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ءاوس لئاسولا  نم  ةليسو  ةيأب  وأ  لاكشألا  نم  لكش 
خسنلا كلذ  يف  امب  ةيكيناكيملا ، مأ  ةينورتكلالا  مأ  ةيريوصتلا 

ظفحو اهاوس  وأ  ةطرشأ  ىلع  ليجستلاو  يفارغوتوفلا 
.رشانلا نم  يطخ  نذإ  نود  تامولعملا 
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ءادهإ

موجنلا رابغ  ًاعيمج  نحن 
كيهارب يردنأ 

سيولو نيلوب  ىلإ 
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ةئطوت
؟ رجفلا أدبي  نيأ   ـ

اذه ُتحرط  امدنع  يرمع ، نم  ةرشاعلا  مامت  يف  تنك 
مولعلا ذاتسأ  تفتلا  .يضَرَملا  يئايحل  ًايدصتم  لاؤسلا 

ىلع راهنلا  ةفيظو  خسن  لصاوو  هيفتك  زه  سفنلا ، رسكنم 
قوف يسأر  تينح  .ًادوجوم  نكأ  مل  ول  امك  دوسألا ، حوللا 

ةيساقلا يقافر  تارظن  لهاجتب  ًارهاظتم  يتدضنم 
رثكأ اونوكي  مل  كلذ  عم  نيذلا ، قافرلا  ءالؤه  ةرخاسلاو ،

؟ يهتني نيأو  رجفلا ؟ أدبي  نيأ  .ةلأسملا  ىلع  ينم  ًاعالطا 
نكمتن نأ  ريغ  نم  ءامسلا ، ةبق  موجنلا  نييالم  ءيضت  اذامل 

تناك فيك  اهيلإ ؟ بستنت  يتلا  ملاوعلا  ةفرعم  وأ  ةيؤر  نم 
؟ ءيش لك  ةيادب 

يادلاو يوأي  نأ  ام  ةلوفطلا ، دهع  نابإ  ةليل ، لك  تنك ،
، ةذفانلا ىلإ  ةديئو  ىطخب  هجوتأو  ضهنأ  ىتح  مونلل ،

.ءامسلا هجو  دصرأو  يجراخلا  كابشلاب  يهجو  قصلأف 
ديعب نمز  ذنم  يننوعدي  مهنكل  سونايردأ ، يمسإ 

انأ .رونلا  اهيف  يتدلاو  ترصبأ  يتلا  ةيرقلا  يف  الإ  نايردأ ،
جراخ ةعقاولا  موجنلا  يف  صصختم  ةيكلف ، ءايزيف  ملاع 
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مرح لخاد  تروك ، رووك  يف  يبتكم  موقي  .سمشلا  قاطن 
.كانه دجاوتأ  ال  داكأ  نكلو  كلفلا ، مسق  ندنل ، ةعماج 
رارسأ فاشتكال  دب  الو  ٍنحنم ، ءاضفلاو  ةريدتسم  ضرألا 

امنود ضرألا  يف  برضيو  رفسلا ، ءرملا  بحي  نأ  نوكلا 
نع ًاثحب  ءاوزناو ، ةلزع  رثكألا  عاقبلا  ىلإ  ًاهجوتم  فقوت ،
نع ىأنمب  لماشلا ، مالظلا  نعو  ةبقارملل ، ةطقن  لضفأ 
نينس ذنم  ينعفدي  ناك  ام  نأ  يلإ  لّيخيو  .ىربكلا  ندملا 

مظعألا داوسلا  رارغ  ىلع  شيعلا  نع  فوزعلا  ىلإ  لاوط 
يف لمألا  وه  دالوأو ، ةجوز  ةبحصب  ام  تيب  يف  سانلا ، نم 

، يمالحأ دواري  كفنا  ام  يذلا  لاؤسلل  باوج  ىلع  روثعلا 
؟ رجفلا أدبي  نيأ  وهو :

ًالمأ نإف  تايمويلا ، هذه  ريرحت  مويلا  ترشاب  انأ  اذإو 
هذه ىلع  موي  تاذ  مهدحأ  رثعي  نأ  ىلع  ينودحي  ًارياغم 

.اهتصق درس  يف  ةعاجشلا  اهعم  دجيو  تاحفصلا ،
ملع لجر  ىلإ  ةبسنلاب  قدصلاب  ًانارتقا  دشألا  عضاوتلا  نإ 
تنك مك  كردأ  مويلاو  .ليحتسم  ءيش  نأب ال  مّلسي  نأ  وه 

.اريك يئاقتلا  ءاسم  ىتح  عضاوتلا ، اذه  نع  ًاديعب 
عسو ةريخألا  رهشألا  هذه  لالخ  هشيعأ  نأ  يل  حيتأ  ام 
بقع ىلع  ًاسأر  بلقو  اهل ، ةياهن  دودح ال  ىلإ  يفراعم  لقح 

.ملاعلا ءوشن  نع  هفرعأ  ينأ  دقتعأ  تنك  ام  لك 
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لوألا رتفدلا 
نمو .ايقيرفإل  يقرشلا  فرطلا  نم  قرشت  سمشلا  تناك 

رانتسا دق  وموأ »  » يداو يف  يرثألا  عقوملا  نأ  لمتحملا 
ام حابصلا  اذه  نأ  ريغ  ىلوألا ، ةيلاقتربلا  رجفلا  ريشابتب 

قفألا طخ  صحفتت  اريك  تناك  .رخآ  حابص  يأ  هبشيل  ناك 
ريغص طئاح  ىلع  ةسلاج  يهو  مالظلا ، هاشغي  لاز  ام  يذلا 
اهّلع يندعملا ، ةوهقلا  حدق  ىلع  دشت  فاجلا ، بارتلا  نم 

ضرألا ىلع  تبثاوت  رطملا  نم  تارطق  عضب  .اهيدي  ئفدت 
عفاي ىتف  عرهف  .رابغلا  تارذ  كانهو  انه  ةريثم  ةبدجملا 

.اهيلإ مضناو  اههاجتاب 
تظقيتسا له  : » يبصلا رعش  كعدت  يهو  اريك  تلأس 

.»؟ كمون نم  نآلا 
.هسأرب يراه  زه 

ةقطنم لخدت  امدنع  ضكرت  الأ  كل  تلق  ةرم  مك   ـ
عيباسأ ةعضب  رطخلل  ضرعُت  فوسف  ترثعت  اذإ  تايرفحلا ؟

ضيوعتلا ىلإ  ليبس  ال  همطحت  نأ  نكمي  امو  .لمعلا  نم 
؟ ةريغص لابج  اهدحت  يتلا  تارمملا  هذه  ىرت  له  .هنع 

.ءارعلا يف  نيلسروبلا  نم  ريبك  نزخم  اهنأ  ًاذإ ، روصت ،
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ينأ الإ  كنس ، لثم  يف  دلول  ًايلاثم  ًابعلم  تسيل  اهنأ  فرعأ 
.كل هبهأ  لضفأ  ًائيش  كلمأ  ال 

صوصخب مث  تنأ ! كبعلم  لب  يبعلم ، تسيل  اهنإ   ـ
.ةميدق ةربقمب  هبشأ  ىرحألاب  هنأ  ودبي  كنزخم ،

مدقتت تناك  يتلا  مويغلا  ةهبج  ىلإ  هعبصإب  يراه  أموأو 
.امهوحن

؟ اذه ام  يبصلا : لأسف 
ىلع ريخب  رشبي  اذه ال  نكل  هذهك ، ءامس  طق  رأ  مل   ـ

.قالطإلا
! رطملا لطه  ول  ًاعئار  نوكي  دق   ـ

دئاق نع  ثحبا  ايه ، .ةثراك  نوكت  دق  لوقت  نأ  ديرت   ـ
نم نمأم  يف  تابيقنتلا  ةقطنم  لعجأ  نأ  ديرأ  قيرفلا ،

.رطخلا
تاوطخ دعب  ىلع  فقوتي  نأ  لبق  ةعرسب  ىتفلا  عفدنإ 

.اريك نم 
قلطنا ايه  .ضكرلل  هيجو  ببس  كيدل  ةرملا  هذه   ـ

.اهديب ةحولم  ْترمأ  ًاعرسم !
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، ًارارهفكاو ًامالظ  دتشت  ءامسلا  تناك  ديعبلا ، يف 
ةمجر يمحي  ناك  يذلا  شامقلا  نم  ًابناج  ةعبوزلا  تعلتقاو 

.ةراجحلا نم 
نكي مل  ريغصلا : اهطئاح  نم  لزنت  يهو  اريك  تمغمغ 

.ميخملا ىلإ  ةيدؤملا  قيرطلا  تكلس  مث  اذه ! الإ  انصقني 
.اهتاقالمل مدقت  يذلا  قيرفلا  دئاق  هفصتنم  يف  تقتلاو 

عسوأ ةيطغت  يغبنيف  رطملا ، لطهي  نأ  دب  ناك ال  اذإ   ـ
عيمج رفنتسا  تاعيبرتلا ، يّوق  .ضرألا  عقر  نم  نكمي  ام 

.ةجاحلا تعد  اذإ  ةيرقلا ، نم  نوعلا  بلطاو  انلاجر ،
، رطملاب رمألا  قلعتي  ال  ًاملستسم : قيرفلا  دئاق  باجأ 

نآلا نوذولي  نويورقلاو  ًائيش ، لعفن  نأ  انعسي  ال  نحنو 
.رارفلاب

، لامشلا حير  اهرجت  ةقالمع ، رابغلا  نم  ةفصاع  تناك 
حيرلا هذه  كلست  ةيداعلا  تاقوألا  يف  .امهوحن  مدقتت 
هاجتاب ةيدوعسلا  ةيبرعلا  ءارحص  ربعت  يتلا  ةيتاعلا ،
.ةيداع تاقوأ  يف  دعن  مل  اننكل  قرشلا ، ةيحان  ىلإ  جيلخلا ،

عباتو برغلا ، بوص  فطعني  ةرمدملا  حيرلا  قابس  ىضمو 
.ةقلقلا اريك  تارظن  ءازإ  هحرش  قيرفلا  دئاق 

، عايذملا هثب  يذلا  رطخلا  راذنإ  يوتل  تعمس  دقل   ـ
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دودحلا تزواجتو  ايرتيرإ  ةفصاعلا  تحستكا  نأ  قبس 
، اهتمواقم ىلع  رداق  ءيش  ال  .ةرشابم  انيلع  ةضقنم 

ممقلا وحن  برهلا  وه  هب  مايقلا  نكمي  يذلا  ديحولا  ءيشلاو 
.فوهكلا لخاد  ءامتحالاو 

اذه ىلع  عقوملا  رجه  ًانكمم  نكي  مل  ذإ  اريك ، تضرتعإ 
.وحنلا

، ًاريثك اهرمأ  كمهي  يتلا  ماظعلا  هذه  اريك ، ةسنآ   ـ
، بيقنتلا دواعنس  نينسلا ، فالآ  لاوط  انه  ةرومطم  تيقب 

ةايحلا ديق  ىلع  ًالوأ  نوكن  نأ  دب  ال  نكلو  كلذب ، كدعأ 
انمامأ عستي  دعي  مل  ذإ  تقولا ، ّنعيضت  ال  .كلذ  قيقحتل 

.هنم ريثكلا 
؟ يراه نيأ   ـ

رظنلا ليجي  وهو  قيرفلا  دئاق  باجأ  .هب  يل  ملع  ال   ـ
.حابصلا اذه  هرأ  مل  .هيلاوح 

؟ كغالبإل رضحي  ملأ   ـ
، عايذملا يف  ءابنألا  تعمس  كل ، تلق  امك  الك ،  ـ

.كنع ثحبأ  لاحلا  يف  تئجو  ءالخإلاب ، رمألا  تردصأو 
، تارتموليك ةعضب  دعب  ىلعو  ةرهفكم ، نآلا  ءامسلا 
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.ءامسلاو ضرألا  نيب  ةجوم  اهنأك  مدقتت  لمرلا  نم  ةميغ 
تضمو اهدي  نم  طقسي  يندعملا  اهحدق  اريك  تكرت 

ةفض ىلإ  ًالوصو  ةيبارلا  طبهتل  قيرطلا  نع  تداح  .ةضكار 
يقبت نأ  عاطتسملا  ريغ  نم  تاب  .ناكملا  لفسأ  يف  رهنلا ،
شدخي ناك  حيرلا  هتراثأ  يذلا  رابغلا  نأل  نيتحوتفم  اهينيع 

نظتو لمرلا  علتبت  ىتح  يراه  مسإ  حيصت  نأ  امو  اههجو ،
.حايصلا نع  فكت  مل  اهنكل  قانتخالا ، كشو  ىلع  اهنأ 
فثاكتلا يف  ذخآلا  يدامرلا  راتسلا  ربع  تعاطتساو ،

لك اهظقويو  يتأي  يبصلا  ناك  يتلا  ةميخلا  زييمت  رمتسملا ،
.ةيبارلا يلاعأ  نم  سمشلا  غوزب  افشتكيل  حابص ،

ذختا دقو  .ةغراف  هتميخب  اذإو  شامقلا ، ةعطق  تدر 
نم لاز  امو  .رشب  اهنكسي  ال  حابشأ  ةنيدم  رهظم  ميخملا 

فوهكلا غولبل  لالتلا  نوقلستي  نييورقلا  ةيؤر  نكمملا 
يهو ةرواجملا ، مايخلا  اريك  تصحفت  .ممقلا  نم  ةبيرقلا 
هدحو ةفصاعلا  ريده  نأ  الإ  يبصلا ، مسإ  فقوت  الب  حيصت 
داكو قيرفلا  دئاق  اهب  كسمأ  اهدنع  .اهتاءادنل  باجتسا 

.ءالعلا ىلإ  اهرصبب  ةصخاشلا  يه  ةوقب ، اهرجي 
! ناوألا تاف  دقل  ههجو : يطغي  يذلا  شامقلا  ربع  حاص 

.رهنلا ةفض  وحن  اهب  هجتاو  هفتك  ىلإ  اريك  دشو 
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! يضكرا كل ، ًابت  يضكرا ، ايه   ـ
! يراه  ـ

يتكسا ام ، ناكم  يف  هل  ًاذالم  دجو  ديكأت ، لكب  هنإ ،  ـ
.يب يكسمتو 

الب مدقتي  حارو  امهرثإ ، يف  ّدج  رابغلا  نم  لاع  ّدم 
نيرادج نيب  روغي  رهنلا  ناكف  لفسألا  يف  امأ  .عاطقنا 

هيلإ بذج  ًافيوجت  قيرفلا  دئاق  فشتكاو  نييلاع ، نييرخص 
.لجع ىلع  اريك 

! كانه عاقلا : وحن  اهعفدي  وهو  لاق 
ولع تزواجت  ةيتاعلا  ةجوملاف  ةظحلب ، ةقلعتم  ةيضقلا 

اياقبو ةراجحلاو  ةبرتألا  اهعم  ةفراج  تقؤملا ، امهئجلم 
اهقيرف دئاقو  اريك  تعقوقت  لخادلا ، يف  .ةعلتقملا  تاتابنلا 

ريده ناك  .سماد  مالظ  يف  فهكلا  قرغو  .ضرألا  ىلع 
اذإ ام  الءاستف  زتهت  ناردجلا  تذخأو  .ناذآلا  مصي  ةفصاعلا 

.دبألا ىلإ  امهرمطيو  ءيش  لك  راهنيس 
، ةنس نييالم  ةرشع  دعب  انماظع  نودجيس  مهلعل    ـ

كتوقرتو ربكألا ، يقاس  مظع  لباقم  كدضع  مظع  اهنمو 
نيجوز   [1] ةثاحإلا ءاملع  ررقي  فوس  .يفتك  حول  راوجب 

دقو كتجوز ، انأو  رهنلا  دايص  تنأ  تنك  وأ  نيعرازملا ، نم 
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نل اندحل  يف  نيبارقلا  بايغ  نإ  عبطلابو  .انه  بارتلا  انيروو 
ةيمظعلا لكايهلا  ةئف  يف  فنصن  فوس  .ًادبأ  هابتنالا  يعرتسي 

يف ةيدبألا  مايأ  ةيقب  يضمنسو  سكمش ،»  » تاعامجل ةدئاعلا 
! فحاتملا نم  فحتم  فر  ىلع  ةفوفصم  ةينوترك  ةبلع  رعق 
لزه تقو  تقولا  سيل  ةقيقحلا ، : » قيرفلا دئاق  رمذت 
ءالؤه مه  نم  مث  ةيلستلل ، ةاعدم  رمألا  سيلو  تيكنتو ،

؟» سكمش « ـ لا
تاعاسلل باسح  امنود  نولمعي  يتلكاش  ىلع  سانأ   ـ

نوريو دحأ ، فاطملا  ةياهن  يف  اهل  ثرتكي  ءايشأ ال  عنصل 
يف نوكي  نأ  نود  نم  ناوث ، نوضغ  يف  ىشالتت  مهدوهج 

.ءيشب نايتإلا  مهعسو 
نم ناصخش  ةمث  نوكي  نأ  لضفألا  نم  ًاذإ ،  ـ

.ىتوملا دادع  يف  انوكي  نأ  ىلع  ةايحلا  ديق  ىلع  سكومشلا 
! رظن ةهجو  اهنإ   ـ

تناك نإو  .دمَألا  ةليوط  قئاقد  ًاضيأ  ريدهلا  رمتسإ 
ادب امهأجلم  نإف  .رخآل  نيح  نم  لصفنت  ةبرتلا  نم  ءازجأ 

.ًادماص
ةفصاعلا تناك  اميف  فهكلا  ىلإ  ةديدج  ةرم  ءوضلا  للست 

اريك ىلإ  هدي  دمو  هيمدق  ىلع  قيرفلا  دئاق  ىوتساو  .دعتبت 
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.ديلا هذه  تضفر  اهنأ  ريغ  ضوهنلا ، ىلع  اهدعاسي  يك 
ديرأ كجورخ ؟ دنع  بابلا  قالغإب  مركتت  له  تلاقو :

ام ةيؤر  يف  ةبغار  يننأ  نم  ةنقيتم  تسل  انأف  انه ، ءاقبلا 
.انرظتني

.لمألا بيخم  قيرفلا ، دئاق  اهيلإ  رظن 
.جراخلا ىلإ  تعفدناو  يراه ! اريك : تحاصو 

يتلا راجشألا  .ىسألاو  نزحلا  نع  مني  ءيش  لك  ناك 
يف يهو  ةفضلاو ، بئاوذلا ، ةعطقم  رهنلا  ةفضب  قيحت 
نم اهتطغ  يتلا  ةينبلا  ةبرتلا  نول  تذختإ  ءارغم ،»  » ةداعلا

هاجتاب لحولا  نم  ًاسادكأ  فرجي  رهنلا  ناك  .ًادعاصف  نآلا 
ىتح تناك  امو  ناكملا ، نم  تارتموليك  دعب  ىلع  بصملا 
ةيرق دعت  مل  امك  ميخملا ، لخاد  ةبصتنم  ةدحاو  ةميخ 

ةحزحزتملا نكاسملاو  .حيرلا  تامجه  مامأ  ةدماص  خاوكألا 
اهماطترا بقع  تعدصت  دق  راتمألا ، تارشع  ةحاسم  ىلع 

يلاعأ يف  نويورقلا  ناك  .راجشألا  عوذجو  روخصلاب 
مهعيطقب لح  ام  اوفشتكيل  مهئجالم  نورداغي  ةيبارلا 

مضت يهو  يكبت  وموأ »  » يداو يف  ةأرما  .مهتاعورزمو 
ءاضعأ دشتحا  اهنم  ةبرقم  ىلعو  اهيعارذ ، نيب  اهدالوأ 

.يراهل رثأ  يأ  ىلع  رثعي  ملو  .ىرخأ  ةليبق 
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ثالث ىوس  رت  ملف  هاجتا ، لك  يف  اهرظن  اريك  تلاجأ 
فرقلا اهيلع  ىلوتساف  رهنلا ، ةفض  قوف  ةددمم  ثثج 

.زازئمشالاو
دب ال  اهرظن : ليوحت  ىلع  اهمغري  وهو  قيرفلا  دئاق  لاق 
اننإ ًالاب ، يقلقت  الف  فوهكلا ، نم  فهك  يف  ئبتخم  هنأ 

.هيلع رثعنس 
تناكو .ًاعم  ةيبارلا  ايقتراف  هعارذب ، اريك  تثبشتو 

، اهلمكأب تفتخا  دق  تايرفحلا  ثيح  ةبضهلا  ىلع  ةعيبرتلا 
ىلع تتأ  ةفصاعلا  نإ  ذإ  تايافنو ، اياقبب  ضرألا  تطغتو 

.ضرألا دصرل  ًاراظنم  طقتلتل  اريك  تنحناو  .ءيش  لك 
ةلآلا ييتجاجز  نأ  ريغ  ةيلآ ، ةروصب  رابغلا  هنع  تضفن 

، حرطناو .هحالصإ  نكمي  ال  وحن  ىلع  نيتبوطعم ، اتدجو 
( اياوزلا سايقل  ةلآ   ) ةاوزم بصنم  ديعب ، ريغ  ناكم  يف 

رامدلا طسو  حال  ةأجفو  .ءاضفلا  يف  ةيلاع  ثالثلا  همئاوق 
.روعذملا يراه  ىتفلا  هجو  بارخلاو 

ًارمأ نكي  مل  .اهيعارذ  نيب  هتمضو  هتاقالمل  اريك  تعره 
نع ربّعت  نأ  تاملك  لالخ  نم  تفرع  يه  اذإو  .ًايداع 

، ةيناث ةيحان  نم  اهنإف ، اهيلع ، اودوعت  نيذلا  هاجت  اهفطع 
، ةرملا هذه  اهنكل ، .نانح  ةرداب  لقأل  ملستستل  نكت  مل 

ًابيرقت تالفإلا  لواح  هنأ  ةجردل  ةديدش ، ةوقب  يراه  تمض 
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.اهقانع نم 
دقل يبصلا : هجوب  قلاعلا  بارتلا  حسمت  يهو  تلاقو ،

.هل ليثم  ًافوخ ال  ينتفخأ 
؟ كتفخأ يذلا  انأ  ىرج ، ام  لك  دعب  كتفخأ ؟ يذلا  انأ   ـ

.ذخأم لك  بارطضالا  هنم  ذخأ  دقو  لوقلا ، يراه  ررك 
نم يقب  ام  تلمأتو  اهسأر  تعفر  امنإ  اريك ، بجت  مل 

، ةفاجلا ةبرتلا  وذ  ريغصلا  طئاحلا  ىتح  .ءيش  ال  اهلمع :
راهنإ حابصلا ، اذه  هيلع  سلجت  لازت  ال  اريك  تناك  يذلا 
تينُم ةدودعم ، قئاقد  يف  .لامشلا  حير  هتحستكا  امدعب 

.ءيش لك  ةراسخب 
.ةلتاق ةباصإ  كنزخم  بيصأ  دقل  يراه : لاق 

.نيلسروبلا نم  ينزخم  اريك ... : تمتمت 
.اهنم ّلسنت  نأ  رظتناو  اريك ، دي  يف  هدي  يراه  سد 

ةعرذتم مامألا ، ىلإ  ةوطخ  وطخت  دق  ًامود  اهنأش  وه  امكو 
نم تبثتلا  يغبني  ثيحب  ًادج ، ًامهمو  ًامهم ، ًائيش  تأر  اهنأب 

، يبصلا رعش  سمالت  دق  دعب  ام  يفو  .لاحلا  يف  هتيوه 
دي تظفتحإ  .بلقلا  ةقرب  يلحتلا  فرعت  مل  اهنأ  هل  رذتعتل 

ثبخلا نع  ىأنمب  اهيلإ  تمدقت  يتلا  ديلاب  ةرملا ، هذه  اريك ،
.يراه ةحار  ىلع  اهعباصأ  تقبطناف 
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.ءيدر رمأل  هنإ  عمسي : داكي ال  توصب  تلاق 
؟ كلذك سيلأ  رفحلا ، يدواعت  نأ  كناكمإب   ـ

.ًانكمم دعي  مل  ال ،  ـ
يف يبهذت  نأ  الإ  كيلع  ام  ًالئاق : يبصلا  ضرتعإ 

.قمعلا
.ًاضيأ ًائيس  عضولا  تاب  قمعلا  يف  تبهذ  ول  ىتح   ـ

؟ ًاذإ ثدحيس  اذام   ـ
اهوذح يراه  اذحف  ةنيزح ، ضرألا  ىلع  اريك  تعبرت 

.ةباشلا ةأرملا  تمص  ًامرتحم 
؟ رمألا يف  ام  لك  اذه  نيلحرتو ، ينيكرتتس   ـ

.هلوازأ لمع  يل  دعي  مل   ـ
لك ةيرقلا ، ءانب  ىلع  سانلا  يدعاست  نأ  كتعاطتساب   ـ

.كتدعاسم اونسحأ  انه  سانلاو  .مطحت  ءيش 
ةعضب لالخ  كلذ  زجنن  نأ  انرودقمب  نأ  روصتأ  لجأ ،  ـ

ىلع تنأ  مث  ريدقت ، دعبأ  ىلع  عيباسأ  ةعضب  لالخ  وأ  مايأ ،
.لحرن نأ  انيلع  قح ،

؟ كلذك سيلأ  .انه  ةديعسل  كنإ  اذامل ؟  ـ
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.ىضم تقو  يأ  نم  رثكأ   ـ
!«. ءاقبلاب كيلع  ًاذإ  : » ىتفلا دكأ 

يراه ىلإ  اريك  ترظنف  امهيلإ ، قيرفلا  دئاق  مضنإ  ذئدنع 
يراه دعتبإ  .امهدحو  امهكرتي  نأ  نآلا  هيلع  نأ  هتمهفأو 

.تاوطخ عضب 
.رهنلا ىلإ  بهذت  ال  ىتفلل : تلاق 

؟ نيلحرت تمد  ام  مامتهالا ، اذه  اذاملو   ـ
! يراه اريك : هيلإ  تلسوت 

هتعنم يذلا  هاجتالا  يف  قلطنا  دق  ناك  يبصلا  نأ  ريغ 
.ًامامت هنع 

؟ ةشرولا نيكرتت  له  ًالوهذم : قيرفلا  دئاق  لأس 
.رخآ رايخ  بيرق ، امع  انل ، نوكي  نل  هنأ  ركفأ   ـ

ذإ لمعلا ، يدواعت  نأ  يفكي  كتميزع ؟ تراخ  اذامل   ـ
.اهيلإ نيرقتفت  يتلا  يه  ةنسحلا  ةدارإلا  تسيل 

لب ةدارإ ، ةلأسم  درجم  ةيضقلا  تسيل  فسألل ، اي   ـ
روجأ عفدل  لام  نآلا  انيدل  دعي  مل  نحنف  .ليومت  ةلأسم 
عيرس تقو  يف  فاشتكا  قيقحت  ديحولا  يلمأ  ناك  .لاجرلا 
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نم ًاعيمج  يناعن  نأ  ىشخأ  يننإ  .انتادامتعا  اوددجي  يكل 
.ةلاطبلا نم  ًادعاصف  نآلا 

؟ هب لمعلا  نيونت  اذام  ريغصلاو ؟  ـ
.يردأ تسل  سفنلا : ةرسكنم  اريك  تباجأ 

اذامل همأ ، تيفوت  نأ  ذنم  ةديحولا  لصولا  ةلص  ِتنأ   ـ
؟ كعم هنيبحطصت  ال 

دنع هيلع  ضبقلا  ىقلي  دقف  ضيوفتلا ، يدل  نوكي  نل   ـ
هب ةدوعلا  لبق  ميخم  يف  عيباسأ  لالخ  زجتحيو  دودحلا ،

.انه ىلإ  ًاددجم 
اننأ نودقتعي  مكدنع  سانلا  نأ  ملعلا  عم  اذه ،  ـ

! نوشحوتم
؟ هب ءانتعالا  كرودقم  يف  سيلأ   ـ

نأ كشأو  يترسأ ، ةلاعإ  يف  ةبوعص  نآلا  دجأ  انأ   ـ
.هماعطإ بجوتي  ًاديدج  ًامف  يتجوز  لبقت 

تاعامج ىلإ  يمتنيو  يسرملا »  » موق نم  يراه  نإ  مث 
يوطني اذه  لكو  ارمحأ .»  » موق نمف  نحن  امأ  وموأ ،» »

، همسا تريغ  نم  اريك ، اي  ِتنأو ، .ةديدش  ةبوعص  ىلع 
اذإ ِتنأ ، .ةريخألا  ةثالثلا  ماوعألا  هذه  لالخ  كتغل  هتملعو 
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نكمي الو  .هنع  ةلوؤسم  تنأف  اذل  هتينبت ، ريبعتلا ، زاج 
.ءافشلل لثامتلا  نم  نكمتي  نل  هنإ  نيترم ، هنع  يلختلا 

ًاعبط يغبني  ناك  لعفأ ؟ نأ  ينديرت  تنك  اذامو   ـ
! يتيب يف  هتيوآ  امدنع  ملكتي  نكي  مل  وهو  ًامسإ ، هؤاطعإ 

هب مايقلا  بجي  ام  لوأ  نإف  رجاشتن ، نأ  نع  ًاضوع   ـ
وهو اهيف ، انل  ادب  يتلا  ةئيهلل  ًارظن  هنع ، ثحبلا  وه 
هذه لثمب  هروهظ  دواعي  نأ  كشأو  ليلق ، ذنم  انرداغي 

.ةعرسلا
وجلا .تايرفحلا  ةقطنم  لوح  نوعمجتي  اريك  ءالمز  ناك 

عيمجلا تفتلا  .رارضألا  ةيمهأ  ظحالي  مهنم  لكو  ليقث ،
.اهتاميلعت نيرظتنم  اريك  بوص 

ّيف اوقدحت  ال  تلاقو : ًابضغ  راثآلا  ةملاع  تطاشتسا 
.مكمأ تسل  انأف  ةقيرطلا ، هذهب 

.انتاودأ لك  انرسخ  دقل  قيرفلا : ءاضعأ  دحأ  ضرتعإ 
يف ثثج  ثالث  تدهاشو  ىتوم ، ةيرقلا  يف  اريك : تباجأ 

.كتمانم سيكب  ًاقالطإ  يلابأ  انأ ال  .رهنلا  هايم 
انسل ذإ  تقو ، عرسأ  يف  ثثجلا  نفد  انيلع  رخآ : حرتقاو 

.انتالكشم ىلإ  فاضني  اريلوك  ءابو  ىلإ  ةجاحب 
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مل نيعوطتم ؟ نم  له  كشلا : اهرواس  دقو  اريك  تلأس 
.هدي دحأ  عفري 

.انعيمج ًاذإ  بهذنل  اريك : تنلعأ  ٍذئدنع 
ثحبلل مهتالئاع  مودق  رظتنن  نأ  نسحتسملا  نم   ـ

.ديلاقتلا مرتحن  نأ  بجي  مهنع ،
، ام ءيش  مارتحا  لامشلا  حير  ْترذاح  دقل  اريك : تحلأ 

.هايملا ثولتت  نأ  لبق  لمعنل 
.ريسلا يف  بكوملا  قلطناو 

نم ثثجلا  تلشتنا  راهنلا ؛ ةيقب  نزحملا  لمعلا  قرغتسإ 
، ةفضلا نم  ةديعب  ةفاسم  ىلع  روبقلا  ترفحو  رهنلا ،
لك ناك  .ةراجحلا  نم  ةريغص  ةلتب  ًاعيمج  اهتيطغت  تديعأو 
يف ًاركفم  هتديقع ، قفوو  هتقيرط ، ىلع  يلصي  مهنم  دحاو 
دنعو .ةريخألا  ةثالثلا  ماوعألا  لاوط  مهرشاع  نيذلا  كئلوأ 
يلايللا تناك  .رانلا  لوح  راثآلا  ءاملع  قلحت  مالظلا ، طوبه 

ناك .دربلا  نم  هب  ءرملا  يمتحي  ام  قبي  ملو  ًاليلق ، ةدراب 
برق نوماني  نورخآلا  اميف  ةسارحلا  ىلع  بوانتي  مهدحأ 

.رانلا
، لافطألا عيمجت  ديعأ  نييورقلا ؛ قيرفلا  ثاغأ  دغلا ، يف 

ناك امنيب  مهيلع ، رهسلا  تانسملا  ةليبقلا  ءاسن  تلوتو 
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ةداعإ ىلع  دعاسي  نأ  هنأش  نم  ام  لك  نوعمجي  نابشلا 
حرطتل لدابتملا  نواعتلا  ةلأسم  نكت  مل  انه  .تويبلا  ءانب 

لك لمعلا ، مهعيمج  رشاب  .حوضولا  لك  ةحضاو  تناك  اهنأل 
عطقي مهضعب  .لعفي  امم  ةنيب  ىلع  عبطلاب  مهنم  دحاو 

ءانب ةداعإل  ناصغألا  عمجي  رخآلا  ضعبلاو  بشخلا ،
عمج نيلواحم  لوقحلا  يف  نوضكري  نورخآو  خاوكألا ،

.ةفصاعلا اهلتقت  مل  يتلا  تارقبلاو  زعاملا 
راثآلا ءاملع  قيرف  نويورقلا  لبقتسإ  ةيناثلا ، ةليللا  يف 
مغرلا ىلعو  .ةعضاوتملا  مهماعط  ةبجو  مهعم  اومساقتو 
اوصقر رهظت ، هحمالم  تداك  يذلا  دادحلاو  نزحلا ، نم 

اولاز ام  نيذلا  كئلوأ  اهنوص  ىلع  ةهلآلا  ركشل  اونغو 
.ةايحلاب نومعني 

، نيعوبسأ دعبو  .ًامامت  ةهباشتم  ةيلاتلا  مايألا  تناك 
ةعيبطلا نأ  ولو  يعيبطلا ، اهرهظم  ًابيرقت  ةيرقلا  تداعتسا 

.ةاسأملا راثآ  لمحت  تكفنا  ام 
نأ هنم  اريك  تبلطو  راثآلا ، ءاملع  ةليبقلا  ميعز  ركش 
منت نييورقلا  تارظن  تناك  ولو  ىتح  دارفنا ، ىلع  اهلبقتسي 
الإ هخوك ، ةبيرغ  ةأرما  لخدت  نأل  ًاقالطإ  مهحايترا  مدع  نع 
نأ دعبو  .ليمجلاب  ًافارتعا  ءاقللا  ىلع  قفاو  خيشلا  نأ 
ىلإ داع  نئل  يراه  نأ  مسقأ  هتفيض ، بلط  ىلإ  عمتسا 
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، لباقملا يفو  .اريك  ةدوع  ىتح  هيلع  رهسيس  هنأف  روهظلا ،
اهمهفأ اذكهو  .ًاددجم  ةدوعلاب  ًادعو  تعطق  دق  هذه  تناك 

.مستباو تهتنا ، ةلباقملا  نأ  ميعزلا 
.ديعب ناكم  يف  سيل  وهف  ءافتخالا ، يراه  لواح  ًاثبع 
داوملا سلتخي  بيرغ  ناويح  ىتأ  ةريخألا ، يلايللا  هذه  يفو 
ناويحلا راثآو  مونلا ، يف  ةقراغ  ةيرقلا  تناك  امنيب  ةيئاذغلا 

.ريغص ىتف  مادقأ  راثآب  هبشلا  ةديدش  لاوجلا 
اهقيرف اريك  تعمج  ةفصاعلا ، ىلع  مايأ  ةعست  يضم  دعب 

دق عايذملا  ناك  .ايقيرفإ  ةرداغمل  ناح  دق  تقولا  نأ  ةنلعم 
ىلع دامتعالا  الإ  مهعسو  يف  نكي  مل  اذل  ريمدتلل ، ضرعت 
ةنيدم هاجتاب  ريسلا  امإ  نارايخ ، مهمامأ  ناكف  مهسفنأ ،

، ظحلا نم  ءيشب  نودجي ، فوس  اهيفو  ةريغصلا ، يمروت 
نكل .ةمصاعلا  ىتحو  لامشلا ، بوص  مهدوقتس  ةبرع 
ةمث نكي  مل  ذإ  رطاخملاب ، فوفحم  يمروت  ىلإ  لوصولا 

لابجلا زايتجا  مهيلعو  ةملكلل ، قيقدلا  ىنعملاب  قيرط 
يف لوزنلا  وهف  رخآلا  رايخلا  امأ  .تارمملا  ضعب  يطختل 

ةريحب نوغلبيس  ةليلق  مايأ  يفو  يداولا ؛ رعق  وحن  رهنلا 
، ينيكلا بناجلا  يف  راودول  ىلإ  نولصي  اهروبعبو  اناكروت ،

ةداع موقت  ةتقؤم  تارئاط  تناكو  .ريغص  راطم  دجوي  ثيح 
دحأ لبقي  دق  ًاريخأو  ةقطنملا ، نيومتل  ةيكوكم  تالحرب 
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.هترئاط نتم  ىلع  مهبوكرب  نيرايطلا 
! ةعئار ةركفل  اهنإ  اناكروت ، ةريحب  نينواعملا : دحأ  حاص 

قلست لضفت  لهو  جاعزنالا ، ةديدش  يهو  اريك  تلأسو 
؟ لابجلا

اهب جعت  يتلا  حيسامتلا  ددع  ًافلأ  رشع  ةعبرأ  وحن   ـ
انه عباوزلاو  ةبهلم ، راهنلا  يف  ةرارحلا  .ةذقنملا  كتريحب 
نم ليلقلابو  .ةيقيرفإلا  ةراقلا  يف  ًافنع  دشألا  يه 
نكلو ًالاح ، رحتنن  نأ  انب  ىرحألاو  انل ، ةيقبتملا  تازيهجتلا 

! لقأ ملأتنو  ًاتقو  بسكنس 
ءارجإ راثآلا  ةملاع  تحرتقاف  ةزجعم ، لح  ةمث  نكي  مل 
ريسلا حارتقإ  عامجإلاب  مهلك  ىنبتف  .ديلا  عفرب  تيوصت 

نأ قيرفلا  دئاق  ّدوو  .ًادحاو  ًاتوص  ادع  ام  ةريحبلا  هاجتاب 
قحتليو لامشلا  وحن  دعصي  نأ  هيلع  ناك  نكل  مهبكاوي ،

ضعب نوعمجي  نييورقلا  ةدعاسمب  اوعرشو  .هترسأب 
راهنلا تاعاس  عم  دغلا  يف  قالطنالا  جمانرب  ددحو  نؤملا ،
شقلا شارف  ىلع  تبلقتو  هلك ، ليللا  اريك  منت  مل  .ىلوألا 

اهل ىءارتي  ىتح  اهينيع ، قبطت  تناك  نأ  امف  .تارملا  تائم 
نم هءانثأ  تداع  موي  يف  ريكفتلا  دواعت  تناكو  .يراه  هجو 
ناك .هتقتلاف  تارتموليك ، ةرشع  ميخملا  نع  دعبت  ةلحر 
ريغ راوجلا ، يف  دحأ  .خوك ال  مامأ  ًاكورتمو  ًاديحو  يراه 
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ام .تمصلاب  مصتعا  دقو  اهيف  قدحي  ناك  لفطلا  اذه  نأ 
تسلج نكي ؟ مل  ًائيش  نأك  قيرطلا  ةلصاومأ  لمعلا ؟
لخدت يهو  تفشتكا  مث  .ةملكب  سبني  مل  هنأ  الإ  هراوجب ،
تقراف اهنأ  ةقفشلل ، ريثملا  همأ  نكسم  ةحتف  يف  اهسأر 

وأ ةلئاع ، هل  له  ريغصلا  يبصلا  تلأسو  .ليلق  ذنم  ةايحلا 
ام تمصلاب ، ًاذئال  لظ  هنكل  هيلإ ، هدوقت  نأ  عيطتست  ناكم 

.ةتباثلا ةظقيتملا  ةرظنلا  هذه  امنإو  هنع ، تدن  ةنأ  نم 
هوفتت نأ  نود  هبناج ، ىلإ  ةليوط  تاعاس  اريك  تيقبو 
تناك قيرطلا ، يف  .اهريسم  تفنأتساو  تماق  مث  ةملكب ،

نإ ام  ئبتخيو  دعب ، نع  اهعبتي  هنأ  اهساسحإ  نم  ةنقيتم 
رثعت مل  ميخملا ، نم  تند  امدنع  نكلو  .ءارولا  ىلإ  تفتلت 
ةيادب يف  تنظو  .اهئارو  نم  قيرطلا  يف  هل  رثأ  يأ  ىلع 
قيرفلا دئاق  اهغلبأ  نيح  دغلا ، يفو  .هجاردأ  داع  هنأ  رمألا 

.حايترالاب اريك  ترعش  قرس ، ًاماعط  نأ 
ىلإ امهب  رمألا  يهتني  نأ  لبق  ةليوط  عيباسأ  تضقنإ 

اوكرتي نأب  رمألا  تردصأ  دق  اريك  تناك  .ًاددجم  ءاقتلالا 
ءامو ماعط  ةبجو  اهتميخ ، نم  برقلابو  ليللا ، يف  ًامئاد 

نع فكي  ال  ةليل  لك  ناكف  قيرفلا  دئاق  امأ  .برشلل 
باذتجال ةحجان  ةليسو  هذه  تربتعا  دقل  ضارتعالا ؛

كلمي نكي  مل  ًافيلأ ، هلعجت  نأ  اريك  ديرت  يذلا  نكل  .نيباهنلا 
لفط درجم  وه  لب  شحوتملا ، ناويحلا  تامس  نم  ًائيش 
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.روعذمو دحوتم 
كولسب ًالغشنم  اريك  ريكفت  تاب  تقولا ، ىضم  املك 

يهو دصرتت ، تناك  ءاسملا ، يفو  .يدايتعالا  ريغ  لفطلا 
اذه اذامل  يراه .»  » لبق نم  هتمسأ  يذلا  كاذ  اهتميخ ، تحت 
يف كلذ  اهاتأ  امنإو  ًائيش ، يردت  نكت  مل  يصخشلا ؟ مسإلا 
مامأ ةرظتنم  اهسفنب  اريك  تءاج  ةليل ، تاذو  .اهمالحأ 

دق ةرملا ، هذه  تناكو ، .لفطلا  ماعط  عضو  ثيح  قودنصلا ،
ةدئام لكش  ذختا  نأب  رمألا  ىهتناو  ةدئاملا ، مزاول  تدعأ 

.ناكم يأ  طسو  ةسرغنم  تسيل  ءاشع ،
هسأرو هافتك  .رهنلا  ىلعأ  بردلا  يف  يراه  رهظ 

، اريك هتحفاص  لصو ، امدنع  .ةبيهم  هتيشمو  ةخماش ،
.اهتلابق سلج  مث  ةيادب ، ددرت  .ماعطلا  لكأي  وه  عرشو 

اريك ترشابو  ءارعلا ، يف  لوألا  ءاشعلا  اذه  امساقت  اذكهو 
هنكل اهنم ، ًايأ  لفطلا  ددري  مل  .ىلوألا  هتاملك  يراه  ملعت 
اهعمس يتلا  تادرفملا  عيمج  ماعطلا ، ءانثأ  دغلا ، يف  عّمس 

ىلع أطخ  يأ   بكتري  نأ  نود  نم  ةحرابلا ، ةيشع 
.قالطإلا

نم رخأتم  تقو  يف  الإ  راهنلا  حضو  يف  يراه  رهظي  مل 
لمأ ىلع  ةموعنب  ضرألا  رفحت  اريك  تناك  موي  يفو  .رهشلا 

تناكو يبصلا ، اهنم  اندف  ام ، ًائيش  ًاريخأ  فشتكت  نأ 
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اريك تذخأ  ةبارغو ؛ ًادرفت  تاظحللا  دشأ  ةيلاتلا  ةظحللا 
ثرتكت نأ  ريغ  نم  اهتاكرح ، نم  ةكرح  لك  يراهل  حرشت 
ثحبت نأ  اهل  يرورضلا  نم  ناك  اذاملو  اهمالك ، مهف  اذإ  ام 

، ًادج ةريغصلاو  ةرجحتملا  ءازجألا  هذه  نع  عاطقنا  الب 
اهب رهظ  يتلا  ةقيرطلا  ىلع  اهنم  ءزج  لك  لدي  دق  فيكو 

.انبكوك ىلع  ناسنإلا 
، اهسفن ةعاسلا  يفو  يلاتلا  مويلا  يف  يراه  داع 

ءيشلا رركو  راثآلا ، ةملاع  ةبحصب  هتمرب  رصعلا  ىضمأو 
ةلهذم ةقدب  هدعوم  ىلإ  لصي  ناكف  ةلبقملا ، مايألا  يف  هتاذ 

مث .ةعاس  هيدل  نكت  مل  يراه  نأ  عم  تقولا ، ةاعارم  يف 
دحأ الو  ًادبأ ، ميخملا  رداغي  ال  يبصلاو  عيباسألا ، ترم 
دنع ماعط ، ةبجو  لك  لبق  ناكو ، .ًاباسح  كلذل  بسحي 

تادرفملا سرد  ةرخس  ففأت  لمحتي  ءاسملا ، يفو  ةريهظلا 
.اريك هايإ  هنقلت  يذلا 

امك هتاوطخ ، عقو  عمست  نأ  ًاضيأ ، ةليللا  هذه  تدارأ ،
هل نذأت  نأ  راظتناب  اهتميخ  لوح  موحي  ناك  امدنع 
نم ةيقيرفإ  ةروطسأ  هل  يكحت  فوس  يهف  .لوخدلاب 

.اهفرعت يتلا  ةريثكلا  ريطاسألا 
؟ هارت نأ  ريغ  نم  دغلا  يف  اهقيرط  كلست  نأ  اهل  ىّنأ 
، رجهلا نم  أوسأ  ةدحاو  ةملكب  هوفتلا  نود  نم  باهذلا 
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اهمدق يتلا  ةيدهلا  اهدي  يف  اريك  تذخأ  .ةنايخ  تمصلاو 
ةبيرغ ةادأ  نع  ةرابع  يهو  .مايألا  دحأ  يف  اهل  يراه 

ًادبأ قرافي  الو  ىلدتي  دلج  نم  ريغص  مازح  فرط  يف  ةتبثم 
ةيساقو ءاسلم  لكشلا ، ةيثالث  ةيدهلا  تناك  .اهقنع  ةرئاد 

له نكلو  .اهنول  هنم  تسبتقا  اهنأكو  سونبألا ،» « ـ ك
.كلذب ملع  ىلع  اريك  نكت  مل  بشخلا ؟ اذه  يف  ًاتحن  تتحن 
ميعز ىتحو  ةليبقلا ، يلح  نم  يلح  يأ  هبشت  ال  ةادألاف 

، اهايإ هترأ  امدنعو  .اهئشنم  ديدحت  نع  زجع  هسفن  ةليبقلا 
ال هلعلو  ...كلذ  ينعي  ام  لهجي  وهف  هسأرب ، زوجعلا  زه 
نم ةيده  اهنأ  الإ  .اهدسج  قوف  اهب  ظفتحت  نأ  يغبني 

اهدجو هنإ  لاق  اهردصم ، نع  اريك  هتلأس  نيحو  ...يراه 
.اناكروت ةريحب  طسوتت  يتلا  ةريغصلا  ةريزجلا  ىلع  ًاموي 

ناكرب ةهوف  يف  هدلاو  عم  هطوبه  ىدل  زنكلا  اذه  دجو  هنإ 
.بصخأ الو  يمطب  ضيفي  ثيح  نورق ، ذنم  دماه 

ةلواحم اهينيع ، تقبطأو  اهردص  ىلإ  يلحلا  اريك  تداعأ 
.اهيلع ىصعتسا  يذلا  اهمون  ةداعتسا 

تظقيأو اهعاتم  ةمزح  تعمج  ركابلا ، حابصلا  يفو 
اولوانت نأ  دعبو  .مهراظتنا  يف  تناك  ةليوط  ةلحر  .اهءالمز 

.مهتريسم يف  راثآلا  ءاملع  قيرف  قلطنإ  ًاطيسب ، ًاروطف 
لك عسي  نيفيفخ ، نيبراق  مهيلع  اوضرع  نودايصلا  ناك 
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ةفلتخم نكامأ  يف  اورطضا ، دقو  .صاخشأ  ةعبرأ  امهنم 
.تالالشلا يدافتل  نيبراقلا  لمحو  ةسبايلا ، غولب  ىلإ 

لجر هدحو ، .رهنلا  ةفض  قوف  نيدشتحم  نويورقلا  ناك 
نيب اريك  قيرفلا  دئاق  مض  .دقفتلا  نع  فلخت  ريغص 
نتم ىلع  ادعص  مث  .هلاعفنا  متك  يف  ةبوعص  دجوو  هيعارذ ،
ىلع مهودعاسيل  ءاملا ، يف  لافطألا  لزن  اميف  نيبراقلا ،

ىضمو يقابلا  ءارجإب  رايتلا  لفكتو  ةفضلا ، نع  داعتبإلا 
.ءودهب مهرجي 

حّولت ديأ  اهوعطق ، يتلا  ىلوألا  لايمألا  لالخ  تدهوش 
يذلا كاذ  دصرت  تمصلا ، اريك  تمزل  .ةبيرقلا  لوقحلا  نم 

نأ لبق  رهنلا  عرفت  امنيح  نكلو  .هتيؤر  لمأت  لازت  تناك ال 
رخآ تشالت  روخصلا ، نم  نييلاع  نيرادج  نيب  ىراوتي 

.ًادج ًاريثك  تدعتبا  دق  تناك  اهلامآ . 
متأ ىلع  اريكل ، يسنرف  ليمز  وهو  لاشيم ، سمهو 

.ريخ كلذ  لعل  اهعم : مهافتلا 
.قلحلا ةجنشتم  تناك  اهنأ  الإ  ةباجإلا ، تدوو 

ال ةقباسلا ، هتايح  ىلإ  دوعي  فوس  ًالئاق : لاشيم  فدرأ 
نم تام  يراه  ناك  كالول  .كفسأل  يعاد  تنأو ال  .يقلقت 
ًادعو كيلع  عطق  ةيرقلا  ميعز  نإ  مث  حجرألا ، ىلع  عوجلا 
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.هب ءانتعالاب 
ءاميس ةأجف  ترهظ  ًاليلق ، رثكأ  روغي  رهنلا  ناك  امنيب 
لكشب اريك  تضهن  .قيض  يلمر  ئطاش  قوف  يراه 

دواع لاشيم  نكلو  بلقني ، نأ  براقلا  كشوأف  تغابم ،
مل .نارمذتي  نارخآلا  هاليمز  ناك  اميف  .براقلا  ىلإ  نزاوتلا 

ريغصلا يبصلا  الإ  ىرت  نكت  مل  ذإ  امهمولل ، ًالاب  اريك  ِقلت 
.ديعب نم  اهيلإ  رظنيو  ءاصفرقلا  سلجي  يذلا 

! هللااب كل  مسقأ  يراه ، اي  ةيناث ، دوعأ  فوس  تحاص : مث 
؟ اهتوص عامسب  ىفتكا  له  نكلو  .ًاباوج  لفطلا  رحي  مل 
لك يف  كنع  تشتف  دقل  تعاطتسا : ام  ىوقأب  تقعزو 

لظأس .كارأ  نأ  نود  رفسلا  يف  ةبغار  نكأ  ملو  .ناكم 
ينإ .جشنت  يهو  تلاق  ريغصلا ، يدلو  اي  كيلإ ، قاتشأ 
نأ بجي  عجرأس ، يننأب  كل  مسقأ  .ًاريثك  كيلإ  قاتشأس 
يل مق  ايه  يراه ، كيلإ ، لسوتأ  ينعمست ؟ له  ينقدصت ،

.ينعمست كنإ  يل  لوقتل  ةطيسبو  ةريغص  ةراشإب  ةكرحب ،
.ةراشإ ىندأ  الو  ةكرح ، ةيأ  هنع  ردبت  مل  يبصلا  نأ  ديب 

رت ملو  رهنلا ، فطعنم  يف  هؤاميس  تراوت  نأ  ثبل  امو 
فزي ناك  يذلا  ريغصلا  يبصلا  دي  طق  ةباشلا  راثآلا  ةملاع 

.لاوزلا عيرس  ًاعادو  اهيلإ 
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يليشتلا اماكاطأ ، ةبضه 

دقتعأ املكف  ليللا ، لاوط  نيعلا  ضامغإ  لاحملا  نم 
، يشارف قوف  ةزفقب  يوتسأ  ينبلغيس ، ساعنلا  نأ  ًاريخأ 

ضفر دقل  .ينقرافي  ال  قانتخالاب  بيهر  ساسحإ  يندواري 
، ةيلاعلا تاعافترالا  ىلع  داتعم  يلارتسأ  ليمز  وهو  ناورأ ،

داكلاب صلخيو  اغويلا  سرامي  هنإ  .هلوصو  موي  ذنم  ماني  نأ 
يتلا ةرتفلا  يف  تيهلت ، ول  ىتح  انأ  امأ  ةلكشملا  نم  هسفن 
نيترم باهذلاب  ةمهبم ، ةرشاعم  ةصقار  اهيف  رشاعأ  تنك 

نإف ناولس ، ةداج  يف  ةصصختم  ةعاق  ىلإ  عوبسألا  يف 
حمسي يكل  ًامامت  فاك  ريغ  ةيميلعتلا  ةداملا  هذه  يناقتا 
عافترا ىلع  .ولعلا  اذه  لثم  راثآ  نع  ضيوعتلاب  يمسجل 

طعض ضفخني  رحبلا ، حطس  قوف  رتم  فالآ  ةسمخ 
، ةدع مايأ  ةياهن  يفو  ةئاملا ، يف  نيعبرأ  ةبسنب  نيجسكوألا 

دقفيو سأرلا  دلبيو  مدلا  رثختي  ذإ  لابجلا  ءادب  ءرملا  رعشي 
دهج لقأ  قرحيو  ءاقرخ   ةباتكلا  ودغتو  هقطنم  لقعلا 

لامعلا مدقأ  كلذلو  .ةئفاكتم  ريغ  ةروصب  كتقاط  يدسج 
نم نكمم  ردق  ربكأ  لوانتب  اننوحصني  انه  اولغتشا  نيذلا 
ةنج ىلإ  ناكملا  اذه  لوحتي  نأ  نكمملا  نمو  .زوكولغلا 
نزو ةدايز  نم  ًاقالطإ  رطخ  الف  تايولحلا ، يبحمل  ةيقيقح 

يف لوحتي  ىتح  ةدعملا  لخدي  نأ  ام  ركسلاف  ناسنإلا ،
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دقفي رتم ، فالآ  ةسمخ  عافترا  ىلعو  طقف ، انه  .مسجلا 
الوكوشلا حاولأب  ىذغتأ  داكأ  انأو  .ماعطلل  ةيهش  لك  ءرملا 

.هاوس نود 
عساو لهس  اهنإ  .نامزلا  جراخ  ناكم  اماكاطأ  ةبضه 

، هيف سفنتلا  ًابعص  نكي  مل  ولو  لابجلاب ، طاحم  بدجمو ،
نحنف انه  امأ  .ةراجحلا  نم  ءارحص  طسو  هنأ  ءرملا  نظل 

نم ءيش  يأ  دجوي  داكي  هنأ ال  الإ  ملاعلا ، حوطس  دحأ  ىلع 
رابغو ىصح  طقف  ةيناويح ، ةايح  الو  تابن  ال  انلوح ؛ ملاعلا 
يذلا ءاوهلاو  .ةنس  نويلم  نيرشع  ىلإ  اهرامعأ  ىقرت 

، ضرألا ىلع  ًافافج  ءاوهلا  عاونأ  دشأ  وه  ةبوعصب  هقشنتن 
يداو  » يف هيلع  وه  امم  ًافافج  رثكأ  ةرم  نيسمخ  هنإ 
ةتسلا زواجت  لواحت  ًاثبع  انب ، قدحت  يتلا  ممقلاو  توملا .»

، طبضلاب ببسلا  اذهل  .جولثلا  نم  ةيراع  اهنإ  رتم ، فالآ 
، ةبوطرلا نم  رثأ  يأل  دوجو  هنأ ال  امبو  .انه  لغتشن  نحن 
نم عورشم  عسوأ  يقلتل  ناكم  ريخ  عقوملا  اذه  ربتعأ 
هنإ .قالطإلا  ىلع  هتدالو  ضرألا  تدهاش  كلفلا ، عيراشم 

ًايئاوه نيتسو  ةعبرأ  ةماقإ  ًاليحتسم ؛ ودبي  نأ  كشوي  ناهرب 
، قباوط ةرشع  نم  ىنبم  مجحب  اهنم  دحاو  لك  ًايبارقم ،

ىتح اهؤاشنإ ، متي  نأ  امو  .اهنيب  ام  يف  ةطبترم  اهلكو 
رشع ةتس  ءارجإ  ىلع  ةرداق  ةينورتكلا  ةبساحب  لصوت 

نم جورخلل  كلذو  اذامل ؟ .ةدحاولا  ةيناثلا  يف  ةيلمع  رايلم 
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كلت فاشتكاو  ًادعب ، تارجملا  رثكأ  ريوصتو  ةملظلا ،
امبرو انل ، ةيئرم  ريغ  مويلا  ىلإ  تلاز  ام  يتلا  تاءاضفلا 

.نوكلل ىلوألا  تاظحللا  نع  روص  طاقتلا 
ثاحبألل ةيبوروألا  ةسسؤملاب  تقحتلا  ماوعأ ، ةثالث  لبق 

.يليشتلا يف  شيعلل  ترفاسو  ةيكلفلا ،
اذه نم  رتموليك  ةئام  دعب  ىلع  ةداع ، يلمع ، زكرم  موقي 

ةركلا عودص  دحأ  ىلع  عقيو  اليس ، دصرم  يف  ناكملا ،
نامعنت ناتلتك  امهنإ  .ناتراق  يقتلت  ثيح  ةيلازلزلا ، ةيضرألا 

عم ةدحاولا  عفادت  لالخ  نم  ًاميدق  اتدأ  ةرابج ، ةردقب 
ةليل نوضغ  يفو  .دنألا  لابج  ةلسلس  ءوشن  ىلإ  ىرخألا ،
نكل ىحرج ، عقي  نأ  نود  نم  ضرألا  تلزلزت  دهعلا ، ةثيدح 
ـ  ًامسإ لمحي  اندصارم  نم  دصرم  لك  ينوفنسو ـ  وكان 

.ةنايصلا لامعأل  اعضخي  نأ  يغبني 
انأ انفلكف  يرسقلا ، لمعلا  لطعت  زكرملا  ريدم  زهتنا 
يف ثلاثلا  رابجلا  يئاوهلا  ليغشت  ةبقارم  ةمهم  ناورأو 

ةروصب سفنتأ  ينلعجي  يذلا  ببسلا  اذوه  .اماكاطأ  عقوم 
ىلإ ينداق  فيخس  لازلز  ةجيتن  كلذو  ةظحللا ، هذه  يف  ةئيس 

.رتم فالآ  ةسمخ  عافترا  ىلع  انه ،
نوشقاني اولاز  ام  ًاماع ، رشع  ةسمخل  نويكلفلا ، ناك 
عضاوتلا تلق ، دقو  .يسمشلا  انماظن  جراخ  بكاوك  دوجو 
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دقعلا يفو  .ليحتسم  ءيش  ال  نأ  وه  ملاعلا  ىلإ  ةبسنلاب 
اهلكو ًارايس ، ًابكوك  نيعبسو  ةئام  فاشتكا  مت  ريخألا ،

نع ًادج  ةديعب  وأ  ًادج  ةبيرقو  ًادج  ةمخضو  ًادج  ةفلتخم 
نأ يف  لمألا  اناطعأو  .ضرألاب  اهتنراقم  حلصتل  اهسومش 

فاشتكالا ىلإ  ...روطتلا  اهل  حيتأ  ةايحلا  لاكشأ  نم  ًالكش 
.يليشتلا ىلإ  يلوصو  ديعب  يئالمز  هققح  يذلا 

اودهاش اليس ، عقوم  يف  ميقأ  يكرمناد  دصرم  لضفب 
ةنس فلأ  نيرشعو  ةسمخ  دعب  ىلع  عقت  ىرخأ ، ًاضرأ » »

.انضرأ نم  ةيئوض 
تاونس رشع  لك  اهسمش  لوح  ةلماك  ةرودب  موقت  اهنإ 

.فاعضأ ةسمخ  انضرأ  ربكت  داكت  ال  اهنأ  عم  اننمز ، نم 
، بكوكلا اذه  ىلع  نمزلا  نأ  دكؤي  نأ  هتعاطتساب  نم  نكلو 

تاعاسو قئاقد  لكشيل  يرجي  ًاعم ، نآ  يف  ديعبلاو  بيرقلا 
بكوكلا اذه  ناك  ول  ىتحو  انيدل ؟ اهنم  رفاوتي  امب  ةهيبش 

ةجرد تناك  ول  ىتحو  هسمش ، نع  رثكأ  فاعضأ  ةثالث  ًاديعب 
يفوتسي هنأ  انيلإ  ليخي  هنإف  ةدورب ، دشأ  هيف  ةرارحلا 

.ةايحلا ةدالول  ةيرورضلا  طورشلا 
حبصيل ًايرهاظ  فاك  ريثأت  اذ  فاشتكالا  اذه  نكي  مل 

نأ ريغ  نم  رمي  نأ  كشوأ  اذل  فحصلا ، عامجإ  عوضوم 
.هابتنالا تفلي 
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لاطعأ ءارج  ةريخألا ، رهشألا  هذه  لالخ  انلمع ، رخأت 
.يلع ًابعص  ودبي  تاب  ةنسلا  سأر  نأ  يل  ىءارتو  تابكنو ،

يليشتلا يف  يمايأ  تحبصأ  ةعنقم ، جئاتن  بايغ  يفو 
، ندنلب قاحتلالا  يف  ةبغر  يل  تناك  ام  كلذ ، عم  .ةدودعم 

ةايحلا عم  ملقأتلل  اهتيناع  يتلا  تابوعصلا  نم  مغرلا  ىلع 
تاورث لك  لباقم  ضياقأل  تنك  الو  ةيلاعلا ، تاعفترملا  يف 

يتلا الوكوشلا  حاولاو  ىربكلا  ةيليشتلا  تاءاضفلا  ايندلا ،
قبطو قيضلا  يبتكم  يف  ةريغصلا  ةذفانلا  لباقم  اهب  ذذلتأ 
مئاقلا معطملا  همدقي  يذلا  رقبلا  محل  عم  ءاضيبلا  ايلوصافلا 

.تروك ريووك  ةيواز  يف 
عقوم ىلإ  اندوعص  ىلع  عيباسأ  ةثالث  تضقنا  دق  اه 

.نيجسكوألا صقن  عم  ًادبأ  فيكتي  ال  يمسجو  اماكاطأ ،
ةفيكم ةينبألا  ودغتس  ًاينالمع ، زكرملا  حبصي  امدنعو 

يف شيعن  نأ  دب  ال  كلذ ، متي  نأ  راظتنا  يف  نكلو  طغضلا ،
ىريو ًافيخم ، ًاهجو  يل  نأ  ناورأ  ىري  .ةبعص  فورظ 

وهو نيموي ، ذنم  .ةدعاقلا  ميخمب  ًاددجم  قحتلا  نأ  ًاضيأ 
ىلإ كب  رمألا  يهتنيس  ةقيقحلا ، يف  : » يعماسم ىلع  ددري 

، يغامد يئاعو  ثداحب  تبصأ  اذإو  .ضرمب  باصت  نأ 
«. مدنلا عفني  اهدنع ال  ًاريثك ، تقولا  كتوفيسف 

نكل ةحصلا ، نع  ًامامت  ةيراع  هرظن  ةهجو  تسيل 
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يف ةكراشملل  يظوظح  لكب  ةفزاجملا  ينعيس  نآلا  يضفر 
نكمتلاف .انه  اهل  دادعإلا  يرجي  يتلا  ةيروطسألا  ةرماغملا 
باستنالا ىلع  ةقفاوملاو  ةوقلا  هذه  لثمب  تادعم  كالتما  نم 

.ةظقيلا مالحأ  نم  ملح  وه  قيرفلا  اذه  ىلإ 
فصن انيشمو  يبشخلا ، انتيب  انرداغ  ليللا ، طوبه  دنع 
ناورأ .عقوملل  ثلاثلا  يدصرملا  يئاوهلا  ناكم  غولبل  ةعاس 

تاجوملا نع  فشكلا  نّمؤأف  انأ  امأ  تاهاجتالا ، طبضب  ىنعُي 
نم لصت  ءاضفلا  تربع  يتلا  تاجوملا  هذه  .اهطقتلن  يتلا 

تاونس رشعل  نيزجاع ، انك  اننأ  ثيحب  ةديعب ، دج  ناوكأ 
نع مويلا  زجاع  انأ  امك  .اهدوجو  درجم  روصت  نع  تلخ ،

لصو متي  نيح  اهققحنس ، يتلا  تافاشتكالا  عاستا  روصت 
اهطبرو ضعبلا  اهضعب  نيب  نيتسلا  ةئفاكملا  عوطقلا 

.يزكرملا ينورتكلإلا  بوساحلاب 
مثاج تنأو  ام ، ءيش  ىلع  لصحت  له  ناورأ : ينلأس 
؟ يئاوهلل يناثلا  قباطلا  يذاحي  يذلا  يندعملا  رسجلا  ىلع 

.هلاؤس رركي  يليمز  نأ  ريغ  هتبجأ ، يننأ  نيقي  ىلع  ينإ 
توصلاو فاج  ءاوهلا  ةوقلا ؟ نم  يفكي  امب  ملكتأ  مل  يلعل 

.ءيدر لكشب  لقتني 
؟ ام ةراشإ  لبقتست  له  كل ، ًابت  نايردأ ،  ـ
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ملأتأ ينإف  تاعاس ، لالخ  ينزاوت  ىلع  ىقبأ  نأ  ديرأ  ال 
قشي ًادج ، سراق  دربلاو  .حوضوب  قطنلا  يف  ًاديدش  ًاملأ 

.ناتردخم ياتفشو  يعباصأ ، فارطأ  سسحتأ  نأ  ّيلع 
؟ ينعمستأ نايردأ ،  ـ

وه ال اذامل  نكلو  ناورأ ، اي  كعمسأ ، انأ  ديكأت  لكب   ـ
؟ ينعمسي

هّطحم نم  ًاددجم  لزني  هنإ  هاطخ ، عقو  كلذك  عمسأ 
.يلاعلا

.ينم برتقي  وهو  ففأت  ةياهنلا ؟ يف  لعفت  اذام  نكلو   ـ
يف عرهو  هتاودأ  كرت  ةأجفو  ةكحضم ، ةئيه  يف  يل  ادب 
يشت هحمالمو  جنشتي  ههجو  تيأرف  ينم  اند  .يهاجتا 

.قلقلاب
! ًامد فزنت  تنأ  كفنأ ! نايردأ ،  ـ

يننأ كردأ  نكأ  مل  ضوهنلا ، ىلع  يندعاسو  ًاليلق  ينعفر 
« يكوو يكوتلا ـ   » هتلآ ناورأ  كف  .ضرألا  ىلع  سلاج 

جاعزإل رربم  يأ  ةمث  سيل  ذإ  هعنم ، تلواح  .ًادجنتسم 
ادوعت مل  يدي  نكل  بعتلاب ، ةباصإ  درجم  اهنإ  نيرخآلا ،

.ةكرح ىندأ  قيسنت  نع  زجاع  انأف  يناعواطت ،
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، ناريطلا يف  الإ  لمعتست  ال  ياد » يام   » ةرابعف مستبإ ،
نَأ ةصاخبو  سورد ، ءاطعإب  ٍبعل  نيح  نيحلا  سيل  نكلو 

.ينتكلمت ةنونجم  ةفيخس  ةكحض 
ًامود ينبتاعي  يذلا  وه  ًاقلق ، ناورأ  دادزا  تكحض  املك 

غلب دقل  .ةيافكلا  هيف  امب  فافختساب  رومألا  هجاوأ  يننأل ال 
.ىبزلا ليسلا 

الإ قطقطي ، ًافيلأ  ًاتوص  يكوو  يكوتلا ـ  هتلآ  يف  تعمس 
ناورأ حّضوو  .مسإ  يأ  نيبو  هنيب  عمجأ  نأ  عطتسأ  مل  يننأ 

لثمب طق  رعشأ  مل  ًاحيحص ، سيل  اذه  جازملا ، فرحنم  يننأ 
دّعجت يذلا  ناورأ  ىتح  ليمج ، انه  ءيش  لك  .ةداعسلا  هذه 
ةجيتن كلذ ، ناك  نإ  يردأ ، تسل  .تانضغتلاب  كلذ  عم  ههجو 
.ةعلطلا بيهم  هارأ  نكلو  ءاسملا  اذه  صاخلا  رمقلا  ءوض 

يف دماهلا  هتوصو  قالطإلا ، ىلع  ًابيرغ  ًائيش  دجأ  ال  مث 
ةبعللا كلت  بعلي  هنأ  ول  امك  ينذأ ، ىلإ  لصي  دعي  مل  ةيادبلا 
ظفلتلا نود  نم  تاملك  قطنب  ةقزألا  دالوأ  اهسرامي  يتلا 

.ءامغإلا كشو  ىلع  انأ  ّتبو  ًايبابض ، ههجو  حبصأ  .اهب 
، يزه نع  فقوتي  مل  .يل  خأ  هنأك  يبناجب  ناورأ  ثكم 

ءيشلا ضعب  دقحلا  هل  ترمضأ  .يظاقيإ  يف  ًاضيأ  حلفأو 
نكي ملو  مونلا ، يلع  ىصعتسا  يذلا  تقولا  كلذ  ذنم  ًاروف ،

، ةثاغتسالا ىلع  قئاقد  رشع  دعب  .هقالخأ  مرك  نع  مني  كلذ 
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ءادترا ىلإ  اوعراس  دق  ءالمزلا  ناك  .بيج  ةرايس  تلصو 
يئالخإب بيبطلا  رمأف  .ميخملا  ىلإ  يب  اوداعو  مهسبالم 

مث .اماكاطأ  يف  يعيراشم  ةياهن  تناك  اذكهو  .روفلا  ىلع 
ضبارلا ورديب ، ناس  ىفشتسم  ىلإ  يتداعإب  ةيحورم  تماق 

تحت اهتيضق  مايأ  ةثالث  دعب  الإ  ينوجرخي  ملو  .يداولا  يف 
زكرم ريدم  ةقفرب  يندوعي  ناورأ  ءاجو  .نيجسكوأ  ةقّشنم 

عدي نأ  هيلع  بجوت  هنأل  فسألا  هكلمت  دقو  ثاحبألا ،
هنأ ىلع  ءارطإلا  اذه  تلبقت  .انرداغي  ينزو » نم  ًاملاع  »

يغبني ةنئمطم  تاملك  عضب  نع  ةرابع  وهو  ةيضرت ، ةزئاج 
يف يبتكم  ىلع  ةيناث  روثعلا  لبق  يتعتمأ  نيب  اهعضو 

معطملا ىلعو  عراشلا  ىلع  ةلطملا  يتذفان  قوفو  ةعماجلا ،
نم نوكملا  لوهملا  هقبطو  تروك  رووك  ةيواز  يف  مئاقلا 

لهاجتأ نأ  يلع  بجوتيس  كلانه ، .محللاب  ءاضيب  ايلوصاف 
نأ ءرملا  ىلع  رذعتي  ذإ  ةرخاسلا ، نييندنللا  يئالمز  تارظن 

اهنأك كدراطت  اهنإ  .هتلوفط  تايركذ  نم  ًايلك  صلختي 
.دشار صخش  تنأو  كتايح  ىلع  طلستتو  حابشأ ،

وأ ملاع ، ةعديم  وأ  قنع ، ةطبرو  ةلذب  تيدترا  ءاوسو 
ةرارق يف  دبألا  ىلإ  لظي  هتنك  يذلا  لفطلا  نإف  جرهم ، بوث 

.كتاذ
اهتاجرعتمف ةيفيلوبلا ، قيرطلا  كلسأ  نأ  ًادراو  سيل 
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نم ةرئاط  ينتلقأ  .رتم  فالآ  ةعبرأ  عافترا  ىتح  قلستت 
ةرئاطلا يب  تعلقأ  كلانه  نمو  .نيتنجرألا  ىتح  ورديب  ناس 

ةلسلس ةوكلا  ربع  دهاشأ  تنك  امنيبو  ندنل  هاجتاب  ةيناث 
ام ىلع  قناح  انأو  رفسلا ، اذه  تهرك  دعابتت ، دنآلا  لابج 

يتلاح تناكل  ينرظتني ، ناك  ام  تفرع  ول  يل ، يرجي 
.ةفلتخم حجرألا  ىلع  ةيسفنلا 
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ندنل

ينركذي ةنيدملا  ىلع  طقاستي  يذلا  رطملا  ذاذر  نإ 
نأ يفكيو  دارتسوتوألا ، كلست  يسكاتلا  ةرايس  .يناكمب 

ناردجلاو فوقسلا  ةحئار  يندواعت  ىتح  ينيع  ضمغأ 
ةيضرألا ةحئارو  ةعماجلا ، وهب  نيزت  يتلا  ةيبشخلا 
مهفطاعمو ةيدلجلا  يئالمز  رطامق  ىتحو  عمشلاب  ةلوقصملا 

.ةللبملا ةيرطملا 
تعطتسا ام  يننأل  يلزنم ، ىلإ  ةدوعلا  ليحتسملا  نم 
.يليشتلا يف  يبئاقح  تمزح  نيح  يتقش  حاتفم  ىلع  روثعلا 

جرد يف  ًادوجوم  ًايناث  ًاحاتفم  يتزوح  يف  نأ  ركذتأ  يننإ 
وزغي حار  يذلا  رابغلا  ةاقالمل  ةرهسلا  رظتنأسو  .يبتكم 

.يليحر ذنم  يلزنم 
ينابم مامأ  تلصو  امل  ةريهظلا ، زواجت  دق  تقولا  ناك 
ىنبملا تلخدو  ةريخأ  ةديهنت  ينع  تدن  .ةيرادإلا  ةيميداكألا 

.يتفيظو بيرق  امع  هيف  ديعتسأس  يذلا 
! انه كارن  نأ  ةأجافملل  اي  نايردأ !  ـ

.ةيميلعتلا ال ةئيهلا  نع  لوؤسملا  سروكنلك ، رتلاو  هنإ 
طبهي هتداعك  هروصتأو  هتذفان  نم  يلوصو  بقرت  هنأ  كش 
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لوألا قباطلا  ةآرم  مامأ  ًافقوتم  هتيشم ، يف  ًائطابتم  ملسلا ،
تكفنا ام  يتلا  ةليلقلا  رقشلا  تارعشلا  يوطي  اميك  ةريبكلا 

.هتعلص وسكت 
.ًاضيأ ةلدابتم  ةأجافملا  نإ  رتلاو ! يزيزع   ـ

ىلإ يقيدص ، اي  بهذأ ، مل  انأ  ًابيرقت ، ببسلا  اذهل   ـ
نأ ىلع  انناردج  فنك  يف  يندجت  نأ  فولأملا  نمو  وريبلا ،

.انه كيقتلأ 
.رتلاو يليشتلا ، يف  تنك   ـ

ةصقو ركفأ ؟ تنك  اذامب  ديكأت ، لكبو  ًاعبط ، يليشتلا   ـ
تضرعت يذلا  فسؤملا  ثداحلاب  تعمس  دقل  ...هذه  عافترالا 

؟ كلذك سيلأ  ةراسخلل ، اي  .هل 
ىلع نيرداقلا  صاخشألا  كئلوأ  ةئف  ىلإ  رتلاو  يمتني 

مهسفنأ ةرارق  يف  مه  اميف  ةعادولاب  قداص  روعش  ءادبإ 
.كباسح ىلع  كحضلا  نم  ىولتي  لكشلا  حيبق  ًامزق  نوفخي 

درجم نم  نكمي  يذلا  انتكلمم ، يف  نيردانلا  دارفألا  دحأ  هنإ 
يف دهزلاب  اهتارقبو  ارتلكنإ  تازنع  ديكأتلاب  عنقي  نأ  هتيؤر 

.موحل تالكآ  ىلإ  لوحتلاو  ةبصخلا  اهيعارم 
ًاعضاو لاق  يفيض ، تنأف  يروطف ، كل  تصصخ  دقل   ـ

.هرصخ ىلع  هيدي 
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عضب هسفن  ءاقلت  نم  رتلاو  قفني  يكل  يغبني ، ناك 
نأ وأ  ةيميداكألا ، لبق  نم  ًاضوفم  نوكي  نأ  تاينيلرتسا ،

.هينلأسي ًادج  مهم  ءيش  هيدل  نوكي 
نكي مل  ذإ  سبالملا ـ  ةرجح  يف  يتبيقح  تعضو  نأ  ام 

عاتملا طقس  فشتكأل  يبتكم  ىتح  قلستلا  ىلإ  ةجاح  يب 
هذه .عراشلا  ىلإ  ًاددجم  تجرخ  ىتح  ينرظتني ـ  يذلا 

.فصولا هنع  زجعي  يذلا  رتلاو  ةقفرب  ةرملا 
ًايئاقلت بلط  ىتح  معطملا ، يف  ةلواط  لوح  انسلج  نإ  ام 

ًاذإ ءيدر ـ  رمحأ  بارش  يسأكو  نيتيموي ، ماعط  يَتبجو 
فاخي هنأ  ول  امك  يلإ  لامو  تملوأ ـ  يتلا  يه  ةيميداكألا 

.اننيب روديس  يذلا  ثيدحلا  انناريج  عمسي  نأ 
رمأ اذه  ةلثامم ، ةرماغم  شيعت  نأ  كظح  نسحل  اي   ـ
يف ًاعتمم  لمعلا  ناك  مك  روصتأو  ...قيدصتلل  لباق  ريغ 

! اماكاطأ عقوم 
ركذت لب  بسحو ، ةرملا  هذه  دلبلا  رتلاو  ئطخي  مل  ًابجع !

