه

 تيأر) رارغ ىلع نوكتف ةثيبخلا ءاطخألا امأ .ةيعبطم
 ملاسلا ركذلا عمج بصن هنأ بتاكلا مسقأ امهم ..(نورهاظتلا

 :راقلا مغمغي فوسو ..دحأ قدصي نلف يلصألا صنلا يف ءايلاب
 ذنم ميلعتلا ةلكشم اهنإ ..نوبتكي فيك نوفرعي ال موقلا ءالؤه

 .ةيادبلا

 اًرخؤم الإ هل نطفأ مل ةيوغللا ءاطخألا نم ديدج عون كانه

 ىدترا“ :ةريهشلا ةرابعلا تلقف «يل لاقم يف ًالفح تفصو امدنع
 لاقلا تأرق .اهايإ ةرهسلا ةلذب وه كارفلا ..”كارفلا لاجرلا

 ىتم ذنم فرعأ ال ..(ءارغلا) اودترا لاجرلا نأ تظحالف عوبطملا

 افيخس مهلكش لعجيس هنأ عم تارهسلا يف ءارفلا لاجرلا يدتري
Shabحيحص وه نذإ ..عوبطم مالكلا نكل .. 

 ينحنم دقو لمجأ ليدعتلا اذه تدجو يننأ ةقيقحلا

 ..ةعئار اًراكفأ

 نوعطنتلا نوقلذحتملا دوهيلا مهو - (نييسيرفلا) نع امأ
 ىلإ ام ةزجعمب اولوحت دقف - حيسملا ديسلاب نوصبرتي اوناك نيذلا
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tan (DAY!ةمجان نوكت دقو «ة ذك تاعوبطلا 3  

 فنصأ نأ تدتعا دقو «ةعابطلا ءاطخأ وأ هسفن بتاكلا ءاطخأ نع

 :ىلإ ةعابطلا ءاطخأ

 ةلوهسب ئراقلا فرعي يتلا ءاطخألا يهو ةديمح ءاطخأ

 ..ةعابط ءاطخأ اهنأ

 نأ اًدبأ ئراقلا عنتقي نأ نكمي ال يتلا يهو ةثيبخ ءاطخأ

 .اهبكتري مل بتاكلا
 صوصل لضفأ كرويوين طابض) ةرابع أرقت امدنع ًالثم

 كردت مث ًالوأ كحضت تنأف ؛ةريهش ةيكيرمأ ةديرج يف (تارايس
 رشت يذلا يعنال اًدج ريهش لاثم رصم يف ..يعبطم أطخ هنأ اًئيقي

 حيسف هللا هنكسأ) ةريهشلا ةرابعلا هعمو ىربك ةديرج يف

 هملقب بتكف ريرحتلا ريتركسل رشذلا لبق يعنلا مدق ..(هتانج
 هنكسأ) هيف بتك دقو يعنلا رشن اذكه .(ناكم هل ناك نإ رشنُي)
 !(ناكم هل ناك نإ هتانج حيسف هللا
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 دقتنت تبتك ول" :لوقي يفروم نيناوق نم نوناق كانه
 ىلع كلاقم يوتحي فوسلف ءام يبدأ لمع يف ةيوغللا ءاطخألا

 اذه قدص ياوس نم رثكأ فرعأ انأ .”!لقألا ىلع نييوغل نيئطخ
 هححصيف JU بحاص هبكترا اًيوغل أطخ ركذت اًنايحأ .نوناقلا

 ًالثم .!ءاطخألل لاثمك هرشنت يذلا أطخلا ححصي يأ ..!ححصلا
 دحأ ىرأ مل“ :بتك OY ةيبرعلا ديجي ال ينالفلا بتاكلا نإ لوقأ

 رأ مل“ :لوقي يذلا بتاكلا دقتنأ يننأ دجأف لاقلا رشنيو ..”كانه

 .فيفك وأ تنعتم وأ نونجم يننأب سانلا عنقي اذه .!“ كانه اًدحأ

 طلغملا) ةنهم ..ةليمجلا ةنهملا هذه تفشتكا انه نم

 ريخألا .يوغللا ححصملا نع عبطلاب اًريثك فلتخي وهو .(يوغللا

 نأ هتنهم لوألا نكل ءءاطخألا نم JU ولخ نم دكأتي نأ هتنهم

 الو ناقتإو سامحو طاشنب هلمع سرامي وهو .اهب لاقملا ألمي

 نم مالكلا درجي نأ نكمي ad ىسني ال هنأ ىنعمب .اًدبأ ئطخي

 ال يننأ سانلا عنقي نأ هتمهم ءرثكأ ةقدلل وأ .موهفم ىنعم يأ

 .ائيش مهفأ
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 تراصو الإ يتايح يف (نييسيرفلا) ةملك بتكأ مل .(نييسنرفلا)
 ديسلا نأ يه ةمهم ةقيقح ىلإ تلصوت اذكهو .(نييسنرفلا)
 نأ ودبي .ًالعف هنوقياضي اوناكو نييسنرفلاب اًطاحم ناك حيسلا
 .رصعلا كلذ يف نيجمس اوناك نييسنرفلا

 ءائيش مهفأ ال يننأ حضاولا نمف ةيرانلا تارظنلا نع امأ

 بيهرلا يزانلا بزحلا امنيب :(ةيزان تارظن) ىلإ لوحتت اهنأل
 ناك يرانلا بزحلا نأ ودبي ..اًمئاد (يران) بزح ىلإ لوحتي

 ..ةيرصنعو ةوسق رثكأ ناكو رلته طابض نم ةوفصلا صخي

 ملكتي امنيح هنإ ةرارم يف ينربخأ بيدأ بيبط قيدص يل
 نع ملكتي امنيحو ..(صفقلا ةمظع) ىلإ لوحتت (صقلا ةمظع) نع
 ركذي امدنع Lol ء(ميظعلا لكيهلا) ىلإ لوحتت (يمظعلا لكيهلا)
 اذام) ىلإ لوحتت اهنإف (ءرملا عفتني اذام) لثم ليجنإلا نم ةيآ
 ..(ءرملا عفني

 نم ةفاقث رثكأو عربأ هنأ ححصلا ديسلا دجو اذكه

 يبحاص نأ مغرب هنم رثكأ ليجنإلا فرعي وهف ..يبحاص
 !بيبط يبحاص نأ مغرب هنم رثكأ بطلا مهفي وهو «يحيسم
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 زازتعالا يديدش اًموق مهتدجوف ءالؤه ضعب تلباق دقل

 يف نوبسارو اًئيش نوهقفي ال باتكلا نأ la نونمؤي ..سفنلاب

 هنأ ىلعو هيأر ىلع ءايربك يف رصيف هملكت .ةيدادعإلا ةداهشلا

 ةغللا يسراد دحأ ىلإ مكتحنلف :مهدحأل تلق ةرم تاذ ..قحم

 ةغللا يف ريتسجاملا ىلع لصاح انأ :رخف يف لاقف «ةيبرعلا

 !..ةيبرعلا

 لبقأ نأ كلذ دعب يلع ناكو «ضضم ىلع هيأر تلبق اذكه

 ال لهاج ينئأب ينمهتي يسأر ىلع رمهنا يذلا تاباطخلا ليس
 ..اًئيش هقفأ

 لايخو BLAS ىلإ جاتحت ةقالخ (يوغللا طلغملا) ةنهم

 ةفاحصلا يف ديكأتلاب رشتنت اهنإف اهتبوعص مغربو ..بصخ

 رمألا جاتحي ال .لبقتسم تاذ ةنهم اهنأ ىلع لدي امم بتكلاو

 جاتحي امك ..سفنلاب ةقثو ربصو لايخ ىلإ جاتحي لب ةسارد ىلإ

 !..نيفلؤملل ةقيمع ةيهارك ىلإ
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 امم لضفأ اًسيرع اهتنبا دجت نأ ىنمتت ةأرما لك - 5

 يتلاك ةزاتمم ةجوز دجي نل اهنبا نأ ةعنتقم يهو ءيه هتدجو
 !هوبأ اهدجو

 ملو ةيفطاع تاقالع هل نكت مل hb ًالجر ناك - 6
 عقدت نأ نيمأتلا ةكرش تضفر تام امدنع ..لكاشم ةيأ ببسي
 !تومي نأ نكمي ال شعي مل نم نإ اهراشتسم لاق .غلبلا

 زفتلاو قئشلاو مسلا لثم «راحتنالل ةديدع لبس كانه - 7
 ةئيطب راحتنا ةقيرط وهو «جاوزلا راتخن (Ls ..ةيلاع ةيانب نم
 !ةديكأ اهنكل

 ..قرطلا ثداوح نم /10 نوببسي نولمثلا نوقئاسلا - 8

 نم 190 نوببسي نيلمثلا ريغ نيقئاسلا نأ اذه ىنعم لهف
 ؟قرطلا ثداوح

 ال يذلا صاخلا يوغللا ةأرملا سوماق يف ةلوج عم نآلاو
 :لاجرلا هفرعي

ees 
 معن=ال
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 حمسا اذهل ..ةقاشرو ءاكذ نم ولخت ال يتلاو ؛ينورتكلإلا ديربلا

 ىوس رود يل نوكي الف اًبناج يحتنأ ناب ىرخأ ةرم يل
  choدئاع يننأل كلضف نم ةعتمملا ةزاجإلا هذه دتعت ال نكل

 !ةمداقلا عيباسألا يف

 :ةريهشلا يفروم نيناوقب ينركذت يتلا دعاوقلا هذه كيلإ
 ةيراطبلا عزتنا طقف ..قلقت الف تقولا كرظتني مل اذإ - 1

 !كتايحب عتمتو ةعاسلا نم ةنيعللا

 بيط ناسنإ كنأل قفرب ملاعلا كلماعي نأ عقوتت نأ - 2
 .موحللا لكأت ال يتابن كنأل كمهتلي الأ دسألا نم عقوتت نأ هبشي

 نم هسبلث ام وأ يجراخلا انرظنمب ساقي ال لامجلا - 3
 بايث الب جرخت نأ NSE برج .لخادلا يف نحن امب امنإو ..بايث
 !سانلا باجعإب يظحتل

 نمب يلابت ال كنأك شما ..ملاعلا مكحت كنأك شمت ال - 4
 !ملاعلا مكحي
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 ال = امير
 ÚS نوكتس cal = ةفسآ انأ
 ديرأ انأ = ىلإ جاتحنا

 دعب اميف ةدشب مدنت فوس = ديرت ام لعفا
 وكشأ نأ ديرأ = اعم مالكلل ةجاحب نحن
 هلبألا اهيأ ًافيغ نجأس Ul = ةقياضتم تسل انأ
 كنقذ ةقالحل جاتحتو قرعلا يف قراغ تنأ = ةلوجرلاب معفم تنأ
 اًديدج Uap ديرأ = حيرم ريغ خبطلا اذه
 قمعب مئان كنأ تظحال = ابيرغ ge تعمس
 نمثلا ظهاب ءيش ءارش كنم بلطأ فوس = ؟ينبحت له
 مويلا ةبيصم تبكترا انأ = ؟يل كبح ىدم ام

 نويزفلتلا زاهج يف ةعتمم ةارابم | 3 5( y نع ثحباو كيلعن علخا = ةقيقد لالخ ةزهاج نوكأس
 يمالك لك ىلع قفاوت نأ بجي = مهافتلا ملعتت نأ بجي
 !كرمأ ىهتنا ..ناوألا تاف دقل = ؟ينعمست له
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 «ميلعتلا ةرازو صيخرت ىلع انلوصح أبن مكل فزن“

 ”!اهب اًقرتعم ةسردم انرص اذهبو

 ريغ ةسردم يف ماوعأ ةثالث ذنم يتنباف نذإ ..قلقلا ينباصأ

 ةرازو انل حمست اذالو .؟اذه اولوقي مل اذالو ..؟اهب فرتعم

 نكل . ؟اهب فرتعم ريغ ةسردم يف قاروألا ميدقتب ميلعتلا
 ةراثإل يعاد الف هت دمحلاو تلح دق ةلكشملا نأ دكؤي باطخلا