نإ .ًاضيأ  تئافلا  عوبسألا  هيف  ًاميقم  تنك  يذلا  ناكملا  ىتح 
ةيعيبطلا دهاشملا  ةباحر  ىلإ  ينلقن  ناكملا  ركذت  درجم 

، ًامامت رصعلا  طسو  يف  رمقلا  عولط  ةعورو  ةيليشتلا ،
.ءيش هيهاضي  يذلا ال  ءامسلا  ةبق  قلأو  يلايللا  ءافصو 
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؟ نايردأ ينعمستأ ،  ـ
.ثيدحلا قايس  ًاتقؤم  تدقف  ينأ  يفيضمل  تفرتعإ 

كتباصإ نيبف  ًادج ؛ يعيبط  رمأ  وهو  كلذ  لك  مهفأ   ـ
تقولا كل  كرتأ  ال  ليوطلا ، رفسلا  اذهو  قاهرإلاب  ةريخألا 

.نايردأ ينرذعت ، نأ  كوجرأ  كيعو ، ةداعتسال  ًاقالطإ 
! اننيب ام  يف  تامالسلا  هذه  نع  فكنل  رتلاو ، ًانسح ،  ـ

ةسمخ عافترا  ىلع  ةفيفخ  ةكعو  نمث  تعفد  يننأ  عقاولا 
ريرس ىلع  ىفشتسملا  يف  اهتيضمأ  مايأ  ةعضبو  رتم ، فالآ 
ًاسمخ وتلل  تيضقو  .ًاصوصخ  دساف  شيورد  هممص 

ىلإ ناتمومضم  ياتبكرو  ةرئاطلا  يف  ةعاس  نيرشعو 
يف يتبتر  تضفخ  له  .ةرشابم  انفده  ىلإ  عسنل  ًاذإ  .ينقذ 
نم دورطمو  ربتخملا ؟ يف  يتماقإ  ةعونممأ  يفئاظو ؟

؟ دوصقملا وه  اذه  له  ةيميداكألا ،
نأ نكمملا  نم  ناك  نايردأ ! راكفأ ، نم  اهل  اي  نكلو   ـ

عيمجلاف حيحصلا ، وه  سكعلا  امنإ  .انم  يأل  ثداحلا  عقي 
.اماكاطأ يف  هتزجنأ  يذلا  لمعلاب  نوبجعم  انه 

، نيتلمج لك  قايس  يف  مسإلا  اذه  دادرت  نع  فقوت   ـ
اذه يل  مدقت  نأ  كل  غّوسي  يذلا  ام  يل  لقو  كلضف ، نم 

؟ لوهملا يمويلا  قبطلا 
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.كنم اهبلطن  ةريغص  ةمدخ  انل   ـ
؟ نحن  ـ

وضع تنأ  يتلا  ةيميداكألا  ًاريخأ  معن ، لاحلل : رتلاو  عبات 
.نايردأ اهيف ،

؟ ةمدخلا نم  عون  يأ   ـ
يليشتلا ىلإ  ةيناث  باهذلاب  كل  حمسي  يذلا  عونلا  نم   ـ

تفل يف  حجن  رتلاو  ناك  ةرملا ، هذه  رهشأ ، ةعضب  لالخ 
.يهابتنا

رمألا نأل  نايردأ ، قيقد ، عوضومل  هنإ  رتلاو : متمت 
.ةيلام ةلكشمب  قلعتي 
؟ لام يأ   ـ

فانئتسال ةيميداكألا  هيلإ  جاتحت  يذلا  لاملا   ـ
كيهان اهراجيإ ، لدبو  اهيثحاب ، روجأ  عفدو  اهتاطاشن ،

اذإو .موي  لك  ًاتتفت  ًاليلق  دادزي  ذخأ  يذلا  فقسلا  ميمرتب 
امع يلع  بجوتيسف  وحنلا ، اذه  ىلع  رطملا  لوطه  رمتسا 

.لمعلا ريراقت  ررحأل  كوشتواكلا  نم  ةمزج  لاعتنا  بيرق 
، ريخألا قباطلا  يف  كتماقإب  هل  ضرعتت  رطخل  هنإ   ـ

ثيرو تسل  انأو  .رونلا  نم  ليلقب  معني  يذلا  ديحولا  قباطلا 
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دق ًاذإ  ءيش  يأ  يف  .رتلاو  اي  ءانب ، مّمرم  الو  ةمخض  ةورث 
؟ ةيميداكألا يتالهؤم  مدخت 

نأ ردقت  ةيميداكألا  يف  ًاوضع  كتفصب  تسل  طبضلاب ،  ـ
.زاتمم ةيكلف  ءايزيف  ملاع  كتفصب  امنإو  ةمدخ ، انل  مدقت 
؟ ةيميداكألا لجأ  نم  كلذ ، عم  لمعي ، وهو   ـ

يتلا ةمهملا  راطإ  يف  ةرورضلاب  سيل  نكلو  عبطلاب !  ـ
.هيلإ اهلكون  نأ  ديرن 

ايلوصافلا اهيلإ  تدعأو  ديعب ، نم  ةمداخلا  تيدان 
رتلاو امأ  رتسشلا ؛ ينحصو  ةلوهملا  رقبلا  محلب  ءاضيبلا 

.تمصلا مزلف 
ام انأف ، الإو  ينم ، هعقوتت  ام  ةقدب  يل  حرشإ  رتلاو ،  ـ
، ةينوبروبلا ىولحلا  ىلإ  لقتنأ  ءاضيبلا ، ةنبجلا  مهتلأ  نإ 

.ًاعبط كباسح  ىلعو 
يف ةفاج  ةيميداكألا  تاباسح  تناكو  يبلطل ، رتلاو  خضر 
يف لمأ  نم  ام  .اماكاطأ  ةبضه  قوف  ءاوهلا  فافج  لثم 

لوبقل يرورضلا  تقولا  درجم  ةينازيملا ؛ يف  ةبقترم  ةفاضإ 
نم رتلاو  نكمتي  دق  لاحلا ، هذه  يفو  بلطلا ، ةلودلا  رئاود 

.هبتكم يف  ةتورتلا  كمس  دايطصا 
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انتسسؤم أجلت  نأ  قئاللا  ريغ  نم  لوقي : فدرأ  مث 
وأ ًالجاع  كلذب  ملعت  فوس  ةفاحصلاف  تابهلا ، ىلإ  ةشهدملا 

.نئاشلا ربخلا  ىدص  دروتو  ًالجآ ،
فرعت ةسسؤم  مظنت  فوس  نيرهش ، نوضغ  يف 

ًالخد ماع ، لك  اهتداعك ، صصختو ، ةلفح ، شلاو  ةسسؤمب 
ًادعاو ربتعي  ثحب  عورشم  اهميكحت  ةئيه  مامأ  مدقيس  نمل 

.ةياغلل
؟ ةيخسلا ةبهلا  هذه  ةميق  ام  تلأسو :

.ةينيلرتسا ةريل  انويلم   ـ
ًادبأ ىرأ  ينأ ال  ريغ  ًادج ! ةيخس  عقاولا ، يف  اهنإ ،  ـ

.هب مكديفأ  نأ  يننكمي  ام  ًائيش 
زوفتو اهمدقت  نأ  كعسو  يف  نايردأ ! كلامعأ ،  ـ

نأ يلجلا  نمو  .كتدارإ  ءلمب  انل  اهملستس  يتلا  ...ةزئاجلاب 
، بيذهتلا عيفر  لجر  نم  ةرداب  كلذ  يف  دجتس  ةفاحصلا 

هثاحبأ معدت  يتلا  ةسسؤملا  هاجت  ليمجلا  فراعو  درجتم ،
فرشو ًايمانتم ، كفرش  جرخي  اذكهو  .ديعب  نمز  ذنم 
ًانزاوتم انترئادل  يلاملا  عضولا  ودغيو  ًاملاس ، ةيميداكألا 

.ًابيرقت
ىلع اهقلعأ  يتلا  ةلمتحملا  ةيمهألا  صخي  ام  يفو   ـ
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، ًاددجم يسأك  ألمت  نأ  ةمداخلا  ىلإ  ريشأ  انأو  تلق  لاملا ،
ديدبتل هنطقأ  يذلا  نيتفرغ  نم  فلؤملا  تيبلا  ةرايز  يفكت 
نولوقت امدنع  لباقملا ، يفو  عوضوملا ؛ اذه  نأشب  كش  لك 

نأ دوأ  هثاحبأ ،» معدت  يتلا  ةسسؤملا  هاجت  ليمجلا  فراع  »
مأ هلغشأ ؟ يذلا  بتكملا  ىلإأ  نوحملت ؟ ءيش  يأ  ىلإ  فرعأ 
دقو ةصاخلا ، يمهاردب  اهينتقأ  يتلا  لاغشألاو  مزاوللا  ىلإ 

؟ قافخإلا ًامئاد  اهريصم  يتابلط  نأل  ءايعلا  ينكلمت 
! كانمعد ملعأ ، ام  ىلع  نحنو ، ةيليشتلا ، كتلحر  ةمث   ـ

اهيف تكراش  يتلا  ةثعبلا  نع  ثدحتت  كنإ  ينومتمعد ؟  ـ
؟ ةعوفدم ريغ  ةلطع  قاطن  يف 

.كحيشرت انمعد  نحن   ـ
متنأ كلضف ! نم  ردقلا ، اذهب  ًايزيلكنإ  نكت  ال  رتلاو ،  ـ

! طق يثاحبأب  اوقثت  مل 
، تارجملا عيمج  مُأ  يلصألا ، مجنلا  فاشتكإ   ـ

ًاليلق فوفحمو  حومط  عورشمك ، هنأ ، نوفرتعتس 
.رطاخملاب

ةسسؤم مامأ  عورشملا  اذه  ميدقت  رطخ  لثمب  هنإ   ـ
؟ كلذك سيلأ  شلاو ،
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.تاروظحملا حيبت  تارورضلا  لوقي : رانرب  سيدقلا  ناك 
ًاليمرب يقنع  تحت  قلعأ  نأ  ًامامت  كقفاوي  لهو   ـ

؟ روصتأ ام  ىلع  ًاريغص ،
تلق دق  َتنك  .نايردأ  رمألا ، اذه  نم  كعد  ًانسح ،  ـ

، ةطلس لك  ًامود  تضفر  ذإ  .كلذ  ىلع  قفاوت  نل  كنإ  مهل ،
يف صقنلاب  ةلص  اذ  ًايضرع  ًاثداح  تسيل  ةلأسملاو 

.دحلا اذه  ىلإ  كريغي  نأ  هناكمإب  نيجسكوألا ،
هذه هلابب  ترطخ  يذلا  ديحولا  ناسنإلا  تسل  كنألأ   ـ

؟ ةيوتلملا ةركفلا 
حارتقاب انأ  تيفتكاو  ةرادإلا  سلجم  عمتجا  دقل  ال ،  ـ

ةريل ينويلملا  حبر  يف  ظحلا  مهيتاوي  دق  نيثحاب  ءامسأ 
.ةينيلرتسإ

؟ نورخآلا نوحشرملا  مه  نم   ـ
...مهدجأ مل   ـ

.باسحلا ةقرو  رتلاو  بلط 
فقس ممري  نل  اذه  .رتلاو  كتوعد ، يذلا  انأ   ـ

.ةمزج يرتشت  نأ  ًامئاد  عيطتست  كنكلو  ةيميداكألا ،
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.فقوت دق  رطملا  ناك  .معطملا  انرداغو  باسحلا  تددس 
.ءادع يأ  كل  نكأ  يننأ ال  نايردأ ، ملعت ، له   ـ

.رتلاو انأ ، ىتح  الو   ـ
، انتاوذ نم  ًائيش  انعضو  اذإ  اننأ  نيقي  ىلع  ينإ   ـ

.ًامامت مهافتن  نأ  عيطتسن 
.لئاقلا تنأ  تنك  اذإ   ـ

اندعص .تمص  يف  تضقنا  ةريصقلا  انتهزن  ةيقب  امأ 
ةدحاولا ةمظتنم ، اناطخ  تناك  .تروك  ريوك  عراش  ًاددجم 
.هسرحم نم  انيلإ  سراحلا  راشأو  .ىرخألا  عاقيإ  ىلع 
تهجوتو رتلاو  ىلع  تملس  يسيئرلا ، ىنبملا  تلخد  امدنع 

ىلع وهو  رتلاو  تفتلإ  .يبتكم  دجوي  ثيح  حانجلا  وحن 
دعب .روطفلا  ىلع  ينركشو  ىلوألا  ريبكلا  ملسلا  ةجرد 
ثيح ةرذقلا  ةفرغلا  كلت  لوخد  يف  ّدجأ  لازأ  تنك ال  ةعاس ،
ًاثبعو بابلا  راطإ  تلخلخ  دق  ةبوطرلا  تناك  .لمعأ  تنك 
.حيرلا عم  تبهذ  يدوهج  لك  عفدلا ، وأ  بحسلا  تلواح 
تدعو ضفرلا  ىلإ  يب  رمألا  ىهتنا  ءايعلاب ، ترعش  امدنع 
يفكي ام  كانه  نوكي  نأ  دب  ال  ناك  كلذ ، لك  دعب  .يجاردأ 
رهظلا دعب  يدل  نوكي  نلو  تيبلا ، يف  ينرظتني  بيترتلا  نم 

.هزاجنإ يف  حاجنلل  تقولا  نم  عستم 
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سيراب
تناك .ةذفانلا  بوص  ترظنو  اهينيع  اريك  تحتف 
تطمت .سقطلا  جارفنا  ءوض  يف  ألألتت  ةللبملا  ةحطسألا 
ءاطغلا اهنع  تقلأو  اهلوط ، دادتما  ىلع  راثآلا  ةملاع 

، ةغراف ريغصلا  خبطملا  تانازخ  تناك  .اهشارف  ترداغو 
.ةميدق ةيندعم  ةبلع  يف  هتدجو  ريغص  ياش  سيك  ءانثتساب 

، ءاسم ةسماخلا  ىلإ  ريشت  ةريغصلا  نرفلا  ةعاس  تناكو 
هبنملا امأ  .ًاعبر  الإ  ةرشع  ةيداحلا  ىلإ  طئاحلا  ةعاسو 
ةيناثلا ىلإ  ريشتف  ريرسلا  ةدضنم  قوف  عوضوملا  ميدقلا 

.اهتخأب تلصتاو  فتاهلا  تلوانت  .ًاراهن  ثلثلاو 
؟ ةعاسلا مك   ـ

.اريك ريخلا ، حابص   ـ
؟ ةعاسلا مك  ناج ، رونلا ، حابص   ـ

.بيرق امع  ًارهظ ، ةيناثلا   ـ
؟ دحلا اذه  ىلإ  ةرخأتم   ـ

! اريك ةحرابلا  لبق  راطملا  يف  كنع  ثحبأ  تئج   ـ
.ةعاس نيثالثو  ًاتس  تمن  دقل   ـ
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.اهيف تمن  يتلا  ةعاسلاب  قلعتي  اذه   ـ
؟ ةلغشنم تنأ  له   ـ

ىلإ ينيفاو  .لغتشأ  فحتملا ، لخاد  يبتكم  يف  انأ   ـ
.ءادغلل كبحطصأس  يلنارب ، فيصر 

؟ ناج  ـ
.فتاهلا ةعامس  تقلع  دق  اهتخأ  تناك 

يف بايثلا  ةنازخ  تشتف  مامحلا ، ةفرغ  نم  اريك  تجرخ 
جئاوح نم  ءيش  قبي  مل  .ةفيظن  سبالم  نع  ًاثحب  ةفرغلا 
.ءيش لك  لامشلا  حير  تفرج  دقل  .اهيلإ  ةدئاعلا  رفسلا 

يفي لاز  ام  نكلو  ، » لمعتسم زنيج »  » ىلع ترثع 
«، ةياهنلا يف  ًاميمد  سيل   » يضاير صيمقو  ضرغلاب ،»

.اهتيشم ىلع  ًاليئض  ًارثأ  يفضت  دلج  نم  ًادج  ةميدق  ةرتسو 
قيحاسملاب اههجو  تلطو  اهرعش ، تففج  اهبايث ، ءادترا  دعب 

روفو .ويدوتسالا  باب  تلفقأو  لخدملا ، ةآرم  مامأ  ةعرسب 
اهل ًاقيرط  تقشو  ةلفاح  ىلإ  تدعص  عراشلا ، ىلإ  اهلوزن 

ةاشملاب ةظتكملا  ةفصرألا  نزاخملا ، تاتفال  .جاجزلا  ىتح 
ًاريثم ناك  كلذ  لك  ةمصاعلا ، نايلغ  ...ريسلا  لقرعتو 
.ءيش لك  نع  ًاديعب  ةمرصنملا  ةليوطلا  رهشألا  دعب  ةوشنلل 
تشمو اهقوذ ، قفو  قانتخالل  ةريثملا  ةلفاحلا  اريك  ترداغ 
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ءانثأ رهنلا  ىلإ  رظنتل  ًاليلق  تفقوتو  فيصرلا  دادتما  ىلع 
يهو سيراب ، روسج  لب  وموأ ، يتفض  انوكت  مل  .هبايسنا 

.لامجلا ةعراب  كلذ  عم 
ايقيرفإ تاراضحو  نونف  فحتم  مامأ  اهلوصو  ىدل 

.ةيدومعلا ةقيدحلا  اهتشهدأ  نيتكيرمألاو ، اينايقوأو  ايسآو 
تاتابنلاو سيراب ، ترداغ  امدنعو  ءاشنإلا ، ديق  ىنبملا  ناك 

ةرثأم اهنأكو  ودبت  فحتملا  ةهجاو  يطغت  يتلا  ةعتاملا 
.ايجولونكتلا رثآم  نم  ةيقيقح 

؟ كلذك سيلأ  ةناتف ، ناج : تلأس 
.اريك تضفتنإ 

.نيتأت تنأو  كرأ  مل   ـ
.بتكملا ةذفان  ىلإ  ةريشم  اهتخأ  تباجأ  ىلب ، انأ ،  ـ
؟ كلذك سيلأ  تاتابنلا ، هذه  يه  ةطرفم  .كبقارأ  تنك 

تابنإ ةبوعصب  رعشأ  تنك  تشع ، ثيح  كلانه   ـ
...ناردجلا لوط  ىلع  تناك  اذل  يقفألا ، لكشلاب  راضخلا 

؟ ..كل لوقأ  نأ  نيديرت  اذام 
.ينيعبتا ايه  عبطلا ، ةئيسلا  رود  بعلب  يئدبت  ال   ـ

نيزباردلا ىلعأ  يف  .فحتملا  لخاد  ىلإ  اريك  ناج  تقفار 
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رئازلا ناك  ليوط ، طيرش  هنأك  ينوزلح  لكشب  عفتري  يذلا 
ةيفارغجلا تاءاضفلا  ىلإ  ئموت  ةعساش  ةحول  فشتكي 

ةثالث اهددعو  ةضورعملا  تاودألا  اهنم  درت  يتلا  ىربكلا 
ىقتلم وهو  فحتملا ، اذه  ناك  .ةادأ  ةئام  سمخو  فالآ 
ريكفتلا طامنأو  ةايحلا  بيلاسأو  تادقتعملاو  تاراضحلا 

ىلإ اينايقوأ  نم  لاقتنالاب  ةليلق ، تاوطخب  حمسي ، ةفلتخملا ،
مامأ اريك  تفقوت  .ايقيرفإ  ىلإ  نيتيكريمألا  نمو  ايسآ ،

.ةيقيرفإلا ةشمقألا  نم  ةعومجم 
نم ًاعستم  نيدجتسف  ناكملا  اذه  نيبحت  تنك  اذإ   ـ
يتلا تارملا  ددعب  كلذو  كتخأ ، ةيؤرو  ًاددجم  ةدوعلل  تقولا 

ايبويثأ كدالب  ِسنإ  نآلاو  .ةوطخ  نيطخت  كلعجأس  اهنينمتت ،
نم اريك  دشت  يهو  ناج  تحلأ  يلاعتو ، نيتيناث  لالخ 

.اهدعاس
ناج تبلط  يمارونابلا ، معطملا  ةدئام  ىلإ  اهسولج  دنعو 

.ةيقرش تايولحو  عانعنلاب  ياش  يسأك 
ضعب نيثكمتس  له  كعيراشم ؟ يه  ام  ناج : اهتلأس 

؟ سيراب يف  تقولا 
دقل .هتعورو  هئاهب  لك  يف  لشف  يه  ىلوألا  يتمهم   ـ
ريفش ىلع  هدوقأ  يذلا  قيرفلا  ناكو  انتادعم ، عيمج  انرسخ 
لوقي امك  ةديجلا » ةجيتنلا   » ةعورم تسيلو  ءايعإلا ،
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ةصرفلا يل  اوحيتي  نأ  ًاريثك  كشأ  .زيلكنإلا  انؤاقدصأ 
.ةعرسلا هذهب  ةيناث  باهذلل 

ةجيتن سيل  كلانه ، ثدح  ام  نإ  يملع  دح  ىلع   ـ
.كتطلغ

ةثالث .جئاتنلل  الإ  رابتعا  ثيح ال  ةنهم ، سرامأ  انأ   ـ
عنقم ام  ءيش  ىلع  روثعلا  نود  نم  لمعلا  نم  ماوعأ 
اذهو .راصنألا  نم  يل  ام  رثكأ  نيبلاثلا  نم  يل  ...ًاقح  

نم انبرتقا  اننأ  نم  ةقثاو  تنك  ينأل  فرقم ، ةحارصب 
ىلع روثعلا  ىلإ  انلصوت  انكل  تقولا ، انيدل  عستا  ول  .فدهلا 

، يلاموص لصأ  تاذ  ةأرما  تمصلا ؛ اريك  تمزل  ...ام  ءيش 
يذلا بوثلا  ناولأو  فرخز  رصانع  ىلإ  رظنت  يهو  تركف 

ريغصلا يبصلا  دهاش  .ةرواجم  ةدئام  ىلإ  تسلج  هيدترت ،
.هتزمغف هبقارت  اريك  نَأ  هديب  همأ  ًاكسمم  ناك  يذلا 

بارتلا بيلقت  يف  كلذك  نيضمتس  تقولا  نم  مك   ـ
؟ كتايح مايأ  لك  ماوعأ ، ةرشع  ةسمخ ، لمرلاو ؟

سيل نكلو  ًاريثك ، كيلإ  تقتشا  دقل  ناج ، اي  ًانسح ،  ـ
، ىربكلا كتخأ  نم  نيمهردب  كسورد  لمحتأل  ةيافكلا  هيف  امب 
نع اهرظن  ليوحت  نم  نكمتت  نأ  ريغ  نم  اريك  تباجأ 

.ةظوبلا مهتلي  يذلا  ريغصلا  يبصلا 
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؟ دالوأ باجنإ  يف  ًاموي  نيبغرت  الأ  ناج : تعبات 
نع كتمغنب  ةركلا  يدواعت  ال  كوجرأ ، اريك : تفته 

.ةيجولويبلا ةعاسلا 
يدسي هنإ  فولأملا ، كسرد  يلع  يقلت  ال  ناج : تسمه 

ال رمألا  نأ  نيدقتعت  كنأ  مأ  .انه  لمعأ  انأ  ةمدخ ، يلإ 
؟ نمزلا يدحت  نيعيطتست  كنأو  كينعي ،

انأ ال .ناج  اي  ةيناطيشلا ، كتعاس  تاقدب  ًادبأ  يلابأ  ال   ـ
.دلو باجنإ  ينعسي 

.ةدئاملا قوف  ياشلا  سأك  عضو  اريك  تخأ  تداعأ 
؟ كب اذام  كلذ ؟ يل  يلوقت  مل  اذامل  .ةفسآ  انأ  تمتمت :

.ًايثارو ءيش  ال  ينئمطإ ،  ـ
؟ دلو باجنإ  ىلع  نيردقت  اذامل ال  ناج : تحلأ 

، هيجو ببس  اذهو  يتايح ! ةليط  ًالجر  فرعأ  مل  ينأل   ـ
نم مغرلاب  لمم ، كثيدح  نأ  نظأ  ال  ًانسح ، كلذك ؟ سيلأ 

ةجردل ًامامت  ةغراف  يتجالث  .قوستأ  نأ  يغبني  نكل  ...نأ 
.اهلخاد يف  ىدصلا  عامس  نكمي  هنأ 

نيشعتت تنأف  ءاسملا ، اذه  ليحتسم ، ناج : تدكأ 
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.تيبلا يف  نيمانتو 
؟ نمل ًاماركإ   ـ

يف ةبغر  يلو  يتايح ، يف  يل  لجر  كلذك ال  انأ  ينأل   ـ
.كتيؤر

اهتخأل ناج  تأيهو  .ًاعم  رصعلا  نم  ىقبت  ام  ايضمأ 
ةعلطم تناك  املو  .دشرم  فارشإب  فحتملل  ةرايز  ةصرف 

نأ ىلع  تحلأ  ةيقيرفإلا ، ةراقلل  اريك  هنكت  يذلا  بحلا  ىلع 
نييقيرفإلا ةيعمج  يف  لمعي  يذلا  اهئاقدصأ ، دحأل  اهمدقت 

يف هرمع ، نكل  نيعبسلا ، نس  يف  يروفيإ  ودبي  .ةيملعلا 
.نينامثلا زواجتي  حجرألاو  تاونسب ، كلذ  زواجتي  ةقيقحلا ،

ًازنك ناك  ول  امك  هرمع ، ةيرس  ىلع  صرحي  ناكف  وه  امأ 
بلط ىلإ  هورطضي  نأ  ةيشخ  حجرألا  ىلع  كلذو  ًانيمث ،
مالكلا عامس  ديري  نكي  مل  ام  وهو  دعاقتلا ، ىلع  هتلاحإ 

.هنع
ريغصلا بتكملا  يف  هيترئاز  سانجألا  ملعب  ملاعلا  لبقتسا 
رهشألا نع  اريك  لأسو  ىشمملا ، رخآ  يف  هلغشي  يذلا 

يذلا يلحلا  بذتجا  ةأجفو ، .ايبويثأ  يف  اهتضق  يتلا  ةريخألا 
.زوجعلا رظن  اهقنع  لوح  هلمحت 

؟ ةليمجلا ةرهوجلا  هذه  تيرتشا  نيأ  لأس :
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.ةيده اهنإ  اهرتشا ، مل   ـ
؟ اهئشنمب كودافأ  لهو   ـ

ريغص يبص  اهيلع  رثع  هفات ، ءيش  درجم  اهنإ  الك ،  ـ
؟ اذامل ةيده ، يل  اهمدقو  بارتلا  يف 

ذإ بيرق ، نم  ةيدهلا  هذه  ىلإ  رظنأ  نأب  نيحمست  له   ـ
؟ لبق نم  تناك  امك  يرصب  ةدح  دعت  مل 

.ملاعلل دقعلا  تدمو  اهسأر ، قوف  طيرشلا  اريك  تّرمأ 
.ليبقلا اذه  نم  ًائيش  ًاموي  دهاشأ  مل  اهتبارغل ، اي   ـ
اهئاطعإ نم  تنكمت  ةليبق  يأ  ركذ  نع  ًامامت  ًازجاع  نوكأس 

.لامكلا ىهتنم  يف  ودبي  لمعلاف  رهظملا ، اذه 
لوقأ يكلو  .اهنع  ًاضيأ  انأ  تلءاست  دقل  كلذ ، ملعأ   ـ
ةعطقب ةطاسبب  قلعتي  رمألا  نأ  دقتعأ  ةلماك ، ةقيقحلا  كل 

.رهنلا هايمو  حايرلا  اهتلقص  بشخ 
، نكمم كشلل : ةضرع  كلذ  عم  ادب  يذلا  لجرلا ، متمت 

؟ ًاليلق رثكأ  اهنع  فرعن  نأ  انلواح  ول  اذامو 
نم ةنقيتم  تسلو  تدرأ ، اذإ  معن ، ةددرتم : اريك  تباجأ 

.ريبك نأش  تاذ  نوكتس  ةجيتنلا  نأ 
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، دغلا يف  يتيؤرل  يدوع  .ال  امبرو  امبر ، زوجعلا : لاق 
ًاعم لواحنس  .هتبحاص  ىلإ  دقعلا  ديعي  وهو  ًالئاق  فدرأ 

.كيلإ فرعتلاب  ديعس  انأ  .لقألا  ىلع  لاؤسلا  اذه  نع  ةباجإلا 
املاط يتلا  تخألا  ىلع  ًاهجو  يفضأ  نأ  ًاريخأ  يعسوب 
وهو فاضأ  ًاذإ ؟ دغلا  يف  ءاقللا  ىلإ  .ناج  اهنع  ينتثدح 

.هبتكم باب  ىلإ  اهلصوي 
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ندنل

هيف ةميدق  بئارم  ليوحت  مت  قاقز ، لخاد  ندنل  يف  نطقأ 
نكي مل  نإ  .ةريغص  تويب  ىلإ  تالبطصالاو  ليخلا  تابرعل 
نإف ميدقلا ، طالبلا  ىلع  رثعت  امنود  ريسلا  ًامئاد  لهسلا  نم 
طح يذلا  يضاملا  نمزلا  رحسب  ظفتحي  لاز  ام  ناكملا 

يتيبل يذاحملا  ريغصلا  يفيرلا  تيبلاو  .بردلا  يف  هلاحر 
تسيل حيتافملا  نأ  ركذتأ  ملو  يتسيرك ، اثاغأ  هكلمت  تناك 

رطم أدبو  ءامسلا  تملظأ  .يباب  مامأ  تلصو  امدنع  الإ  يعم ،
قلغت يتراج  تناك  .ماظعلا  ميمص  يف  كلّلبيو  رمهني  راردم 
اهلأسأل ةبسانملا  تزهتنإ  .يلع  تملسو  ينتحملف  اهذفاون ،

ةرملا فسألل ! نكت  مل  ىرخأ ـ  ةرم  يل  زيجتس  اذإ  ام 
، فطللا ىهتنمب  يل  تحتف  .اهناتسب  ربع  رورملا  ىلوألا ـ 

نكي مل  ذإو  .يتيب  ةرخؤم  جايسلا ، قوف  زفقأ  انأو  تغلبف ،
ةبوجعأ يأب  ىرأ  نكأ  ملو  هحالصإ ، ىرج  دق  يفلخلا  بابلا 

بابلا ةكسم  ىلع  ةفطاخ  ةفيفخ  ةبرض  تناك  كلذ ، متيس 
.تيبلا ىلإ  ًاريخأ  لوخدلل  ةيفاك 

يف يدوجول  دعب  نكس  دق  يبضغ  نكي  ملو  ًاقهرم ، تنك 
يتاودأ ىلعو  يتيب ، ىلع  ةيناث  روثعلا  ةركف  نكلو  ارتلكنإ ،
ءاضقو ةمصاعلاب  ثيغاربلا  قاوسأ  يف  ةاشوملا  ةردانلا 
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.حرفلا نم  عونب  ينرمغي  كلذ  لك  ناك  ةئداه ، ةرهس 
تنك املو  بابلا ، عرُق  .دمألا  ريصق  ءودهلا  اذه  ناك 
لوألا قباطلا  تقلست  لخادلا ، نم  ىتح  هحتف ، نع  ًازجاع 
ًاببصتم قاقزلا ، لفسأ  يف  رتلاوب  اذإف  قراطلا ، نم  فشتكأل 

.سوسحم لكشب  ًاليلق  ًالمثو  ًارطم 
! نايردأ طقسأ ، ينعدت  نأ  كل  قحي  ال   ـ

! رتلاو اي  ملعأ ، ام  ىلع  طق ، كلمحأ  مل  ينكل 
ظافلألاب بعالتلا  تقو  اذه  سيل  هترجنح : ءلمب  حاص 

.كيدي نهر  ينهملا  يريصم  لك  ةضماغلا ،
لخدُت نأ  ًاضيأ  تحرتقاو  ًاددجم  اهتذفان  يتراج  تحتف 

، اهردص تجلثأ  ةبيطلا  ةمهاسملا  هذه  .اهناتسب  ربع  يفيض 
ظاقيإ يدافت  وحنلا  اذه  ىلع  ًانكمم  ناك  ام  اذإ  تفاضأو 

.ةفاك ناريجلا 
نأ ينفسؤي  يلابقتسا : ةعاق  يف  ةأجف  ّطحي  وهو  لاق 
عم سأب ، .يل ال  رايخ  نكلو ال  ةقيرطلا ، هذهب  يسفن  ضرفأ 

! نيتفرغ نم  فلؤم  تيبل  كلذ ،
قباطلا يف  ةيناثو  يضرألا ، قباطلا  يف  ةفرغ   ـ

! ىلعألا
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نع اهتنوك  يتلا  ةركفلا  يه  هذه  تسيل  ًاريخأ  لجأ ،  ـ
حنمت نأ  كبتارب  تنكمت  لهو  .نيتفرغ  يذ  عضاوتم  تيب 

؟ ريغصلا يفيرلا  تيبلا  اذه  كسفن 
نمخت يكل  ةعاسلا  هذه  يف  رتلاو ، تأت ، مل  تنأ   ـ

؟ يثاريم
نأ نايردأ  كيلع ، ةقيقحلا ، يف  .فسآ  انأ  ال ،  ـ

.يندعاست
ريغ عورشملا  اذه  نع  ينثدحتل  ًاضيأ  تئج  نإ   ـ

.كتقو عيضت  كنإف  شلاو ، ةسسؤم  عم  لوقعملا 
يف كلامعأ  طق  دحأ  معدي  مل  اذامل  فرعت  نأ  ديرت  وأ   ـ
الإ لمعت  ال  كنإ  فيخمو ، دحوتم  صخش  كنأل  ةيميداكألا ؟

.قيرف يأ  يف  جمدنت  الو  كسفنل ،
اي .ةقدلا  هذه  لثمب  ينتطحأ  كنأل  رورسم  انأ  ًانسح ،  ـ
حتف نع  فكت  نأ  كل  له  ةيرغم ! ةيصخش  ةروص  نم  اهل 
ناك نإ  تابورشملا  ضعب  ةنخدملا  راوجب  كانهف  يتانازخ ؟

.هنع ثحبت  ام  كلذ 
.ةجاجزلا نع  فشكلا  يف  ًاليوط  ًاتقو  رتلاو  فرصي  مل 

.ةكيرألا ىلع  ددمتو  فرلا  ىلع  نم  نيسأك  لوانت 
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! كدنع بيرغ  رمأل  هنإ   ـ
؟ امبر كترز ، ينوكلأ   ـ

اذكه للذتأل  يتآس  ينأ  دقتعتوأ  نايردأ ، مكهتت ، ال   ـ
؟ رخآ لح  يدنع  ناك  ول  كمامأ 

ةسمخ نيقتعم ، نيسأك  برش  يف  بيعلا  ام  ىرأ  ال   ـ
! ًاماع رشع 

اثجو هتوعد ـ  كلذ  عم  نكأ  مل  يذلا  يفيض ـ  عبات 
نأ يغبني  له  .ديحولا  يلمأ  تنأ  نايردأ  هيتبكر : ىلع 

؟ كيلإ لسوتأ 
ال لاوحألا ـ  عيمج  يف  اذه ـ  سيل  رتلاو ، كوجرأ ،  ـ

كسفن لّمحت  اذامل  .ةزئاجلا  هذهب  زوفلا  يف  ًاقالطإ  يل  ظح 
؟ ملألا اذه  لك  ًاذإ 

وه كعورشمو  ظوظحلا ، كلمت  ديكأت ، لكب  تنأ ،  ـ
هتءارق يل  تحيتأ  امم  ًاحومط  رثكألاو  مامتهالل  ةراثإ  دشألا 

.ةيميداكألا يلوخد  ذنم 
ةريثملا تاءارطإلاب  ينليمتست  نأ  دقتعت  تنك  اذإ   ـ

يف اهنم  ءاهتنالاو  ةجاجزلاب  ظافتحالا  عيطتست  رعاشملل ،
.رتلاو اي  مونلا ، يف  ةديكأ  ةبغر  يلف  .كتيب 
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اهنإ .نايردأ  كتحورطأ ، ًاقح  تأرق  دقل  كقلمتأ ، انأ ال   ـ
.قيثوتلا لك  ...ةقثوم 

هذه ىلع  هتيأر  تنك  ام  .اهل  ىثري  ةلاح  يف  يليمز  ناك 
.لاعتم هبش  وأ  ظفحتلا ، ريثك  ةداع  يذلا  وه  ةلكاشلا ،
تسرك دق  تنك  .ًاقداص  يل  ادب  هنأ  كلذ  لك  نم  ىهدألاو 

نع ةديعب  تارجم  نيب  ثحبلل  ةريخألا  ةرشعلا  ماوعألا 
يلامعأ معديل  ريثك  قلخ  ةمث  نكي  ملو  انبكوكب ، هيبش  بكوك 

عم ينيلسي  ًايزاهتنا ، ناك  ولو  لوحتلا ، اذه  .ةيميداكألا  يف 
.كلذ

...يلاملا لخدلاب  تزف  يننأ  ضرتفنل   ـ
هنأ ول  امك  هيدي  رتلاو  مض  مالكلا ، اذهب  يهوفت  روف 

.ةالص ةوالتل  دعتسي 
؟ ناركس تنأ  له  رتلاو ، ينتنأمط ،  ـ

.كيلإ لسوتأ  كمالك ، يف  رّمتسا  نكلو  نايردأ ، ًامامت ،  ـ
ضعب نع  ةباجإلل  ةيافكلا  هيف  امب  ًايعاو  تلز  ام  ّاله   ـ

؟ ةطيسبلا ةلئسألا 
.يلع اهحرط  يف  ًاريثك  رخأتت  مل  نإ  ديكأت ، لكب   ـ

ةزئاجلا هذهب  زوفلا  يف  ًاليئض  ًاظح  يل  نأ  ضرتفنل   ـ
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ىلإ بيذهتلا  عيفر  ًالجر  يتفصب  لاحلل ، اهتلوح  يننأو 
ًادعتسم انسلجم  نوكيس  غلبملا  اذه  نم  مسق  يأ  ةيميداكألا ،

؟ يثاحبأل هصيصختل 
.رتلاو حنحنت 

؟ ًالوقعم ًاضرع  كيأر ، يف  غلبملا ، عبر  ربتعي  له   ـ
، كفرصت تحت  ًاديدج  ًاريغص  ًابتكم  عضن  فوس  عبطلابو 

نكمي ىنمتت  تنك  اذإو  لماك ، ماود  تاذ  ةدعاسم  ةاتفو 
.كلامعأب مهقاحلإو  مهلاغشأ  نم  ءالمزلا  ضعب  ءافعإ 

! صخألاب اذه  سيل  ال ،  ـ
ةاتفلا نأشب  اذامو  ...دحاو  ليمز  نم  ام  ًاذإ   ـ

؟ ةدعاسملا
ملو ًافنع ، دتشي  رطملا  ناك  .رتلاو  سأك  ةمدخ  تدعأ 
اذه لثم  يف  بهذي  هكرتأ  نأ  ءيش  يف  ةيناسنإلا  نم  نكي 

.اهيف وه  يتلا  ةئيهلا  يف  اميس  الو  سقطلا 
ىلع مانتسو  ءاطغب  كل  يتآس  ءيدرب ، ءيدر   ـ

.ةكيرألا
...يسفن ضرفأ  نأ  ديرأ  ال   ـ

.ءيش لك  مت  دقل   ـ
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؟ ةسسؤملا لجأ  نم  اذامو   ـ
؟ لافتحالا اذه  يرجيس  ىتم   ـ

.نيرهش نوضغ  يف   ـ
؟ تاحيشرتلا ميدقتل  ةددحملا  ةلهملاو   ـ

.عيباسأ ةثالث   ـ
اورشاب نكلو  اهنأش ، يف  ركفأسف  ةدعاسملا  ةاتفلا  امأ   ـ

.ةيناث يبتكم  باب  حتفب 
.ماتلا كفرصت  تحت  يبتكم  عضأو  ًاركاب ،  ـ

.رتلاو ةبيرغ ، ةصق  يف  يطيروت  كشو  ىلع  كنإ   ـ
تحنم املاط  شلاو  ةسسؤم  نإ  .كلذ  قدصت  ال   ـ

لك ردقت  اهتنجل  ءاضعأو  ًاعادبإ ، دشألا  عيراشملل  ًاضيوعت 
.يعيلط دج  لاقي ، امك  وه ، ام 

تجرخ دقو  ةريخألا ، ةرابعلا  هذه  نأ  يف  كشلا  ينرواس 
نأ نكمي  ام  ردقب  فطعلاب  ةعوفشم  نوكت  نأ  رتلاو ، مف  نم 

دعاسي تقولاو ال  ًاجرحم  ناك  لجرلا  نأ  ريغ  .يل  ىءارتي 
برقأ يف  ًارارق  ذختأ  نأ  يغبني  ناك  .فينعتلاو  موللا  ىلع 
ًاليئض ةزئاجلاب  يزوف  لامتحا  ودبي  عبطلابو ، .نكمم  تقو 
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لجأ نم  ءيش  يأب  مايقلل  ًادعتسم  تنك  يننكلو  ًادج ، ًادج 
؟ هرسخأس تنك  يذلا  ام  ًاذإ  اماكاطأ ، ىلإ  ةيناث  ةدوعلا 

اهلعجأ يك  يسفنب  فزاجأ  ينإ  .رتلاو  قفاوم ، انأ   ـ
انحبر اذإ  دحاو : طرشب  نكلو  ًاراهج ، سانلل  ةكوحضأ 
مايألا لالخ  وغايتنس  ىلإ  ةهجوتم  ةرئاط  يف  يعضوب  يندعت 

.ةيلاتلا نيثالثلا 
، كلذب كدعأ  ينإ  راطملا ، ىلإ  ًايصخش  كقفارأس   ـ

.نايردأ
! اننيب ةدوقعم  ةقفصلا  لاحلا ، هذه  يف  ًاذإ ،  ـ

سولجلا دواعو  حنرت  هتكيرأ ، قوف  نم  رتلاو  ضفتنإ 
.روفلا ىلع 

نم ءاطغلا  اذه  ذخ  .ءاسملا  اذه  انبرش  ام  يفكي   ـ
.ليللا لاوط  كئفديس  فوصلا ،

ًائيس  » ناك يذلا  ام  كلأسأ  نأ  يل  له  نايردأ ،  ـ
؟» ءيسب

! رتلاو اي  يترهس ،  ـ
سيراب
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ذيبن ةجاجز  .اهتخأ  ريرس  يف  تفغ  دق  اريك  تناك 
مث ةرهسلا ، ىدم  ىلع  ةقيلط  تاملكو  ماعط  ةبجوو  لوبقم ،

ةكبش ىلع  هضرع  مت  ضيبألاو  دوسألاب  ميدق  مليف  ةدهاشم 
نيج  » اهتبحصتسا يتلا  تاقطقطلاب  فاوطلاو  نويزفلتلا 

، راهنلا ءوض  اهظقيأ  امدنع  .ليللا  تايركذ  رخآ  ناك  يلك »
عرقي ًادج ، ًالوبقم  امبر  نكي  مل  يذلا  ةيشعلا ، ذيبن  ذخأ 

.اهيغدص
يف انطرفأ  انلعلأ  خبطملا : لخدت  يهو  اريك  تلأس 

؟ برشلا
كل ترضحأ  دقل  لجأ ! اههجو : ةبطقم  ناج ، تباجأ 

.ةوهقلا
ىلع ةقلعملا  ةآرملا  يف  تقّدحو  ةلواطلا  ىلإ  ناج  تسلج 

.ًاضيأ يه  اههجوو  اهتخأ  هجو  سكعنا  ثيح  طئاحلا ،
؟ اذكه يلإ  نيرظنت  كلاب  ام  اريك : تلأس 

.ءيش ال   ـ
انأ امنيب  ةآرملا ، لالخ  نم  ّيف  رظنلا  نينعمت  تنأ   ـ

؟ ءيش نيلوقتو ال  كتلابق ، ةسلاج 
نم رخآلا  بلقملا  يف  نينوكت  امدنع  ًاليلق  هيبشل  هنإ   ـ
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يف كل  روص  كانه  .يبرقب  ينوكت  نأ  ةداع  ُتدقف  دقل  .ملاعلا 
تكرُت ةدحاو  ىتح  يدلو  .ةقشلا  هذه  يف  ًابيرقت  ناكم  لك 

موي لك  كل  لوقأ  نأ  يل  قفتيو  فحتملاب ، يبتكم  جرد  يف 
، ًاليلق ةبيصعلا  تاقوألا  يفو  ريخلا ؛ حابص  وأ  ريخلا  ءاسم 

تسيل اهنأ  يل  نيبتي  نأ  ىلإ  ةليوط ، تاثداحم  كعم  يرجأ 
ال اذامل  تاجولونوم .)  ) ةدرفنم ثيداحأ  امنإو  تاثداحم 

ُتنك امبر  كلذ ، ءانع  كسفن  ِتفلك  ول  ًادبأ ؟ يب  نيلصتت 
! اريك اي  كتخأ  انأ  كل ، ًاقحس  .ينع  ًادعب  لقأ  كنأ  ترعش 
ىدحإ نإ  .ًالاح  مالكلا  نع  يفقوت  ناج ، ًانسح ،  ـ

ءارج ملألل  ضرعتلا  مدع  يه  ةردانلا  ةيبوزعلا  تانسح 
سيل اننيب ! ةنحاشم  ال  كلضف ، نم  ًاذإ ، ةيجوز ، ةنحاشم 

، ةيويلخ ةكبش  الو  وموأ ، يداو  يف  فتاهلل  فرغ  كلانه 
ةرم لك  .هل  ولحي  امدنع  لمعي  بسحف  تالاصتا  رمق  امنإ 

.كب تلصتا  اميج ، ىلإ  تبهذ 
تنأ له  ! » ةئطاوتم تاقوأ  نم  اهل  ايو  نيرهش ؟ لك   ـ
.ًائيش ملعأ  ال  نيدوعت ..؟ ىتم  ...ًالوهم  سيل  طخلا  ريخب ..؟
تنأو ًادبأ ، ةلصاوتم  تايرفحلا  انه  نكمم ، تقو  دعبأ  يف 
ةثالث ذنم  موريج ، ىعدي  يقيشع  كقيشعو ..؟ فحتملاو 

مل نكلو  هنع ، تلصفنا  دقل  هيركذتت »..! نأ  كعسوب  ماوعأ ،
ام مث  كل ، رمألا  اذه  لوق  يف  ةبغرلا  الو  تقولا  يدل  نكي 
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نيقلعت تنكو  رثكأ  ثالث  وأ  ناتملك  كلذ ، نم  ىودجلا 
.فتاهلا ةعامس 

تافص لكب  عتمتت  بيذهتلا ، ةئيس  ناج ، اي  كتخأ ، نإ   ـ
كنأل ًايئزج ، ةلوؤسم  كنأ  الإ  كلذك ؟ سيلأ  ةرذق ، ةينانأ  ةاتف 

.يتودق تنك  املاطو  ركبلا  ةاتفلا  تنأ 
.اريك اذه ، نم  كعد   ـ

! كتبعل يف  كراشأ  نلو  ديكأت ، لكب  كلذ  نع  ىلختأس   ـ
؟ ةبعل يأ   ـ

، كتلابق انأ  ىرخألا ! ميرجت  يف  حجنتس  انيتلك  انم  يأ   ـ
.ينيملكو ّيف  ًاذإ  يرظنأ  ةآرملا ، يف  الو  ةروصلا  يف  سيلو 

، اهمصعم نم  اهب  تكسمأ  اريك  نكل  ناج ، تضهن 
.سولجلا ىلع  اهايإ  ةمغرم 

.ةيبغ اي  ينيملؤت ، تنأ   ـ
(، ةيحلا تانئاكلل  ةرجحتملا  اياقبلا   ) ةثاحإ ةملاع  انأ   ـ
ىلإ فرعتلل  تقولا  يل  عستي  ملو  فحتم ، يف  لمعأ  انأ ال 

، يل دلو  ال  نيتنس ، ذنم  موريج  وأ  ناوطنأ ، وأ  ام ، سرطب 
شيعلاو اهبحأ ، ةبعص  ةنهم  ةلوازم  يف  ظحلا  يناتاو  دقو 

الف كتايح ، نم  ةرجض  تنأ  تنك  نئلو  .هيلع  رابغ  ًابح ال 
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نع يثحباف  يلإ ، تقتشا  اذإو  يهجو ، يف  كتارسحب  يفذقت 
قايتشالا اذهب  حوبلل  ًافطل  دشأ  ةقيرط 

.اريك كيلإ ، ةقاتشم  انأ  خبطملا : رداغت  يهو  ناج  تمتمت 
.ةآرملا يف  اهلظ  ساكعنإ  اريك  تلمأت 

.تاواقمحلا ةكلم  ًاقح  انأ  تسمهو :
ةلوصفملاو ةقصالملا ، مامحلا  ةفرغ  نم  ناج  تمستبإ 

.ةاشرفلاب اهنانسأ  فظنت  يهو  قيقر ، زجاحب 
قاحتلالل يلنارب  فيصر  اريك  تزاتجإ  رصعلا ، ةيادب  يف 

نأ اهبتكم ، يف  اهدجت  نأ  لبق  تررقو ، فحتملا ، يف  اهتخأب 
باجعإب رظنت  تناك  .مئادلا  ضرعملا  ىلإ  ةرايز  اهسفن  حنمت 
توصب اذإو  هئشنم ، نع  فشكلاب  لمألا  اهودحي  عانق ، ىلإ 

: اهنذأ يف  سمهي 
ةميدق ةعطق  سيل  وهو  .يلام  هردصم  يكنلام ، عانق  هنإ 

.ًادج ليمج  هنأ  ريغ  صاخ ، لكشب 
اهلبقتسا يذلا  يروفيإ  ىلإ  فرعتت  نأ  لبق  اريك  تضفتنإ 

.ةحرابلا
تلواح .عامتجالا  يف  لازت  كتخأ ال  نوكت  نأ  ىشخأ   ـ
ةلغشنم نوكتس  اهنأ  ينغلب  نكلو  تاظحل ، لبق  اهب  قاحتلالا 
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.ىرخأ ةعاس  لالخ  ًاضيأ 
؟ كلذ كغلب   ـ

نيب يبتارت  ماظن  تاذ  ةريغص ، ملاوع  فحاتملا   ـ
ناويح ناسنإلاو  .اهتايحالص  لاجمو  اهماسقأو ، اهرئاود ،

عانتمالا هنكمي  الو  عمتجم ، يف  شيعي  نأل  ةجاحب  بيرغ ،
ةزيرغ نم  انل  يقب  ام  حجرألا  ىلع  اذهو  .هعيطقت  نع 

ىلإ نانئمطالل  ةيعامج  تاحسف  ثادحتساو  عمجتلا ،
لك يملعت  نأ  كيلعو  .يتارثرثب  كجعزأ  ينكلو  .انفواخم 

؟ كلذك سيلأ  ينم ، ًاريخ  اذه 
.راوطألا بيرغ  بيط  لجر  تنأ  اريك : تدر 

.حجرألا ىلع  رطاخ : ةبيطب  ًاكحاض  يروفيإ ، باجأ 
يف بطرم  بارش  لوح  رومألا  هذه  لك  انشقان  ول  اذامو 

.ةصرفلا هذه  منتغن  نأ  انب  ىلوَألاو  فيطل ، ءاوهلا  ناتسبلا ؟
؟ اذام لوح  شاقنلا   ـ

؟ راوطألا بيرغ  بيط  لجر  هنوكي  ام  لوح  ًانسح ،  ـ
.لاؤسلا اذه  كيلع  حرطأس  تنك 

ةحاس يف  مئاقلا  ىهقملا  وحن  اريك  يروفيإ  بذج 
اهلك ةرغاش  رصعلا ، طسو  تالواطلا ، تناك  .فحتملا 
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«. ياؤم  » لاثمت نع  ًادعب  اهرثكأ  اريك  تزاتجإ  .ًابيرقت 
دادتما ىلع  نأش  اذ  ًائيش  تفشتكا  له  يروفيإ : عبات 

؟ وموأ رهن  فافض 
دق ناك  هرمع  نم  ةرشاعلا  يف  ًاريغص  ًايبص  تدجو   ـ

دودحم رمألاف  راثآلا  ملع  رظن  ةهجو  نم  امأ  .هيدلاو  دقف 
.ًادج

ريثكب مهأ  هنأ  روصتأف  لفطلا ، رظن  ةهجو  نم  امأ   ـ
لاوحألا نأ  دقتعأو  .بارتلا  يف  ةرومطم  ماظع  ةعضب  نم 
.كتايرفح عقوم  نم  كتدرطو  كلامعأ  ترمد  ةئيدرلا  ةيوجلا 

! انه ىلإ  يب  دوعت  يكل  ًاقح  ةيوق  ةفصاع   ـ
تناك ام  .ةقطنملا  ىلإ  ةبسنلاب  ةفولأم  ريغ  يهو   ـ

.برغلا هاجتاب  ًاقالطإ  فطعنتل  لامشلا  حير 
نكي مل  كلذ  نأ  روصتأ  اذه ؟ لكب  ملع  ىلع  تنأ  فيك   ـ

؟ فحصلا لك  ثيدح 
نع ينتثدح  يتلا  يه  كتخأ  امنإ  هيلع ، قفتم  انأو  ال ،  ـ
نم رثكأ  ًانايحأو  يلوضف ، يتعيبطب  انأو  .ةفسؤملا  كثادحأ 

.يبوساح سمالم  ىلع  رقنلاب  تيفتكا  دقو  موزللا ،
؟ كلوضف عبشأل  كلذ  نم  رثكأ  كربخأ  نأ  يننكمي  اذام   ـ
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؟ وموأ يداو  يف  ًالعف  نيثحبت  تنك  َّمع   ـ
ًايئاصحإ يظح  دادزال  كلذ ، كل  تلق  ول  يروفيإ ، ديس   ـ

.يلامعأب متهت  امم  رثكأ  ينم  رخست  كنأب 
يتايحب تمكحت  تايئاصحإلا  تناك  ول  اريك ، ةسنآ   ـ
ةسانألا ملع  سيلو  تايضايرلا  تسرد  تنكل 

.كظح ًاذإ  يبّرج  ايجولوبورتنإلا .) )
لجرلا اذهل  نأ  اهل  نيبتف  اهثدحم ، هجو  يف  اريك  تسرفت 

.ةرسآ ةرظن 
يننأ ًانايحأ  روصتأو  .ياموت  دادجأ  نع  ثحبأ  تنك   ـ

.دجلا دج  يوبأ  ىتح  تفشتكا 
لكيه مدقأ  ىلع  روثعلا  نيديرت  كنإ  كلذ ؟ نم  لقأ  ال   ـ

ناسنإلا يرشبلا ؟ سنجلا  ىلإ  ةلصب  تمي  نأ  نكمي  يمظع 
! رفصلا

يسفن عنمأ  اذاملف  ًاعيمج ، هنع  ثحبن  ام  كلذ  سيلأ   ـ
؟ ملحلا اذه  نم 

؟ وموأ يداو  يف  اذاملو   ـ
! ةيوثنألا ةزيرغلا  اهلعل   ـ
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! ةيدج لكب  ةرجحتملا ؟ راثآلا  ةدايص  دنع   ـ
نرقلا ةياهن  يف  .فدهلا  تبصأ  دقل  اريك : تباجأ 
تتام ةأرما  يهو  ، [2] يسول نأ  نم  نيقثاو  انك  نيرشعلا ،
سنجلا مأ  يه  ليلقب ، ةنس  نييالم  ةثالث  نم  رثكأ  لبق 

، ةثاحإلا ءاملع  فشتكا  ريخألا ، دقعلا  نوضغ  يفو  .يرشبلا 
دوعي ناسنإ  هابشأل  ًاماظع  هايإ ، كملعأ  نأ  ديرأ  ام  وهو 

ءاملعلا ةعامج  تلاز  امو  .ةنس  نييالم  ةينامث  ىلإ  اهخيرات 
سنجلاب اهطبر  وأ ال ، يغبني ، يتلا  تالالسلا  فلتخم  شقانت 

عبرأ يوذ  نم  وأ  نيمدق  يوذ  نم  انفالسأ  نوكي  نأ  .يرشبلا 
لاجسلا وه  اذه  نأ  دقتعأ  الو  .ينينعي  ام  اذه  سيل  مئاوق ،

الإ نوركفي  مهعيمج ال  .ناسنإلا  لصأ  لوح  رئادلا  يقيقحلا 
.ةيذغتلاو شيعلا  طمن  يفو  يمظعلا ، لكيهلا  ةيلآ  يف 

.هدي نم  ةكرحب  يروفيإ  اهفرصف  ىهقملا  ةمداخ  تبرتقإ 
ددحي يذلا  ام  رورغلاو ، وهزلا  ىلإ  وعدي  ام  اذوه   ـ

؟ كيأر يف  ناسنإلا  لصأ 
يلكآ وأ  نييتابن  اننوك  سيل  لقعلا ! رعاشملا ، ركفلا ،  ـ
انتيشم ةقيرط  يف  اهانبستكا  يتلا  ةفخلا  ةجرد  الو  موحل 

نأ ديرن  نحن  .سانجألا  رئاس  نع  فلتخن  انلعجت  يتلا  يه 
: مويلا هيلع  نحن  امع  رظنلا  ضغب  انيتأ  نيأ  نم  فرعن 
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، قيدصتلل لباق  ريغ  عونتبو  ديقعتلا  ىهتنمب  نوزيمتي  ةازغ 
، تاذلا ريمدتو  ءانبلاو  لتقلاو ، بحلا ، ىلع  نورداق  مهو 
لك كولسب  مكحتت  يتلا  ءاقبلا  ةزيرغ  ءازإ  دومصلاو 

.ىرخألا ةيناويحلا  سانجألا 
عمو روطتلا ، ةمئاد  ةفرعمو  قراخ  ءاكذب  نودوزم  نحن 

، انبورشم بلطن  نأ  انيلع  نكلو  .ةلهج  دج  ًانايحأ  نحن  كلذ 
برجت نأ  انتمداخ  لواحت  يتلا  ةيناثلا  ةرملا  يه  هذهو 

.اهظح
.اريك وحن  لامو  ياش  ناجنف  يروفيإ  بلط 

نم تنك ، ام  الو  وموأ ، يداو  اذامل  يل  يلوقت  مل  كنإ   ـ
.ًالعف هنع  نيثحبت  ةيناث ، ةيحان 

ًايأو ةقرافأ ، وأ  نييويسآ  نييبوروأ ، انكأ  ءاوس  نحن ،  ـ
ةلثامملا مامت  ًالثامم  ًانيج  ًاعيمج  لمحن  انترشب ، نول  ناك 

، كلذ عمو  رخآلا ، نع  فلتخم  انم  لكو  تارايلملاب ، انددعو 
ضرألا ىلع  رهظ  فيك  .دحاو  نئاك  نم  انعيمج  ردحنن 
ةدعتسم انأو  لوألا ! ناسنإلا  هنع ، ثحبأ  ام  وه  اذه  اذاملو ؟

نويلم نيرشع  وأ  ةرشع  نم  رثكأ  رمعلا  نم  هل  نأ  داقتعالل 
.ةنس

رصعلا نم  لوألا  فصنلا   ) نيجويلابلا زع  يف   ـ
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.كسأر ِتدقف  كنإ  ثلاثلا ؟) يجولويجلا 
يتلا انأ  نآلاو  تايئاصحإلا ، نأشب  ةقحم  تنك  ىرتأ ،  ـ

.يتاياكحب كجعزأ 
! لقعلا سيلو  سأرلا ، تدقف  كنإ  تلق   ـ

ةيأ يروفيإ ، َتنأو ، .كبناج  نم  فهرم  روعشل  هنإ   ـ
؟ اهب موقت  ثاحبأ 

، رهاظتلاب ءرملا  اهيف  يفتكي  ةلحرم  رمعلا  نم  تغلب  دقل 
ًاباسح نوبسحي  ال  مهنأب  كيلاوح  سانلا  عيمج  رهاظتيو 
يذلا رمعلا  يف  تجلو  دقل  ءيش ، نع  ثحبأ  دعأ  مل  .كلذل 
.ةديدج تافلم  حتفي  نأ  ىلع  هتافلم  بيترت  ءرملا  هيف  لضفي 

ىلإ يعم  هلمحأس  رس  وهف  ينيلأست ، نأ  ىتح  يبرجت  ال 
.ربقلا

يذلا دقعلا  نع  ةفشاك  يروفيإ ، وحن  اهرودب  اريك  تلامو 
.اهقنع لوح  هلمحت 

! هلثم عنصت  تنأ ال   ـ
نكلو مالكلا ، اذه  يل  يلوقت  نأ  كنم  فطلل  هنإ   ـ

؟ ةبيرغلا ةادألا  هذه  نع  ديزملا  ةفرعم  يف  نيبغرتأ  هفرعأ !
يبص يل  اهمدق  ةيده  درجم  هنإ  كلذ ، َكل  تلق  دقل   ـ
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.ريغص
كيوهتست هنإ  ةحرابلا ، ًاضيأ ، يل  تلق  كنأ  ريغ   ـ

.يلصألا هئشنم  ةفرعم 
َمل ال؟ عقاولا ، يف   ـ

اذإف هل ؟ خيرات  ديدحت  ةلواحمب  أدبن  نأ  انعسو  يف   ـ
ًاطيسب ًاليلحت  نإف  ريغي  ال ، ةيبشخ  ةعطق  لعفلاب  ناك 

.هب انتدافإ  ىلع  رداق  نوبركلل 
فلأ نيسمخ  نم  رثكأ  ىلإ  هخيرات  ىقري  الأ  طرشب   ـ

.ةنس
؟ دحلا اذه  ىلإ  ميدق  هنأ  نيروصتت  له   ـ

لئاسم يف  باترأ  تب  يروفيإ ، َكيلإ ، تفرعت  ذم   ـ
...رمعلا

مالكلا اذه  ذخآ  نأ  لضفأ  ًاضهان : زوجعلا ، ملعملا  باجأ 
.ينيعبتا ايه  .حيدملا  ذخأم  ىلع 

يف أبخم  تاميسجلل  ًاعّرسم  ةمث  نإ  يل  لقت  ال   ـ
؟ فحتملل ةيضرألا  تحت  تاقبطلا 

.كلذ كل  لوقأ  نل  ال ، ًاكحاض : يروفيإ  باجأ 
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، يالكاس يف  ميدق  قيدص  ًاضيأ  كل  سيلأ  َتنأو ،  ـ
ًاسأر ةيرذلا  ةقاطلا  ةيضوفم  يف  ثاحبألا  جمانرب  بلقيس 

؟ يدقع طقف  سرديل  بقع ، ىلع 
.كلذ كل  دكؤأ  ًامامت ، فسآ  انأو  كلذك ، سيل   ـ

؟ نابهاذ نحن  نيأ  ًاذإ ،  ـ
؟ بهذن نأ  نيديرت  نيأو  يبتكم ، ىلإ   ـ

، هلاؤسب ّمهت  تناكو  دعاصملا ، ىتح  يروفيإ  اريك  تعبت 
.تقولا اهل  عدي  مل  ريخألا  اذه  ّنكل 

نأ نيعقوتت  تنك  اذإ  ةملكب : ىتح  سبنت  نأ  لبق  لاق 
كسفن ىلع  نيرفوتس  كنأب  كدعأ  حايتراب ، نيسلاج  نوكن 

.ةغرافلا ةلئسألا  نم  ريثكلا 
.ثلاثلا قباطلا  هاجتاب  دعصملا  ةرمق  تعفتراو 

ىلع سولجلا  ىلإ  اريك  اعدو  هبتكم  ءارو  يروفيإ  سلج 
ًالعف نكمي  ناك  ام  بثك  نع  ىرتل  تماق  نأ  تثبل  امو  .أكّتم 

.هبوساح سمالم  ىلع  رقني  نأ 
ترص ةليحلا ، هذه  تفشتكا  ذم  انأو  تنرتنالا ! هنإ    ـ
ظحلا نسحل  انه ! اهيضقأ  يتلا  تاعاسلا  ددع  نيفرعت  ول  .هلبأ 

، يتجوز تلتق  تناك  ةياوهلا  هذه  نأ  تدقتعا  ّالإو  لمرأ ، ينأ 
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ـ » ةناوطسالا  » ىلع نأ  نيملعتأ  .ينتلتق  يتلا  يه  اهنأ  وأ 
ىلع راصتخاب  يبالط ، اهايإ  ينملع  ةياغلل  ةروطتم  ةملك  هذه 
نع شتفن  مل  ًاضيأ ـ  اذه  لوق  نكمي  ةشاشلاو ـ  ةناوطسألا 
ينإ ًاكحضم ؟ اذه  سيلأ  (! google « ) اهلغوغن  » امنإو ةمولعم ،

ينتوفي امدنع  هنأ  برغألاو  ةديدجلا ، تادرفملا  هذه  قشعأل 
، هانعم ىلع  لصحأ  لاحلا  يفو  تنرتنالا ، ىلع  هرقنأ  ظفل ،

ةصاخ تاربتخم  ىتح  ًابيرقت ، ءيش  لك  دجن  اننإ  كل  لوقأ 
؟ كلذك سيلأ  عئار ، نوبركلا 14 ، ليلاحت  سرامت 

؟ يروفيإ ةقيقحلا ، يف  كرمع  مك   ـ
يملستست الأ  مهملا  اريك ، موي ، لك  هراكتبا  ديعأ  انأ   ـ

.لامهإلل
يرظان مامأ  رخفب  اهكرحو  نيوانع  ةمئاق  يروفيإ  عبط 

.هتفيض
تاءادنلا ضعب  هيجوت  الإ  انمامأ  دعي  مل  همالك : متخ  مث 

، بسانم رعسب  انلاؤس  ةجلاعم  نولبقي  نيذلا  كئلوأ  دجنل 
.ةلوقعم ددم  يفو 

! كتخأ ًابجعت : يروفيإ  حاص  .اهتعاس  ىلإ  اريك  ترظن 
ذنم عامتجالا  نم  تجرخو  اهتيرح  تداعتسا  اهنأ  دقتعأ 
لك ربدتأ  انأو  اهب ، يقحتلا  ايه  .نآلا  هب  سأب  ال  تقو 
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.ءيش
ككرتأ نأ  ردقأ  ال  انه ، ىقبأ  ال ، ةقياضتم : اريك  تلاق 

.كدرفمب لمعلا  اذهب  موقت 
هذهب زتعأو  ىرج ، ام  لك  دعب  حلا ، انأ  ىلب ، نكل   ـ

يقحتلا ايه  .كلذ  نم  رثكأ  امبرو  اهب ، كزازتعا  ردق  ةبعللا 
.كلذ نع  ديزملا  فرعن  فوس  .ًادغ  يتيؤرل  يدوعو  ناجب 

.ذاتسألا اريك  تركش 
قوس ةرهسلل ؟ كدقع  يميلست  ىلع  نيقفاوت  له   ـ
يننأب كدعأ  .هليلحتل  حلصت  ًادج  ةريغص  ةرسك  هنم  عطتقأ 

.ءيش رهظي  نل  ثيحب  حاّرج ، ةعاربب  فرصتأس 
ملو ةدع  تارم  تبرج  نأ  قبس  نكلو  ديكأت ، لكب   ـ

.هشدخ يف  ىتح  حجنأ 
عيطقتلا ةادأ  هجرد  نم  جرخي  وهو  يروفيإ  لأس 
؟ اذهك ساملا  نم  دّدحم  فرط  كيدل  ناك  له  ًايهابتم :

اذه كف  .يروفيإ  ةليحلا ، عساو  ةقيقحلا ، يف  كنإ ،  ـ
ةادألا قوطي  ناك  يذلا  يدلجلا  طيرشلا  ةقابلب  ريخألا 

.هتبحاص ىلإ  طيرشلا  داعأو  لكشلا ، ةيثالثلا 
نوكأس نيئاشت ، ىتم  يّرم  اريك ، ًادغ ، ءاقللا  ىلإ   ـ
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.كانه
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ندنل

رو ـ همج ىتح  مو  ـَ ني كمالك  نايردأ ! ال  ال ، ال ،   ـ
AC / DC لا ـ ىقيسوم  ةلفح 

؟ كلذ يف   AC / DC لا ـ ىقيسوم  ةلفح  لخد  ام    ـ
فرعأ يذلا  كوردراهلا  قيرف  هنكل  ًاقالطإ ، ءيش  ال   ـ

لب ةسسؤملا ، ةنجل  اهعزوت  ةزئاج  تسيل  اهنإ  .همسإ 
...ًاضيأ كنوعمسي  فوس  نيذلا  كئلوأ  لك  سأر  يف  ةصاصر 

! مهمالآ فيفخت  ةيغب 
! رتلاو ةرملا ، هذه  مهفلا ، تنسحأ  ينأ  دقتعأ  ًانسح ،  ـ

بيطخ نع  ًاذإ  شتف  دحلا ، اذه  ىلإ  ًالمم  يصن  ناك  نإ 
.رخآ

سيل فسآ ، يليشتلا ؟ ىلإ  ةدوعلاب  كلذك  ملحيس  نم   ـ
.تقولا يدل 

.ةءارقلا ةلصاوم  لبق  تحنحنتو  يرتفد  ةحفص  تبلق 
نل .ريثكب  ةراثإ  دشأ  ةمتتلا  ىرت  فوس  رتلاول : تلق 

ةلمجلا ظفل  دنع  نكلو ، .رجضلاب  ساسحإلل  تقولا  كل  عستي 
.لجر ريخش  ةيرخسب  رتلاو  دّلق  ةثلاثلا ،
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! ًامامت رجضم  هنإ  لمم ! ىنميلا : هنيع  حتفي  وهو  فته 
!؟ لمم ينأب  لوقلا  ديرت  كلعل 

ام ةعئارلا  كموجن  نإ  .طبضلاب  اذه  لمم ، ًاذإ ، اذكه    ـ
ظافتحالا لاحملا  نم  ةطيسب  فورحو  ماقرأ  بيكرت  الإ  يه 

ةنجل ءاضعأ  لعفي  نأ  .نيكسملا  يقيدص  اي  ديرت ، اذام  .اهب 
ثدح يف  انسل  . ZL 254 ب ـ و   X 123ئ؟ ميكحتلا ب ـ
تنأف ةديعبلا  كتارجم  صوصخب  امأ  ! Star Trek ثادحأ نم 
دعلا فرعي  نم  كلأسأ  ةيئوضلا ! تاونسلاب  اهداعبأ  انل  ددحت 
اهلعل كنانسأ ؟ بيبط  ةفيرظلا ؟ كتراج  ةيئوض ؟ تاونسب 
ةايحلا يف  ءاقبلا  عيطتسي  دحأ  ال  .كحضلل  ريثم  هنإ  كمأ ؟

.ماقرألا مضه  رسعب  هتباصإ  ءارج 
نأ لعفأ ؟ نأ  ينديرت  اذام  ًاريخأ ، كل  ًاقحس  نكلو   ـ
مهفت يكل  اطاطبو  ثارك  ةرودنب ، ءامسأ  يتارجم  ىلع  قلطأ 

؟ يلامعأ كمأ 
.كل تأرق  اهنكل  ًاعبط ، ينقدصت  نل   ـ

؟ يتحورطأ تأرق  كمأ   ـ
! ًامتح  ـ

.كلذل ًادج  ديعس  انأ   ـ
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رثؤي ءاود  نم  ام  .عيظف  لكشب  قرألاب  ةباصم  اهنإ   ـ
يغبني كفلؤم ، نم  ةبصقم  ةخسن  اهل  رضحأ  نأ  تركف  اهيف ،

! صقنب يه  رعشتس  بيرق  امعف  ةباتكلا ، ىلإ  دوعت  نأ 
!؟ ةياهنلا يف  ينم  رظتنت  اذام  نكل   ـ

ىلع اهمهف  لهسي  تارابعب  كثاحبأ  نع  انثدحت  نأ   ـ
مادختسا يف  سوهلا  اذه  لثم  نأ  كلذ  .نييداع  صاخشأ 

يف رظنأ  .فاطملا  ةياهن  يف  جعزم  ةيملع ، تاحلطصم 
نوكي نأ  يفكي  الأ  ةناصرلا ؟ هذه  لثم  اذامل  .ًالثم  بطلا 

نوباصم اننأ  عامس  ىلإ  ةجاحب  نحن  له  ًاضيرم ؟ ءرملا 
ةملك لامعتسا  بساني  الأ  كرولا ، يف  ايزالبسيد » « ـ لاب

؟ هوشت
.كملؤت كماظع  نأ  ملعأ  نأ  رتلاو ، يزيزع  ينفسؤي ،  ـ

هنإ .يسفن  نع  ملكتأ  نكأ  مل  هنم ،  هللا  كامح  معن ،  ـ
«. ايزالبسيد « ـ لا يناعي  يذلا  يبلك 

؟ بلك كدنع  له   ـ
دنع وه  لسار .» كاج   » ةليصف نم  فيطل  بلك  لجأ ،  ـ
نأ دب  ال  كتحورطأ ، نم  ةريخألا  تاحفصلا  هتأرقأ  اذإو  .يمأ 

.ًاقيمع ًامون  امهالك  اماني 

87



تيفتكا ينأ  ريغ  رتلاو ، قنخ  يف  ةبغرلا  يدل  تناك 
هتدارإو ينريحي ، هربص  ناك  .ههجو  يف  سرفتأ  نأ  ةلاذنب 

، يناسل ةدقع  تكفنإ  ببسلا ، ًاقح  فرعأ  نأ  نود  كلذك ،
توصب نولوقي  يتلوفط ، ذنم  ىلوألا  ةرملل  سانلا ، تعمسو 

: لاع
.»؟ رجفلا أدبي  نيأ  »

.دعب مان  دق  رتلاو  نكي  مل  ركابلا ، حابصلا  يف 
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سيراب

ةفرغلا ترداغف  .ًاليبس  مونلا  ىلإ  تدجو  اريك  تناك  ام 
.اهتخأ ظقوت  نأ  ةفاخم  لابقتسالا ، ةعاق  ةكيرأ  قوف  رقتستل 

عم ميخملا ؟ يف  اهريرس  ةواسق  ىلع  ةنعللاب  تحنأ  ةرم  مك 
.ةذفانلا نم  تندو  تضهن  مث  هيلإ ! قوشلاب  ترعش  كلذ ،

نم فص  طقف  امنإ  موجنلاب ، عصرم  ليل  نم  سيل  انه ،
ىلإ ريشت  ةعاسلا  .رفقملا  عراشلا  يف  عشت  حيباصم 
نم رتموليك  ةئامنامثو  فالآ  ةسمخ  دعب  ىلعو  ةسماخلا ،
اريك تناكو  وموأ ، يداو  يف  عفترا  دق  راهنلا  ناك  كلانه ،
ىلإ تداع  .ًالعف  يراه  هلعفي  نأ  نكمي  ام  رزحت  نأ  لواحت 

.اهراكفأ يف  ةصئاغ  يهو  ًاريخأ  تدقرو  ةكيرألا ،
اهلشتنإ يروفيإ  ذاتسألا  نم  هجّوم  ءادن  حابصلا ، طسو 

.اهمالحأ نم 
.كل امهنلعأ  ناربخ  يدل   ـ

! ءىيسلاب أدبإ  ىطمتت : يهو  اريك  تباجأ   ـ
ىهابتأ يذلا  ساملا  اذهب  ىتح  قح ، ىلع  تنك  دقل   ـ

.كيلح نم  ةرسك  ىندأ  عاطتقا  يف  حلفأ  مل  هب 
؟ راسلا ربخلاو  .كل  هتلق  نأ  قبس   ـ
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ءانثأ يف  انلاؤس  جلاعي  نأ  ايناملأ  يف  ربتخمل  نكمي   ـ
.عوبسألا

؟ ًايلاغ كلذ  فلكيس  له   ـ
نم ليئض  ماهسإ  كانه  نوكيس  نآلا ، هب  يمتهت  ال   ـ

.انأ يلبق 
نم ام  مث  يروفيإ ، عوضوملا ، نع  جراخ  رمألا  نإ   ـ

.كلذ رربي  ببس 
ببس نع  ثحبلا  يغبني  َمِل  زوجعلا ، دهنت  يهلإ ، اي   ـ

؟ ةعيرذ يف  نيبغرت  فاشتكالا ؟ ةذل  يفكت  الأ  ءيش ؟ لكل 
لاوط ًاظقيتم  ينتلعج  ةضماغلا  كتادأ  نإ  ةدحاو ، ًاذإ  كيلإ 
لاوط ًارجض  بءاثتي  زوجع  لجر  ينيقدص ! ًابيرقت ، ليللا 

هب بلاط  يذلا  ديهزلا  غلبملا  نم  ريثكب  رثكأ  قحتسي  راهنلا ،
.ربتخملا

! ءيش وأ ال  اذه  ًاذإ ، ةفصانم   ـ
كتادأ مهيلإ  لسرأ  نأ  نيقفاوت  كنإ  مهفأ  ةفصانم ! ًاذإ   ـ

.تقولا ضعبل  اهنع  يلصفنت  نأ  يغبني  ةنيمثلا ،
لمحت نأ ال  ةركف  اهتظاغأ  كلذ ، يف  تركف  اريك  تناك  ام 

نأ ًادج  ًاديعسو  ًادج ، ًاسمحتم  ادبف  ذاتسألا  امأ  دعب ، اهيلح 
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.رارفلا يف  ةعاجشلا  اريك  دجت  مل  ًاديدج  ًايدحت  لبقي 
ىلع ءاعبرألا  موي  كيلإ  هديعأ  نأ  يناكمإب  هنأ  نظأ   ـ

، كلذ راظتنا  يفو  .عيرسلا  ديربلاب  هلسرأس  .ريدقت  دعبأ 
تناك اذإ  ام  ىرأ  ينلع  ةميدقلا  يبتك  يف  ًاددجم  صوغأس 

.ةهباشم ةادأ  نع  فشكت  ةينيد  روص  يأ  كلانه  رفاوتت 
يذلا دهجلا  اذه  لك  نأ  نم  نقيتم  تنأ  له  اريك : تلأس 

؟ ءانع نم  هلمحتت  ام  قحتسي  هلذبت 
الإ كانه  ىرأ  ال  انأ  ًاريخأ ؟ نيثدحتت  دهج  يأ  نع   ـ

يراظتناب ًايقيقح  ًالمع  نأل  ةرملا ، هذه  ككرتأ  ريخلا !
! تنأ كلضفب 

.يروفيإ ًاركش ، فتاهلا : ةعامس  قلعت  يهو  اريك  تلاق 
اهئالمزب لاصتالا  اريك  تدواعو  عوبسألا ، رم 

لك تناكو  .ًادج  ديعب  نمز  ذنم  مهرت  مل  نيذلا  اهئاقدصأو 
ريغص معطم  يف  ءاقرفأ  نيب  ةبجول  ةبسانم  ةرهس 

ام ًابلاغ  ثيداحألا  تناكو  .اهتخأ  ةقش  يف  وأ  ةمصاعلاب ،
نايحألا مظعم  يف  يهو  اهتاذ ، تاعوضوملا  لوح  رودت 

اهتبتاع دقو  .رجضلا  اهكلمتي  ناك  اذل  اهيلإ ، ةبسنلاب  ةبيرغ 
هللخت ءاشع  نم  ناجرخت  اتناك  امنيب  كلذ ، ىلع  ىتح  ناج 

.ةقباسلا تاءاشعلا  يف  ىرج  امم  رثكأ  ةرثرثلا  نم  ءيش 
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تارهسلا هذه  تناك  نإ  ًادبأ  يتأت  ال  اهتخأ : اهتفنع 
.دحلا اذه  ىلإ  كجعزت 

! جاعزناب رعشأ  مل  يننكل   ـ
ىتح رمألاب  ينيملعا  ًاقح ، نيرجضت  موي  ًانسح ،  ـ
َحَنَج رحب  ليفب  هبشأ  ةدئاملا  لوح  ِتودب  .دهشملل  دعتسأ 

.ةيديلج ةيفاط  قوف 
عونلا اذه  يلمحتت  نأ  كل  فيك  ناج ، اي  كل ، ًابت  نكل   ـ

!؟ ثيداحألا نم 
.ةيعامتجا ةايح  ءرملل  نوكت  نأ  ىعدي  ام  اذه   ـ

يهو ةكحاض  اريك  ترجفناو  ةيعامتجا ؟ ةايح  اذه ،  ـ
يذلا صخشلا  وه  اذهأ  .يسكات  ةرايس  ديعب  نم  وعدت 
انيلع ضرفيل  فحصلا  يف  اهأرقي  يتلا  تاهافتلا  لك  ديعتسي 

جئاتنلاب ىذغتي  يذلا  هراجو  ةمزألا ؟ لوح  هل  رخآ  ًاباطخ ال 
سفنلا ةملاعو  زوملا ؟ ماهتلاب  دورقلا  ذذلتت  املثم  ةيضايرلا 

يماحملاو ةيجوزلا ؟ ةنايخلا  نع  ةلذتبملا  اهراكفأب  ةئشانلا 
طسولا يف  مئارجلا  مقافتل  ةصصخملا  نورشعلا  هقئاقدو 

نم تاعاس  ثالث  ةيرانلا ؟ هتجارد  هل  اوقرس  مهنأل  ينيدملا 
سأيلل جّورت  ةداضم  تايرظنو  تايرظن  ةقلطملا ! ةحاقولا 

! ةقفشلل ريثم  رمأل  هنإ  يرشبلا ،
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لفسأ ىلإ  اهلصوي  يسكاتلا  ناك  امنيب  ناج ، تلاق 
؟ اريك اي  ًادحأ ، نيبحت  ِتنأ ال  امهتيب :

، كلذ عمو  .ليللا  يف  ليلق  دعب  امهنيب  لادجلا  ىهتناو 
نأل امبر  .ىرخأ  ةرهس  ىلإ  دغلا ، يف  اهتخأ ، اريك  تقفار 
ًاقمع رثكأ  ةريخألا  ةنمزألا  هذه  لالخ  اهتشاع  يتلا  ةدحولا 

.هب ميلستلا  ديرت  امم 
ةياهن ءانثأ  يرليوتلا ،»  » ةفيدح ربعت  تناك  اميفو 

رطم ةخز  هيف  تناك  تقو  يف  سكام  تقتلا  ةيلاتلا ، عوبسألا 
، يزكرملا ىشمملا  يف  ناضكري  امهالك  اناك  .لوطهلاب  مهت 
نأ لبق  كبشملا ، نويلتسك »  » لخدم زجاح  غولب  نيلواحم 

لفسأ يف  ًاثهال ، ملسلا  مامأ  سكام  فقوت  .ةرطملا  رجفنت 
سرف ىلع  زنوربلا  نم  نادسأ  ضقني  ثيح  لاثمت  ةدعاق 
ةدعاق ىلإ  دنتست  اريك  تناك  ةلباقملا ، ةهجلا  يفو  رهن ،

ىلع فرشأ  ًايرب  ًاريزنخ  ناتوبل  شهنت  ثيح  رخآ ، لاثمت 
.ًابرإ ًابرإ  توملا 

؟ تنأ اذه  سكام ؟  ـ
.رصبلا يوق  كلذ  عم  نكي  مل  هنكل  ميسو ، لجر  سكام 

الإ ناك  ام  راخبلاب ، ةاشغملا  هتراظن  فلخ  ءيش  لكف 
تائم نيب  اريك  توص  ىلإ  فرعتلا  هناكمإب  ناك  نكل  ًابابض ،

.ىرخألا تاوصألا 
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يف ِتنأ  هتراظن : يتجاجز  حسمي  وهو  ًالوهذم  لأس 
؟ سيراب

.ىرت امك  معن ،  ـ
! كلذ ىرأ  نآلا ، هفنأ : قوف  هتراظن  عضو  ديعي  وهو  لاق 

؟ ليوط تقو  ذنم  انه  تنأ  له 
فصن نم  لقأ  ذنم  هزتنملا ؟ يف  ةكبترم : اريك  تباجأ 

.ةعاس
.هابتناب سكام  اهلمأت 

ىلإ رمألا  اهب  ىهتنا  مايأ ، ةعضب  ذنم  سيراب  يف  انأ   ـ
.كلذب ميلستلا 

تحت امهل  ذالم  نع  ثحبلاب  امهعنقأ  ءامسلا  يف  يود 
.رمهني نافوطب  هبشأ  رطم ، ذخأو  .يلوفير  عراش  رطانق 

؟ يتادانم نيعقوتت  تنك  امأ  سكام : لأس 
.ديكأت لكب  لجأ   ـ

لباوب كرطمأ  تنك  نإ  ينيرذعأ  ًاذإ ؟ يلواحت  مل  اذامل   ـ
ِتلصتال لباقتن  نأ  يف  ةبغار  تنك  ول  ءاهلبلا ، ةلئسألا  نم 

.ًايفتاه يب 
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.فرصتأ فيك  فرعأ  نكأ  مل  ةقيقحلا ، يف   ـ
ةيانعلا يرظتنت  نأ  يفكي  ناكو  قح ، ىلع  تنك  ًاذإ ،  ـ

...اهسفن ةكسلا  ىلع  انعضت  يك  ةيهلإلا 
.كتيؤرل ةديعس  انأ  اريك : تعطاق 

قدنف فصقم  يف  سأك  لوانت  سكام  اهيلع  حرتقإ 
.سيروم

! يتلئسأ ىلإ  ُتدع  اذنأ  اه  انه ؟ تنأ  تقولا  نم  مك   ـ
تطبترا دقو  .ةريبك  ةروطخ  رمألا  يف  سيل  اريك : تباجأ 

نع الإ  اهيف  نوثدحتي  ال  سانلا  ناك  تارهس ، تسب 
نأ ودبي  .لاقلاو ال  ليقلاو  لامعألاو  تابارضإلاو  ةسايسلا 

؛ ةيفختم تب  يننأب  ريكفتلا  ىلإ  ُتصلخو  دحأب ، متهي  ًادحأ 
نع مهدحأ  ينلأسي  اميك  ةدئاملا  ةطوفب  يسفن  تقنش  تنكو 

.باوجلا عامسل  لهمتيو  يلاح 
؟ كلاح فيك   ـ
.صفق يف  دسأك   ـ

لقألا ىلع  صفقلا ، اذه  يف  تنأ  تقولا  نم  مك  ذنم   ـ
؟ عوبسألا يلاوح  ذنم 
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.ليلقب رثكأ   ـ
؟ ةعجار مأ  ِتنإ  ةيقابأ   ـ

ايبويثأ يف  ةئراطلا  اهفورظ  نع  سكام  اريك  تثّدح 
ةليسو ىلع  روثعلا  يف  لمألا  ناكو  .ةيرسقلا  اهتدوع  نعو 
تراوت ءاسم ، ةنماثلا  يف  .ًادج  ًاليئض  ةديدج ، ةثعب  ليومت 

دوعتس اهنأ  ًاقبسم  اهملعتو  ناج  فتاهتل  راظنألا  نع 
.ةرخأتم

امهنم لك  ىورو  سيروم ، قدنف  يف  سكامو  يه  تشعت 
نيثالثلاو ةسداسلا  روهشلا  لالخ  هتايحب  لعف  ام  رخآلل 

ليحر دعبو  .الباقتي  نأ  اهءانثأ  امهل  َّنستي  مل  يتلا  ةريخألا ،
نع ىلختي  نأ  ىلإ  سكامب  رمألا  ىهتنا  امهلاصفناو  اريك 

لمعلا فنأتسيل  نوبرسلاب ، راثآلا  ملع  يف  ذاتسأك  هبصنم 
.ناطرسلا ءارج  يضاملا  ماعلا  ىفوتملا  هدلاو  ةعبطم  يف 

؟ نآلا ةعبطم  بحاص  تنأ   ـ
ةفسآ انأ  : » تناك ةيحيحصلا  ةلمجلا  ًامستبم : سكام  ّدر 

«. كدلاول
لوقأ ال  يننإ  سكام ، يزيزع  ينفرعت ، تنأ  نكل   ـ
ركذأ تنك  ...كدلاول  ةفسآ  انأ  .اهلوق  بجي  يتلا  ةلمجلا 