 .لكاشلا

 ىتح NSB اهب فرتعملا ةسردملل بهذت يتنبا تلظ

 :لوقي US يل ترضحأ

 ناك يذلا بوطلا عنصم ةلازإ أبن رومألا ءايلوأل فزن"-

 Abe نوكشت يذلا ثولتلا لك ببسي

 ةسردلا ترز دقل ..؟ىتم ..؟بوط عنصم كانه ناك له

 مه لاح لك ىلع ..اثولت الو بوط عنصم رأ ملو تارلا تارشع
 ..تلح USA نأ نودكؤي
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 يتنبا - رشعلا تاوتسلا تاذ يتنبا ةسردم يل لس ر
Yةلفطلا هلمحت صاخ سارك يف اهتاهيونتو اهتاقيلعت — ةسردلا  
 رابخألا غالبإ يف لافطألا ةقيرط فرعت كنأل عئار لح اذه .اهعم
 تاوف دعب هب كوربخي وأ اًمامت رمألا اوسني نأ امإ ..ةمهملا
 of ا يل تلاق ةرم تاذ ..ةطولغم ةلاسر كل اولقني وأ ءناوألا

 اذهل - (ربمتبس) لوليأ يف انکو - اًدغ أدبت ماعلا رخآ تاناحتما
 ةئسلا ترصتخا يتلا ةديدجلا ةموكحلا ةسايس ددصب قلقأ تأدب
 ةلاسرلا نأ تفرع ةسردملل تبهذ امدنع ,نيعوبسأ ىلإ ةيساردلا
 ةيفيك نع ينلأست ال "عوبسأ دعب أدبت رهشلا تاناحتما“ :لوقت
 لقنت امدنع .لافطألا فرعت ال تنأف .كلت ىلإ ةلاسرلا هذه لوحت
 ءاثالث مايأ هلك عوبسألا نأ فشتكأ yall يف هوقلع ًالودج يل
 ..خلا ..ةعمجلاو سيمخلاو ءاعبرألا موي ةلطعلاو

 ام مهفأ يننأل تاهيونتلا هذه يقلتب ةدشب بحرأ اذهل

 :ةيلاتلا ةلاسرلا تيقلت رهش ذنم .طبضلاب ثدحي
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 اهب فرتعلا ةنمآلا ةسردملل بهذت يتنبا تلظ اذكه .منهج

 ريغ بتكلا ةلكشم لحتس يتلاو glo¿ اهوج دعي مل يتلا
 :ديدج أبنب تءاج ىتح «ةدوجوملا

 فزن «ةسردلا يف يريدجلا ءابو يشفت نع ليق ام ددصب"-

 نأ مغرب «بيرق امع ميعطت ةلمح لمعب موقنس اننأ أبنلا مكل

 ”حيحص ريغ ربخلا

 «ةسردلا يف يريدج ءابو كانه ناك اذإ امع يتنبا تلأس

 ny) (دمحأ)و (ةداغ)و (رسآ)و (مثيه) نإ رخف يف تلاقف

 اذه نأ مهل دكؤي ريدلا نكل روثبلاب مهدسج ألمي ضرمب اوبيصأ
 .تيسن اهنأل ..؟اذه يلوقت مل اذالو ..يريدجلا سيل

 مث ءاهترارح عفترت نأ لبق مايأ ةثالث ذنم مالكلا اذه ناك

 ..شارفلا يف دقرتو روثبلاب ريغصلا اهدسج ئلتمي

 ينئأل ةسردملا هذه نم اهلقن ىلإ اًرطضم يسفن دجأ نآلا

 :لوقي باطخ عيباسأ دعب ينلصي نأ عقوتأ

 لافطألا حبذي ناك يذلا حافسلا ىلع انضبق Lol مكل دكؤن"-

 * ..ىبرم مهنم عنصيو
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 دعي مل يتلا اهب فرتعلا ةسردملل بهذت يتنبا تلظ

 :ةيلاتلا ةلاسرلا لمحت تءاج ىتح ءاثولم اهوج

 مامأ ةرركتلا قرطلا ثداوح نم قلقلل عاد كانه دعي مل"
 15( اًنينه ..ةيعانصلا تابطلا نم ةعومجم انعضو اننأل ءةسردملا

 ةزجعمب تجن يتنبا نأ ودبي ..؟ثداوح كانه تناك له
 تئاكو ءاهب فرتعم ريغو وجلا ةثولم ةسردم يف تناك ...نذإ
 ..لاز دق اذه لك نأ يل اًكينه ..عاطقنا الب اهمامأ رودت ثداوحلا
 ..اًمئار ودبي دغلا نإ

 :ةسمحتلا ةسردملا نم ةيلاتلا ةلاسرلا تءاج مايأ دعب

 تايضايرلاو ةيسنرفلا ةغللا بتك لوصو مدع صوصخب”-
 هذه لحل انليبس يف اننأب رومألا ءايلوأ ةداسلا ple طيحن «مولعلاو
 "ةلكشللا

 اذه نع اهمأ لأسأ تعره اذل يتئبال سردأ ال انأ
 ةسردملا نأل قلقت ال نكل «حيحص ربخلا نإ يل تلاقف ؛عوضولا

 ..ةلكشملا هذه لحب تدعو

 تراص مث عيباسأ ذنم منهج تناك ةسردلا هذه نأ دبال

 اهنإ لبق نم دحأ لقي ملو فرعأ مل يننأ ةلكشلا ..سودرفلا ةنج
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 ةسردملا عقوم نأ دكؤت ةيرذلا ةقاطلا ةئيه نأ مكل فزن“م

 دعي مل  aloرواجملا لعافملا راجفنا دعب يوونلا عاعشإلاب

 "..ةسردملل

ig! 