.مات قافو  ىلع  امتنك  ام  امكنأ 
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ليف  » ىفشتسم يف  ...ًاريخأ  انحلاصت  دق  انك   ـ
«. فيوج

قشعت تنك  يذلا  تنأ  كبصنم ، نع  تيلخت  َمِل   ـ
؟ كتنهم

.يل اهرفوت  يتلا  راذعألا  ًاصوصخ  قشعأ  تنك   ـ
.ًاحجان ًاذاتسأ  تنك  دقل  راذعأ ؟ ةيأ   ـ

كرجيو كزفحي  يذلا  نونجلا  اذهب  طق  عتمتأ  نكأ  مل   ـ
.لمعلا ناديم  ىلإ 

؟ ًالاح لضفأ  يه  له  ةعبطملاو ،  ـ
معزأ الو  هجول ، ًاهجو  ةقيقحلا  ىلإ  رظنأ  لقألا ، ىلع   ـ

قيقحتب يل  تحمس  نوكت  دق  يتلا  ةمهملا  راظتناب  ينأ  ًادبأ 
تنك دقل  .ةبذاكلا  رابخألاب  ًاعرذ  تقض  .رصعلا  فاشتكا 

.تابلاطلا ءاوغإ  يف  عراب  جَردم  راثآ  ملاع 
.يدانلا يف  ًاوضع  يرودب  انأ  تنكو  ةرخاس : اريك  تلاق 

امأ .ملعلا  مامت  كلذ  نيملعت  تنأو  اذه ، نم  رثكأ  ِتنك   ـ
يفاص لقألا  ىلع  انأ  نآلا ، .سيراب  يحاوض  يف  رماغمف  انأ 

؟ كلانه هنع  نيثحبت  تنك  ام  تدجو  له  ِتنأو  .نهذلا 
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ةبسرتم داوم  طقف  الف ، تابيقنتلا ، دصقت  تنك  نإ   ـ
، ميوقلا قيرطلا  يف  تنك  يننأب  عانتقالا  ىلع  ينودحت 

ةايحلا طمن  وه  هتفشتكا  ام  نكلو  .أطخ  ىلع  تسل  يننأبو 
.ينمئالي يذلا 

...نيدوعتس ًاذإ ،  ـ
.سكام كعم ، ليللا  ءاضق  يف  ةبغار  انأ  ةقيقحلا ، يف   ـ

، يدحو ىقبأ  نأ  نينثإلا  موي  بغرأ  ينأ  الإ  .دغ  ةليل  َمِلو ال 
موقأس ةدوعلا ، يعسو  يف  ناك  اذإو  .ةلبقملا  مايألا  كلذكو 

ىتح نآلا  نم  .يردأ  ال  ىتم ؟ .نكمم  تقو  برقأ  يف  كلذب 
.ًالمع دجأ  نأ  يلع  نيحلا ، كلذ 

ىلع نيعيطتست  كعم ، مانأ  نأ  يلع  يحرتقت  نأ  لبق   ـ
.يتايح يف  ام  صخش  ةمث  ناك  اذإ  ام  ينيلأست  نأ  لقألا 

تزواجت دقف  اهتيدان ، تنكل  كلذك ، رمألا  ناك  ول   ـ
.ليللا فصتنم  ةعاسلا 

كيدل له  .كعم  تيشعت  تنك  امل  كلذك ، رمألا  ناك  ول   ـ
؟ لمع ىلع  روثعلل  اهنيفتقت  راثآ 

ءاقدصأ يل  سيل  هنأل  رثأ ، يأ  نآلا  يدل  سيل  الك ،  ـ
.ةنهملا يف  نوريثك 

98



يفو ةدئاملا ، ءاطغ  ىلع  شبرخأ  نأ  يتعاطتساب   ـ
لابقتسا مهطبغي  نيذلا  نيثحابلاب  ةمئاق  لكشتت  نيتقيقد ،

.مهقيرف طسو  كتافص  لثم  يف  صخش 
قبس دقل  .رخآ  صخش  فاشتكا  يف  ماهسإلا  ديرأ  ال   ـ

يعورشم زجنأ  نأ  ديرأ  جردتلا ، تاونس  تسرام  نأ 
.يصخشلا

يف يعم  يلمعت  نأ  كلذ ، راظتنا  يف  نيبغرت ، له   ـ
؟ ةعبطملا

نع ةديعس  تايركذب  ظفتحأ  ينإ  ةمستبم : اريك  تباجأ 
يف نكل  نوبرسلا ، يف  كبناج  ىلإ  اهتيضمأ  يتلا  يتاونس 

ةقيقحلا يف  تاعباطلا  تسيل  .يرمع  نم  نيرشعلاو  ةيناثلا 
نوكتس اهنأ  دقتعأ  ال  مث  .ةصاخلا  يتاراهم  لاجم  نمض 

.كحارتقا ىلع  ًاركش  كلذ ، عم  .ةمئالم  ةركف 
لابقتسالا ةعاق  ةكيرأ  ناج  تدجو  ركابلا ، حابصلا  يف 

تناك ام  اذإ  ىرتل  لومحملا ، اهفتاه  ىلإ  ترظن  .ةغراف 
.ةلاسر ةيأ  اهل  تكرت  دق  اهتخأ 

*   *   *
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ندنل

ميلست هلالخ  متي  نأ  يغبني  يذلا  دوهشملا  دعوملا  ناك 
يرجيسو .برتقي  شلاو  ةسسؤم  ىلإ  تاحيشرتلا  تافلم 

نيرهش نم  لقأ  نوضغ  يف  ريبكلا  يهفشلا  ناحتمإلا 
يئالمزب ًالصتم  يلزنم ، يف  حابصلا  تاقوأ  تيضق  .ًابيرقت 

ىلع ًابيجم  ةعبرألا ، ةيضرألا  ةركلا  عاقصأ  يف  نيرشتنملا 
نم اهملتسأ  تنك  يتلا  لئاسرلا  ىلع  ةيادبلا  يفو  يلئاسر ،
يتأي رتلاو  ناكو  .اماكاطأ  يف  يئالمز  نم  رخآل  نيح 

صخلا ثيح  ةناح ، ىلإ  بهذن  انكف  ةريهظلا ، دنع  يترايزل 
ةبتكم لخادو  رصعلا  تاقوأ  يف  ىلاوتت ، مث  .يفلم  ضرع  هل 
اهتأرق كلذ ، عم  تنك ، تافلؤم  ةعجارم  ىربكلا ، ةيميداكألا 

.يتاظحالم حفصتي  رتلاو  ناك  اميف  ةدع ، تارم  لبق  نم 
يف عكستأف  ةيلستلا  نع  ثحبأ  نأ  قفتي  ناك  ءاسملا ، يفو 

بوجأ انأو  عوبسألا ، ةياهن  برهأو  ليهزور ، ميرب  ةيحان 
، موي لك  تنكو ، .كول  تدماك  يف  ثيغاربلا  قوس  تارمم 

رتلاو عم  ًامربم  يتنيدم ، ءايحأ  يف  ةيندنللا ، يتايح  غيستسأ 
.ؤطاوتلا نم  ًاعون 
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سيراب

راوجب مئاقلا  ربتخملا  جئاتن  ءاعبرألا  يروفيإ  ملتسإ 
هالمأ يذلا  ليلاحتلا  ريرقت  لّجسو  ايناملا ، يف  دنومترود ،
ةادألا لاسرإب  لضفتي  نأ  ريخألا  اذه  لأسو  .هثدحم  هيلع 
سول يحاوض  يف  رخآ  ربتخم  ىلإ  هل  اهملس  يتلا 
ةليوط ةرتف  ددرت  هفتاه ، ةعامس  قلع  نأ  دعبو  .سولجنأ 
رطضاو ةرملا ، هذه  لومحملا  هفتاه  نم  رخآ  ءادن  هجوو 

.هل لاصتالا  نيمأت  لبق  ًاليوط  راظتنالل 
.ًادج ليوط  تقو  ىضم  دقل   ـ

ةدواعمل ببس  ةقيقحلا ، يف  انل ، نكي  مل  يروفيإ : لاق 
كلذب ًاملع  ذخ  ةينورتكلا ، ةلاسر  ًاوت  كل  تلسرأ  .ثيدحلا 
كنأب داقتعالل  ةهيجو  بابسأ  يدلو  تقولا ، كل  حمسي  املاح 

.يب قاحللا  يف  رخأتت  نل 
لاصتالا ناك  .هتعاس  ىلإ  رظنو  ةعامسلا  يروفيإ  قلع 

بابلا قلغأ  هبتكم ، رداغ  .ةيناث  نيعبرأ  نم  لقأ  قرغتسا 
ماحتقا ةصرف  منتغاو  يضرألا ، قباطلا  ىلإ  لزنو  حاتفملاب 

جراخ ىلإ  رذحب  للستيل  فحتملا  وهب  ةبلطلا  نم  قيرف 
.ةسردملا
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هفتاه لّغش  .يلنارب  فيصر  ًايقترم  نيسلا ، رهن  زاتجإ 
ىلإ هجوت  مث  .رهنلا  يف  هامرو  صرقلا  هنع  عزن  لومحملا ،
ىلإ ةيدؤملا  ملسلا  تاجرد  مدختسا  املأ ،»  » ةعج برشم 

ًارظتنم فتاهلا  ةروصقم  لخدو  يضرألا ، تحت  قباطلا 
.سرجلا نينر 

؟ كيدي نيب  ةادألا  هذه  تلصو  فيك   ـ
، ةفداصملا ةرمث  ىربكلا  تافاشتكالا  نوكت  ام  ًابلاغ   ـ

.ظحلا نورخآو  ردقلا ، اذه  نوعدي  مهضعب 
؟ اهايإ كملس  نم   ـ

.ًارس كلذب  ظفتحأ  نا  لضفأو  كلذل  ةيمهأ  ال   ـ
نمز ذنم  ًايوطم  ًافلم  ًاددجم  حتفت  كارأ  يروفيإ ،  ـ

ءيشلا تبثي  ال  هايإ  ينتغلبأ  يذلا  ريرقتلاو  ًادج ، ديعب 
.ريثكلا

هذه لثمب  يتادانم  ىلع  كمغري  ناك  ءيش  ال   ـ
.ةعرسلا

؟ ديرت اذام   ـ
نم ةلسلس  ءارجإل  اينروفيلاك  ىلإ  ةادألا  تثعب  دقل   ـ

ليلاحتلا ةميق  رتوفت  نأ  يغبني  نكل  ةيفاضإلا ، براجتلا 
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.يتاناكمإ نمض  كلذ  دعي  مل  .ةرشابم 
؟ ةلأسملاب ملع  ىلع  ةادألا  هذه  بحاص  لهو   ـ

عبطلابو ةيضقلا ، نع  ةركف  ىندأ  هيدل  سيل  وهف  الك ،  ـ
.ديزملا لوق  يف  بغرأ  انأ ال 

؟ ديزملا ةفرعم  لمأت  ىتم   ـ
ةعضب نوضغ  يف  ىلوألا  جئاتنلا  ملستأ  نأ  يلع   ـ

.مايأ
يل لسرأو  ةجاحلا  تعد  اذإ  انب ، لاصتالا  دواع   ـ

.يروفيإ ءاقللا  ىلإ  .اهددسنس  نحن  .ةروتافلا 
يف تاظحل  يقبو  فتاهلا ، ةقالع  ذاتسألا  داعأ 

.بئاصلا رارقلا  ذختا  ناك  اذإ  ام  لءاستي  وهو  ةروصقملا ،
هاجتاب قلطناو  برشلا  ةدضنم  ىلع  هبورشم  ةميق  عفد 

.فحتملا
*   *   *

، باوج نود  تيقب  املو  .بتكملا  باب  اريك  تعرق  اهدنع 
اهل تدكأ  .لابقتسالا  بتكم  دنع  ملعتست  ةيناث  تلزن 

؟ ىهقملا يف  هدجت  دق  اهلعل  .ذاتسألا  تأر  اهنأ  ةفيضملا 
عم ىدغتت  اهتخأ  تناك  .ةقيدحلا  يف  اهرصب  اريك  تلاجأ 
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.اهتاقالمل اهتدئام  تكرتف  اهل ، ليمز 
.ينيدانت نأ  كعسو  يف  ناك   ـ

يننكمي ال  يروفيإ ؟ ِتيأر  له  .يعسو  يف  ناك  لجأ   ـ
.هيلع روثعلا 

يف يتقو  قفنأ  ينأ ال  ريغ  حابصلا ، اذه  هتثداح  دقل   ـ
نيذه لالخ  ِتيفتخا  نيأ  .ريبكل  فحتملا  نإ  مث  هتبقارم ،

؟ نيريخألا نيمويلا 
ككراشي يذلا  صخشلا  راظتنا  نيليطت  كنإ  ناج ،  ـ

ام ىلإ  امبر  كقيقحت  ليجأت  نكمملا  نم  نوكي  دق  ءادغلا ،
.دعب

.رمألا يف  ام  لك  اذه  يلاب ، لغشنا  دقل   ـ
كعفدب ببس  نم  امو  ةمات ، ةحص  يف  يننأ  نيرت  كنإ   ـ

.قلقلا ىلإ 
؟ ءاسملا اذه  يعم  نيشعتت  له   ـ
.ًارهظ لاز  ام  تقولاف  يردأ ، تسل   ـ

؟ اذكه كرمأ  نم  ةلجع  ىلع  تنأ  اذامل   ـ
هتيؤرل يتآ  نأ  ينم  بلط  ةلاسر ، يروفيإ  يل  كرت   ـ
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.انه ًادوجوم  سيل  وهو 
فحتملا كلذ ، كل  تلق  دقو  رخآ ، ناكم  يف  ًاذإ  وه   ـ

له .قباوطلا  دحأ  ناكرأ  نم  نكر  يف  نوكي  نأ  يغبني  ريبك ،
؟ لاجعتسالا ةياغ  يف  رمألا 

.كاولح لكأي  نأ  كشو  ىلع  كقيفر  نأ  نظأ   ـ
غرافب رظتني  ناك  يذلا  اهليمز  ىلع  ةرظن  ناج  تقلأ 

تناك ةتافتلا ، اهنم  تناح  امدنع  ةلجم ، حفصتي  وهو  ربصلا 
.تفتخا دق  اهتخأ 

اهجاردأ تداعو  يناثلاف ، لوألا ، قباطلا  اريك  تزاتجإ 
هذه بابلا ، ناك  .كشلا  اهرواس  دقو  يروفيإ  بتكم  وحن 

.هسأر عفر  .هئكتم  ىلإ  سلاج  ذاتسألاو  ًاحوتفم ، ةرملا ،
.ينيتأت نأ  كنم  فطلل  هنإ  .تنأ  هذه  هأ ،  ـ

ملف ناكم ، لك  يف  كنع  تشتفو  ليلق ، لبق  تررم   ـ
.كدجأ

.لاجرلا تامامح  يبرجت  مل  كنأ  لمآ   ـ
.ةكبترم اريك  تباجأ  الك ،  ـ

اهلقنأ تامولعم  يدل  يسلجإ ، .كاذ  حرشي  اذه  ًاذإ ،  ـ
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نأ امإ  ةجيتن : يأ  ِطعي  مل  نوبركلا 14  ليلحت  نإ  .كيلإ 
نأ امإو  ةنس ، فلأ  نيسمخلا  اهرمع  زواجتي  يراه  ةيده 

.سونبألا نم  تسيل  ًاذإ  يهف  ةيوضع  تسيل  ةادألا 
؟ اهديعتسنس ىتم  اريك : تلأس 

ىلإ نآلا  نم  دغلا ، ذنم  انيلإ  اهلاسرإ  ربتخملا  دواعيس   ـ
ًاددجم اهيقلعت  نأ  كرودقمب  حبصيس  رثكألا  ىلع  نيموي 

.كقنع لوح 
نم يتصح  يأ  كل ، ةنيدم  انأ  امب  يل  لوقت  نأ  ديرأ   ـ

.اننيب ام  يف  ًاقافتا  انمربأ  اننأ  ركذت  كنإ  باسحلا ،
ربتخملا انم  بلطي  مل  ةعنقم  ريغ  جئاتنلا  تناك  امل   ـ

ةئام يلاوح  غلبتف  لاسرإلا  فيراصم  امأ  .ام  ءيش  عفد 
.وروأ

.ذاتسألا بتكم  ىلع  غلبملا  فصن  اريك  تعضو 
دق لاح ، لك  ىلع  .ًالماك  لظي  رسلا  نإ  ةلئاق : تعباتو 

؟ ةطيسب ةيناكرب  ةرجحب  رمألا  قلعتي 
نإ مث  كلذ ، يف  كشأ  لقصلاو ؟ سيلمتلا  اذه  لثمب   ـ

.تتفتلا ةعيرس  لظت  ةرجحتملا  ةممحلا 
.ةدالق درجم  اهنإ  ًاذإ  لقنل   ـ
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نأ ام  كب  لاصتالا  دواعأسو  ميكح ، رارق  هنأ  دقتعأ   ـ
.ةيناث اهملستأ 

.ةيناث اهتخأ  نع  ثحبلا  تررقو  يروفيإ  اريك  تقراف 
مل اذامل  اهبتكم : ىلإ  اهلوخد  روف  اريك  ناج  تلأس 

؟ سكامب تعمتجا  كنأ  يل  يلوقت 
؟ كل هلوقأ  اذاملف  .ربخلا  تفرع  نأ  قبس  هنأل   ـ

؟ نيبلا تاذ  نيحلصتس  له   ـ
اذإ يلزنم ، يف  مونلل  تدعو  ةرهس  انالك  انيضمأ  دقل   ـ

.هتفرعم نيدوت  ام  اذه  ناك 
؟ ويدوتسالا يف  كدحو  دحألا  موي  تيقب  لهو   ـ

اننأ تفرع  فيك  .هزنتن  انبهذف  .ةفداصم  هتيقتلإ   ـ
؟ كرباخ له  انيقالت ؟

ًادج وّهزمل  هنإ  نيحزامت ، تنأ  ينرباخ ؟ سكام   ـ
، ًاقالطإ هرابخأ  ىلع  ًادحأ  علطي  مل  كليحر ، دعب  .كلذب  مايقلل 
دق يتلا  تارهسلا  بنجت  ىتح  هسفن  مزلأ  هنأ  دقتعأو 

.امكنيب ةعيطقلا  لولح  ذنم  ثداحتن  مل  اننإ  .اهيف  ينيقتلي 
؟ تفرع فيك  ًاذإ ،  ـ
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امكنأ ودبي  سيروم ، قدنف  يف  امكتأر  يل  ةقيدص   ـ
.نييعرش ريغ  نيقشاعك  نايغانتت  امتنك 

انسل نحن  نكلو ال ، ةريغص ! ةيرقل  سيراب  نإ  ًاقح   ـ
ةرتف لالخ  ايقالت  نيميدق  نيقيدص  درجم  لب  نيقشاعب ،

اذه ىلإ  ةراثرثلا  ةقيدصلا  كلت  يه  نم  فرعأ  ال  .شاقن 
.اهتقمأ ينكل  دحلا ،

يننكمي له  كبحت ، دعت  مل  يه  كلذك  سكام ، مع  تنب   ـ
؟ يروفيإ عم  هنيلمعت  يذلا  ام  كلأسأ  نأ 

اذه يفرعت  نأ  بجيو  ةذتاسألا ، ةبحص  ًاريثك  بحأ   ـ
؟ كلذك سيلأ  ًاضيأ ،

.ميلعتلا لواز  يروفيإ  نأ  ركذأ  ال   ـ
.ناج كتلئسأب ، يرجض  نيريثت  تنأ   ـ

انملست اننإ  كل  لوقأ  نل  ًادبأ ، كجعزأ  ىتح ال  ًاذإ ،  ـ
تقفار يتلا  ةقاطبلا  .لزنملا  يف  ًاراهزأ  حابصلا  اذه  كنع 

.كمهي رمألا  ناك  اذإ  يتبيقح ، يف  يه  ةقابلا 
ىلع ةفخب  تطغضو  هتضف  ريغصلا ، فالغلا  اريك  تفقلت 
يف ةملكلا  تعضوو  تمستبإ  .ىوقملا  ليقصلا  قرولا 

.اهبيج
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عم ككرتأس  لب  ءاسملا ، اذه  كعم  ىشعتأ  نل   ـ
.ةنسحلا تاينلا  تاوذ  كتاقيدص 

ًارهشأ رمألا  قرغتسا  دقل  سكام ، ىلإ  يهبتنإ  اريك ،  ـ
ةمزاع تنك  نإ  حارجلا ، ءكن  يدواعت  ال  ةحفصلا ، يطل 
؟ كلذك سيلأ  نيلحرتس ، كنأل  دعب ، ام  يف  ليحرلا  ىلع 

ةأبخم لتقت  يتلا  ةلأسملاف  ةيدجلا ، ىهتنم  يف  رمألا   ـ
يف نيعربت  كنإ  انه  لوقأ  نأ  يلع  .قالخألا  سرد  بلق  يف 
وأ ًاماع ، رشع  ةسمخب  سكام  ينربكي  .ىربكلا  تخألا  رود 

، هدرفمب هتالاعفناو  هتايحب  مكحتي  نأ  هتعاطتساب  نأ  نيدقتعت 
ةأرملا تخأف  كتامدخ ؟ هيلع  ضرعأ  نأ  نيديرت  كنأ  مأ 

ملحي نأ  ءرملا  عيطتسي  ال  هتقفارم ، رود  يف  ةريرشلا 
؟ كلذك سيلأ  اهنم ، نسحأب 

؟ وحنلا اذه  ىلع  يلع  نيدقحت  اذامل   ـ
.تقولا لكو  ءيش ، لك  نينيدت  كنأل   ـ

لمع يدل  ةيلستلاو ، وهللاب  كسفن  يرادو  اريك ، يجرخأ 
يل حمست  نس  يف  تسلو  ًامامت ، قح  ىلع  تنأو  هزجنأ 
يف ًامئاد  تنك  لاح ، لك  ىلع  .ىربكلا  تخألا  رود  بعلب 

ىرخأ ةرم  هيكرتت  الأ  طقف  يلواح  .يحئاصن  نع  ىنغ 
دجم ريغو  ًائيس  رمألا  ودغيس  الإو  ًابرإ ، ًابرإ  ًامشهم 
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.كتعمسل
؟ ةعمس يل  نآلا   ـ

تمستا امو  ةنسلألا  ةدقع  تّلُح  كليحر ، بقع   ـ
.كءازإ فطللاب 

نع ًادج  ةديعب  انأف  .اهب  يمكهت  ىدم  نيملعت  ِتنك  ول   ـ
.ةريرشلا كتنسلا  عامس  اهعامس ،

عافدلاب مايقلل  انه  تنك  امنإ  انأ ، تسل  نكل  امبر ،  ـ
.كنع

كتايح يف  سانلا  ءالؤه  لك  لخدتي  َمل  نكل   ـ
ءاقدصألا ءالؤه  مه  نم  ناج ؟ ةقيضلا ، ةيعامتجالا 

نوّمنيو لاقلاو  ليقلا  نوطاعتيو  نورثرثي  نيذلا  نوبيطلا 
؟ نيرخآلا ىلع 

ام ىلع  سكام ، نوزعي  اوناك  نيذلا  كئلوأ  مه   ـ
ةديدج ةرم  كسفن  تلءاس  لاح  يف  ريخأ ، ءيش  هآ ، روصتأ !

! معن باوجلاف  ًادج ، ةجعزم  تنك  اذإ  ام 
تاظحل دعبو  .بابلا  ةقفاص  اهتخأ  بتكم  اريك  ترداغ 
اهروبع دنع  .املأ  رسج  هاجتاب  يلنارب  فيصر  دعصت  تناك 

ةلاّقن ىلإ  ترظنو  زجاحلا  ىلع  اهيقفرمب  تأكتإ  رهنلا ،
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اهفتاه تلوانتف  .ريغصلا  هييبد »  » رسج بوص  يرجت  ةيئام 
.ناج تدانو  لومحملا 

.ًادغ كنع  ثحبلل  يتآس  .انيقالت  املك  لداجتن  نل   ـ
لك كل  يورأسو  بسحو  تنأو  انأ  ءادغلا ، ىلإ  بهذنس 

ريثكلا قبي  مل  هنأ  نم  مغرلاب  ةيبويثألا ، يترماغم  نع  ءيش 
يف ءيش  لك  نع  ماثللا  نيطيمتس  تنأو  اهيلع ؛ مالكلا  نم 

نيديعت كعدأسو  .ةريخألا  ثالثلا  تاونسلا  هذه  لالخ  كتايح 
ىعدي ًالعف  ناك  .موريجو  تنأ  امكلاصفنا  ببس  ىتح  يلع 

؟ هيه موريج ،
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ندنل

ىري الأ  بعصلا  نم  ناك  نكل  ةملكب ، رتلاو  هوفتي  مل 
يعقاو ريغ  ًالمع  ناك  .موي  رثإ  ًاموي  ًاسأي  دادزي  هنأ  ءرملا 

ةينيصلا ةغللا  هميلعت  تلمأ  ول  امك  يلامعأ ، هل  حرشأ  نأ 
تاءاضفلا يف  ناثحبي  نوكلا  ملعو  كلفلا  .مايأ  ةعضب  يف 

سايقل ةمدختسملا  تادحولا  نأ  ثيحب  فارطألا  ةيمارتملا 
ةيلاعفلا ةميدع  ضرألا  ىلع  داعبألاو  ةعرسلاو  نمزلا 
فعاضم ىرخأ ، تادحو  عارتخا  بجّوت  اذل  .كلانه 

ىلع الإ  موقي  انلمعف ال  .اهلح  رذعتي  تالداعمو  فعاضملا ،
نع نيزجاع  رذحب  مدقتن  اننأ  ذإ  ةبيرلا ، ئدابمو  تالامتحالا 

.هنم ًاءزج  فلؤن  يذلا  نوكلا  اذهل  ةيقيقحلا  دودحلا  روصت 
نأ نود  نم  ةلمج  غوص  يلع  رذعت  نيعوبسأ ، ذنم 

هتوفي يقطنم  ريكفتو  اهانعم ، لهجي  ةظفل  نم  رتلاو  جعزني 
.هادم

مأ ضرألا  يه  ةحطسمأ  ةريخألا ، ةرملل  رتلاو ،  ـ
؟ ةينحنم

مهف تنسحأ  اذإ  ًاريخأو ، .حجرألا  ىلع  ةينحنم ،  ـ
ىلع عسوتيو  ةمئاد  ةكرح  يف  نوكي  دق  نوكلا  نإف  كمالك ،
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.هفايلأب ثبشتلل  تارجملا  ًابذاج  هدشن ، جيسن  رارغ 
نوكلا ةيرظن  صيخلتل  ةقيرط  اهنكل  طسبم ، مالك  هنإ   ـ

.يعسوتلا
ةبتكملا ةعاق  تناك  .هيدي  نيب  يوهي  هسأر  رتلاو  كرت 
.ةرفقم ةرهسلا ، نم  ةمدقتملا  ةعاسلا  كلت  يف  ىربكلا ،

.نيتئيضم نالازت  اتناك ال  طقف  ناتلواط 
عم نكل ، طيسب ، يرادإ  ليكو  ىوس  تسل  انأ  نايردأ ،  ـ

ينأ ال ريغ  .مولعلا  ةيميداكأ  مرح  لخاد  يموي  يضقني  كلذ ،
.يل هلوقت  امم  ًائيش  مهفأ 

يسن دق  ءارقلا  دحأ  ناك  ةلجم ، ةلواط  قوف  تظحالو 
ىلع رهظي  نوفيد » « ـ ًادج ل ليمج  دهشم  .اهبيترت  ةداعإ 

.يجراخلا اهفالغ 
.كراكفأ حيضوتل  ةركف  يدل  نأ  دقتعأ  رتلاول : تلق 

.كل عمس  يلك   ـ
وه ام  تدجوو  وحنلا  اذه  ىلع  ةيافك  ينتعمس  دقل   ـ

ةلصتملا ةنيتملا  ئدابملا  ضعب  كنقلأل  تاملكلا  نم  لضفأ 
قيبطتلا ىلإ  ةيرظنلا  نم  لاقتنالل  ناوألا  نآ  دقلو  .نوكلاب 

! ينعبتإ .يلمعلا 
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ةبتكملا ةعاق  ًاعم  انزتجاو  هعارذ  نم  يبحاص  تبذج 
نم تيدان  ىتح  عراشلا ، ىلإ  انجرخ  نإ  امو  .ةتباث  ىطخب 

عرسأب انلزني  نأ  اهقئاس  نم  تبلطو  ةرجأ  ةرايس  ىلع  ديعب 
وحن رتلاو  تدق  ام  يلوصو ، ىدل  .يلزنم  مامأ  نكمي  ام 

.قصالمو ريغص  ليخلل  طبرم  وحن  امنإو  يتيب ، باب 
، ةيّرس بعلل  ةعاق  هذهأ  ةرخاس : ةرظنب  رتلاو  ينلأس 

؟ يديدحلا راتسلا  ءارو  ةمئاق 
هنإ كلمأ ، بييختل  فسآ  يفلخلا : بابلا  ًاعفار  تبجأ 

.جاراك
رعس نأ  نم  مغرلا  ىلعو  ريفص ، رتلاو  نع  ردص 
لقأ وه  زارط 2691  زروتوم » لارنج   » ةميدقلا يتبرع 
لثم تراثأ  املاط  اهنإف  ةنيدملا ، يف  ةثيدح  ةرايس  رعس  نم 

.لعفلا دودر  نم  عونلا  اذه 
يف نابهاذ  نحن  له  سامحلا : هكلمت  دقو  رتلاو  لأس 

؟ ةهزن
علقت نأ  تدارأ  نإ  لاعشإلا : حاتفم  ريدأ  انأو  تلق 

.ةنسح ةروصب 
عبر يف  كرحملا  رده  عّرسملا ، ىلع  طوغض  ةعضب  دعبو 

.ًابيرقت ةرود 
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هل دوجو  الف  كنامأ ، مازح  نع  شتفت  الو  دعصإ   ـ
! ةرايسلا هذهيف 

ةديحولا رعشلا  ةلصخ  ىلع  ةرطيسلا  ًالواحم  رتلاو  لأس 
؟ نابهاذ نحن  نيأ  اهكلمي : لازي  يتلا ال  هنيبج  قوف 

.تاعاس ثالث  لالخ  يف  رحبلا  ئطاش  ىلإ  لصنس   ـ
، موجنلاب ةعصرم  ءامس  تحت  ةديج  ةعرسب  ريسن  انك  اميفو 

ملحلا نع  فكأ  مل  يتلا  اماكاطأ ، ةبضه  يف  ركفأ  تنك 
نيح ارتلكنإ  ىلإ  ًاقاتشم  هسفن  تقولا  يف  تنكو  اهغولبب 

.كلانه تنك 
ةريغصلا ةفحتلا  هذه  ىلع  ظفاحت  يكل  تفرصت  فيك   ـ

يف ماوعأ  ةثالث  اهترجه  نأ  دعب  وحنلا ، اذه  لثم  ىلع 
؟ جاراك

تمقو يكيناكيم ، ىلإ  يبايغ ، ءانثأ  اهتملس ، دقل   ـ
.وتلل اهتداعتساب 

كيدل نكي  ملأ  .اهب  ةيانعلا  نسحأ  هنإ  رتلاو : فاضأ 
؟ تازافقلا ةبلع  يف  صقم 

؟ اذامل ال ،  ـ
! ءيش ال  هتعلص : ىلع  هديب  رمي  وهو  رتلاو  باجأ 
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انتياغ ىلإ  انلصوو  جدربمك  انزواجت  ليللا ، فصتنم  دنع 
ماغنريش ئطاش  دادتما  ىلع  يترايس  تنكر  .نيتعاس  دعب 
سلجيو طشلا  ىتح  ًامامت  يرثأ  يفتقي  نأ  رتلاو  نم  تبلطو 

.لمرلا قوف 
كسوبنس عنصل  قيرطلا  اذه  لك  انزتجا  له  ينلأس : مث 

؟ كمسلاب وشحم 
اذه نكل  يدل ، عنام  الف  كلذب ، كثدحي  كبلق  ناك  اذإ   ـ

.ةدوشنملا انتلاض  سيل 
! ةراسخلل اب    ـ

؟ رتلاو ىرت ، اذام   ـ
.ًالمر  ـ

.ىرت اذام  يل  لقو  كينيع  عفرإ   ـ
ئطاش ىلع  كلذ  ريغ  ىرأ  نأ  ينديرت  اذامو  رحبلا ،  ـ

؟ رحبلا
؟ ىرت اذام  قفألا ، يفو   ـ

.سماد ليللاف  ًاقالطإ ، ءيش  ال   ـ
نايتسيرك  » لخدم دنع  ةرانملا  ءوض  ىرت  الأ   ـ
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»د؟ ناس
.اهركذأ نكأ  مل  رحبلا ؟ ضرع  يف  ةريزج  كلانه  له   ـ

.رتلاو جورنلا ، يف  يه  دناس » نايتسيرك  « ـ
ةيؤرب عتمتأ  انأ  .نايردأ  راوطألا ، بيرغل  كنإ   ـ

! ةيجورنلا ئطاوشلا  كلذ ، عم  ىرت ، كنأب  لوقلا  امأ  ةميلس ،
سراح ةعبق  هيريب »  » ةبارش نول  لّصفأ  نأ  كلذك  ديرت  الو 

! كترانم
نيثالثو ةئام  ةفاسم  ىلع  دناس  نايتسيرك  عقت   ـ
ةعرسب ءوضلا  لقتنيو  ليللا ، بلق  يف  نحن  .ًارتموليك 

ىوس قرغتسي  ةرانملا ال  كلت  ءوضو  .ةيناثلا  يف  ًارتموليك   299792
.انيلإ لصيل  ةيناثلا  نم  فلأ  نم  فصنو  نيءزج 

دقفأ ُتدك  فصنلا ، نايسن  مدعب  ًالعف  تنسحأ  دقل   ـ
! كريكفت قايس 

؟» دناس نايتسيرك   » يف ةرانملا  ءوض  ىرت  كنكل ال   ـ
؟ هارت تنأ  لهو  ًاقلق : رتلاو  لأس 

وهف كلذ  نم  مغرلابو  .هاري  نأ  عيطتسي  دحأ  ال  الك ،  ـ
ينأكو ضرألا ، ءانحنا  ةجيتن  ئبتخم  طبضلاب ، انمامأ  كلانه 

.ةيئرم ريغ  ةمكأ  ءارو  هب 
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انرس اننأ  يل  حرشت  نأ  كشو  ىلع  نايردأ ، تنأ ، له   ـ
ال هنأ  يسحلا  ناهربلاب  دكأتنل  رتموليك  ةئام  ثالث  لالخ 
نم ةيجورنلا  دناس » نايتسيرك   » ةرانم ةيؤر  يننكمي 

رمألا ناك  نئل  ارتلكنإ ؟ ةزيزعلا  انتلودل  يقرشلا  لحاسلا 
تفلك ول  اميف  كمالك ، ىلع  ءانب  كتقدص  يننأب  كدعأ  كلذك 

.ليلق لبق  ةبتكملا  يف  يلع  هحارتقا  ءانع  كسفن 
نوكلا نأ  مهف  ناكمب  ةيمهألا  نم  اذامل  ينتلأس  تنأ   ـ

حطس ىلع  تفاط  ول  .رتلاو  كلوانتم ، يف  باوجلا  ٍنحنم ،
، ةسكاعلا ماسجألا  نم  فالآ  ليم  ىلإ  ليم  نم  رحبلا  اذه 

ةرانم نم  ثعبنملا  ءوضلاب  ةءاضم  اهلك  اهتيأرل 
ةرانملا هذه  كلذ  عم  ىرت  نأ  ريغ  نم  دنال ،» نايتسيرك  »

، تاباسحلا نم  ريثكبو  كتانأ  لوطب  فشتكتس  كنكل  تاذلاب ،
ىلع روثعلا  ىلإ  رمألا  كب  يهتني  فوسو  ةدوجوم  اهنأ 

.حيحصلا اهعقوم 
.ةأجف ينباتنإ  ًاينونج  ًاسم  نأ  ول  امك  رتلاو  يلإ  رظن 
ةبقلا صحفتيل  ءارولا  ىلإ  دترا  مث  مفلا ، رغاف  يقبف 

.موجنلاب ةعصرملا 
يلمأت ثدح  دعب  لوقلا  ىلإ  ًاريخأ  صلخ  ًانسح !  ـ

قوف اهارن  يتلا  موجنلا  نإف  مهفلا  تنسحأ  نإ  .ليوط 
يتلا كلتو  ةيبارلا ، نم  ديجلا  بناجلا  يف  تلاز  ام  انسوؤر 
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.لاحلا ةعيبطب  رخآلا  بلقملا  يف  اهنع  ثحبت 
، ةدحاو ةيبار  الإ  كلانه  سيل  ْنأ  ريشي  ءيش  ال   ـ

.رتلاو
نأ نع  هاضر  مدعل  كنوك  نأ  ىلإ  كنم  حيملت  اذه  له   ـ

؟ نويدروكألا ةبعل  بعلي  ًاينحنم  نوكي 
.ةيتاع جاومأ  هيف  مطالتت  طيحمب  هبشأ  هنأ  وأ   ـ
.تاظحلل تمصلا  مزلو  هقنع  فلخ  هيدي  رتلاو  عضو 

قوف يتلا  موجنلا  ددع  ام  هودشم : لفط  توصب  لأسو 
؟ انيسأر

ةسمخلا موجنلا  ىرت  نأ  هذهك  ءامس  يف  كتعاطتساب   ـ
.انم برقألا  فالآ 

؟ دحلا اذه  ىلإ  ةريثك  يه  لهو  ًاملاح : رتلاو  لأس 
نع ةزجاع  اننيعأ  نكل  اهنم ، ريثكلا  كلانه  لاز  ام   ـ

.انه نم  ةيئوض  ةنس  فلأ  نم  دعبأ  وه  ام  ةيؤر 
ةقيدص ردقلا ! اذهب  ةنسح  ةيؤر  يل  نأ  ركفأل  نكأ  مل   ـ

اهسابلب ىشمتت  الأ  اهمهي  جورنلا  يف  كترانم  سراح 
! اهتذفان مامأ  فيفخلا 

119



، رتلاو رطخلل ، ةضرعملا  يه  كرصب  ةدح  تسيل   ـ
تائم نم  ربكألا  مسقلا  انع  بجحت  ينوك  رابغ  ةباحس 

.انترجم اهمضت  يتلا  موجنلا  تارايلم 
؟ موجنلا تارايلم  تائم  انقوف  له   ـ

لوقأ نأ  عيطتسأ  راودلاب ، باصت  نأ  ديرت  تنك  اذإ   ـ
انتنابت بردو  تارجملا ، نم  تارايلم  تائم  نوكلا  يف  نأ 
تارايلم تائم  يفخي  اهنم  لكو  اهنم ، ةدحاو  ىوس  سيل 

.موجنلا
.كلذ روصت  لاحملا  نم   ـ

ىلع لمرلا  تارذ  لك  تددع  ول  هنأ  روصت  ًاذإ ،  ـ
نم لمتحملا  ددعلا  ىلإ  لصوتن  نأ  انكشوأل  ضرألا ، بكوك 

.نوكلا يف  ةدوجوملا  موجنلا 
هتارذ كرتو  لمر  ةنفحب  هيدي  نيب  كسمأ  رتلاو ، بصتنإ 
هردكي تمص ال  يف  ءامسلا  لمأتن  انك  .هعباصأ  ربع  لاهنت 
نايبص اننأكو  رحبلا ، ضرع  ىلإ  فنعب  جاومألا  ءافكنا  الإ 

.دودحملا ريغ  عاستالا  كلذ  امهنتف 
يف ةدوجوم  ةايحلا  نأ  دقتعتوأ  ةنيصر : ةربنب  لأسو 

؟ يلاعألا كلت  يف  ام  ناكم 
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رايلم ةئام  اهنم  ةدحاو  لك  مضت  ةرجم ، رايلم  ةئام   ـ
لامتحاف ةيسمشلا ؟ ةمظنألا  نم  ًابيرقت  هسفن  ددعلاو  ةمجن 

دوجو دقتعأ  ال  كلذ  عم  .ًامودعم  نوكي  داكي  اندحو  اننأ 
؟ لاكشأ ةيأب  نكلو  ًاعبط ، ةمئاق  ةايحلا  .رضخ  راغص  لاجر 
يف انتقبس  اهلعل  يتلا  تانئاكلا  ىلإ  ةطيسبلا  ايريتكبلا  نم 

؟ يردي نم  .هانغلب  يذلا  روطتلا  ةيلمع 
.نايردأ كطبغأل ، يننإ   ـ

يه موجنلاب  ةنادزملا  ءامسلا  هذه  أ  ينطبغت ؟ تنأ   ـ
ُتنكو ةيليشتلا ، يتبضهب  ملحت  ةتغب  نيح  ىلع  كتلعج  يتلا 

؟ اهركذب كينذأ  تقلف  دق 
انأ يتايحف  .اهيلع  كدسحأ  يتلا  يه  كمالحأ  نإ  ال ،  ـ

ةرخدملا ةليلقلا  لاومألاو  ماقرألا  ريغب  ةنوكم  تسيل 
دق ًاماقرأ  لمعتست  تنأو  كلانهو ، انه  ةضفخملا  تاينازيملاو 

ةيهانتماللا دادعألا  هذهو  بتكملا ، يف  ةبساحلا  يتلآ  قحست 
انأ اذهل  .ةينايبصلا  كمالحأ  يف  حورلا  ثعب  ىلع  لصاوت 
هذهب زوفن  نأ  ًامهم  سيل  .نآلا  ىتح  ديعس  انأو  كدسحأ ،

ول اذامو  .ءاسملا  اذه  ريثكلا  تحبر  انأف  ال ، وأ  ةزئاجلا 
لجأ نم  عوبسألا ، ةياهن  هيف  يضمن  ًاسنؤم  ًاناكم  انل  َتدجو 

؟ مداقلا كلفلا  سرد 
يديألا انيسأر ، ءارو  يديألا  يكبشم  انه  انثكم  دقل 
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.راهنلا عولط  ىتح  اذه  ماغنريش  ئطاش  لمر  ىلع  ةددمملا 
*   *   *
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سيراب

يذلا ءادغلا  لالخ  امهنيب  ام  اتحلصأ  ناجو  اريك  تناك 
ربخ يورت  نأ  ناج  تلبق  .رصعلا  نم  ةليوط  ةرتف  رمتسا 

اهقيفر تدهاش  امدنع  اهينيع  تحتف  .موريج  نع  اهلاصفنا 
قيرط يف  تظفلتو ، .ةدئاملا  ىلع  هتراج  راوجب  ًادج  ًاكمهنم 

نع ريثكلاب  يحوت  يتلا  ةبضتقملا  ةلمجلا  هذهب  ةدوعلا ،
«. ثداحتن نأ  يغبني  : » يهو اهروعش ، ةقيقح 

يأ ةأرملا  هذه  ىلوأ  هنأ  ًاليصفتو  ةلمج  موريج  ركن 
وه اذه  نكي  مل  .اهمسإ  نآلا  يسن  هنأ  ىتح  مامتها ،
كلذ يف  اهيرغي  نأ  ديرت  يتلا  يه  تناك  امنإ  دوصقملا 
ةليط ةدحاو  ةرظن  اهيلإ  هجوي  مل  موريج  نأ  ديب  ءاسملا ،

.ركابلا حابصلا  يف  اقرتفاو  ليللا  لاوط  الداجت  دقل  .ءاشعلا 
يتلا كلت  ىدل  رقتسا  موريج  نأ  ناج  تملع  رهش ، دعبو 

، نيحلا كلذ  ذنمو  .ةدئاملا  ىلع  هتراج  ءاسم  تاذ  تناك 
ىلع وأ  هردق ، قبتسي  ءرملا  ناك  اذإ  ام  لءاستت  ناج  تضم 

.ىرخأ ًانايحأ  هزفتسي  سكعلا 
اهتباجأف سكام ، نأشب  اهتاين  نع  اريك  تلأس  تناك 

.هنأش يف  ًاقالطإ  اهل  ةين  نأب ال  اهتخأ 
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نأ ةركف  نكت  مل  ايبويثأ ، يف  اهتضق  ماوعأ  ةثالث  دعب 
اهل ببست  نأ  عدار ، الو  عزاو  الب  اهدوقت ، ةايحلل  ملستست 

ال ةيرحلاب ، ةفوغشم  ةباشلا  راثآلا  ةملاع  تناك  .ًاجاعزإ 
.رييغتلل ةدعتسم  اهنأ  رعشت 

سكام لعل  .ةدع  تارم  اهفتاه  نر  ماعطلا ، ةبجو  ءانثأ 
حاحلإ لايح  اهب ، قاحتلالا  طبضلاب  لواحي  يذلا  وه 

.ةعامسلا ًاريخأ  تعفر  تاءادنلا ،
.كل جاعزإ  لماع  نوكأ  الأ  لمآ   ـ
.ديكأت لكب  ال ، يروفيإ : اريك  تباجأ 

ديعي وه  اهو  ناونعلا ، يناملألا  ربتخملا  أطخأ  دقل   ـ
.مهيلإ ديعأ  هنكل  عضَي ، مل  درطلا  نأ  كل  دكؤأو  .كتدالق  انيلإ 

ينأ ريغ  فسآ ، انأ  .ريخأت  امنود  اهلاسرإ  نودواعيس  مهنإ 
كنأ لمآ  نينثإلا ، لبق  ةنيمثلا  كتادأ  يديعتست  نل  كنأ  ىشخأ 

.دقحلا يل  يرمضت  نل 
اذه لكل  ةفسآلا  انأ  كلذب ، كل  ةقالع  تنأ ال  نكل ال ،  ـ

.كيلع هتعضأ  يذلا  تقولا 
رفست مل  ول  ىتح  ًاريثك ، تيلست  دقل  يفسأت ، ال   ـ

، رهظلا لبق  نينثإلا  هملستأس  .سوملم  ءيش  نع  انثاحبأ 
نيرفغت كّلع  ءادغلا  ىلإ  كبحطصأسو  هنع ، ثحبلل  يلاعت 
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.يل
يذلا ليلاحتلا  ريرقت  يروفيإ  ىوط  ةرباخملا ، عطق  روف 

لبق ديربلاب  سولجنأ  سول  يحاوض  يف  ربتخم  هيلإ  ههجو 
.هترتس بيج  يف  هعضوو  كلذ ، نم  ةعاس 

يسكاتلا دعقم  ىلع  سلاج  وهو  زوجعلا ، ذاتسألا  رظن 
عقبلا ىلإ  لفيإ ، جرب  ةحاس  ىلإ  هلصوأ  يذلا  يفلخلا 

.دهنتو هيدي  ىلع  ةيدامرلا 
لخدتلا نع  نسلا  هذه  لثم  يف  َتنأو  َكانغأ  ناك  ام   ـ

ةملك ةفرعمل  تقولا  كل  عستي  نل  رومألا ، نم  عونلا  اذه  يف 
؟ كلذ لك  نم  ةدئاف  ةمث  له  .ةياهنلا 

ةآرملا لالخ  نم  هبكار  ىلع  ةرظن  ًايقلم  قئاسلا  لأس 
؟ يديس ًاوفع ، ةسكاعلا :

.يسفن ثداحأ  تنك  ءيش ، ال  فسآ ،  ـ
بذاجتن ًاميدق  انك  ًابلاغ ؛ يل  ثدحي  اذه  رذتعت ، ال  هآ ،  ـ
اوكرتُي نأ  نئابزلا  لضفيف  باكرلا ، عم  ثيدحلا  فارطأ 

.انتقفارمب موقي  وهو  عايذملا  ريدن  كاذنيح  .مهنأشو 
، هترادإ يف  ًابغار  تنك  نإ  كزاهج  ريدت  نأ  عيطتست   ـ

.هقئاس ىلإ  ةماستبإ  ًاهجوم  مالكلا  يروفيإ  متخ 
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، دعصملا نم  ةبرقم  ىلع  دتمي  يذلا  فصلا ، نكي  مل 
.ًابيرقت ًارئاز  نيرشع  ىوس  مضي 

يف هيرظان  لاجأ  .لوألا  قباطلا  يف  معطملا  يروفيإ  لخد 
نآلا دوجوم  هفيض  نَأ  لابقتسالا  ةلماع  ىلإ  أموأو  ةعاقلا ،
يدتري لجر  ناك  ثيح  ةلواطلا ، ىلإ  سلجي  بهذو  .كانه 

.هراظتنا يف  ةقماغ  ءاقرز  ةلدب 
؟ ةرشابم وغاكيش  ىلإ  جئاتنلا  لسرت  مل  اذامل   ـ

.نييكريمألا رفنتسن  يك ال   ـ
؟ نحن انرفتنست  اذامل  ًاذإ ،  ـ

، تلخ ًاماع  نيثالثل  متعطتسا ، نييسنرفلا ، متنأ  مكنأل ،  ـ
اي ديعب ، نمز  ذنم  كفرعأ  انأ  مث  .ًالادتعا  رثكأ  اوحبصت  نأ 

.ةناصرلاب مستي  لجر  تنأ  سيراب ،
انأ ًافطل : لقأ  ةجهلب  ءاقرزلا  ةلدبلا  وذ  لجرلا  فدرأ 

.كعمسأ
نع رفسي  مل  نوبركلا 14  ةطساوب  خيرأتلا  نأ  امب   ـ
ينإو ةيرصبلا ، ةاكاحملا  ربع  ليلحت  ءارجإ  تبلط  ةجيتن ،
لكشب ةينقت  ليصافت  اهنأل  ليصافتلا  درس  كيلع  رفوأل 

دح ىلإ  ةشهدم  جئاتنلا  نكل  ريثكلا ، مهفت  نل  تنأو  عيرم ،
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.ريبك
؟ تلصح َمالع   ـ

.ديدحتلاب ءيش  ال   ـ
مامتإ ىلإ  وعدت  تنأ  اهو  ام  ةجيتن  ىلع  لصحت  مل   ـ

؟ كلقع تدقف  له  ءاقللا ؟ اذه 
نوكي دقو  فتاهلا ، ىلع  رشابملا  لاصتالا  لضفأ  ينإ   ـ

مدع نإ  .كل  هلوقأ  نأ  يغبني  ام  ىلإ  تصنت  نأ  ىلوألا  نم 
؛ لوأ ّرس  وه  هذه ، خيرأتلا  ةقيرط  عم  ةادألا  هذه  لعافت 

فلأ ةئامعبرأ  رمعلا  نم  اهل  نأ  ضارتفا  ىلع  انعفدت  نإو 
.ًاضيأ مظعأ  ًارس  ربتعي  كلذف  لقألا ، ىلع  ةنس 

؟ هفرعن امب  اهتنراقم  نكمي  له   ـ
ينعسي انأو ال  قباطتلا ، لك  ًاقباطتم  سيل  اهلكش  نإ   ـ

نم طق  نكمتن  مل  اننأل  اهبيكرتب ، قلعتي  ًائيش  كل  تبثأ  نأ 
.انتزوح يف  يتلا  ةادألا  بيكرت  ديدحت 

؟ اهسفن ةليصفلا  ىلإ  يمتنت  اهنأ  نظت  له  نكلو   ـ
، ةليصف نع  ثيدحلل  ام  ًاعون  فيعض  مقر  نينثإلا  نإ   ـ

.نيتبيرق انوكت  نأ  نكمي  نكلو 
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.هعون نم  ديرف  وه  هكلمن  ام  لك  نأ  ركفن  انك   ـ
متنأ اذه  لجأل  طق ، هدقتعأ  مل  يننأل  انأ ، تسل   ـ
انئاقل ىلإ  توعد  اذامل  ةفرعملا  مامت  نآلا  فرعت  .ينومتيحن 

.اذه
فرعن نأب  انل  حمست  ىرخأ  ليلحت  قرط  ةمث  تسيلأ   ـ

؟ ديزملا
ناوأ تاف  نكلو  مويناروألا ، ةطساوب  خيراتلا  ديدحت   ـ

.هئارجإ
ناتطبترم نيتادألا  نيتاه  نأ  دقتعت  له  يروفيإ ،  ـ

؟ يصخش مهو  ةدراطم  يف  ّداج  كنأ  مأ  لاكشألا ، نم  لكشب 
نأو كبلق  ىلع  زيزع  فاشتكالا  اذه  نأ  ًاعيمج  ملعن  نحن 

، ذئموي ةلص ، ىلع  نكت  مل  كل  ةصصخملا  ةينازيملا  ءاغلإ 
.انترداغمل يعادلا  كرارقب 

اذه لثمب  بعللا  نس  ليوط  تقو  ذنم  تزواجت  دقل   ـ
نسلا غولب  نع  ًاديعب  تلز  ام  تنأو  باعلألا ، نم  نوللا 

.يدض مهتلا  هذه  لثم  هيجوت  كل  زيجت  يتلا 
نيب هباشتلا  نإف  يل ، هلوقت  ام  مهف  تنسحأ  نئل   ـ
يتلا براجتلا  عم  امهلعافت  مدع  يف  نمكي  نيتادألا  نيتاه 

.اهل اتعضخأ 
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.ةلواطلا ةرداغمل  بهأتو  هيسرك ، يروفيإ  عفد 
تممتأ دقل  كل ، ولحي  امك  ريرقتلا  عضت  نأ  كل   ـ

ىتح ناث ، جذومن  دوجوب  ًاملع  تذخأ  نإ  ام  انأف  .يبجاو 
، اهيلع لوصحلا  ةيغب  ةيقيقح  ةعدخب  مايقلا  يف  تحجن 

.اهب كترطخأو  ةيدجم ، اهتربتعا  يتلا  براجتلا  تيرجأو 
ينتركذ امك  ثادحألا ، ةمتت  ررقت  نأ  ًادعاصف  نآلا  نم  كل ،

.ديعب نمز  ذنم  دعاقتلا  ىلع  تلحُأ  دق  انأف  ًالعف ، .اهب 
اذه دعب  لمكتسن  مل  نحنف  يروفيإ ، ًاسلاج ، ثكمأ   ـ

؟ ةادألا دادرتسا  نم  نكمتنس  ىتم  .ثيدحلا 
اهدرأس انأف  .تنأ  اهدرتست  نأ  ثحب  عوضوم  سيل   ـ

.اهتبحاص ىلإ  نينثإلا  ذنم 
.اهيلع كنمتئا  يذلا  وه  ًالجر  نأ  دقتعأ  تنك   ـ
.كلذل ةميق  ال  لاح ، لك  يفو  طق ، كلذ  لقأ  مل   ـ

لوبقلا نيعب  رمألا  اذه  ىلإ  انبتكم  رظني  نأ  كشأ   ـ
تتبث ول  ام  يف  ةادألا  هذه  ةميق  نم  ققحت  .ناسحتسالاو 

يف ةقيلط  لقتنت  اهعدت  نأ  نونج  ضحمل  هنإ  .كتاعقوت 
.ةعيبطلا

ةوق ًامئاد  وه  سفنلا  ملع  نإ  ذإ  ديكأت ، لكب   ـ
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يأ يف  اهتبحاص  كشت  ال  نهارلا ، تقولا  يف  .انتسسؤم 
اذه لمحت  اهنإ  .رييغتلا  ىلإ  وعدي  ببس  ةمث  سيلو  ءيش ،
ناكم ىلع  روثعلا  بعصلا  نمو  اهقنع ، لوح  ميركلا  رجحلا 
هابتنا تفل  ديرن  .ًانامأ ال  رثكأو  ًالفغ  دشأ  ةادألا  هيف  نوكت 

نَم ةفرعمل  انبتاكم  نيب  ةديدج  ةكرعم  بنجت  ةصاخبو  دحأ ،
هلهجأ رخآ  صخش  وأ  تنأ  تروفكنارف ، ديردم ، فينج ، نم 

يفو .يناثلا  جذومنلا  اذه  ىلع  ديلا  عضو  ىلإ  ىعسيس 
قباسلا نم  نإف  يناثلا ، جذومنلا  ناك  اذإ  ام  ةفرعم  راظتنا 

ىلإ نكمي  ام  عرسأب  ةادألا  هذه  دوعتسف  كلذ ، لوق  هناوأل 
.ةباشلا اهتبحاص 

؟ اهتدقف ول  اذامو   ـ
؟ اندنع ًانامأ  رثكأ  نوكتس  اهنأ  دقتعتوأ   ـ

.زيلكنإلا انؤاقدصأ  لوقي  دق  امك  ًادج ، ديج  (، Fair enough)
نم ًاعون  ةأرملا  هذه  قنع  طيحم  ربتعن  نأ  انعسو  يف 

.ةدياحملا ةقطنملا 
! كلذ ةفرعمب  ةوهزم  نوكتس  اهنأ  نم  نيقي  ىلع  انأ   ـ
، سيراب هسفن  وعدي  يذلاو  ءاقرزلا ، ةلدبلا  وذ  لجرلا  رظن 

.رظنلا دم  ىلع  دتمت  سيراب  حوطس  تناك  .ةذفانلا  نم 
ذإ ساسأ ، ىلع  دمتعي  ال  ذاتسأ ، اي  كلالدتسا ، نإ   ـ
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يف تسيل  ةدالقلا  هذه  تماد  ام  ةدازتسالا ، ىلإ  ليبسلا  فيك 
؟ انتزوح

يف دعاقتلا  ىلع  تلحُأ  اذإ  ام  ًانايحأ ، لءاستأل  ينإ   ـ
ءانع يسفن  تفلك  امم  ًائيش  ملعتت  مل  تنأ  .ًادج  ركبم  تقو 
ىلإ ةبارق  ةلصب  تمت  ةقيقحلا  يف  ةادألا  تناك  نإ  .كميلعت 

.رخآ ءيش  ىلع  انعلطت  نل  براجتلا  نإف  اهكلمن ، يتلا 
هذه يف  ًاريبك  ًاروطت  تروطت  ةينقتلا  نإف  كلذ ، ىلإ   ـ

.ةريخألا ماوعألا 
قايسلا ةفرعم  وه  ًاروطت  ققح  يذلا  ديحولا  ءيشلا   ـ

.انلاب لغشي  يذلا 
ًاضعب انضعب  فرعن  نحنف  حئاصنلا ، لذب  نع  فقوت   ـ

؟ كلقع دواري  يذلا  ام  ًادج ! ليوط  تقو  ذنم 
ةرهام راثآ  ةملاع  راثآ ، ةملاع  ةادألا  ةبحاص  نإ   ـ

نم رخست  ةئيرجو ، ةممصم  عابطلا ، ةيشحو  اهنإ  ًادج ،
رثكأ بهاوملا  نم  كلمت  اهنأ  ةنقيتم  يهو  ةيرادإلا ، بتارملا 

اهلعجن ال  اذامل  اهاوه ، قفو  الإ  فرصتت  الو  اهدادنأ  نم 
؟ انتحلصمل لمعت 

ديدش ةيرشب  دراوم  ريدم  نوكت  نأل  حلصت  كنإ   ـ
نأ تافصلا ، هذهب  ةعتمتملا  يهو  دوت ، له  عانقإلا !
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؟ انتسسؤم يف  اهمدختست 
ماوعأ ةثالث  ًارخؤم  تضمأ  اهنإ  مالكلا ؟ اذه  تلق  له   ـ
نهارأل ينإو  ةبعص ، فورظ  يف  ضرألا  بقنت  ايبويثأ  يف 

امبر تناكل  دالبلا ، نم  اهدرطت  مل  ةرمدم  ةفصاع  نأ  ول 
.هنع ثحبت  تضم  ام  ىلع  روثعلا  ىلإ  ًاريخأ  تلصوت 

تققح نوكت  دق  اهنأ  داقتعالا  ىلإ  كعفدي  يذلا  امو   ـ
؟ ةدوشنملا اهتياغ  فاطملا  ةياهن  يف 

.ديكأ حاجنلل  ببس  اهيدل   ـ
؟ وه امو   ـ

! ظحلا  ـ
؟ وتوللا يف  ْتحبر  له   ـ

، دهج ىندأ  لذبت  مل  يهف  ريثكب ، كلذ  نم  لضفأ   ـ
.مهدحأ اهيلإ  اهادهأ  لب  ال  ةادألا ، هذه  اهتتأو 

حبصت فيك  ىرأ  مث ال  .اهتالهؤم  ىلع  دهشي  اذه ال   ـ
لكب هنع  فشكن  مل  رس ، نع  ماثللا  ةطامإ  ىلع  ردقأ 

.اهكلتمن يتلا  لئاسولا 
.فغش ةلأسم  امنإ  لئاسو ، ةلأسم  ةلأسملا  تسيل   ـ
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اهلمحت يتلا  ةادألا  هذهب  ىنعتل  ًايفاك  ًاببس  ةطاسبب  اهحنمنلف 
.اهقنع لوح 

؟ ًاقيلط ًانورتكلا  دعب  نع  اهيلإ  هجون  نأ  حرتقت  له   ـ
ًاقيلط نوكي  نلف  ًانورتكلا ، دعب  نع  اهيلإ  انهجو  اذإ   ـ

.ًايرهاظ الإ 
؟ رومألا مامز  ىلع  ضبقت  يذلا  تنأ  لهو   ـ

ىلع قفاوت  نل  ةنجللا  نأ  ملعلا  قح  ملعت  تناف  الك ،  ـ
ىدل مامتهالا  ريثأو  ةيلآلا ، أدبأ  نأ  عيطتسأ  ينكل  .ًادبأ  كلذ 

ام يف  امأ  اهدنع ، ةيهش  نم  مزلي  ام  ةيمنتو  انتحشرم ،
.يلحم لحت  فوسف  ةيقبلاب ، قلعتي 

ضعب ريثتست  فوس  اهنأ  فرعأ  .ةمهم  ةبراقم  اهنإ   ـ
ةنجل لخاد  اهنع  عفادأ  نأ  يعسو  يف  نكلو  تاظفحتلا ،
دحلا قوف  اندراوم  فزنتست  نل  ةياهنلا ، يفو  .ةرغصم 

.موسرملا
لباق ريغ  ًانوناق  لاح ، لك  يف  ضرفأ ، ينأ  الإ   ـ

الأ ىلع  رهسأس  يننأ  ةرغصملا  كتنجل  ْغلبأو  ةمواسملل ،
ةأرملا هذه  نمأ  ضرعتي  الأ  يغبنيو  نوناقلا ، دحأ  فلاخي 

يلوؤسم عيمج  قفاوتب  بلاطأو  رطخلل ، ةظحل  يأ  يف 
«. عيمج  » ةظفل ىلع  ددشأو  عامجإلاب ، بتاكملا 
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سأرب هبشأ  ناك  يروفيإ ! كسأر ، تدهاش  َتنك  ول   ـ
ةدرابلا برحلا  تعضو  دقل  فحصلا ، أرقإ  .ميدق  سوساج 

.يدو فالتئا  زع  يف  نآلا  نحن  .ديعب  نمز  ذنم  اهرازوأ 
، ًاميرك ًارجح  رمألا  ىدعتي  مث ال  تنأ ؟ انبسحت  نم  ةحارصب ،

.رجح كلذ  عم  هنكل  ًاعبط ، ساّسد  ضام  اذ 
ةطيسب ةاصح  ىوس  تسيل  اهنأب  عانتقإ  ىلع  انك  ول   ـ

ىلع نيميدق ، نيرمآتم  رود  لثمن  انالك ، نحن  انه ، انك  امل 
.ُهُتسل انأ  امم  رثكأ  ًافرخ  ينّبسحت  ال  تنأ ؛ هلوقت  ام 

يدهج ىراصق  تلذب  يننأ  ضرتفنل  .ةدحاوب  ةدحاو   ـ
مهلعجت فيكف  ىلثملا ، يه  ةبراقملا  هذه  نأب  مهعانقإل 

نأ ىلع  ةرداق  كتيامح  يف  يتلا  ةأرملا  هذه  نأ  نوكردي 
نود نم  تلظ  اندوهج  نأ  نيح  يف  فرعن ، امم  رثكأ  انملعت 

؟ نآلا ىتح  لئاط ،
هل يقلي  نأ  هثدحم ، عانقإل  يغبني ، هنأ  يروفيإ  كردأ 

.هل اهءاقلإ  ىنمتيل  نكي  مل  يتلا  تامولعملا  نم  ًاديزم 
يه مكتزوح  يف  يتلا  ةادألا  نأ  ًاعيمج  متدقتعا  دقل   ـ
نئلف .ترهظ  نأ  تثبل  ام  ةيناث  ةادأ  نكل  اهعون ، نم  ةديرف 
كسفن ءاقلت  نم  لوقت  تنك  امك  اهتاذ ، ةليصفلا »  » نم اتناك 

الإ دوجو  الأ  داقتعالا  يف  ًاذإ  يدامتلا  اذاملف  ليلق ، لبق 
؟ نيتنثال
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...نأ حرتقت  كنإ   ـ
ركفأو .كلذ  يف  تركف  املاط  ًاددع ؟ ربكأ  ةليصفلا  نأ   ـ
جذامن فاشتكا  يف  ًاظوظح  انسفنأ  انحنم  املك  اننأ  ًاضيأ 

نوكلتمت ام  .يرجي  ام  كاردإ  ىلع  نيرداق  انك  املك  ىرخأ ،
ةصقانلا ءازجألا  اوعمجإ  ةعطق ، الإ  سيل  مكقيدانص  يف 

متدرأ امم  رثكأ  تاعبتلاب  ًالمحم  لاز  ام  عقاولا  نأ  نورتسو 
.هضارتفا

قتاع ىلع  عقت  ةيلوؤسملا  هذه  لثم  نأ  نوحرتقتو   ـ
نكمي هنأ ال  مكسفنأب  متنأ  اهنوفصت  يتلا  ةباشلا ، ةأرملا  هذه 

؟ اهتبقارم
نحن اهعبط ، َسنإ  .ةغلابملا  نم  كلذ ، عم  انعد ،  ـ

.اهتبهومو اهتفرعم  ىلإ  ةجاحلا  سمأب 
ذنم ًايوطم  فلملا  اذه  ناك  يروفيإ ، اذه ، بحأ  ال   ـ

انصصخ نأ  قبس  دقل  .كلذك  لظي  نأ  بجي  ناكو  ماوعأ ،
.ءيش ريظن ال  ةلئاط  ًالاومأ 

دحأ فرعي  ال  يكل  ةلئاط  ًالاومأ  انسرك  اننإ  أطخ !  ـ
.نايس رمألا  سيل  ًائيش :

هذه رس  نامتك  مكناكمإب  هنأ  نودقتعت  تقولا  نم  مك   ـ
كاردإ ىلع  نيرداقلا  نيديحولا  دارفألا  اودوعت  مل  اذإ  ةادالا ،
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؟ هانعم
! لثامم ءيش  ثدحي  نأ  طرشب   ـ

؟ كلذ لجأ  نم  كلذب  ةفزاجملل  دعتسم  تنأ  لهو   ـ
انأو نوررقيس ، مهو  يريرقت ، عضأس  يردأ ، تسل   ـ

.ةلبقملا مايألا  يف  كيلإ  دوعأ  فوس 
.نينثإلا ىتح  تقولا  نم  عستم  كيدل   ـ

رداغي نأ  لبقو  .ضهنو  هفيضم  ىلع  يروفيإ  ملس 
لقو يتايحت ، مهغّلب  سيراب : نذأ  يف  سمهو  لام  ناكملا 

اهيدسأ يتلا  ةريخألا  ةمدخلا  يه  هذه  نإ  ًاصوصخ  مهل 
.مهفرعت نيذلا  عيمج  ةقداصلا  يتاوادع  غّلب  لب  ال  مهيلإ ،

.كلذ يف  رصقأ  نل   ـ
*   *   *
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تْنَك

.كل هب  حوبأ  رس  يدنع  نايردأ ،  ـ
.ًامامت لمث  تنأو  ًادج ، تقولا  رخأت  دقل  رتلاو ،  ـ

.ًادبأ سيل  وأ  نآلا  طبضلاب ،  ـ
كلامت يل ، هفشك  يف  َتممه  امهمو  كترذح ، نأ  قبس   ـ

كنأ نم  نيقي  ىلع  انأو  اهل ، ىثري  لاح  يف  تنأ  .كسفن 
.ًادغ مدنتس 

كلذ لوقأ  نأ  لواحأس  يلإ ، غصأو  ًاذإ  تكسا  نكل ال ،  ـ
.قشاع اذنأ  اه  .ةدحاو  ةعفد 

ةجهللا هذه  اذامل  هتاذ ، دح  يف  راس  ربخل  هنإ   ـ
؟ دحلا اذه  ىلإ  ةنيصرلا 

.كلذ لهجت  ةيسيئرلا  ةقالعلا  ةبحاص  نأل   ـ
؟ رمألا قلعتي  نمب  .رومألا  دقعي  اذه  نإ  ةقيقحلا ، يف   ـ

.هلوقأ الأ  لضفأ   ـ
.ءاشت امك   ـ
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.زيكنج ةسنآلا  اهنإ   ـ
؟ انتيميداكأ يف  لابقتسالا  ةلماع  يهأ   ـ

لبهأ انأو  ماوعأ  ةعبرأ  تضم  دق  اهو  تاذلاب ، يه   ـ
.دينع

؟ ام ءيش  يف  هبتشت  ملأ  يهو   ـ
نيلحتي يتلا  ةبيهرلا  ةزيرغلا  كلتب  ءاسنلا  نأ  يأ   ـ

نقتأ ينأ  دقتعأ  ينكل  .نيترم  وأ  ةرم  تهبتشا  امبر  اهب ،
نم نكمتأ  يك  فاك ، لكشب  اذهو  نامتكلا ، يط  يتبعل  ءاقبإ 
نم لجخأ  نأ  نود  نم  اهبتكم ، مامأ  حابص  لك  رورملا 

.ةيرخسلل ريثملا  يعضو 
؟ رتلاو ماوعأ ، ةعبرأ   ـ

دقو حيحصلا ، باسحلا  ًارهش ، نوعبرأو  ةينامث   ـ
نم كتدوع  نم  مايأ  ةعضب  لبق  ةيونسلا  ىركذلاب  تلفتحا 

.ديعلاب ِفتحأ  مل  انأف  ًادبأ ، فسأت  .يليشتلا ال 
؟ ًائيش اهل  لقت  مل  اذامل  نكل   ـ

نابج نابج ، ينأل  قارفلا : ةيحض  وهو  رتلاو  عبات 
ةراثإ نم  اذه  لك  هيلع  يوطني  ام  كل  لوقأ  نأ  ديرتو  .عيرم 

؟ فطاوعلل ةديدش 
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.ال كلذ ، نم  ًانقيتم  تسل   ـ
.اهل صلخم  انأو  نيحلا ، كلذ  ذنم   ـ

! ًالعف  ـ
لاجر .ةفاخسلا  هذه  لثم  نم  كسفنب  تققحت  دقل   ـ

يتاوللا ةوسنلا  برقب  شيعلا  ظح  مهاتاو  نوجوزتم 
ةأرمإل صلخمف  انأ  امأ  نهتنايخل ، ةليسو  اودجو  نهوبحأ ،
ةظفل يلع  دِعُت  كلضف ال  نم  .اهب  مرغم  ينإ  ىتح  يردت  ال 

!«. ًالعف »
لكب اهل  حوبت  اذامل ال  نكل  .كلذب  مايقلا  يونأ  نكأ  مل   ـ
ءارج اهل  ضرعتت  ةرطاخم  يأ  تقولا ، اذه  لك  دعب  ءيش ،

؟ هذه كتلعف 
نإ .هلبأ  تنأ  يسنامورلا ؟ عباطلا  فقوتي  يكلأ   ـ
اذه ىلع  اهيف  ريكفتلا  نم  نكمتأ  نلف  يلابقتسا  تضفر 

ةظاظف ال ربتعيسف  نآلا  لعفأ  امك  ًارس  اهبقارأ  نأو  وحنلا ؛
؟ نايردأ اذكه ، يلإ  رظنت  اذامل  .لمتحت 

يف َتنك  اذإ  ام  طقف  لءاستأ  تنك  امنإ  ببس ، الب   ـ
اذه هتعرج  امل  ًارظنو  كتركس  نم  وحصت  امدنع  دغلا ،
يل يورتس  رصعلا ، فاصتنا  لبق  ثدحي  نل  اذهو  ءاسملا ،

.اهسفن ةقيرطلاب  ةياكحلا  هذه 
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، كلذب كل  مسقأ  ينإ  .نايردأ  يدنع ، نم  ًائيش  قلتخأ   ـ
ةفاسملا نأ  ريغ  زيكنج ؛ ةسنآلاب  نونجلا  ىتح  فوغشم  انأف 

لالت نم  همضت  امو  كنوك ، تافاسمب  ةهيبش  اهنيبو  ينيب 
زيكنج ةسنآلا  .رخآلا  بلقملا  ةيؤر  نود  لوحت  ةبيرغ 
ًاريشم رتلاو  حاص  .دنال  نايتسيرك  ةرانم  يف  ةدوجوم 
ناويح  ) ربنع لثم  تحنج  انأو  قرشلا ، ةيحان  هعبصإب 
هتضبقب ًابراض  لاق  يزيلكنإلا ! لحاسلا  ىلإ  مخض ) يرحب 

.لمرلا
، يل هفصت  ام  فاك  يئرم  لكشب  روصتأ  ينإ  رتلاو ،  ـ

زيكنج ةسنآلا  بتكم  نع  كبتكم  لصفت  يتلا  ةفاسملا  نكل 
.ةيئوض تاونسب  ال  مّلس ، تاجردب  ّدعُت 

كليمز ىلع  ركح  اهنأ  دقتعتوأ  ةيبسنلا ، ةيرظنو   ـ
ةديعب تاجردلا  هذه  نم  ةجرد  لك  نأ  ييأر  يف  نياتشنيأ ؟

! كتارجم دعب 
.قدنفلا ىلإ  كتقفارمل  رتلاو ، ناح ، تقولا  نأ  دقتعأ   ـ
.كحورشو ًاضيأ ، تنأو  ةرهسلا ، هذه  لصاونس  ال ،  ـ

.سأب نكلو ال  دغلا ، يف  حجرألا  ىلع  اهنم  ًائيش  ركذتأ  نل 
.انمهي ام  لك  اذهو  ًاعتمم ، ًاتقو  يضمن  نحن 

ريثي كحضلا  ىلع  ثعبت  يتلا  ةثمدلا  هتئيهب  رتلاو ، ناك 
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ةدحولا تفرع  يننظأ  تنك  يذلا  انأ  .ةقفشلا  ىرحألاب  يف 
دشأ ىفنم  روصت  نكمملا  نم  له  ...اماكاطأ  ةبضه  ىلع 
ىلع همايأ  ءرملا  ةيضمت  ىلع  مئاقلا  ىفنملا  نم  ًاماليإ 
نأ ريغ  نمو  اهبحي ، يتلا  ةأرملا  ولعت  قباوط  ةثالث  عافترا 

؟ كلذب حوبلل  ةوقلا  دجي 
ةسنآلا عم  ءاشع  ميظنت  لواحأ  نأ  دوت  له  رتلاو ،  ـ

؟ كروضحب زيكنج 
يل نوكت  نل  هنأ  تقولا ، اذه  لك  دعب  دقتعأ ، الك ،  ـ
عم يلع ، مركتت  له  ًاريخأو  .اهيلإ  ثيدحلا  يف  ةعاجشلا 

ةياهن يف  ...ًادغ  يلع  حارتقالا  اذه  حرط  ديعت  نأب  كلذ ،
؟ رصعلا

*   *   *
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سيراب

، فوص ةزنكو  ًازنيج ، يدترت  ةرخأتم ، اريك  تناك 
روثعلا لواحت  تحارو  اهرعش  بترت  نأ  داكلاب  تعاطتسإ 

، عوبسألا ةياهن  ًاريثك  منت  مل  اهنإ  .اهحيتافم  ةمزح  ىلع 
.اهساعن نم  اهلاشتنا  يف  نيزحلا  راهنلا  ءوض  حجني  ملو 

.ةرثأم ّدعي  سيراب  يف  يسكات  ةرايس  ىلع  ًاحابص  روثعلا 
يهو نيسلا  هاجتاب  تلزنو  لوبوتسبيس ، ةداج  ىتح  تشم 

دق تناك  اهنكل  اهمصعم ، ىلإ  قرط  قرتفم  لك  ىدل  رظنت 
تفقوتو تالفاحلا  رمم  يف  ةرايس  تعفدنإ  .اهتعاس  تيسن 

اريك ىدانو  ةذفانلا  جاجز  ضفخل  قئاسلا  لام  .اهتاذاحم 
: اهمساب

؟ ام ناكم  ىلإ  كلصوأ  نأ  نيديرت  له   ـ
.ةحرابلا ذنم  ًاريثك  تريغت  دقل   ـ

.ناكملا اذه  يف  كارأ  نأ  عقوتأ  نكأ  مل  ال ،  ـ
هيف لاز  ام  يح  هنإ  كقحالأ ، ال  انأ  ًالاب ، ينئمطإ   ـ

كءارو يذلا  عراشلا  يف  موقت  يتعبطمو  عباطملا  نم  ديدعلا 
.طبضلاب

.كجاعزإ ديرأ  الف  كبتكم ، نم  ًابيرق  تنك  نإ   ـ
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ايه يبتكم ؟ نم  هنم ، جرخأل  نكأ  مل  يننإ  كل  لاق  نم   ـ
قلطي هكرتأسو  ةسكاعلا  يتآرم  يف  ةلفاح  ىرأ  يدعصا ،

.يل هقوب 
تسلجو بابلا  تحتف  لوبقلا ، يف  اريك  للدتت  مل   ـ

.سكام راوجب 
، تاراضحلاو نونفلا  فحتم  ىلإ  يلنارب ، فيصر   ـ

.ًاريثك ترخأت  ينأل  عرسأو 
.ةلبق يف  كلذ ، عم  قحلا ، يل   ـ

، ناضفتني امهلعج  قوب  يود  سكام ، عقوت  امك  نكلو ،
نم صلختو  ًالوأ  سكام  ّرم  .ةئرادلاب  ةلفاحلا  امهتقصلأو 

اريكو ةفيثك ، ريسلا  ةكرح  تناك  .نكمي  ام  عرسأب  رمملا 
ةحول يف  ةعاسلا  ىلإ  فقوت  امنود  رظنت  يهو  اهربص ، دفن 

.ةدايقلا
؟ كرمأ نم  ةلجع  ىلع  نيدبت   ـ

.ةعاس عبر  ذنم  ...ءادغلل  دعوم  يدل   ـ
كرظتني هنأ  ًالجر ، ناك  اذإ  نيقي ، ىلع  ينإ   ـ

كربكي هنإ  ةريغلا ، كّنذخأت  الو  لجر  وه  لجأ ،  ـ
.نيترم

143



.جوضنلا نأش  ترّدق  املاطل   ـ
.ًاعم انجرخ  امل  كلذك ، رمألا  ناك  ول   ـ

؟ نوكي نم  بعلملا ، طسو  يف  ةرك  ـ اا  ـ
.ذاتسأ  ـ

؟ سّردي اذامو   ـ
هلأسأ مل  انأو  بيرغ ، رمأل  هنإ  كحيو ، اريك : تظحال 

.كلذ نع 
نيزاتجت ِتنأ  ًايلوضف ، ودبأ  نأ  يف  ةبغرلا  فرصب   ـ

الو ءادغلا  ذاتسأ  ةكراشمل  رطملا  تحتو  اهرسأب  سيراب 
؟ سّردي اذام  نيفرعت 

ىلع لاحم  هنإ  ىربك ، ةيمهأ  كلذل  سيل  عقاولا ، يف   ـ
.دعاقتلا

؟ ءادغلا ناكراشتت  اذاملو   ـ
جرخاو قيرطلا  يف  كهابتنا  زكر  ةليوط ، ةياكح  اهنإ   ـ

وهو يدقع ، صوصخب  هنإ  .هذه  ريسلا  ةمحز  نم  انب 
نع لؤاستلا  تلطأ  دقل  .يراه  هايإ  ينادهأ  رجح  نع  ةرابع 
دقو .مدقلا  يف  قرغم  هنأ  ذاتسألا  اذه  دقتعيو  اهئشنم ،
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.لشفلاب تينم  انيعاسم  نكل  هردصم ، ددحن  نأ  انيعس 
؟ يراه  ـ

رمعلا نم  هل  يراه  كتلئسأب ، ينقياضت  تنأ  سكام ،  ـ
.ايبويثأ يف  نكسي  كرمع ! عبر 

اذه .داج  سفانم  ىلإ  ةبسنلاب  نسلا  ثيدح  ربتعي   ـ
؟ هينتيرأ اله  مدقلا ، يف  قيرعلا  رجحلا 

.هدادرتسال طبضلاب  ةبهاذ  انأو  يتزوح ، يف  دعي  مل   ـ
يف ريبك  ريبخ  قيدص  يل  كلذ ، نينمتت  تنك  نإ   ـ

.هتسارد هنم  بلطأ  نأ  يعسو  يف  ةميدقلا ، ةراجحلا 
دقتعأ .كقيدص  جاعزإ  ءانع  قحتسي  كلذ  نأ  نظأ  ال   ـ
وهليل ًارذع  دجو  نإو  للملاب  رعشي  ذاتسألا  اذه  نأ  ًاصوصخ 

.ًاليلق
ةفصرأ يه  اه  .يددرتت  الف  كيأر  ِتريغ  اذإ  امأ   ـ

ىتفلا دجو  نيأ  .قئاقد  رشع  لالخ  يف  لصنس  ةكلاس ، رهنلا 
؟ رجحلا اذه  يراه 

.اناكروط ةريحب  طسو  يف  ةريغص  ةريزج  قوف   ـ
؟ نيكاربلا ثبخ  نم  هلعل   ـ
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نم ىتح  تنكمت  امو  رسكلل ، ةلباق  ريغ  ةادألا  الك ،  ـ
اهقلعأل يدلج  ريس  ةطساوب  اهتقوط  دقو  .اهيف  بقث  عنص 
هابتنالا تفلت  اهلقص  ةقيرط  نإ  لوقلا  يغبنيو  يقنع ، لوح 

.ًالماك
ًاعم َّشعتنل  يلي : ام  كيلع  ضرعأ  .ينيريحت  تنأ   ـ

تفقوت دقل  .بيجعلا  كدقع  ىلع  ةرظن  يقلأسو  انالك ، نحن 
.ةليمج اياقب  يدل  تلاز  ام  نكلو  تاونس ، عضب  ذنم 

ينأ الإ  ال ؟ َمِل  سكام ، يزيزع  ةقفوم ، ةلواحم   ـ
تقولا نم  عستم  انيدلو  يتخأ ، عم  هجول  ًاهجو  ىقبأس 

نع فكأ  مل  يتدوع  ذنمف  انيتلك ، نحن  انتاف  امع  ضيوعتلل 
ريغ يف  ثالث  وأ  ناتركف  يدنع  .اهيلع  يبضغ  ماج  بص 
ثالث وأ  رشع  اتنثإ  ىرحألاب  وأ  يل ، اهرفغت  نأ  ديرأ  اهلحم 

.نوثالثو فين  لب  ال  ةرشع ،
عوبسألا يسامأ  لكل  ًايراس  لاز  ام  يضرَع  نإ   ـ

، ًابيرقت ةرخأتم  تدع  ام  كفحتم ، مامأ  نحن  اه  .ىرخألا 
اريك تلبق  ...رثكأو  ةعاس  عبر  قّبست  يترايس  ةعاسف 
اهنم بلطي  نأ  دوي  ناك  .لجع  ىلع  تجرخو  سكام  نيبج 
ىلع ضكرلا  يف  تذخأ  اهنأ  ديب  ًارصع ، هب  لصتت  نأ 

.فيصرلا
ينأل فسآ  انأ  بابلا : عفدت  يهو  ةثهال  اريك  ترذتعإ 
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.يروفيإ رظتنت  كتلعج 
تحت ةقرو  وحن  اريك  رظن  بذجناو  ةيلاخ ، ةفرغلا  تناك 
تنكمت اريك  نكل  ةبوطشم ، ةباتكلا  رطسأ  .بتكملا  حابصم 
.اهمساو اناكروط » ةريحب  ، » ماقرأ ةعومجم  ةفرعم  نم 

.اهدقع عراب  لكشب  لثمي  يطيطخت  مسر  ةقرولا ، لفسأ  يفو 
ةلواط نم  رخآلا  بناجلا  ىلإ  لاقتنالا  اريك  ىلع  نكي  مل 
يغبني نكي  مل  امك  ذاتسألا ، ئكتم  ىلع  سولجلا  الو  لمعلا ،

مل هنكل  اهمامأ ، دوجوملا  جردلا  حتف  حجرألا ، ىلع  اهل ،
راثآ ملاع  نوكي  نأ  ءرملا  عسي  الو  حاتفملاب ، ًالفقم  نكي 

نم ًاقيتع  ًارتفد  هيف  تدجو  دقل  .ًايلوضف  هعبطب  نوكي  ىتح 
يف تفشتكاو  بتكملا  ىلع  هتعضوف  ققشتم ، هفالغ  دلج ،
ةادأ مسر  ًادهع ، مدقأ  رخآ ، ًامسر  هنم ، ىلوألا  ةحفصلا 
مادقأ عْقو  .اهقنع  لوح  اهلمحت  يتلا  كلت  ام  وحن  ىلع  هبشت 
اهتببس يتلا  ىضوفلا  ةعرسم  تبترف  .ضفتنت  اهلعج 

ّمه ذإ  ةلواطلا ، تحت  ءابتخالل  تقولا  طبضلاب  اهل  عستاو 
ىلع اهسفن  ىلع  ةشمكنم  اريك ، تلواحو  .لوخدلاب  مهدحأ 
فقي لجر  ناك  .اهسافنأ  كلامتت  نأ  ةيلوضف ، ةلفط  رارغ 
ًاسم هلاطنب  شامق  اهّسم  دقو  اهنم ، تارتميتنس  دعب  ىلع 

، بابلا وحن  يلظلا  لايخلا  داعو  رونلا ، أفطنا  مث  ًافيفخ ،
لخاد تمصلا  ميخو  قالغملا ، يف  حاتفم  ريرص  عمسو 

.زوجعلا ذاتسألا  بتكم 
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، اهأبخم ترداغف  .اهءوده  ديعتستل  قئاقد  عضب  اريك  مزل 
ناك ظحلا ، نسحلف  هتكسم ، ترادأو  بابلا  وحن  تمدقتو 
يف ْتبَثَو  جالزملاب ، لخادلا  نم  مكحتي  قالغملا  ضبقم 
ىلإ يدؤملا  نيزباردلا  تلزن  .اهتيرح  ةديعتسم  ىشمملا 

دي تعراس  .اهلوط  ىلع  تحطبناو  تقلزنا  يضرألا ، قباطلا 
هجو تفشتكا  املو  اهسأر ، اريك  تعفر  .اهتدجنل  ةمهش 

.هرسأب وهبلا  يف  اهادص  ددرت  ةخرص  تقلطأ  يروفيإ ،
؟ ًاريثك كسفن  تيذآ  له  ًايثاج : ذاتسألا  اهلأس 

اوفقوت نيذلا  راوزلا  امأ  .طقف  فوخلا  ينكلمت  الك ،  ـ
.ثداحلا متتخاو  .مهسفنأ  نع  اوحّورف  دهشملا  ةيؤرل 

يمشهت نأ  نكمملا  نم  ناك  مهفأ ! اذهك ، قالزناب   ـ
ِترخأت دقل  اذكه ؟ ضكرلا  ىلع  كثح  يذلا  ام  .كماظع 
.كسفن لتقب  يرطاخت  نأل  كلذ  ببسب  يعاد  نكلو ال  ًاليلق ،

ىلع ضوهنلا  ةلواحم  اريك  ترذتعإ  ةفسآ ، انأ   ـ
.اهيمدق

بتكم ىدل  تاميلعت  تكرت  دقل  ًاذإ ؟ تنك  نيأ   ـ
.نئانجلا يف  يب  يقحتلت  يكل  لابقتسالا 

بابلا ناك  كبتكم ، يف  كنع  ثحبأ  ةرشابم  ُتدعص   ـ
قاحتلالل ضكرلاب  ةئيس  ةركف  ينتدوارو  .حاتفملاب  ًالفقم 
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.انه ىلإ  كب 
لوطي امدنع  عقت  يتلا  ةفسؤملا  ثداوحلا  طمن  وه  اه 

، ينس لثم  يف  .عوجلا  نم  تومأ  ينيعبتإ ، .هراظتنا  ءرملا 
.ةنيعم ديعاوم  يف  هتابجو  ءرملا  لوانتي 

ةاتفب هبشأ  اهنأب  مويلا ، لالخ  ةيناثلا  ةرملل  اريك ، تسحأ 
.أطخ تبكترا  ةريغص 

ناك .ةقباسلا  ةرملا  يف  امك  اهسفن ، ةدئاملا  لوح  اسلج 
ةمئاق يف  ُاصئاغو  ًايرهاظ  جازملا  ءىيس  يروفيإ 

.تالوكأملا
، رخآل نيح  نم  مهتالوكأم  اوريغي  نأ  نكمملا  نم   ـ

لاز ام  لمحلا ، محل  كل  حصنأ  انأ  .رركتي  هسفن  ءيشلا  نكل 
.لمح محل  يتعطق  ةمداخلا  نم  يروفيإ  بلط  .لضفألا  وه 

.اريك ىلإ  ًاليوط  رظنلا  نعمأو  هتطوف  ذاتسألا  طسب 
ىسنأ نأ  لبق  هترتس : بيج  نم  دقعلا  جرخي  وهو  لاق 

.كل كلم  وه  ام  كيلإ  ديعأ 
تعزن .ًاليوط  هتلمأتو  اهدي  يف  ةادألا  اريك  تلوانت 
ةكبشم ةدالقلا  تّفلو  اهقنع  ةرئاد  طيحم  نم  يدلجلا  ريسلا 

امك ًامامت  فلخلا ، نم  ةرمو  مامألا ، نم  نيترم  طابرلا 
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.يراه اهمّلع 
نأ يلع  ىلوألا : ةرملل  مستبا  دقو  يروفيإ ، فته 

.انه ًانمث  ىلغأ  هنإ  فرتعأ 
.ًاركش ءيشلا : ضعب  ةكبترم  اريك  تباجأ 

؟ نيرمحت كلعج  يذلا  انأ  نوكأ  الأ  كلذ ، عم  لمآ ،  ـ
؟ ةرخأتم ًاذإ  ِتنك  اذامل 

عاونأ لك  قلتخأ  نأ  يعسو  يفو  ذاتسأ ، ةيحتسم ، انأ   ـ
هنإ .ظاقيتسالا  تعطتسا  ام  ينأ  يه  ةقيقحلا  نكل  راذعألا ،

.ةلاحم ال  قمحأ ، لمعل 
مل كدسحأ ، انأ  مك  ًاكحاض : رجفني  وهو  يروفيإ  باجأ 

سيل .لقألا  ىلع  ًاماع  نيرشع  ذنم  ىحضلا  مون  يف  قفوأ 
لوطت يفكي ، ال  اذه  نأ  ول  امكو  ءرملا ، خيشي  نأ  ًابيرغ 

كقياضأل انه  تسل  انأف  تارثرثلا ، ةنده  نلعنل  ًانسح ، .مايألا 
سانلا يأ  ًاريثك ، اذه  بحأ  ينأ  الإ  .يدنع  مونلا  لكاشمب 
عنتمأسو ةحماسم ، تنأ  ةرملا  هذه  ةقيقحلا ؛ نولوقي  نيذلا 

! كقياضي يذلا  ردكتملا  رهظملا  اذه  ذاختا  نع 
؟ هلعف تدمعت  له   ـ

! ًاعطق  ـ
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نع جئاتنلا  رفست  ملأ  اهتدالقب : وهلت  يهو  اريك  تلأس 
؟ ام ءيش 

.ال فسألل ،  ـ
؟ ةادألا هذه  رمع  نع  ةركف  يأ  كيدل  سيل  ًاذإ ،  ـ

.الك اريك : رظن  ًايشاحتم  ذاتسألا  باجأ 
؟ ًالاؤس كيلع  حرطأ  نأ  يتعاطتساب  له   ـ

.كمهي ًالاؤس  ىرحألاب  يحرطإ  .ًاوت  هتحرط  دقل   ـ
؟ ةدام يأ  ذاتسأ  تنك   ـ

دقل .هنيروصتت  يذلا  ىنعملاب  سيل  نكلو  تانايدلا !   ـ
نم ةلحرم  يأ  يف  كردأ  نأ  لواحأ  انأو  يتايح  تسرك 

قلطأ ةيولع  ةوقب  ناميإلا  ناسنإلا  ررق  هروطت ، لحارم 
ةليصف ىلإ  نومتني  ًالاجر  نأ  نيملعتوأ  هللا .»  » مسا اهيلع 

نم برقلاب  ىرثلا ، اوراو  ( Homo Sapiens  ) لقاعلا ناسنإلا 
يف ىلوألا  ةرمللو  ماع ، فلأ  ةئام  يلاوح  لبق  ةرصانلا ،

اهرمع نم  نيرشعلا  يف  ةأرما  نامثج  ةيرشبلا ، خيرات 
يف لفط  نامثج  اهراوج  ىلإ  ًاضيأ  دقري  ناكو  ًابيرقت ؟
لوح كلذك  اودجو  ربقلا  اذه  اوفشتكا  نيذلاو  ةسداسلا ؟
عقوم يفو  .ءارمحلا  ةرغملا  نم  ةيمك  نييمظعلا  نيلكيهلا 
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رخآ قيرف  بارتلا  نم  جرخأ  ناكملا ، نع  ديعبب  سيل  رخآ 
عيمج تناك  .ًاهباشتم  ًاربق  نيثالث  يلاوح  راثآلا  ءاملع  نم 
ةيلطم اهلكو  نينجلاب ، ةصاخ  ةيعضو  يف  ةبترم  نيماثجلا 

تارشؤملا امبر  اهنإ  .ةيسقط  تاودأب  دوز  ربق  لكو  ةرغملاب ،
ناك يذلا  نزحلا  ىلإف  .ةينيدلا  ةفطاعلا  ىلع  ًادهع  مدقألا 

ميركتل ةحلم  ةرورض  هيلإ  تفاضنإ  بيرق ، ةراسخ  بكاوي 
، رخآ ملاعب  داقتعالا  دلو  ةقيقدلا ، ةرتفلا  هذه  يف  لهف  توملا ؟

؟ دوجولا يف  ىتوملا  رمتسيس  ثيح 
، عوضوملا اذه  ددصب  تايرظنلا  نم  ديدعلاو  ديدعلا  ةمث 
نم ةلحرم  يأ  يف  وه  بير  البو  ًادبأ  هفرعن  نل  يذلا 
دقل .هلإ  دوجو  يف  ًاقح  دقتعي  ناسنإلا  عرش  هروطت  لحارم 
ةوق هلؤي  هنم ، هفوخو  هطيحم  رحس  ريثأت  عفادب  أدب ،

ناسنإلا يطعي  نأ  ًالعف  يرورضلا  نم  ناك  .هتاردق  ىطختت 
قوف عفترت  يتلا  موجنلا  رسلو  قفشلاو ، رجفلا  رسل  ىنعم 

دهاشملاو ةيلصفلا ، تالدبتلا  رحسلو  ءامسلا ، يف  هسأر 
نأ ىلإ  نامزلا ، رم  ىلع  هدسج  ًامامت  لدبتي  امك  ةلوحتملا ،

.ريخألا هسَفَن  ظفل  ىلع  هماغرإ  ىلإ  ًاريخأ  هب  يهتني 
ثيح ًابيرقت ، ًادلب  نيتسو  ةئام  يف  ظحالن  نأ  ةعورل  اي 

يوطنت ًاعيمج  اهنإ  روخصلا ، ىلع  ةينف  لامعأ  فاشتكا  مت 
مئادلا رمحألا  نوللا  لامعتساف  .اهنيب  ام  يف  تاهباشم  ىلع 
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.ىرخألا ملاوعلاب  لاصتإلل  قلطم  زمر  وه  امنأك  روضحلا ،
ناكم نكي  ًايأ  روصلا ، يف  نيلثاملا  رشبلا  مسر  مت  اذامل 

مهدعاوس يلصملا ، ةيعضو  يف  هيف ، نوشيعي  يذلا  ملاعلا 
؟ اهنيع تاكرحلا  يف  نودمجتم  مهو  ءامسلا ، ىلإ  ةعفترم 

.كلامعأ نع  ًادج  ةديعب  نكت  مل  يلامعأ  نإ  اريك ، نيرتأ ،
يف نيموقت  يتلا  ةيوازلا  بحأ  كرظن ، ةهجو  كرطاشأ  انأ 
ًاقح بصتنا  يذلا  وه  لوألا  لجرلا  له  .كثاحبأب  اهراطإ 

رجحلاو بطحلا  عطق  ررق  يذلا  وه  له  ًافقاو ؟ يشميل 
بيرق تومل  عمدلا  فرذ  يذلا  لوألا  هتاودأ ؟ امهنم  عنصيل 

نمآ يذلا  لوألا  موتحم ؟ رمأ  صخشك  هتياهن  نأ  ًاكردم  هل ،
؟ هسيساحأ نع  رّبع  يذلا  امبر  لوألا  وأ  هزواجتت ، ةوقب 

لوألا ناسنإلا  لاق  نيبارق ، ةيأب  تاكرح ، ةيأب  ظافلأ ، ةيأب 
ىلإ وأ  هيدلاو ، ىلإ  له  هجوتي ، ناك  نم  ىلإو  بحي ؟ هنإ 

؟ هلإ ىلإ  وأ  هدالوأ ، ىلإ  هتجوز ،
، ةلواطلا قوف  اهيدي  تعضوو  ةدالقلا  اريك  عباصأ  تكرت 

.ذاتسألا ىلإ  رظنلا  ةنعمم 
.ًادبأ باوجلا  حجرألا  ىلع  فرعن  نل   ـ

، ربص ةلأسم  ىوس  ءيش  لك  سيل  كلذب ؟ ِكاردأ  امو   ـ
وه ام  ىلإ  رظنلا  ًانايحأ  يفكي  .لقع  حاتفناو  ميمصتو 

.هروضح انتوفي  يذلا  ديعبلا  ىرنل  برقألا 
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؟ مالكلا اذه  يل  لوقت  اذامل   ـ
يف بيقنتلا  يف  كتايح  نم  ماوعأ  ةثالث  ِتيضمأ  دقل   ـ
كل حمست  دق  ةرجحتم ، ماظع  ةعضب  نع  ًاثحب  ضرألا 
نأ ىلوَألا  نم  ناك  هلعل  .ةيرشبلا  لصأ  رس  قارتخاب 
ىلإ هابتنا  يف  رظنلاب  طقف  يئدبت  يكل  كلوضف  ريثأو  ىقالتن ،

.كقنع لوح  اهنيلمحت  يتلا  ةيداعلا  ريغ  ةادألا  هذه 
رجحلا نيب  ةلص  يأ  ةمث  سيلف  ةهباشملا ! ةبارغل  اي   ـ

...و
نع نوزجاع  نحنو  ًابشخ ، سيلو  ًارخص  سيل  هنإ   ـ
يف كشلا  ىلع  انلمحي  هلامك  نأ  ريغ  .عونصم  وه  امم  لوق 
ًامئاد نيدجتأ  ةلكاشلا ! هذه  ىلع  هتغاص  دق  ةعيبطلا  نأ 

؟ دحلا اذه  ىلإ  ًابيرغ  يهيبشت 
يذلا ام  اهعباصأ : نيب  اهدقع  مضت  يهو  اريك  تلأس 

؟ يل هلوق  كشو  ىلع  تنأ 
وه نينسلا  هذه  لك  ذنم  هنع  نيثحبت  ام  ناك  اذإو   ـ

تنأو اسنرف ، ىلإ  كتدوع  ذنمف  كقنعب ؟ ةطاسب  لكب  قلعم 
؟ كلذك سيلأ  وموأ ، يداو  ىلإ  ةدوعلاب  ةيناث  لك  يف  نيملحت 

؟ نايعلل ًاروهظ  رثكأ  اذه  له   ـ
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، ةباشلا اهتيأ  كردص ، يف  مئاق  وموأ  يداو  نإ   ـ
.هيفخي يذلا  رارسألا  ربكأ  دحأ  لقألا ، ىلع  هلعلو ،

.ةهقهقم رجفنت  تضمو  ةظحل  اريك  تددرت 
ًاعنقم َتنك  دقف  ينبلغت ! ةقيقحلا  يف  َتدك ، يروفيإ ،  ـ

يف يننأ  فرعأ  .ةريرعشقب  اهعم  تسسحأ  ةجردل  ةياغلل ،
اهديعاوم ىلإ  لصت  ةباش  راثآ  ةملاع  الإ  تسل  كرظن 

حمسي رصنع  يأ  انيدل  رفاوتي  ال  كلذ ! عم  نكلو  ةرخأتم ،
.ةيقيقح ةيملع  ةميق  ةادألا  هذهل  نأ  دقتعن  نأب 

مدقأ يه  ةادألا  هذه  ًاددجم ، يلاؤس  كيلع  حرطأ  ينإ 
عازتناب ةينقت  ةيأ  حجنت  ملو  هانروصت ، ءيش  لك  نم  ريثكب 
هخيرات ديدحت  يف  ًاضيأ  حجنت  مل  امك  هنم ، ءزج  ىندأ 

ىلإ رهاب  لكشب  لقص  هنأ  نيحرشت  فيك  .ةمزاج  ةروصب 
؟ دحلا اذه 

.ساّسد هنأ  فرتعأ  اريك : تّرسأ 
، لاؤسلا اذه  كسفن  ىلع  يحرطت  نأ  ديعسل  يننإ   ـ

نيرت كنإ  .كيلع  فرعتلاب  ًاديعس  تنك  املثم  اريك ، يتزيزع 
يبتكم لالخ  نم  ريخأ ، فاشتكا  قيقحت  يف  لمألا  نأ 
نيقفاوت دق  امك  ًافيعض ، ناك  يولعلا ، قباطلا  يف  ريغصلا 

، ًاضيأ انأ  تبّذك  دقل  كلذ ، نم  مغرلابو  .يمالك  ىلع 
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.تايئاصحإلا تنأ ، كلضفبو 
.كلذل ةطبتغم  انأ  ًاذإ ، اريك : تلاق 

رمأ هنم  ققحتلاف  ةادألا ، هذه  نع  ثدحتأ  تنك  ام   ـ
.كيلإ دوعي 

؟ ًاذإ ملكتت  تنك  فاشتكا  يأ  ىلع  نكل   ـ
! ةذفو ةبيط  ةأرما  يئاقتلا  ىلع  ةقيقحلا ، يف   ـ

وهو اريك  هيلإ  ترظن  .ةدئاملا  ًارداغم  يروفيإ  ضهن 
هدي نم  ةريغص  ةءاميإ  هجوو  ةريخألا  ةرملل  تفتلا  دعتبي ،

.ةديدجلا هتقيدص  ىلإ 
*   *   *
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ندنل

فلم ميلستل  عوبسأ  نم  رثكأ  انل  يقب  دق  نكي  مل 
دق انكو  يتقو ، لكب  ًاريخأ  رثأتسإ  عورشملا  اذه  .انحيشرت 

ةبتكم يف  ءاسملا ، دنع  رتلاوو  انأ  يقتلن  نأ  اندوعت 
دعبو .راهنلا  لامعأ  ةليصح  هل  مدقأ  تنك  ثيح  ةيميداكألا ،

هجوتن بلاغلا ـ  يف  شقانتن  انكو  يصن ـ  هيلع  ديعأ  نأ 
ةمداخلا تناك  .يحلا  يف  ريغص  يدنه  معطم  يف  ءاشعلل 

الو انأ  نكن ال  ملو  ًامشتحم ، قنعلا  فوشكم  ًاناتسف  يدترت 
نكت مل  يتلا  تاءاشعلا ، كلت  دعب  .روعشلا  يدقاف  رتلاو 

لصاون انك  ةرظن ، يأ  انيلإ  هجوتل  انثيدح  عوضوم  ةمداخلا 
ناك نيح  ىتحو  .زمياتلا  رهنو  ىشمتن  نحنو  انثيداحأ 

.ةيليللا ةهزنلا  هذه  نع  َّلختن  مل  انعم ، دعوم  ىلع  رطملا 
املو .ةأجافم  يبحاصل  تددعأ  ءاسملا ، اذه  تنك ، يننكل 

عوبسألا ةياهن  ذنم  ، M.GA ( » ج.أ ( ـ لا يترايس  تناك 
، زوجع ةديس  ةوزنب  هبشأ  ةوزنب  يعم  فرصتت  تئافلا ،

غنيك ةطحم  نم  ةبيرقلا  نتسأ ، ةطحم  ىلإ  يسكات  انلصوأ 
رتلاو لاؤس  نع  بيجأ  نأ  نم  ًالدبو  نيرخأتم ، انك  .سورك 

يف يرجلا  ىلع  هتلمح  نابهاذ »؟ نحن  نيأ  ىلإ  : » نيرشعلا
ناك .انراطق  هنم  قلطني  يذلا  فيصرلا  هاجتاب  ينونج  قابس 
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ةبرعلا وحن  رتلاو  تعفدف  كرحتلا ، ةبهأ  ىلع  بكوملا 
دوعصلل ًامامت  تقولا  تدجوو  ةفوشكملاو ، ةحطسملا  ةريخألا 
ضرألا تحت  زئت  تأدب  دق  نابضقلا  تناك  .يرودب 

.ةيعقنتسملا
يذلا يزيلكنإلا ، فيرلل  اهناكم  نع  ندنل  ةيحاض  تلخت 

.رتسشنام ةيحاض  مامأ  بجتحا 
رتسشنام ىلإ  انب  ءاج  يذلا  ام  رتسشنام ؟ رتلاو : لأس 

؟ ءاسم ةرشاعلا  ةعاسلا  يف 
؟ انتياغ ىلإ  انلصو  اننإ  كل  لاق  نم   ـ

ىلع طخلا ، ةياهن  : » بقارملا نلعي  نأ  ةقيقحلا   ـ
.وتلل اولزني ،» نأ  عيمجلا 

كسيك لوانت  ايه  رتلاو ؟ يزيزع  ةلدابتملا ، لئاسرلاو   ـ
.قئاقد رشع  ىوس  انل  رفاوتي  داكي  نحنف ال  لاعتو ،

انب اذإو  ةيضرألا ، تحت  تارمملا  قافنأ  ربع  ديدج  قابس 
.بونجلا رطش  قلطنا  يذلا  سوبينمأ  راطق  انبكر  دق 

.انريغ ءاسملا  كلذ  لباشت  زملوه  ةطحم  لبقتست  مل 
، بكوملا ءالخإ  ىلإ  هنم  ةرفصب  ةطحملا  سيئر  عراسو 

ىلا ترظن  .يفتخت  تابرعلا  ةبرُس  تذخأو  .انوتل  انلزن  ثيح 
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، ديكأت لكب  .انع  ثحبلل  مدقتس  يتلا  ةرايسلا  ًابقرتم  يتعاس 
.ةرخأتم تناك  اهرظتنا  يتلا  ةرايسلا  نإ 

تمهتلا انأو  فصنلاو ، ةرشاعلا  نآلا  ةعاسلا  ًانسح ،  ـ
، شبحلا كيد  محلو  رايخلاب  ةوشحملا  ةريطشلا  هذه  ءاشعك 
، ءارعلا يف  نحنو  يل ، هميدقتب  كقالخأ  مرك  اخس  يذلا 

يذلا ام  مأ ال  يل  لوقت  له  .اهانعم  لماك  ذختت  انه  ةملكلاو 
؟ عئاضلا نكرلا  اذه  يف  هلعفن 

ال!  ـ
تنك يننأ  فرتعأ  نأ  يغبنيو  ًابضغ ، رجفي  نأ  رتلاو  داك 

قيرطلا ىلع  ًاريخأ  .بضغي  هارأ  انأو  ةعتملا  ضعبب  رعشأ 
زارط ةميدق  نمليه  ةرايس  ةطحملل ، يذاحملا  قيضلا 
يذلا دعوملا  يسن  دق  ًاذإ  نترام  نكي  مل  لاحلل ؛ اهتفرع   1957

.ًايفتاه ةحرابلا  ةيشع  هل  هتددح 
يف انأ  يفلخلا ، بابلا  نم  لجرتي  وهو  فسآ ، لاق :

ام ىلع  انراكفأ  نيزكرم  ًاعلمج  انك  نكلو  رخأتلا ، ىهتنم 
غرفتأ نأ  تعطتسا  امو  ءاسملا ، اذه  ءيجملا  ىلع  كودحي 
تيوفت يف  نابغرت  ال  امتنك  نإ  ًاعيرس  ادعصإ  .نآلا  لبق 
فاضأ .كانه  نم  نارمت  امكلعجأ  نأ  رطضم  انأ  ثدحلا !
باوبأ .يفلخلا  بابلا  ىلا  ًاريشم  ميدقلا  يقيدصو  يليمز 

يف اهتاكسم  تيقب  ذم  حتفنت  دعت  مل  ةنيعللا  ةرايسلا  هذه 
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ديق ةلمعتسملا  عطقلا  نم  ريثكلا  ةمث  دعي  مل  امك  يدي ،
.لوادتلا

، ةئدص ةيندعم  حئافص  نم  ةموك  الإ  ةرايسلا  تداع  ام 
توصب رتلاو  لأس  .اهدادتما  ىلع  ةقوقشم  تناك  ةهجاولاف 

، دوهعم رصتخم  ميدقت  دعبو  .ًاديعب  بهذن  انك  اذإ  ام  مومحم 
زفقي وهو  ةرايسلا ، ةرجح  لخاد  نيعفدنملا  لوأ  نترام  ناك 

نم بلط  هدوقم ، ءارو  سلج  نإ  امو  .يفلخلا  دعقملا  قوف 
ديعيل هاوق  لكب  يفلخلا  بابلا  بحسب  فطلتي  نأ  رتلاو 

ةطحملا انرداغ  .مزلي  امم  رثكأ  سيل  كلذ  عم  هقالغإ ،
ةيتنوك يف  ةجرجرملا  قيرطلا  يف  انقلطناو  ةريغصلا 

.دليفسكام
رامسلاف ةقّالعلاب ، كسمتلا  ضفري  نأ  رتلاو  رطضإ 

ةظحل ددرتي  هتيأرو  هناكم ، نم  ءاخترالا  يف  ذخأ  ريخألا 
.هبيج يف  هعضيو 

حرشلا امنيب  ماري ، ام  ىلع  ءيش  لك  نأ  دقتعأ  لاق :
نافلآتي رايخلاو  شبحلا  كيد  محلو  ةليوط ، ةءانحنا  يف  دتمي 

.ةنمزألا ةياهن  ىلإ 
تيوفت يغبني  ال  نكلو  ةعرسملا ، يتدايقل  ينارذعأ   ـ

بيرق امع  لصنسف  ًاديج ، اكسمت  ةجحلا ، تناك  ًايأ  ةصرفلا 
.ةدوشنملا انتياغ  ىلإ 
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؟ كسمتأ نأ  ديرت  َمبو  ةقالعلاب : حّولي  وهو  رتلاو  حاص 
؟ ًاريخأ نوبهاذ  نحن  نيأ  ىلإ  مث 

سبني الأ  هيلإ  تأموأ  ينكل  ًالوهذم ، يلإ  نترام  رظن 
لك نم  جورخلا  ىدل  هتارظنب  ينقعصي  رتلاو  ناكو  .ةملكب 

ةأجف انمامأ  حال  امدنع  رمذتلا  نع  فكو  .قيرط  ةفاطعنا 
.لاردوج دصرم  يف  مخضلا  يبارقملا  يئاوهلا 

نم ةرقب  طق  تدهاش  دق  نكأ  مل  رتلاو ، رّفص  ةرقبلا !  ـ
.ًادج ةبيرق  ةفاسم 

ةعماج يف  كلفلا  ةرئاد  عبتي  لادروج  دصرم  ناك 
تاونس ءانثأ  رهشألا  ضعب  هيف  تيضق  تنك  .رتسشنام 
لصاو يذلا  نترام  عم  ةقادصب  تطبترا  اذكهو  يتسارد ،

يف ةيساردلا  هماوعأ  لالخ  ًاجوزتم  ةينهملا ، هتايح  انه 
نابلألا لماعم  ةثيرو  لبوتأ ، رونويلا  ىعدت  ةأرماب  ةيلكلا 

نع رونويلإ  تلصفنإ  .هتاذ  مسالا  لمحت  يتلا  ةيلحملا 
بحب ةمستم  ةيجوز  ةايح  نم  ماوعأ  ةسمخ  دعب  نترام 

ءاقدصأ لضفأ  عم  ندنل  يف  نكسلل  تلقتنا  مث  ءيرب ،
تناك لاملا ، ايند  نع  ةيتأتم  ةورث  ثيرو  هرودب  وه  .نترام 

ملاع نم  ةناتم  دشأ  اهنأ  ةنمزألا ، كلت  يف  ودبت ، لازت  ال 
اذه ىلإ  ًادبأ  قرطتنل  نترامو  انأ ، نكن  مل  عبطلابو ، .نابلألا 

، هعون نم  ًاديرف  لاردوج  دصرم  ناك  .ساسحلا  عوضوملا 
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فلؤي ًارتم  نوعبسو  ةعبس  هرطق  ئفاكم  عْطَق  ناك  ذإ 
غلبي يندعم  ريرس  قوف  ًازورغم  ناك  .يسيئرلا  رصنعلا 

بارقملا ناكو  ًارتم ، نيعبسو  ةعبس  ضرألا  نع  هعافترا 
.ملاعلا يف  هعون  نم  يكلسال  بارقم  مخضأ  ثلاث  يكلساللا 

، عقوملا لّمكت  اهنم  ًامجح  رغصأ  ىرخأ  دصارم  ةثالث  تناكو 
ةبوصنملا ةدقعملا  تايئاوهلا  نم  ةكبشل  لاردوج  عبتتو 

اهنيب ام  يف  ةطبارتم  اهعيمجو  ةيناطيربلا ، يضارألا  ىلع 
.ءاضفلا نم  ةدراولا  تامولعملا  نم  لئاهلا  ددعلا  لبقتستل 

ًاماركإ سيل  فسألل ، كلذو ، نيلرم ،»  » ةكبشلا تيمس  دقو 
ءامسأ ةعومجمل  ىلوألا  فورحلا  اهنأل  لب  ناّنفلا ، رحاسلل 
نييكلفلا ةمهم  تناكو  .يزمرلا  مسإلا  لكشت  ةيملع 
بكاوكلاو كزاينلا  ةقحالم  ىلع  موقت  لاردوج  يف  ةيسيئرلا 

ةبذاجلا تاسدعلاو  ةضبانلا  موجنلاو  يمجنلا ، رهظملا  تاذ 
بوقثلا فاشتكا  كلذ ، نم  رثكأو  تارجملا ، دودح  ىتح 

.نوكلا ةدالو  دنع  تنوكت  يتلا  ءادوسلا 
له ًاسامحو : ةيمح  ةأجف  ضاف  دقو  رتلاو  فته   ـ

؟ دوسأ ًابقث  ىرنس 
.هلاؤس نع  ةباجإلا  نع  ًاعنتمم  نترام ، مستبإ 

، ةرايسلا نم  جورخلل  دكو  دجب  ىعسي  رتلاو  ناك  امنيبو 
؟ اماكاطأ يف  لاحلا  تناك  فيك  لاؤسلاب : نترام  ينرداب 
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يف ميدقلا : يليمز  لاحلا  يف  هرعشتسا  نينحب ، تبجأ 
.ذف قيرف  عاتمإلا ، ىهتنم 

ةيمهأب عتمتت  ال  انلئاسو  انيلإ ، مامضنالل  يتأت  ال  اذامل 
.بهاوملاب حفاط  انه  قيرفلا  ملعت ، امك  نكلو ، ىربك ،

ًادبأ يسفنل  حمسأ  نل  انأو  نترام ، كلذ ، يف  بير  ال   ـ
رمأ يف  نوقوفتي  اماكاطأ  يف  يئالمز  نأ  مهفت  كلعجأ  نأب 

قاتشم ينإ  .لاردوج  يف  نيلماعلا  كئالمز  ىلع  رومألا  نم 
.يلايللا ءافصو  ةيلاعلا  باضهلا  ةلزعو  يليشتلا ، وج  ىلإ 

.ركشلا ينم  كلو  انه  نحنف  نآلا  امأ 
، ةجرملا ىلع  رظتني  ناك  يذلا  رتلاو  رمذت  اهدنع   ـ

فلدأ انأو  تلق  ال ؟ وأ  معن  دوسألا ، بقثلا  اذه  ىرنس  له 
حامج حبك  نترام  كلامتي  مل  امنيب  يجراخلا ، بابلا  نم 

.ام وحن  ىلع  ةيودم : ةهقهق 
ًاددجم لمعلا  ىلإ  اوفرصناو  نترام  ءالمز  انلبقتسإ 
ةراظن ةسدع  يف  هنيع  سدي  نأ  لمأي  رتلاو  ناك  .نيعرسم 
ءافتكالا هيلع  نإ  هل  تلق  نيح  باخ ، هلمأ  نأ  ريغ  ةقالمع ،

انك ثيح  ةعاقلا ، بيساوح  تاشاش  ىلع  روصلا  ةدهاشمب 
عيمج .ًاسوسحم  ًايلج  انب  قدحملا  جايهلا  ناك  .دجاوتن 
نمو .مهدضانم  ىلع  ةتبثم  مهنيعأ  نيعمتجملا  ملعلا  لاجر 

نم يتآلا  يئاوهلا  ريرص  عامس  رخآل ، نيح  نم  نكمملا ،
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ةيندعملا هرواحم  لوح  ةليلق  تارتميلم  رودي  وهو  ديعب ،
ملاع لك  تّصنت  ةيناث ، ميخي  تمصلا  داع  املكو  .ةقالمعلا 
ةيادب ذنم  انيلإ  ةمداقلا  تاراشإلا  كلت  ىلإ  هتقيرط  ىلع  مهنم 

.ةنمزألا
لاهني ناك  يذلا  رتلاو ، تبذج  نترام ، ءالمز  صيلختل 

مه اذامل  ًالئاق : شوشو  .ىنبملا  جراخ  ىلإ  ةلئسألاب ، مهيلع 
؟ ةجردلا هذه  ىلإ  نولعفنم 

نأ نود  نم  ةيعيبط  ةروصب  مهملكت  نأ  كعسي  انه   ـ
اودهاشي نأ  ءاسملا  اذه  نولمأي  مهنإ  .مهجاعزإ  فاخت 

ملاع ةايح  يف  ردان  ثدحل  هنإ  .دوسأ  بقث  ةدالو  مهعيمج 
.يعاعشإ كلف 

ءاضعأ مامأ  ءادوسلا  بوقثلا  ىلع  ملكتتس  له   ـ
؟ ةنجللا

.ديكأت لكب   ـ
.كعماسل ينإ  ًاذإ ، ايه   ـ

ىلإ ةبسنلاب  ريخألا  لوهجملا  دوسألا  بقثلا  لثمي   ـ
.هنم برستي  ءوضلا ال  ىتح  يكلف ، ملاع 
؟ ةدوجوم اهنأ  ًاذإ  فرعت  فيك   ـ

164



ةميظع ةمجنل  ريخألا  راجفنالا  دنع  نوكتت  اهنإ    ـ
ىلإ ليقث  ةمجنلا  هذه  نامثج  نإ  .انسمش  نم  ربكأ  يه  ةلتكلا ،

هرايهنا نود  لوؤحلا  ىلع  رداق  يعيبط  لكش  يأ  نأ  ةجرد 
، دوسأ بقث  نم  ةدام  برتقت  نيح  .صاخلا  هنزو  ةأطو  تحت 

ىهانتي يذلا  توصلا  اذه  .سرج  اهنأك  نرتو  اهعم  بواجتت 
نوعبسو ةسمخ  ( Si bemol  ) لوميب يسلا  ماقم  نم  وه  انيلإ 

تنك له  .طسوتملا  توصلا  ( do  ) ودلا تحت  ( octave  ) ًاباوج
قامعأ قمع  يف  ددرتت  ىقيسوم  عامس  نكمي  هنأ  روصتت 

؟ نوكلا
.ًالوقعم كلذ  ودبي  دق  رتلاو : سمه 

نمزلا نإ  .ًاضيأ  قيدصتلل  لباق  ريغ  وه  ام  ةمث   ـ
ىرجم ئطبيو  دوسألا ، بقثلا  لوح  ناهوشتي  ءاضفلاو 

نأ نود  نم  دوسأ  بقث  طيحم  ىتح  لجر  رفاس  ولف  .نمزلا 
ًابابش رثكأ  ةيناث  ضرألا  ىلإ  دوعي  فوس  عالتبالل  ضرعتي 

.هليحر ةظحل  دنع  هفلخ  مهكرت  نيذلا  كئلوأ  نم 
نوبقرتي يئالمز  ناك  يتلا  ةعاقلا  ىلإ  انعجر  امدنع 

دعي مل  قوشلا ، نم  ردقلا  اذه  لكب  ةرظتنملا  ةرهاظلا  زورب 
يتلا تاشاشلا  يف  هرصبب  قدحي  ناك  .هتاذ  وه  ًامامت  رتلاو 
ةديعب روصع  ىلع  ةدهاش  رغصلا  ةغلاب  طاقن  اهيلع  عبطنت 
عبسو ةثلاثلا  ةعاسلا  يف  .دعب  دوجو  ناسنإلل  اهيف  نكي  مل 
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فاته لعفب  اهيف  انك  يتلا  ةرجحلا  تزتها  ًاحابص ، قئاقد 
وهو نترام ، بثو  .ًازه  ناردجلا  زه  ميظع ، راصتناو  حرف 

ناهربلا .ءارولا  ىلإ  عقي  داك  ةبثو  جازملا ، دراب  ةداعلا  يف 
فوس دغلا  يفو  هدينفت ؛ رذعت  تاشاشلا  ىلع  ىلجت  يذلا 
يئالمز فاشتكال  عمجأ  ملاعلا  يف  نييكلفلا  ةعامج  جهتبت 

ةبضه قوف  نيميقملا  يئاقدصأب  تركف  كلذك  زيلكنألا ،
.مهتدومب ينوطاحأ  امبر  نيذلا  اماكاطأ 

يفو .نمزلا  هوشت  لوح  هتنقل  امب  ًانوتفم  رتلاو  ناك 
لباشت زملوه  ةطحم  هاجتاب  اندوقي  نترام  ناك  امنيب  دغلا ،

تاذ ددحي  نأ  وه  قلطملا  هملح  نأ  رتلاول  حرش  ةريغصلا ،
بوقث دوجو  فاشتكا  نم  داع  نإ  امو  .ناديد  بقث  موي 

ىلإ لسوتي  نأ  لبق  حازم ، هنأ  ةيادب  نظ  ىتح  ءادوس 
دجي نترام  ناك  .تامولعملا  نم  ديزمب  هدوزي  نأ  نترام 

، ميقتسم تمس  ىلع  ةميدقلا  هترايس  ظفح  يف  ةريبك  ةبوعص 
يه ناديدلا  بوقث  نأ  رتلاول  تحرشو  هلحم  ُتللح  دقو 

نيبابب هبشأ  يهو  نمزلا ، ءاضفلا ـ  يف  ةرصتخم  قرط 
تابثإ يف  ًاموي  انحجن  نحن  نإ  نوكلا ، طاقن  نم  نيتطقن  نيب 

يف ىلوألا  تاوطخلا  كاذ  ذإ  وطخنسف  اهدوجو ، ىلع  ليلدلا 
.ءوضلا نم  عرسأ  ةريتوب  ءاضفلا  ربع  رفسلا 

هيعارذ نيب  نترام  رتلاو  مض  ةطحملا ، فيصر  ىلع 
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مث .ةشهدم  ةنهم  لوازي  هنأ  لاعفنالا ، نم  ءيشب  هل ، ًادكؤم 
.اهبحاص ىلإ  ةهبأب  اهدرو  هبيج  نم  ةقّالعلا  جرخأ 

ءاضعأ نأ  رتلاو  يل  ّرسأ  ندنل ، ىلإ  هجوتملا  راطقلا  يف 
فوسف انعورشم ، ىلع  مهرايخ  عقي  مل  نإ  شلاو  ةسسؤم 

.ًاعيظف ًاملظ  ةيأر  يف  كلذ  دعي 
*   *   *
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سيراب

، سكامل تمسقأ  امك  عوبسألا ، تارهس  لك  اريك  تضمأ 
.ةئطاوتم ًاتاقوأ  اهتخأ  ةرطاشم  يف 

؟ دلاولا يف  ًابلاغ  نيركفتأ   ـ
ناج تحار  اميف  خبطملا ، باب  ربع  اهسأر  اريك  تّرمأ 

.نيلسروبلا نم  ًاناجنف  لمأتت 
، ناجنفلا يف  تاروهزلا  عوقنم  بكست  يهو  ناج  تلاق 

هنإ حابص ، لك  هيف  هتوهق  برشي  ناك  اريك : ىلإ  هميدقت  لبق 
ينباتني ةنازخلا  هذه  يف  ناجنفلا  ىرأ  ةرم  لك  .هلبأ  لمعل 

.نزحلا
.تمص يف  اهتخأ  لمأتت  اريك  تناك 

يتلابق انه ، هنأ  يلإ  ليخي  هلمعتسأ ، ةرم  لك  يفو   ـ
؟ كلذك سيلأ  بيرغ ، رمأل  هنإ  .يل  مستبي 

؛ هناصمق دحأب  تظفتحا  دقل  رس ، لباقم  رس  الك ،  ـ
امف هتاذ ، ساسحإلاب  كلثم  رعشأو  رخآل ، نيح  نم  هيدترأ 

.يتبحص يف  راهنلا  يضقي  هنأب  روعش  ينجلاخي  هسبلأ  نأ 
؟ انب روخف  هنأ  نيدقتعتوأ   ـ
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ةقشلا نامساقتت  امهل  لافطأ  ال  ناوابزع  ناتاتف   ـ
ةنجلا تناك  ول  نظأ  .امهرمع  نم  نيثالثو  فين  يف  اهسفن 
يقلي نأ  ام  ميحجلا ، ىلإ  يدؤت  ةقلزم  تناكل  ةدوجوم ،

.هيلإ انيهتنا  يذلا  ريصملا  ىريل  انه  هرظن 
يأ ىلإ  نيفرعت  تنأو ال  اريك ، يبأ ، ىلإ  ةقاتشم  انأ   ـ

.كلذك يمأ  ىلإو  دح ،
؟ ناج ثيدحلا ، عوضوم  يرّيغت  نأ  نيدوت  له   ـ

؟ ايبويثأ ىلإ  ةيناث  نيعجرتس  له   ـ
عوبسألا هلعفأس  ام  ملعأ  ال  ينإ  ىتح  ملعأ ، ال   ـ

، ةعرس ىصقأب  ًالمع  دجأل  يرمأ  ربدتأ  نأ  يغبني  .مداقلا 
.ينيليعت نأ  بيرق  امع  كيلع  بجوتيس  الإو 

نأ ًاريثك  دوأ  يننكل  ًاينانأ ، ودبي  دق  كل  هلوقأس  ام   ـ
ناك ىرج  ام  نكل  انيدلاو ، ىلإ  ناتقاتشم  نحن  .يعم  يقبت 
نحن امأ  نادحتم ؛ امهنأ  دقتعأ  نأ  ديرأ  مث  نوناقلل ، ًاقفو 

ةجردلا هذه  ىلإ  ةديعب  ِتنك  نئلو  ةايحلا ، ديق  ىلع  اننإف 
.عئاضلا تقولا  ليبق  نم  هنإف 

موريج نيقتلتس  ًالجآ  وأ  ًالجاع  كنكل  ناج ، اي  ملعأ ،  ـ
يتأتو ًالافطأ ، نيقزرتسو  ةرملا ، هذه  بيطلا  موريج  رخآ ،
يتأتسو اهتمهم ، نم  اهتدوع  بقع  مهترايزل  اريك  ةلاخلا 
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، يتخأ تنأ  مث  .مهيلع  اهصقتل  ةليمجلا  تاياكحلا  نم  ديدعلاب 
ترفاس ول  يننأ  كدعأو  .كيف  ركفأ  ةديعب ، تنك  ول  ىتحو 

تاهافتلا لدابتل  سيل  ةريثك ، ًانايحأ  كب  لصتأس  ًاددجم ،
.بسحو

قحلا يل  نكي  مل  انأ  ثيدحلا ، لّدبنل  قح ، ىلع  تنأ   ـ
يوطنت ةايح  تنأ  ثيح  يشيعت  نأ  ديرأ  .مالكلا  اذه  لوق  يف 

نيتيتامغرب نكنل  ًانسح ، .ةداعسلا  نم  ردق  ربكأ  ىلع 
يدوعت ىتح  كمزلي  يذلا  ام  .ةيسفنلا  انتالاح  ًابناج  عضنلو 

؟ وموأ يداو  ىلإ 
روجأ عفد  يل  حيتي  ام  يأ  تادعمو ، لمع  قيرف   ـ

ىلع لوقن  نأ  ىرحألاو  تادعملا ، ىلع  لوصحلاو  قيرفلا ،
! ةميقلا ديهز  ءيش 

؟ لاملا نم  مك   ـ
.ىربكلا يتخأ  اي  يلزنملا ، ريفوتلل  كتطخ  نم  رثكأ   ـ

؟ صاخلا عاطقلا  نم  ينومتت  نأ  نيلواحت  اذامل ال   ـ
تاسدع مامأ  نورهظي  ام  ًاردان  راثآلا  ءاملع  نأل   ـ

قيحاسمل ةيراجت  تامالعب  ديشت  يتلا  مهناصمقب  نويزفلتلا 
نم فرصم  يأل  وأ  ةيزاغلا  تابورشمللو  ليسغلا ،

ال يكل  مهددع ، لقي  ملعلا  راصنأ  نإف  اذهلو  .فراصملا 
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ةلواحم نكمي  ةركف ، يهو  ةظحالم ، .نومودعم  مهنإ  لوقن 
اطاطبلا نم  سيكب  قابسلا  نم  عون  .يلار  قابس  ميظنت 

ةمظع شبن  يف  حلفُي  يذلا  لوألاو  جلام .»  » دي لك  يفو 
.بالكلل ةلجم  يف  ًايونس  ًاكارتشإ  حبري 

نم سيل  ذإ  ةرخاس ، ةدام  ىلإ  ءيش   لك  يلوحت  ال   ـ
نأ امف  قهرم ، لمع  هنإ  .كل  هلوقأ  ام  ءيش  يف  ةهالبلا 
ريغ  » ًامئاد لوألا  باوجلا  يتأي  ىتح  ةركفب ، ءرملا  يلدي 
له تاسسؤملا ، ضعب  ىلع  كلامعأ  ِتضرع  ول  نكمم »!

؟ كلذ نع  نيفرعت  اذام  امبر ؟ صرفلا  كل  ىنستت 
نوكيس نم  .ناج  يلامعأ ، نم  نورخسي  مهعيمج   ـ

؟ يلع وروأ  لقأب  ةنهارملل  ًادعتسم 
تيضمأ دقل  .كسفنب  ةيفاك  ةقث  نيقثت  كنأ ال  دقتعأ   ـ

تاحفص تررحو  تابيقنتلا ، ضرأ  ىلع  ماوعأ  ةثالث 
تنك ولو  كتحورطأ ، تأرق  انأو  .ريراقتلا  نم  تاحفصو 

.ةمداقلا كتثعب  لاحلا  يف  تلّومل  لاحلا  ةروسيم 
نأ ريغ  .ناج  كنم  فطلل  هنإو  يتخأ ! تنأ  كنكل   ـ
ملحأ ينتلعج  دقف  كلذ ، عم  كركشأ  .حيجرتلا  ةليلق  كتيضرف 

.ةيناث نيثالث  لالخ 
نم راهنلا ، ةليط  كتقو  يدّدبت  نأ  نم  ًاضوع   ـ
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يف يتلا  تامظنملا  تنرتنإلا  ىلع  يصحت  نأ  نسحتسملا 
.نيلمعت امب  ابوروأ ، يف  امك  اسنرف  يف  متهت ، نأ  اهعسو 

! يتقو ددبأ  انأ ال   ـ
مايألا هذه  فحتملا  يف  يروفيإ  عم  نيلعفت  تنك  اذام   ـ

؟ ةريخألا
علوأ دقل  كلذك ؟ سيلأ  راوطألا ، بيرغ  ناسنإ  هنإ   ـ

.يلوضف ةراثإ  يف  حجن  هنأب  فرتعأ  نأ  يلعو  يتدالقب 
وه كلذ ، عم  .ىودج  نود  نكلو  اهل ، خيرات  ديدحت  انلواح 
هنأ هل  تبثي  ءيش  الو  ًادج ، ةميدق  ةاصحلا  هذه  نأ  عنتقم 

.لالض ىلع  وأ  قح  ىلع 
؟ هتزيرغ  ـ

.يفكي اذه ال  هل ، هنكأ  يذلا  مارتحالا  لك  عم   ـ
قيدص يلو  ةيافك ، ةديرف  ةادألا  هذه  نأ  حيحص   ـ

هنم بلطأ  نأ  نيديرت  له  ةميركلا ، راجحألا  يف  صصختم 
؟ اهيلع ةرظن  ءاقلإ 

.ًارجحتم ًابشخ  ىتح  الو  ًارجح ، تسيل  اهنإ   ـ
؟ يه ام  ًاذإ ،  ـ
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.ًامامت هلهجن  ام  اذه   ـ
.اهينيرأ ةجاتهم : روفلا  ىلع  ناج  تبلط 

.اهتخأل هتمدقو  دقعلا  اريك  تعزن 
ةرشبك بّنذم  نم  ًاسلم  ًاريغص  ًاءزج  ناك  ول  اذامو   ـ

؟ ريغص لفط 
نكل لاجملا ، اذه  يف  ةريبخ  ينإ  لوقلا  ينزجعي   ـ

.ءاضفلا نم  انلصي  ام  لك  فاشتكا  نع  نوديعب  اننأ  روصتأ 
هذه راثآ : ةلماعك  اهلعف  دودر  تداعتسا  دقو  اريك  تباجأ 
ىلع اهنم  طقسي  هنأ  ام  ناكم  يف  تأرق  ينَأ  ركذأ  .ةيضرف 

.ةنسلا يف  ًافلأ  نيسمخلا  براقي  ام  ضرألا 
.ًايصاصتخإ يلأسإ   ـ

؟ عون يأ  نم  ًايصاصتخإ   ـ
هذهب ىنعي  صخش  لب  ءاهلب ، اي  ةيوازلا ، باصق   ـ

.انأ فرعأ ، ال  ةيكلف ، ءايزيف  ملاع  وأ  يكلف  رومألا ،
يتركفم نع  ثحبلل  بهذأس  ناج ، يتزيزع  ًاعبط ،  ـ

نم لءاستأ  ينإو  نويكلف .» ءاقدصأ   » ةحفص يف  رظنلاو 
! ًالوأ هب  لاصتالا  عيطتسأ  مهنم 
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درت مل  اهنإف  لادجلا ، يدافت  ىلع  ةممصم  ناج  تناك  امل 
ريغصلا بتكملا  وحن  تهجوت  لب  .اهتخأ  مالك  صراوق  ىلع 

.بوساحلا ىلع  تسلجو  اهتقش  لخدم  دنع 
؟ نيلعفت اذام  اريك : اهتلأس   ـ

الأ كيلعو  ءاسملا ، اذه  ذنم  أدبأ  كل ! لمعأ  ينإ   ـ
هذه ىلإ  ةرمسم  نيلظتس  ناكملا ، اذه  نم  ًادغ  يكرحتت 

عيمجب ةمئاق  دجأ  نأ  ديرأ  يتدوع ، ىدلو  .ةشاشلا 
ملعو راثآلا ، ملع  يف  ثاحبألا  ءارجإ  معدت  يتلا  تاسسؤملا 
يتلا تاسسؤملا  اهيف  امب  ضرألا ، تاقبط  ملعو  ةثاحإلا 

! رمأل هنإ  مادتسملا ، ايقيرفإ  ريوطتل  ىعست 
*   *   *
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خيروز

قباطلا يف  ًالوغشم  لازي  ال  ناك  ريغ  ال  دحاو  بتكم 
قينأ لجر  .يرسيوسلا  ينطولا  دامتعالا  ىنبم  نم  ريخألا 
.هبايغ يف  هملست  مت  يذلا  ينورتكلإلا  ديربلا  ةءارق  لمكأ 

هل عدي  ملو  وناليم ، نم  هتاذ  حابصلا  يف  لصو  دق  ناك 
تاعامتجالا تلاوتف  .قالطإلا  ىلع  ةحار  ةرتف  هراهن 

ىلإ دوعي  نأ  هرودقمب  هتعاس ، علطتسإ  .تافلملا  ةءارقو 
.ةرهسلا ةياهن  منتغيو  رخأتلا ، ىلإ  رطضي  مل  اذإ  هلزنم ،

فتاهلا رارزأ  نم  رز  ىلع  طغض  هئكتم ، روحم  رادأ 
.ءادنلا يبلي  نأ  هقئاس  رظتناو 

سمخ لالخ  ةيانبلا  لفسأ  يف  نوكأس  ةرايسلا ، ئيه   ـ
.قئاقد

اذإو هلمع ، ةلواط  بتر  هقنع ، ةطبر  ةدقع  ىلع  دش  مث 
نأ هل  دكؤي  ةنولم  ةروص  هبوساح  ةشاش  ىلع  ظحالي  هب 

لوانتو .ًالاح  اهاغلأو  اهأرقف  .اهيلإ  هابتنإلا  هتاف  ةركذم 
، هحفصت يلخادلا ، هترتس  بيج  نم  دوسأ  ًاريغص  ًارتفد 

ةعامس عفرو  هنع  ثحب  يذلا  مقرلا  أرقيل  هتراظن  ىّوس 
.هفتاه
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ملع ىلع  انيلإ  ةفاضإلاب  نم  كتلاسر ، وتلل  تأرق   ـ
؟ ربخلاب

.يديس تنأو ، كرويوين  سيراب ،  ـ
؟ ءاقللا اذه  مت  ىتمو   ـ

.ةحرابلا لبق   ـ
ةسردم ةحاس  يف  ةعاس  فصن  لالخ  ينقال   ـ

.كينكتيلوبلا
«. اربوألا  » ىلإ لخدأ  انأف  يلع ، ًابعص  نوكي  دق   ـ

؟ ءاسملا اذه  اهليثمتب ، نوموقي  يتلا  ةيحرسملا  ام   ـ
«. يالفرتاب مادم  ، » ينيشتوب  ـ

.ليلق امع  ءاقللا  ىلإ  راظتنإلا ، اهيلع  ًانسح ،  ـ
هوتل هاطعأ  يذلا  رمألا  ءاغلإل  ًاددجم  هقئاس  لجرلا  ىدان 

امم رثكأ  لمعلا  نم  هيدل  ناك  ًاريخأ  .ةليللا  ةيقب  هافعأو 
ىودج الو  .رخأتم  تقو  ىتح  هبتكم  يف  ىقبيس  وهف  دقتعا ،

يف حجرألا  ىلع  مانيس  هنأل  هلزنم ، يف  ًادغ  هنع  ثحبلا  نم 
ىحنو ةذفانلا  وحن  هجوت  لاصتالا ، ءاهتنا  روفو  .ةنيدملا 
امدنع .لفسألا  يف  عراشلا  ىلع  ةرظن  يقليل  راتسلا  حئافص 
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«، سالب داراب   » ربعتو فقوملا  نم  جرخت  هترايس  ىأر 
دعب جرخو  بجشملا  نم  هفطعم  لوانت  هتبقارم ، زكرم  رداغ 

.حاتفملاب بابلا  قالغإ 
ةرداغمب حمسي  دحاو  دعصم  ةرخأتملا ، ةعاسلا  هذه  يف 

يذلا جالزملا  رّرحو  سراحلا  هيلع  ملس  ةعاقلا ، يف  .ةيانبلا 
.يزكرملا يناوطسألا  لكشلا  اذ  بابلا  لفقي 

ةفيثكلا عومجلا  نيب  هل  ًاقيرط  هجورخ  روف  لجرلا ، قش 
فونهاب  » ىلإ هجوت  .ةيسيئرلا  خيروز  ةحاس  حاتجت  يتلا 

نم ةرام  تناك  ةيئابرهك  ةلفاح  لوأ  ًاقلستم  سارتس »
يف هناكم ، نع  ىلخت  هنكل  ةبرعلا ، ةرخؤم  يف  سلج  .كلانه 

.ًادعقم اهل  دجت  مل  زوجع  ةأرمال  ةيلاتلا ، ةطحملا 
ىربكلا ةيراجتلا  ةكبشلا  ةيئابرهكلا  ةلفاحلا  ترداغ  نيح 

ريرص عمُس  رهنلا ، قوف  مئاقلا  رسجلا  روبعل  تبعشتو 
غلب نأ  امو  .لسالسلا  دادتما  ىلع  ةقلزنملا  رايتلا  تاطقال 

قفطو ةبرعلا  ةبرس  نم  لزن  ىتح  ةلباقملا ، ةفضلا  لجرلا 
.يكلسلا راطقلا  ةطحم  هاجتا  يف  يشمي 

ذإ يهو  ٍهاز ، رمحأ  نول  تاذ  ةبيرغ  ةلآ  نابيلوبلا » »
قلستت ريغص ، ىنبم  ةهجاو  طسو  يف  رحسلا  لثمك  عفترت 
راجشأ قاروأ  زاتجتو  ىقترملا ، بعص  ردحنم  دادتما  ىلع 
لجرلا فقوتي  مل  .ةيبارلا  يلاعأ  قوف  ةيناث  رهظتل  ءانتسكلا 
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كينكتيلوبلا ةسردم  ةفرش  هضرعت  يذلا  دهشملا  دنع  ًاقالطإ 
ةمظتنم ىطخب  ريبكلا  طالبلا  ربع  لب  ةنيدملا ؛ ىلع  ةلطملا 
يدؤملا جردلا  طبهو  مولعلا ،» دهعم   » ةبق لوح  راد  ًامود ،

كلذ يف  هراظتنا  يف  هدعوم  ناك  .ةدمعألا  فوفص  ىلإ 
.نيحلا

مل اذه  نكل  ررضلل ، كترهس  تضّرع  يننأل  فسآ   ـ
.دغلا رظتنيل  نكي 

.يديس كمهفأ ، هثدحم : باجأ 
انأو ميمعلا ، عفنلاب  يلع  دوعيس  ءاوهلاف  ِشمنل   ـ

سيراب تغلبت  اذامل  .يبتكم  يف  ًاسيبح  هرسأب  راهنلا  تيضق 
؟ نحن غلبتن  نأ  لبق 

.يروفيإ اهب  لصتا  دقل   ـ
؟ ًاقح ءاقل  دقع  لهو   ـ

يف مت  ءاقللا  نأ  حّضو  هسأر ، نم  ةءاميإب  لجرلا  قفاو 
.لفيإ جرب  نم  لوألا  قباطلا 
؟ ةروص كيدل  له   ـ

؟ ءادغلا نع  ًاهودشم : لجرلا  لأس 
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.ةادألا نع  امنإو  ًاعبط ، ال   ـ
يتلا ةعطقلاو  اهنم ، يأ  ىلع  يروفيإ  انعلطي  مل   ـ
نكمتن نأ  لبق  سولجنأ  سول  ربتخم  ترداغ  دق  تناك  انينعت 

.لخدتلا نم 
يتلا كلت  عون  نم  يه  ةادألا  هذه  نأ  يروفيإ  دقتعيوأ   ـ

؟ تاذلاب اهكلمن 
، اهنم ةدع  جذامن  دوجو  نم  نيقي  ىلع  ناك  املاطل   ـ

دقتعي يذلا  ديحولا  صخشلا  وه  يديس ، ملعت ، امك  نكلو 
.كلذ

توصب كلذ  لوقل  ةحاقولا  هيدل  يذلا  ديحولا  وأ   ـ
.صاخ هجوب  ثيبخو  يكذ  هنكل  ميدق ، هوتعم  يروفيإ  لاع ،

يك ةليح  انيلع  بعلي  نأ  وأ  ةوزن  رثأ  بقعتي  نأ  هناكمإب 
.انم رخسي 

؟ كلذ يف  هتحلصم  امو   ـ
عبط وذ  هنإ  ...ديعب  نمز  ذنم  هبقرتي  رأثلاب  ذخألا   ـ

.هيرك
؟ سكاعملا ضارتفالا  يفو   ـ

.ريبادتلا ضعب  ذاختا  نع  ىنغ  ال  لاحلا ، هذه  يف   ـ
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.نمثلا ناك  ًايأ  ةادألا  هذه  درتسن  نأ  انيلع 
ىلإ اهداعأ  دق  يروفيإ  نأ  ودبي  سيراب ، بسحب   ـ

.اهتبحاص
؟ ةأرملا كلت  يه  نم  ملعت  له   ـ

.ًائيش انل  فشكي  نأ  أشي  مل  دعب ، سيل  ال ،  ـ
تبثي اذه  نأ  الإ  هروصتأ ، تنك  امم  ًاهلب  ّدشأل  هنإ   ـ
ةعضب لالخ  هنأ ، ىرتس  .دجلاب  ىلحتي  هنأ  ىرحألاب  يل 
.دحاو تقو  يف  انلك  اهتيوه ، فشكن  يكل  هرمأ  ربدتيس  مايأ ،

؟ كلذ يف  ركفت  اذامل   ـ
ىلإ انرطضي  وحنلا ، اذه  ىلعو  هذه  هتلعفب  هنأل ،  ـ
ًاتقو كيلع  تعيض  اذكه  .انلمش  عمج  ىلإو  ةيلخلا  ظاقيإ 

اهددحأس يتلا  ةياهنلاب  انأ  متهأسو  كتلفح ، ىلإ  دع  ًاليوط ،
.ةجعزملا ةيضقلا  هذهل 

يل لق  ةعاس ، فصن  دعب  الإ  يناثلا  لصفلا  أدبي  ال   ـ
؟ لعفت نأ  يونت  اذام 

حابصلا تاعاس  عم  هيقتلأل  ءاسملا  اذه  ذنم  قلطنأس   ـ
.هدئاكمل دح  عضوب  هعانقإل  ىلوألا ،
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رمي الأ  ىشخي  ليللا ؟ بلق  يف  دودحلا  ربعتس  لهو   ـ
.راظنألا تفلي  نأ  ريغ  نم  كلقنت 

لمعلا رشابي  هعدأ  نل  .انيلع  قبسلا  ضعب  يروفيأل   ـ
.باوصلا ىلإ  هدرأ  نأ  يغبني  .هاوه  ىلع 

؟ تاعاس عبس  لاوط  ةرايسلا  دوقت  نأ  كناكمإبأ   ـ
ىلع هدي  ررمي  وهو  حجرألا ، ىلع  ال ، لجرلا : باجأ 

.بعتملا ههجو 
ينعد انه ، نم  نيعراش  دعب  ىلع  ةنوكرم  يترايس   ـ

.ةدايقلا ىلع  بوانتنس  كقفارأ ،
يسامولبد رفس  زاوج  كنم ، مركل  هنإ  كركشأ ،  ـ

نوكيس ًايناثو  .دودحلا  ىلع  هابتنالا  ةراثإ  رطخل  كضرعي 
ىلع تقفاو  ول  لباقملابو ، .لئاط  نود  رانلاب  بعللا  ةباثمب 

.ًانيمث ًاتقو  بسكأ  نأ  يل  تحتأل  ةرايسلا ، حيتافم  يميلست 
.ةرهسلا لالخ  يقئاس  تفرص  انأ 

لعفلاب نكت  مل  ةيضايرلا  هيبوكلا »  » هليمز ةرايس  نإ 
دعقملا دعبأ  دوقملا ، ءارو  نيتسلرك  كروي  سلج  .ًادج  ةديعب 

.لاعشإلا حاتفم  رادأو  هيقاس  لوط  بسحب  هعضو  فيكيل 
حتف ىلإ  هثدحم  هاعد  بابلا ، ىلع  ًاينحنم  ناك  اميفو 
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.تازافقلا ةبلع 
ضعب دجتس  كيلع ، بعتلا  ةأطو  تدتشا  لاح  يف   ـ

ةسداسلا يف  يهو  يتنبا ، صخت  اهنإ  .ةجمدملا  صارقألا 
ظقوت اهيلإ  عمتستس  يتلا  ىقيسوملا  نأب  كدعأو  ةرشع ،

.هربق نم  تيملا 
عراش يف  جلو  قئاقد ، رشعو  ةعساتلا  ةعاسلا  يف 

.لامشلا بوص  ًاهجتم  ةعماجلا ،
نأ نيتسلرك  كروي  ىلعو  ًاكلاس ، دارتسوتوألا  ناك 
يك رسيألا  لترلا  ذختيل  يسيئرلا  قيرطلا  نع  فرحني 

لضفف وه  امأ  سوهلم ،»  » ىلإ هجوتملا  طخلا  ىلإ  لوحتي 
.لامشلا هاجتاب  قيرطلا  عباتي  نأ 

دودح ربع  ول  ام  يف  لوطأ ، ًاتقو  رفسلا  قرغتسي  فوس 
نم اسنرف  ىلإ  لوخدلا  هعسو  يف  نيتسلرك  نكل  ايناملأ ،
نع ًائيش  سيراب  ملعت  نل  اذكهو  .هقاروأ  ميدقت  نود 

.ةرايزلا
مث هورسلراك ، ةيحاض  ىلإ  ليللا ، فصتنم  يف  لصو ،
نكت نئلو  .نداب  نداب  جرخم  كلس  ةعاس  فصن  دعب 

نيثالثو ةيناثلا  ةعاسلا  يف  غلبي  فوسف  ةقيقد ، هتاباسح 
يول ناس  ةريزج  ىلإ  لصيو  ليفنويت  ىلإ  ًاحابص  ةقيقد 
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.ةسداسلا ةعاسلا  يلاوح 
ندنديو جرعتملا ، قيرطلا  نائيضي  ناحابصملا  ناك 

نم ةثعبنم  ةدشانم  ىندأل  ًابيجتسم  ةببحم ، ةريتوب  كرحملا 
ةرايسلا تفرحنا  ةقيقد  نيعبرألاو  ةدحاولا  يف  .عّرسملا 
نيتسلرك داعأ  .نيميلا  وحن  ةئجافمو  ةعيرس  ةفارحنا 

لام .ًالماك  جاجزلا  حتفو  ًاعرسم  ةرايسلا  ىلع  ةرطيسلا 
، هليمز ةنبإ  صارقأ  ًاسملتم  ثحبو  تازافقلا  ةبلع  حتفيل 

هغولب ىتح  ًاظقيتم  هلعجت  نأ  اهنأش  نم  يتلا  صارقألا  كلت 
نأل ىلوألا ، ةعوطقملا  عامسب  طق  ذذلتي  مل  .دوشنملا  ناكملا 

ةعراق نم  يلفسلا  بناجلا  عسل  نميألا  يمامألا  راطإلا 
ةرايسلا تقلزناف  ةرفح ، يف  صوغي  نأ  لبق  قيرطلا 

بعل لبلب  اهنأك  اهسفن  ىلع  ترادو  فلخلا  نم  هيبوكلا » »
ةرخص قوف  تبثو  ةظحل ، دعب  مث  .ةعراستم  تارود 
صقانت عفد  .ةرمعم  ةربونص  ىلع  ةمطحتم  اهيرج  تمتخو 
ةعاسلا يف  رتموليك  ىلإ 0  نم 75  ًافينع  ًاصقانت  ةعرسلا ،

تحت ةمجمجلا  مدصف  نيتسلرك  غامد  ةيناث ، نم  لقأ  لالخو 
لخاد يف  هبلق ، ضرعتو  .نانطأ  ةثالث  يزاوت  ةعفد  ريثأت 

هنييارش لاحلل  تقزمتو  هنيع ، ريصملل  يردصلا  هصفق 
.هتدروأو

ظحال يذلا  رطخلاب  تارايسلا  يقئاس  دحأ  رذنأ 
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.ًاحابص ةسماخلا  دنع  ةمطحملا ، ةرايسلا  لكيه  هيحابصمب 
ةكرب يف  ةجرضم  نيتسلرك  ةثج  ىلع  كردلا  لاجر  رثعو 

يأر راظتنا  ىلإ  ةجاحلاب  كردلا  دئاق  رعشي  ملو  .مدلا  نم 
بوحشلا كرتي  مل  ذإ  قئاسلا ، ةافو  نلعيل  يعرشلا  بيبطلا 

.كشلل لاجم  يأ  ةدوربلاو 
نع رداص  نايب  نلعأ  ًاحابص ، ةرشاعلا  ةعاسلا  يفو 
ريدم يرسيوس ، يسامولبيد  ةافو  ةيسنرفلا  ةفاحصلا  ةلاكو 
طسو يف  ريس  ثداح  ةيحض  يرسيوسلا ، ينطولا  دامتعالا 

يأ نع  ليلاحتلا  فشكت  مل  .اسنرف  قرش  قرط  ىلع  ليللا 
حجرألا ىلع  ةاسأملا  بابسأ  تيزعو  همد  يف  لوحكلل  رثأ 
ةمئادلا ءابنألا  زكارم  تلقنو  .ةدايقلا  ءانثأ  ساعنلا  ىلإ 

ىلع رهظلا  ةبارق  هب  يروفيإ  ملعو  .ةبضتقم  ةروصب  ربخلا 
جاه دقو  ضفر ، .ءادغلل  دعتسي  ناك  امنيب  هبوساح ، ةشاش 

هتظفحم يف  هجاردأ  ىوتحم  لقنو  هئادغ ، لوانت  روعسملاك ،
كلذك حرابو  .ًاحوتفم  هباب  كرت  نع  ًايهاس  هبتكم  رداغو 
ءرملا ناك  يتلا  فتاهلا  فرغ  ىدحإ  ىلإ  ًاهجوتم  فحتملا 

.نيسلا رهنل  ىنميلا  ةفضلا  ىلع  اهاري  لازي  ال 
ناك اذإ  اهنم ، بلطو  اريكب  ةرشابم  لصتإ  كلانه ، نم 

.ةعاسلا ايقتلي  نأ  ًانكمم ،
.يروفيإ بيرغ ، كتوص   ـ
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.يلع ًادج  ًازيزع  ًاقيدص  وتلل  تدقف  دقل   ـ
؟ انأ يب  كلذ  ةقالع  ام  نكلو  فسألا ، لك  ةفسآ  انأ   ـ

يف رفسلا  ديرأ  .قالطإلا  ىلع  ةقالع  نم  ام  كل  دكؤأ   ـ
مل ةلئاز ، ةايحلا  نأ  مك  ينركذي  قيدصلا  اذه  تومف  ةزاجإ ،
يب لوؤيس  .ةريخألا  مايألا  هذه  فحتملا  يف  نفعتلا  لمتحأ 

ناوآلا ناح  دقل  .مهتاعومجم  نم  ًاءزج  ريصأ  نأ  ىلإ  رمألا 
اهب ملحأ  يتلا  ةريغصلا  ةلحرلا  هذهب  موقأ  نأل  يلإ  ةبسنلاب 

.ةليوط نينس  ذنم 
؟ بهذت نيأ  ىلإو   ـ

لوح رومألا  هذه  لك  طبضلاب  انشقان  ول  كيأر  ام   ـ
عراش انيليجنأ ،»  » يف ذيذلو ؟ نخاس  الوكوش  سأك 

؟ كلانه يتاقالم  نيعيطتست  ىتم  يلوفير ،
تبرض ثيح  سيروم  قدنف  ىلإ  اهقيرط  يف  اريك  تناك 
اهتعاس ىلإ  ترظن  .رخأتم  ءادغ  ىلع  سكامل  ًادعوم 

.ةعاس عبر  لالخ  هب  قحلتس  اهنأ  ذاتسألل  تدكأو 
تناك ةركف  ذيفنتل  ةحارتسا  ةرتف  منتغت  تناكف  ناج  امأ 

عم ةوهق  ناجنف  ةحرابلا ، ةيشع  تبرش ، ذم  اهلاب ، لغشت 
: كاذ ذم  اهل  لوقت  ةلفط ، يهو  اريك ، تناكو  .يروفيإ 

اهتخأ تناكو  زونك » ةبّقنم  دعب  ام  يف  حبصأ  فوس  »
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هعنصت نأ  ديرت  ام  ماودلا  ىلع  ملعت  اهل ، ًافالخ  ةريغصلا ،
يتلا ةفاسملا  قيطت  ال  ناج  تناك  ول  ىتحو  .ةايحلا  يف 
اهعسو يف  ام  لعفتس  اهنأ  الإ  اريك ، ةنهم  اهضرفت 

.ايبويثأ ىلإ  ةدوعلا  ىلع  اهتدعاسمل 
أموأ .ةعاقلا  ةرخؤم  يف  ةلواط  ىلإ  ًاسلاج  يروفيإ  ناك 

.هب تقحتلاف  هديب  اريك  ىلإ 
اهنإ .ءانتسكلاب  ىولح  يتعطق  بلطب  يسفنل  ُتنذأ   ـ

.ءانتسكلا نيبحت  كنأ  لمآو  انه ، ةزاتمم 
نم كانهو  دعب  َّدغتأ  مل  يننكل  اريك ، تباجأ  معن ،  ـ

.ينرظتني
.هنظ باخ  دلو  هنأك  هيتفش  يروفيإ  طم 

قوذتأ ينلعجت  يك  انه  كاقلأ  نأ  ينم  بلطت  مل  تنأ   ـ
؟ ىولحلا

.يرفس لبق  كارأ  نأ  بغرأ  تنك  ةقيقحلا ، يف  ال ،  ـ
؟ عرستلا اذه  لك  اذامل   ـ

؟ كلذك سيلأ  هنع ، كتثدح  دقو  قيدصلا ، كلذ  توم   ـ
؟ ..لصح فيك   ـ
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أوسألاو ةدايقلا ، ءانثأ  سعن  هنإ  لاقي  .ةرايس  ثداح   ـ
.يترايزل هقيرط  يف  ناك  هنأب  ساسحإلا  يندوار  هنأ 

؟ كغلبي نأ  ريغ  نم   ـ
ّدعُي نأ  ءرملا  دوي  امدنع  ًالامجإ  ةداعلا  يه  كلت   ـ

.هقيدصل ةأجافم 
؟ ةجردلا هذه  ىلإ  نيبرقم  امتنك  له   ـ

ناك هنأل  ًاريثك ، هبحأ  نكأ  مل  ينأ  الإ  هردقأ ، تنك   ـ
ًايردزم نايحألا  ضعب  يفو  هسفنب ، دادتعالا  ديدش  ًاصخش 

.ًاضيأ
قلعتي رمألا  نإ  يل  تلق  .يروفيإ  مهفأ ، تسل   ـ

.قيدصب
وأ ناك  ًاقيدص  ناسنإ ، يأ  ةافول  ًاموي  طبتغأ  مل  انأ   ـ
نمل هنإ  هذه ؟ انمايأ  يف  كلذب  مسقي  نأ  هنكمي  نم  ًاودع ،

.هئاقدصأ ىلإ  مهدحأ  فرعتي  نأ  ةايحلا  يف  رومألا  بعصأ 
ينم ديرت  ذام  اهتعاس : ىلإ  رظنت  يهو  اريك  تلأس 

؟ طبضلاب
نأ ًاقح  يغبني  كءادغ ، لقألا  ىلع  يرّخأ  وأ  يغلإ   ـ

! كملكأ

187



؟ ةياهنلا يف  ينثدحت  ّمع  نكلو   ـ
لتق يذلا  لجرلا  اذه  نأ  ركفأ  نأ  يف  قحلا  لك  يدل   ـ
نأ كناكمإب  كتدالق ، لجأ  نم  يلإ  هقيرط  يف  ناك  ةليللا  هذه 
نأ يف  ةيرحلا  ءلم  كلو  .كل  هلوقأس  ام  لك  نايسن  يراتخت 

هتايح فرخزيو  للملا  يناعي  هوتعم  زوجع  ينأ  يركفت 
يننأب نآلا  كل  حوبأ  نأ  يلع  نكلو  ةبيرغ ، ريطاسأ  كْبحب 

.كتدالق نأش  يف  ءيش  لك  كل  تلق  ام 
؟ يل هلقت  مل  يذلا  ام   ـ

نم نيتعئار  نيتعطق  ةلواطلا  ىلع  ةمداخلا  تعضو 
.اميركلا نم  ةقيقد  طويخب  ءاخس  يف  نيتنادزم  ىولحلا 

.هثيدح لصاوي  نأ  لبق  دعتبت  نأ  يروفيإ  رظتنإ 
.رخآ كانه   ـ

؟ اذام رخآ   ـ
ةلكاش ىلع  لقصلاو  بيذشتلا  ةلماك  ىرخأ  ةعطق   ـ

يأ حمسي  مل  ًاليلق ، زيامتي  اهلكش  ناكول  ىتحو  .كتعطق 
.ىرخألا يه  اهل ، خيرات  ديدحت  نم  ليلحت  يأ  صحف ،

؟ اهتيأر له   ـ
.ًادج ديعب  نمز  لبق  يدي ، نيب  ىتح  اهب  تكسمأ  دقل   ـ
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.كلذ كل  دكؤأ  كنس ، لثم  يف  تنك 
؟ مأوتلا اذه  دجوي  نيأو   ـ

.ىولحلا يف  هتقعلم  سمغو  ًاباوج  يروفيإ  رحي  مل 
؟ ةيمهألا هذه  لك  رجحلا  اذه  يلوت  اذامل  اريك : تعبات 

لب رجحب ، رمألا  قلعتي  ال  كلذ ، كل  تلق  نأ  قبس   ـ
.انه ةلكشملا  تسيل  سأب ، .نداعم ال  جيزمب  حجرألا  ىلع 

؟ ومالوأ نكيت  ةروطسأ  نيفرعت  له 
.طق اهنع  نوثدحتي  سانلا  ُتعمس  ام  الك ،  ـ

ةصق لب  ةملكلل ، قيقدلا  ىنعملاب  ةروطسأ  تسيل  اهنإ   ـ
مهألاو .ميدقلا  دهعلا  يف  ةدراوو  سدقملا  باتكلا  نم  ةلتسم 

، هلوقت ام  ًامئاد  سيل  ةسدقملا  رافسألا  ىلإ  ةبسنلاب 
ربع سانلا  لبق  نم  ًابلاغ  ةهوشمو  ةيتاذ  اهتاليوأتف 
وه ةياغلل  عتمم  لكشب  مامتهالا  ريثي  ام  نإ  ال ، روصعلا ،

.ثدح يأ  ريثأت  تحتو  تبتك ، هلجأ  نم  يذلا  ببسلا  ةفرعم 
؟ ومالوأ نكيت  ددص  يفو   ـ

ليوط تقوب  اننامز  لبق  ملاعلا  نأ  ةباتكلا  هذه  انديفت   ـ
رثعي نأ  ناسنإ  لك  بجاو  نم  نأو  ةدع ، ءازجأ  ىلإ  ككفت 
يذلا ملاعلا  حبصي  نلو  .اهعمج  ديعيل  ةفلتخملا  عطقلا  ىلع 
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.ةمهملا هذه  زجنأ  اذإ  الإ  ًالماك  ناسنإلا  هيف  شيعي 
؟ يدقعو ةروطسألا  هذه  نيب  ةمئاقلا  ةقالعلا  ام   ـ

«. ملاع  » ةملكل هلّمحن  يذلا  ىنعملاب  قلعتي  ءيش  لك   ـ
اذه ءازجأ  دحأ  كتدالق  نوكت  نأ  ةظحل  يروصت  نكلو 

؟ ملاعلا
.ذاتسألاب اريك  تقدح 

دق ةليللا ، هذه  ءانثأ  ىفوتملا  قيدصلا  اذه  ناك   ـ
ةليسو نع  ثحبي  ناك  امك  ًائيش ، كل  فشكأ  الأب  ينرمأ 

.كتدالق سالتخال 
؟ ليتغأ هنأب  يحوت  له   ـ

هذه ءاليإ  ال  مأ  ِتررق  ءاوس  كيلإ ، لسوتأ  اريك ،  ـ
نم سيلف  .ديدش  هابتناب  اهيلع  يرهست  نأ  ةيمهأ ، ةادألا 

.كنم اهعازتنا  ىلإ  اوعسي  نأ  لاحملا 
؟ ءالؤه مه  نم   ـ

هلوق كشو  ىلع  انأ  ام  ىلع  يزكر  .كلذل  ةيمهأ  ال   ـ
.كل

، رجحلا اذه  .يروفيإ  هلوقت ، امم  ًائيش  مهفأ  يننكل ال   ـ
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ىندأ ىدبأ  دحأ  الو  نيماع ، ذنم  يتزوح  يف  ةدالقلا  هذه  وأ 
؟ ًاذإ نآلا  اذامل  .اهب  مامتها 

نهربأل ..ءايربك  ةئيطخ  قرخأ ، ًالمع  تبكترا  ينأل   ـ
.قح ىلع  يننأ  مهل 

؟ اذام ددص  يف  قح  ىلع   ـ
ةهباشم نوكت  داكت  ةعطق  ةمث  نأ  كل  تحب  دقل   ـ

دحأ أشي  مل  .ةديحولا  تسيل  اهنأب  عانتقا  ىلع  انأو  كتعطقل ،
زوجعلا ىلإ  ةبسنلاب  ناك  كتدالق  روهظو  ينقدصي  نأ  طق 

.قح ىلع  ينأ  تابثإل  ةعئار  ةبسانم  هنوكأ ، يذلا 
ةلكاش ىلع  ةدع  تاودأ  ةمث  نأ  ضرتفنلو  نكيل ،  ـ

اهقيدصت نكمي  ال  يتلا  كتروطسأ  نيبو  اهنيب  نأو  يتادأ ،
؟ كلذ كريضي  اذامف  ام ، ةقالع 