 نم ةسردملا فذحب ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم مايق مكل 55%

 ”زديإلاو ءارفصلا ىمحلاو الوبيإ سوريفب ةءوبولا قطانملا ةمئاق

 لوئسم ريغ بأو يعولا نع بئاغ يننأب يروعش نم كعد

 ثيح يتنبا يقبأ نأ تررق امبر وأ .قالطإلا ىلع ايش فرعي ال
 نكمي الو تناك امم ريثكب لضفأ تراص دق ةسردملا رابتعاب يه

 ؟تنأ كيأر امف ..هلك اذه دعب ديدج ءيش ثدحي نأ



 وأ راسيلا ىلع ةدايقلا ةلجع نوكت نأ بجي lu ًالوأ

 لود يف نيميلا ىلع ةدايقلا تالجع تيأر دقل ..؟نيميلا

 ال اذام .راسيلا ىلع اهعضو نم اًفخس رثكأ يل تدبو ثلونموكلا
 لضفأ ةيؤرو لضفأ ةرطيس اذه كحنمي الأ ..؟فصتنلا يف عضوت

 ةجارد ىلإ ةرايسلا ليوحتب ددهي اذه نأ حيحص ..؟قيرطلل

 ءرملا دوقي نأ ليمجلا نم .يسدنهلا ماظتنالل برقأ هنكل ةيثالث

 .هراسي نع هتبيبحو هنيمي نع هتجوز تسلج دقو ةرايسلا

 ةكرحلا لاجمب ةديقم ةرايسلا نوكت نأ بجي اذا اًيناث
 ةلجع فلتو مامألل كرحتتف نيترايس نيب نوكت ..؟اذه بيجعلا

 فاشكلا مشهت توص اذه ..!شاركو ..اهل ىدم رخآ ىلإ ةدايقلا

 سكعلاب ةدايقلا ةلجع ريدت مث ..كمامأ يتلا ةرايسلل يفلخلا

 مشهت توص عمست انه ..!شارك ..ىدم رخآ ىلإ فلخلل كرحتتو

 موقت نأ كيلع راص نآلا ..كفلخ يتلا ةرايسلل يمامألا فاشكلا

 نم ةرايسلا جرخت نأ ىلإ تارم ةدع ةيئاولهبلا تاكرحلا هذهب
 نأ لبق ةعرسب اذه لعفت نأ كيلعو ءاهيف تعقو يتلا ةديصلا

 صخش كنأك ةبيجع ةبشختم ةكرح ..نيترايسلا ابحاص لصي

 ..قيض باب نم لوخدلا لواحي رئابجلاب فلغم روسكم
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aةيلقعلا نع ًالئاستم يتلوفط يف تارايسلا لمأتأ  

 نأ بجي .(سورتلا قودنص) همسا اًعارتخا تركتبا يتلا ةدقعلا

 اصع كرحت مث اهيلع طغضت (جايربد) ةساود كانه نوكت

 نأ ةظحل لك يف كيلعو ءاهديرت يتلا ةعرسلا ءاقتنال تاعرسلا

 ديزيو اًدج اًدقعم اذه يل ادب ..فقوملل ةبسانلا ةعرسلا راتخت

 نأ رثكأ يقطنلا نم ودبي لفطل ةبسنلاب ..ةايحلا بعاصم نم

 ةعرس تدادزا رثكأ تطغض املك ..دوقولا ةساود ىلع طغضت

 ..ةيطنزيبلا سوقطلا هذهل يعاد الف ةرايسلا

 تكردأ يتايح يف ةيكيتاموتوأ ةرايس لوأ تيأر امدنع

 نأ ررقو رمألا فخس يف ركف نم كانه oly «قح ىلع تنك يننأ
 ..هححصي

 يتلا تانيسحتلا نم ديزلا يف ركفأ تأدبو اًممط تددزا

 .ةرايسلا :فيخسلا عارتخالا اذه ىلع يتلوفط يف اهب ملحأ تنك

 ةرايسلا ملاعلل تمدقل تارايس عنصم كلمأو اًمدنهم تنك ول طقف

 ..اهب ملحأ يتلا ةيلاثملا
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 ةرايسلا تاحول كانه ..كتايحو Y ..؟فاك اذه له

 ال اذكه ..قئاقد سمخ لك يئاوشع لكشب ريغتت يتلا ةيمقرلا

 نأ ىلع اًمزاع حابصلا يف ضهنت امبر ..اًديأ رورلا لاجر كب رفظي
 نکل ينوناق ريغ عارتخا وه Cab .مويلا اًحرم اًديدج Ly برجت
 ماقرألا هذه بحاص ىلع اًمخض اًيونس اًمسر اوضرغي نأ نكمي
 .اهيلع اولصحي نل يتلا تافلاخلا نع مهضوعي

 الب نوناقلل فلاخمو ةميدق ..؟رادارلا عدخي يذلا زاهجلا
wld 

 hp ةلحض ةيجولونكتلا يتاربخو ةريسق ديلا فسألل

 يننإ هل تلق ..سدنهلا يقيدص ىلع يراكفأ ضعب تضرع اذهل
 دايقلا ةلهس ..دوقولاو دوقنلا رفوت ةيداصتقا ةرايسب ملحأ
 ةلباق ريغ ..ماحز يأ يف اهرشحت نأ نكمي ..وجلا ثولت

 ..اًدج لاطعألا ةليلق ya ll ىدل كقياضت ماقرأ الب ..ةقرسلل

 يندعو مث ءاركفم هتيحل كحي حارو اليوط يقيدص ركف
obدعولا يف هترز .نيموي لالخ اًبسانم اًميمصت يلع ضرعي  
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Y ULقوف ريصتل لفسأ نم اهعفرت ةعفارب ةرايسلا دوزت  