دقو ةباش ، تنأف  .يثحبت  نأ  كل  يررقت ، نأ  تنأ  ِكل   ـ
.يدجتل كمامأ  تقولا  عستي 

؟ يروفيإ اذام ، دجأ   ـ
؟ لماك ملاع  نوكي  نأ  ًالعف  نكمي  اذام  كيأر ، يف   ـ

؟ رح ملاع  وهأ  يردأ ، تسل   ـ
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عنمي امع  يثحبإ  .اريك  يتزيزع  زاتمم ، باوجل  هنإ   ـ
عيمج لصأ  وه  امع  يثحبإ  ةيرحلا ، غولب  نم  لاجرلا 

.مهفلا ىلإ  رمألا  كب  يهتنيس  امبر  اهدنع  بورحلا ،
ىلع ةيدقن  قاروأ  ةعضب  ًاكرات  زوجعلا ، ذاتسألا  ضهن 

.ةلواطلا
بجي .هفرعأ  ام  لك  كل  تلق  انأو  ءادغ ، كراظتنا  يف   ـ
تررس دقل  .ءاسملا  اذه  علقت  يترئاط  يتبيقح ، ئيهأ  نأ 

.نيضرتفت امم  رثكأ  بهاوملا  نم  نيكلمت  تنأ  .كتفرعمب 
ام ةداعسلا  تسيلأ  ًاريخأو ، .ًاديعسو  ًاليوط  ًارفس  كل  ىنمتأ 

فرعتلا ىلع  ًاقح  نيرداق  نوكن  نأ  ريغ  نم  انلك  هيلإ  ىعسن 
.اهيلإ

نم ةريخأ  ةءاميإ  هجوو  ةعاقلا  زوجعلا  ذاتسألا  رداغ 
.اريك ىلإ  هدي 

.يروفيإ هددس  يذلا  باسحلا  ةمداخلا  تضبق 
ةريصق ةملك  اريك  ىلإ  دمت  يهو  ةباشلا  ةأرملا  تلاق 

.كل اذه  نأ  نظأ  ةريغص : ةقتوب  تحت  تناك 
: قرولا ةعطق  تطسبو  اريك  تضفتنإ 

هذه يف  كقفارأ  نأ  تددو  .يضفرت  نل  كنأ  ملعأ  »
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نهربأ نأ  نامزلا  رم  ىلع  يتعاطتساب  نوكيسو  ةرماغملا ،
كقيدص .كبناج  ىلإ  ًامود  نوكأس  .قيدص  يننأ  كل 

«. يروفيإ صلخملا ،
هابتنا يأ  يلوفير ، عراش  نم  ةجراخ  يهو  اريك ، ِلوُت  مل 

، يرليوتلا ةقيدح  جايس  مامأ  ةنوكرملا  ةمخضلا  ةبرعلل 
ةجاردلا قئاسل  هبتنت  مل  امك  .ًامامت  ياشلا  نولاص  ةلابق 

اهنأل كلذو  هيتسدع ، لالخ  نم  اهفدهتسي  ناك  يذلا  ةيرانلا 
اهتروص يتلا  ريوصتلا  ةلآ  عمست  نأ  نع  ًادج  ةديعب  تناك 

ًارتم نيسمخ  دعب  ىلع  يروفيإ ، ناك  اميف  .تارمو  تارم 
قئاسلل لاق  .يسكاتلا  ةرخؤم  يف  ًاسلاج  مستبي  ناكملا  نم 

.هترايسب قلطني  نأ  هناكمإب 
*   *   *
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ندنل

انأ تنكو  .شلاو  ةنجل  ءاضعأ  ىلإ  انفلم  انلسرأ  انك 
ىلع يشخ  يذلا  رتلاو ، ناك  نيح  يف  فّلغملا ، تقصلأ 
نم هعزتنا  دق  ةريخألا ، ةظحللا  يف  ضفرأ  نأ  حجرالا 

.هسفنب ديربلا  يف  هعدوي  نأ  لضفي  هنأ  يل  دكؤي  وهو  يدي ،
لك باوجلا  رظتنن  انكو  انحيشرت ـ  ىلع  رايخلا  عقو  ول 

.رهش نوضغ  يف  ريبكلا  يهفشلا  انناحتما  ىرجل  موي ـ 
ديربلا قودنص  يف  فلغملا  هعاديإ  ذنم  رتلاو ، نكي  مل 

.هتذفان قرافي  ةيميداكألا ، لخدم  ةلابق 
؟ ديربلا يعاس  رثأ  كلذ ، عم  يفتقت ، نل   ـ

َمِلو ال؟ جازملا : يبصع  ينباجأ 
مامأ ملكتي  نأ  بجي  يذلا  انأ  ينأب  رتلاو ، كّركذُأ ،  ـ
لقألا ىلع  يل  كرتاو  ةجردلا  هذه  ىلإ  ًاينانأ  نكت  الف  .ألملا 

.يسفنلا قاهرإلا  نم  ةدافتسالا  قح 
! كلذ ىرأ  ول  ىنمتأ  ينإ  قهرم ؟ تنأ ؟  ـ

.دعابتت رتلاو  عم  تارهسلا  تذخأ  رمألا ، يضق  امل 
ينأب فرتعأو  يعيبطلا ، اهارجم  ىلإ  انم  لك  ةايح  تداعو 
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يف رصعلا  تاقوأ  يضقأ  تنك  .هتبحص  ىلإ  قوشلاب  ترعش 
ًالمآو يتقو ، ءلمل  لامعألا  ضعب  ىلع  ًافكاع  ةيميداكألا ،

ًارابتعا فوفصلا  نم  فصب  يلإ  اودهعي  نأب  اومركتي  نأ 
، للملا هللخت  موي  ةياهن  يف  تنكو  .مداقلا  يساردلا  ماعلا  نم 

ىلإ رتلاو  ُتررج  دق  لوطهلا ، نع  رطملا  هيف  فقوتي  ملو 
يئالمز دحأل  باتك  نع  شتفأ  تيضمو  .يسنرفلا  يحلا 

، تيصلا عئاذلا  هينمول  رايب  ناج  وه  نيعماللا ، نييسنرفلا 
عراشب ةقئاش  ةبتكم  يف  الإ  ًارفاوتم  باتكلا  اذه  ناك  امو 

«. تيرتس تويب  »
نأ ًادهاج  حلأ  ةيسنرفلا ، ةبتكملا  رتلاو  رداغ  امدنع 

عاونأ لضفأ  مدقت  هيأر ، يف  تناك ، ةعجلل ، ةناح  ىلإ  هجوتن 
ةلواط ىلإ  انسلجو  هعم ، لادجلا  لواحأ  مل  .ندنل  يف  راحملا 
رتلاو نكي  مل  نيتباذج ، نيتباش  نيتديس  نع  ةديعب  تسيل 

.مامتها يأ  امهريعي 
! نايردأ دحلا ، اذه  ىلإ  ًالذتبم  نكت  ال   ـ

؟ ًاوفع  ـ
يمدختسم نأ  ةجردل  رذح  تنأ  كارأ ؟ ينأ ال  دقتعتأ   ـ

.نآلا مهناهرب  اوماق  ةناحلا 
؟ اذام ىلع  مهناهر   ـ
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نيتديسلا نيتاه  عيرقتل  ضرعتت  نأ  لامتحا  ىلع   ـ
.نعرألا اهيأ  نيتباشلا ،

.رتلاو هنع ، ينملكت  امع  ةركف  ةيأ  يدل  تسيل   ـ
يف تعقو  نأ  قبس  له  قفانم ! كلذ ، ىلع  ةوالعو   ـ

؟ رتلاو بحلا ،
.حجرألا ىلع  ةميمح  ةلأسم  اهنإ   ـ

.نآلا كرود  رارسألا ، ضعبب  كل  تحب  دقل   ـ
رارسألاو ةقثلا ، ىلع  ةلدأ  نود  نم  ةقادصلا  ىنبُت  ال   ـ

ةباش ةأرماب  مرغم  يننأ  رتلاول  تفرتعا  تنك  ةرفاوتم ؛
يغارف روف  ديعب ، نمز  ذنم  كلذ  ثدح  .فيص  تاذ  اهتلزاغ 

.يتسارد نم 
؟ امكضعب نع  امكقرف  يذلا  ام   ـ

! يه  ـ
؟ اذامل  ـ

؟ كلذ يف  كينعي  يذلا  ام  رتلاو ، نكل ،  ـ
.لضفأ لكشب  كيلإ  فرعتلا  ىلع  ةبغر  ينودحت   ـ

يرورضلا نمو  ةليمج ، ةقادص  ءانب  كشو  ىلع  اننأ  فرتعأ 
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نع دبألا  ىلإ  ثدحتن  نل  .رومألا  نم  عونلا  اذهب  ّملأ  نأ 
نم تنأ  .دئاسلا  خانملا  نع  ىرحألاب  الو  ةيكلفلا  ءايزيفلا 
؟  كلذك سيلأ  وحنلا ، اذه  ىلع  ًايزيلكنإ  نوكأ  الأب  يلإ  لسوت 

؟ فرعت نأ  ديرت  اذام   ـ
.ةيادب اهمسإ   ـ
؟ اذام مث   ـ

؟ كتكرت اذامل   ـ
.بابشلا دهع  علطم  يف  انك  اننأ  روصتأ   ـ

مدقتتس كنأ  ىلع  نهارأ  نأ  يلع  ناك  هفات ! ءيش   ـ
.ًاضيأ نيزح  رذعب 

ىلع كانه ، نكت  مل  تنأو  كلذ ، نع  فرعت  اذام  نكل   ـ
؟ يملع دح 

؟ ةباشلا ةأرملا  كلت   ـ
.ليمج مسإ   ـ
.ةليمج ةاتف   ـ

؟ ًاذإ  ـ
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لواحتل نكت  مل  ةجهلب  هيلع  ُتددر  رتلاو ؟ اذام  ًاذإ ،  ـ
.يظيغ مظك 

امتكرت فيك  امتيقالت ، فيك  ءيش ! لك  عقاولا   ـ
؟ نيترتفلا نيتاه  لالخ  ىرج  اذامو  امكضعب 

ىلع تماقأ  دقو  .ةيسنرف  اهمأو  ًايزيلكنإ ، اهدلاو  ناك   ـ
ةدالو دنع  ناميقي  اهادلاو  ناك  ثيح  سيراب  يف  ماودلا 

ىلإ ًاعجار  اهدلاو  لفقو  امهنيب ، قالطلا  لح  مث  .ركبلا  اهتخأ 
لدابت جمانرب  ةصرف  ةمنتغم  هترايزل  تتأ  دق  تناكو  .ارتلكنإ 
ندنل ةيميداكأ  يف  ًايسارد  ًالصف  يضمت  اهلعج  يعماج 

ًايفاضإ بقارم  لمع  لوازأ  نيحلا  كلذ  يف  تنك  .ةيكلملا 
.يتحورطأ ليومتو  رهشلا  رخاوأ  يعضو  نّسحأل 

.كلذ ىلع  كئنهأ  ...ةبلاط ال  هعم  رجي  رظان   ـ
! ةصقلا درس  نع  فقوتأ  ًاذإ   ـ

! عبات ةصقلا ، هذه  قشعأ  انأ  حزمأ ، تنك  نكل ال ،  ـ
ضوخت تناك  ثيح  جّردملا  يف  ىلوألا  ةرملل  انلباقت   ـ

ةسلاج تناك  .نيرخآلا  ةبلطلا  تائم  رارغ  ىلع  ًاناحتما ،
ًايلوتم ًاباهذو ، ةئيج  هعرذأ  تنك  يذلا  ىشمملا  فارطأ  دنع 

.ةدعاسم ةركذم  طسبت  اهتدهاش  يب  اذإ  ةبقارملا ، ةمهم 
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؟ شغت تناك  له   ـ
ىلع بتك  ام  أرقأ  نأ  طق  تعطتسا  ام  يردأ ، تسل   ـ

.ةقرولا نم  ةعطقلا  هذه 
؟ اهنم اهرداصت  ملأ   ـ
! تقولا يدل  نكي  مل   ـ

؟ كلذ فيك   ـ
ريغ نمو  اهرصبب ، ينتقدحف  اهتأجاف ، يننأ  ينتأر   ـ

.اهتعلتباو اهتغضم  اهمف ، يف  ةقرولا  تّسد  لجعتست ، نأ 
! كقدصأ ال   ـ

يلع ناك  يناهد ، يذلا  ام  فرعأ  .أطخ ال  ىلع  تنأ   ـ
تأدب يننأ  الإ  ةعاقلا ، نم  اهجرخأو  اهتقرو  بحسأ  نأ 
زواجت هنإ  جردملا ، ةرداغم  ىلإ  انأ  تررطضاف  كحضأ ،

؟ كلذك سيلأ  دحلل ،
؟ اذام مث   ـ

دحأ يف  وأ  ةبتكملا  يف  ينيقتلت  تناك  نيح  مث   ـ
، موي تاذو  .ةينالع  يب  أزهتو  يهجو  يف  سرفتت  تارمملا ،
نع لزعم  يف  ًابناج  اهب  تيحتناو  اهعارذ  نم  اهب  تكسمأ 
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.اهئاقدصأ
؟ كتمص عوضوم  يف  تضوافت  كنأ  يل  لقت  ال   ـ

! تضواف يتلا  يه  وه ؟ ينأ  ينبسحت  نم   ـ
؟ ًاوفع  ـ

حرطأ تنك  امنيب  دحاولا ، فرحلاب  يل  تلاق  دقل   ـ
يل لوقت  نلف  ءادغلا ، ىلإ  اهعدأ  مل  اذإ  يننأ  اهيلع ، لاؤسلا 
ىلإ اهتوعد  انأف  اذل  ينتأر ، املك  كحضت  تناك  اذامل  ًادبأ 

.ءادغلا
؟ امكنيب راد  يذلا  امو   ـ

.ةتغب ينتكرت  رصعلا  رخآ  يفو  ةهزن ، ءادغلا  تبقعأ   ـ
تنك اميفو  عوبسأ ، دعب  نكلو  ينع ، اهرابخأ  تعطقناو 
ةباش ةأرما  تسلج  ةبتكملا ، يف  يتحورطأ  ىلع  ًافكاع 
جيجض يب  ىهتنا  نأ  ىلإ  هابتنا ، يأ  اهرعأ  مل  .يتلابق 

نأ اهلأسأل  يسأر  تعفرف  ًالعف ؛ يجاعزإ  ىلإ  ةكلعلا  اهغضم 
ةقرو عالتبا  كشو  ىلع  تناك  اهتكلعب ، ةناصر  رثكأ  نوكت 
ةيناث اهارأ  الأ  تركفو  .يتأجافم  نع  اهل  تبرعأ  .ةثلاث 

ىرحألاف يلجأ ، نم  انه  اهنأ  كردأ  مل  اذإ  يننأ  ينتباجأ  ًادبأ !
.ةرملا هذه  يئاهن  لكشبو  روفلا ، ىلع  لحرت  نأ  اهب 
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؟ ىرج اذام  مث  ةباشلا ! ةأرملا  هذه  قشعأ  ينإ   ـ
.ًاضيأ فيصلا  نم  ًاريبك  ًارطشو  ًاعم  ةرهسلا  انيضمأ   ـ

.لوقأ نأ  يغبني  ًادج ، ليمج  فيص 
؟ ةعيطقلا نع  اذامو   ـ

.رتلاو رخآ ، ءاسمل  ةعقاولا  هذهب  انظفتحا  ول  اذام   ـ
؟ ةديحولا كبح  ةصق  يه  له   ـ

ةحورطأ دعت  تناكو  ةيدنلوهلا ، ارات  كانهف  ًاعبط ال ،  ـ
ىلع انك  .ماعلا  براقي  ام  اهعم  تشع  ةيكلفلا ، ءايزيفلا  يف 

ريثكلا انيناع  دقو  ةيزيلكنإلا ، ملكتت  داكت  اهنكل  مات ، قافو 
ةيدنلوهلا يتغل  نأل  اننيب ، ام  يف  لصاوتلا  يف  ةقشملا  نم 

، ةباذج ةبيبط  نيج ،»  » رود ناك  مث  .حداف  ريصقت  نم  وكشت 
ةفص ءاطعإ  ةركف  اهيلع  تطلست  ةقيرع ، ةيدنلتكساو 
رايخ يل  نكي  مل  اهيدلاو ، ىلإ  ينتمدق  موي  .انتقالعل  ةيمسر 
تناكف نتلبآ ، ةراس  امأ  .انترماغمل  ًادح  عضأ  نأ  الإ  رخآ 

قحأ ناترصاخو  ملحب ، ردجأ  ردص  اهل  زبخم ، يف  لمعت 
تناك .ةليحتسم  اهلمع  تيقاوم  نكلو  يلشيتوب ، ماسرلاب 

مث .سكعلاب  سكعلاو  انأ  مانأ  تنك  امدنع  اهمون  نم  قيفتست 
تيبازيلإ يه  لمعلا ، يف  يل  ةليمز  نيماع ، دعب  ُتجوزت ،

.ًاضيأ حاجنلا  َقلي  مل  جاوزلا  اذه  نكل  زنيكتأ ،
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؟ ًاجوزتم تنك  له   ـ
ةقباسلا يتجوزو  انأ  ًاموي ! رشع  ةتس  لالخ  لجأ ،  ـ

.جاوزلا ةلحر  نم  انتدوع  بقع  انقرتفا 
ًامئالم سيل  امكدحاو  نأ  هبنتت  نأ  ًاتقو  قرغتسا  لهو   ـ

!؟ رخآلل
، سرعلا ةلفح  لبق  جاوز  ةلحر  يف  نوبحملا  رفاس  ول 

قاروألا نم  ريثكلا  رفوتس  تناك  مكاحملا  نأ  كل  دكؤأ 
.ىودجلا ةميدعلا 

لك نم  هتدرجو  ًامغ  بوذي  ةرملا ، هذه  رتلاو ، ُتلعج 
ةيحان نمو  .يفطاعلا  َّيضام  نع  ديزملا  ةفرعم  يف  ةبغر 

نأ ىوس  هتفرعم ، بجوتت  امم  ريثكلا  ةمث  دعي  مل  ةيناث ،
، يلاوحأ رئاس  ىلع  ةيولوألا  اهل  تسمأ  ةينهملا  يتايح 

رشع ةسمخلا  ماوعألا  هذه  لالخ  ملاعلا  تبج  يننأو 
الو ام ، ناكم  يف  رارقتسالاب  ًاقح  متهأ  نأ  ريغ  نم  ةريخألا ،
مل بح  ةصق  شيعأ  نأ  .ًايقيقح  ءاقل  يرجأ  نأ  ىرحألاب 

.يتامامتها زكرم  لتحي  نكي 
؟ الباقتت ملأ  امتنأو ،  ـ

ثالث وأ  ليتكوك  يتلفح  ءانثأ  تيبازيلإ  تيقتلا  ىلب ،  ـ
ةبحصب ةقباسلا  يتجوز  تناك  .مولعلا  ةيميداكأ  اهتمظن 
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قيدص لضفأ  ديدجلا  اهجوز  ناك  تلق  امكو  .ديدجلا  اهجوز 
.ًاضيأ يل  ميدق 

نع لب  اهنع ، ثدحتأ  نكأ  مل  .يل  هلقت  مل  اذه  الك ،  ـ
ةريدجلا بـ ةمئاقلا  هذه  ىلع  ىلوألا  ةاتفلا  ةباشلا ، كتبلاط 

«. افونازاك »
؟ يه اذامل   ـ

.اذكه  ـ
.طق قالتن  مل   ـ

باسحلا نوكيس  كتكرت ، اذامل  يل  تحب  اذإ  نايردأ ،  ـ
! انأ يلع 

ينثإ انتلواط ، راوجب  رمي  ناك  يذلا  مداخلا ، نم  تبلط 
.ًايفاضإ ًاراحم  رشع 

تداع يعماجلا ، لدابتلل  يساردلا  اهلصف  ةياهن  يف   ـ
نأ تافاسملاب  رمألا  يهتنيو  .اسنرف  يف  اهتسارد  يهنتل 
نم رهش  دعبو  .لمجألا  تاقالعلا  قنورب  بلاغلا  يف  بهذت 

اهرفس باقعأ  يفو  اهدلاو ؛ روزت  ًاددجم  تعجر  اهليحر 
يتلا ةلحرلا  تناك  ًاريخأ ، راطقلابو  قروزلاو  ةلفاحلاب 
دحألا موي  نكي  مل  .اهتكهنأ  دق  تاعاس  رشع  تقرغتسا 
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يفو .قيقر  يلزغ  بحب  معني  ًاعم  هانيضق  يذلا  ريخألا 
يلإ تّرسأ  ةطحملا ، ىلإ  ةيناث  اهتبحطصا  امدنع  ءاسملا ،

تايركذلا ريغب  ظفتحن  نل  اذكهو  انه ، فقوتلا  قحألا  نم  هنأ 
ةلصاوم ثبعلا  نم  هنأ  اهترظن  يف  تأرقو  .ةليمجلا 

اذهل .ةريخألا  اهسافنأ  تظفل  دق  تناك  ةلعشلاف  عارصلا ،
تنأ اه  .بسحف  ةيفارغجلا  ةيحانلا  نم  سيلو  ينع ، تدعتبا 

ةقيقحلا يف  ىرأ  الو  نآلا ، ءيش  لكب  ملع  ىلع  رتلاو ، اذ ،
.ةوابغب مستبت  تنك  اذامل 

.ام ببسل  سيل  يبحاص : باجأ 
ببس امنود  تنأو  رجهلل  تضرعت  فيك  كل  يورأ   ـ

؟ كحضلا نم  ىولتت 
مل ينأ  ولو  ةباذج ، ةصق  يل  تيور  دقل  حيحص ، ريغ   ـ
وه كلذ  لك  نأ  ناميألا  ظلغأب  يل  َتمسقأ  تنكل  كيلع ، حلأ 

؟ كلذك سيلأ  يضاملا ، نم  ءزج 
ةردقلا يدل  تناك  نإ  ملعأ  ال  ينأ  ىتح  ديكأت ! لكب   ـ

، تلخ ًاماع  رشع  ةسمخل  كلذ  ثدح  دقف  .اهيلإ  فرعتلا  ىلع 
نوكي فيك  نيرهش ! ىوس  انثيدح  رادم  ةصقلا  مدت  ملو 

؟ كلذ فالخب  رمألا 
لاؤسلا اذه  نع  ًاذإ  بجأ  نكلو  فيك ؟ نايردأ ، ًاعبط ،  ـ
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ةهفاتلا ةرماغملا  هذه  يل  يورت  نأ  تعطتسا  فيك  طيسبلا :
ةرم لواحت  نأ  نود  نم  ًاماع ، رشع  ةسمخ  ذنم  ةيسنملاو 
يبلق نع  كل  تفشك  ذم  ةباشلا ؟ ةأرملا  هذه  مسإ  ظفل  ةدحاو 
يننأب لوقلا ، يننكمي  فيك  ترعش ، زيكنج ، ةسنآلا  نأش  يف 

ىلع كلذك  تدع  امف  نآلا  امأ  .فخسلا  نم  ءيش  ىلع 
! قالطإلا

ركذأو .امهل  هبنتن  نأ  ريغ  نم  امهتلواط  اناتراج  ترداغ 
برشم قالغإ  ىتح  ءاسملا  كلذ  انثكم ، رتلاوو  انأ  يننأ 
مساقتأو هتوعد  ضفرأ  نأل  يفكي  ام  انبرش  اننأو  ةعجلا ،

، ديربلا قيرط  نم  انملع  يلاتلا ، مويلا  يفو  .هعم  باسحلا 
ةدالبلا هتيشغ  نهذب  ةيميداكألا  ىلإ  ًاعم  انلوصو  ىدل 

.لبُق دق  انحيشرت  نأ  ءايعلاو ،
قالطإ نم  ىتح  نكمتي  مل  هنأ  دح  ىلإ  ًاضيرم  رتلاو  ناك 

.مسإلا اذهب  ريدج  حرف  ةحيص 
*   *   *
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سيراب

نم اهعسوب  ام  لكب  قالغملا  يف  حاتفملا  اريك  ترادأ 
.ةبيهم ةلقلق  جالزملا  نم  تلاعت  ةريخألا ، ةرودلا  يفو  .ءطب 
رمملا تزاتجاو  ديدش  رذحب  ةقشلا  باب  قلغ  تداعأ 
بتكم ريني  ذخأ  دق  رجفلا  ءوض  ناك  .ةعراستم  تاوطخب 
ةلاسر ةريغص ، ةقتوب  قوف  اهراظتنا  يفو  .ريغصلا  اهتخأ 
ةلغشنم اريك  اهتضف  .ارتلكنإ  يف  ةغومدم  اهيلإ ، ةهجوم 
اهعاديإ نم  مغرلاب  اهنأ ، اهغلبت  ةلاسر  تدجوو  لابلا 

ةنجل ءاضعأ  هابتناب  ترثأتسإ  اهحيشرت ، فلمل  رخأتملا 
نم يف 23  ندنل  ىلإ  اهمودق  عقوتُي  اريك  تناكو  .باختنالا 

.شلاو ةسسؤم  ميكحت  ةنجل  مامأ  اهلامعأ  مدقت  يك  رهشلا ،
ديعت يهو  اريك  تمتمت  ةرهاملا ؟ ةبعللا  هذه  ام   ـ

.فالغلا لخاد  ىلإ  ةلاسرلا 
تطمت مث  رعشلا ، ةثعشم  اهمون ، صيمق  يف  ناج  تدب 

.ةبئاثتم
؟ سكام لاح  فيك   ـ

لاز ام  تقولاف  ناج ، كشارف ، ىلإ  يوأت  نأ  كيلع   ـ
! ًاركاب
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؟ ةقفوم ةرهسلا  تناك  له  .بسح  ًامدقتم ، وأ   ـ
.ديكأتلاب سيل  الك ،  ـ

؟ هتبحصب ًاذإ  ليللا  تيضمأ  اذامل   ـ
.دربلاب سحأ  تنك  يننأل   ـ

! سراق ءاتش  نم  هل  اي   ـ
.يعجضم ىلإ  يوآس  ناج ، يفكي  .ًانسح   ـ

.كل ةيده  يدل   ـ
.اهتخأ ىلإ  ًافالغ  ناج  تدم 

؟ يه ام   ـ
.نيرتس يحتفإ   ـ

، ًاضيأ قدنف  ةميسقو  راتسوروا  ةقاطب  اريك  تدجو 
ءاضقل نإ » يسنجير   » يف تيبملل  ةحلاصو  ًافلس  ةعوفدم 

.نيتليل
ينبحطصا دق  موريج  نكل  موجن ، ةعبرأ  اذ  ًاقدنف  سيل   ـ

.ناتف ناكم  هنإ  هيلإ ،
يف اهتدجو  يتلا  ةلاسرلاب  ةلص  ةيدهلا  هذهل  لهو   ـ

207



؟ لخدملا
ينكمتت يكل  كتماقإ  تددم  يننأ  الإ  ام ، دح  ىلإ  لجأ ،  ـ

ةرايز كيلع  يتّوفت  الأ  يغبني  .ندنل  نم  ًاليلق  ةدافتسالا  نم 
يريلاغو راذعألا ، تناك  ًايأ  يعيبطلا ، خيراتلا  فحتم 

ال يبهذت ، نأ  كيلع  امك  بابلألا ، نتفي  ديدجلا  تيات » »
عراش يف  ةعقاولا  لومأ »  » دنع روطفلا  لوانتل  ةلاحم ،

، فرظلا ةياغ  يف  هنإ  ناكملا ، كلذ  تببحأ  مكل  هآ ، .ازومروف 
نوميللاب رضحملا  جورفلاو  هتطلس ، عاونأ  هتايولح ،

...ضماحلا
جورفلا ًاحابص ، ةسداسلا  ىلإ  ريشت  ةعاسلا  ناج ،  ـ

...ًادج ةدكأتم  تسل  نآلا ، كانه ، ضماحلاب  رضحملا 
كتلعج الإو  ام  تقو  يف  يل  كركش  نع  نيّربعتس   ـ

؟ هذه راطقلا  ةقاطب  نيعلتبت 
امو ةلاسرلا  هذه  نومضم  يل  نيحرشتأ  تنأو   ـ
ىلع كربجأس  يتلا  انأ  نوكأ  وأ  ءافخلا ، يف  يل  نيربدت 

! كتقاطب غضم 
، لسعلاب ةيلطم  زبخ  ةريطشو  ًاياش  يل  يرضح   ـ

رمأ اذه  قئاقد ، سمخ  نوضغ  يف  خبطملا  يف  ةيناث  كارأو 
! ةعرسب ايه  اهنانسأ ، فظنتس  يتلا  ركبلا  كتخأ  نع  رداص 
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ىلإ شلاو  ةسسؤم  ةوعد  تداعتسا  دق  اريك  تناك 
رخابلا ناجنفلا  مامأ  ًامامت  حضاو  لكشب  اهتعضوو  عامتجالا 

.ةصمحملا زبخلا  ةريطشو 
نم ةدحاول  يغبني  خبطملا : ىلإ  لخدت  يهو  ناج  تمدمد 
ول هيلعفت  نأ  كيلع  ناك  امب  ُتمق  دقل  كب ! نمؤت  نأ  انيلك 
ىلع يفنأ  ُترشح  دقل  .لضفلا  نم  ًاديزم  كسفن  تحنم  كنأ 
اهنأش نم  يتلا  تاسسؤملا  عيمجب  ةمئاق  تأيهو  تنرتنإلا 
سيل اهايإ ، كيطعأ  .راثآلا  ملعب  ةصاخلا  كلامعأ  لومت  نأ 

ةنولعفي ام  مهيدل  سيل  ليسكورب ، يف  ىتح  .ريثكب  اهددع 
ءلمل نيتنس  سيركت  يف  ةبغار  ًاريخأ  تنك  اذإ  الإ  .اهب 

.تارامثتسالا نم  تارتموليك 
كتخأ لجأ  نم  يبوروألا  ناملربلا  ىلإ  تبتك  له   ـ

؟ ىرغصلا
هذه ةحرابلا  كتلصو  مث  سانلا ! عيمجل  تبتك   ـ

، يفنلا وأ  باجيإلاب  مهتباجإ  تناك  نإ  يردأ  ال  ةلاسرلا ،
.ةباجإلا ءانع  مهسفنأ  اوفلك  لقألا ، ىلع  نكلو ،

؟ ناج  ـ
كلذ دعب  هقلغ  تدواعو  فالغلا  ُتضضف  ةقفاوم ،  ـ

ينصخي كلذ  نأ  ربتعأ  هتلذب ، يذلا  دهجلاب  نكلو  .ًامامت 
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.ءيشلا ضعب 
ةسسؤملا هذه  تلبق  قئاثو  ةيأ  نم  ًاقالطناو   ـ

؟ يحيشرت
نكل ال ايريتسهلاب ، نيباصتس  لبق ، نم  كتدهع  امك   ـ
لك يف  اهب  تثعب  يتلا  كتحورطأ  اهنإ  .ًاقالطإ  كلذب  يلابأ 

سفنلا مرحأ  اذامل  يبوساح ، يف  اهب  ظفتحأ  تنك  .ةرم 
؟ كلذك سيلأ  اهترشن ، يتلا  ِتنأ  لاوحألا ، لك  يف  اهنم ؟

، ينم ةليدب  كسفن  تلعج  تنأف  مهفلا ، تنسحأ  اذإ   ـ
ةلوهجملا تاسسؤملا  نم  ةعومجم  ىلإ  يلمع  تلسرأو 

...و
كيداو ىلإ  ًاموي  ةدوعلاب  لمألا  كيف  سرغأ  اذكه   ـ

؟ يرمذتت نلأ  كلذ ، ىلع  ةوالع  وموأ ! يداو  عينشلا 
.اهيعارذ نيب  ناج  تمضو  اريك  تضهن 

دشأ تنأ  تاجعزملا ، ةكلم  تنأ  كب ، ًابح  ميهأ  ينإ   ـ
ةأرما ةيأب  اهلدبتسأ  نل  يتلا  تخألا  كنكل  رامحلا ، نم  ًادانع 

.ملاعلا يف  ىرخأ 
ةدكأتم تنأ  له  بثك : نع  اهيلإ  رظنت  يهو  ناج  تلأس 

؟ ماري ام  ىلع  كنأ  نم 
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! ًالاح نسحأ  نوكي  نأ  ءرملل  سيل   ـ
ةوعدلا ةءارقب  تماقو  خبطملا  ةلواط  ىلإ  اريك  تسلج 

.ةثلاثلا ةرملل 
نكلو يهفشلا ! ناحتمالا  يف  يلامعأ  مدقأ  نأ  يغبني   ـ

؟ مهيلع هضرع  نم  نكمتأس  يذلا  ام 
كعورشم ريرحتل  تقولا  نم  ليلقلا  كيدل  نأ  عقاولا   ـ

ىلإ يهجوتت  نأ  كيلع  نيعتي  .بلق  رهظ  نع  هظفحو 
امأ مهنويع ؛ ىلإ  رظنلا  نيقّدحت  تنأو  ميكحتلا  ةنجل  ءاضعأ 
ملعأ ةعمال ، نينوكتس  .ةقثلا  ىلإ  نيرقتفتسف  كصن  تأرق  اذإ 

.كلذ
.ًاباهذو ةئيج  خبطملا  عرذت  تضمو  ةبثاو  اريك  تضهن 

ىدل موقأسف ، تئش  نإ  .كيلع  رطيسي  علهلا  يعدت  ال   ـ
كمالك نيعجارت  تنأو  ميكحتلا  ةنجل  رودب  ءاسم ، يتدوع 

.يمامأ
.ًادبأ اهيلإ  لصأ  نل  يدرفمب  انأف  ندنل ، ىلإ  ينيقفار   ـ

.ريثك لمع  يدل  ليحتسم ،  ـ
.يلاعت ناج ، كيلإ ، لسوتأ   ـ

211



راطقلا ةقاطب  نيب  كلذل ، لئاسولا  كلمأ  تسل  اريك ،  ـ
.فرصملا يف  يباسح  نيعم  ُتففج  قدنفلاو ،

دجأس ةرفسلا ، هذه  نمث  يل  يعفدت  نأل  عاد  نم  ام   ـ
.ام ةليسو 

كل رّسيأ  يكل  ٍفاك  اذهو  ىرغصلا ، يتخأ  تنأ  اريك ،  ـ
هذهب زوفأ  نأب  ًامامت  يلع  يمّركتو  يلداجت  ال  .حاجنلا 

.ةزئاجلا
؟ اهتميق ام   ـ

.ةينيلرتسإ ةريل  انويلم   ـ
؟ وروألاب لثمت  ام  نينيعلا : ةظحاج  اريك  تلأس 

لماكب يلود  قيرف  بتاور  ليومت  ىلع  دعاسي  ام 
تادعملا راجئتساو  ءارشو  وضع ، لك  رافسأو  هئاضعأ ،

ىلع ًاسأر  وموأ  يداو  ضرأ  لك  يبلقتل  اهب  نيملحت  يتلا 
.بقع

.ليحتسمل هنإ  ًادبأ ! حبرأ  نل   ـ
ًامامح كظاقيتسا ، دنع  يذخو ، تاعاس ، عضب  يمان   ـ
يلوقت نأ  ًاضيأ  يركفو  .لمعلاب  لاحلا  يف  يرشابو  ًاشعنم ،

ال .ليوط  نمزل  هءاقل  نيعيطتست  ال  كنأ  سكام  كبحاصل 
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ىلع انأ ، .هنع  كداعبإل  ءيش  لك  بترأ  مل  اذكه ، يلإ  يرظنت 
.ىوتسملا اذه  ىلإ  ًايللفايكم  تسل  نيركفت ، ام  سكع 

.يلابب ىتح  ترطخ  دق  ةركفلا  نكت  مل   ـ
.نآلا يفرصنإ  ىلب ! هوأ ،  ـ

، اهتخأ ةقش  يف  ةلزعنم  ةيلاتلا ، مايألا  لالخ  اريك ، تلظ 
ةيانعب ةدعم  بوساحلا ، مامأ  اهوحص  تاقوأ  مظعم  يضمت 
اهؤالمز اهرشن  تالاقمب  اهايإ  ةقثومو  اهتايرظن ، ةغلاب 

.عمجأ ملاعلا  يف  راثآلا  ءاملع 
اهتدوع ىدل  ءاسم  لك  بكت  اهتدعو ، امك  ناج ، تناك 

ناك نئلو  .اهتلوثمأ  اهتخأ  اهل  عجارت  نأ  ىلع  فحتملا ، نم 
حورش يف  رطاخت  وأ  مثعلتتو  عانقإلا ، ىلإ  رقتفي  اهباطخ 

ديعت اهلعجت  ةريخألا  هذه  تناك  ناج ، يأر  يف  ًادج  ةينقت 
نيب تالادج  ىلوألا  تارهسلا  تللختو  .ةيادبلا  ذنم  اهضرع 

.نيتخألا
عضت نأ  الإ  قبي  ملو  اهصن ، تقو  برقأ  يف  اريك  تداجأ 

.اهروهمج رسأل  ةحيحصلا  ةربنلا  هيف 
فكعت حابصلا ، يف  اهتقش  ناج  ةرداغم  روف  اريك ، تناك 

دقو .ًاباهذو  ةئيج  لابقتسالا  ةلاص  ةعراذ  عيمستلا ، ىلع 
ًاباتك حابص  ةياهن  تاذ  تملس  يتلا  ىنبملا ، ةسراحب  نيعُتسا 
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.هبلط يف  اريك  تلسرأ 
ةكيرألا ىلع  ةسلاج  يهو  اريريه ، ةديسلا  تعمتسإ 
لماكلا صّخلملا  ىلإ  ياش ، ناجنف  اهدي  يفو  حايتراب ،

ىلإ يربمكلا  لبق  ام  رصعلا  ذنم  يضرألا ، انبكوك  خيراتل 
تاذ ىلوألا  تاتابنلا  ءوشن  دهش  يذلا  يساتيركلا  رصعلا 

نم ةديدج  سانجأو  تارشحلا ، نم  لماك  ليجو  راهزألا ،
، جنفسإلا ءوشن  دهش  امك  تينومألا ، تافدصو  كامسألا ،
ذنم روطتت ، نأ  تررق  يتلا  تاروصونيدلا  عاونأ  نم  ديدعلاو 
ملعت نأ  اريريه  ةديسلا  تّرُسو  .ةسبايلا  ىلع  نيحلا ، كلذ 
يهو تاطيحملا  يف  ترهظ  دق  ىلوألا  شرقلا  كامسأ  نأ 

رومألا رثكأ  نكي  مل  كلذ ، عم  .مويلا  اهارن  يتلا  كلت  هبشت 
اهراغص تّمن  يتلا  تاييدثلا  لئاوأ  روهظ  ناك  لب  انه ، ةنتف 

اميف ةيرشبلا  تانئاكلا  لعفت  فوس  امك  ةيميشم ، بويج  يف 
يجولويجلا رصعلا  زع  يف  اريريه  ةديسلا  تفغ  .ًامامت  دعب 

حتف تدواع  نيح  .نيسويألاو  نيسويلابلا  نيب  ام  ثلاثلا ،
مونلل تملستسإ  اذإ  ام  ام ، دح  ىلإ  ةكبترم  تلأس  اهينيع ،
ىوس ةفيفخلا  اهتمون  مدت  مل  ذإ  اريك ، اهتنأمط  .ًاليوط 

ناج ىلإ  ثيدحلا  تبنجت  ءاسملا ، يفو  ةنس ! نويلم  نيثالث 
نع ىتح  الو  راهنلا ، ءانثأ  اهتفاضتسا  يتلا  ةرايزلا  نع 

.يلوألا اهروهمجل  لعفلا  تادر 

214



اهنأل اهتخأ  ىلإ  يلاتلا ، ءاعبرألا  موي  ناج ، ترذتعإ 
اريك امأ  .هنم  صلختلا  عيطتست  الو  ءاشع ، ىلإ  ةوعدم 

.ةسلجلا نم  برهتلا  ةركف  اهيرغتو  قاهرإلا  يناعت  تناكف 
امك اهصن ، ةعجارمب  اهتدعوو  قلقت ، الأ  ناج  ىلإ  تلسوتف 
اريك تأر  نأ  امو  .ًامامت  ةرضاح  ةريخألا  هذه  تناك  ول 

، نبج نحص  اهل  تدعأ  ىتح  اهترايس ، يف  دعصت  اهتخأ 
تناك .نويزفلتلا  ًةريدم  لابقتسإلا  ةعاق  ةكيرأ  ىلع  تبثوو 
تّفل .داوس  ىلإ  سيراب  ءامس  تلوحتو  برتقت ، ةقصاع 

.اهيفتك لوح  فوصلا  نم  ًامارح  اريك 
.ضفتنت اهلعج  ثيحب  فنعلا  نم  لوألا  دعرلا  يود  ناك 

.يئابرهكلا رايتلل  ماع  عاطقنإ  ثدح  يناثلا ، فصقلا  بقعو 
.لئاط نود  نكلو  ةحادق ، نع  ةمتعلا  هبش  يف  اريك  تشتف 
ةيقاو ةقعاصلا  تبرض  .ةذفانلا  نم  تندو  تضهنف 

.لزانملا نم  ةعومجم  دعب  ىلع  ةينبألا  دحأ  يف  قعاوصلا 
اهتدعاس عقاولا  ضرأ  ىلع  ةربخ  راثآلا  ةملاع  تبستكاو 

نكل اهراطخأو ، فصاوعلاب  قلعتي  ءيش  لك  ةفرعم  ىلع 
نأ اهيلع  ناك  .ليثملا  ةردان  ةوق  تاذ  تناك  ةريخألا  هذه 
اهدي ترقتساو  ًامامت  ةوطخ  تعجارتف  جاجزلا  نع  دعتبت 

نم ةعونصم  ةدالقلا  تناك  ول  .اهدقع  ىلع  ةيلآ  ةروصب 
ريغ نم  تناكل  يروفيإ ، ركف  ام  ىلع  نداعملا ، نم  جيزم 
مهت تناك  امنيبو  .اهيلع  اهئاقبإب  ناطيشلا  ةبرجت  يدجملا 
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ثيح ةفرغلا  ةقعاصلا  تعشأو  قرب ، ءامسلا  شهن  اهعزنب ،
طاقنلا نييالم  رادجلا  ىلع  تمسترا  ةأجفو  .اريك  تناك 

اهب كسمت  يتلا  ةدالقلا  نم  ةقثبنملا  ةئيضملا  ةريغصلا 
عضبل ةعبطنم  ةلهذملا  ةروصلا  تلظو  .اهعباصأ  فارطأب 

دادرتسال ةشعترم  اريك  تثج  .ًايئاهن  ىحمت  نأ  لبق  ناوث 
يدلجلا مازحلاب  تكسمأف  .اهنم  طقسي  هتكرت  يذلا  اهدقع 
.ًاقوقشم اهجاجز  ناك  ةذفانلا ، نم  رظنتل  ضوهنلا  تدواعو 

ناكو .ًاريخأ  ةفصاعلا  تدعتبا  نأ  ىلإ  تارم ، دعرلا  ىلاوتو 
يف عمتلتو  ءيضت  ءامسلا  ًاضيأ  ىري  نأ  ءرملا  عسو  يف 

.ًاراردم رمهني  رطملا  قفطو  ديعبلا ،
يف ةبوعص  اهسفن ، ىلع  ةشمكنم  يهو  اريك ، تدجو 

تلواح ًاثبعو  شعترت ، لازت  اهدي ال  تناك  .اهئوده  ةداعتسا 
، ةيرصب ةعدخ  ةيحض  تعقو  اهنإ  لوقتو  اهعور ، نّكست  نأ 

حارو فرصتلا ، نسح  ىلع  اهثحي  ناك  ءيش  نم  ام  ذإ 
اريك ترظن  رايتلا ، ديعأ  نيحو  .اهالوتي  ءايشألا  نم  ءيش 

اهتبرق مث  .ًائفاد  هتدجوف  اهحطس  تبعاد  ةدالقلا ، ىلإ  هابتناب 
، ًاريغص ناك  امهم  بقث ، يأ  اهيف  نكي  ملف  حابصملا ، نم 

.ةدرجملا نيعلل  رهظي 
نأ تلواحو  فوصلا  مارح  تحت  اهسفن  ىلع  تشمكنإ 

تعمس ةعاس ، دعب  .وتلل  تثدح  يتلا  ةبيرغلا  ةرهاظلا  مهفت 

216



.ناج تداع  دقل  .رودي  لخدملا  باب  لفق 
! نونج نم  هل  اي  ةفصاعلا ، هذه  تيأرأ  نيمانت ؟ الأ   ـ

تنأ نيديرت  له  تاروهز ، سأك  يل  دعأس  .ناتللبم  يالجر 
؟ ريخب تنأ  له  نيبيجت ؟ اذامل ال  كلذك ؟

.كلذ دقتعأ  لجأ ، اريك : تباجأ 
تفخ ةريبكلا ، راثآلا  ةملاع  تنأ ، كنإ  يل  يلوقت  ال   ـ

؟ ةفصاعلا نم 
.فخأ مل  ًاعبط   ـ

؟ نوللا ةبحاش  ًاذإ  تنأ  اذامل   ـ
.مانأل كرظتنأ  تنك  ًامامت ، ةبعتم  انأ   ـ

نكل ةفرغلا ، ىلإ  ةهجوتم  تعرهو  ناج ، اريك  تقناع 
.ديدج نم  اهتدان  اهتخأ 

كراش ...كل  هلوقأ  نأ  يبجاو  نم  ناك  نإ  ملعأ  ال   ـ
.ءاشعلا اذه  يف  سكام 

، ًادغ ءاقللا ، ىلإ  يل ؛ هيلوقت  نأ  يغبني  ناك  ام  ال ،  ـ
.ناج

اذإو .ةفرغلا  يف  اهدحو  تناكو  ةذفانلا ، نم  اريك  تبرتقإ 

217



ةقراغ تلاز  ام  عراوشلاف  لزانملا ، ىلإ  ديعأ  دق  رايتلا  ناك 
ًاقيرب دشأ  ءامسلا  ةبق  تدبو  مويغلا  تفتخا  دقل  .مالظلا  يف 

، اهدلاو ناك  .ربكألا  بدلا  نع  اريك  تشتف  .لبق  نم  ًاناعملو 
هذه ءامسلا  يف  فشتكت  ىتح  اهعم  وهلي  ةلفط ، يهو 

، برقعلا بلق  هبويّسك ، موجنلا : نم  ةبكوكلا  كلت  وأ  ةمجنلا 
ةراثيقلاو متلا »  » لكش اريك  تزّيم  .اهيدل  ةلضفملا  هفيس 

ًاثحب يلامشلا  ليلكإلا  ىلإ  اهرصب  دمت  تناك  اميفو  لقرهو ،
لالخ ةيناثلا  ةرملل  اهانيع  تظحج  رقبلا ، يعار  نع 

.ةرهسلا
.ليحتسم ةذفانلا : جاجزب  قصتلم  اههجوو  تشوشو 

ةلواطتم ةفرشلا  يف  تمدقت  لجع ، ىلع  ةذفانلا  تحتف 
ىلع ةرداق  ةليلقلا  تارتمتنسلا  هذه  نأ  ول  امك  اهقنعب ،

.موجنلا نم  اهبيرقت 
وأ ًاقح ! نونجل  هنإ  اذه ، نوكي  نأ  نكمي  ال  نكل ال ،  ـ

.ًاذإ ةنونجم  حبصت  نأ  تكشوأ  يتلا  انأ 
ىلع تنأف  كدرفمب ، ثيدحلا  تأدب  اذإ  لاح ، لك  يف   ـ

.ميدقلا قيرطلا 
ىلع تأكتإ  ًامامت ؛ اهراوجب  ناج  تناك  .اريك  تضفتنإ 

.ةراكيس تلعشأو  نيزباردلا  قوف  اهقفرم 
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؟ نآلا نينخدتأ   ـ
ناك ليلق ، لبق  لصح  امل  ةفسآ  انأ  .كلذ  يل  قفتي   ـ
هارأ نأ  وه  يباصعأ  جيه  ام  نكل  .تمصلا  مزلأ  نأ  يغبني 

؟ ينيعمست له  .رتخبتي 
.لجأ لجأ ، لفاغ : توصب  اريك  تباجأ 

يوذ اوناك  لاتردناين  لاجر  نأ  ةصقلا  هذه  ًاذإ  ةحيحصأ 
؟ جودزم سنج 

.نكمم موجنلا : ىلإ  ةصخاش  اريك  تباجأ 
، روصانيدلا بيلحب  ًاصوصخ  نوذغتي  اوناك  مهنأو   ـ

.اهبلحب نوموقي  فيك  ًالوأ  اوملعتي  نأ  يغبني  ناك  نكلو 
.لمتحملا نم   ـ
! اريك  ـ

.اريك تضفتنإ 
؟ اذام  ـ

يذلا ام  .كل  هلوقأ  امم  ةدحاو  ةملك  ىلإ  نيتصنت  ال   ـ
؟ كقياضي

ال ةفرغلا : ىلإ  اهجاردأ  ةدئاع  راثآلا  ةملاع  تباجأ 
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.دراب سقطلاف  دعنل  كل ، دكؤا  ءيش ،
.ريبكلا ناج  ريرس  يف  ناتخألا  تمان 

ىلع كمالك  يف  ةداج  ينوكت  مل  ناج : تلأس 
؟ نييلاتردناينلا

؟ نويلاتردناينلا مهلاب  ام   ـ
.عوضوملا ِسنإ  ءيش ، ال  بلقتت : يهو  ناج  تباجأ 

.مونلا لواحنلو 
.ماودلا ىلع  كارحلا  نع  يفك  ًاذإ   ـ

.ريرسلا يف  اريك  تبلقتو  ةريصق ، تمص  ةظحل  تداس 
؟ ناج  ـ

؟ دعب اذام   ـ
.يلجأ نم  نيلعفت  ام  لك  ىلع  ًاركش   ـ

نيترم نم  رثكأ  بنذلاب  رعشأ  يك  اذه  نيلوقت  له   ـ
؟ سكام صوصخب 

.ًاليلق  ـ
ىتح ةقشلا  ناج  تحراب  نأ  ام  يلاتلا ، مويلا  ةادغ 
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حابصلا اذه  اهثاحبأ  نأ  الإ  بوساحلا ، مامأ  اريك  تعره 
طئارخ نع  بقنت  تضمف  .ةيدايتعالا  اهلامعأ  نع  اهتدعبأ 
فرح لك  ناك  .تنرتنإلا  يف  اهيلإ  لوصولا  لهس  ءامسلل 

ىلع عبطني  لمعلاب ، اهمايق  ءانثأ  سواملا »  » ىلع هرقنت 
اذه نم  تارتموليكلا  تائم  دعب  ىلع  دوجوم  بوساح  ةشاش 

هروزت عقوم  لكو  اهيلإ ، عجرت  ةمولعم  لك  تناكو  ناكملا ،
ًاسلاج ةلآ  ىلع  ماع  ناك  عوبسألا ، ةياهن  يفو  .هليجست  متي 
يذلا لمعلا  نع  ًافلم  عبط  مادرتسمأ  يف  هبتكم  ءارو 
هتلآ نم  ةجراخلا  ةريخألا  ةقرولا  ةءارق  دواع  .هتزجنأ 

.فتاه مقر  بلطو  ةعباطلا 
تيهتنا يذلا  ريرقتلا  ةعجارم  دوت  كنأ  يديس ، دقتعأ ،  ـ

.يوتل هدادعإ  نم 
؟ عوضوم يأ  ددص  يف   ـ
.ةيسنرفلا راثآلا  ةملاع  ددص  يف   ـ

: اهقلعي نأ  لبق  فتاهلا  ةعامس  يف  توصلا  نلعأ   ـ
.يبتكم ىلإ  روفلا  ىلع  ينيفاو 
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ندنل

؟ كلاح فيك   ـ
.رتلاو كنم ، نسحأ   ـ

ناحتمالا ناك  .ديعب  تقو  ذنم  رظتنملا  مويلا  ةيشع  انك 
دق رتلاوو  ةنيدملا ، نم  ةيقرشلا  ةيحاضلا  يف  ريبكلا  يهفشلا 
يف ىتح  الو  ةكرتشملا  تالصاوملاب  هتقث  عضو  مدع  ررق 
مهفأ تنكف  لوألا ، رمألاب  قلعتي  ام  يف  امأ  .ةميدقلا  يترايس 

ةيئابرهكلا تاراطقلا  لظت  نأ  فولأملا  نم  ناك  ذإ  .هفواخم 
اهتاطحم يف  ةفقوتم  ىرخألا  تاراطقلاو  اهنابضق  ىلع  ةتباث 

اهتاذ ةمغنلا  ءانثتساب  رخآ ، حرش  يأ  ركذ  نود  ةيئاهنلا ،
اذل .ةرركتم  لاطعأ  ىلإ  يدؤت  تناك  يتلا  تادعملا  مدق  لوح 

لحنس رتلاول ، لدجلل  لباق  ريغو  مساح  رارق  ىلع  ءانب  انك ،
ربعن نأ  انيفكي  ناكو  سدنال .» كود   » قدانف نم  قدنف  يف 
ناكو .ةسسؤملا  ءاضعأ  مامأ  لثمنل  كانه  نم  قيرطلا 

يف جرب ، ىلعأب  تارضاحملل  ةعاق  يف  يرجي  لافتحالا 
«. ريوكس توباك  »

ةيدلب نم  ةبرقم  ىلع  دجاوتن  ردقلا ، ةيرخسل  ايو  انك ،
ملف زمياتلا ، رهن  ثيح  نم  امأ  .ريهشلا  اهدصرمو  شتنيرغ 
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ىلع ًاليلد  الإ  رهنلا  هايم  باسح  ىلع  دتما  يذلا  يحلا  نكي 
يف جاجزلاو  ديدحلاب  ةديشملا  رئامعلا  سفانتت  ثيح  ةثادحلا ،

ةياهن يف  .نانطألاب  ّبُص  دق  نوطابلاو  ًاعافترا ، اهنيب  ام 
بهذي نأب  يقيدص  عانتما  يف  يفيلح  قيفوتلا  ناك  رصعلا ،
تحت انلخد  كانه  نمو  بالكلا ، ةريزج  ىلإ  ةهزن  يف  انب 
اذكه .شتنيرغ  قفن  لخدم  ىلع  لطت  يتلا  ةيجاجزلا  ةبقلا 
ىلع ًاريس  زمياتلا  ًارتم ، رشع  ةسمخ  قمع  ىلع  انزتجا ،

.قرتحملا كراص » يتك   » لايخ ةلابق  ةيناث  رهظنل  مادقألا ،
نم تايجانلا  رخاوأ  نم  يهو  ةميدقلا ، ةيعارشلا  ةنيفسلاف 

ًانايرج يرجت  تناك  يراجتلا ، رشع  عساتلا  نرقلا  لوطسأ 
انمامأ دتمي  .ةدع  رهشأ  لبق  قيرح  اهيلع  ىتأ  ذم  ًانيزح 

يفو ةكلملا ، لزنمل  مخفلا  ءانبلا  ةيرحبلا ، فحتم  هزتنم 
.رتلاو بحطصأ  تنك  ثيح  ميدقلا  دصرملا  ةيبارلا ، ىلعأ 

ءاويإل ًاصصخم  ارتلكنإ  يف  ىنبم  لوأ  ناك  : رتلاو لاق 
.اهاوس نود  ةيملعلا  تالآلا 

قلق وهف  رخآ ، ملاع  يف  ًامامت  نهذلا  دراش  هنأ  ىرأ  تنك 
، ىودجلا ةميدع  ودبت  هنع  هيفرتلا  ىلإ  ةيمارلا  يدوهجو 

انلخد .يتالواحم  نع  ىلختأ  يكل  دعب  نحي  مل  تقولا  نكل 
ةيكلفلا تالآلا  لوهذم ، انأو  ًاددجم ، تفشتكاو  ةبقلا  تحت 
همئاوق اهب  ًانيعتسم  ديتسمالف »  » عضو يتلا  ةميدقلا ،
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.رشع عساتلا  نرقلا  نابإ  موجنلا  نع  ةريهشلا 
نمزلا ىلإ  تمي  ام  لكل  سمحتم  رتلاو  نأ  ملعأ  تنك 
ريبكلا يذالوفلا  طخلا  ىلع  هلدأ  نأ  يف  رصقأ  مل  امك  ةلصب ،

.همامأ ضرألا  ّزحي  يذلا 
هديدحت مت  امك  لوطلا ، طوطخ  قالطنا  ةطقن  يه  اه   ـ

ماع 1884 يلود  رمتؤم  ءانثأ  هيّنبتو  ماع 1851 ، يف 
رزيل عافترإ  ءامسلا  يف  ىرنسف  ليللا ، طوبه  انرظتنإ  نئلو 

اهب ءيج  يتلا  ةديحولا  ةثادحلا  ةسمل  يه  هذه  .يوق  رضخأ 
.نينرق وحن  ذنم  انه  ىلإ 

اذه يثيدحب : متهم  هنأ  ًاريخأ  يلإ  ليخ  يذلا  رتلاو  لأس 
؟ اذه ًاذإ  وه  ةنيدملا ، ولعي  ءاسم  لك  هارأ  يذلا  مازحلا 

ول ىتح  ساسألا ، لاوزلا  طخ  ىلإ  زمري  هنإ  .طبضلاب   ـ
يلاوح ريخألا  اذه  عقوم  نيحلا ، كلذ  ذنم  اوريغ ، ءاملعلا  نأ 

، يملاعلا تيقوتلا  ًاضيأ  كانه  عضومتي  نكلو  .رتم  ةئام 
ةطقن ةليوط  ةرتف  لالخ  تربتعا  يتلا  شتنيرغ  ةريهظ 
.ةفاك يضرألا  بكوكلا  عاقب  يف  ةعاسلا  باسحل  عجرملا 
انرخأ ةجرد ، ةرشع  سمخ  برغلا  هاجتاب  انلقتنا  املك  نحنو 
هاجتاب نيلقنتم  هتاذ  ءيشلاب  انمق  اذإو  ةدحاو ، ةعاس 

قطانملا قلطنت  تاذلاب  انه  نم  .ةدحاو  ةعاس  انمدق  قرشلا 
.ةينمزلا
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ةريثم رومألا  هذه  لك  نايردأ ، رتلاو : هيلإ  لسوت 
نع دغلا ، ءاسم  جرخت  الأ  كوجرأ ، نكلو  مامتهالل ،

.كعوضوم
ُتلمو حرشلا  يف  لاسرتسالا  نع  تفقوتف  بعتلا ، ينايعأ 
ةلدتعم ةرارحلا  تناك  .ماعلا  هزتنملا  بوص  يقيدصب 

انأ انيضق  .ميمعلا  ريخلاب  هيلع  دوعيس  قلطلا  ءاوهلاو 
نم رتلاو  ينعنم  .ةبيرق  ةناح  يف  انترهس  ةياهن  رتلاوو 

ساسحإ ينباتناو  اهعيمج ، ةيحورلا  تابورشملا  يطاعت 
ةعاسلا يفو  .ةقهارملا  دهع  ىلإ  ةيناث  تعجر  يننأب 
ترفاوتو انب ، نيتصاخلا  انيتفرغ  ىلإ  نيدئاع  انلفق  ةرشاعلا ،

نع يناهنيل  ًايفتاه  يب  لاصتإلا  يف  ةأرجلا  ىتح  رتلاو  دنع 
.نويزفلتلا مامأ  رخأتم  تقو  ىلإ  رهسلا 
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سيراب

، اهعم اهلمحتس  يتلا  ةريغصلا  اهتبيقح  تلفقأ  اريك  تناك 
ةبسانملل تذخأ  دقو  لامشلا ، ةطحم  ىلإ  ناج  اهتقفارو 

ىلع اتدعصو  ةقشلا  ناتخألا  ترداغ  .راهن  فصن  ةزاجإ 
.ةلفاحلا نتم 

تلصو كنأ  يل  يلوقتل  يب  يلصتت  نأب  ينيدعتأ   ـ
؟ ةمالسلاب

كب لصتأ  ملو  بسحو ، شناملا  ربعأ  انأ  ناج ، نكل   ـ
! ةمالسلاب تلصو  ينإ  كل  لوقأل  ناكم  يأ  نم  طق 

ينيربختس .كلذ  كنم  بلطأ  ةرملا  هذه  ًانسح ،  ـ
نع ةيضار  تنك  نإ  ًاحيرم ، قدنفلا  ناك  نإ  كرفسب ،

...ةنيدملا نيدجت  فيك  كتفرغ ،
نيعبرألاو نيتعاسلا  نع  كربخأ  نأ  كلذك  نيبغرتوأ   ـ

سيلأ ةرم ، فلأب  ينم  رثكأ  نيلّهوتت  تنأ  راطقلا ؟ يف  ةقيقد 
! ءاسملا اذه  هشيعأس  ام  كبهري  تنأف  كلذب ، يفرتعإ  كلذك ؟

ناحتمالا اذه  ىلإ  مدقتت  يتلا  انأ  ينأب  عابطنإ  يدل   ـ
.ليللا لاوط  ينيع  ضمغأ  مل  .ريبكلا  يهفشلا 
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زوفلل ظح  يأ  حجرألا  ىلع  كلمن  اننأ ال  نيملعت  كلعل   ـ
؟ ةزئاجلا هذهب 

نأ بجي  ةيبلسلاب ، حلستلا  ىلإ  ًاددجم  يئجلت  ال   ـ
! حاجنلاب ينمؤت 

يف رخآ  ًاموي  ىقبأ  نأ  يغبني  هيلعو  هنيلوقت ، ام  اذه   ـ
.يبأ ةرايز  ىلإ  هجوتأو  ارتلكنإ 

.ًاعم ًاموي  بهذنس  مث  ًاليلق ، ديعب  ناكم  ياونروكلا ،  ـ
مل كنإ  هل  لوقأو  هيلع  جّرعأس  ةرئاجلا ، تحبر  اذإ   ـ

.ًادج ةلوغشم  كنأل  روضحلا  نم  ينكمتت 
صخشل ًاقح  كنإ  اهقفرمب : اهتخأ  زكنت  يهو  ناج  تّدر 

! جاعزإلا ديدش 
.فيصرلا قصلب  فطعت  تأدبو  ةعرسلا  ةلفاحلا  تففخ 

.ناج تقناعو  اهعاتم  اريك  تلوانت 
ىلع يروهظ  لبق  كرباخأ  فوس  نيد ، رحلا  دعو   ـ

.ناحتمالا ةصنم 
اميف ةلفاحلا ، داعتبا  ترظتناو  فيصرلا  ىلإ  اريك  تلزن 

.جاجزلاب اههجو  ناج  تقصلأ 
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.ريثك قلخ  حابصلا ، كلذ  يف  لامشلا ، ةطحم  يف  نكي  مل 
ىلع نكي  ملو  ديعب ، نمز  ذنم  تضم  ماحدزالا  ةعاس  تناك 

نورفاسملا امأ  .تاراطقلا  نم  ليلقلا  ىوس  فيصرلا 
ًاداّعص ًاملس  نومدختسي  اوناكف  ارتلكنإ  ىلإ  نوهجوتملا 

كرامجلا ةطقن  اريك  تزاتجإ  .يدودحلا  زكرملا  ىلإ  يدؤي 
، ىربكلا راظتنالا  ةعاق  يف  تسلج  نأ  امو  ماعلا ، نمألاو 

.باكرلا باوبأ  تحتفنا  ىتح 
، تظقيتسا امدنع  .ًابيرقت  ةفاسملا  ةدم  ةليط  تمان  دقل 

راطقلا لوصو  توصلا  تاربكم  يف  نلعأ  دق  مهدحأ  ناك 
.ساركنب تناس  ةطحم  ىلإ  كيشولا 

يه .اهقدنف  ىلإ  ندنل  ربع  ءادوس  ةرايس  اهتلصوأ  مث 
تقصلأ اهبلق ، عماجمب  ةنيدملا  تذخأ  امدنع  اهرودب ،

.ةرايسلا جاجزب  اههجو 
ةريغص ًامامت ، ناج  اهل  اهتفصو  امك  اهتفرغ  تناك 

، ريرسلا برقب  اهتبيقح  تكرت  .ةعورلاو  ةجهبلاب  ةئيلمو 
ةعوضوملا ةريغصلا  ةعاسلا  ىلإ  تقولا ، ةفرعمل  ترظنو ،

عستي لاز  ام  تقولا  نأ  تررقو  ريرسلا ، ةدضنم  قوف 
.يحلا يف  ةهزنب  مايقلل 

«، دور نتمورب   » دوعص اهيمدق  ىلع  ًايشم  تدواع 
ةهجاو ءادن  ىلع  ربصت  ملف  تيرتس ،» تويب   » تجلوو
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.يحلا يف  ةيسنرفلا  ةبتكملا 
ىلإ رمألا  اهب  ىهتناو  ليوط ، تقو  لالخ  كلانه  تعكست 
فر ىلع  هفاشتكال  تبجع  ايبويثأ ، نع  باتك  ءارش 

، ةنامسلل ريغص  يلاطيإ  توناح  ةفرش  يف  تسلجو  ةبتكملا ،
اهقدنف ىلإ  ةدوعلا  تررقو  .لباقملا  فيصرلا  ىلع  مئاق 

ناك .ةبيط  ةوهق  ناجنف  اهفاشترا  ةجيتن  تشعتنا  امدعب 
، ًامامت ةسداسلا  ةعاسلا  يف  أدبي  ريبكلا  يهفشلا  ناحتمإلا 
دب هنأ ال  اههبن  ةطحملا  نم  اهلصوأ  يذلا  يسكاتلا  قئاسو 

«. سدنال كود   » غولبل ةرايسلاب  ةلماك  ةعاس  نم 
فصنب دعوملا  لبق  ريوكس » توباك   » مامأ تلصو 
.جربلا ةعاق  نولخدي  صاخشألا  نم  ديدعلا  ناك  .ةعاس 

مهنأ داقتعالا  ىلع  ةقانألا  ىهتنم  يف  وهو  مهسابل  لمحيو 
ةالابماللا اريك  تقراف  .هتاذ  ناكملا  ىلإ  ًاعيمج  نوهجوتي 

تسحأو نيحلا  كلذ  ىتح  اهترهظأ  يتلا  ةسرطغتملا 
ىلع نامدقتي  ةنكاد  ةلح  يف  نالجر  ناك  .اهتدعم  ضابقناب 

.فولأم هجو  اذ  امهدحأ  ناك  اهيبجاح ، اريك  تبطق  .ةبحرلا 
تشتفف .لومحملا  اهفتاه  نينر  ءارج  اهنهذ  درش  دقل 

رهظ يذلا  ناج  مقر  ىلإ  تفّرعتو  اهبويج ، قامعأ  يف  هنع 
.ةشاشلا ىلع 

كشو ىلع  انأو  كرباخأس ، تنك  يننأب  كل  مسقأ   ـ
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.كمقر بيكرت 
.ةباذك  ـ

، ةلماك ةقيقحلا  ىلع  كعالطإلو  ىنبملا ، مامأ  انأ   ـ
نإ .انه  نم  ليحرلا  يهو  ةدحاو ، ةبغر  الإ  يدل  تسيل 

.ةلضفملا يتبعل  ًاموي  نكت  مل  ةيلاقتنالا  تاناحتمالا 
نأ ناحتمالل ، هانسرك  يذلا  تقولا  لك  دعب  ِكيلع ،  ـ
يفو ةعمال ، نينوكتس  .ةرماغملا  هذه  ةياهن  ىتح  يضمت 

؟ ةزئاجلا هذهب  يزوفت  مل  اذإ  كبيصي  يذلا  ام  تالاحلا ، أوسأ 
.ملاعلا ةياهن  نوكت  نل  اهنإ 

فرعأ الو  ةفئاخ ، ينكل  ناج ، قح ، ىلع  ِتنأ ،  ـ
...ذنم اذه  لثمل  ضرعتأ  مل  ببسلا ،

كتايح ءانثأ  فوخلاب  ترعش  ام  تنأ  يلواحت ، ال   ـ
! اهلك

.ًابيرغ ًاتوص  ِكل  نإ   ـ
ينكل نآلا ، سيل  ًاريخأ ، هنع ، كثداحأ  الأ  يغبني   ـ

.وطسلل تضرعت 
؟ ىتم ةبوعرم : اريك  تلأس 
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مل ينئمطإ ، .ةطحملا  ىلإ  كتقفار  نيح  حابصلا ، اذه   ـ
تتاب ةقشلا  اهدحو  دقتعأ ؛ ال  ًاريخأ ، ءيش ، يأ  ةقرس  متت 

.ًابارطضا دشأ  تلاز  ام  اريريه  ةديسلاو  بقع ، ىلع  ًاسأر 
، يب يقحتلا  يلاعت  ءاسملا ، اذه  كدحو  يقبت  ال   ـ

! تاراطقلا دحأ  يف  يزفقاو 
اذامل مث  لافقألا ، عناص  راظتنا  يف  انأف  ال ، نكل   ـ
؟ ًائيش اوقرسي  مل  اوماد  ام  ةيناث ، ةدوعلا  يف  نورطاخيس 

؟ جاعزإلل اوضرعت  مهنأل  مهلعلأ   ـ
لابقتسالا ةلاص  لاح  ىلإ  رظنلاب  مهنإ ، ينيقدص ،  ـ

ةداعإل ًاليل  تقولا  يل  عستي  نلو  ًاريثك ، اوهل  دق  ةفرغلاو ،
.ةقشلا بيترت 

، ةفسآ انأ  ناج ، اهتعاس : ىلإ  رظنت  يهو  اريك  تلاق 
ام كب  لاصتإلا  دواعأ  فوس  .نآلا  ككرتأ  نأ  يغبني  نكلو 

...نأ
له .نيرخأتتس  الإو  يبهذاو ، ًاروف  فتاهلا  يلفقأ   ـ

؟ تلفقأ
! الك  ـ

.ةعرسب يبهذإ  كل  لوقأ  نيرظتنت ؟ اذام   ـ
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دحأ اهاعد  .ىنبملا  وهب  ىلإ  تلخدو  اهفتاه  اريك  تلفقأ 
شلاو ةسسؤم  تناك  .دعاصملا  دحأ  لامعتسا  ىلإ  سارحلا 

ةسداسلا ىلإ  ريشت  ةعاسلا  .ريخألا  قباطلا  يف  ةعمتجم 
رمم ربع  اريك  ةفيضم  تداقو  دعصملا  اباب  حتفنإ  .ءاسم 
امم ريثكب  ربكأ  نآلا ، ةظتكملا  ةعاقلا ، تناك  .ليوط 

.هتروصت
يرئاد فصن  ًاجردم  لكشت  يسرك  ةئام  يلاوح  تناك 

ةئيه ءاضعأ  لوألا ، فصلا  يف  .ةريبك  ةصنم  لوح 
هابتناب عمتسي  ةلواط ، مامأ  مهنم  لك  سلج  دقو  ميكحتلا ،
ةطساوب سلجملا  ىلإ  ًاهجوتم  هلامعأ  مدقي  ناك  نم  ىلإ 
تدجوو عزاو ، الب  اريك  بلق  عراست  .توصلل  ربكم 
.عبارلا فصلا  يف  ًارغاش  لاز  ام  يذلا  ديحولا  يسركلا 
لهتسا يذلا  لجرلا  ناك  .سولجلا  نم  نكمتتل  اهقيرط  تقش 

ملع يف  ثحب  عورشم  نع  عفادي  نيملكتملا ، لوأ  ثيدحلا 
ةقيقد ةرشع  سمخلا  هضرع  قرغتسا  دقل  .ةيويحلا  ةثارولا 

.قيفصتلا نم  ةفصاعب  لبقتساو  ةينوناقلا 
قيقحتب حمسي  ًايلوأ  ًاجذومن  ضرعف  يناثلا  حشرملا  امأ 

ةيلآ ضرع  امك  ةفلك  لقأب  ءام  ىلع  ةيوتحم  تارابتسا 
ودغيس ءاملاف  .ةيسمشلا  ةقاطلاب  لمعت  ةرم  هايم  ةيقنتل 
نمثألا ناهرلا  نيرشعلاو ، دحاولا  نرقلا  يف  قرزألا  بهذلا 
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نم ريثكلا  يف  ًايح  هؤاقب  هيلع  فقوتيسو  ناسنإلا ، دنع 
لصأ يف  نوكيس  ةفشلا  ءام  يف  صقنلا  نإ  .ضرألا  عاقب 

ضرعلا ىهتناو  .ىربكلا  بوعشلا  تالقنتو  ةمداقلا  بورحلا 
.ًاينقت هنم  رثكأ  ًايسايس  ًاضرع  هنوك  ىلإ 

تاقاطلا نع  ًاعمال  هثيدح  ناكف  ثلاثلا  لخدتملا  امأ 
يتلا ةسسؤملا ، ةسيئر  يأر  يف  ليلقب  رثكأ  لعلو  .ةليدبلا 

.بيطخلا ثيدح  ءانثأ  اهراج  عم  تاملكلا  ضعب  تلدابت 
*   *   *

نم كلذ  نوكيس  بيرق ، امع  ًالئاق : رتلاو  يل  سمه 
.ًاعئار ًائيش  نوكيسو  انبيصن ،

.ًاقالطإ انل  ظح  ال   ـ
يلانت ام  لثمب  ميكحتلا  ةنجل  ءاضعأ  باجعإ  تلن  اذإ   ـ

.كل نومضم  زوفلاف  ةباشلا ، ةأرملا  هذه  باجعإ 
؟ ةباش ةأرما  ةيأ   ـ

، كانه .ةعاقلا  اهلوخد  ذنم  كيلإ  قدحت  يتلا  كلت   ـ
ىلإ عبارلا  فصلا  يف  ءودهب ، هسأر  كرحي  وهو  ّرصأ 

! قرخألا تنأ  كءارو ، ًاصوصخ  تفتلت  نكل ال  .انراسي 
.يلإ رظنت  ةباش  ةأرما  ةيأ  رأ  ملو  ُتفتلا  لاحلا ، ةعيبطب 
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.نيكسملا رتلاو  اي  سولهت ، تنأ   ـ
كتناصر لضفب  نكلو ، .اهينيعب  كمهتلت  تناك   ـ

ةفدص رارغ  ىلع  اهسفن  ىلع  توطنإ  ةيروطسألا ،
.تايربنقلا

يف رظنلا  تفلي  يذلا  ديحولا  ءيشلا  .ةديدج  ةرظن  تيقلأ 
.رغاش يسرك  وه  عبارلا  فصلا 

اذه غلب  نئل  اذهو ، هلعف ! دمعتت  تنأ  جامو : رتلاو  جاه 
.ةسئاي ةلاح  ىلع  لدي  دحلا ،

! ًامامت ًالوبخم  ًاريخأ  تحبصأ  رتلاو ، نكل ،  ـ
.ناح دق  يرود  نأل  ّيلع  اودان 

قاهرإلا عزتنأ  نأو  بسحو ، كيهلأ  نأ  لواحأ  تنك   ـ
حجرألا ىلع  تنكمت  يننأ  ىرأو  كتاردق ، دقفت  يك ال  كنم ،

هبلطأ ام  لك  اذه  ًالماك ، نآلا  نك  ايه ، .يفده  غولب  نم 
.كنم

.ينذأ ىلإ  رتلاو  لام  .تضهنو  يتاظحالم  تعمج 
امأ يفتك : ىلع  ةحرف  ةتبر  تّبري  وهو  جتنتسا  دقل 

.يقيدص اي  ًائيش ، قّفلأ  مل  انأف  ةباشلا  ةأرملا  ىلإ  ةبسنلاب 
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ربكم فقوت  .يتايح  تايركذ  أوسأك  ةظحللا  هذه  ىقبتس 
ًالواحم ةصنملا  نيينقتلا  دحأ  قّلستف  لمعلا ، نع  توصلا 

ربكم بيكرت  ىلع  يأرلا  قفتاو  .ىدس  نكلو  هحالصإ ،
زكرم حاتفم  ىلع  روثعلا  يغبني  ناك  هنأ  الإ  رخآ ، توص 
تررقف نكمي  ام  عرسأ  يف  يهتنأ  نأ  ديرأ  تنك  .ينقت 

يف نيسلاج  ميكحتلا  ةنجل  ءاضعأ  ناك  .هنع  ءانغتسالا 
ىتح ديعب  ىدم  ىلإ  لقتني  يتوصو  يمامألا ، فصلا 

تاراشإب يلإ  أموأف  يربص  دافنب  رتلاو  سحأ  .ينوعمسي 
ينأ ريغ  .ةنسح  ةركف  سيل  كلذ  نأ  ينمهفيل  ةحضاو 

.مالكلا يف  تعفدناو  هتاءاميإ  تلهاجت 
نأ َّيعماسل  حرشأ  نأ  تلواح  .ًاقاش  يضرع  ناك 

اهكلتمن يتلا  ةفرعملاب  طقف  ةطونم  تسيل  ةيرشبلا  لبقتسم 
ءاضفلا نع  هفرعنس  امع  امنإو  هتاطيحمو ، انبكوك  نع 

لوح ةلوجب  اوماق  نيذلا  لئاوألا  ةراحبلا  رارغ  ىلعو  .ًاضيأ 
ضرألا نأ  نودقتعي  نولازي  ال  اوناك  تقو  يف  ضرألا ،
.ةديعبلا تارجملا  فاشتكال  قلطنن  نأ  يغبني  ناك  ةحّطسم ،

فيك ةفرعم  نود  نم  انلبقتسم  ىلإ  علطتن  نأ  انل  فيك  ذإ 
يف ناسنإلا  ناعضي  نالاؤس  ام ـ  موي  يف  ءيش  لك  أدب 

ءاوتحا ربكألا  ىتح  زجعي  نالاؤس  .هئاكذ  دودح  ةهجاوم 
رغصلا يف  يهانتملا  وه  ام  امهنع : ةباجإلا  نع  اننيب  ملعلل 

اهيف أدب  يتلا  رفصلا  ةظحللا  يه  امو  ربكلا ، يف  يهانتملاو 
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زجاع نيلاؤسلا  نيذه  ةبعلل  بيجتسي  ئرما  لك  ءيش ـ  لك 
.ةيضرف ىندأ  رّوصت  نع 

نكي مل  ةحطسم ، ضرالا  نأ  دقتعي  ناسنإلا  ناك  امل 
قفألا طخ  زواجتي  هملاع ، نم  ءيش  يأ  روصت  عيطتسي 

يف ىنفي  نأ  ةيشخ  رحبلا  ضرع  فاخي  ناك  .هاري  يذلا 
ذئدنع عجارت  قفألا ، وحن  مدقتلا  ررق  امدنع  هنكل ، .مدعلا 
يذلا ملاعلا  دادتما  ىدم  كردأ  ناسنإلا  مدقت  املكو  قفألا ،

.هيلإ يمتني 
ديدعلا ريسفتو  نوكلا ، فاشكتسا  انرودب  يغبني  نآلاو 

ىلع انك  يتلا  تارجملا  ءارو  امب  ةقلعتملا  تامولعملا  نم 
يف .ةقيحس  ةنمزأو  تاءاضف  نم  انلصت  يتلاو  اهب ، ملع 

يئاضفلا دصرملا  نويكريمألا  قلطي  فوس  رهشأ ، نوضغ 
عامسو ةيؤرب  حمسي  هلعل  .قالطإلا  ىلع  دجو  يذلا  ىوقألا 
ىرخأ تاويح  ترهظ  اذإ  امو  نوكلا ، لكشت  فيك  ةفرعمو 

.ةرماغملاب مايقلا  بجي  ناك  .انبكوكب  ةهيبش  بكاوك  ىلع 
ةباش ةأرمإ  تناك  ذإ  باوص ، ىلع  ناك  رتلاو  نأ  دقتعأ 

يل يكحي  .عبارلا  فصلا  يف  يهو  بيرغ  لكشب  يلإ  رظنت 
دق ةعاقلا  يف  صخش  لقالا  ىلع  ةمث  ناك  .ام  ًائيش  اههجو 

ددرتلا اذه  دعبو  ءارغإلل ، نكي  مل  تقولا  نكل  .يثيدح  طقتلا 
.يضرع تمتخ  ريصقلا ،
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هجتيو نوكلا ، قامعأ  نم  رفاسي  لوألا  مويلا  ءوض 
فيك ًاريخأ  كردن  له  هريسفتو ، هطاقتلا  فرعن  له  .انبوص 

؟ ءيش لك  أدب 
كرحتي مل  رباقملا ، نوكسك  ةعاقلا  يف  داس  عقدم  تمص 

بوذي يذلا  جلثلاب  عونصملا  صخشلا  باذع  ناك  .دحأ 
يجلثلا صخشلا  كلذ  تنك  .يباذع  وه  سمشلا  تحت  ءطبب 

ةئيه ةسيئرب  اذإو  يقاروأ  عمجأ  تنك  .رتلاو  قفص  نأ  ىلإ 
ءاضعأ اهيلإ  مضناف  اهرودب ، تقفصو  تضهن  دق  ميكحتلا 
عيمجلا تركش  قيفصتلا ؛ يف  ةعاقلا  ترمتساو  ةنجللا 

.ةصنملا ترداغو 
.ليوط قانعب  رتلاو  ينلبقتسإ 

...تنك  ـ
كتغلبأ ُتنك  .رايخلا  كل  كرتأ  ةعيرم ، وأ  ةنيزح   ـ

.ظحلا نم  ًاصيصب  كلمن  اننأ ال  ًاقبسم 
تنك كنإ  كل  تلقل  ينعطاقت  مل  ول  تكست ؟ نأ  ديرت  وأ   ـ
لاعس ةبون  تعمس  الو  روضحلا  رمذتي  مل  .مامتهالل  ًاريثم 

! ةعاقلا يف 
سمخ لالخ  يف  ًاتاومأ  اوناك  ًاعيمج  مهنأل  يعيبط ،  ـ

! قئاقد
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فصلا يف  ةباشلا  ةأرملا  تيأر  سولجلا  تدواع  امدنع 
.ّيلإ اهقيدحت  ببس  وه  اذه  .ةصنملا  قلستتو  ضهنت  عبارلا 

.هشاحتت نأ  يغبني  ام  لك  ْتظحال  دقو  سفانتن  انك 
اهتوص نكل  لمعلا ، نع  ًالطاع  لازي  نوفوركيملا ال  ناك 
ةهجوم ًايلاع  اهسأر  تعفر  .ةعاقلا  قمع  ىلإ  لصي  يفاصلا 

انتثدح .ديعب  دلب  ىلإ  ةصخاش  اهنأك  رخآ ، ناكم  ىلإ  اهرظن 
.اهيف بيقنتلا  نع  فقوتت  مل  ءارغم  ضرأ  نع  ايقيرفإ ، نع 

نم فرعي  مل  ماد  ام  ًادبأ  ًارح  نوكي  نل  ءرملا  نأ  تنيبو 
عيراشملا دشأ  ام ، وحن  ىلع  اهعورشم  ناك  .ءاج  نيأ 
تاينقتلاب الو  ملعلاب  قلعتي  رمألا  نكي  مل  ذإ  ًاحومط ،

.اهملح وه  ملح ، قيقحتب  امنإو  ةعيفرلا ،
ملحأ تنك  ينأ  عم  ءانؤابآ ؟ مه  نم  : اهتاملك ىلوأ  تناك 

! رجفلا أدبي  نيأ  ةفرعمب 
ضْرع .نيعماسلا  روهمج  ترسأ  اهضرع ، ةيادب  ذنم 

رتلاو ناك  .ةصق  وه  انل  هيورت  ام  ةحيحصلا ، ةملكلا  سيل 
ةئيه ءاضعأ  ىلإ  ةبسنلاب  رمألا  كلذكو  هرمأ ، ىلع  ًابولغم 
يداو نع  تثدحت  دقل  .ةعاقلا  يف  انم  لك  ىلإو  ميكحتلا 
لكشب اماكاطأ  لابج  فصو  نع  ًازجاع  تنكف  انأ  امأ  وموأ ،

لّيخ .يبويثألا  رهنلا  فافض  اننيعأ  مامأ  ْتمسر  املثم  ليمج 
ةّبهب سحأو  هايملا  ةبطبط  عمسأ  داكأ  يننأ  ًانايحأ ، يلإ ،
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ناك .سمشلا  ةعذلو  رابغلا ، اهعم  لمحت  يتلا  حيرلا 
راتخأل يتنهم  نع  يلختلا  درسلا ، ةدم  لالخ  يناكمإب ،

ىلإ ةلحاقلا  ضرألا  رفحأو  اهقيرف ، ىلإ  بستنأو  اهتنهم ،
يف ةقرب  اهتعضو  ةبيرغ  ةادأ  اهبيج  نم  تجرخأو  .اهراوج 

نيعمتسملا روهمج  هاجتاب  اهعارذ  دمت  نأ  لبق  اهتحار  نطاب 
.مهنم دحاو  لك  اهاري  اميك 

ىلع اهيلع  ترثع  .ةمجمج  مظع  نم  ةعطق  اهنإ   ـ
ىقرُي .فهك  عاق  يف  ضرألا ، تحت  ًارتم  رشع  ةسمخ  قمع 
ةريغص ةرسك  اهنإ  .ةنس  نويلم  رشع  ةسمخ  ىلإ  اهرمع 
تقوو قمعأ ، ةفاسم  ىلإ  رفحأ  نأ  ينعسو  ول  .ةيرشبلا  نم 

مكل لوقلاو  مكمامأ ، ًاددجم  ةدوعلا  نم  تنكمت  امبرل  لوطأ ،
.لوألا ناسنإلا  فاطملا ، ةياهن  يف  ناك ، نم 

سامحب يّيحتل  رتلاو  عيجشت  ىلإ  ةجاحب  ةعاقلا  نكت  مل 
.اهضرع ةياهن  دنع  ةباشلا  ةأرملا 

نأ يف  بغرأ  ملو  نيحشرم ، ةرشع  كلانه  لازي  ناك ال 
.اهدعب نومدقتيس  نيذلا  كئلوأ  نيب  نم  نوكأ 

ميكحتلا ةئيه  تبحسنإ  فصنلاو ، ةعساتلا  ةعاسلا  يف 
رتلاوو غرفت ، ةعاقلا  تناك  اميف  رارقلا ، ذاختاو  لوادتلل 
قلعتي لمأ  لك  نع  ىلخت  هنأ  باترأ  تنك  .ًاكابرإ  ينديزي 

.انب
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اننأ دقتعأ  يعارذ : نم  يب  كسمي  وهو  يل  لاق 
.ةبيط ةعج  سأك  ةرملا ، هذه  انققحتسا ،

ىلإ يب  رمألا  ىهتناف  كلذل ؛ ةجنشتم  يتدعم  تناك 
انأو قئاقدلا ، يضقنت  نأ  رظتنأ  تحرو  خفلا ، يف  عوقولا 

.ءاخرتسالا نع  زجاع 
تنأ اذام  نمزلا ، ةيبسن  نع  ةقيشلا  كسورد  نايردأ ،  ـ

ةروصب ال ةليوط  انل  ودبت  فوس  ةمداقلا  ةعاسلا  اهب ؟ لعاف 
! انلاب لغشنو  هزنتن  لاعت  قاطت ،

يف رئاكس  نونخدي  انلاثمأ  نيقلقلا  نيحشرملا  ضعب  ناك 
يف نوطنطني  مهو  نوأفدتيو  دربلا ، ةسراقلا  ةحاسلا 

فصلا يف  ةسلاجلا  ةباشلا  ةأرملل  رثأ  يأ  رهظي  مل  .مهنكامأ 
فقوت نمزلاف  قح ، ىلع  رتلاو  ناكو  .ترخبت  دقل  عبارلا ،
سلاج انأو  تنك ، .دبألا  ىلإ  مودي  هنأكو  راظتنالا  يل  ادبو 

نود يتعاس  علطتسأ  تويرام ، ىهلم  يف  ةلواط  لوح 
ثيح ىربكلا  ةعاقلا  ىلإ  ةدوعلا  ناوأ  ناح  ًاريخأ  .فقوت 

.اهرارق ميكحتلا  ةئيه  نلعتس 
تداعتسا دق  عبارلا  فصلا  يف  ةلوهجملا  ةأرملا  تناك 

ةسيئر تلخد  .ةرظن  يأ  ّيلإ  هجوت  نأ  ريغ  نم  اهناكم ،
تدعص .ميكحتلا  ةئيه  نم  ءاضعأ  اهعبتي  ةسسؤملا ،
تدكأو .مهتافلم  ةدوجل  نيحشرملا  عيمج  تأنهو  ةصنملا 
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نم ةدع  تارود  تعدتساو  ةبعص  تناك  ةلوادملا  ةيلمع  نأ 
هايملا ةيقنتل  ًاعورشم  مدق  يذلا  حشرملا  حنُمو  .تيوصتلا 

، لوألا بيطخلا  بيصن  نم  تناك  ةأفاكملا  نكل  ًاصاخ ، ًاريدقت 
ىقلت .ةيويحلا  ةثارولا  ملع  يف  هثاحبأ  ليومت  يف  مهستسو 
دكأو يفتك  ىلع  تبرو  .ضارتعا  نود  نم  ةبرضلا  رتلاو 
اننأل انسفنأ ، مولل  غوسم  نم  سيل  هنأ  فطعلا  نم  ريثكب  يل 
ةئيه ةسيئر  تعطاقو  .ماري  ام  ريخ  ىلع  لمعلا  انزجنأ 

.قيفصتلا ةفصاع  ميكحتلا 
ىتش تابوعص  تهجاو  ميكحتلا  ةئيه  نإف  تنلعأ ، امكو 

، متيس ماعلا ، اذه  نكلو  .ءارآلا  يف  فالخلا  مسح  يف 
، نيحشرم نيب  ةدوصرملا  لاومألا  مساقت  ةيئانثتسا ، ةروصب 

.ةحشرمو حشرم  نيب  قدأ  ةرابعبو 
يتلا ةديحولا  عبارلا  فصلا  يف  ةلوهجملا  ةأرملا  تناك 
تناك امنيب  ةحنرتم ، تضهنف  .ةسسؤملا  ءاضعأ  مامأ  تلثم 

، قيفصتلا ةجوم  ةرمغ  يف  نكمتأ ، ملو  اهل ، مستبت  ةسيئرلا 
.اهمسإ عمسأ  نأ 

عرشو حرسملا ، ىلع  تاقانعلا  ضعب  روضحلا  دهاشو 
.ناكملا نورداغي  كلذك  مهروهمجو  نوكراشملا 

ةمزجلا يجوز  كلذ ، عم  ينيدهتس ، رتلاو : ينلأس 
؟ يبتكم يف  امهب  ضوخأل 
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.كلمأ تبيخ  يننأل  ةفسآل  ينإو  دعو ، دعولا   ـ
تنأو ...رايخلا  هيلع  عقي  نأ  يف  لضفلا  انفلمل  ناك   ـ

ًادج ًاروخف  ُتنك  لب  ةزئاجلا ، هذه  بّسحو  قحتست  ال 
.ةريخألا عيباسألا  ىدم  ىلع  ةرماغملا  هذه  يف  كتقفارمل 
.ّيلإ اهدي  تدم  يتلا  ميكحتلا  ةئيه  ةسيئر  انتعطاق 

.كيلإ فرعتلاب  ةطبتغم  انأ  .شلاو  ايلوج   ـ
، ةينبلا يوق  ةماقلا ، ليوط  باش  اهبناجب  فقي  ناك 

لوح موحي  كشلا  عدتل  هتجهل  نكت  مل  .نيبكنملا  ضيرع 
.ةيناملألا هلوصأ 

، مامتهالل ريثم  كعورشم  شلاو : ةسسؤم  ةثيرو  تعبات 
توص ءارج  كتحلصم  يف  رارقلا  نكي  مل  .يدل  لضفملا  هنإ 
ةئيه بيكرت  نإ  ذإ  مداقلا ، ماعلا  يف  ةيناث  مدقت  .ًابيرقت  دحاو 

هلماكب ظحلا  نأ  ةقثاول  ينإو  ًافلتخم ، نوكيس  ميكحتلا 
ةنس راهنلا  ءوض  كرظتني  فوس  .كبناج  ىلإ  فقيس 

؟ كلذك سيلأ  ةيفاضإ ،
وعدملا اهقيدص ، اهقفاري  ًالاح  تفرصناو  فرظب  ينتيح 

.ساموت
سيل ةقيقحلا  يف  ىرتأ ، ًانسح ، ًالئاق : رتلاو  حاص  اهدنع 

242



.ءيش ىلع  مدنن  نأ  انل 
هدي ىلع  هتضبقب  برض  هنكل  رتلاو ، مالك  ىلع  بجأ  مل 

.ًافينع ًابرض 
دحاو توصب  « ؟ مالكلا اذه  انل  لوقت  تتأ  اذامل  متمت ، مث 
اننأ انل  نلعت  نأ  ةرم  فلأ  تلضف  .قاطي  رمأ ال  هنإ  ًابيرقت ،»

تظحال اله  ًابيرقت ! دحاو  توصب  نكلو  ًايلك ، قابسلا  جراخ 
يف ًالماع  يتايح  نم  ةلبقملا  ماوعألا  يضقأس  فقوملا ؟ ملظ 
َبَلَق نم  ًاقح  فرعأ  نأ  دوأ  ًابيرقت ! دحاو  توصب  ةكرِب ،

.هقنع يولأل  تيوصتلا  نازيم 
.هعور ئدهأ  فيك  فرعأ  نكأ  ملو  ًابضاغ ، رتلاو  ناك 

.ثهلت هسافنأ  تذخأو  ههجو  ّرمحإ 
انل ببستس  الإو  كسفن ، كلامتت  نأ  كيلع  رتلاو ،  ـ

.قيضلا
ًاقلعتم ناك  هريصم  نأ  مهدحأل  لوقلا  نكمي  فيك  قعزو :

فيك مهيلإ ؟ ةبسنلاب  وهل  درجم  وهأ  ًابيرقت ؟ دحاو  توصب 
؟ مالكلا اذه  لوق  ىلع  ؤرجتلا  نكمي 

انثحتو انعجشت  نأ  ةطاسبب  ديرت  تناك  اهنأ  دقتعأ   ـ
.ةديدج ةرم  انظح  بيرجت  ةلواحم  ىلع 
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ةدوعلا ديرأ  نايردأ  ليمج ! لمع  نم  هل  اي  ةنس ؟ يف   ـ
ينكل وحنلا ، اذه  ىلع  كتكرت  اذإ  ينحماس  تيبلا ، ىلإ 

.ءاسملا اذه  سانلا  ةطلاخم  مدع  يف  يسفنب  رطاخأ 
كلذ ىتح  ينع  ركسلا  لاز  اذإ  ةيميداكألا ، يف  ًادغ  ىقالتنس 

.نيحلا
يسفن تيفلأ  .ةعراستم  ىطخب  فرصناو  رتلاو  رادتسإ 

وحن هجوتأ  نأ  الإ  يل  قبي  ملو  ةعاقلا ، كلت  يف  ًاديحو 
.جرخملا

تثثحف ىشمملا ، رخآ  يف  دعصملا  سرج  ةنر  تعمس 
يفو .ةديدج  ةرم  بابلا  قلغني  نأ  لبق  ةفرغلا  لخدأل  ىطخلا 

.اهتارظن لمجأ  ةزئاجلاب  ةزئافلا  يلإ  ْتهجو  اهلخاد ،
اهاّيحم ىلع  أرقأ  نأ  تعُّقوت  دقو  اهفلم ، طبأتت  تناك 

ىلع اهراصتنا  اهل  اهرفوي  يتلا  ةداعسلا  تارامأ 
نع اهاتفش  ترتفاو  يلإ ، رظنلاب  تفتكإ  .نيقباستملا 
رتلاو توص  ددرتي  يسأر  يف  عمسأ  تنك  .ةفيفخ  ةماستبا 

يتقيرط نكت  ًايأ  حجرألا ، ىلع  يل  لاقل  انه ، ناك  ول  يذلا ،
!«. قرخأ ناسنإ  نم  كل  اي   » يسفنب فيرعتلا  يف 

.يّناهت لك  يلبقت  عضاوتب : تمتمت 
.ًاباوج ةباشلا  ةأرملا  رحت  مل 

244



؟ دحلا اذه  ىلإ  ُتريغت  له  لوقلا : ىلإ  ْتصلخ  ًاريخأو 
هنم تعزتنا  اهفلم ، ْتحتف  مئالم ، باوج  يأ  دجأ  مل  امل 
نود نم  ءودهب  اهغضمت  تضمو  اهمف  يف  اهْتعضو  ةقرو ،

.ءيشلا ضعب  رخاسلا  رهظملا  اذه  نع  علقت  نأ 
فالآ اهعمو  تاناحتمالا ، ةدعاق  ىركذ  تشعتنا  ةأجفو ،

ةسمخل هروصت ، نكمي  فيص ال  لصف  ىلإ  ةدئاعلا  تايركذلا 
.تضم ًاماع  رشع 

اهدي يف  ةريغصلا  ةقرولا  ةعطق  ةباشلا  ةأرملا  تظفل 
.تدهنتو

.»؟ ينفرعت تنأ   » ًاريخأ رمألا ، يضق   ـ
ًادمجتم ُتيقب  ىربكلا ، ةعاقلا  ىلع  دعصملا  باب  حتفنإ 
قباطلا ىلإ  ًاددجم  ةروصقملا  تداعو  ناتيلدتم ؛ ياعارذو 

.ريخألا
كبقارأ نأ  لمآ  ُتنكو  تقولا ، ضعب  كمزلي  ناك  امبر   ـ

...نسلا يف  ًاقح  تنعط  ينأ  وأ  رثكأ ،
...كرعش نول  نكل  ًاعبط ال ، ال ،  ـ

نإ نيحلا ، كلذ  يف  هتريغ  املاطو  نيرشعلا ، يف  تنك 
ضعب ءانثتساب  ريغتت  ملف  تنأ  امأ  .ةرباع  ةوزن  الإ  يه 
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يف ةقراغلا  ةرظنلا  هذهب  ًامئاد  زيمتت  كنكل  امبر ، تانضغتلا 
.ءيشاللا

كدجأ نأ  قالطإلا  ىلع  عقوتملا  ريغ  نم  ناك  دقل   ـ
.نينسلا هذه  لك  دعب  ...انه  ةيناث 

ام .دعصم  يف  ىقالتن  نأ  ًافولأم  سيل  هنأ  فرتعأ   ـ
ربع ًابايإو  ًاباهذ  دعصملا  لامعتسا  دواعن  نأ  يف  كيأر 

؟ ءاشعلا ىلإ  ينبحطصت  كنأ  وأ  قباوطلا ،
تصاغ اهفلم ، تعقوأ  باوجلا ، اريكرظتنت  نأ  نود  نمو 
قرولا معط  ةلبقلا  هذهل  ناك  .ينتلبقو  يعارذ  نيب 

تنك ثيح  ةحيحص  ةيقرو  ةلبق  ًامامت  هذه  غوضمملا ؛
ةمث .اهل  اهنكأ  يتلا  رعاشملا  بتكأ  نأب  ملحأ  ديعبلا  سمألاب 

، اهب حوبلا  ءرملا  ضفر  ول  ىتحو  كتايح ، لدبت  ىلوأ  تالبق 
نود اهعم  كذخأت  ىلوألا  تالبقلا  .لدبتي  ال  عقاولا  نإف 

مل ول  ىتح  ةيناثلا ، ةلبقلا  يف  كلذ  ثدحي  دقو  .ريذحت  قباس 
.ىلوألا ةلبقلا  نم  ًاماع  رشع  ةسمخ  دعب  الإ  ققحتت 

طغضي اندحأ  ناك  وهبلا ، ىلع  حتفني  بابلا  ناك  املك 
سراح ناك  ةسداسلا ، ةلحرلا  يف  .هقانع  قثويو  رزلا  ىلع 

ةفرغ هدعصم  نكي  مل  .نيديلا  فوتكم  انراظتنا  يف  جربلا 
انم بلط  دقف  ريوصت ؛ ةلآ  هلخادب  تناك  امل  الإو  قدنف ،
يف انسفنأ  انيفلأو  اهدي ، نم  اريك  تبذج  .ناكملا  ةحرابم 
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.كابرإلا ةياغ  يف  انم  لكو  ةرفقملا ، ةحاسلا 
.رصنلا اذه  ةوشن  اهنإ  ...ركفأ  مل  ةفسآ ، انأ   ـ

.يتميزه ةوشن  يلإ  ةبسنلابو  تبجأ : انأو 
.دحلا اذه  ىلإ  ءاقرخ  يننأل  نايردأ ، ةفسآ ، انأ   ـ

.ةكرتشم ةطقن  انيف  دجول  انه  رتلاو  ناك  ول  .ًانسح   ـ
؟ ىرخأ ةرم  يبرجت  نأ  نيديرتوأ 

؟ ًاذإ اذام   ـ
.رايخلا كل  كرتأو  يتميزهو ، كرصن  يقرخ ،  ـ

رداغن نأ  يلإ  تلسوت  مث  ةلبقب ، يتفش  اريك  تسمال 
.هيف نحن  يذلا  موؤشملا  ناكملا 

ىرخألا ةفضلا  يف  كانه  ًاليلق ، َّشمتنل  يلاعت  اهل : تلق 
...عئار ماع  هزتنم  زمياتلا  نم 

؟ ناريث كتبيرز  يف  له   ـ
؟ اذامل دقتعأ ، ال   ـ

يننأل اهنم ، ًادحاو  ةهارشب  لكآ  نأ  يتعاطتساب   ـ
ةناح ىلإ  ينبحطصإ  حابصلا ، اذه  ًائيش  علتبأ  مل  .ًادج  ةعئاج 

.ءاشعلل ًائيش  نومدقي  اولاز  ام  ثيح 
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تنكو نيحلا ؛ كلذ  يف  هداترن  انك  املاط  ًامعطم  تركذت 
قئاس تلوان  يننكل  .مويلا  ىلإ  ًامئاق  ناك  اذإ  ام  لهجأ 

.ناونعلا يسكاتلا 
دق تنك  ام  .يديب  اريك  تذخأ  زمياتلاو ، ريسن  انك  امنيب 

، ةظحللا هذه  يف  تيسن ، .ديعب  نمز  ذنم  نانحلاب  تسسحأ 
تخسرت يتلا  ةفاسملا  ىلإ  ةلصب ، يتبيخ  ىلإ  تمي  ام  لك 

نآلا نم  اهيف  شيعأس  يتلا  ندنل  نيب  تابثب  ءاسملا  اذه 
.يمالحأ تيقب  ثيح  اماكاطأ  ةبضهو  ًادعاصف ،
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مادرتسمأ

ًاريس دعصيل  راطقلا  ةبرس  نم  لجرت  يذلا  لجرلا  ناك 
ةهيبش ةلوهجملا  هتيشم  تناك  لكنس ،»  » ةانق هيمدق  ىلع 
ةعاسلا ادع  ام  .هبتكم  نم  دوعي  صخش  يأ  ةيشمب 

ةضبق لصت  يتلا  ةريغصلا  ةلسلسلا  ادع  امو  ةرخأتملا ،
ىلع قلعملا  سدسملا  ادع  امو  تاذلاب ، همصعمب  هتبيقح 

فقوت انغاف ، ةحاس  ىلإ  هلوصو  ىدل  .هترتس  تحت  هبارق 
نأ امو  .هبقعتي  ال  ًادحأ  نأ  دكأتيل  رمحألا  ءوضلا  مامأ 
طسو لجرلا  عفدنا  ىتح  رضخألا ، ىلإ  ةراشإلا  تلقتنا 
ةلفاح نيب  ًاسدنم  تارايسلا  قاوبأب  فختسإ  قيرطلا ،

ةلمرفلا ىلع  نيتقلعم  نيتبرع  مغرأو  ةريغص ، ةنحاشو 
هيلع لاهنا  ةيران  ةجارد  قئاس  ىدافت  داكلاب  .ةنوشخب 
ىتح لباقملا ، فيصرلا  ىلع  ريسلا  ّذغاو  .ةيخس  مئاتشب 

يبناجلا بابلا  نم  للستو  ةحاسلا  زاتجإ  ماد ،»  » ناديم غلب 
ًامسإ لمحي  مخفلا  ءانبلا  ناك  ةديدجلا .» ةسينكلا   » لخاد ىلإ 

سماخلا نرقلا  ىلإ  اهخيرات  دوعي  ةرامع  ىلإ  ةبسنلاب  ًابيرغ 
ةسينكلا نحص  لمأتل  تقولا  لجرلا  ىدل  نكي  مل  .رشع 

زواجت بلاصملا ، حانجلا  ىتح  هقيرط  لصاوف  خذابلا ،
رودوموكلا حيرض  مامأ  ًابناج  لامو  رتيور ، لاريمألا  حيرض 

مث .ريغصلا  ةسينكلا  ردص  ىلإ  ًاهجوتم  نلاك ، ناف  ناج 
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يف مئاق  ريغص  باب  جالزم  رادأو  ًاحاتفم  هبيج  نم  جرخأ 
.هءارو يذلا  يفخلا  ملسلا  طبهو  دبعملا  ةرخؤم 

ىشمملا ىلإ  لفسألا ، ىلإ  ًاجرد  نيسمخ  طوبه  دعب  لخد ،
ةحاسلا تحت  روفحملا  قفنلا  نإ  .همامأ  دتمملا  ليوطلا 

نم لقتني  نأ  هيلإ  لوصولل  ةليسو  فرعي  نمل  حيتي  ىربكلا 
نأ سحأو  لجرلا  عرسأ  ماد .» رصق   » ىلإ ةديدجلا  ةسينكلا 

هتاوطخ ىدصو  هيف ، كلسي  ةرم  لك  هقياضي  قيضلا  قفنلا 
، ءوضلا بحش  مدقت  املكو  .هجاعزنإ  فعاضي  يني  ال 

.ةءاضإلا ضعب  امهل  رفاوتي  ناك  ىشمملا  افرط  امهدحو 
دكارلا رملا  ءاملا  برشتي  ناساكوملا  هءاذح  نأ  لجرلا  رعش 

ًاقراغ ديدج  نم  هسفن  دجو  رمملا ، طسو  يفو  .ضرألا  ىلع 
هيلع نأ  فرعي  ناكملا ، اذه  يف  وهو  ناك  .كلاح  مالظ  يف 

برسم رُّعقتف  ميقتسم ، طخ  يف  ةوطخ  نيسمخ  ريسي  نأ 
.مالظلا فوج  يف  هل  ليلد  ةفيظوب  موقيس  يزكرملا  ءاملا 

تناك .رخآ  ملس  همامأ  زربو  ةفاسملا ، تصلقت  ًاريخأ ،
قيقدلا بنقلا  لبحب  قلعتي  نأ  هيلع  بجوتو  ةقلز ، تاجردلا 

ىفلأ جردلا ، حطس  ىلعأ  يفو  .رادجلا  لوط  ىلع  دتمملا 
ةليقث ةيديدح  نابضقب  زهجم  لوأ  باب  ةلابق  هسفن  لجرلا 

دب الو  ىرخألا ، ةدحاولا  ولعت  ناتكسم  ةمثو  .ةلوغشمو 
اهرمع ةميدق  ةيلآ  ليغشت  ةفرعم  نم  لفقلا  لاغ  ريرحتل 
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ىلإ ةجرد  نيعست  ةيلاعلا  ةكسملا  لجرلا  رادأ  .نورق  ةثالث 
امهدشو راسيلا  ىلإ  ةجرد  نيعست  ةئطاولا  رادأو  نيميلا ،

دقل لاصفم ، توص  لاحلا  يف  عمس  .هتيحان  ىلإ  امهتيلك 
يف راظتنا  ةفرغ  ىلإ  ًاريخأ  ىهتناو  .لفقلا  ناسل  لحنإ 
ةديلو تناك  يتلا  ةرامعلا  نإ  .ماد  رصق  نم  يضرألا  قباطلا 
عباسلا نرقلا  طساوأ  يف  تديش  نبماك ، ناف  بوكاج  لايخ 

ناكس ناكو  ةيدلبلل ، راد  ماقم  موقت  كاذنيح  تناكو  رشع ،
.ةنماثلا ايندلا  ةعئار  اهرابتعا  يف  نوددرتي  ال  مادرتسمأ 

ىلعو ىربكلا ، رصقلا  ةعاق  طسوتي  سلطأل  لاثمت  ناكو 
اهادحإ لثمت  ماخرلا ، نم  ةقالمع  طئارخ  ثالث  ضرألا 
ةثلاثلاو يقرشلا ، فصنلا  ىرخألاو  يبرغلا ، ةركلا  فصن 

.موجنلل ةطراخ 
يف نيعبسلاو ، سداسلا  هداليم  ديعب  زريكاف  ناي  لفتحيس 

، لازركروب ةعاق  لخد  .تاونس  رشعب  رغصأ  هنأ  رهظي  نيح 
زاتجاو اينايقوأ ، قوف  ىشم  ةنابتلا ، برد  ةرجم  ئطو 

ةفرغ هاجتاب  هريس  لصاوو  ةوطخب  يسلطألا  طيحملا 
.هدعوم هرظتني  ناك  ثيح  راظتنالا ،

؟ رابخألا يه  ام  لخدي : وهو  لأس 
ةيسنجب عتمتت  ةيسنرفلا  انتنطاوم  نإ  يديس ، ةلهذم ،  ـ

ءزجلا ىضمأ  تابن  ملاع  ًايزيلكنإ ، اهدلاو  ناك  .ةجودزم 
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هسأر طقسم  ىلإ  داع  امدنع  .اسنرف  يف  هتايح  نم  ربكألا 
ةيبلق ةبون  ءارج  تام  طبضلاب ، هقالط  دعب  ياونروك ، يف 

.نفدلاب نذإلاو  ةافولا  كص  فلملا  مضيو  يف 1997 
؟ مألاو  ـ

ةيناسنإلا مولعلا  ةسردم  تناك  .ًاضيأ  يه  تيفوت   ـ
ناريزح 2002، يف  تلتُق  سنافورب .» نآ   سكأ   » ةيلكب

يوحي همد  ناك  اهمدص  يذلا  قئاسلاو  .ريس  ثداح  يف 
.لوحكلا نم  مارغ   1.2

! ةرذقلا ليصافتلا  نم  ينحرأ  زريكاف : ناي  لأس 
.يسيراب فحتم  يف  لمعت  نيتنسب ، اهربكت  اهل ، تخأ   ـ

؟ ةيسنرفلا ةموكحلا  ىدل  ةفظوم   ـ
.ام دح  ىلإ   ـ

نم دعنل ، .رابتعالا  نيع  يف  رمألا  اذه  ذخأ  يغبني   ـ
.هذه ةباشلا  راثآلا  ةملاع  ىلإ  كلضف ،

يف ميكحتلا  ةئيه  نم  مدقتتل  ندنل  ىلإ  تمدق  اهنإ   ـ
.شلاو ةسسؤم 

سيلأ دوصرملا ، لاملاب  ىنمتن ، انك  امك  تزافو ،  ـ
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؟ كلذك
ةئيه وضع  نإ  .يديس  ةقدلا ، هجو  ىلع  سيل   ـ
ريغ .هعسو  يف  ام  لك  لذب  انتحلصمل ، لمعي  يذلا  ميكحتلا 

ةموعدملا كتحشرمو  .رثأتلل  ةلباق  نكت  مل  ةسيئرلا  نأ 
.اهتزئاج رخآ  ًاحشرم  رطاشت 

؟ ايبويثأ ىلإ  ةيناث  دوعتل  ًايفاك  اذه  نوكيس   ـ
ةرفوب اهيفكي  نأ  يغبني  غلبم  ةينيلرتسا ، ةريل  نويلم   ـ

.اهثاحبأ ةلصاومل 
؟ اهيلع ينعلطت  ىرخأ  ءايشأ  كيدل  له  ميظع ،  ـ

ىلإ كصخت  يتلا  ةباشلا  راثآلا  ةملاع  ْتفرعت  دقل   ـ
، ريغص معطم  يف  امهترهس  اعبات  دقو  .لفحلا  ءانثأ  لجر 

...امهالك رضاحلا ، تقولا  يفو 
ينتربخأ اذإ  الإ  انينعي ، ال  اذه  نأ  نظأ  زريكاف : عطاق 

نم بحلاب  اعقو  امهنأل  رفسلاب  اهعيراشم  تغلأ  اهنأ  ًادغ 
.اهدحو اهل  كلم  وهف  اهيلايلب  هلعفت  ام  امأ  .ةرظن  لوأ 

؛ انتامولعم ىلع  ًالاح  انلصح  يديس ، اننأ ، كلذ   ـ
ىلإ يمتني  ةيكلف  ءايزيف  ملاع  وه  مالكلاب  ينعملا  لجرلاو 

.ةيناطيربلا مولعلا  ةيميداكأ 
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.لفسألا يف  ةحاسلا  لمأتيل  ةذفانلا  ىتح  زريكاف  برتقإ 
مادرتسمأ .راهنلا  ءانثأ  اهنم  ليللا  يف  ريثكب  لمجأ  اهآرف 

لك قاقز ، لك  فرعيو  .اهريغ  نم  رثكأ  اهبحي  وهو  هتنيدم 
.ةرامع لكو  ةانق 

.ةئراطلا ثادحألا  نم  عونلا  اذه  ًاريثك  بحأ  ال  فاضأو :
؟ لوقت ةيكلف ، ءايزيف  ملاع  هنإ 

.انلاب لغشي  ام  يف  هثداحت  اهنأ  تبثي  ءيش  ال   ـ
نم هنأ  روصتأ  .هداعبتسا  انعسي  لامتحا ال  هنكلو  ال ،  ـ

.ملاعلا اذهب  ًاضيأ  مامتهالا  لضفألا 
هابتنا تفل  نود  هتبقارم  بعصلا  نم  نوكيس   ـ

ةيميداكأ يف  وضع  هنإ  كل ، تلق  امك  زيلكنإلا ، انئاقدصأ 
.ةلالجلا ةبحاصل  مولعلا 

كسفن ضرعت  نأ  كايإ  نكلو  كعسو ، يف  ام  لذبأ   ـ
نم له  .كانه  هابتنالا  تفل  صاخ  لكشب  ديرن  اننإ ال  .رطخلل 

؟ يل اهلقنت  ىرخأ  تامولعم 
.ينم هتبلط  يذلا  فلملا  يف  دراو  ءيش  لك   ـ

نم ًاضيرع  ًافلغم  هثدحم  مّلسو  هتبيقح  لجرلا  حتف 
.ندللا قرولا 
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ىنبم مامأ  سيراب  يف  ةطقتلم  اريكل  روص  .زريكاف  هّضف 
ءانثأ ةسلتخم  ىرخأ  روصو  يرليوتلا ، ةقيدح  يفو  ناج ،
ًاريخأو سلوب ، سيدقلا  زنويل - عراش  يف  اهقوست 

يف ساركنب ، تناس  ىلإ  اهلوصو  روف  تطقتلا  ةعومجم 
لالخ نمو  تيرتس ، تويب  ىلع  لطت  ةيلاطيإ  ةنامس  ةفرش 

ىشعتت يهو  دهاشت  ثيح  ليهزور ، ميرب  يف  معطم  ةهجاو 
.نايردأ ةبحصب 

رداغأ نأ  لبق  انتفاو  يتلا  ةريخألا  روصلا  اهنإ   ـ
.يزكرم

قبطأو ىلوألا  ريرقتلا  رطسأ  ةعرسب  زريكاف  حفصت 
.فلملا

.ًادغ لباقتنس  فارصنالا ، كناكمإب  ًاركش ،  ـ
.رصقلا يف  راظتنالا  ةفرغ  رداغو  زريكاف  لجرلا  ايح 

مستبي رخآ  لجر  ةفرغلا  لخدو  باب ، حتفنا  هباهذ ، روف 
.زريكافل

عم ةعقوتملا  ريغ  ةلباقملا  هذه  لعل  هنم : ًابرتقم  لاق 
.انتحلصمل يه  ةيكلفلا  ءايزيفلا  ملاع 

يط كلذ  لك  ءاقب  ىلع  صيرح  كنأ  دقتعأ  تنك   ـ
اذهو انتبقارمل ، ناعضخي  ناسراف ال  ةمث  نكمأ ، ام  نامتكلا 
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! ةدحاو جنرطش  ةعقر  ىلع  ريثك 
نم ثحبلاب ، أدبت  نأ  وه  صرحلا  دشأ  هيلع  صرحأ  ام 

.ًاليلق نوعلا  دي  اهيلإ  دمن  اننأ  باترت  نأ  ريغ 
ام يف  كشي  حار  ًادحأ  نأ  ول  يعت  تنأ  يروفيإ ،  ـ

...انيلك ىلإ  ةبسنلاب  جئاتنلا  تناكل  هلعفن ،
؟ اهنع ثحبت  يتلا  ةملكلا  يه  هذهأ  .ةجرح   ـ

.ةميخو حجرألا  ىلع  لوقأس  تنك  ال ،  ـ
ذنم كلذو  هتاذ ، ءيشلا  قدصن  انالك  نحن  ناي ،  ـ

.ةقيقحلا كلتمن  انك  ول  جئاتنلا ، روصت  .نينس 
ببسلا اذهلو  كلذ ، فرعأ  يروفيإ ، كلذ ، فرعأ   ـ

.يرمع لثم  يف  دحلا  اذه  ىلإ  يسفنب  رطاخأ 
مث ءيشلا ؛ ضعب  كل  ةيلست  ردصم  اذه  نأ  ْفرتعأ   ـ

نيناوق ةرادإ  ةركفو  طاشنلا ، دواعنس  اننأب  طق  لمأنل  نكن  مل 
لك يف  ينقورت  مك  .كباجعإ  لانت  راتسلا  ءارو  نم  ةبعللا 

.لاوحألا
عونصملا ريبكلا  بتكملا  ءارو  سلجي  وهو  زريكاف  دهنت 

مداقلا كرحتلا  وه  ام  كلذ ، ضرتفنل  لاقو : وجاكألا ، نم 
؟ هيلإ علطتت  يذلا 
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ةراثإ يف  ْتحجن  اذإو  اهارجم ، ذخأت  رومألا  عدنل   ـ
دشأ اهربتعأس  ذئدنع  اذه ، ةيكلفلا  ءايزيفلا  ملاع  مامتهإ 

.اهروصتأ تنك  امم  ًاركم 
، ديردم ندنل ، علطت  نأ  لبق  انلهمت  تقولا  نم  مك   ـ

؟ أدبت نأ  كشوت  يتلا  ةبعللا  ىلع  نيكب  وأ  نيلرب 
نلعُأ يتلا  ةبعللا  ةريبك  ةعرسب  نوكرديس  مهنإ  هوأ ،  ـ

حابصلا اذه  متو  .روهظلاب  نويكريمألا  عرش  دقل  .اهنع 
.راثآلا ةملاع  تخأ  لزنم  شيتفت 
! ىقمح نم  مهل  اي   ـ

.ةلاسر هيجوت  يف  مهتقيرط  اهنإ   ـ
؟ انهيبنتل  ـ

تلفت ةادألا  تكرت  يننأل  نوجئاه  مهنإ  .انأ  يهيبنتل   ـ
تبلط نيح  ًاحقو  ُتنك  يننأل  ًابضغ  دشأل  مهنإو  انيديأ ، نم 

.تاذلاب مهتقطنم  يف  اهليلحت 
سيل يروفيإ ، كوجرأ  نكلو  كلبق ، نم  ةحاقول  اهنإ   ـ

ال .نوبهاذ  نيأ  ىلإ  فرعن  ال  نحن  .ضيرحت  تقو  تقو 
رثؤي نأ  كتيحنت  ىلع  اولمع  نيذلا  كئلوأ  ىلع  كدقح  عدت 

ةرماغملا هذه  يف  كبكاوأ  انأ  .رومألا  ىلع  كمكح  يف 
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ىنغ يف  نحن  رطاخمل  ضرعتن  انلعجت  نكلو ال  ةنونجملا ،
.اهنع

دق ناوآلا  نأ  دقتعأو  ليللا ، فصتنم  تقولا  براق   ـ
نوضغ يف  انه  ىقالتنس  ناي ، ةديعس ، ةليل  لوقنل  ناح 
تروطت فيك  ىرن  فوس  هنيع ، تقولا  يفو  مايأ ، ةثالث 

.عضولا نيبتنو  رومألا ،
ةفرغ رداغ  نم  لوأ  زريكاف  ناك  .ناقيدصلا  قرتفإ 
تحت قباوطلا  ىلإ  طبهو  ىربكلا  ةعاقلا  زاتجإ  .راظتنإلا 

.ىنبملل ةيضرألا 
فلأ رشع  ةثالث  .ةيقيقح  ةهاتم  ماد  رصق  قامعأ  نإ 
للست .ىنبملا  دنست  ةزيكر  نوسمخو  عستو  ةئامتسو 
رهظيل ةنيخثلا ، حاولألا  نيب  ةبيرغلا  ةباغلا  هذه  ربع  زريكاف 

ىلع لطي  ريغص  باب  لالخ  نم  قئاقد  رشع  دعب  ًاددجم 
.ناكملا كلذ  نم  رتم  ةئامثالث  دعب  ىلع  يزاوجرب  تيب  ةحاب 

دقف هفارصنا ، نم  قئاقد  سمخ  دعب  ىضم  يذلا  يروفيإ  امأ 
.رخآ ًاقيرط  كلس 

*   *   *
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ندنل

ًاناكم تْدجو  ينكل  يتركاذ ، يف  دوجو  معطملل  دعي  مل 
ناكملا ىلإ  تفرعت  اهنأ  اريك  تمسقأو  ههبشي ، رحسلاب  ًائيلم 

ءانثأ ْتلواحو  .ىضم  ام  يف   هيلإ  اهبحطصأ  تنك  يذلا 
نكلو .انلاصفنا  دعب  اهتايحل  ىرج  ام  يل  يورت  نأ  ءاشعلا 

يف دوجولا  نم  ًاماع  رشع  ةسمخ  درس  ىلإ  ليبسلا  فيك 
اهنإ ال ةففأتم ، يه  ام  ردقب  ىلسك  ةركاذلا  تاعاس ؟ عضب 
، ةيوقلا تاقوألاب  اهعشبأو ، تايركذلا  نسحأب  الإ  ظفتحت 

تنك .هوحمت  لب  يمويلا ، لمعلا  سايقب  ًادبأ  ظفتحت  اهنكل ال 
ديدج نم  اهتوص  يف  دجأ  ينثداحت ، اريك  ىلإ  عمتسأ  املك 
يتلا ةدقوتملا  ةرظنلا  ىرأو  يناوهتسا ، يذلا  ءافصلا  كلذ 
كلتو تايسمألا ، ضعب  يف  اهيف  صوغأ  نأ  يل  قفتي 
عمو يعيراشم ؛ نع  ىلختأ  ينلعجت  تداك  يتلا  ةماستبالا 

نمزلا ركذت  يف  اهيلإ  تصنأ  انأو  ةبوعص  دجأ  تنك  كلذ ،
.اسنرف يف  شيعتل  ةيناث  هيف  تلحر  يذلا 

تهجوتف .هلعفت  نأ  ديرت  ام  ًامئاد  فرعت  اريك  تناك 
ةفصب لاموصلا ، ىلإ  اهسورد  نم  غارفلا  روف  ةيادب ،

تحت لمعت  اليوزنيف  يف  نينس  تضمأ  مث  .ةطيسب  ةربدتم 
هتافرصت تناك  يذلا  راثآلا ، ملع  باطقأ  نم  بطق  ةرمإ 
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، هل تضرعت  عيرقت  بقعو  .دادبتسالا  سمالت  ةيطلستلا 
نيماع لالخ  تدأو  .اهتلاقتسا  تمدقو  هئاطخأب  هتحراص 

طخ ءاشنإ  ناك  ثيح  اسنرفب ، تايرفح  يف  ةفيفخ  ًالامعأ 
مهم عقوم  فاشتكا  نع  رفسأ  ًادج  عيرسلا  راطقلل  يديدح 

عيرسلا راطقلا  ةهجو  طيطخت  لّوُحف  .ةثاحإلا  ملعب  صاخ 
، ةشرولا هذه  يف  لمعلا  قيرف  ىلإ  اريك  تمضناو  ًادج ،

.رثكأف رثكأ  ةميسج  تايلوؤسم  روهشلا ، رم  ىلع  ةلمحتم ،
ةيسارد ةحنم  اهلمع ، ةيعون  ىلإ  راظنألا  تفل  دعب  تلانو ،

انه تلمع  ةيادب  .ايبويثأ  يف  وموأ  يداوب  تقحتلاف 
، ريخألا اذه  ضرملا  باصأ  مث  ثاحبألا ؛ ريدم  ةدعاسمك 

نيسمخ عقوملا  تريغو  تايلمعلا  ةسيئر  يه  تحبصأف 
.ًارتموليك

مك ايقيرفإ  يف  اهتماقإ  نع  ينثداحت  امدنع  رعشأ ، تنك 
اذامل اهلأسأ  نأ  ةقامح  ينم  تردبو  .كلانه  ةداعسلاب  تسحأ 
ةفصاع ثداح  يل  تورو  اههجو  عقتماف  .اهجاردأ  تداع 

الول نكلو  اهلمع ، لك  رمدو  ةفاك ، اهدوهج  ىلع  ىتأ  نزحم 
دجأ ملو  قالطإلا ، ىلع  اهتيأر  دق  حجرألا  ىلع  تنك  امل  كلذ 

ةعجافلا كلت  ُتكراب  مك  اهل  حوبلا  ةعاجش  يسفن  يف 
.ةيوجلا لاوحألاب  ةلصتملا 

ًازجاع يسفن  تيفلأ  يتايحب ، هتلعف  امع  اريك  ينتلأس  امل 
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رظانملا عاطتسملا  ردق  اهل  تفصوف  .كلذ  لوق  نع  ًامامت 
ءاضأ يذلا  لامجلا  اذه  نم  ليلق  ةعاشإ  ًالواحم  ةيليشتلا 
.شلاو ةسسؤمل  ةعباتلا  ميكحتلا  ةئيه  ءاضعأ  مامأ  اهضرع 

، ًالاوط نينس  لمعلا  مهترطاش  نيذلا  كئلوأ  نع  اهتثدحو 
حرط اهبنجأ  يك  ةبراوم ، نود  اهل  تفشكو  مهتّوخأ ، نعو 

ثداحلا لوحو  ندنل ، ىلإ  يتدوع  ببس  لوح  لاؤس 
يلاعأ قلست  يف  يتبغر  ءارج  هتيحض  ُتعقو  يذلا  فيخسلا 

.لابجلا
رفحأ انأ  .هيلع  مدنن  ام  انيدل  سيل  ىرت ، يل : تلاق 
حلصي ال  ةقيقحلا  يف  نحن  موجنلا ، دصرت  تنأو  ضرألا ،

.ىرخآلل انم  دحاولا 
ءارو تنأو  انأ  ىعسن  لاح ، لك  يف  .سكعلا  وأ  ُتمتمت :

.هسفن ءيشلا 
.اهتشهد ةراثإ  يف  تحلفأ  دق  تنك 

ىصقتأ انأو  ةيرشبلا ، خيرات  ديدحت  نيلواحت  ِتنأ   ـ
ام اذهو  نوكلا ، دلُو  فيك  فرعأل  تارجملا  قامعأ  قمع 
، رخآ ناكم  يف  ةايح  دجوت  اذإ  امو  ةايحلا  روهظ  حاتأ 

انتاين امك  انيعاسم  نإ  اهدهعن ؛ يتلا  كلت  ريغ  لاكشأ  تحتو 
نع تاباجإلا  تناك  اذإ  ام  يردي  نمو  .ًاريثك  ةدعابتم  تسيل 

؟ ةلماكتم تسيل  انتلئسأ 
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، ًاموي قلستأس  امبر  ءايشألا ، ةيؤر  يف  ةقيرط  اهنإ   ـ
بكوك ىلع  طبهأو  يئاضف ، كوكم  نتم  تنأ ، كلضفب 
لئاوأل ةيمظع  لكايه  نع  ثحبلا  يف  يضمأو  لوهجم 

! راغصلا رضخلا  لاجرلا 
ىتح لازي  الو  هيف ، انيقالت  يذلا  لوألا  مويلا  ذنم   ـ

.يب مكهتلاب  ًاركام  ًارورس  نيّرسُت  نآلا ،
هذه نكلو  ةحصلا ، نم  ءيش  هيف  هلوقت  ام  ْترذتعإ :

.كلمع ةيمهأ  نم  ليلقتلا  ديرأ  نكأ  مل  .دوجولا  يف  يتقيرط 
، نمثلا ناك  ًايأ  انيتنهم ، نيب  تاهباشت  ةماقإ  يف  كتبغر  نإ 

.ًاذإ ينملت  ال  ةقيش ، اهدجأ 
كتغلبأ ول  اميف  كركم  نم  نيففختو  ةشهدلا  كباتنت  دق   ـ
ديدحت لجأ  نم  كئالمز  ضعبل  ةدئاف  تاذ  تناك  موجنلا  نأ 
خيراتلا وه  ام  نيلهجت  تنك  نئلو  .ةيرثأ  عقاوم  نمز 

اهب نيعتسي  يتلا  كلتب  ةهيبش  ةركذم  كل  دعأسف  يكلفلا ،
! لايتحالا قيرطب  ناحتمإلا  ءانثأ  بلاطلا 

اهنأ اهينيع  يف  لعفلاب  تيأرو  ةبرغتسم  يلإ  اريك  ْترظن 
.ةيساق ةبرض  يل  ئيهت 

؟ شغأ تنك  ينإ  كل  لاق  نم   ـ
.ًاوفع  ـ

262



تناك جردملا ، اذه  ىلع  هيف  انيقالت  يذلا  مويلا  يف   ـ
كلابب رطخي  ملأ  .ءاضيب  ةحفص  امبر  اهتعلتبا  يتلا  ةقرولا 

؟ كهابتنا تفلأل  ةديكملا  هذه  تربد  ينأ 
يهابتنا يتفلت  يكل  ةعاقلا  نم  كدرطب  ِترطاخ  تنكأ   ـ

؟ كقدصأ نأ  نيديرتو  بسحو ؟
يتاناحتما تضخ  يننأل  رطخ ، يأل  ضرعتأ  نكأ  مل   ـ

.مويلا كلذ  ةيشع 
! ةباذك  ـ

.ينقورتل كنإ  ةيلكلا ، تارمم  يف  كتفشتكا  تنك   ـ
ةقيقحلا يف  مدقت  يل  ةقيدص  قفارأ  مويلا ، كلذ  يف  تنك ،

انأ امنيبو  ينونج ، عله  اهباتني  ناكو  .ةيعرفلا  اهتاناحتما 
هيبشلا كهجوب  كتدهاش  جردملا ، باوبأ  مامأ  اهنع  يّرسأ 

.كيلع ربكلا  ةغلابلا  كترتسبو  مواقي  ةسردم ال  رظان  هجوب 
تنك يذلا  فصلا  يف  رغاش  ناكم  يف  سلجأ  تيضمو 

...ةمتتلا فرعتو  هبقارت ،
؟ بسحف ينيلباقتل  هلك  اذه  نيلعفتس  تنكأ   ـ

تحت يلجر  اهلجرب  سمالت  يهو  يهجو  يف  اريك  تفته 
؟ كلذك سيلأ  كتاذل ، ًائلامم  اذه  نوكي  دق  ةلواطلا :

263



قوف ًامثاج  ئجوف  لفط  لثم  تلجخ  يننأ  ًاضيأ  ركذتأ 
نكلو ةقياضتم  ىرحألاب  تنك  .تايبرملل  ةنازخ  مامأ  دعقم 

.كلذ هل  نيبأ  نأ  عوضوملا  جراخ  ناك 
وأ ال؟ معن  شغلا ، ىلإ  تدمع  له  اهتلأس :  ـ

كرتأو نانكمم ، ناويرانيسلا  .ًادبأ  كلذ  كل  لوقأ  نل   ـ
ةأرما ينم  تلعجو  يتماقتسا  يف  تككش  ءاوس  .رايخلا  كل 

ينم لعجي  اذهو  ةدعاسملا ، ةركذملا  ةياور  ترثآ  مأ  ةريثم ،
امأ كرارق ، ذختتل  ةرهسلا  ةيقب  كل  كرتأ  .ةبيهر  ةشاشغ 

.ةيكلفلا كخيراوت  نييعت  نع  ينثدحف  نآلا 
هتسارد لالخ  نم  رايكول ، نمرون  ديسلا  حجن  دقل 

خيرات نيعي  نأ  نمزلا ، رم  ىلع  سمشلا  عقوم  تاكرحت 
.رارسألاب ةفنتكملا  اهباصنأو  غناه  نوتس  عقوم 

ةنس فلأ  نم  سأرلا  تمس  يف  فلتخي  سمشلا  عقوم  نإ 
دعب ىلع  سمشلا  نوكت  ةريهظلا ، دنع  .ىرخأ  فلأ  ىلإ 
يف هلتحت  تناك  يذلا  عقوملا  نم  قرشلا  ىلإ  تاجرد  عضب 

.خيراتلا لبق  ام  ةنمزأ 
قاورب ًاموسوم  سأرلا  تمس  ناك  غناه ، نوتس  يف 

ةعضومتم ريهنم )  ) ةيدومعلا ةيرخصلا  باصنألاو  طسوتم ،
لالدتسالا امأ  .روحملا  اذه  لوط  ىلع  ةمظتنم  داعبأ  ىلع 
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دْقف يف  ركفأ  تنك  .روطتم  يضاير  باسحب  قلعتيف  يقابلا 
ةمتهم ودبت  تناك  اهنأ  الإ  يحورش ، نم  ءاهتنالا  لبق  اريك 

.اهربخأ امب  ًاقداص  ًامامتها 
ةيمهأ اذه ال  لك  يب ، ءازهتسالا  كشو  ىلع  تلز  ام   ـ

؟ كلذك سيلأ  كيلإ ، ةبسنلاب  هل 
نوتس ىلإ  ًاموي  تبهذ  اذإ  .سكعلاب  لب  ىلب ، يل : تدكأ 
معطملا ناك  .اهتاذ  ةقيرطلاب  ًادبأ  رومألا  ىرأ  نلف  غناه ،

، مداخلا انمهفأ  دقو  نينوبز ، رخآ  نحنو  هباوبأ ، لفقي 
ةرداغمل ناح  تقولا  نأ  ةعاقلا ، قمع  يف  ءاوضألا  هئافطإب 

، ليهزور ميرب  عراوش  يف  ةعاسلا  يلاوح  انيشمف  .ناكملا 
نوضغ يف  ةيضقملا  تاقوألا  لضفأ  ةداعتسا  لصاون  نحنو 

، اهقدنف ىلإ  اهبحطصأ  نأ  اريك  ىلع  تحرتقإ  .ديعب  فيص 
ىلإ ينلصوت  نأ  ْتلضف  يسكاتلا ، انبكر  امدنع  نكلو 

«. لاقم ماقم  لكل  : » ْتفاضأو يلزنم ،
ةليخد يف  ينيوكت  فشتكتل  وهلت  تحار  قيرطلا ، يف 

.يسفن
رثكأو ًادج ، يروكذ  يضرألا : قباطلا  روزت  يهو  تلاق 
يشي هنكل  ةنتفلا ، نم  ولخي  اذه ال  نإ  لوقأ  ال  يروكذ ، نم 

.ةنيبصتملا ةاتفلاب 
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؟ يلزنم نيبيعت  َمب   ـ
؟ اذه كخف  يف  تايتفلا  دايطصال  ةفرغلا  يه  نيأ   ـ

.لوألا قباطلا  يف   ـ
تنك ام  طبضلاب  اذه  ملسلا : دعصت  يهو  اريك  تعبات 

.هلوقأ
.ريرسلا ىلع  يراظتنا  يف  تناك  ةفرغلا ، ُتلخد  امل 

ًايرهاظ ناك  ءيش  لك  .ءاسملا  اذه  بحلا  سرامن  مل 
ام ءيش  كتايح ، تايسمأ  ضعب  يف  نكلو ، كلذ ، عم  مءالتي 
نم فوخلا  هنإ  .ةبغرلا  نم  ريثكب  ىوقأ  وهو  هسفن  ضرفي 

فوخلا كعيراشم ، يف  ةتغابملا  نم  فوخلا  قرخأ ، لمع 
.ةيتآلا مايألا  نمو  دغلا  نم 

نابلاط اننأك  ديب ، ًادي  هجول ، ًاهجو  هلوطب ، ليللا  انثداحت 
.يبناجب تمان  نأ  اريكب  رمألا  ىهتناو  ربكلا ، امهيلع  ُدبي  مل 

داكت تاوطخ ، عقو  تعمس  .دعب  حال  دق  رجفلا  نكي  مل 
نأ الإ  ينيع  تحتف  .ناويح  تاوطخ  اهنأك  ةمعان  نوكت 
ةبتع ىلع  تناك ، .امهضامغإ  ةداعإب  يلإ  لسوت  اريك  توص 

.ةلحار اهنأ  تكردأف  يلإ  رظنت  بابلا ،
؟ كلذك سيلأ  يب ، يلصتت  نل   ـ
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نم لعل  ريغ ، ال  تايركذ  انيمقر ، لدابتن  مل  ْتمتمت :
.اذكه لضفألا 

؟ اذامل  ـ
كلابجب ملحت  تنأ  اميف  ايبويثأ ، ىلإ  ةيناث  رفاسأس   ـ

؟ كلذ دجت  الأ  ةعساش ، ةفاسم  امهنيبو  ةيليشتلا ،
ِكتقدص ول  ردجألا  نم  ناك  ًاماع ، رشع  ةسمخ  لبق   ـ

ملو باوص ، ىلع  تنك  دقل  كل ، ةيهاركلا  يدبأ  نأ  نم  ًالدب 
.تايركذلا الإ  انل  َقبي 

.يلع دقحت  الأ  ةرملا  هذه  ًاذإ  لواح   ـ
...اذإو .يعسو  يف  ام  لذبأ  نأب  ِكدعأ   ـ

، نايردأ ةليمج ، ةرهس  تناك  رخآ ، ًائيش  لقت  ال  ال ،  ـ
ناك سمأ  يل  ثدح  يذلا  لمجألا  ءيشلا  نأ  ملعأ  تسلو 

ًاصوصخ ديرأ  ال  ىرخأ ، ةرم  كتيؤر  وأ  ةزئاجلا  هذهب  زوفلا 
ةدضنم ىلع  ةملك  كل  تكرت  دقل  كلذ ؛ ةفرعم  لواحأ  نأ 

مونلا ىلإ  دع  .كمون  نم  ضهنت  امدنع  اهأرقتس  ريرسلا ،
.هقلغ دواعأ  نيح  بابلا  ريرص  عمست  الو  ةيناث ،

.ءوضلا اذه  يف  ةناتفل  كنإ   ـ
.نايردأ فرصنأ ، ينعدت  نأ  يغبني   ـ
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؟ ام ءيشب  ينيدعت  نأ  كتعاطتساب  له   ـ
.هديرت ام  لك   ـ

.ينيلّبقت الأ  انبورد ، تعطاقت  اذإ  ينيدع ،  ـ
.كلذب كدعأ  تلاق :

كل تلق  ول  ًابذاك  نوكأ  فوس  ًاديعس ، ًارفس  ِكل  ىنمتأ   ـ
.كيلإ قاتشأ  نل  يننإ 

.ًاديعس كرفس  نكيل  كلذك ، تنأ  هلقت ، ًاذإ ال   ـ
نم ةجرد  لك  ةقطقط  ملسلا ، ْتطبه  امدنع  ُتعمس ،

، يلزنم باب  تقلغأ  نيح  تالصفملا  ريرصو  تاجردلا ،
تناك امنيب  ًاليلق  ةحوتفملا  يتفرغ  ةذفان  ربع  اهاطخ  عقوو 
اهنأ ًادج ، ليوط  تقو  دعب  تملعو ، .قاقزلا  يف  دعتبت 
اهنأو ريغص ؛ رادج  قوف  سلجتل  راتمأ  دعب  ىلع  تفقوت 
فلخلا ىلإ  رودت  نأ  ةدع  تارم  تداكو  راهنلا  عولط  تبقرت 

نأ ًاثبع  لواحأ  تنك  ثيح  ةفرغلا ، هذه  ىلإ  اهجاردأ  دوعتو 
.رمي يسكاتب  اذإو  ديدج ، نم  مونلا  ىلإ  دلخأ 

*   *   *
ةسمخ اهرمع  ةبدن  ةيناث  حتفنت  نأ  ًاقح  نكمملا  نمأ   ـ

الأ اهعزن ؟ متي  ةطايخ  اهنأك  ةعيرس  ةريتوبو  ًاماع  رشع 
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؟ ًادبأ لباذلا  بحلا  راثآ  ًاذإ  يحمت 
ةأرما قشعي  لوبخم  ناسنإ  ىلع  لاؤسلا  حرطت  تنأ   ـ

يف ةعاجشلا  داجيإ  ىلع  ًارداق  نوكي  نأ  نود  نم  نونجب ،
يف لجعأس  نيتركف  ينم  كلذ  يعدتسي  .اهل  هبحب  حوبلا 

ام ىلإ  ًادانتسإ  ًادكأتم ، تسل  انأو  ىلوألا ، .امهيلع  كعالطإ 
درلا يف  ةءافك  رثكألا  صخشلا  يننأ  كل ، هتلق  نأ  قبس 
مدقت ام  نابسحلا  يف  ذخألا  عم  يننأ ، يه  ةيناثلاو  .كيلع 
ىلع كروثع  مدع  ىلع  كتمل  ام  اذإ  ًائيسم  يسفن  دجأ  هلوق ،
دقف رظتنإ ، هآ ، .ءاقبلاب  اهعانقإل  ةحيحصلا  تاملكلا 

ةياهن ةصرف  عيضت  نأ  ررقت  امدنع  .ةثلاث  ةركف  ينتدوار 
فرصتت ال  كنأ  وه  هلوق  يل  ىنستي  ام  لقأف  عوبسألا ،

كتافاشتكاو انم  تتلفأ  يتلا  ةزئاجلا  هذه  نيب  .مزحب 
! كدهج ىراصق  تلذب  ةئراطلا ،

.رتلاو ًاركش ،  ـ
تلواح كلذ  عمو  ةيناث ، مونلا  ىلإ  دلخأ  نأ  تعطتسا  ام 

، ينيع حتفأ  نأ  نود  ةنكمم ، ةدم  لوطأ  يريرس  يف  ءاقبلا 
كلذل تقلتخاف  يلوح ، نم  جيجضلا  عمسأ  نأ  ريغ  نمو 
.ياش ناجنف  دادعإل  خبطملا  ىلإ  اريك  لوزن  ةصق  .ةصق 
انيلإ هلمحيس  ام  ةيقب  شقانن  نحنو  روطفلا  انمساقت  دقو 

، حئاس سابل  تيدتراف  انل ، ًاكلم  تتاب  ندنل  نأك  .راهنلا 
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ناولأ لايح  ًالوهذم  يتنيدم ، فاشتكا  ةدواعم  يف  توهلو 
نول عم  ًاخراص  ًاضقانت  ضقانتت  يتلا  ةيهازلا  لزانملا 

.يدامرلا ءامسلا 
امك اهفرعن ، يتلا  ةنكمألا  لك  ًاددجم  اهعم  روزأس  تنك 
اذإ مهي  اذامو  .قرتفت  انيديأو ال  ىلوألا ، ةرايزلا  تناك  ول 
لك عوبسألا ؟ ةياهن  يف  رداغتس  ةصقلا  هذه  يف  اريك  تناك 

.ءانعلا انم  قحتست  اهايحن  ةظحل 
تلاز امو  يفشارشب ، ةقصتلم  اهترشب  ةحئار  تناك 
تسلج يتلا  ةظحللا  رثأ  لمحت  لابقتسالا  ةفرغ  يف  ةكيرألا 

يف نآلا  هزنتي  قفطو  يمد  ىلإ  برست  فيفخ  توم  .اهيلع 
.يواخلا تيبلا 

ةملك يريرس  ةدضنم  قوف  ُتدجو  دقف  اريك ، بذكت  مل 
«. ًاركش  » يه ةدحاو ، ةريغص ،

، ناكو يتدجن  ىلإ  عراسيل  رتلاو  توعد  ةريهظلا ، يفو 
فصن دعب  بابلا  سرج  قد  دق  يل ، ًاقيدص  حبصأ  يذلا  وهو 

.ةعاس
نكل .كراكفأ  ريغت  كّلع  ًاراس  ًاربخ  كيلإ  فزأ  نأ  دوأ   ـ

.رطملا نع  نالعإلا  ىرج  كلذ  ىلإ  ءيش ، اهنم  يدنع  سيل 
يف ركفت  نأ  يغبني  اذل  ةماعلا ، ةلاحلا  يه  هذه  نأ  امبو 

270



هذه يف  انه  ًاسرغنم  كءاقب  نأ  دقتعأ  الو  كبايث ، ءادترا 
ةيؤر نأ  امك  ميمع ، عفنب  كيلع  دوعيس  ةفرقملا  اماجيبلا 

ىلع ًاقنور  يفضت  نأ  لمتحملا  ريغ  نم  كيقاس  يّتطب 
.يراهن

قباطلا ىلإ  رتلاو  دعص  ةوهق ، ناجنف  دعأ  تنك  امنيب 
دعبو ةفرغلا .» ةئوهتل   » ملسلا قلستي  وهو  لاق  .لوألا 

.ةجهب ضيفي  ههجوو  لزن  تاظحل 
فشكيسو راس  ربخ  كلذ  عم  كل  يدنع  ًاريخأ ،  ـ

.ةجردلا هذه  ىلإ  ًاراس  ناك  نإ  نامزلا 
.ةحرابلا هلمحت  اريك  تناك  يذلا  دقعلاب  ًايهابتم  حّولو 

ال تنك  اذإو  .ًائيش  صخألا  ىلع  لقت  ال  هآ ، فدرأو :
نإف صقان ، لمع  هينعي  ام  كنس  لثم  يف  تنأو  فرعت 
ةأرما نإو  .انأ  يعضو  نم  سأيلل  ةراثإ  دشأل  ًاذإ  كعضو 
.نيتين ىوس  اهل  نوكي  نأ  نكمي  ةؤلؤل ال  لجر  دنع  كرتت 

ىلع لمعتو  فاشتكالا  كلذب  ىرخأ  ةأرما  موقت  نأ  ىلوألا 
كيلع ناك  قرخأ ، كنإ  امب  نكلو  ةيجوز ؛ ةنحاشمب  هتفرخز 

ةناسنإ ةيأل  دوجو  ال  نأ  تارم  رشع  لقألا  ىلع  ددرت  نأ 
.كتايح يف 

؟ ةيناثلاو تلأسو :
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! ةميرجلا ناكم  ىلإ  ةدوعلا  يونت  نأ   ـ
نوكت نأ  ةركف  نإ  هيدي : نيب  نم  دقعلا  عزتنأ  انأو  تلق 
؟ ةطاسب دشأ  كل  ودبي  الأ  ةطاسبب ، هاسنتو  نهذلا  ةدراش 

امأ ضرتفنل ، متاخو ، ًالوبقم ، لاز  ام  طْرقف  ال ، هآ ،  ـ
ينع تيفخأ  كنأ  مأ  ...مجحلا  اذهب  ميرك  رجحب  عصرم  دقع 
ىلإ نيبي ، اذهو  دلخلا ، لثم  رصبلا  ةريصق  كتبحاص  نأ  ًاذإ 

.اهئارغإ نم  تنكمت  فيك  ام ، دح 
يف اهحّجرو  ةدالقلا  ينم  رتلاو  عزتنا  ةعيرس ، ةكرحب 

.هفك
.اهقنع لوح  لطر  ناصقن  ظحالت  مل  اهنإ  يل  لقت  ال   ـ

هنع يلختلا  متي  ال  يك  ةيافكلا  هيف  امب  ليقث  ءيشلا  اذه 
.ةءاربب

نم يننكمت  دعت  مل  يّنس  نأو  ةهالب ، رمألا  يف  نأ  فرعأ 
ام نأ  الإ  ًاليل ، ربعت  ةأرماب  مرغم  باش  لوأك  فرصتأ  نأ 

.ةميظع ةدئاف  يندافأ  رتلاو  هب  هوفت  نأ  قبس 
ىلع تشع  يذلا  تنأ  نايردأ ، كنول ، ريغت  دقل   ـ
رشع ةسمخلا  ماوعألا  هذه  لالخ  ةديعس  ةايح  حجرألا 

ةهفاتوًادج ةريغص   ةرهس  نإ  يل  لوقت  نلو  .ةريخألا 
ينإ عوبسأ ؟ ةياهن  نم  لوطأ  تقول  سفنلا  رسكنم  كتكرت 
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ميدقتب رهتشي  ًاناكم  كيح  يف  فرعأو  رفاك ، عوج  نم  وكشأ 
تومأ ينإ  كل  تلق  دقف  كل ، ًابت  كسبالم ، ِدترإ  .روطف 

! ًاعوج
*   *   *
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لياوونروك سيوم ، تناس 

ناك ديحولا ، يديدحلا  طخلا  قيرط  ىلع  بكوملا  قلطنإ 
ةطحم اورداغ  راطقلا  نم  اولجرت  نيذلا  نوردانلا  باكرلا 

ناترطاق تناك  ثيح  زرفلا ، ةقطنم  اريك  تزاتجإ  .سواملاف 
ليملا راشعأ  ةعضب  دعب  ىلع  نآدصت  عئاضبلا  لقنل  ناتميدق 
أفرملا ةقطنم  يف  تلغوتو  اهقيرط  تلصاو  .رحبلا  نم 

اهنإ .ةنيفسلا  هنم  قلطنت  يذلا  فيصرلا  ىتح  تراسو 
ودبت ةمصاعلا  يه  اهو  ةسماخلا ، ةعاسلا  ذنم  ندنل  ترداغ 

، اهاطخ عيرست  ىلع  اهثح  بابض  فرط  .ًادج  ةديعب  نآلا 
رسجلاو فيصرلا ، ىلع  ةيودي  ةرّودم  ريدي  راحب  ناك  اميف 

ىتح تخرصو  اهيديب  اريك  تحول.عافترالا  يف  ذخآ  ريغصلا 
تقلعتف سكاعملا  هاجتالا  يف  ةرّودملا  ترادو  اهورظتني ،
.ةنيفسلا نتم  ىلع  اهعفر  يذلا  ريغصلا  يتونلا  عارذب  اريك 
تزواجت ةنيفسلا  تناك  ىتح  اهمدقم ، غولب  تلواح  نأ  امو 

ناك .رايتلا  سكع  ريستل  ًاليلق  تصاغو  ىربكلا  ةعفارلا 
ناك .اهتايركذب  قلع  امم  ريثكب  لمجأ  سيوم  رهن  بصم 

ةقروب هيبشلا  صاخلا  هلكشب  نصحلا  ةدهاشم  نآلا  نكمي 
ءاضيبلا ةريغصلا  تويبلا  كباشتت  هنم ، ةفاسم  ىلعو  لَفَنلا ؛

ىلع هل  ناكم  زجح  ىلع  محازتي  اهنم  لكو  ءاقرزلاو 
، رحبلا بابع  هانفأ  يذلا  نيزباردلا  اريك  تبعاد  .ةيبارلا 
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ريبعب جزتمت  حلملا  ةحئار  تناك  .اهيتئر  ءلم  تسفنتو 
نم حيرلا  هلمحت  يذلاو  ًاثيدح ، زوزجملا  رضخألا  بشعلا 

حّولف قوبلا ، يف  ًاخفان  ةراشإلا  دئاقلا  ىطعأ  .ةسبايلا 
ًاضعب مهضعب  سانلا  فرعي  انه  .هديب  ةرانملا  سراح 

ريس أطابت  .نولباقتي  نيح  ضعبلا  مهضعبل  ةيحتلا  نودؤيو 
رجحب ةنيفسلا  ةنميم  تكتحاو  لابحلا ، تيقلأف  ةنيفسلا ،

.فيصرلا
.ةيرقلا لخدم  ىتح  طشلل  يذاحملا  قيرطلا  اريك  تكلس 

، ةسينكلا ىلإ  ةهجوتم  رادحنالا  ديدشلا  بردلا  يف  تدّعص  مث 
ةرفوب راهزألا  رشتنت  ثيح  زيرافألا ، لمأتتل  اهسأر  ةعفار 

ةلاص تناك  يروتكفلا .»  » باب تعفد  .تيب  لك  كيبابش  مامأ 
ةقاقر تبلطو  برشلا  ةلواط  ىلإ  تسلجف  ةيواخ ، ةناحلا 

«. بيرك »
: ةعج ةجاجز  اهل  مدقي  وهو  اريك  لزنلا  بحاص  لأس 
؟ راوجلا نم  تنأ  ِتسلا  لصفلا ، اذه  يف  حايسلا  دوجو  ردني 
ذإ ًايلك ، ةبيرغ  ًاضيأ  تسل  يننكل  انه ، نم  تسل  انأ   ـ

.ةسينكلا فلخ  نفد  دق  يدلاو  نأ 
؟ كدلاو ناك  نم   ـ

.زنيكرب ميلو  ىعدي  ًاعئار ، ًالجر  ناك   ـ
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يف لمعي  ناك  اذام  .هركذأ  ال  ًافسآ : لزنلا  بحاص  اهباجأ 
؟ هتايح

.تابن ملاع  ناك   ـ
؟ ةيرقلا يف  ةلئاعلا  نم  ءابرقأ  كل  لاز  ام  لهو   ـ

.بسحف يبأ  ربق  ال ،  ـ
؟ ةمعانلا ةجهللا  هذهب  انيلإ  نيتأت  نيأ  نمو   ـ

.اسنرفو ندنل  نم   ـ
؟ هترايز لجأ  نم  ةليوطلا  ةلحرلا  هذهب  تمق  له   ـ

.لوقلا حص  اذإ  لجأ ،  ـ
باسحلا ًاذإ  اريك : مامأ  ًانحص  ًاعضاو  لزنلا  بحاص  لاق 

لجرلاو تابنلا  ملاع  زنيكرب ، ميلو  ىركذل  ًاماركإ  يلع ،
.بيطلا

.يدلاو ىركذل  اهسأك : عفرت  يهو  تفاضأ ،
لزنلا بحاص  تركش  ىتح  اهروطف ، اريك  تلوانت  نأ  ام 

مامأ تلصو  ًاريخأ  .ةيبارلا  ةمق  وحن  اهقيرط  تعباتو 
نم ةعونصملا  ةباوبلا  تحتفو  اهلوح  تراد  ةسينكلا ،

.لوغشملا ديدحلا 
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ةربقم يف  نودقري  سفن  ةئام  نم  رثكأ  كلانه  نكي  مل 
يف موقي  زنيكرب  ميلو  حيرض  ناك  .ةريغصلا  سيوم  تناس 
ةتبن ةمثو  .روسلا  رادج  ىلإ  ةدنسم  ةحسف ، ةياهن 

ةراجحلا دادتما  ىلع  قلستت  نوللا  ةيزابخ  ةيراتسو » »
اريك تسلج  .اهقاروأ  تحت  لظلا  ضعبب  دوجتو  ةميدقلا ،
ًاسمل ةروفحملا  فرحألا  اهعبصأب  تسملو  طالبلا  ىلع 

بصنلا ىلع  َتبنو  هلماكب ، يفتخي  يبهذلا  ءالطلا  داك  .ًافيفخ 
.معان رضخأ  بلحط  يراكذتلا 

، ًادج ليوطو  ليوط ، تقو  ذنم  انه  ىلإ  تيتأ  ام  ملعأ ،  ـ
يل َتلق  .كيف  ركفأ  ىتح  انه  نوكأ  نأل  ةجاحب  تسل  ينأ  الإ 

تايركذلا ركذت  لايح  يحّمي  بايغلا  مغ  نأ  هنيح  يف 
؟ ةجردلا هذه  ىلإ  كيلإ  قايتشالا  نع  فكأ  ىتم  .ةديعسلا 
لاؤس فلأ  حرط  لصاوأو  انثيداحأ ، فنأتسن  ول  دوأ  »

.اهقلتخت امدنع  ىتح  اهينيطعت ، ةباجإ  فلأ  عمسأو  كيلع ،
امك كبناج  ىلإ  يشمأو  يدي ، يف  كديب  سحأ  ول  كلذك  دوأو 

ضرع ىلإ  رسحني  وهو  دملا  ةدهاشمل  بهذن  انك  امل 
«. رحبلا

يراج ىلع  ُتنكو  .ناج  عم  حابصلا  اذه  ُترجاشت  دقل  »
ىلع نلعأل  اهتوعد  ام  يننأل  ةجئاه  تناك  .ةبنذملا  انأ  ةداعلا 

ًاروخف نوكتس  َتنك  سمأ ، ءاسم  .راسلا  ربخلا  اهعماسم 
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مامأ يلامعأ  ُتمدق  دقف  .كتنباب  ًاروخف  هاتبأ ، اي  يب ،
تنك كنكل  ةفصانم ، ىلوألا  ةزئاجلاب  تزفو  ةسسؤم ،

ةمسقلا غيستست  تنك  يذلا  تنأ  لاح ، لك  يف  ًاروخف  نوكتس 
كيعارذ نيب  ينمضت  ةيناث ، دوعت  ول  دوأ  .ماودلا  ىلع 

عمسأ ول  وأ  ريغصلا ، أفرملا  ىتح  ًاعم  ريسلا  يف  قلطننو 
فلاس يف  امك  كترظن  يف  يتنينأمط  ديعتسأو  كتوص ، ةنر 

«. مايألا
.يكبت تناك  اهنأل  ةظحل  اريك  تتكس 

مايقلا مدعل  يسفن  ىلع  ةدقاح  انأ  مك  فرعت  ول  هآ ،  ـ
ملعت ول  هآ  ةايحلا ، ديق  ىلع  َتنك  امدنع  بلاغلا  يف  كترايزب 
هنإ يل  لوقت  كعمسأو  كلذب  مقأ  مل  ينكل  .ةفسأتم  انأ  مك 
نم ًاءزج  تنك  كنأ  ريغ  يتايح ، شيعأ  نأ  ىرحألاب  يغبني 

.هاتبأ يتايح ،
عم تحلاصت  اذل  مغلاو ، ردكلاب  رعشت  نأ  ديرأ  نكأ  مل  »

نيترم اهب  اهترّكذو  اهريفاذحب ، كاياصو  ُتقبط  دقل  .ناج 
اهل تلق  نيح  اهعم  ًاددجم  ترجاشت  مث  .ينحماست  اهلع 
ول دوت  تناك  .كارأ  يننأ ال  ول  ىتح  كتدهاشمل ، ةيتآ  يننإ 

«. كيلإ ناتقاتشم  انيتلك  اننإ  .انه  نوكت 
نم نكمتأس  اهب ، تزف  يتلا  ةزئاجلا  هذهب  ينأ  ملعت ، »
اذإ كنأل  اذه ، كل  لوقأل  مويلا  تئج  .ايبويثأ  ىلإ  ةيناث  ةدوعلا 
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ةجاح الو  .وموأ  يداو  يف  نوكأسف  يترايز  يف  تبغر 
كانه نم  يناكم  دجتس  كنأ  ةدكأتم  انأ  .قيرطلا  ىلع  كلدأل 
نكلو ةديدش ، ةوقب  خفنت  ال  حيرلا ، عم  لاعت  .تنأ  ثيح 

«. كوجرأ لاعت ،
نم َتنك  يتلا  ةنهملا  كلت  اهبحُأ ، ةنهم  سرامأ  ينإ  »

ةديحو نآلا  ينكل  .حاجنلاو  سردلا  ىلع  ينثحت  اهلجأ 
.»؟ يلاعألا يف  كلانه  يمأو  تنأ  امتحلاصت  له  .ةقاتشمو 
ةربقملا ترداغو  تضهن  مث  رجحلا ، لبقتل  اريك  تنحناو 

تناس أفرم  وحن  اهطوبه  ىدل  تدان ، .ناتليقث  اهافتكو 
اهتساو ةيكاب ، ترجفنا  املو  ناج ، اهتخأ  ريغصلا ، سيوم 

.ًاليوط اهتخأ 
*   *   *

حاجنب سيراب ، ىلإ  امهتدوع  ىدل  ناتخألا ، تلفتحإ 
ةرهسلا تهتناو  تايتف ؛ نيب  ديع  اترهس  تلاوتو  .اريك 

وماس قيرف  ناك  اميف  ًاحابص ، ةسماخلا  دنع  ةيناثلا 
، ةعطاق ٌةروصب  ديرت  تناك  .لقعتلاب  ناج  حصني  يعامتجإلا 

درشتم وهو  لوج ، وعدملا  بطخت  نأ  ام ، دح  ىلإ  تلمث  دقو 
ناك .هل  ًاذالم  ةيراجتلا  هيزيلزناش »  » ةقورأ دحأ  راتخإ 
نم نيترهسلا  نيتاه  نم  اريك  اهب  ْتظفتحا  ىركذ  لوطأ 

عادصلا نم  ةعاس  نيعبرأو  نامث  ىركذ  يه  تالافتحالا 
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.اهقرافي مل  يذلا 
*   *   *

ةهفات لب  ال  ةريغص ، ءايشأ  اهماوق  ةءاضم  تاراهن  ةمث 
ةيشوتلل صصخم  رهظ  دعب  قّدصي ؛ لكشب ال  دعست  كلعجت 

علس رجات  فر  ىلع  ةلوفطلا  دهع  نم  قثبنت  ةبعل  ناولألاب ،
، ةبيط ةملك  هعقوتن ، نكن  مل  ءادن  كديب ، قلعتت  دي  ةلمعتسم ،

ىوس ًائيش  بلطي  نأ  ريغ  نم  هيعارذب  كمضي  يذلا  كدلو 
، ةمعنلا نم  تاظحل  اهماوق  ةءاضم  تاراهن  ةمث  .بح  ةظحل 

ربع للستي  سمش  عاعش  حرفلا ، كسفن  ىلإ  لمحي  جيرأ 
يف هيف  لازت  ال  تقو  يف  رطملا  ةخز  ةجض  ةذفانلا ،

همعاربو عيبرلا  مودق  وأ  جلثلاب  ةللجملا  ةفصرألا  شارفلا ،
.ىلوألا

ثالث تبسلا ، اذه  تلمح ، ناج  ةيانب  ةسراح  تناك 
دحاو لك  مهاسي  ةيميداكأ  ةنهم  راثآلا  ملعف  .اريك  ىلإ  لئاسر 

حاجنلاو .ديعب  دح  ىلإ  لومأملا  فاشتكالا  يف  هتامولعمب 
ةرمث هنإ  عيمجلا ، ةءافكب  طونم  ضرألا  ىلع  ققحتي  يذلا 
نيذلا ةثالثلا  ءالمزلا  نأ  اريك  تملع  امدنع  .يقيرف  لمع 
تابثو تبثو  ايبويثأ ، ىلإ  اهعم  مهرفسل  نوجهتبي  مهتثحتسا 

.ةقشلا يف  حرف 
لاق قوسلا ، ةقورأ  يف  عكستت  تناك  امنيب  حابصلا ، اذه 
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ةبالخ اهدجي  هنأ  ناجل  ةبرع  ىلع  ةهكافو  راضخ  عئاب 
اهدي يفو  اهلزنم  ىلإ  حابصلا  اذه  ناج  تداعو  رهظملا ،

.ًارون عشي  اههجوو  ًادج  ةئيلم  ةلس 
يف نايدغتي  يروفيإو  زريكاف  ناي  ناك  ةريهظلا ، دنع 
هبلط يذلا  لوصلا »  » كمس ناك  .مادرتسمأب  ريغص  معطم 

ةيؤرب ذذلتي  نايو  لامكلا ، ةياغ  يف  ًايش  ًايوشم  يروفيإ 
ةلاقنلا نفسلا  تناك  .دحلا  اذه  ىلإ  ةيضقم  هقيدص  ةهارش 

اهيف سلج  يتلا  ةفرشلاو  ةانقلا ، لوط  ىلع  ىقالتت 
ةليمج تايركذ  اركذت  .سمشلاب  ةرومغم  ناحرملا  ناقيدصلا 

.كحضلا تابون  ضعبل  املستساو 
دياه يف  هزنتي  رتلاو  ناك  ًارهظ ، ةدحاولا  ةعاسلا  يف 
قدحي ةميدق  ةنايدنس  تحت  ًايعقم  ينربلا  بلكلا  ناكو  .كراب 

نم رتلاو  برتقإ  .نصغ  ىلإ  نصغ  نم  زفقي  باجنس  ىلإ 
كلمت هتبحاص ، َبلكلا  تدان  امدنع  .هسأر  بعادو  بلكلا 
دشأ هلثم  ةشوهدم  زيكنج  ةسنآلا  تناك  .رتلاو  بجعلا 
تناك .ًالوأ  ثيدحلا  تأدبو  تغابملا  ءاقللا  اذهل  ةشهدلا 
هيدل ناك  ًاضيأ  وه  هنإ  رتلاو  لاق  بالكلا ؛ بحي  هنأ  لهجت 
.همأ دنع  تقولا  مظعم  يضمي  ريخألا  اذه  نأ  ول  ىتح  بلك ،
رخآلاا ىلع  امهدحأ  مّلسي  نأ  لبق  ًاباهذو  ةئيج  ًاعم  اوطخ 
رصعلا نم  ىقبت  ام  رتلاو  ىضق  .هزتنملا  جايس  مامأ  بدأتب 
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.ةيرب ةدرو  راهزأ  لمأتي  يسرك ، ىلع  ًاسلاج 
ترثع دق  تنكو  .ةهزن  نم  رهظلا ، دعب  ةيناثلا  يف  ُتدع ،
ريوصت ةلآ  ةقودنص  ىلع  نادمك »  » يف ثيغاربلا  قوس  يف 
.اهفظنأو اهككفأ  انأو  يترهس  ةيضمت  ةركفل  تررُس  ةميدق ،