 ىلإ ةعفارلا روحم ىلع رودت .؟اهب ةطيحملا تارايسلا ىوتسم

 عبطلاب ..تاباصإ الو تابوعص ال اذكه ..لزنت مث بولطملا هاجتالا

 فقوتل كرهظب عجارتت نأ :ىرخألا ةثراكلا يف كلذك حيرم اذه

 ..نيترايس نيب كترايس

 ةشاش ىلع ىرت ..؟جراخلا نم ةرايسلا ةيؤر نع اذامو

 نيأ فرعتف «ةيعانصلا رامقألا ربع ىلعأ نم كل ةحضاو ةروص

 تارايس نم همدصت نأ بجي ال ام بنجتتو طبضلاب تنأ

 ال كلعجت يتلا ةفئازلا ةآرملا روصو ىمعلا نم ديزم ال ..نيرخآلا

 ثدحت يتلا مداصتلا تادصم نع اذامو .طبضلاب كعقوم فرعت

 اذامو ..؟مزاللا نم رثكأ تند ول كنم ةبيرقلا تارايسلا عم اًرفانت

 اذ يف جمدم صرق عضو نع

 ايسلا كرتتو «هديرت يذلا

 ملحأ ينكل اذه نم ريثكب ةدوزم ةثيدحلا تارايسلا نإ كش ال

 .اهنم ةصيخرلا ىتح ةرايس لكل ةمدخلا هذهب
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gloتدجو ..ةيجولونكتلا هتفحت ينيريل بآرملا ىلإ ينداتقاف  

 مل اهنأ يل مسقأ هنكل .ةئدصو ةقيتعو اًدج ةيداع ةيئاوه ةجارد

 ..ةيئادتبالا ةسردملا يف ناك ذنم ةدحاو ةرم فلتت

 نم 1/90 ققحت اهنأ تدجو دقو اًرورسم اهتذخأ

 نل اهنأ نم دكأتأ يك ًلفقو اًريزنج ينيطعي نأ سني ملو .يمالحأ

 الف ةيادبلا ذنم اننويع مامأ ةلهسلا لولحلا نوكت لعفلاب ..قرسُت

 .اقح ظحلا ديعسل يننإ ..اهل نطفن
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 عضت ةتماص ..ةضماغ ةفوسليف ةورم نذإ ..دحألا مويلا

 :مغمغتف ةليمج اهنإ اهل لوقت ..اًبيرقت ملكتت الو ءادوس ةراظن

 ضمغتو ةراظنلا عزنت - los تنك ول = gh م م م ما
 يف ءايشأ بتكت ..ةيناث ةراظنلا عضت مث ةقفاوملا ينعي امب اهنيع

 يضمت مث «ةعرسب ساركلا تقلغأ ةرظن تيقلأ اذإف اهسارك

 وبأ) ةصق تأرق كنأ ول ..اًئيش لوقت الو بورغلا بقارت تاعاسلا

 ..فصولا نم ينتحرأل دلياو راكسوأل (هل رس ال يذلا لوهلا

 لك نم ةزئمشم ةرورغم ةيرث مويلا ةورم ..نينثالا مويلا

 نع مالكلا نع فكن ال ..ملاعلا اذه نوثولي نيذلا نيرذقلا ءارقفلا

 نيدنإلا .فوهكل اهفاشكتساو ملاعلا لوح اهتلحرو (يداد)

 ..امور يف ةروفانلا كلت مامأ فقت يهو اهتنمت يتلا ةينمألاو

 يف لوقت مث ءاهل هتعتبا يذلا ظهابلا ميرك سيآلا نم ةعطق مهتلت

 معطم يف هتقذ امب ةنراقملاب اًدج ةريقح عاونألا هذه لك" :زازئمشا

 نع لزانتلا نكل ةريثك ءايشأ نع لزانتي ءرملا نإ ..ميسكام

 “لمحتلا قوفي رمأ ..قاطي ال رمأ ميسكام
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Uiاهفصأ نأ ينفسؤي ..اًديج (ةورم) عابط ظفحأ نآلا  

 يتلا ةعمسلا ةئيس ةمهتلا ناهذألل ديعي اذه نأل ءايريتسهلاب

 ايريتسهلا ضرم نإ ليق نيح .نمز ذنم ءاسنلا سنجب تقحل

 .محرلا يأ (رتسه) ةظفل نم همسا قتشا اذهلو «يوثنأ ضرم

 ..ادبأ اهسفن نوكت ال اهنإ ..كش الب ةيريتسه (ةورم)
 يه نم فرعت ال اهنأ دقتعأ .لبق نم اهلثم تاريثك تايتف تلباق

 هاسنت مث ةدشب هصمقتتو اًرود لثمت ديدج حابص لك يف ..اقح
 زلتيبلا ةينغأ تركذت يننإ ىتح ؛رخآ هجوب يتأت نأ ررقتو
 ..بابلا راوج ةرج يف اههجوب ظفتحت يتلا ةأرملا نع ةميدقلا
 ..سانلا هب لباقت اًديدج اًهجو موي لك يف سبلت

 لافطألا بحت ةصلخم ةيفطاع مويلا (ةورم) ..تبسلا مويلا

 ملاعلا ىلع اهنانح غيست ..بالكلاو ةريغصلا ططقلاو سانلاو

 نضتحت ةرثأتم نينيعلا ةعماد .(!مارح اي) فقوت الب رركتو
 يف لامجلا ىدم روصت” :يل لوقت يهو فجترتو يعارذ
 ”ءاكبلا ىلع ةكشوم Ui ..!ملاعلا
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 يه نم ركذت ال اهنأ دقتعأ ..ةحارلا موي وه ..ةعمجلا

 ةغئاز رعشلا ةشوكنم شارفلا يف هلك مويلا يضقت اذهل ..اقح

 اهيخأ نع تاياكح كانه ..اههجو لسغت الو جرخت الو تارظنلا

 نع تاياكحو «بعرلا ببب سرخلاب بيصأف اهتفرغ لخد يذلا
 ينكل ..مويلا كلذ يف اهرظنم ببسب بائتكالا نم جلاعت يتلا اهمأ

 ..صصقلا هذه قدصأ ال

 سفنلا ple بتك لوقت امك ..عنصتلا اذه لك تمثس دقل

 اهيدلو ؛ةيعامتجالا تاقالعلل ةزاتمم ةيريتسهلا ةيصخشلا نإف

 ..ةجوز حلصت ال ديكأتلاب اهنكل .ليثمتلا يف ةيرطف ةبهوم

 موب ناك هنكل ءةبطخلا خسفن نأ انيلع نإ اهل لوقأل تبهذ
 يننا

 ..اهرعاشم حرجأ نأ ىلع ؤرجأ نل ..ال ..شحوتمو ريبك رامح

 ترعشو ءادج ةيسئامور اًدج ةقيقر يل تدب اذهل ..تبس

 مل ..ءاثالث موي هنأ تدجوف اهل تبهذ ةيناثلا ةرملا 3

 ةدعل تايقرب لاسرإب ةلوغشم تناك اهنأل لوقأ امم فرحل غصت

 ..بارضإلل اهوعدت ةيموكح تاهج
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 سبلتو اهرعش هيف شكنت يذلا مويلا وه اذه ..ءاثالثلا

 نم ةعومجم اهطبإ تحت لمحت .ةلضانم ىلإ لوحتتو ةطيسب اًبايث

 ةلماعلا ةقبطلا ةيروتاتكد نع ملكتتو ةيسكرالا تاروشنلا
 ول ..نيماحملا ةباقن مامأ ةيماصتعا ةفقول كوعدتو ءايراتيلوربلاو

 اذهب نييبلس لظنس ىتم ىلإ ..قفانم فقثمو نابج تنأف ترذتعا

 يه ةبسانلاب) ..ضفرأو اًيباجيإ نوكأس يننإ اهل لوقأ ..؟لكشلا
 ..(طقف دحألا مويو مويلا اذه يف نخدت

 ىلع سولجلا يف بغرت ..اًدج ةيبعش مويلا اهنإ ..ءاعبرألا

 ياشلا برشو سارلا محلو ةيمعطلاو لوفلا ماهتلاو » ىهقم
 .ةينيسحلا يحب رذق ىهقم يف يرشكلا

 رجاشتت ةشحوتم ةرمن اهنإ ..ةسارشلا موي وه ..سيمخلا

 فحملا ةعاب عمو ةرجألا تارايس يقئاس عمو سانلا لك عم

 ةدعتسم يهو اهرعش نم دعاصتي دوسألا ناخدلا .رورملا لاجرو

 لمحتي ell :كل لوقت ..اهتززفتسا ول اهنانسأب كقزمت نأل

 ..ليكلا يب ضاف دقو اًدج اًريثك
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 وه مويلا نأ تركذت تلصو امدنعو «اهءاقل تبلط مويلا

 نداللا نم ةعطق كولت يهو شحوت يف يل رظنت تناك ..سيمخلا

 نع ينتلأس ..باقرلا عطقب يحوت ةرظن اهينيع ينو ,زفحت يف
 ..يننإ ..يننإ تلقف انئاقل ببس

 “..اًيلقع فلختم هلبأ لفطك مثعلتت تنأ ..!ملكت"-

 "...يف ركفأ تنك"

 :لأست تداعو اهنيع نم ررشلا جرخ

col.؟اذام يف ركفت ” 

 ”؟تننظ اذام ..اه اه ..اًبح كب ميهأ يننأ يف ..يف"-

 اوقث ..ءاعبرألا وأ نينثالا موي امبر ..ام ةصرف دجأ فوس
 الأ مهما .ةمكحو فطلب انتقالع يهنأو اًمزاح نوكا فوس ..اذهب

 [!ةثراك تثدح الإو مويلا رايتخا ئطخأ
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 ىهتنم يف (ميظعلا دبع ميظعلا دبع) ديسلا ءادأ نأ نيبت”-

 AB yall ءيس جذومن هنأو هتنهم يف LS هقفي ال هنأو ءوسلا

 "ركشلا ليزج عم ..ةضوعب لقعك هلقع نأو

 هتلمحو ةقلغم ةبيقح يف بيهرلا ريرقتلا تذخأ اذكه

 ةرظن هيلع ىقلأف I هبتكم نأ نم cust ام دعب ريدملل

 هعضو ..اًريثك قلعي مل اذل يل حاتريو يلمعب قثي ناك ..ةلجاع

 ..ىهتنا رمألا نأ تفرعف هبتكم جرد يف

 «ةيطارقوريبلا تدلو ثيح رصم يف يننأ تيسن ينكل

 ةليط ةفلتخملا تاهجلا نيب ةرعتسم ةيقرو برح كانه ثيحو

 جرح يف لوقتل يب لصتت ريدم ةريتركسب تثجوف اذكه .تقولا
 بتكملل يسفنب اهملسأ نأ يف بغرت ةئيس ةركذم كانه نإ

 تعره ..فظوم فلأ اهلوادتي نأ نم ًالدب ةرهاقلا يف سيئرلا

 :ةقانأب اًعوبطم ريدملا در تدجوف اهبتكل

 مكتركذم ركشلا عم انتلصو . سيئرلا زكرلا ريدم ديسلا“-

 «(ميظعلا دبع ميظعلا دبع) ديسلا صوصخب ..خيراتب ةخرؤلا
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 يف ةيونعلا ةلاحلاو ريكفتلاو ءادألاو ظحلا ءيس ( ةا

 « نيفظوملل اهب لمعأ يتلا ةحلصملا هدقعت يذلا رابتخالا كلذ

 تررم اذكه ..ةرهاقلاب سيئرلا زكرملا يف انيلع هنورجي اوناكو
 دعتسا نأ يلع نأ وه اًيساق ابرد تيقلت ينكلو ةميلأ تاظحلب

 ..لضفأ ةروصب مداقلا رابتخالل

 يف لاقو اًيفتاه يب لصتا نيفظوملا نوئش يف قيدص يل
 :كابترا

potsسيئرلا زكرملا نم ةحلصملا لصو دق ريرقت كانه » 

 هنأل كديب ريدملل هملست نأ حرتقأ ..ءوسلا ديدش ريرقت وهو

 ..ةداتعملا تاءارجإلاب هميلست مت ول اًفظوم نيرشع ىلع رميس
 "..ةحلصملا يف عاس لكو فظوم لك هأرقي نأ بحت ال كنأ دقتعأ