دق ديربلا  يعاس  ناك  ةيديرب  ةقاطب  يباب ، تحت  تدجو ،
، ارديه يف  ريغصلا  ديصلا  أفرم  لثمت  ةروصلا  تناك  .اهقلزأ 

ديربلا يف  اهتعدوأ  دق  تناك  .يمأ  اهيف  شيعت  يتلا  ةريزجلا 
، بلاغلا يف  بتكت  ال  فتاهلا ، نم  يمأ  زئمشت  .مايأ  ةتس  لبق 

صنلا ناك  .ةباتكلا  يف  بهست  ال  ةشيرلاب  كسمت  امدنعو 
دعبو يترايزل »؟ يتأت  ىتم  : » كابرإلا ةجرد  ىلإ  ًاطيسب 
دعب ىلع  ةنئاك  تايرفسلل  ةلاكو  نم  ًاجراخ  تنك  نيتعاس ،

.رهشلا رخآل  ناريط  ةقاطب  يبيج  يفو  يلزنم ، نم  نيعراش 
يف ًادج  ةكمهنملا  اريك ، تغلأ  تبسلا ، اذه  ءاسم 
ناج ترظن  نأ  دعب  .سكام  عم  اهءاشع  ةلحرلل ، دادعتسالا 

ةريخألا موريج  لئاسر  يمر  تررق  مامحلا ، ةآرم  يف  ًاليوط 
.اهبتكم جرد  يف  اهب  ظفتحت  يتلا 

أرقي هتبتكم ، بحاص  ةرايزل  هجوت  يذلا  رتلاو ، ناك  اميف 
ةحفصلا بلق  رهظ  نع  ًاظفاح  بالكلا ، نع  ةعوسوم  يف 

(. نرب ةنيدم  ىلإ  ةبسن   ) ينربلا بلكلاب  ةقلعتملا 
ةبعل يف  هرأثب  ذخأي  نأ  يروفيأل  زريكاف  ناي  حاتأ 
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.جنرطشلا
ةلآ ةقدلا  غلابب  تفظن  امدعب  يتبتكم ، ىلإ  تسلجف  انأ  امأ 
ةعج حدق  عم  هسفن ، حابصلا  يف  اهتيرتشا  يتلا  ريوصتلا 
ررحأ تأدبو  .ةياغلل  ًانسح  ًادادعإ  اهتددعأ  ةريطشو  ةجلثم 

ملق يوتل  تعضو  مث  يلوصوب ، اهغلبأل  يمأ  ىلإ  ةلاسر 
.ةأجافم اهل  ّدعأ  نأب  طبتغم  انأو  ربحلا ،

اهركذتي ءرملا  نكل  ةهفات ، ءايشأ  اهماوق  تاراهن  ةمث 
.ببسلا ةفرعم  عيطتسي  نأ  نود  نم  ليوط ، تقول 

موي الإ  يسورد  أدبت  نل  .يرفسب  ًاملع  رتلاو  تطحأ  تنك 
تيرتشإ .يبايغ  ةيميداكألا  يف  دحأ  ظحلي  نلو  حاتتفالا 

نأ دعبو  .هب  ةعلوم  يمأ  ًايزيلكنإ  ًالدرخو  ًاياشو  ًاتيوكسب 
ىلإ يسكات  ينلصوأ  يلزنم ، باب  تقلغأو  يتبيقح ، تلفقأ 

تقولا يف  رصعلا ، طسو  يف  انيثأ  غلبأ  فوس  .راطملا 
رهظ ىلع  راحبإلاو  هريب »  » أفرم ىلإ  لوصولل  ددحملا 
ةريزج ىلإ  ةعاس  نوضغ  يف  يندوقيس  يرحب  بكرم 

! ارديه
نكل زايتماب ، ًايوضوف  داتعملاك  ورثيه  يف  وجلا  ناك 
ءيش ال  ةيبونجلا ، اكريمأ  دودح  ىتح  ءرملا  قلحي  امدنع 

يف عالقإلا  ناك  ظحلا ، نسحل  .رفسلا  ددص  يف  كئجافي 
، اسنرف قوف  قلحنس  اننأ  رايطلا  نلعأ  مث  ددحملا ، دعوملا 
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رحبلاو ايلاطيإ  لامشف  ارسيوس ، بوص  هاجتالا  لبق 
نمز ذنم  اهيلإ  تعجر  نكأ  مل  .نانويلا  ًاريخأو  يكيتايردألا 
قلحن انك  .يمأ  ةرايزب  ًارارق  تذختا  يننأل  ًاديعس  تنكو  ديعب 

نوسلاجلا باكرلاو  ةيفاص ، ءامسلا  سيراب ، قوف  نآلا 
نومعني اوناك  ةروصقملا ، نم  نسحلا  بناجلا  يف  يلثم 
.هتيؤر انتنكمأ  لفيإ  جرب  ىتح  يهب ، لكشب  ةمصاعلا  ةيؤرب 

*   *   *
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سيراب

.اهتبيقح لافقإ  يف  اهدعاست  يك  ّناج  ىلا  ًاريثك  تلسوت 
.يبهذت نأ  ًادبأ  ديرأ  ال   ـ

سيل ناج ، كوجرأ  يعرسأ ، ايه  يترئاط ، تّوفأس   ـ
! لدجلل تقولا  انيدل 

ةرايسلا لخاد  ناج  نكت  مل  .عرستب  ليحرلا  ىرج 
.ةملكب سبنت  يلروأ  هاجتاب  ةقلطنملا 

؟ قرتفن ىتح  نيدرحت  نيلظتوأ   ـ
يف ام  لك  اذه  ةنيزح ، انأ  .درحأ  ال  انأ  ناج : تمهمه 

.رمألا
.ماظتناب كفتاهأس  يننأب  كدعأ   ـ

نوكت نل  كانه ، ىلإ  نيلصت  امدنع  بذاك ! دعو   ـ
ال ًارارم ، يلع  ِهِتْدَدر  ِكنإ  مث  كلمع ، ادع  ام  هتيمهأ  ءيشل 

...تاكبشل الو  ةيفتاه  ريصاقمل  دوجو 
.مهدوعوب اوفي  مل  نوكسغلا  نأ  نهرب  دحأ  نم  ام   ـ

! ينوكسغ وه  موريج   ـ
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ريبك بناج  ىلع  ناريخألا  نارهشلا  ناذه  ناك  ناج ،  ـ
لصحي نأ  ًانكمم  ناك  يل  ىرج  امم  ءيش  الو  ةعورلا ، نم 

...ِتنأ كل ، اهب  ةنيدم  انأ  ةلحرلا ، هذه  .كالول 
يأب كسفن  يلدبتل  ِتنك  ام  ءاهلبلا  تنأ  كلذ ، ملعأ   ـ

ةيضمت نيرثؤت  ِتنأف  كلذ  عمو  ملاعلا ، يف  رخآ  صخش 
نأ ىلع  وموأ  يداو  يف  ةيمظعلا  كلكايه  ةبحصب  كمايأ 
ةلباق ريغ  كنأ  نيعدت  يتلا  كتخأ  عم  ىرحألاب  اهيضمت 

دق تنك  تاواهلبلا  رخآ  ينإ  مث  هوأ ، .اهنع  ءانغتسالل 
لك يتفرغ  يف  ُتددر  املاط  سمأو  كمصاخأ ، الأ  تمسقأ 

.كل اهلوقأ  نأ  يغبني  يتلا  ةديعسلا  تاملكلا 
.ًاليوط اريك  ىلإ  ناج  تقدح 

؟ كلانه اذام   ـ
يلع رذعتي  نأ  لبق  كايحم  بّرشتأ  ينإ  ءيش ، ال   ـ

.هتيؤر
، رجضلا يل  نيببست  فوس  ناج ، اذه ، نع  يّفك   ـ

! يترايزل يلاعت 
يلع رهشلا ، رخاوأ  يتينازيم  ةلداعم  يف  ةبوعص  دجأ   ـ
ةريغص ةلحر  نأشب  يفرصم  بحاص  روفلا  ىلع  ثداحأ  نأ 

؟ كدقعب تلعف  اذام  .لوهذلا  هالوتي  دق  ايبويثأ ، ىلإ 
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.اهقنع لوح  اهدي  اريك  ترمأ 
.ةليوط ةصقل  اهنإ   ـ

.كعمسأ ايه ،  ـ
قيرطب ندنل  يف  ىمادقلا  يفراعم  دحأ  ُتدجو  دقل   ـ

.ةفداصملا
؟ اهب قلعتلا  ةديدش  تنك  يتلا  ةدالقلا  هذه  هتيطعأو   ـ

.ةليوط ةصقل  اهنإ  ناج ، كل ، تلق   ـ
؟ همسا ام   ـ

.نايردأ  ـ
؟ يبأ ةيؤرل  هب  ِتئج  لهو   ـ

.الك ًاعبط  الك ،  ـ
نأ اذه  ضماغلا  نايردأ  عسو  يف  ناك  نإ  يظحال ،  ـ

.ًاكرابم نكيلف  كراكفأ ، نع  سكام  دعبي 
؟ سكام دض  هنيرمضت  يذلا  ام   ـ

! ءيش ال   ـ
.اهتخأ ىلإ  رظنلا  اريك  تنعمأ 
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؟» ًامامت سكعلا  امنإ  ءيش ، ال   » وأ ءيش .» ال  : » تلأس
.لاؤسلا نع  ناج  بجت  مل 

يندرت مل   » ...تالفغملا ةكلم  ينكل  تسمه : اريك  نأ  الإ 
تقرغتسا سكام  هنع .» كلاصفنا  ذنم  سكام  نع  رابخأ 

كتياغ تناك  اذإ  ًاحارج  يئكنت  ال  ًاتقو ، هتعيبط  ىلإ  هتدوع 
سكام نكل  كل ، هلوقأ  نأ  يغبني  ال   » .دعب ام  يف  رارفلا 
ةميتملا تنأ  قيدصتلا ، ةبعص  ِتنأ  ءاشعلا ،» اذه  يف  كراش 

! هب
! نيئاشت ام  لك   ـ

! ناج ًايلم ، ينيع  يف  يقّدح   ـ
يسفن تيفلأ  ينإ  كل ؟ لوقأ  نأ  نيديرت  تنك  اذام   ـ
فرعأ ال  قباسلا ؟ يتخأ  بيبحب  تمرغُأ  ينأ  ةجردل  ةديحو 

، هنالثمت امتنك  نيذللا  نيجوزلاب  وأ  هب  ةمرغم  تنك  نإ  ىتح 
.بسحو نيجوز  ةركفب  وأ 

عم ينوكت  ال  نكلو  ناج ، يتزيزع  كل ، هلك  سكام   ـ
! ةملؤم ةمدصل  اهنإ  .لمألا  ةبَّيخم  كلذ 

علتبا نأ  امو  ليجستلا ، بتكم  ىتح  اهتخأ  ناج  تقفار 
ةوهق ناجنف  فشرل  اتهجوت  ىتح  اريك ، ةعتمأ  لاقنلا  طاسبلا 
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أدبت يكل  ةدشلا  غلاب  ًاجنشت  قلحلا  ةجنشتم  ناج  تناك  .ريخأ 
امهيديب اتكسامتف  .اهنم  ًالاح  نسحأب  اريك  نكت  ملو  مالكلاب ،

دنع الإ  اتقرتفا  امو  .اهتمصو  اهراكفأ  يف  ةقراغ  امهنم  لكو 
اهيعارذ نيب  اريك  ناج  تمض  .ةيوجلا  ةطرشلا  كابش 

.ةيكاب ترجفناو 
لصتأ فوس  يننأب  كدعأ  عمدلا : فرذت  يهو  اريك  تلاق 

.عوبسأ لك  كب 
نيبتكتو كيلإ  بتكأس  يننكل  دعولا ، نيفلختس  كنإ   ـ
تايرجم انأو  كمايأ ، تايرجم  يل  نيورتس  َاضيأ ، يلإ  تنأ 
لئاسرلا امأ  تاحفصو ، تاحفص  كلئاسر  دتمتسو  يمايأ ،

نل ذإ  رطسأ ، ةعضب  ىلع  رصتقتسف  كيلإ  اهب  ثعبأس  يتلا 
كرهن نع  ًاروص  يلإ  نيلسرتسو  .هب  كربخأ  ام  يدل  عّمجتي 
ةطحم نم  ةيديرب  تاقاطبب  كيلإ  ثعبأس  امنيب  عئارلا ،

يلإ يدوعو  كسفنب  ينتعإ  ةريغصلا ، يتخأ  كبحأ ، .ورتملا 
.ًاعيرس صخألاب ،

اهرفس زاوج  تدمو  ىرقهقلا ؛ ةدئاع  اريك  تدعتبإ 
جاجز ءارو  عباقلا  يطرشلل  ةرئاطلا  بوكر  ةقاطبو 

، ةبقارملا ةيلمع  ءاهتنا  دعب  اهءارو ، تتفتلا  مث  .هسرحم 
دق تناك  ناج  نأ  ريغ  ةريخألا ، ةرملل  اهتخأل  اهديب  حولتل 

.ناكملا ترداغ 
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، سفنلا بئتكم  كلعجت  ةريغص  ءايشأ  اهماوق  تاراهن  ةمث 
.ًادج ًاليوطو  ًاليوط ، اهركذتن  ةدحو  تاظحل  ةمث  امك 

*   *   *
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انيثأ

ودبيف هريب »  » أفرم يف  ةكرحلا  بدت  راهنلا ، ةياهن  دنع 
تالفاحلا لاترأ  نم  باكرلا  لجرتي  نأ  امو  .لحن  ةيلخب  هبشأ 

تارايس نم  وأ  ةريغصلا  تاصابلا  نمو  اهل ، ةياهن  يتلا ال 
لابحب اذإو  .رخآ  ىلإ  فيصر  نم  اوعفدني  ىتح  يسكاتلا 
ةصقر عاقيإلل  ةعضخم  حيرلا  ىوه  ىلع  قفطصت  بكارملا 
ةلحرلا تناك  .راحبإلل  ةئيهتملا  كلت  وأ  ةيسارلا  نفسلا 

أيهت امدعب  رحبلا ، ضرع  تغلب  ارديه  طبرت  يتلا  ةيكوكملا 
، قفألا طخ  يف  قدحأ  ةمدقملا  يف  تسلجف  .رفسلل  باكرلا 

شأجلا طبار  ًاموي  تنك  ام  ةينانويلا ، يلوصأ  نم  مغرلابو 
.ةبيصعلا فورظلا  يف 

ىوس كلانه  سيلو  نامزلا ، جراخ  ةريزج  ارديه 
رهظ ءالتعا  وأ  مادقألا  ىلع  ريسلا  اهيف ، لقنتلل  نيتليسو 
أفرم ىلع  لبجلاب  ةثبشتملا  ةيرقلا  تويب  فرشت  .رامح 
ةديدش بورد  ربع  اهيلإ  لوصولا  نكميو  ريغصلا ، ديصلا 

ءانثتساب ًاضعب ، مهضعب  نوفرعي  انه  سانلا  عيمج  .رادحنالا 
نم ةنيفسلا  نم  لزنت  نأ  ليحتسي  ذإ  يحايسلا ، مسوملا  ةرتف 

، هيعارذ نيب  كمضيو  فيلأ ، هجو  كل  مستبي  نأ  نود 
تناك .نطولا  ىلإ  ةيناث  تدع  كنأ  هعامس  دوي  نمل  خرصيو 
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قلستت نأ  لبق  يتلوفط  لزنم  غولب  يلإ  ةبسنلاب  ةفزاجملا 
نأ ةوقب  ًابغار  تنك  اذامل  يردأ  ال  .ةلتلا  يلوصو  ةعاشإ 
نم تسسحأ  ام  يننأل  امبر  .ةراسلا  ةأجافملا  هذه  يمأل  دعأ 

ةوعدب ىرحألاب  امنإو  خيبوت ، يأب  ةزيجولا  اهلئاسر  لالخ 
.روضحلل

ًاطبتغم ريمحلاب ، رجاتملا  زوجعلا ، سونابيلاك  ديسلا  ناك 
، هقيدصت بعصي  رمأل  هنإ  .هتاناويح  لمجأ  دحأ  يميلستل 

مدقتت يتلا  ريمحلا  ريمحلا ، نم  نيعون  ارديه  يف  نأ  وهو 
ريمح .ةفيطل  ةيشم  يف  لورهت  يتلا  كلتو  ةئيطب ، تاوطخب 

اهبوكرو لوألا ، طمنلا  رعس  فعضب  ضياقُت  يناثلا  طمنلا 
، صاخلا هعبط  رامحللف  .انيلإ  ليخي  امم  ريثكب  بعصأ 

هاجتالا يف  رامحلا  ريسي  نأ  ءرملا  دارأ  اذإ  يغبنيو ،
.هبحاص لبقتيل  هعم  فرصتي  فيك  فرعي  نأ  بوغرملا ،

هنإ ةحار ، ةظحل  هل  كرتت  ال  سونابيلاك : يلإ  لسوت 
، فطعنملا يف  كسفن  دجت  امدنع  لوسك ، وه  ام  ردقب  عيرس 

ةيحان نانعلا  ىلع  ّدش  كتدلاو ، لزنم  ىلإ  ًامامت  لوصولا  لبق 
، يمع ةنبإ  طئاح  ىلع  راهزألا  مهتليس  الإو  راسيلا ،

.ًاضيأ لكاشم  يف  ببستلا  ىلإ  كلذ  يضفيسو 
سونابيلاك ينم  بلطو  .يعسو  يف  ام  لعفأ  نأب  هتدعو 

قفرب تّبرو  .دعب  ام  يف  اهايإ  ينملسيل  يتعتمأ  هعدوأ  نأ 
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غولبل ةقيقد  ةرشع  سمخ  نم  لقأ  يل  ًاددحم  هتعاس  ىلع 
.ةريزجلا يف  يننأ  يمأ  ملعت  نأ  لبق  كانه  تيبلا 

! لطعم كتلاخ  فتاه  نأل  ظوظحم  تنأ  كلذ ، قوفو   ـ
تاقاطبلا عيبل  ريغص  نزخم  أفرملا  يف  ةناليه  ةلاخلل 

بلغأ يفو  فقوت ، امنود  ملكتت  يهو  تاراكذتلاو ، ةيديربلا 
تاكحضلا رثكأ  اهتكحض  نكل  ًائيش ، لوقت  ال  يك  نايحألا 

.كحضت ينت  يهو ال  ملعأ ، ام  ىلع  ةروريس 
دودر ًاددجم  تدعتسا  ىتح  قيرطلا ، يف  ُتقلطنا  نأ  ام 
ناكو ةعلطلا ، بيهم  تنك  يننإ  لوقأ  نل  .يتلوفط  لعف 
لامجو ًاعرسم ، مدقتأ  تنك  ينكل  هزجعب ، ليامتي  يرامح 

مل .ةريزجلا  ىلإ  دوعأ  ةرم  لك  يف  يباجعإ  ريثي  ةنكمألا 
اهيف تشعو  ندنل  يف  تدلو  ينأل  انه ، عرعرتأو  أشنأ 
لزنم رامثتسا  دواعن  تالطعلا ، لك  يف  انك ، اننأ  ريغ  ًامئاد ،

.يدلاو ةافو  بقع  ًالعف  هيف  رقتست  نأ  لبق  يلئاعلا ، يمأ 
سونايردأ سانلا  ينوعدي  ثيح  انه ، الإ  نايردأ ، يمسأ 

.ماودلا ىلع 
*   *   *
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ابابأ سيدأ 

دنع فطصتل  تضمو  هلوب ، راطم  يف  ةرئاطلا  تطح 
زازتعاو رخف  ةاعدم  ادغ  يذلا  قاّربلا  ديدجلا  فقوملا  ةياهن 

ًالاوط تاعاس  اوربصي  نأ  اهقيرفو  اريك  ترطضإ  .ةنيدملل 
ةثالث مهراظتنا  يف  تناك  .كرامجلا  نم  مهتادعم  صيلخت  لبق 
اريك هب  ْتلصتا  يذلا  قسنملا  ىفو  ذإ  .ةريغص  تاصاب 

مايخلاو قيدانصلا  نوقئاسلا  لّمحف  .هدعوب  عوبسألا  علطم 
ءاضعأ ّلقتسا  اميف  نييلوألا ، نيتبكرملا  يف  ةعتمألاو 
اهلاصوأ تعقرفو  تاكرحملا  ترده  .ةثلاثلا  ةبكرملا  قيرفلا 
ةريدتسملا تابكرملا  تزاتجإ  .ةشئاطلا  ةرماغملا  ءدبب  ةنذؤم 

لعفلابو .يقيرفإلا  ينيصلا ـ  نواعتلا  نأش  نم  عفرت  يتلا 
ةتوحنمب نادزت  ةيزكرملا  ابابأ  سيدأ  ةطحم  ةهجاو  نإف 

ةداجلا بكوملا  كلس  .نيصلا  ةمجنو  رمحألا  ملعلا  لثمت 
ناك .برغلا  ىلإ  قرشلا  نم  ةمصاعلا  ربع  رمت  يتلا  ىربكلا 
نأ نوقهرملا  قيرفلا  ءاضعأ  ثبل  امو  ًافيثك ، ريسلا 

، مهب ةطيحملا  ىضوفلاب  اورثأتي  ملف  داقرلل ، اوملستسا 
تناك امدنع  ةئجافملا  تاجاجترألل  ةجيتن  اوقافتسا  داكلابو 

.ةوخر ةرفح  يف  صوغت  ةرايس  ةلجع 
نيسمخو ةئامسمخ  ةفاسم  ىلع  وموأ  يداو  عقي 
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اذإ ةفاسملا  هذه  فاعضأ  ةثالثو  ميقتسم  طخ  ىلع  ًارتموليك 
رفسلا ءانثأ  تفزلا  يفتخي  امك  ةرايسلاب ، اهزايتجا  ديرأ 

.قيرطلا نم  راثآ  مث  بارتلا  هناكم  لحيل 
دنع بكوملا  فقوتو  ولوب ، ولوتو  يكفت  سيدأ ، اوزواجت 
يف اهليمحتل  تادعملا  تغرفأ  اهدعب  .نوج  يف  مالظلا  لولح 
لك يف  ةدايقلل  ناحلصت  نيتليوط  نيتبكرم  رهظ  ىلع  لاحلا 
ىلع ءادعس ، اهقيرف  ءاضعأو  ةجهتبم  اريك  تناك  .نكامألا 

.مهب دبتسا  يذلا  بعتلا  نم  مغرلا 
عفدلا ةيعابرلا  تارايسلا  وقئاس  ىبأ  تيكلو ، يف 

.كلانه ليللا  ءاضق  اوررقو  ةلحرلا ، ةلصاوم 
يتلا ةبجولا  قيرفلا  دارفأ  لكأف  .مهلابقتساب  ةلئاع  تماق 

مث تاو .»  » قبط نع  ةرابع  يهو  رطاخ ، ةبيطب  مهيلإ  تمدق 
.ةيسيئرلا ةرجحلا  يف  تدعأ  رصح  ىلع  عيمجلا  دقر 

جرد ىلإ  تجرخ  .مونلا  نم  نيقيفتسملا  ىلوأ  اريك  تناك 
.راوجلا يف  اهيرظان  ليجت  تحارو  يجراخلا ، لزنملا 

تاذ ءاضيب  تويب  نم  ربكألا  اهمسق  يف  ةفلؤم  ةنيدملا 
سيراب حوطس  نأ  نيح  يف  جومتم ، حيفص  نم  فوقس 

اذامل تلءاست  ةأجف  .ناج  ىلإ  ةقاتشم  يهو  ةديعب ، تتاب 
، كيرأ توص  اهلشتنا  .ةرماغملا  هذه  لثم  يف  اهسفن  تطرو 

.اهراكفأ نم  اهئالمز ، دحأ 
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ةيمالعإلا ةموظنملا  نع  ًادج  نوديعب  نآلا  نحن   ـ
؟ كلذك سيلأ  ةيجراخلا ،

َتنك نإ  نكلو  اهسفن ، ةظحالملا  يدبأ  تنك  اريك : تباجأ 
ربصت نأ  الإ  كيلع  امف  ملاعلا ، ةياهن  ىلإ  تلصو  كنأ  دقتعت 

.انه نم  رتموليك  ةئام  سمخ  دعب  ىلع  اهنإ  ًاليلق ،
ةرشابم ىلعو  انه  يئاقب  ىلع  ربصلا  ليلق  ينإ   ـ

.لمعلا
نييورقلا لعجن  نأ  وه  هلمع  بجي  ام  لوأ  نإ   ـ

.اننولبقتي
؟ كقلقي اذه  له   ـ

باقعأ يف  صوصلب  هبشأ  نحنو  انقلطنا  دقل   ـ
.ةفصاع

مل ِكنكل  فارصنالاب : مهي  وهو  لوقلا  ىلإ  كيرأ  صلخ 
.مومهلا كسفن  ىلإ  يبلجتل  ٍعاد  نم  ام  ًاذإ  ًائيش ، يقرست 

اهليمز داقتعا  اهيف  شهدأ  يتلا  ىلوألا  ةرملا  كلت  تناك 
اهيفتك تزهف  .ةريخألا  ةرملا  ًاعبط  نوكت  نلو  اريك ، يلمعلا 

.تادعملا لاح  نسح  نم  ققحتتل  تابكرملا  وحن  تهجوتو 
دعبو .هتريسم  بكوملا  فنأتسإ  ًاحابص ، ةعباسلا  يف 
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خاوكأل اهتنكما  نع  تويبلا  تلخت  تيكلو ، ةيحاض  زايتجا 
يضم دعب  ًايلك  دهشملا  لدبتو  .ةببدم  شقلا  نم  قوقش  تاذ 

«. بيج  » يداو يف  اهقيرفو  اريك  تلغوت  نيح  ةعاس ،
يذلا كود »  » رسج اوربعف  رهنلاب ، لوألا  لاصتالا  ناكو 

طباورلا اريك  تددج  يذلاو  بيهملا ، ءاملا  ىرجم  ىلع  لطي 
عفدلا اترايس  تفقوت  اهبلط ، ىلع  ءانبو  .ًاريخأ  هعم 

.يعابرلا
؟ ميخملا ىلإ  لوصولا  اننكمي  ىتم  اهئالمز : دحأ  لأس 

يف ناك  ةيواهلا : رعق  يف  ءاملا  ىرجم  ًالمأتم  كيرإ  لاق 
.هيلإ لوزنلا  انعسو 

نيرشع يف  .كلذ  انعسو  يف  ناك  لجأ ، اريك : تباجأ 
قزن جازم  تاذ  رهنلا  سارفأ  تدب  اذإ  رثكأ  امبر  وأ  ًاموي 

حجرألا ىلع  عيضن  دقو  رورملاب ؛ انل  حامسلا  تضفرو 
ناك امك  .ةيئاملا  تارايتلا  يف  تادعم  نم  كلمن  ام  فصن 
نكلو اميج ،»  » ىتح ةريغص  ةرئاط  بكرن  نأ  انتعاطتساب 

.دحاو موي  بسك  لجأ  نم  ًايلاغ  انفلكي  كلذ 
يأ ءادبإ  نود  يعابرلا  عفدلا  تاذ  ةرايسلا  ىلإ  كيرأ  داع 
نأ لبق  لوهسلا ، قرتخي  مهراسي  ىلإ  رهنلا  ناك  .قيلعت 

.ةباغلا يف  صوغي 
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رابغلا نم  ًاباحس  هءارو  ًاريثم  هتريسم  بكوملا  لصاو 
ةقيضلا بَعِشلا  حبصتو  ًاجرعت  دادزي  قيرطلا  ناك  .ًافيثك 

، ةريهظلا دنع  .ةرم  لك  يف  ًاخيودت  رثكأ  اهزايتجا  بجاولا 
تناك .وكادنسآ  وحن  طوبهلا  عرشو  يتلبأ »  » بكوملا ىطخت 

، ًاريخأ .ةدماص  تدب  اريك  اهدحو  اهل ، رخآ  ةليوط ال  ةلحرلا 
يفو .ةيناثلا  اهتليل  يضمتس  ثيح  اميج ، تارايسلا  تلخد 

.وموأ يداو  ديدج  نم  اريك  يقالت  فوس  دغلا ،
*   *   *
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ارديه

توناح نم  ًايفتاه  يب  تلصتا  كتلاخ  نأ  ظحلا ، نسحل   ـ
دوت تنك  له  .أفرملا  يف  تلزن  كنأ  ًافلس  ينربختل  نامسلا 

؟ ةيبلق ةبونل  ضرعتأ  نأ 
امدنع يمأ  اهب  ينتهجاو  يتلا  ىلوألا  تاملكلا  يه  هذه 

اهتقيرطو .يلابقتسا  يف  اهتقيرط  تناك  كلت  .تيبلا  تلخد 
.ةليوطلا بايغلا  روهش  ىلع  يلإ  موللا  هيجوت  يف  كلذك 

نم ةدكأتم  تسل  انأو  ةداح ، اهترظن  كتلاخ  تلاز  ام   ـ
كسفن رهظأ  ةنيدملا ! يف  كتيأر  ول  كيلإ  فرعتأس  تنك  يننأ 

.ًابحاش كهجو  ادبو  تلزه  دقل  .كارأل  ءوضلا  يف 
اهّلع اهنم  ثالث  وأ  نيتظحالم  راظتنا  يف  لازأ  ال  ُتنك 

.يل اهيعارذ  حتفت  نأ  ًاريخأ  لبقت 
الإ ثكمت  نل  كنأ  عقوتأ  ةليقث ، تسيل  كتبيقح  نأ  ودبي   ـ

؟ مايأ ةعضب 
ةدع ءاضق  يف  يتبغر  نع  اهل  تبرعأ  نيح  نكلو 

.نانحب ينتمضو  ًاريخأ  اهسفن  نع  يمأ  ْتحّور  انه ، عيباسأ 
ةتعان يدخ  ىلع  تتبرف  لدبتت ، مل  اهحمالم  نأب  اهل  ُتمسقأ 

ًالاح ْتكمهناو  .ءارطإلا  كلذ  عم  تلبقو  باذكلاب ، يايإ 
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نم اهيدل  ىقبت  ام  لكب  ةدرج  ةيرجم  خبطملا ، نوؤشب 
.راضخو محل  ضيب ، بيلح ، ركس ، نيحط ،

؟ نيلعفت اذام  فرعأ  نأ  يل  له  اهتلأس :
نم رثكأ  دعب  ةأجف ، ةريزجلا  طبه  ًانبإ  يل  نأ  روصت   ـ
امبو .ةدحاو  ةرم  ولو  همأل  ةرايزب  موقي  نأ  ريغ  نم  نيتنس 
ةعاس يدل  داكي  ال  راهنلا ، رخآ  يف  لصيل  هرمأ  ربد  هنأ 

.ةلفحلا ةئيهتل  ةدحاو 
كبحطصأ ينيعد  اندحو ، كعم  ىشعتأ  نأ  ًالعف  ديرأ   ـ

.أفرملا ىلإ 
ءاد نم  تصلختو  ةنس  نيثالث  ُترغص  ول  انأ  دوأو   ـ

! ةعجر ريغ  ىلإ  مزتامورلا 
.اهرهظ لفسأ  تكحو  اهعباصأ  يمأ  ْتعقف 

نم .حاجنلا  اهل  بتكي  مل  انتلواحم  نإ  تيأرأ ، نآلاو ،  ـ
ةميلو ًاذإ  ّدعنس  .مويلا  بجتست  مل  انتاينمت  نأ  صلختسا  انه 

نأ تننظ  ول  اميف  اذه  اهتعمسبو ؟ ةلئاعلا  هذهب  ةريدج 
! دحأ هيلإ  هبتني  نأ  ريغ  نم  ّرم  ةريزجلا  ىلإ  كلوصو 

يأ وأ  عوضوملا  اذه  لوح  اهّجاحت  نأ  لواحت  ًاثبع 
ًامامت نوركفيس  ةيرقلا  يف  سانلا  عيمج  كلذك  رخآ  عوضوم 
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ناك يلوصوب  ءافتحالا  نكل  اندحو ، ةرهسلا  ًاعم  يضمن  اننأ 
.ةعتملا هذه  نم  اهنامرح  ضفرأ  ُتنكو  ًاريثك ، يمأ  مهي 

ءاسنلا تّدعأو  ًانوتيزو ، ًانبجو  ًارمخ  ناريجلا  لمح 
انصقرو انبرشف  .ةيقيسوملا  مهتالآ  لاجرلا  نزودو  ةدئاملا ،

يتلاخ نم  ُتبلطو  ليللا ، نم  ةرخأتم  ةعاس  ىتح  انينغو 
تمسقأف .اهتناصر  اهل  ركشأل  دارفنا  ىلع  اهفرصت  غيوست 

.ملكتأ امع  فرعت  اهنأ ال  يل 
تقو ذنم  تضهن  دق  دغلا ، يف  تظيقتسا  امدنع  يمأ  تناك 

هرهظم تيبلا  داعتساو  ًابترم  ءيش  لك  ناكو  .ليوط 
.ًايموي فولأملا 

انه هلمع  يونت  اذام  ةوهقلا : يلإ  مدقت  يهو  يمأ  ينتلأس 
؟ ةدع عيباسأ  لالخ 

.يعم سولجلا  ىلع  اهُتمغرأ 
نم يتمدخب  يمتهت  ّالأ  ةنسح ، ةيادب  لعفلاب  نوكي  دق   ـ

.سكعلا سيلو  ِكب ، مامتهإلل  ُتئج  دق  .ءاسملا  ىلإ  حابصلا 
ةليوط تاونس  تضم  عئارلا ! لمعلل  اي  يب ؟ مامتهالل   ـ
انيليا نع  رظنلا  فرصبو  يدحو ؛ يب  مامتهإلا  تدتعا  انأو 

يف لباقملاب  اهدعاسأ  يتلاو  ليسغلا ، رشنل  يتأت  يتلا 
.دحأ ةدعاسم  ىلإ  ةجاح  يف  تسل  انأ  اهنزخم ،
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ةدحو دشأ  اهنأب  يمأ  ْترعشل  انيليا ، يتلاخ  الول 
يتبيقح غرفت  اهُتعمس  يروطف ، لوانتأ  تنك  امنيبو  .ةشحوو 

.يجئاوح بترتو 
! كيفتك زهت  َكارأ  يتفرغ : ةذفان  برقب  يهو  تلاق 

دهاشم عم  طباورلا  ةداعإ  ىلع  يتلطع  مايأ  لوأ  تيضق 
دادتما ىلع  يندوقي  سونابيلاك  رامح  ناك  .ةريزجلا 

هولخ ةصرف  ًامنتغم  ريغص ، جيلخ  دنع  فقوتأ  تنك  .بوردلا 
، ةقئاف ةعرسب  جرخأو  رحبلا  يف  صوغأل  سانلا  نم 
يف يتلاخو  يمأ  عم  ىدغتأ  تنك  .دربلا  نم  دعترت  يصئارفو 

، ةيلئاع ًاصصق  نايورت  امهو  امهيلإ  تصنأو  أفرملا 
وأ للم  نود  امهنم  ُلك  رارمتساب  اهَدرس  ُرركت  تايركذو 
اهيف نوكت  رمعلا  تاظحل  نم  ةظحل  لحت  نأ  قفتيأ  .للك 

يف ًائيش  ءرملا  رظتني  الأو  اهناوأ ، ىضقنا  دق  ةداعسلا 
رضاحلا ثدحتي  امدنع ال  نسلا ؟ يف  نعطلا  وه  اذهأ  هتايح ؟

ةضمو ىوس  رضاحلا  دوعي  ال  امدنعو  يضاملا ، نع  الإ 
؟ ةيودم تاهقهقب  رفخ  يف  اهيفخن  نينح 

ىلإ يتدوع  ىدل  امكاتلك  نايدغتتس  له  ...ءيش  ال   ـ
ىلع هذه ، مويلا  ةبجو  ناركذتتو  ةدئاملا  هذه  ىلع  ندنل ،

؟ ةديعس ىركذ  اهنأ 
؟ اذهك ًافيخس  ًالاؤس  حرطت  اذامل  ديكأت ! لكب  انيليا : تلأس 
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راهنلا اذه  نآلا  نامنتغت  اذامل ال  ًاضيأ  لءاستأ  يننأل   ـ
؟ يليحر ارظتنت  نأ  نم  ًالدب  ليمجلا 

سيل هنأ  دقتعأو  ىلبف ، انأ  امأ  مستبت : يهو  يمأ  تلاق 
تاياكحلا هذه  لثم  ىلع  مالكلا  نع  فكنل  .ًامامت  أطخ  ىلع 

؟ انيليا عيراشم ، كيدل  له  .لبقتسملا  نع  ثدحتنلو  ةميدقلا 
.هرودب ًالك  يمأو  انأ  انيلإ  يتلاخ  ترظن 

نهد ديعأ  فوس  دجلا : نم  اهَعَسو  ام  لكب  تنلعأ  مث 
.طبضلاب لصفلا  ةيادب  لبق  رهشلا ، ةياهن  يف  نزخملا  رادج 

؟ كلذ نايرت  الأ  قرزألا ، نوللا  لصن  دقل 
تنك ام  اذه  ىلب ، اهنيعب : ينزمغت  يهو  يمأ  تفدرأ 

.سونايردأ مامتهاب  رثأتسيس  عوضوم  وهو  ًامامت ، هلوقأ 
ريغ اهنم ، رخسن  انك  اذإ  ام  ةرملا  هذه  انيليا  تلءاست 
لالخ انشقانتو  ًاحيحص ؟ سيل  اذه  نأب  اهل  تمسقأ  ينأ 

ةهجاول هرايتخا  يغبنيس  يذلا  قرزألا  نوللا  يف  نيتعاس 
هتلوليق نم  ناولألا  عئاب  ظاقيإ  دح  ىلإ  يمأ  تبهذو  .اهنزخم 
رايتخال رادجلا  يلط  برجن  انك  اميفو  ناولأ ؛ مّلس  رداصتل 

ًاناولأ يمأ  ايحم  ىلع  ُترصبأ  هل ، بسانملا  لضفألا  نوللا 
.ديدج نم  ركتبُت 

سمشلا هذه  ةمحر  تحت  شيعن  اهءانثأ  انك  ناعوبسأ  رم 
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يتلا ةرارحلا  بسحبو  اهيلإ ، ةجاحلا  سمأب  ترعش  يتلا 
، ءطبب ناريزح  رهش  ىضمو  .موي  دعب  ًاموي  قلستت  تناك 

.حايسلا لئاوأ  مودق  اندهاشو 
، ةعمج موي  ناك  .سمأ  ناك  ول  امك  حابصلا  كلذ  ركذتأ 

ةدوربلا نم  ًاديفتسم  اهيف ، أرقأ  تنك  يتلا  ةفرغلا  يمأ  تلخد 
عضو ىلإ  تررطضإ  .ةيجراخلا  كيبابشلا  اهب  ظفتحت  يتلا 
تقفطو .اهيعارذ  ةكباش  يمامأ  تفقو  ذإ  ًابناج ، يباتك 

قوف ةبيرغ  ةئيه  يفو  ةملكب ، سبنت  نأ  نود  يلإ  قدحت 
.كلذ

؟ كانه اذام   ـ
.ءيش ال  تباجأ :

؟ أرقأ ينيرت  يكل  طبضلاب  ِتلزن  له   ـ
.ةيلخادلا ةسبلألا  كيلإ  لمحأ  تئج   ـ

! كيدي يف  ًائيش  نيلمحت  كنكل ال   ـ
.قيرطلا يف  اهتيسن  دقل   ـ

؟ يمأ  ـ
؟ ًادوقع لمحت  ىتم  ذنم  نايردأ ،  ـ
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لغشي ًاداج  ًارمأ  نأ  كلذ  ينعي  نايردأ ، يمأ  ينيدانت  نيح 
.اهلاب

.ءيربلا ناسنإلا  رهظمب  رهاظتت  ال  لوقت : تعباتو 
.نيملكتت امع  ةركف  ىندأ  يدل  سيل   ـ

.يريرس ةدضنم  جرد  ىلع  ءادوس  ةرظن  يمأ  تقلأ 
اهتبتر يتلاو  كتبيقح  يف  هتدجو  امع  كثدحأ  ينإ   ـ

.كلانه
ةدالقلا هلخادب  تدجوو  انثيدح ، عوضوم  جردلا  تحتف 

نكأ مل  يعم ؟ اهتلمح  اذامل  ندنل ؛ يف  اريك  اهتيسن  يتلا 
.ببسلا فرعأ  يسفنب 

! ةيده اهنإ   ـ
نم عون  يأ  سيلو  ًادوقع ؟ مويلا  كيلإ  نودهي  له   ـ

.ةيدهك ركتبم  ّدج  ءيشل  هنإ  .دوقعلا 
؟ ةجردلا هذه  ىلإ  كعم  ًاميرك  ناك  نم 

ِضمي املو  دقعلا  اذهب  ةأجف  نيمتهت  اذامل  .يل  ةقيدص   ـ
؟ نيعوبسأ ىوس  انه  ىلإ  يئيجم  ىلع 

ئلآل بهت  يتلا  ةقيدصلا ، هذه  نع  ًالوأ  ينثدح   ـ
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.كدقعب مامتهالا  نع  امبر  فكأس  اهدنعو  لجرل ،
.يدنع اهْتيسن  امنإو  ةيده ، تسيل  ةقيقحلا  يف   ـ

ةمث له  ًانايسن ؟ تناك  اذإ  ةيده ، اهنإ  ًاذإ  لوقت  اذامل   ـ
؟ يل اهلوقت  نأ  َتيسن  ىرخأ  ءايشأ 

؟ كلذ ءارو  نم  نيدصقت  اذام  هامأ ، نكلو ،  ـ
لزن يذلا  سوهألا  وه  نم  يل  حرشت  نأ  كعسو  يفأ   ـ

ةراجتلا زكارم  فوطي  ىضمو  ةيكوكملا ، انيثآ  ةنيفس  نم 
؟ كنع ًالئاس  أفرملا  يف 

؟ سوهأ يأ   ـ
؟ رخآ لاؤسب  يتلئسأ  نم  لك  نع  ةباجإلا  يونت  كنإ   ـ

.جعزم رمأل  ًاريخأ  هنإ 
.نيملكتت امع  يردأ  ال   ـ

فصت نأ  فرعت  الو  دقعلا ، اذه  نمل  فرعت  تنأ ال   ـ
امك كدنع ، هتيسن  ًاريخأ  اهنكل  ًالوأ ، كل  هتبهو  يتلا  كلت  يل 

ًاريصق ًالاورس  يدتري  يذلا  زملوه  كولرش  وه  نم  فرعت  ال 
لأسيو ةسماخلا  ةعجلا  ةجاجز  برشي  أفرملا ، يف  ًادج 

، هنأش يف  تارم  يننورباخي  مهنإ  كنوفرعي ؟ مه  اذإ  ةراملا 
! لوقأ اذام  فرعأ  يرودب ال  انأ  يننأ  ْروصتو 
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؟ ًادج ًاريصق  ًالاورس  يدتري  زملوه  كولرش   ـ
نيمك الب  صيمق  عم  ةّلنالفو ، ريصق  لاورس  يف   ـ

! نويلغلا الإ  هصقني  ال  تاعبرم ، تاذ  ةرمعو 
! رتلاو هنإ   ـ
؟ ًاذإ هفرعتأ   ـ

نوكي الأ  ًالمآ  بابلا ، وحن  تعرهو  ًاصيمق  ُتسبل   ـ
؛ تيبلا مامأ  ةرجشلا  ىلإ  هطبري  يذلا  لبحلا  ضرق  يرامح 
يك عوبسألا ، علطم  ذنم  ةرذقلا  ةداعلا  هذه  بستكا  دق  ناك 
كلذ عم  نكت  مل  ًاناتأ  لزاغيو  راجلا  لقح  يف  هاوه  ىلع  هزنتي 

.هضورعل ثرتكت 
يوني هنأ  ًايلك  لهجأ  تنك  لمعلا ، يف  ليمز  وه  رتلاو   ـ

.نحن انترايز 
! كلذ يف  ينكرشت  ال  نايردأ ، كوجرأ ، نحن ؟  ـ

، يمأ باصعأ  رتوت  ببس  نع  ًائيش  مهفأ  مل  ةقيقحلا ، يف 
نع الو  فيضلاب ، ءافتحا  ءاسنلا  رثكأ  نم  ةداع  تناك  يتلا 

قلغأ تنك  اميف  يل ، اهتدبأ  يتلا  ةريغصلا  ةركفلا  هذه  ىزغم 
!«. ةليمز تناك  ًاضيأ  ةقباسلا  كتجوز  : » تيبلا باب 

نم ةعاس  لبق  ةريزجلا  طبه  يذلا  رتلاو  ًالعف  هنإ   ـ
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نزخمل رواجملا  معطملا  ةفرش  ىلع  سلجي  ناكو  نمزلا ،
.انيليا

! نايردأ حاص : ينآر  امدنع 
امل كالول  فيطللا ، لزنلا  بحاصل  لوقأ  تنك  امك   ـ

اي كيلإ ، ًاقاتشم  تنك  .ةيميداكألا  يه  ةيميداكألا  تناك 
! يقيدص

.ةدرجملا ةقيقحلا  اهنإ  ًامامت ،  ـ
رتلاو ربتعا  ذإ  أطخ ، ىلع  تنك  نكلو  ًاكحاض ، ترجفنإ 

وأ سمخ  ةنوعمب  ضهن ، مث  انه ، هتيؤر  حرف  ىلع  ًاليلد  كلذ 
قوف نم  تيأرو ، .هيعارذ  نيب  ينمضيل  ةعج ، تاجاجز  تس 

.يمأب ًايفتاه  لصتت  انيليا  ةلاخلا  هفتك ،
...كرظتنأ تنك  ام  رتلاو ،  ـ

ترطمأ .انه  ىلإ  نايتإلا  يونأ  نكأ  مل  كلذك ، انأ  الو   ـ
دقل كليحر ؛ ذنم  رطملا  لوطه  فقوتي  ملو  ترطمأو ، ءامسلا 

، كحئاصن ىلإ  ةجاح  يف  تنك  مث  ةايحلا ، ةباترب  ًاعرذ  تقض 
اذامل يسفنل : تلق  ٍذئدنع  .دعب  اميف  كلذ  نع  ثدحتنس  اننكل 
ًامئاد بهذي  اذامل  سمشلا ؟ يف  مايأ  ةعضب  ءاضقل  بهذت  ال 
تمجه يسفن ، ىلإ  ُّتصنأ  ةرملا ، هذه  تنأ ؟ تسلو  نورخآلا 
ةهجاو ىلع  قصلم  راعسألا  ضفخل  يجيورت  نالعإ  ىلع 
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! انه اذنأ  اهو  رفسلا ، تالاكو  ىدحإ 
؟ تقولا نم  مكل   ـ

عوبسأل هزجح : ةقاطب  يل  مدقي  وهو  ًاثهال  همالك  متخ 
تذختا ينأ  كل  دكؤا  يلع ، ريثأتلل  يعاد  ال  نكلو  ًابيرقت ،

ةفرغ لمشي  يجيورتلا  نالعإلا  ناك  .ةيرورضلا  تابيترتلا 
ًامامت فرعأ  ال  انه ، ام  ةيحان  يف  فيرظ ، ريغص  قدنف  يف 

.نيأ
كلذ ًانعال  ةميدقلا ، ةنيدملا  ةقزأ  ربع  رتلاو  تقفار 
مساب هل  تحبف  ةنطفلا  ةلق  هءانثأ  تبكترا  يذلا  ءادغلا 

.يل ًايرايتخا  ىفنم  اهتدرأ  يتلا  ةريزحلا 
هذه .عئار  ةطاسب  لكب  هنإ  نايردأ ، كدلب ، لامجل  اي   ـ
ىتح رحبلا ، اذه  ءاقرزلا ، كيبابشلا  هذه  ءاضيبلا ، ناردجلا 

! باجعإ راثم  يه  ريمحلا 
نأ كرودقمب  ناك  ول  رتلاو ، ةلوليقلا ، ةعاس  اهنإ   ـ

.عيرم لكشب  ةنانر  ةقزألا  هذه  ًاليلق ، ضفخأ  توصب  ملكتت 
.ديكأت لكبو  ًاعبط  شوشو :

؟ كسابل رييغت  كيلع  حرتقأ  نأ  يل  لهو   ـ
هكلمتت لفسألا ، ىلإ  ىلعألا  نم  هسفن  ىلإ  رتلاو  رظن 
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.ةشهدلا
؟ ينمئالي ءيش ال  نم  له   ـ

.رمألاب متهنل  بهذنلو  كتبيقح  عضنل   ـ
ىلع روثعلا  يف  رتلاو  دعاسأ  تنك  امدنع  ينأ  لهجأ  تنك 
يمأب لصتت  انيليا  تناك  أفرملا ، قوس  يف  ةناصر  دشأ  سابل 

.يقيدص عم  قوستأ  ينأب  اهربختل 
نكأ مل  انأو  فيضلاب ، نوفتحي  مهتعيبطب  نوينانويلا 

.ةنيدملا يف  ءاشعلا  ىلإ  رتلاو  توعدف  هذه ، مهتعمس  بذكأل 
نحنو هتلأسف  يحئاصن ، سمتلا  دق  ناك  رتلاو  نأ  تركذتو 

.همدخأ نأ  عيطتسا  امب  معطملا ، ةفرش  ىلع 
؟ بالكلاب ةربخ  كل  له  ينلأس :

لبق زيكنج  ةسنآلا  عم  ةرباعلا  هتهزن  ةعقاو  يل  ىور 
.كراب دياه  يف  عيباسأ  ةعضب 

انلدابت املك  نآلاو  ةريثك ، ءايشأ  ءاقللا  كلذ  رّيغ   ـ
، ينربلا اهبلك  مسا  وهو  ركسوأ ، رابخأ  نع  اهلأسأ  ةيحتلا ،
ام يف  نكلو  لاح ؛ نسحأ  ىلع  هنأ  يل  دكؤت  ةرم  لك  يفو 

.هتاذ ناكملا  يف  حوارن  اننإف  انينعي 
دهشم ىلإ  وأ  ةيقيسوم  ةلفح  ىلإ  اهوعدت  ال  اذامل   ـ
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راحت كلعجت  ندراغ » تنفوك   » حراسم برطلا ؟ دهاشم  نم 
.راتخت ام  يف 

؟ هذهك ةديدس  ةركف  يرطاخ  دوارت  مل  فيك   ـ
.دهنتو رحبلا  ىلإ  رظنلا  رتلاو  لاطأ 
.يرمأ ربدتأ  فيك  ًادبأ  فرعأ  ال   ـ

.دهنتلا دواعو  رحبلا  ىلإ  ًاددجم  رتلاو  قدح 
؟ تضفر يه  نإو   ـ

نأ ةرظتنم  انمامأ ، كارح  الب  تفقو  انيليإ ، ةلاخلا  تلصو 
نع انيليا  عنمتت  مل  .انتدئام  ىلإ  رتلاو  اهاعد  .ميدقتلا  رشابأ 

.ًايسرك اهل  مدقأل  ضهنأ  نأ  لبق  ىتح  تسلج  لب  لوبقلا ال 
نيح ال اهيف  كوكشم  ريغ  ةهاكفلا  حورب  عتمتت  انيليإ  تناك 
طق هنع  َّلختت  ملو  مالكلا  تلهتسا  .يمأ  ةبحصب  نوكت 

معطملا قلغأ  ىتح  انثكمو  .رتلاول  اهتايح  عئاقو  لك  ةدراس 
ىلع تعجرو  هقدنف  ىلإ  يقيدص  ةقفارم  تدواعف  هباوبأ ،
رادلا ةحاب  يف  ةرهاس  يمأ  تناك  .تيبلا  ىتح  يرامح  رهظ 

! ًاحابص ةدحاولا  ةعاسلا  يف  اهتايضف  عملت 
تءاج .ًارصع  ةعبارلا  يلاوح  فتاهلا  ّنر  دغلا ، يفو 
يقيدص نأ  ةباترم  ينتربخأو  ةفرشلا ، يف  ينع  ثحبت  يمأ 
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.يلإ ثيدحلا  يف  بغري 
انأ امأ  رصعلا ؛ رخآ  يف  ةهزنب  مايقلا  رتلاو  يلع  حرتقإ 
يف انيلإ  مامضنالا  ىلإ  هتوعدو  يباتك  نم  ءاهتنالا  تدرأف 

تقفتاو ةيرقلا  يف  يتايجاح  ضعب  نيمأتل  تلزنو  .ةرهسلا 
هقدنف يف  رتلاو  نع  ثحبيو  رمي  نأ  ىلع  سونابيلاك  عم 

تمصلا يمأ  ْتمزل  .انتيب  ىلإ  هدوقيو  ةعساتلا  يلاوح 
يذلا ءاشعلا  اذه  ىلإ  يتلاخ  ةوعدو  ةدئاملا  دادعإب  ةيفتكم 

.هضراعت اهنأ  ادب 
؟ كب اذام  ةدئاملا : ةئيهت  يف  اهدعاسأ  انأو  اهتلأس 

نكي مل  ام  وهو  اهيعارذ ، تكبشو  نوحصلا  يمأ  تعضو 
.ًاريخ رشبي 

، كرابخأ ىلع  ينعلطت  دكت  مل  بايغلا ، نم  نيماع  دعب   ـ
كولرش كبحاص  وه  كمأ  ىلإ  همدقت  يذلا  ديحولا  صخشلاو 

؟ ةيعيبط ةايح  شيعت  نأ  ًاريخأ  ركفت  ىتم  .زملوه 
.ةيعيبط ةملكب  هنينعت  امب  قلعتي  ءيش  لك   ـ

ضرعتي الأ  وهو  ريغ  دحاو ال  مه  يل  نوكي  ول  دوأ   ـ
.روخصلا ىلع  ىذأل  يدافحأ 

اهل ُتمدق  .ةبغرلا  هذه  لثم  ًاموي  تدبأ  يمأ  نكت  مل 
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، اهبحت امك  وزوأ ، سأك  اهل  تددعأو  هيلع  سلجتل  ًايسرك 
ًاركفم ةقرب ، اهيلإ  ترظن  .ةدحاو  جلث  ةعطقبو  ءام  الب 

.اهل هلوقأس  ام  يف  نيترم 
ىلع ًامئاد  تررصأ  دقل  نآلا ؟ ًادافحأ  نيديرتأ   ـ
تنكو ديزتو ، كيفكت  يل  كتيبرت  نإ  نيلوقت  تنكو  ضيقنلا ،
ندري يتاوللا  ةوسنلا  ءالؤه  ىدحإ  ينوكت  نأ  كسفن  نيئربت 
نبعلي نأ  شعلا ، اهدالوأ  رداغي  امدنع  نمثلا ، الغ  امهم 

.ةديدج بايث  يف  هسفن  رودلا  ًاددجم 
سيلو ةوسنلا ، ءالؤه  ىدحإ  تحبصأ  دقل  ًانسح ،  ـ
سيلأ ًادبأ ، مهيأر  نولدبي  ال  نيذلا  نيهوتعملا  ريغ  كلانه 

كل َرفاوت  تنأو  سونايردأ ، ًاعيرس ، يضمت  ةايحلا  كلذك ؟
يف ملحلل  تسيل  ةظحللاو  .كئاقدصأ  عم  وهلتل  هلك  تقولا 
امك يلإ ، ةبسنلاب  امأ  مويلا ؛ وه  كنس ، لثم  يف  دغلا ، .دغلا 

.سمأ حبصأ  مويلاف  هنم ، دكأتلا  تعطتسا 
.هلماكب تقولا  يمامأ  عستي  نكلو  ًالئاق : ُتضرتعإ 

! ةلباذ اهقاروأ  نوكت  امدنع  ةسخلا  عابت  ال   ـ
ال ينأ  الإ  نيقلقت ، اذاملو  كقلقي ، يذلا  ام  ملعأ  ال   ـ

ىلع نيعتي ال  .ًادج ال  ةيلاثملا  ةأرملا  ًاموي  يقتلأ  نأ  باترأ 
نابغري ام  نكلو  نييلاثم ، انوكي  نأ  لجرلا  ىلع  الو  ةأرملا 
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ءاقتلا يه  ةريبك  بح  ةصق  نإ  .ةكارشلاب  همساقت  يف 
؟ كتايح يف  اذه  تدجو  له  .امهتاذ  نم  نيحنام  نيصخش 

ىلع اهدي  يمأ  تّرمأ  .انأ  ينأش  نكي  مل  كلذ  نأ  ُتفرتعإ 
.يل تمستباو  يدخ 

؟ بسحو كلذ  نع  تشتف  له   ـ
، خبطملا ىلإ  تعجرو  اهسأك  سمالت  نأ  نود  نم  تضهن 

.ةفرشلا يف  يدحو  ينتكرت  دقو 
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وموأ يداو 

دهاشم نع  وموأ  يداو  يف  ةتهابلا  تاحابصلا  ترفسأ 
.ةعفترم باضه  اهنيب  لصفت  ةيبشع  جورمو  تاعقنتسمل 

ام ءانب  نويورقلا  دواعو  .لاز  دق  ةفصاعلل  رثأ  لك  ناك 
نم حجرأتت  دورقلا  تدواعو  .رارضأ  نم  حايرلا  مهب  تقحلأ 

.اهرورم ىدل  راجشألا  يولت  داكت ال  يهو  رخآ  ىلإ  نصغ 
اوغلبو وغاوك ، ةليبقل  ةعبات  ةيرق  راثآلا  ءاملع  ّىطخت 

.ًاليلق لفسألا  ىلإ  ةعقاولا  يسرم ، ينب  ةيرق  ًاريخأ 
.رهنلا ةفض  ىلع  نوهلي  لافطألاو  نوبراحملا  ناك 

ناكس نم  لمجأ  ًائيش  متدهاش  له  اهقافر : اريك  ْتلأس 
؟ وموأ

تاذ ةيزنوربلا  مهترشب  ىلع  اومسر  دق  اوناك 
.ةعراب ريواصتو  ءارمحلا ، ةيئوضلا  تاساكعنالا 

ضعب يضقي  ام  زاجنإ  يف  ةزيرغلاب  نوعربي  نويسرملاف 
نولوانتي مهنإ  .هنع  ثحبلا  يف  مهرامعأ  نيماسرلا  رابك 

مهضرأ هب  دوجت  رخآ  غابص  يأ  وأ  ءارمحلا  ةرغملا 
ةبصق سأرب  وأ  مهعباصأ  فارطأب  هنولوانتي  ةيناكربلا ،

ةاتف .يدامرلا  رفصألا ، رضخألا ، ناولألاب ، اوجربتيل  ةددحم ،
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تناك ناغوغ  تاحول  ىدحإ  نم  تجرخ  اهنأك  ةريغص 
« وكتور  » داعأ ةحوللا  نأكو  باش ، براحم  عم  كحضت 

.ديدج بولسأب  اهحرش 
نيتماص اريك  ءالمز  لظ  ةعورلا ، هذه  لك  لايح 

.نيهودشمو
وموأ ناكس  نأ  ءرملا  ىلإ  لّيخل  دهم ، ةيرشبلل  ناك  ول 

.هيف نوشيعي  اولاز  ام 
طسو اريك  تناك  امو  .مهئاقلل  نييورقلا  عومج  تعره 

نع الإ  شتفت  مهتجهب ، نع  ًابارعإ  نوصقري  نيذلا  كئلوأ 
تائم نيب  هيلإ  تفرعت  تناكل  اهنإ  .دحاو  سأرو  دحاو  هجو 
تناك لاصلص ، وأ  ةرغم  نم  عانق  تحت  ىتح  هوجولا ،

.اهلابقتسال رضحي  مل  يراه  نكل  هحمالم ، ىلإ  تفرعت 
*   *   *
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ارديه

ىلع رامح  قيهن  ُتعمس  ًامامت ، ةعساتلا  ةعاسلا  يف 
هتلدب نأ  ادب  رتلاو ، تلبقتساو  تيبلا  باب  يمأ  تحتف  .بردلا 

.تذأت دق 
زجع هنأل  ًاضعتمم  فرصني  وهو  لاقو : سونابيلاك  دهنت 
ينأ عم  تارم ! ثالث  طقس  دقل  حاجنب : هتمهم  مامتإ  نع 

.ًادايقناو ًانيل  يتاناويح  رثكأ  دحأ  هل  تصصخ 
نكلو ءاشي ، ام  لوقي  نأ  ءرملا  نكمي  رتلاو : ضرتعإ 

الو سابل  نم  ام  .ةلالجلا  ةبحاص  لويخو  انه  نيب  ناتش 
.ماظن

؟ لوقي اذام  انيليإ : تسمه 
بحي ال  هنإ  ةفرشلا : وحن  انهّجوت  يهو  همأ  تباجأ 

! انريمح
طق َري  مل  هنأ  مسقأو  ةفرخزلا ، نأش  يف  هيناهت  رتلاو  مّدق 

ةيضرألا ءازإ  بجعلا  هالوتو  .لامجلا  اذه  لثم  يف  ًائيش 
نع ةدئاملا ، لوح  نحنو  انيليا ، فقوتت  ملو  .ةيئاصحلا 
يتلا ةقيرطلا  نعو  ةيميداكألا ، يف  هتمهم  نع  هلاؤس 
يليمز بهاوم  مويلا  كلذ  ىتح  لهجأ  تنك  .اهب  انفراعت 
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ةمعطألا ىلع  ءاشعلا ، ةرتف  لاوط  ىنثأ ، دقل  .ةيسامولبدلا 
نع ىولحلا ، لوانت  ءانثأ  يمأ ، لأسو  .هيلإ  تمدق  يتلا 
يف نيعم  اهل  بضني  ال  يمأ  .يبأ  اهب  تقتلا  يتلا  ةيفيكلا 
ىلع انيليا  تلمح  ءاسملا  ةدورب  .عوضوملا  اذه  ىلع  مالكلا 

، لابقتسالا ةفرغ  يف  سلجنل  ةفرشلا  انرداغف  .اهندب  شاعترا 
نأب ُتئجوف  اهدنع  .يمأ  اهتدعأ  يتلا  ةوهقلا  فشرنو 
يذلا اريك  دقع  ةذفانلا ، راوجب  رادجلا  ةلواط  ىلع  فشتكأ 

اذه ىلإ  يريرس  ةدضنم  جرد  نم  ةضماغ  ةروصب  لقتنا 
: ًاجهتبم فتهو  يتارظن  رتلاو  ىفتقإ  .ناكملا 

! ةدالقلا هذه  فرعأ  ينكلو 
يف كشأ  ال  الوكوش : ةبلع  هيلإ  مدقت  يهو  يمأ  تباجأ 

! ةدحاو ةظحل  كلذ 
اذه لوقت  يهو  حرفت  يمأ  تناك  اذامل  رتلاو  كردي  مل 

.هكاردإ ينتاف  ًاضيأ  انأ  ينأب  فرتعأ  نأ  يلعو  مالكلا ،
ىتح لزنت  يكل  ًاريثك  تقولا  رخأت  دقو  ةبعتم ، انيليإ  تناك 
ةفرغ يف  رقتست  ًابلاغ  اهتداع  ىلع  تحارف ، ةيرقلا ،
هنيع تقولا  يف  يمأ  تفرصناو  .ليللا  ءاضقل  فويضلا 

نم غرفن  امدنع  يايإ ، ةيعادو  رتلاو ، ىلع  ةيحتلا  ةيقلم 
لضي نأ  ىشخت  تناك  .ديدج  نم  هتقفارم  ىلإ  بارشلا ،

ىلإ ةقيقحلا  يف  ةجاح  هنأ ال  مسقأ  رتلاو  نكل  ةدوعلا ، قيرط 
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.رياغم لكشب  تّتب  ةيخانملا  فورظلا  نأ  ديب  كلذ ،
ررقت يتلا  ةريغصلا  رومألا  نارتقا  نم  ُتشهد  املاط 
ًامتح عمجتت  يتلا  زغللا  عطق  ىري  دحأ  ذإ ال  .كتايح  ريصم 

.بالقنا ثودح  ىلإ  يدؤتو 
تحاتجا امدنع  ديزيو  ةعاس  ذنم  شقانتن  رتلاوو  انأ  انك 

نمز ذنم  عباوزلا  هذه  لثم  تفرع  نكأ  مل  .رحبلا  نم  ةعبوز 
، ذفاونلاو باوبألا  قالغإ  يف  رتلاو  يندعاس  .ًادج  ديعب 
يف هرئاث  روثي  دعرلا  ناك  اميف  انثيدح  قايس  ءودهب  انعباتو 

.جراخلا
لثم يف  هقدنف  ىلإ  دوعي  يقيدص  عدأ  نأ  ًادراو  نكي  مل 

، فويضلل ةصصخملا  ةفرغلا  لغشت  انيليإ  تناك  .سقطلا  اذه 
.ليلل ءاطغ  عم  لابقتسالا  ةفرغ  ةكيرأ  هيلع  ُتضرعف 

تبحسنا مث  انتيب ، يف  هتيوآ  امدعب  رتلاو ، ىلع  ُتملس 
.لاحلا يف  مونلا  ينسلتخي  يكل  ةيافك ، بعتلا  ينالوت  دقو 
تلواح ًاثبعو  ةدش ، تدادزا  دق  تناك  ةفصاعلا  نأ  ريغ 

ينأ ةجردل  فنعلا  ةغلاب  ةقعاصلا  تناك  ذإ  ينيع ، ضامغإ 
ينوفجو ىتح  ةفرغلا ، ءيضت  قوربلا  ىرأ  نأ  تعطتسا 

.ةقبطم
مل جايهلا  نم  لاح  يف  يتفرغ ، يف  هلاورسب  رتلاو  رهظ 
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.هتعباتمبو ضوهنلاب  يناجرو  ينزه ، .هل  اهفرعأ  نكأ 
انتيب يف  طق  ثدحي  مل  نكلو  ًانابعث ، ىأر  هنأ  ةيادب  تركف 

نم يرودب  هب  كسمأ  نأ  تررطضاو  .ليبقلا  اذه  نم  ءيش 
.يعم مالكلا  ىلع  قفاوي  هّلع  هيفتك 

.كينيع قدصت  نل  كنإ  كوجرأ ، لاعت ،  ـ
لابقتسالا ةفرغ  تناك  .هرثأ  عبتت  ىوس  رايخ  يل  نكي  مل 

ًاعيرس تكردأف  .ةذفانلا  ىتح  رتلاو  ينداق  .مالظلا  يف  ةقراغ 
رحبلا ناك  ءامسلا ، ّزحي  قربلا  ناك  املك  .هتشهد  ببس 

.ةقالمع ةآرم  هنأك  رينتسي 
نأ يلع  .يشارف  نم  يظاقيإب  ًالعف  َتنسحأ  دقل   ـ

.لامجلا ةياغ  يف  دهشملا  نأ  فرتعأ 
؟ دهشم يأ  رتلاو : ينلأس 

سيلأ طبضلاب ، انمامأ  يذلا  دهشملا  اذه  ًاذإ ، اذام   ـ
؟ ينتظقيأ اذه  ةدهاشمل 

ةريثك ندنل  نإ  لاقي  ةلثامم ؟ ةجضب  مانت  تنك  كنألأ   ـ
ام اهل  سيل  رطملا ، تحت  لستغت  يهو  ارديه  نكل  جيجضلا ،

.كشارف نم  كتجرخأ  اذهل  سيل  .هيلع ال ، اهدسحت 
ةمكحلا نم  دجأ  ملو  ءامسلا ، يف  علعلت  ةقعاصلا  تناك 
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حلي ناك  رتلاو  نأ  ديب  ذفاونلا ، نم  دحلا  اذه  ىلإ  ًابيرق  ءاقبلا 
يمأ اهْتكرت  يتلا  ةدالقلا  ذخأ  .كارح  الب  كلانه  يئاقب  ىلع 

فارطأب اهب  ًاكسمم  ةذفانلا ، مامأ  اهمدقو  رادجلا  ةلواط  قوف 
.هعباصأ

ام يف  نآلا  رظنلا  نعمأ  ناجيهلا : مئاد  وهو  يل  لاق 
.ثدحيس

، ديدج ٌقرب  ءامسلا  قلف  املو  فصقي ، دعرلا  عرش 
رادج ىلع  تعبطناو  ةدالقلا  عطاسلا  ةقعاصلا  ءوض  قرتخإ 
لكشب ةريغصلا ، ةئيضملا  طاقنلا  نييالم  لابقتسالا  ةفرغ 
ىحمت نأ  لبق  ناوث  راظتنا  ىضتقا  ثيحب  ةياغلل ، فيثك 

.اننيعأ تاكبش  نم  ةروصلا 
عنتمإ رتلاو : فدرأ  مث  ةطاسب ؟ لكب  ًاشهدم  اذه  سيلأ   ـ

يف ةبغرلاب  ترعش  اذامل  .ةذفانلا  نم  تبرتقاف  مونلا  يلع 
تنك اميفو  .هب  تثبع  نكلو  يردأ ، ال  دقعلا ، اذهب  ثبعلا 
ًادهاش كوتل  َتنك  يتلا  ةرهاظلا  تثدح  برق ، نع  هصحفتأ 

.اهيلع
ءوض يف  ةدالقلا  صحفأ  نأ  يرودب  ُتلواح  ًاثبعو 

نيعلاب ىري  بقث  يأ  نكي  مل  .يروف  نم  هتدقوأ  حابصم 
.ةدرجملا
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؟ كيأر يف  رمألا  ام   ـ
.قالطإلا ىلع  يدل  ةركف  ال  رتلاو : تبجأ 

ةظحللا هذه  يف  يمأ  نأ  لهجأ  تنك  دقف  يلإ ، ةبسنلاب  امأ 
يف ةجضلا  هذه  لثم  ببس  كردتل  اهتفرغ  نم  تلزن  ةددحملا 

ةعراستم ىطخبو  ًاددجم  دعصت  تضمو  لابقتسالا ، ةفرغ 
ةفرشملا ةذفانلا  مامأ  انيلاورس ، يف  رتلاوو ، انأ  انتأر  امدعب 
.قوربلا ءوض  يف  اريك ، دقع  بوانتلاب  لدابتن  رحبلا ، ىلع 

يف هيأر  نع  ءاشعلا ، ءانثأ  رتلاو ، يمأ  ْتلأس  دغلا ، يفو 
ةدئاملا نع  تماق  ةباجإلا ، نم  اندحأ  نكمتي  نأ  لبقو  عَدِبلا ؛

.اهخبطمب ىنعت  تحارو 
لدابتأ ارديه  جيلخ  ىلع  ةلطملا  ةفرشلا  يف  ًاسلاج  تنك 

تناك .تيبلا  اذهب  ةلصتملا  ةلوفطلا  تايركذ  ضعب  رتلاو  عم 
.ةيفاص ءاقرزلا  ةبقلاو  ةفيفش  ةليللا ، كلت  يف  ءامسلا ،

هوفتأ نأ  ديرأ  ال  ىلعألا : ىلإ  رظني  وهو  رتلاو  نلعأ 
...ـ هبشلا ب ديدش  كلانه  هارأ  ام  نكل  غراف ، مالكب 

ًامامت اهبناج  ىلإو  هبويسك » « ـ ب هايإ : ًاعطاقم  تلق 
يه انبكوك  دجوي  ثيح  ةنابتلا  بردو  .ديموردنأ  ةرجم 
نأ هافسأو ، لمتحملا ، نمو  .ديموردنأب  ًامتح  ةبذجنم 

.نينسلا نييالم  ةعضب  لالخ  يف  افداصتت 
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...كل لوقأس  ُتنك  كملاع ، ةياهن  راظتنابو   ـ
ديكأت لكب  مث  سواسرف ،»  » كانه ًاليلق ، نيميلا  ىلإو   ـ

...عئارلا ميدسلا  ىرت  كنأ  لمآو  لامشلا ، ةمجن 
يف ُتحجن  ول  يتعطاقم !؟ نع  فكتس  له  ًاريخأو ،  ـ

لوصأ يف  كتامولعم  يلع  يقلت  نأ  ريغ  نم  نيتملك  داريإ 
رومألا هذه  لك  نأ  ىلإ  كهابتنا  تفلأ  نأ  يننكمأل  موجنلا ،

ءانثأ ِسمأ  رادجلا  ىلع  هانيأر  ام  يف  ًاريثك  ركفأ  ينلعجت 
.ةفصاعلا

ام .ةشهدلا  ةياغ  يف  انالكو  رخآلا ، ىلإ  انم  لك  رظن 
عمو لوقعماللاو ، لايخلا  ديلو  ناك  هلوق  ىلإ  رتلاو  صلخ 

ريكفتلا ىلإ  اندع  ول  .ةراثإلا  ةغلاب  تناك  هتظحالم  نإف  كلذ 
اهفذق يتلا  طاقنلا  كلت  نأ  نيبتل  ناعمإب ، عوضوملا  يف 

، ةهيبش تناك  ةدالقلا ، ربع  ةيرهاظ  ةيمكب  ةقعاصلا  ءوض 
قوف ةعمتلملا  موجنلاب  أطخلا ، يف  عوقولا  ةجرد  ىلإ 

.انيسأر
ًاثبع ةيناث ؟ ةرهاظلا  هذه  راركت  ىلإ  ليبسلا  فيك  نكلو 

.ةتبلا ءيش  ثدحي  مل  حابصملا ، نم  ةدالقلا  بيرقت  تلواح 
: ينم ملعلا  ىلإ  ًاحونج  رثكأ  حبصأ  يذلا  رتلاو  دكأ  دقل 

.ةيفاك ريغ  طيسب  حابصم  ةوق  نإ 
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؟ قربلا ةوق  لثمك  ًايوق  رونلل  ًاردصم  دجت  نأ  دوت  نيأ   ـ
! أفرملا ةرانم  امبر  رتلاو : فته 

نم نكمتن  نل  ًادج ! ةضيرع  ةيئوضلا  اهتمزح  نإ   ـ
.رادج ىلع  اهطيلست 

، هقدنف ىلإ  رتلاو  تقفارف  مونلا ، يف  ةبغرلا  يندوارت  مل 
عفنلاب يلع  دوعتس  رامح  رهظ  ىلع  ةهزن  نأ  ترعشو 

.ةثداحملا هذه  ةلصاوم  ديرأ  تنك  مث  ميمعلا ،
ىطخب يئارو  عرست  هتباد  تناك  يذلا  رتلاول ، تلق 
ةيوقلا رونلا  رداصم  يه  ام  .ةمظنم  ةقيرط  عبتنل  ةريصق :

؟ اهيلع روثعلا  اننكمي  نيأو  انديفت ، نأ  اهناكمإب  يتلا  ًادج 
: يرامح ىوتسم  نم  هرامح  هيف  ىندأ  تقو  يف  ينلأس 

؟ توشيك نود  نمو  اسنابوشناس  انم  نم 
؟ ًابيرغ كلذ  دجت  له   ـ

ءامس يف  تعفترا  يتلا  ءارضخلا  ةمزحلا  كلت   ـ
ىلع تناك  يل ، اهتنيب  يذلا  تنك  تنأ  ركذت ، له  شتينيرغ ،

؟ كلذك سيلأ  ةيوق ، حجرألا 
! طبضلاب هيلإ  جاتحن  ام  اذه  رزيللا !  ـ
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سيل .اهوبق  يف  رزيل  اهيدل  ناك  نإ  كمأ  ًاذإ  لأسإ   ـ
.ًادبأ ظحلا  ةبرض  نم  نمأم  يف  ءرملا 

بعك ةزكنب  يرامح  تزكن  امنإو  يقيفر ، مكهت  ظحلأ  مل 
.وطخلا عراسف  ةفيفخ 

عيرس كلذ  قوف  وهو  هنع : دعتبأ  تنك  امنيب  رتلاو  حاص 
! رثأتلا

.يلاتلا فطعنملا  يف  هترظتنإ 
ملع ةرئاد  يف  رزيل  ةمث  ينكردأ : دقو  ًاثهال  رتلاو  لاق 

.ًادج ميدقلا  زارطلا  نم  هنكل  ةيميداكألاب ، فيطلا 
هتمزح رمحأ ، توقاي  وذ  رزيل  حجرألا  ىلع  هنإ   ـ

يف نحن  .هنم  ةيشخلا  ديدشل  ينإو  انمئالت ، ال  ءارمحلا 
.ًارادتقا رثكأ  ةلآ  ىلإ  ةجاح 

نل انأو  ندنل ، يف  دوجوم  لاح ، لك  يف  هنإ ، مث   ـ
هذه يف  يتماقإ  كتدالق ، رس  فاشتكا  لجأ  نم  ىتح  ضفرأ ،

مدختسي نم  ًاضيأ ، ركفنل  .ايندلا  تاورث  لك  لباقم  ةريزجلا 
؟ ةنهارلا انمايأ  يف  رزيللا 

ءابطأو ءابطألا  ةيئيزجلا ، ءايزيفلا  يف  نوثحابلا   ـ
.صاخ عونب  نويعلا 
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؟ انيثأ يحاون  يف  نويع  بيبط  قيدص  كيدل  سيلأ   ـ
.يملع دح  ىلع  ال ،  ـ

تالاصتالا ضعب  ءارجإ  يلع  حرتقاو  هنيبج  رتلاو  كح 
يف ءايزيفلا  ةدحو  نع  لوؤسملا  فرعي  ناك  .هقدنف  نم 
رثأ ىلع  انقرتفاو  .اندشري  نأ  هتعاطتساب  لعل  ةيميداكألا ،

.تارارقلا هذه  انذاختا 
هب قحتلأ  نأ  ينلأسي  رتلاو  يب  لصتإ  دغلا ، حابص  يف 
يف ىهقم  ةفرش  يف  هتدجو  .أفرملا  يف  ةعرسلا  حانج  ىلع 

تسلج نيح  هابتنا  ىندأ  ينرعي  مل  انيليا ، عم  ثيدح  ةرمغ 
.امهتلواط ىلإ 

، يتلوفط نع  ةفرط  درس  عباتت  يتلاخ  تناك  اميفو 
ةقرولا ُتطسب  .ةيقرو  ةعطق  ةالابم  الب  رتلاو  ينلوان 

: تأرقو
رزيللاو ةينورتكلالا  ةينبلا  دهعم 

(. سّاله  ) ايجولونكتلاو ثحبلل  ةسسؤم 
.نانويلا نويلكاريه ،  GR 10 711

.يراك انيلادكم  ةروتكدلاب  لاصتإلا 
؟ تفرصت فيك   ـ
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كولراش هيلع  مدقي  ام  لقأ  لعفلاب  اذه  ًاوهزم : رتلاو  لاق 
بذاكلا رهظملا  اذهب  رهاظتت  ال  كلذك ؟ سيلأ  زملوه ،
يسفنل ُتنذأ  دقل  .ءيش  لك  تحّجر  كتلاخ  ءيربلا ،

دحأ انيلك  انب  اهاصوأ  يتلا  هذه ، انيلادكم  ةديسلاب  لاصتالاب 
.ًادغ وأ  ءاسملا  اذه  انرظتنت  اهنإ  .ةيميداكألا  يف  يئالمز 
اهتغل .انتدعاسمل  اهدهج  ىراصق  لذبتس  اهنأب  تدكأو 

.ًائيش انيلع  عّيضي  اذهو ال  ةزاتمم ، ةيزيلكنإلا 
يف ًارتموليك  نيرشعو  نيتئام  دعب  ىلع  نويلكاريه  عقت 
ىلإ هجوتلا  تلاز  ام  اهغولبل  طسبألا  ةليسولاو  .ميقتسم  طخ 
اذإ الإ  تيرك ، ىلإ  انلصوت  ةريغص  ةرئاط  بوكر  اهنمو  انيثأ ،
نآلا انقلطنا  نئلو  .تاعاس  رشع  لاوط  ًارحب  انرفاس 

.رصعلا رخآ  لوصولا  انعسوبف 
تقولا يدل  عستا  دقف  انأ  امأ  .انيليإ  ىلع  رتلاو  ملس 

ًاعبرأ بيغتأس  يننأب  يمأ  غالبإو  تيبلا  ىلإ  دوعصلل 
نتم ىلع  راحبإلا  لبق  ةبيقح ، دادعإو  ةعاس ، نيرشعو 

.ةلاقن ةنيفس 
يل تنمت  نأ  تفتكا  لب  لاؤس ، يأ  يمأ  يلع  حرطت  مل 
يننأ ينتركذ  اهدنع  .ام  دح  ىلإ  ةفلكتم  ةجهلب  ًاديعس ، ًارفس 

ام ىلع  يوتحت  ةلس  يل  تدمو  بابلا ، ةبتع  ىلع  تلز  ام 
.ةيرحبلا ةلحرلا  ءانثأ  هلكأ  نكمي 
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كمأ حلصت  نأ  يغبني  كليحرب ، ينتأبنأ  كتلاخ  تناك   ـ
! ليحرلا ىلع  ًاممصم  َتمد  ام  قلطنا ، ايه  .ام  ءيشل  ًاضيأ 
أفرم ةنيفسلا  ترداغ  .فيصرلا  ىلع  ينرظتني  رتلاو  ناك 

نم ةعاس  عبر  دعب  تررقف ، .انيثأ  ىلإ  ةهجتم  ارديه 
رتلاو يلإ  رظن  .حسفتلل  ةروصقملا  نم  جورخلا  راحبإلا ،

.ًارورسم
.رحبلا راودب  باصم  كنأ  يل  لقت  ال   ـ

! كل هلوقأ  ال  ًاذإ ، يئكتم : ًاكرات  هتبجأ ،
، ةذيذل اهنإ  كمأ ، تاحيرش  يهنأ  نأ  يف  ًاعنام  دجت  نل   ـ

! تامرحلل كاهتنا  ةباثمب  اهنع  ءانغتسالا  نوكيسو 
هذه رتلاو ، ناك  .راطملا  ىلإ  يسكات  انلمح  هريب ،»  » يف

جرعتم طخ  يف  دوقي  انقئاس  ناك  امنيب  ًاقيض ، يناعي  ةرملا ،
.دارتسوتألا ىلع 

ةرئاط نتم  ىلع  ناكم  ةمث  لازي  ناك ال  انعلاط ، نسحلو 
انك ةسداسلا ، ةعاسلا  يف  تيركب  لاصتالا  نّمؤت  ةريغص 

رتلاو بجعلا  ىلوت  .تارئاطلل  نويلكاريه  فقوم  يف  طبهن 
.ةريزجلا يف  لجرتي  وهو 

شيعيو ًاينانوي  نوكي  نأ  ءرملا  نكمي  فيك  نكلو   ـ
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؟ ةجردلا هذه  ىلإ  ًاذإ  رطملا  بحتوأ  ارتلكنإ ؟ يف  ًايفنم 
ماوعألا هذه  لالخ  ىرحألاب ، ُتنك ، ينأب  كركذأ   ـ

لكلو نادلبلا ، لك  لجر  انأ  ةيليشتلا ، قطانملا  يف  ةريخألا ،
.اهنساحم ةمأ 

ةجرد نيثالثو  سمخ  قرف  كلذ  عم  كانه  ًاريخأ  لجأ ،  ـ
! كلانهو انه  نيب 

نأ بير  ال  نكلو  قرفلا ، اذه  لك  سيل  امبر ،  ـ
...خانملا

ةبسن نع  ثدحتأ  ُتنك  يمالك : ًاعطاقم  رتلاو ، لاق 
هينتقاذأ يذلا  وزوألا  اذهو  ةيزيلكنإلا  انتعج  نيب  لوحكلا 

.ليلق لبق  كتلاخ 
لوانو ًالوأ  دوعصلاب  يلع  راشأو  يسكات  ىلع  ىدان  مث 

نيأ ىلإ  ةدحاو  ةيناث  روصتأل  ُتنك  ام  .ناونعلا  قئاسلا 
.ةلحرلا هذه  يندوقتس 

دهعملا زجاح  ءارو  يراك  انيلادكم  ةروتكدلا  انتلبقتسإ 
.ربصلاب ىلحتن  نأ  سارحلا  دحأ  انم  بلط  ثيح  كبشملا 

انل حمسي  نأ  سراحلا  ىلإ  ًةريشم  انيلادكم  تلاق 
ريغ لعفلاب  يه  ةينمألا  ريبادتلا  هذه  ينارذعأ ، لوخدلاب :
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، ةيرورضلا تاءارجإلا  عيمج  ذاختاب  نومزلم  نحنو  ةيدو ،
.ةساسح ةفنصم  انه  اهكلتمن  يتلا  تادعملا  نأل 

ىنبملاب طيحت  يتلا  ةبحرلا  ربع  انداشرإ  انيلادكم  تلوت 
ىتح ءانبلا ، انلخد  نأ  ام  .نوطابلاب  ديشملا  بيهملا 

اناتيوه تلدبتساو  .ةديدج  ةينمأ  دويقل  عايصنالل  انررطضا 
فرحأب رئاز »  » ةرابع تدرو  ثيح  نيتريغص ، نيتحولب 

وحن انتهجوو  جردلا  دنسم  ىلع  انيلادكم  تعّقو  .ةريبك 
ىلإ ينتعفد  ةزيرغ  يأ  لهجأ  انأو  ًالوأ ، مالكلا  تأدب  .اهبتكم 

فدهلا نأش  نم  ليلقتلاو  ءيش ، لكب  اهرابخإ  نع  عانتمالا 
.اهب مايقلا  ىنمتن  انك  يتلا  ةبرجتلا  ىلإ  عفادلاو  انلاقتنا  نم 

، اهيلإ هُتمدق  يذلا  ضرعلل  هابتنالا  غلابب  انيلادكم  تعمتسإ 
نيب هبشلا  ءارج  كلذ  لعلو  .طبارتلا  ىلإ  رقتفي  ناك  هنأ  الإ 

.ًاضيأ ينتغاب  يذلا  هبشلا  كلذ  زيكنج ، ةسنآلاو  انتفيضم 
، فسألل يلع ، رذعتي  نكلو  ةدع ، تارزيل  انيدل  تلاق : 

اذهو قبسم ، نذإ  نود  امكفرصت  تحت  اهنم  دحاو  عضو 
.ًاتقو قرغتسي 

انمق دقل  هتظقي : ملح  نم  صلخت  دقو  رتلاو ، لسوت 
.دوعن نأ  انيلع  بجوتيو  ةليوط  ةلحرب 

ام ىرأس  تاظحل : رظتنن  نأ  انم  ةبلاط  انيلادكم ، ترذتعإ 
.ءيشب امكدعأ  نأ  ردقأ  ينكل ال  هلمع ، يننكمي 
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ًايأ هنم  جرخن  الأ  انايإ  ةيجار  اهبتكم ، يف  اندحو  انتكرت 
نم ةسسؤملا  مرح  يف  لقنتلا  نم  انعنم  دقف  .ةعيرذلا  تناك 

.اناطخ دوقي  قفارم  نود 
انيلادكم تداعو  .ةقيقد  ةرشع  سمخ  ًالعف  راظتنالا  لاط 
هتفصب انم  مدقت  يذلا  سلاكيم ، يرتميد  روسفوربلا  ةقفرب 
بدأتب اناجرو  انيلادكم  أكتم  ىلع  سلج  .ثاحبألا  زكرم  ريدم 

هرأ مل  .ةرملا  هذه  رتلاو  ملكت  .هنم  هرظتنن  ام  هل  حرشن  نأ 
اهسفن ةزيرغلا  هزفحت  تناك  له  .وحنلا  اذه  ىلع  ةرثرث  لقأ 
ديدعلا ةياصوب  عّفشت  نأب  ىفتكاو  ليلق ؟ لبق  يف  ترثأ  يتلا 
يعماج بقل  مهنم  لكل  ناكو  ةيميداكألا ، يف  ءالمزلا  نم 

.مهبلغأ ىلع  مالكلا  تعمس  تنك  ام  ينأ  ريغ  رثؤم ،
مولعلا ةيميداكأ  عم  ةزاتمم  تاقالع  ميقن  اننإ   ـ

نم نكمتأ  الأب  جاعزنالا  ةياغ  يف  نوكأسو  ةيناطيربلا ،
نم نيقومرم  نييوضع  بلط  ىلع  ةقفاوملاب  ةباجإلا 
يلع .لثامم  معدب  ناعتمتي  نيح  صخألا  ىلع  اهئاضعأ ،
دكأتلا متي  نأ  امو  ةينيتورلا ، ةباقرلا  لامعأ  ضعبب  مايقلا 

، انتارزيل دحأ  ىلإ  جولولاب  امكل  حمسأ  ىتح  امكتيوه ، نم 
عضخ رزيل  طبضلاب  انيدلو  .امكبراجت  ءارجإ  نم  انكمتت  يك 
لاوط نآشت  امك  هب  افرصتت  نأ  امكتعاطتساب  .ةنايصلل 

ريس نسح  امكل  نمؤت  ىتح  امكعم  انيلادكم  ىقبتسو  .ليللا 
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.لمعلا
انيلادكمل امك  هلابقتسا ، مرك  ةرارحب  ذاتسألل  انركش 

.امهتاقيقحت ءارجإل  اناقراف  مث  انل ، اهتيسمأ  سيركت  اهلوبق 
ىلع امْدقي  يك ال  انعباصأ  كبشنل  ينذأ : يف  رتلاو  سمه 

فْصنف امهل ، اهتيطعأ  يتلا  ءامسألا  عيمج  يف  قيقحتلا 
.بذك ةمئاقلا 

انتبكاومب تماقو  انع  ثحبت  انيلادكم  تداع  ليلق ، دعب 
.انم ىهتشملا  رزيللا  اهيف  يتلا  ةعاقلا  ىتح 

لثم ةعئار  ةلآ  لامعتسا  عيطتسن  نأ  ًاموي  روصتأ  تنك  ام 
تحت قباطلا  انلوخد  ىدل  اهانفشتكا  يتلا  ةلآلا  هذه 
يتلا ةيمومألا  هبش  ةرظنلا  يف  ىرأ  نأ  تعطتساو  .يضرألا 

.هلامعتساب ةروخف  تناك  مك  رزيللا ، اذه  ىلع  انيلادكم  اهتقلأ 
.عطاوقلا نم  ديدعلا  ترادأو  ةدايقلا  ةدضنم  ءارو  تسلج 

يل امتلقو  ًابناج ، تالماجملا  انعضو  ول  ًانسح ، تلاق :
ايجولونكتلا يلح  نم  ةقيقحلا  يف  ناعقوتت  اذام  ًاريخأ 

ةدحاو ةظحل  يبتكم  يف  قدصأ  مل  ليلق ، ذنم  .اذه  ريغصلا 
نوكي دقو  كلذك ، ةموهفملا  ريغو  ةطبارتملا  ريغ  امكحورش 

هنأل ةظحللا  هذه  يف  لابلا  لوغشم  ًالعف  سلاكيم  روسفوربلا 
.ةطاسب لكب  امكفرصي  مل 
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هنع ثحبن  ام  فرعأ  ال  روفلا : ىلع  يمالك  ُتعبات 
مث .اهيلع  نيدهاش  انك  ةرهاظ  ثودح  رركن  نأ  الإ  طبضلاب ،

؟ ريغصلا يلحلا  اذه  ةوق  ام  انيلادكم : تلأس 
.طاواغيم  2,2 سفن : ةزع  ضيفي  توصب  تباجأ 

حابصم نم  هل  اي  اهباسح : ةعرسل  ًاطبتغم  رتلاو  سمه 
يف حيباصملا  نم  ةرم  فلأ  نيثالثو  ًاعبس  ىوقأ  هنإ  نيعل !