 ..ريرقتلا ذخآل هبتكم ىلإ تعره حابصلا يفو ةدشب هتركش
 :لثم تارابع نمضتي اًعبط ءوسلا يف ةياغ ناك
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 بتكف «تاظوفحملا ةرادإ ىلإ ريرقتلا نم ةروص تلمح
 :ةحلصملا ريدم ىلإ ةرادإلا ريدم

dealtانرابخإ ىلع مكركشن ..(..) ةحلصم ريدم  
 ديغي يذلاو «(ميظعلا دبع ميظعلا دبع) ديسلاب صاخلا ريرقتلاب
 هنأو هتنهم يف ایش هقفي ال هنأو ءوسلا ىهتنم يف «ءادأ نأب
 ذختن فوسو ..ةضوعب لقعك هلقع aly «فظوملل ءيس جذومن
 ”ركشلا عم ةمزاللا تاءارجإلا

 يك ةحلضلاب ماسقأ ةفاك ىلع ريرقتلا روصب تررم اذكه
 ريرقت ردص ةياهنلا يفو .هعم لماعتت يتلا يديألا ددع نم للقأ

 :لوقي ريدملا بتكم نم

 ةخرؤلا مكتركذم ىلع ءانب . سيئرلا زكرلا ريدم ديسلا“-
 انديفت يتلاو .(ميظعلا دبع ميظعلا دبع) ديسلا صوصخب ..خيراتب
 جذومن هنأو هتنهم يف ایش هقغي ال هنأو ءوسلا ىهتنم يف eel نأب
 ماسقأ ةفاك ةطاحإ تمت ..ةضوعب لقعك هلقع نأو .فظوملل ءيس
 ”ركشلا رفاو لوبقب اولضفتو «مكتاميلعت ىلع ءانب كلذب ةحلصلا
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 3 هقفي ال هنأو ءوسلا ىهتنم يف هءادأ نأب انديفت يتلاو

 دقو ..ةضوعب لقعك هلقع نأو «فظوملل ءيس جذومن ly هتنهم

 ”ركشلا عم اذهب انتطاحإ تمت

 ةرهاقلا يف سيئرلا زكرلا ىلإ اهب ترفاسو ةقرولا تذخأ
 زكرملا نم ةركذم يراظتناب دجأل تدع ..تدعو .يسفنب اهتملسو
 :لوقت سيئرلا

 مكنأب انرابخإ ىلع مكركشن ..(..) ةحلصم ريدم ديسلا"-
 يذلاو «(ميظعلا دبع ميظعلا دبع) ديسلاب صاخلا انريرقت متيقلت

 هنأو هتئهم يف اًئيش هقفي ال هنأو ءوسلا ىهتنم يف هءادأ نأب ديفي ,

 دمتعن نحنو ..ةضوعب لقعك هلقع نأو «فظوملل ءيس جذومن

 عم ريرقتلاب هصصخت بسح لك ةصاخلا ماسقألا غالبإ يف مكيلع
 ”ركشلا رفاو لوبقب اولضفتو ..تارييغت ةيأب انراطخإ

 e pall ىلإ هب تلخدو نيعللا ريرقتلا اذه تذقنأ ةبوعصب

 اًميمج ماسقألا رطخت” :لوقت ةريشأت هيلع عضو مث ةعرسب هأرقف
 * اذهب
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 يف انلسارم عم نآلا يقتلن ..ةضوعب لقعك هلقعو «فظوملل

 ”..ليصافتلا فرعنل ةرهاقلا

 يف رسلا) نأ دقتعأ تلز ام اذهل ءدعب ةظحللا هذه تأت مل
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 يسقنب اهملتسا نأ ىلع تصرح ةركذمب سيئرلا زكرلا در
 :ًالئاق

 ءادأ oly ةحلصلا ماسقأ لك غالبإ ىلع ةدشب مكركشن”

 هقفي ال هنأو ءوسلا ىهتنم يف (ميظعلا دبع ميظعلا دبع) ديسلا

 لقعك هلقع نأو .فظوملل ءيس جذومن هنأو هتنهم يف اًئيشا

 "قيفوتلا ماود مكل وجرنو ..ةضوعب

 رداق هنأ يل ودبيو ..ماع ذنم ريرقتلا اذه قحالأ انأ نآلا

 يننأ تدجو دقو «تاسوريفلاو ايرتكبلاك اًيتاذ دلاوتلا ىلع
 Yay فظوم 1600 ىلإ ةقيقحلا اوفرع نم ددع ليلقت يف تحجن
 ..1700 اونوكي نأ نم

 رم ريرقت رمي نأ ةيطارقوريبلا هذه لك طسو بعصلا نم

 ..رمألاب تايئاضفلا اوغلبي مل مهنأل ظحلا ديعس يننإ ىلع .ماركلا

 :ءانسحلا ةعيذملا لوقت نأ تعقوت نويزفلتلا تحتف املك ينكل

 «(ميظعلا دبع ميظعلا دبع) ديسلا نأ نيبت ..يلي ام نآلا انءاج“

 ءيس جذومن وهو هتنهم يف اًئيش هقفي الو ءوسلا ىهتنم يف ءادأ هل
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 ىلإ اهتاقيدصو ةريغصلا يتنبا تبحطصا امدنع ةلكشلا يتأت
 ال يتلا ةديدجلا مالفألا كلت نم يديموك يرصم مليف ءاشل امتيسلا

 يف تاريغص تارهز عبرأ ..اهئاهتنا دعب ةدحاو ةيناث كتركاذب قلعت
 بلاقلاو تاعفصلا لك عم نهنويع عمدت ىتح نكحضي ةعساتلا
 يباجعإ طرف نم نينيعلا عماد مليفلا عباتأ انأو ءةشاشلا ىلع ةفيخسلا

 هتحارو هتقوب يحضي بأ ..عئار بأ ..يقيقح بأ انأ .
 ..هتنبا عتمتست يك ءارهلا اذه لك دهاشيو ةيسفنلا

 ىلع كشويو يبنجأ باشب كسمي مليفلا لطب ناك انه
 :ةيزيلجنإلاب باشلا هل لاق نأ الول «هتبيبح سكاع GH هبرض
 ..( ذاش انأ) ينعي ”! ..ياج مآ يآ"

 :لوقي ءيربلا يتئبا توص امنيسلا مالظ يف عفترا انه

 "؟(ياج مآ يآ) ىنعم ام ..اباب”-

 مهسافنأ سائلا لك سبحو اهلك امنيسلا تمصلا داس
 :نكمملا ديحولا ءيشلا تلعف Lab .لوقأس ال اًراظتنا

 ”.لاق ام عمسأ مل"

 dle¿ توصب لأسي قيقرلا اهتوص داع

 ”؟ببسلا وه ام ..هكرتف gle) مآ يآ) هل لاق“
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 تراص :تايئاضفلا ربع ةيكيرمألا مالفألا قفدت م

 باتك نأل ؛كسولج ةفرغو كمون ةفرغو كتيب ىلإ للستت مئاتشلا
 .ةيعقاولا ىوعدب ةشحاف ظافلأ لامعتسا ىلع نورصي مالفألا هذه

 ام ةظحللا ىتح ..مئاتشلا هذهل تايئاصحإ كانه نأ بيرغلا نمو

 ةظفل لامعتسا يف ىلعألا وه (يبعش لايخ) يكيرمألا مليفلا لاز

 (فرشلا) ةمئاق يف هيلي ءةرم 269 اهلمعتسا دقف ؛ةئيعم ةئيذب

 دبالو ايفالا تاباصع نم لاطبألا ناك ثيح (نوبيط صاخشأ) مليف

 كانه ..طقف ةرم 265 ةظفللا كلت اومدختسا اذكه..اومتشي نأ

 لثم مليفلا لبق دحأ اهظفلي مل اًمامت ةديدج مئاتش تركتبا مالفأ

 .(نايار دنجملا ذاقنإ) مليف اهعرتخا يتلا (رابوف) ةظفل

 تأدب تاونقلا ضعب نأ مغرب لاح لك ىلع اذه اندتعا دقل

 ليج نأ مغرب هلبقأ انأ .توصلا طيرش نم ظافلألا هذه فذحت

 ةغللا تادرفم نم ظافلألا هذه نأ دقتعي يلاحلا لافطألا

 ةادأ نولمعتسي امم رثكأ اهنولمعتسيو .ةمهلا ةيزيلجنإلا

 The فيرعتلا
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y=كلضف نم ةصاخلا كنوئشب نعتلو ..كلذك يه ” 

 :يلاعلا عيفرلا اهتوصب يتنبا تلاق انه

 اهنإ لوقي انفلخ سلاجلا لجرلا اذه ..؟نذإ اهانعم ام”
 ”عادصلا ينعت ال

 مليفلا نعبات ..مليفلا يعبات ..دعب اميف كل حرشأ فوس”-
 ول دسفي وأ مليفلا ةكبح رثأتت نل ..نكسوءر تمشه Wy تانب اي

 " ..ةملك لك ىنعم نتفرع

LAS 

Aترداغل ىرخأ ةملك تعمس  

 * ..امنيسلا

 ةملكلا نأ تارعاش ةساعت يف مليفلا ندهاشي ollb اذكه

 امأ .هيف ليق ام لمجأو هتوالحو مليفلا ةورذ يه اهنمهفي مل يتلا
 هل ددسأل هقنع نم ويرانيسلا بتاك خألا ترضحأ ول تينمتف انأ

 بسانمو يديموك مليفلا نإ خأ اي لقت ملأ ..تامكللا ضعب

 هسأر مطخأ فوس ..؟ظافلألا هذه هيف رشحت اذال نذإ ..؟لافطألل
 ..ةرم فلأ (ياج مآ يآ) يل لاق ول <
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 :ةمكح يف تلق

Yتمهفل تعمس ول امبر ..فرعأ ..* 

 يسافنأ تداعو رركتت مليفلا ثادحأ تداع ديدج نم

 فقوملا سفن ةشاشلا ىلع رركت نأ ىلإ ءيردص يف جرختو لخدت

 :يتنبا ةقيدص توص ىود ديدج نمو ..اًيفرح

 ”؟(ياج مآ يآ) ىنعم ام ..ومع”-

"AA" 

 ” ..ةيناث اهولاق دقل"-

 : روفلا ىلع تلق مث «ةيناث عبرل تركف

 هنأل هبرضي مل لطبلا ..معن ..عادصب باصم هنأ اهانعم“

 ”..عادصب باصم

 ملعم ةجهلب امنيسلا يف يفلخ سلاج دحاو لاق انه

 :ملعي ال lay يذهي اًدحأ عمسي نأ قيطي ال يذلا لايجألا

 باصم هنأ اهانعم سيل (ياج) ..ذاتسأ اي ةذخاؤم ال“

 :ةظلغب تلقو «همف مكل ىلع اًكشوم هل تردتسا
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 باصأو لبطلاك ضبني يسأر ناك ..انجرخف مليفلا ىهتنا

 :يتنبال تلقو يسأر تسسحت .مات للشب يتيكبش عراشلا ءوض

 Had فيذع عادص”-

 يف اهتملعت امك رئامشلا لمعتست ..ًاليلق ركفت اهتيأر انه
 توصب حرم يف تحاص مث .ةديدج ةلمج نيوكت لواحتو ةسردملا

 :امنيسلا نم نيجراخلا لك هعمس

GU"ياج رآ وي ..نذإ ..عادص كدنع تنأ !” 

 امع يكحأ نل اًمبط .اهتيرقبعب اًراهبنا للهأ نأ ترظتناو

 ال انأ :حوضوب اهلوقأ ينكل ءاًمساو الايخ كل نأل اذه دعب ثدح

 ودبي .يسفن يف دقتعأ تنك امك اًونح اًمهفتم Ul نوكأ نأ حلصأ
 .ةريثك نايحأ يف اهلكأ يتؤتو ةديغم لافطألا برض ةسايس نأ يل
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