! كمأ لابقتسا  ةفرغ 
، تطغض مث  ةعساو ، ىطخب  ةفرغلا  يف  انيلادكم  تلاج 

تأدبف ديدج  عطاق  ىلع  رادجلا ، ةلواط  مامأ  اهرورم  دنع 
رايتلا تانورتكلا  اهب  اهدمت  يتلا  ةقاطلا  تذخأو  .زئت  ةلآلا 

.يجاجزلا بوبنألا  يف  رفاوتملا  زاغلا  تارذ  زّفحت  يئابرهكلا 
مغانتلا نع  يئوضلا ) مكلا  تادحو   ) تانوتوفلا أكلتت  نلو 

ثيحب بوبنألا ، يفرط  نم  لك  يف  نيتتبثملا  نيتآرملا  نيب 
حبصتس ةليلق  تاظحل  يفو  مخضتتو ؛ ربكت  نأ  ةيلآلل  حمست 
ةآرملا رادج  قرتختس  اهنأ  ةجردل  ًادج  ةيوق  ةمزحلا 

.فافشلا هبش  يلخادلا 
ناديرت يتلا  ةادألا  اعض  ًابيرقت ، لمعلل  زهاج  هنإ  تلاق :

نم يهتنأ  نأب  يل  احمساو  ةمزحلا ، جرخم  مامأ  اهصحف 
.ًاقحال جئاتنلا  صلختسن  فوسو  يتايلمع ، طبض 
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عضوملا يف  اهتعضو  يبيج ، نم  ةدالقلا  ُتجرخأ 
.ترظتناو ةدعاق  قوف  بسانملا 

يذلا عاعشلا  تررحو  ةلآلا ، ةوق  تمجلأ  انيلادكم  تناك 
ًالزاع ةريخألا  هذه  حطس  ناك  ول  امك  ةدالقلا ، ىلع  جلز 

تارتمارابلا نم  ققحتلاب  اهلاغشنا  ةصرف  ُتزهتناو  .ًايلك 
ةشاش ىلع  ىلاوتت  تناك  يتلا  ةميقلا ) ةريغتملا  ريداقملا  )
ةفاثك مخضأو  ريغصلا ) بالودلا   ) ةشّرخملا ريدأل  ةبقارملا ،

.ةوسقب اهرظنب  ينتدقتناو  يوحن  انيلادكم  تتفتلا  .رزيللا 
؟ اذه لعفت  نأب  كل  نذأ  نم  يدي : عفدت  يهو  يل  تلاق 
امنيبو .لمعأ  ينعدت  نأ  اهيلإ  تلسوتو  اهديب  ُتكسمأف 

رظن يف  ًامسترم  لوهذلا  تيأر  ةمزحلا ، ةوق  مخضأ  تنك 
ةرثؤملا طاقنلا  ةلسلس  رادجلا  ىلع  تعبطنا  دقل  .انيلادكم 

.ةفصاعلا ةليللا  يف  اهاندهاش  يتلا  كلتب  ةهيبشلا  اهتاذ ،
؟ هارن يذلا  اذه  ام  ةشهد : انيلادكم  تمتمت 

.رادجلا ىلع  ألألتت  طاقنلا  تعرشو  ءوضلا  رتلاو  أفطأ 
هبشأ اذه  نإ  لاقي  دق  هحرف : نع  مني  توصب  لاق 

.موجنلاب
يف هدي  رتلاو  سد  .اهينيع  انلثم  قدصتل  انيلادكم  نكت  مل 

334



.ةريغص ةيمقر  ريوصت  ةلآ  هنم  جرخأو  هبيج 
طقتلاو ةحايسلا ! تانسح  رزلا : ىلع  طغضي  وهو  لاق 

.يلإ تتفتلاو  ةمزحلا  انيلادكم  تعطق  .روصلا  تارشع 
؟ ةادألا هذه  ةفيظو  يه  ام 

ءوضلا رتلاو  لعشأ  حرشب ، اهديوزت  لواحأ  نأ  لبق  نكلو 
.ًاددجم

ةرهاظلا هذه  انظحال  دقو  .فرعن  ام  ردقب  نيفرعت  كنإ   ـ
.رمألا يف  ام  لك  اذه  اهثودح ، رركن  نأ  اندرأو  ًامامت 

لخد .هبيج  يف  هريوصت  ةلآ  رذحب  عضو  رتلاو  ناك 
بابلا قبطأو  ةفرغلا  ىلإ  سلاكيم  يرتميد  روسفوربلا 

.هءارو
! ًاقح شهدمل  هنإ  ًامستبم : لاق 

اهيلع ةعوضوم  ةدالقلا  تناك  ثيح  ةدعاقلا  نم  اند 
.اهلوانتو

: ةفرغلا ىلعأ  يف  ةججزم  ماسقأ  ىلإ  ريشي  وهو  يل ، لاق 
رظنلا يف  يتبغر  ةمواقم  عطتسا  ملو  .ةبقارملل  قاور  كلانه 

.نولعفت متنك  ام  ىلإ 
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هنيع نم  اهاندأو  هدي  رعق  يف  ةدالقلا  روسفوربلا  بّلق 
ةتافتلا هنم  تناح  مث  .رخآ  ىلإ  بناج  نم  اهتيؤر  ىلإ  ًايعاس 

.يلإ
ةبيرغلا ةادألا  هذه  سردأ  نأ  يف  ًاعنام  دجت  كلعل ال   ـ

نم ىلوألا  ةعاسلا  يف  كيلإ  اهديعأس  عبطلابو  ةليللا ؟ هذه 
.دغ حابص 

ةجهللا وأ  عقوتملا  ريغ  نمألا  سراح  لوصو  ناك  له 
لعف ةدر  تراثأ  يتلا  يه  سلاكيم  روسفوربلا  اهذختا  يتلا 
كلذ فرعأ  نأ  يرودقم  يف  سيل  وحنلا ؟ اذه  ىلع  رتلاو 

هعفصو روسفوربلا  هاجتاب  ةوطخ  اطخ  ريخألا  اذه  نكل  .ًادبأ 
ىلع سلاكيم  يرتميد  حطسنإ  .ةلهذم  ةعفص  ىنميلا  هديب 

سراحلاب مامتهإلا  الإ  رخآ  رايخ  نم  يل  نكي  ملو  هلوط 
امأ .رتلاو  ىلإ  ةبرض  ديدستب  ّمهو  هتواره  جرخأ  يذلا 

سلاكيم ىلع  رتلاو  ىنحنا  نيح  يف  ةقعز ، تقلطأف  انيلادكم 
نكت ملف  انأ  امأ  ةادألا ؛ هنم  عزتناو  ًاعجو  ىولتي  ناك  يذلا 
انكو سراحلا ، عرصل  ةيفاك  ىلعألا  ىلإ  لفسألا  نم  يتمكل 
ىلع بلغتلا  نيلواحم  ناكراعتي  نييبصك  ضرألا  ىلع  جردن 
نم سراحلا  كسمأ  نيح  كارعلل  ًادح  رتلاو  عضو  .مصخلا 
وهو هتضبق  ريخألا  اذه  ىخرأ  .قدصت  ةوقب ال  هعفرو  هنذأ 

.ًابضاغ هيلإ  رظني  رتلاو  ناك  امنيب  خرصي 
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نم ةيلدتملا  لالغألاب  هيدي  دّيقو  ديفم  لمعب  مق  ايه   ـ
! هنذأ كلذ  عم  علتقأ  نل  ينإف  همازح ،

.رتلاو ينم  بلط  امك  سراحلا  تديقو  هرمأ  تذُّفن 
.نالعفت اذام  ناملعت  امكنإ ال  روسفوربلا : َّنأ 

انيدل سيل  ليلق ، ذنم  كلذ  كل  تلق  دقل  ال ، رتلاو : باجأ 
جورخلا نكمي  فيك  انيلادكم : لأسو  .كلذ  نع  ةركف  ىندأ 

انأف مكعم ، ةوقلا  مادختسا  ىلع  ينوربجت  ال  انه ؟ نم 
.ةأرما ىلع  يدي  عفر  عظفتسا 

نأ ًالعف  ُتدقتعإ  .ةباجإلا  ةضفار  انيلادكم  هيلإ  تقدح 
هسأر رتلاو  ّزه  .امهنيب  ُتطسوتف  اهعفصب  مهيس  رتلاو 
ولعي يذلا  فتاهلا  ةعامس  لوانت  .هعبتأ  نأب  ينرمأو 
باب حتف  مث  .رادجلا  ةلواط  قوف  نم  هعزتناو  ةدضنملا 
.هعم برهلا  ىلإ  ينرجو  ةرظن  ىقلأ  يضرألا ، تحت  قباطلا 

، حاتفملاب انءارو  بابلا  رتلاو  قلغأ  ًارفقم ، ىشمملا  ناك 
ءاطعإ لبق  قئاقد  سمخلا  براقي  ام  انمامأ  نأ  ًاربتعم 

.رطخلاب راذنإلا 
؟ كاهد اذام  نكل  ُتلأس :

.دعب ام  يف  رمألا  شقاننس  ودعي : وهو  باجأ 
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فقوت .يضرألا  قباطلا  هاجتاب  دّعصي  انمامأ  مّلسلا  ناك 
يذلا بابلا  عفدو  هسافنأ  داعتسا  جردلا ، حطس  دنع  رتلاو 
داعأ يذلا  سراحلا  مامأ  لثم  .ىربكلا  ةعاقلا  ىلع  حتفنا 
ريسن انك  .نيتريغصلا  نيتحوللا  لباقم  انرفس  يزاوج  انيلإ 
ذئدنع ةعقرق ؛ ردصت  يكوو  يكوتب  اذإو  جرخملا ، وحن 

.رتلاو ينقمر 
؟ يكلساللا سراحلا  زاهج  زجحت  ملأ   ـ

.ًايكلسال ًازاهج  هيدل  نأ  لهجأ  تنك   ـ
! ضكرأ ايه   ـ

انفدهو ةرجشملا ، ةبحرلا  يف  ةعرسلا  ىصقأب  انضضقنإ 
مهدحأ انيلع  دسي  الأ  نيجار  ةكبشملا ، زجاوحلا  غولب 

.ام فقوم  ذاختال  سراحلا  مامأ  تقولا  عستي  مل  .قيرطلا 
دّدس انباوجتسا ، لواحيو  هسرحم  نم  جرخي  ناك  امنيب  وهف 
هلعج ام  يبكر »  » بعالب ةريدج  هفتكب  ةبرض  رتلاو  هيلإ 
يقيفر طغض  .ةملكلل  قيقدلا  ىنعملاب  دورولا ، نيب  راهني 

اننأك حيرلل  انناقيس  انقلطأو  ةباوبلاب  مكحتملا  رزلا  ىلع 
.بنارأ

؟ كباصأ اذام  رتلاو ، كل ، ًابت   ـ
، ةيلفسلا ةنيدملا  ءايحأ  نم  انبّرقي  ًاملس  طبهن  انك  امنيب 
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! هناوأ نآلا  سيل  هترجنح : ءلمب  قعز 
ال رتلاو  ةيشمو  ةلئاه  ةعرسب  ىلاوتي  عراشلا  ناك 

دعبو داح ، لكشب  ردحنم  رخآ  قاقز  يف  انزرغنإ  .روخت 
ةجارد داكلاب  نيكرادتم  ةداج ، ىلإ  انطبه  ساق  فطعنم 

.ةعفدنم رمت  تناك  ةيران 
.ةريتولا هذه  ىلع  تيرك  ترز  طق  نكأ  مل 

ةطرشلل ةرايس  تناك  اميف  انه ، نم  رتلاو : يب  حاص 
.اهلك ردهت  اهراذنإ  تارافصو  انبوص ، هجتت 

ةباوب دنع  نمأم  يف  انأو  يسافنأ ، نم  ًاضعب  ُتدعتسإ 
ينونج قابس  يف  ًاددجم  رتلاو  ينرجو  تابرعلل 

.كانه نم  انراسي : ىلإ  ريغص  عراش  ىلإ  ًاريشم  هُتبجأ 
نكأ مل  يذلا  برهلا  لصاوتو  يعارذ ، نم  رتلاو  يندش 

.هانعم مهفأ  طق 
، هريس رتلاو  فّفخف  نايعلل ، ةيداب  أفرملا  ةقطنم  تناك 
نم ًاديزم  ايدبي  مل  ، فيصرلا ىلع  نايطرش  كانه  ناكو 

ةبهأتم رحبلا  فيصر  دنع  ةيسار  ةنيفس  تناكو  .هابتنالا 
باكرلا امنيب  اهيلع ، لَّمحُت  تارايسو  انيثأ ، ىلإ  عالقالل 

.يلآ ركاذت  عّزوم  ءارو  مهرود  نورظتني 
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دّصرتا انأ  اميف  نيتركذت ، انل  ِرتشا  ايه  رتلاو : رمأ 
.ناكملا

؟ رحبلا قيرط  نم  ارديه  ىلإ  ةيناث  ةدوعلا  ديرت  له   ـ
؟ راطملا يف  نمألا  يبقارمب  ّكتحت  نأ  تنأ  لّضفت  لهو   ـ
نع ًاضوع  نيتركذتلا  نيتاه  ىلع  لصحاو  ًاذإ ، ْبهذإ  ال ،

.شاقنلا ةلصاوم 
عيزه ءانثأ  رفاستس  ةنيفسلا  تناك  تاظحل ؛ دعب  ُتدع 

ةروصقم ىلع  لوصحلا  يف  تحجن  دق  ُتنكو  ليللا ، نم  ريبك 
نم عاتبا  دق  هتيحان ، نم  ناكف ، رتلاو  امأ  .نيريرس  تاذ 

.يلإ اهمّدق  لكشلا  ةبيرغ  ةعبقو  ةرمع  لاّوج  عئاب 
ةرشع وحن  عد  ًاعم ، نآ  يف  ةنيفسلا  ىلإ  َّنَدعصن  ال   ـ
انبقعتت ةطرشلا  تناك  اذإف  كنيبو ، ينيب  نورشحُي  باكر 
ةعبقلا هذه  رْمتعاو  ًاعم ؛ نارفاسي  نيلجر  نع  ثحبتسف 
ةنيفسلا رسج  ىلع  َقالتنلو  ًامامت ! كمئالتس  يهف  ةبيرغلا ،

.لابحلا َّلحت  نأ  ام  يمامألا ،
دعب ةيناث  هتدجوو  اهريفاذحب ، رتلاو  تاميلعت  تذُّفن 

.دوعوملا ناكملا  يف  ةعاس 
ًاريثأت ّيف  تكرت  كنأب  كل  فرتعا  نأ  دب  ال  رتلاو ،  ـ

ةدراطملا قابسلا  اذهو  ةزاخولا  كتمكل  نيبف  .ةياغلل  ًابيط 
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له ...اذه  لك  ًاقالطإ  عقوتأل  تنك  ام  ةنيدملا ، ربع 
ةبرضب تعرص  اذامل  يل  حرشت  نأ  ًاريخأ  كتعاطتساب 

؟ ذاتسالا كلذ  ةدحاو 
بتكم انلخد  امدنع  ينفّنعيس ! كلذ ، ىلإ  ناك ، هنأل   ـ
يذلا ليمزلاف  .روفلا  ىلع  يلاب  ام  ءيش  لغش  انيلادكم ،
.اهعم هتسارد  فنأتسا  هنأ  يلإ  ىضفأ  ناك  انب ، ىصوأ 

يف دعاقتلا  ىلع  لاحُيس  روكذملا  ليمزلا  نأ  رمألا  عقاوو 
نم اهل  سيل  انم  تمدقت  يتلا  ةأرملاو  نيرهش ، نوضغ 

تعجار ارديه  يف  ُتنكو  .نيثالثلاو  ةسمخلا  زهاني  ام  رمعلا 
، كلذ عم  ناك ، يذلا  ذاتسالا  اذه  سيل  ريدملاو  .زكرملا  ليلد 

؟ كلذك سيلأ  بيرغ ، .بقللا  يعّدي 
اذه نيب  ةقالع  يأ  نكلو  حيحص ، هلوقت  ام  ضرتفنل   ـ

!؟ هّكف كميطحتو 
ام ىدم  ملعت  ول  اهتكهنا ، يتلا  يه  يعباصأ  اهنإ   ـ

! يدي يف  ملأ  نم  هيناعأ 
؟ وحنلا اذه  ىلع  لتاقت  نأ  تملعت  نيأو   ـ

؟ كلذك سيلأ  ةيلخادلا ، ةسردملا  ًاموي  فرعت  مل  تنأ   ـ
سوقط ىتح  الو  ةيدسجلا ، تابوقعلا  وأ  تاسكاعملا  الو 

؟ ةيرس تايعمج  يف  لوبقلا 
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البقيل انوكي  مل  نيدلاوب  معنأ  نأ  يف  ظحلا  يناتاو  دقل 
.نمثلا الغ  امهم  امهدلو  نع  لاصفنالاب 

.هيف ركفأ  تنك  ام  ًالعف  اذه  رتلاو : عبات 
يفكي ناك  ةدحلا ، هذه  لثمب  ّدرت  نأ  ًايرورض  ناك  له   ـ

.كلانه نم  فرصنت  نأ 
لوزنلا دواعت  نأ  اهءانثأ  يغبني  نايردأ ، تاقوأ ، ةمث   ـ

يف ناك  اذإ  ام  يّعدلا  اذه  يرتميد  بلط  امدنع  كئايلع ! نم 
.هبيج يف  كاذنآ  اهعضو  دق  ناك  ةدالقلا ، ريعتسي  نأ  هعسو 

، ًاريثك رايخلا  كل  كرتيس  ناك  سراحلا  لوصو  نأ  دقتعأ  الو 
ةيؤر نم  ةعرسلا  هذهب  ةيناث  نكمتتس  كنأ  ةوقب  كشأو 

، ًانأش ليصافتلا  لقأ  نم  سيلو  رخآ ، ليصفت  .ةنيمثلا  كتادأ 
اذه يل  ادب  يلإ : موللا  ضعب  هيجوت  ىلع  كرارصإ  لاح  يف 

ددصب انم  ةشهد  لقأ  وه  ءيشلا  ضعب  هتمحز  يذلا  ذاتسالا 
نم ءيشب  ثدحلا  عم  تلعافت  يلعل  .انتبرجت  ةجيتن 

.قح ىلع  تنك  يننأ  نم  نيقي  ىلع  ينكل  ةنوشخلا ،
نع لءاستأل  ينإو  نيَّرافب ، هبشأ  نآلا  نحن  اه   ـ

.ةيضقلا هذه  اهنع  رفست  فوس  يتلا  لويذلا 
نل ينأ  ريغ  ةنيفسلا ، هذه  نم  انلوزن  دنع  اهارنس   ـ

.تايعادتلا ضعب  اهل  نوكي  نأ  برغتسأ 
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انيثأ
؟ ذاتسالا لاح  فيك  فتاهلا : ةعامس  يف  توصلا  ملعتسِإ 

، قنعلا طباور  يف  ّيل  كنحلا ، يف  رسك  ةأرملا : تباجأ 
.ةمجمجلا يف  ةباصإ  نم  ام  نكلو 

، لاونملا اذه  ىلع  نافرصتيس  امهنأ  عقوتأ  تنك  ام   ـ
.ًادعاصف نآلا  نم  ةلأسملا  دقعتت  نأ  ىشخأ 

.يديس ًاعقوتم ، كلذ  نم  ءيش  نكي  مل   ـ
هل فسؤي  اذهو  انعباصأ ، نيب  نم  ةادألا  تقلز  دقل   ـ

دجاوتي يذلا  ناكملا  نع  ةركف  يأ  كيدل  له  .فسألا  دشأ 
؟ نارافلا انالجر  هيف 

نويلكاريه طبرت  ةنيفس  رهظ  ىلع  ارحبأ  امهنإ   ـ
.دغ حابص  ربلا  ىلإ  نالزني  فوسو  انيثأب ،
؟ اهنتم ىلع  ءالمعلا  دحأ  انل  له   ـ

امهفشتكا دقو  انبناج ؛ ىلإ  ظحلا  ناك  ةرملا  هذه  لجأ ،  ـ
تاميلعتلا مادعنال  امهبوجتسي  مل  هنإ  أفرملا ؛ يف  انلاجر  دحأ 

ىلإ دعصف  نهذلا  روضحب  ىّلحت  هنكل  كلذ ، نأش  يف 
أيهتت ةرخابلا  تناك  اميف  ةلاسر  هنم  ُتملست  دقو  .ةنيفسلا 

؟ كلذ ريغ  لعفأ  نأ  ياسع  ام  .راحبإلل 
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رمي اميك  كرمأ  رّبدت  .هلعف  كيلع  بجوتي  ام  تلعف  دقل   ـ
ذاتسألا نوكيو  دحأ ، هيلإ  هبتني  نأ  ريغ  نم  ثداحلا  اذه 

ىلإ رمألا  يردصأ  .ملسلا  ىلع  نم  ةيذؤم  ةطقسل  ضّرعت 
ناردج نيب  ثداحلا  اذه  ركذ  ىلع  ىتؤي  الأب  نمألا  دئاق 

نم هتدوع  ىدل  ريدملا  فشتكي  نأ  ًادراو  سيلف  دهعملا ،
.ام ًائيش  هتزاجإ 

.يديس يلع ، دامتعالا  كنكمي   ـ
ىلع روكذملا  مسالا  رييغتل  ناح  تقولا  نوكي  دقو   ـ
رمألا دعي  ملو  رهشأ ، ةتس  ذنم  انيلادكم  تيّفوت  .كبتكم  باب 

.قالطإلا ىلع  ًاغاستسم 
! ةميظع ةدئافب  انيلع  دوعيس  ناك  كلذ  نكلو  امبر ،  ـ

نل اهتدعاق : ىلع  ةعامسلا  عضي  وهو  لجرلا  باجأ 
.جئاتنلا ىلع  عالطالا  ىدل  كلذب ، كل  مسقأ 

344



مادرتسمأ

عضولا ناك  .تاظحلل  ركفيل  ةذفانلا  نم  زريكاف  ناي  اند 
ةعامس عفر  .هب  رارقإلا  يف  بغري  نكي  مل  امم  رثكأ  هسكاعي 

.ندنل ىلإ  ًامقر  فلأو  ديدج  نم  هفتاه 
ديس ةحرابلا ، كلاصتا  ىلع  كركشأ  نأ  تدرأ   ـ

.نويلكاريه يف  ةيلمعلا  تلشف  فسألل ، نوتشآ ،
يتلا ثادحألا  نع  هثدحم  ىلإ  ًالّصفم  ًاريرقت  زريكاف  مّدق 

.تاعاس عضب  لبق  ترج 
.رذحلاو ةطيحلا  ريبادت  ىصقأ  ذاختا  دون  انك   ـ

.ًادج فسأتم  ينأ  ينقّدصو  كلذ  ملعأ  زريكاف : باجأ 
؟ ةهبشلا تحت  انعقو  اننأ  نظتو  أ  نوتشآ : ديسلا  لأس 

مت ول  .ةقالع  يأ  ةماقإ  نكميس  فيك  ىرأ  ال  الك ،  ـ
.ءاكذلا نم  ًاديزم  مهانحنم  اّنكل  كلذ 

يَوضع نم  لك  فتاه  ىلع  تّصنتأ  نأ  ينم  َتبلط   ـ
، انيثأ يف  كلذ  ىلع  تبوانتو  كبلط ، تُّيبل  .مولعلا  ةيميداكأ 

ُتلضفتو .ءارجإلا  ةيعرملا  ةينوناقلا  لوصألا  لك  ًافلاخم 
جولولا نم  نكمتي  يك  هل  ًاليمز  اجر  امهدحأ  نأ  كغالبإب 
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للكتي نأ  تيعسو  .نويلكاريه  ثاحبأ  زكرم  ىلإ  زايتماب 
ًاقلطم ًاضيوفت  كبلط ، ىلع  ءانب  كتيطعأو ، حاجنلاب ، هاعسم 

يف راجش  بشن  دغلا ، يفو  .مات  حاجنب  تايلمعلا  ةيقب  يهنتل 
الأ رارفلاب ؛ ناركاملا  انالجر  ذالو  ةيضرألا  تحت  قباوطلا 
ىلع ةلئسألا  ضعب  حرط  رطخل  ناضرعتي  امهنأ  دقتعت  لازت 

؟ امهسفنأ
؟ ةادألا هذه  ةداعتسال  لضفأ  ةصرفب  ملحن  انك  وأ   ـ
، سيراب .اهاعسم  يف  انيثأ  تقفخا  نإ  يتطلغ  تسيل 
، ًادعاصف نآلا  نم  ةبهأتم  يه  ةديدجلا ، خيروزو  كرويوين 
يف ًاعم  كرتشنو  ًاعيمج  عمتجنل  ناح  تقولا  نأ  دقتعاو 
هذه ىلع  انفرصت  اذإ  امأ  .هلمع  انيلع  يغبني  ام  رارقإ 

هكرادت ىنمتن  ام  ةراثإ  ىلإ  رمألا  انب  لوؤيسف  ةلكاشلا ،
.ًامامت

نوكت نأبو  سكعلاب  زريكاف ، كيلع ، ريشأف  انأ  امأ   ـ
.ثداحلا اذه  عاشي  نأ  لبق  ًاليوط  ًاتقو  كحنمأ  ُتسل  .ًارذح 

نع ًالوؤسم  دوعأ  نل  الإو  كلذ ، ققحتي  اليك  يرورضلاب  مق 
.ءيش

؟ كلذب ينعت  اذام   ـ
.زريكاف يمهف ، َتنسحأ  دقل   ـ
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.هتملاكمل ًادح  زريكاف  عضوف  هتفرغ ، باب  عرق 
؟ ًاجاعزإ كل  ببسأ  الأ  ةفرغلا : لخدي  وهو  يروفيإ  لأس 

.ًادبأ ال ،  ـ
.ملكتت كتعمس  ينأ  ُتننظ 

.يتدعاسم ىلع  ةلاسر  يلمأ  ُتنك   ـ
؟ ماري ام  ىلع  ءيش  لكأ  هجولا ، مهجتم  ودبت   ـ

.ينملؤت يتلا  ةميدقلا  ةحرقلا  اهنإ   ـ
« ّقد « ـ ًامئاد ل دعتسم  تنأ  له  .كلذب  يملعل  فسآ ،  ـ

؟ ءاسملا اذه  كتيب  يف  جنرطش 
؟ ةمداق ةرم  يف  امبر  كلذ ، مهفأ  يروفيإ : باجأ 

.زيزعلا يقيدص  ًاذإ ، دغلا  نم  ًارابتعإ   ـ
ىلإ يدؤملا  رمملا  يف  كلسو  بابلا  يروفيإ  قلغأ 

ةدعاسم بتكم  مامأ  فقوتو  هيبقع  ىلع  راد  مث  جرخملا ،
نكي مل  اذهو  ةيواخ ، ةفرغلا  نأ  ظحالو  بابلا  عفد  .زريكاف 

ًءاسم ةعساتلا  ةعاسلا  ةبارق  ًاريثك  هتشهد  ريثيل 
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هجيإ رحب 

تنكو ئداهلا ، رحبلا  يف  ةعرسم  قلطنت  ةنيفسلا  تناك 
، ةروصقملا يف  ىلعألا  ريرسلا  ىلع  ينوفج  ءلم  مانأ  انأ 

.علط دق  راهنلا  نكي  املو  ينيع  ُتحتف  .رتلاو  ينظقيأ  امدنع 
؟ رتلاو ديرت ، اذام   ـ

؟ وه ام  هنم ، برتقن  يذلا  لحاسلا  اذه   ـ
رصبأ ال  شفخأ ، تسل  يننإ  فرعأ ؟ نأ  ينديرت  فيك   ـ

! ليللا يف  الإ 
وأ ال؟ معن  .ةقطنملا  نم  تنأ   ـ

ًابعص نكي  مل  .ةوكلا  نم  توندو  ضضم  ىلع  ُتضهن 
دق لالهلاب ؛ هيبشلا  لكشلا  تاذ  سوليم  ةريزج  ىلإ  فرعتلا 

دكأتلاو رمألا  ةيلج  ىلع  فوقولل  رسجلا  ىلإ  دوعصلا  يفكي 
ةلثام تناك  ةروجهم ، ةريزج  يهو  سوليم ، يتنآ ـ  نأ  نم 

.ةنيفسلا راسي  ىلإ 
؟ اهيف ةنيفسلا  فقوتت  له  رتلاو : لأس 

هذه نع  ةنيمأ  ةطيرخ  يدل  نإ  كل  تلق  ول  بذكأس   ـ
اننأ رثكأف ، رثكأ  برتقت  ةسبايلاو  روصتأ ، نكلو  ةلحرلا ،
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.سمادأ يف  وسرن 
؟ ةريبك ةنيدم  يهأ   ـ

.ةريبك ةيرق  اهنإ  حجرألا  ىلع  لوقأس   ـ
.كانه لزننس  ًاذإ ، ْضهنإ   ـ

؟ سوليم يف  لعفنس  اذام   ـ
انلوصو دنع  لعفن  الأ  لضفأ  اذام  ىرحألاب  ينلأسإ   ـ

.انيثأ ىلإ 
ىلإ انلوصو  نودصرتي  مهنأ  ًاقح  دقتعتأ  رتلاو ،  ـ

انبقعتت ةطرشلا  ةرايس  تناك  نإ  ىتح  ملعن  نحن ال  هري ؟» »
اذه يلوت  كنأ  دقتعأ  .كلانه  نم  رمت  ةطاسبب  تناك  اهنأ  وأ 

.ًادج ةغلاب  ةيمهأ  فسؤملا  ثداحلا 
لوخدلا مهدحأ  لواح  اذامل  يل  حرشت  فوس  ًاذإ   ـ

.مانت تنك  امنيب  ةروصقملا  ىلإ  نيترم 
؟ كنم ةبرضب  ًاضيأ  صخشلا  اذه  عرصت  ملأ  يننئمط ،  ـ
، ًايلاخ ناك  يبناجلا  رمملا  نكل  بابلا ، حتفب  ُتيفتكإ   ـ

.بره دق  لجرلا  ناك 
هّبنت نأ  دعب  ةقصالملا  ةروصقملا  لخد  هنأ  وأ   ـ
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! هئطخل
.كلذ يف  كشلا  يدبأ  نأ  يل  ْحمسإ  نيتيلاتتم ؟ نيترم   ـ

ةنيفسلا يذاحت  نأ  ام  رذحب  لزننلو  كبايث  ءادترا  ْدواع 
ةيلاتلا ةنيفسلا  بكرنو  أفرملا  يف  رظتننس  .فيصرلا 

.انيثأ ىلإ  ةهجوتملا 
؟ ةمداقلا ةليللا  يف  الإ  قلطنت  هذه ال  نأ  ول  ىتح   ـ

سيلأ نويلكاريه ، يف  انتليل  يضقن  نأ  انعقوت  دق  انك   ـ
لصتنس اننإف  انرخأتل ، كمأ  قلقت  نأ  ىشخت  تنك  نإ  كلذك ؟

.راهنلا غزبي  نأ  ام  اهب 
نم ساسأ  اهل  رتلاو  فواخم  تناك  نإ  ملعأ  تنك  ام 
يتلا ةرماغملا  يف  ةذل  دجي  ريخألا  اذه  نأ  وأ  ةحصلا ،
.ًاليلق اهدمأ  ةلاطإ  ام  ةليحب  ًانيعتسم  لواحيو  سمأ ، اهانشع 
لجرلا كلذ  تيأر  ريغصلا ، رسجلا  عفترا  امدنع  كلذ ، عمو 
.هينيرُي رتلاوو  يلاعلا ، رسجلا  نم  انيلإ  قّدحي  ناك  يذلا 
ةءاميإلا ىلع  هلمحي  ام  بابسألا  نم  يليمزل  نأ  ًانقيتم  تسل 

.فيصرلا نع  دعتبت  ةنيفسلا  تناك  امنيب  ةنيشم  ةكرحب  هيلإ 
اهباوبأ حتفت  تناك  نيدايصلل  ةناح  ةفرش  ىلع  انسلج 

ًاحابص ةسداسلا  ةعاسلا  تناك  .ةنيفس  لوأ  وسر  روف 
يف ةريغص  ةرئاط  تدّعص  .لالتلا  ءارو  نم  علطت  سمشلاو 
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وحن يرجت  نأ  لبق  أفرملا  قوف  اههاجتا  ةريغم  ءامسلا 
.رحبلا ضرع 

؟ انه راطم  نم  له  رتلاو : لأس 
نأ نظأ  يننكل  ةركاذلا ، يّنخت  مل  نإ  معن ، جردم ،  ـ

.هلمعتست ةصاخلا  تارئاطلا  ضعبو  ديربلا  تارئاط 
، اهادحإ بكرن  نأ  ظحلا  نسحل  اّنكمت  ول  انب ! ايه   ـ

.انيدراطم نم  ًايئاهن  انصّلمتل 
، ةديدش نايذه  ناهُذ  ةبون  يناعت  كنأ  دقتعأ  رتلاو ،  ـ

.انبقعتي ًادحأ  نأ  ركفأ  تسلو 
ةقادصلا لك  نم  مغرلا  ىلع  كل ، لوقأ  ينعد  نايردأ ،  ـ

! ًايّدج ينقياضت  كنإ  كل ، اهنكأ  يتلا 
ملو امهانفشر ، نيذللا  ةوهقلا  يناجنف  نمث  رتلاو  دّدس 

راطملا ىلإ  ةيدؤملا  قيرطلا  هل  نّيبأ  نأ  نم  دب  نكي 
.ريغصلا

.ةرايس فقوتسن  قيرطلا  بناج  ىلع  رتلاوو  انأ  نحن ، اه 
سمشلا تناكو  ةريبك ، ةدئاف  اذ  لوألا  ةعاسلا  فصن  نكي  مل 

.عفترت ةرارحلاو  ضيبلا  ةراجحلا  عّملت 
انلكش نأو  انعضوب ، نوهلتي  نابشلا  نم  ةعامج  نأ  ادب 
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حجرالا ىلع  اوئجوف  دقو  ناعئاض ، ناحئاس  اننأب  يحوي 
ثارتكالا نود  ةينانويلاب ، انل ، نوعلا  دي  دمل  مهتوعد  امدنع 
هتدعاسم ءازج  ًارجأ  ىضاقتي  نأ  ًانس  مهربكأ  دارأ  .مهئزهل 

ناك عضولا ، نع  ءيش  لك  كردأ  يذلا  رتلاو  نكل  انل ،
ديدش حرفب  انيلإ  اومّدق  مهنأ  ىتح  ةيافكلا  هيف  امب  ًاعنتقم 

.نيتيران نيتجارد  يَدعقم 
، دجأ ينإو ال  صاخلا ؛ هقئاسب  ثبشتم  انم  لكو  انقلطنإ ،

ةرابع تافطعنملا ، يف  رادحنالا  ةجردبو  ةعرسلا  كلتب 
قرطلا يف  انناقفاري  اناك  نيذللا  نيقئاسلا  فصول  ىرخأ 

دتمي ريغصلا ، ةريزجلا  راطم  هاجتاب  يرجن  انك  .ةجرعتملا 
نم تفزم  جردم  انءارو  ىطمتيو  ريبك ، حلام  عقنتسم  انمامأ 

.ًارفقم تارئاطلاب  صاخلا  رقملا  ناكو  برغلا ، ىلإ  قرشلا 
يتلا ةرئاطلا  نأ  ًةنطف  انابحطصا  نيذللا  نيباشلا  دشأ  راشأ 

دقو ليلق ، ذنم  تعلقأ  دق  تناك  نيموي  لك  ديربلا  عزوت 
.اهانتّوف

.ليلق لبق  اهانيأر  يتلا  كلت  اهنإ  تلق :
! نهذلا ةّدحل  اي  رتلاو : باجأ 

نم لجع  ىلع  امتنك  اذإ  ةعامجلا : دارفأ  رغصأ  ىلإ  َّرسأ 
.ةيبطلا ةرئاطلا  ًامئاد  ةمثف  امكرمأ ،
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؟ ةرئاط يأ   ـ
ضرمب مهدحأ  باصي  امدنع  رضحي  يذلا  بيبطلا   ـ

زاهج ريغصلا  خوكلا  يف  كلانه  .ةصاخلا  هترئاط  هل  رطخ ،
نيح .ةئراطلا  تالاحلا  يف  طقف  نكل  هئاعدتسال ، فتاه 
يف هنع  ثحبي  ءاج  ةدئازلا ، ةبونل  يمع  نبا  ضرعت 

.ةعاس فصن  نوضغ 
ينأ دقتعأ  ةثداحملا : هل  مجرتا  تنك  يذلا  رتلاو  يل  لاق 

.ةدعملا يف  ديدش  ملأب  رعشأ  تأدب 
ةهجو ريغت  نلو  بيبط  جاعزإ  يف  ببستت  نل  كلذ  عم   ـ

؟ انيثأ غولبل  هترئاط 
ءارج ُّتم  نإ  هيتبكر : ىلع  طقسو  نينأ  رتلاو  نع  ّدن 

! كتايح لاوط  يتافو  ةيلوؤسم  لمحتتسف  قافِصلا ، باهتلا 
! ليقث ءبعل  هنإ 

دحأ ىوقي  رتلاو ال  تايليثمت  تناك  .نوكحضي  دالوألا  ذخأ 
.اهتمواقم ىلع 

تبثملا ميدقلا  فتاهلا  زاهج  ًانس  ربكألا  باشلا  ينارأ 
يبشخ خوك  هنإ  .ةبقارم  جرب  رود  يدؤي  ناك  ام  رادج  ىلع 

مايأ ىلإ  هخيرات  دوعي  ويدار  زاهجو  ةلواط  يسرك ، عم 
يقلل انشغ  فشتكا  ول  ذإ  ةرباخملا ، ريرمت  ضفر  .برحلا 
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نل يذلا  حرّبملا  برضلا  يشاحت  لّضفو  ًاديدش ، ًاخيبوت 
هيلع ضرعي  رتلاو  ضهن  .هيلإ  هديدست  نع  هدلاو  ىناوتي 
نأب ديدجلا  انقيدص  عنقتس  يتلا  ةيدقنلا ، قاروألا  ضعب 

.دحلا اذه  ىلإ  ًاعيرم  ًارمأ  سيل  هتيلأ  ىلع  ًاعجوم  ًابرض 
! نسحأ ىلإ  نسح  نم  .ًادالوأ  دسفت  تنأ  نآلاو   ـ

َتحب اذإ  كنكل  غلبملا ، اذه  مساقتن  نأ  كلأسأس  تنك   ـ
ىلع ءيش  لك  ذخآسف  انأ ، وهلأ  ام  ردق  وهلت  كنأب  يل 

! يتيلوؤسم
يدوقن ةظفحم  تجرخأف  بذكلا  ىلإ  ةجاحب  تنك  ام 

عارذ رادأ  ةعامسلا ، باشلا  عفر  .بذكلا  نمث  يف  كراشأل 
ام عرسأب  يرورض  هلخدت  نأ  بيبطلل  حرشو  ريودتلا 
ىتح هلقن  ىرج  دقو  ًاملأ ، ىولتي  حئاس  ةمثف  .نكمي 

.هنع ثحبلل  يتأي  نأ  الإ  هيلع  سيلو  جردملا ،
مل .ةأجف  برتقي  كرحم  ريده  انعمس  ةعاس ، فصن  دعب 
لب ةدعملا  يف  عجو  يأب  رهاظتلا  ىلإ  ةجاحب  رتلاو  دعي 
زارط نم  ةريغصلا  ةرئاطلا  تناك  .ضرألا  ىلع  حطبنا 

تفطعنا مث  .ّفسم  ناريط  يف  انقوف  تقلح  دق  بك » ربياب ـ »
، جردملا روحم  هاجتاب  مظتنت  نأ  لبق  اهيحانج  ىلع  ةرئاطلا 

.ًايئاهن فقوتت  نأ  لبق  تارم  ثالث  ةدترم  تضفتناو 
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«! وكوك  » ةملك لضفأ  ةروصب  مهفأ  نآلا  رتلاو : دهنت 
(. ةميدق ةرئاط  ةجرادلا  ةيسنرفلاب  ينعتو  )

نأ امو  .انم  تبرتقاو  ةرود  فصن  ةرئاطلا  تراد 
ترمتسا اميف  كرحملا ، رايطلا  أفطأ  ىتح  انتاذاحمب ، تحبصأ 
تحنحنتو ًاضيأ ، ةليلق  تاظحل  اهنارود  يف  ةحورملا 

دهشملل نيهبتنم  مهلك  دالوألا  ناك  .ءودهلا  داسو  سباكملا 
.ةملكب دحأ  سبني  مل  .هثودح  كيشولا 

هتراظنو ةيدلجلا  هترمع  عزن  هترئاط ، نم  رايطلا  لجرت 
تزواجت يتلا  زتراوش ، يفوص  ةبيبطلا  تناك  .انيلع  ملسو 
.تراهريإ ايلامأ  ةيشمب  ةهيبش  ةقانأب  يشمت  ًاماع ، نيعبسلا 
اهغابطصا نم  مغرلاب  ةلماك ، هبش  ةيزيلكنإ  ةغل  يف  انتلأس 

.ضيرملا وه  انم  نم  ةفيفخ ، ةيناملا  ةربنب 
! وه ّيلإ : هعبصإب  ًاريشم  رتلاو  فته 

؟ كبيصي اذام  .باشلا  اهيأ  ًادج ، ملأتم  كنأ  ودبي  ال   ـ
موادأ نأ  ليحتسملا  نم  ناكو  ةرغ ، نيح  ىلع  ُتذخُأ  دقل 
ةبيبطلا هذهل  انعضو  نع  ءيش  لكب  تحبف  .رتلاو  بذك  ىلع 

.اهتراكيس لعشتل  ينتعطاق  يتلا 
يترئاط ةهجو  امتّريغ  امكنإف  مهفلا  ُتنسحأ  نإ  تلاق :

؟ انيثأ ىلإ  ةصاخ  لقن  ةرئاط  ىلإ  ناجاتحت  امكنأل  ةيبطلا ،
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! ةحاقو نالقت  امكنإ ال 
.ةركفلا هذه  ينتدوار  يذلا  انأ  رتلاو : سمه 

اذه ال تفزلا : ىلع  اهتراكيس  بقع  قحست  يهو  هل  تلاق 
اهيأ ةيلوؤسملاب ، كساسحإ  مادعنا  نم  ًاريثك  ًائيش  رّيغي 

! باشلا
.يراذتعا لك  كل  مدقأ  لوجخ : رهظمب  رتلاو  لاق 

دهشملاب اوعتمتسا  ةعقاولا  اودهش  نيذلا  دالوألا  نأ  ادبو 
.لاقي ناك  ام  اومهفي  نأ  ريغ  نم 

؟ ةطرشلا نم  نابولطم  امتنأ  له   ـ
ءاملع نم  ناملاع  نحن  الك ، ًالسوتم : رتلاو  مسقأ 
حيحص .جرح  فقوم  يف  انسفنأ  دجن  ةيكلملا ، ندنل  ةيميداكأ 

.كتدعاسم ىلإ  ةجاحب  اننأ  الإ  نيضيرم ، انسل  اننأ 
.حايترالاب ةأجف  ترعش  ةبيبطلا  نأ  ادبو 

ةبجعم تنك  .دلبلا  اذه  بحأ  انأ  مك  يهلإ ، اي  ارتلكنإ ،  ـ
نم اهل  اي  انايد .) ةريمألا  « ) يد يديللا  « ـ نونجلا ب ىتح 

! ةاسأم
نيأ تلءاستف  بيلصلا ، ةراشإ  مسري  رتلاو  تيأر 
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.لثممك هبهاوم  فقوتتس 
ةدوزم تسيل  يترئاط  نأ  يه  ةلكشملا  ةبيبطلا : تعبات 

.يدعقم امهدحأ  نيدعقمب ، الإ 
؟ مهئالخإ ىلع  نيلمعت  فيك  ىحرجلاو ، رتلاو : لأس 

امتنك نإ  .فاعسإ  ةرايس  تسلو  ريطت ، ةبيبط  انأ   ـ
ىلع عالقإلا  يتعاطتساب  نأ  نظأ  اقصالتت  نأ  نيدعتسم 

.كلذ نم  مغرلا 
؟ كلذ نم  مغرلا  ىلع  اذامل  لابلا : برطضم  رتلاو  لأس 

حومسملا ىصقألا  دحلا  نم  ًاليلق  لقثأ  حبصنس  اننأل   ـ
.نايعلل رهظي  امك  ردقلا ، اذهب  ًاريصق  سيل  جردملا  نكل  هب ،

انل رفوتيس  ةدودشم ، حباوكلاو  ئلتمم  زاغلاو  انقلطنا  اذإف 
.قيلحتلل ةعرسلا  نم  يفكي  ام  حجرألا  ىلع 

؟ سكعلا لاح  يفو  ُتلأسو :
! فولب ةبيبطلا : تباجأ 

لك نم  ةيلاخ  ةينانوي  ةغلب  ةرملا ، هذه  دالوألا  ِترمأ 
ًاليلق انل  تغرفت  مث  .اهتعباتم  ىلإ  انتعدو  اوحنتي  نأ  ةربن ،
يتلا ةدوهعملا  اهترايزب  موقتل  اهترئاط  لوح  تراد  نأ  دعب 

.قيلحتلا ةيلمع  قبست 
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، برحلا ءانثأ  .ةيلاطيإ  اهمأو  ًايناملا ، ًايدوهي  اهدلاو  ناك 
لمع اهدعب  .ةريغص  ةينانوي  ةريزج  يف  لاحرلا  اوطح 

ةندهلا نالعإ  بقع  اوؤاشي  ملو  مهئافخإ ، ىلع  نويورقلا 
.ةريزجلا ةرداغم 

يف ًاموي  ركفأ  ملف  انأ  امأ  ماودلا ، ىلع  انه  انشع  دقل   ـ
لمجأ ًاسودرف  ملاعلا  يف  نوفرعت  له  .رخآ  ناكم  يف  ةماقإلا 

ايه .ةضرمم  يمأو  ًارايط  يدلاو  ناك  ةريزجلا ؟ هذه  نم 
اله امكرود ، ءاج  نآلاو  ريطت ! ةبيبط  ترص  اذامل  اوشتف 

ينينعي اذه ال  مث  هوأ ، .ةقيقح  هابنجتت  امتنك  ام  يل  امتحرش 
يف .ناريرش  امكنا  يل  ىءارتي  امتنأو ال  ىرج ، ام  لك  دعب 
اذل ةدايقلا ، ةزاجإ  نم  ًابيرق  يننودرجيس  مهنإ  لاوحألا ، لك 

ناّددستس امكنإ  .اهمانتغا  نسحي  ناريطلا  تابسانم  لك  نإف 
.امكنم هبلطأ  ام  لك  اذه  يدوقو ، نمث 

؟ ناريطلا ةزاجإ  نم  كنودرجيس  اذامل  رتلاو : لاب  لغشنإ 
.اهترئاط صحفتت  لازت  ةبيبطلا ال  تناك 

، ماع لك  يف  رايطلا ، ىلع  كحضلا : يف  تبرغأ  دقو  تلاق 
ناك نآلا ، ىتح  .هرظن  ةدح  صحفيف  ًايبط  ًاصحف  يرجي  نأ 
لفكتي ًادج ، لهاستمو  ميدق  قيدص  وهو  نويع ، بيبط 

رهظ نع  فرعأ  ينأ  لهجي  هنأ  بدأب  رهاظتيو  صحفلاب ،
حبصت ثيح  ريخألا  رطسلا  اهيف  امب  ناحتمالا ، ةحول  بلق 
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دعاقتلا ىلع  ليحأ  هنكل  .يلإ  ةبسنلاب  ًادج  ةريغص  فورحلا 
.لوطأ ال ةرتفل  يلوح  نم  سانلا  شغ  يعسو  يف  دعي  ملو 
نأ ناتضمغم ، يانيعو  ىتح  عيطتسأ ، تلز  ام  انأف  ابضغت ،

! ةميدقلا ربيابلا »  » هذهب ريطأ 
يف طوبهلل  يغبني  ذإ  انيثأ ، يف  طحت  الأ  لضفت  تناك 

عوضخلاو ةعاذإلا ، قيرط  نم  نذإ  بلط  يلود  راطم 
ديدعلا ألمت  نأ  ًاذإ  اهيلع  لوصولا ، ةظحل  ةطرشلا  ةبقارمل 
ةعطق يليأ  وتروب  يف  فرعت  لباقملا ، يف  .تارامتسالا  نم 

.لامعتسالل ًاحلاص  اهجردم  لاز  ام  ةروجهم  ةريغص  ضرأ 
يسكات ةنيفس ـ  بكرن  نأ  الإ  انيلع  نيعتي  نل  كلانه ، نمو 

ارديه ىتح 
ىلإ دانتسالا  ينعسو  ام  انأ  تدنتساو  ًالوأ ، رتلاو  سلج 
انل ةيامحلا  ريفوتل  يفكي  امب  ًاريبك  مازحلا  نكي  مل  .هيتبكر 

تأدبو كرحملا  حنحنت  .هنع  ءانغتسالا  انيلع  بجوتف  انيلك ،
تتبر .ناخدلا  ةثفان  عرست  نأ  لبق  ءطبب ، رودت  ةحورملا 

امع علقنس  اننأ  انراطخإل  ةرئاطلا  ندب  ىلع  زتراوش  يفوص 
ةتبرلا كلت  تناك  ثيحب  ًادج  ةديدش  ءاضوضلا  تناك  .بيرق 
جردملا دعصت  ةرئاطلا  تداع  .لصاوتلل  ةديحولا  ةليسولا 
قلستو حيرلا ، ةهجو  ذخأتل  ةرود  فصن  ترادو  ءطبب ،

ىتح ةريبك  ةوقب  فجترت  ةرئاطلا  تناك  .ًاعرسم  كرحملا 
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ةدئاق نأ  الإ  .طوبهلا  لبق  اهلاصوأ  ككفتت  اهارأ  نأ  ُتعقوتل 
.تالجعلا تحت  ىلاوتي  تفزلا  ذخأو  حباوكلا  تّررح  ةرئاطلا 

تعفترا امدنع  جردملا  ةياهن  ىلإ  ًابيرقت  انلصو  دق  انك 
نوحّولي بآرملا  يف  دالوألا  ناك  .ةسبايلا  انقرافو  اهتمدقم 

لثملاب ّدري  نأ  رتلاو  يف  تقعز  .عادولا  ةمالع  مهيديأب 
دق هنأ  هرودب  ّيف  قعز  هنأ  ريغ  انركش ، نع  مهل  بارعإلل 
نم هعباصأ  كفل  يزيلكنإ  حاتفم  ىلإ  لوصولا ، دنع  جاتحي ،

.اهب ثبشت  يتلا  ةديدحلا 
يف يل  ىنست  امك  سوليم  ةريزج  طق  تدهاش  تنك  ام 
تائم عضب  عافترا  ىلع  رحبلا  قوف  قّلحن  انك  .حابصلا  كلذ 
حيرلا تناك  اميف  فافش ، ءاطغ  ةرئاطلل  نكي  مل  راتمألا ،

امك رح  ينأ  ةتبلا  رعشأ  مل  انأو  تاراطإلا ، نيب  رفصت 
.كاذموي ةيرحلاب  ترعش 
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مادرتسمأ

ةمتعلا هبش  فلأي  نأ  لبق  تقولا  ضعب  ىلإ  زريكاف  جاتحإ 
، تلخ تاونس  عضبل  .ةيضرألا  تحت  قباوطلا  يف  ةدئاسلا 

.نسلا يف  نعط  نآلا  هنكل  لاحلا ، يف  نافيكتت  هانيع  تناك 
روسجلا ةهاتم  زاتجيل  حوضوب  اهيف  ىري  هنأ  نظ  امدنع 
ةيبشخلا تازاجملا  ىلع  رذحب  مدقت  ءانبلا ، دنست  يتلا 

تارتميتنسلا تارشع  عضب  عافترا  ىلع  ةتبثملا  ةريغصلا 
ظفتحت نيذللا  ةبوطرلاب  الو  دربلاب  رثأتم  ريغ  ءاملا ، قوف 

هنإ ًاديج ، ناكملا  فرعي  زريكاف  ناك  .ةيفوجلا  ةانقلا  امهب 
، طغض .ىربكلا  ةعاقلا  ىلإ  ةبسنلاب  يدومع  طخ  ىلع  نآلا 

معد حاتفم  ىلع  ةيماخرلا ، طئارخلا  تحت  هعقوم  دّدح  نيح 
.اهلعف ةيلآلا  لعفت  نأ  رظتناو  نيخث  يبشخ  حول  يف  زورغم 
حمست ًاقيرط  نيحتاف  امهيروحم  ىلع  نايبشخ  ناحول  راد 
نيحلا كلذ  ىتح  ادب  باب  لصفنا  .رادجلا  ةرخؤم  غولبب  نآلا 
زريكاف لفقأ  .ديمرقلا  لثامت  نع  مالظلا ، طسو  يئرم  ريغ 

.ءوضلا لعشأو  هءارو  بابلا 
ةعاقلا امأ  أكتمو ؛ ةيندعم  ةلواط  نم  فلأتي  ثاثألا  ناك 

سلج .بوساحو  ةحطسم  ةشاشب  تادعمك ، ةزهجم ، تناكف 
هترطخأ .هتعاس  ىلإ  رظنو  ةلآلا  حيتافمل  ةقلح  مامأ  زريكاف 

361



.ةظحل ذنم  تأدب  ةرضاحملا  نأ  ةيتوص  ةراشإ 
، ريخلا حابص  ًالئاق : هبوساح  سمالم  ىلع  زريكاف  رقن 

.مويلا نوعمتجم  نحن  اذامل  نوفرعت  ةداسلا ، اهيأ 
.نينس ذنم  يوط  فلملا  اذه  نأ  دقتعأ  تنك  ديردم :  ـ
ثادحألا ضعب  نكل  كلذ ، ركفن  انك  انلك  مادرتسمأ :  ـ
.ةيلخلا هذه  ليكشت  ةداعإ  يرورضلا  نم  تلعج  ةريخألا 

.نيرخآلا يدحت  اندحأ  لواحي  الأ  ةرملا ، هذه  نسحتسُي ،
.هتاذ وه  رصعلا  دعي  مل  امور :  ـ

.كلذ لوقت  كعمسن  نأب  ءادعس  نحن  مادرتسمأ :  ـ
؟ انم نورظتنت  اذام  نيلرب :  ـ

لك قبطي  نأو  ةكرتشم  انلئاسو  لعجن  نأ  مادرتسمأ :  ـ
.اهذاختا عمزنس  يتلا  تارارقلا  انم 

نأ داقتعالا  ىلع  ينلمحت  كريرقت  ةءارق  نإ  سيراب :  ـ
ىلع انأ  له  تلخ ، ًاماع  نيثالثل  ةقيقحلا  باصأ  يروفيإ 

؟ انيلإ مامضنالل  هوعدن  نأ  يغبني  الأ  أطخ ؟
عقاولا يف  ززعي  فاشتكالا  اذه  نأ  ودبي  مادرتسمأ :  ـ

ذإ هداعبتسا ، نسحتسملا  نم  ىرأ  ينكل  يروفيإ ، تايرظن 
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انعمجي يذلا  عوضوملا  لوانتن  نأ  ام  عقوتم  ريغ  لظي 
.مويلا

.انتادأب ًامتح  ةهيبش  ةيناث  ةادأ  ًاذإ  كانه  ندنل :  ـ
وهف كرتشملا  اهؤامتنا  امأ  فلتخم ، اهلكش  انيثأ :  ـ
هنأ الإ  ًافسؤم ، ةحرابلا  ءاسم  ثداح  ناك  اذإو  .نآلا  ديكأ 
ةزيم نع  انل  فشكيس  ناكو  .عطاقلا  ناهربلاب  انءاج 

.هينيع مأب  اهنم  دكأتي  نأ  انلاجر  دحأ  عاطتساو  .اهلهجن 
؟ ههجو ميطحتل  ضرعت  يذلا  كاذ  امور :  ـ

.طبضلاب وه  مادرتسمأ :  ـ
؟ ةلثامم ىرخأ  تاودأ  كلانه  نأ  نظتوأ  سيراب :  ـ

اننأ يهف  ةقيقحلا  امأ  كلذب ، عنتقم  يروفيإ  مادرتسمأ :  ـ
وه نآلا  لغاشلا  انلغش  نإ  .ددصلا  اذه  يف  ًائيش  فرعن  ال 
اذإ ام  ةفرعم  سيلو  اهوتل ، ترهظ  يتلا  ةادألا  ةداعتسا 

.ىرخأ تاودأ  رفاوتت 
امك قدصن ، مل  نحن  ًامامت ؟ دكأتم  تنأ  له  نطسوب :  ـ
نأ ًالعف  ديرأ  .انريدقت  يف  انأطخأو  يروفيإ  تاريذحت  َتركذ ،
ريغ ةادألا ، هذه  ةداعتسال  ةيرشب  دراومو  ًالاومأ  صصخن 
لظنس اننأ  كشأ  .انمادقأ  أطت  نيأ  فرعأ  نأ  لضفأ  ينأ 
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.ًاماع نيثالث  دعب  انناكم  يف  حوارن 
.ضحم يضرع  فاشتكالا  اذه  مادرتسمأ :  ـ

ثادحأ عوقو  نكمملا  نم  هنأ  ينعي  اذه  نيلرب :  ـ
! ىرخأ

ةحلصم انل  نأ  ديدس ، ريكفت  دعب  دقتعأ ، ال  ديردم :  ـ
لوألا كاعسم  نإ  مادرتسمأ ، اي  نآلا ، ءيش  يأ  ةلواحم  يف 

.هابتنالا يعرتسيس  بئاخلا  يناثلا  كاعسمو  لشفلا ، ىلإ  لآ 
يتلا كلت  وأ  كلذ  نأ  انل  نهربي  ءيش  ال  كلذ ، نم  رثكأو 
ةيحان نمو  .هب  رمألا  قلعتي  ام  فرعت  ةادألا  هذه  كلتمت 
َّنّججؤن ال  .اهنم  ًامئاد  نيدكأتم  تاذلاب  نحن  انسل  ىرخأ ،

.ًاقحال اهدامخإ  نم  نكمتن  نل  ًاران 
نيفقوم نع  مادرتسمأو  ديردم  رّبعت  لوبنطسا :  ـ
عانتمالا كيلع  حرتقأو  ديردم ، ىلإ  زاحنأ  انأ  .نيضراعتم 

عمتجن فوس  .نآلا  هلقأ  امهتبقارم ، ريغ  ام  لمعب  مايقلا  نع 
.فقوملا روطت  لاح  يف  ديدج  نم 

.ديردم رظن  ةهجو  ىلإ  مضنأ  سيراب :  ـ
، نيتادألا انعمج  اذإ  نحنف  أطخل ، هنإ  مادرتسمأ :  ـ

.ديزملا ملعتن  نأ  انعطتسا  امبرلف 
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انعمج اذإ  نحن  مادرتسمأ ، اي  نكل ، يهلدوين :  ـ
ةمث ناك  نإ  ديزملا ، ملعتن  نأ  انعطتسا  امبرلف  نيتادألا ،
اذه وه  امنإف  ًاماع ، نيثالث  ذنم  انلك  هيلع  قفتن  ءيش 

! لعفلاب
.ًامامت قح  ىلع  يهلدوين  ةرهاقلا :  ـ

فلملا اذه  لفقو  ةادألا  هذه  ةرداصم  نم  دب  ال  ندنل :  ـ
.نكمي ام  عرسأ  يف 

صتخم وه  هكلتمي  نم  .قح  ىلع  ندنل  مادرتسمأ :  ـ
، راثآ ةملاع  هل  اهملست  نأ  ةفداصملا  تءاشو  نوكلا ، ملعب 
، ةصاخلا امهتالهؤم  رابتعالا  يف  ذخألا  دعب  نودقتعت ، له 

ةيقيقحلا ةعيبطلا  فاشتكا  لبق  ًاليوط  ًاتقو  ناقفنيس  امهنأ 
؟ امهيديأ نيب  امل 

ام يف  قافتالاب  اركفي  نأ  طرشب  كلذ ، عم  ويكوط :  ـ
؟ رخآلاب دحاولا  لاصتا  ىلع  ًامئاد  امه  لهف  امهنيب ؛

اهيف ثدحتن  يتلا  ةنوآلا  يف  سيل  ال ، مادرتسمأ :  ـ
.كيلإ

.رظتننل ةرهاقلا ، عم  ًاذإ  قافتا  ىلع  انأ  بيبأ : لت   ـ
.بيبأ لت  اي  ركفت ، امك  ركفأ  نيلرب :  ـ
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.انأ كلذكو  ويكوط :  ـ
يف ةيرحلاب  ناعتمتي  امهكرتت  نأ  ًاذإ  ّدوت  له  انيثأ :  ـ

؟ امهتاكرحت
.ةبقارملا تحت  ةيرح  هذه  مِّسنل  نطسوب :  ـ

تعفر لامعألا ، لودج  ىلع  رخآ  ءيش  نكي  مل  ذإو 
ًاريكعت جازملا  رّكعم  وهو  هتشاش  زريكاف  أفطأ  .ةسلجلا 

لوأ ناك  هنكل  ىنمتي ، ناك  امك  عامتجالا  متتخُي  مل  .ًاديدش 
يذلا رارقلا  ًاذإ  مرتحيس  وهف  هئافلح ، ىوق  داحتاب  نيبلاطملا 

.ةيرثكألا هذختت 
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ارديه

انأ انك  .رهظلا  لبق  انتلصوأ  يسكاتلا  ةنيفسلا ـ  تناك 
انتأر امدنع  يتلاخ  نأ  ىتح  ةيرز  ةيشم  يشمن  رتلاوو 

ةفرشو يوطملا  اهيسرك  تكرت  .ًاديدش  ءايتسا  ترهظأ 
.انتاقالم ىلإ  ّفختل  اهنزخم 

؟ ريس ثداحل  امتضرعت  له   ـ
؟ اذامل ًاليلق : هتعلص  بيترتب  ماق  دقو  رتلاو  لأس 

رثكأ تناك  ةلحرلا  نإ  لقنل  ةحرم : ةجهلب  رتلاو  فدرأ 
ءانبو .حجرألا  ىلع  انيهلت  اننكل  عقوتن ، انك  امم  ليلقب  ًاكارح 
ةفاضإ ىربك ، ةدئاف  انديفي  فوس  ةوهق  ناجنف  نإف  هيلع ،

ملؤت يتلا  تاجنشتلا  هذه  نم  صلختلل  نيربسأ  يتبح  ىلإ 
نبا ىدم  يأ  ىلإ  يروصتت  نأ  كنكمي  ال  ًاديدش ، ًاملأ  يقاس 

.ليقث وه  كتخأ 
؟ رتلاو كيقاسو ، يتخا  نبا  نزو  نيب  ةقالعلا  يه  ام   ـ

يتبكر ىلع  سلجي  ىتح  ًاقالطإ ، ةقالع  نم  سيل   ـ
.ةعاس لاوط 

؟ كيتبكر ىلع  نايردأ  سلج  اذاملو   ـ
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يف قالطنالل  دحاو  دعقم  ىوس  نكي  مل  فسألل ، هنأل ،  ـ
يف انيكراشتس  له  اذه ، ةوهقلا  ناجنف  ًانسح ، ءاضفلا !

؟ هفاشترا
.نئابز اهيدل  نأ  دعتبت  يهو  تلاق  ةوعدلا ، يتلاخ  تضفر 

نم ًاغارف  دشأ  اهنزخم  ناك  نيهودشم ، رتلاوو  انأ  انرظن 
.ىضم تقو  يأ 

.ًادج نيلمهم  ودبن  اننأ  فرتعا  نأ  يلع  رتلاول : تلق 
نم ةدالقلا  تجرخأو  مداخلا ، هابتنا  تفلل  يدي  تعفر 

.ةلواطلا ىلع  اهتعضوو  يبيج 
انل ببسيس  ءيشلا  اذه  نأ  ةدحاو  ةظحل  ُتروصت  ول   ـ

...تالكشملا نم  ديدعلا 
؟ اهنم ةدئافلا  ام  كيأر ، يف  رتلاو : ينلأس 

؛ اهنع ةركف  ىندأ  كلمأ  يننإ ال  هل  ُتلق  نيح  ًاقداص  ُتنك 
ىءارتت تناك  يتلا  طاقنلا  كلت  عيمج  لّثمت  نأ  ًاذإ  نكمي  اذام 

؟ عطاس ءوض  ردصم  نم  اهبيرقت  ىدل 
! ألألتت اهنإ  طاقنلا ، نم  عون  يأ  سيلو  رتلاو : فاضأ 

انه نم  لقتنن  نأ  نكلو  ألألتت ، طاقنلا  تناك  لجأ ،  ـ
ريغ ةمث  نكي  مل  ًادج ، ةعرستم  تاجاتنتسا  ىلإ  صلخنل 

368



ةرهاظلاف .اهيطخت  ىلع  مراص  ملاع  مدقي  ال  ةدحاو  ةوطخ 
.ةضراع ًاضيأ  نوكت  نأ  نكمي  ناك  انسفنأب  اهاندهش  يتلا 

ةليئض ةدرجملا ، نيعلا  ىلع  ةيفخلا  ةّيماسملا ، نإ   ـ
.ةداملا قرخت  يكل  ةياغلل  يوق  ءوض  ىلإ  جاتحت  ثيحب  ًادج ،

طغض ريثأت  تحت  هتماتك  دقفي  دق  دس  رادج  ًاليلق  هبشت  اهنإ 
.ءاملل يوق 

كميلعت نع  تزجع  راثآلا  ةملاع  كتقيدص  نإ  يل  لقت  ملأ 
فرتعت فوس  اهرمع ؟ وأ  ةادألا  هذه  أشنمب  قلعتي  ءيش  يأ 

.ةبيرغ كلذ  عم  ةادألا  نأ  تنأ 
انك ام  لثمب  لابلا  ةلغشنم  تناك  اريك  نأ  ركذتأ  نكأ  مل 

.كلذ ىلإ  رتلاو  رظن  ُّتفل  دقو  ةنوآلا ، هذه  يف  نحن 
هتردقب زيمتي  ًادقع  كدنع  ةباشلا  ةأرملا  هذه  كرتت   ـ
مهضعب لواحي  ةليمجلا ! ةفداصملل  اي  اهفرعن ، يتلا  ةفيرطلا 

نيصخشك برهلا  ىلإ  رطضنف  انم ، ةدالقلا  هذه  سالتخا 
الإ ًامئاد  ىرت  ال  كنكلو  رشلا ، ىوق  امهقحالت  نيئيرب 

ةمارصلا نوفراعلا  هيمسي  ام  نوكي  نأ  دب  ال  ةفدصلا ؟
يتلا روصلا  ىلإ  بيرق  نم  رظنت  نأ  كعسو  يفأ  ةيملعلا !

اذإ ام  يل  لوقتو  نويلكاريه ، يف  اهطاقتلا  ةعارب  يل  تناك 
حطس ريغ  رخآ  ءيش  يف  ركفت  كلعجت  روصلا  هذه  تناك 

؟ رايورغ ةنبج  نم  ةعطقل  مخض  وتسم 
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يتلا ةدئاملا  قوف  ريوصتلل  ةيمقرلا  هتلآ  رتلاو  عضو 
ولت ةدحاو  ىلاوتت  روصلا  ُتلعج  .انروطف  اهيلع  لوانتن 

نيوكت نم  نكمتأ  ىتح  ةياغلل  ًاريغص  اهمجح  ناك  ىرخأ ،
امو هابتنا  نم  تيتوأ  ام  لكب  ىرأ ، نكأ  مل  .اهنع  ةداج  ةركف 
نأ يل  حاتأ  ءيش  ال  ًاطاقن ؛ الإ  ةنسح ، ةدارإ  نم  هب  ىلحتأ 
ىتح وأ  موجن ، ةبكوك  يأب  وأ  موجنب ، قلعتي  رمألا  نأ  دكؤأ 

.ةيمجن ةموكب 
.ًائيش يل  تبثت  روصلا ال  هذه  فسآ ، انأ   ـ

نأ ديرأ  ندنل ! ىلإ  دعنل  يتلطعل ، ليولا  ًاذإ  رتلاو : فته 
هذه لوحنس  ةيميداكألا ، ىلإ  انعوجر  روف  .رمألا  نم  ققحتأ 

فورظ يف  اهسردت  نأ  تنأ  عيطتستو  بوساحلا  ىلإ  روصلا 
.ةمئالم

ناك رتلاو  نكل  ارديه ، ةرداغم  يف  ةبغر  يأ  يل  نكت  مل 
يذلا وه  هلمأ ، بّيخأ  نأ  أشأ  ملف  زغللا ، اذهب  ًادج  ًاعلوم 

، ريبكلا يهفشلا  يناحتما  ّدعأ  تنك  امدنع  هتاقاط  لك  فّظو 
يقب .هدرفمب  بهذي  هتكرت  انأ  نإ  ليمجلا  ركان  ودغأس  ثيحب 

يليحر نع  يمأل  نلعأو  ديدج  نم  تيبلا  ىلإ  دعصأ  نأ 
.هناوأل قباسلا 

ىلع تاشدخلاو  يبايث  لاح  تظحال  يف ، يمأ  تسّرفت 
.امهيلع قبطأ  ملاعلا  نأ  ول  امك  اهيفتك  تضفخف  ّيدعاس ،
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، ندنل ىلإ  ةدوعلا  انيلع  رتلاوو  انأ  اذامل  اهل  ُتحرش 
يننأو ًابايإو ، ًاباهذ  الإ  نوكت  نل  ةلحرلا  هذه  نأ  اهُتدعوو 

.عوبسألا ةياهن  لبق  عجرأ  فوس 
يك ندنل  ىلإ  ةدوعلا  ديرت  مهفلا  ُتنسحأ  نإ  يل : تلاق 
نم دجت  الأ  كقيدص ؟ عم  اهتطقتلا  ًاروص  كبوساح  يف  خسنت 
تالآ ىتح  عيبت  اهنإ  كتلاخ ؟ نزخم  ىلإ  هجوتت  نأ  طسبألا 

! بوه ةحجان ، ريغ  روصلا  تناك  اذإو  لامعتسالا ، دعب  ىمرت 
! تالمهملا ةلس  يف  اهيقلت 

، انصخي ًامهم  ام  ًائيش  رتلاوو ، انأ  انفشتكا ، انلعل   ـ
.هنم ققحتن  نأ  بجيو 

امكيلك امكل  روص  طاقتلا  ىلإ  ةجاح  يف  تنك  ول   ـ
، كمأ ىلع  لاؤسلا  حرط  الإ  كيلع  ناك  امف  اهنم ، اقّقحتتل 

! روفلا ىلع  كل  تلق  انأو 
؟ نيثدحتت مع  نكل   ـ

! ءاهلب يرابتعا  يف  رّمتسا  ايه  ءيش ، نع ال   ـ
يل رفاوتت  ال  انه  يبتكم ، يف  نوكأ  نأل  ةجاحب  انأ   ـ
هذه ىلإ  ةظاتغم  نيدبت  اذامل  مهفأ  الو  ةيرورضلا  تادعملا 

؟ ةجردلا
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ينأ دقتعت  وأ  يب ، كتقث  تعضو  ول  تددو  يننأل   ـ
تحب ول  ىتح  نكل  ةقيقحلا ؟ يل  تلق  ول  كل  يبح  نم  لّلقأس 

كلذ عم  ّتنكل  ناتسبلا ، نكر  يف  رامحلا  كلذ  بحت  كنأب  يل 
! نايردأ ينبا 

؟ ريخب كنأ  نم  ةدكأتم  تنأ  له  يمأ ،  ـ
، ندنل ىلإ  ْدُع  كلذ ؛ يف  ّكشأف  تنأ  امأ  معن ، انأ ،  ـ

ةايحلا ديق  ىلع  نوكأس  يلعلو  ةيمهألا ، ةياغ  يف  رمألاف 
؟ يردي نم  ةيناث ، عجرت  امدنع 

ناك ًاينانوي ، ًايوسأم  ًادهشم  يل  لثمت  يمأ  تناك  نيح 
روصتأ الأ  لضفأ  تنك  ينكل  .ةيدج  ةروصب  اهقلقي  ام  ءيش 

ْتدب ينتداور  يتلا  ةديحولا  ةركفلا  نأ  ىتح  اهشيع ، دّكني  ام 
.لكشلا ةبيرغ  يل 

تناك .أفرملا  يف  ًاددجم  رتلاو  تدجو  يتبيقح ، دادعإ  دعب 
ىلع انيليإ  اهيلإ  تمضنإ  .انتقفارم  ىلع  ةصيرح  يمأ 

ترحبأ امدنع  ةعساو  تاراشإب  انل  اتحّولو  فيصرلا ،
.ةنيفسلا

اذإ ام  يتلاخ  تلأس  يمأ  نأ  ًادج  رخأتم  تقو  يف  ُتملع 
.رتلاو يتبكر  ىلع  ًاسلاج  رفسلاب  موقأس  يننأ  نظت  تناك 

.ةعرسلا هذهب  ةيناث  ةرم  ارديه  ىرأ  نل  يننأ  لهجأ  ُتنك 
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مادرتسمأ

يروفيإ لاز  ام  .تقولا  ةفرعمل  هتعاس  ىلإ  زريكاف  رظن 
ًاقيقد جنرطشلا  ةبعل  يف  هقيفر  ناك  .قلقلا  هرواسو  ًابئاغ 
نكي مل  ريخأتلا  اذهو  كشلا ، هيلإ  ىقري  ديعاوملا ال  ظفح  يف 
ـ  قبطلا نم  قّقحتو  ةلاقنلا ، ةلواطلا  نم  اند  .هب  قيليل 

ةففجملا رامثلا  ضعب  طقتلا  .هدادعإب  ىصوأ  يذلا  ءاشعلا 
، ّنر هحانج  لخدم  سرجب  اذإو  نبجلا ، نحص  نّيزت  يتلا 
، بابلا زريكاف  حتف  .أدبي  نأ  كشو  ىلع  طوش  ناك  ًاريخأ 

.ةضف نم  قبط  ىلع  ًاعوضوم  ًافلغم  مدخلا  ريبك  هيلإ  مّدقف 
فرظلا ىوتحم  ىلع  علّطيل  هحانج  ىلإ  زريكاف  بحسنإ 

تاملك عضب  ليقص ، قرو  ىلع  .ليلق  لبق  هملست  يذلا 
: ةشيرلاب ةبوتكم 

ةظحللا يف  ًامازتلا  نإ  دعوملا ، نع  يفلختل  فسآ  »
ينرطضي ةريخألا 

«. يتايحت .ًالجاع  دوعأ  فوس  مادرتسمأ ، ةرداغم  ىلإ 
يروفيإ

.طوشلا لّجأت  دقل  تام ، هاش  ةظحالم :
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ديري امع  ًالئاستم  تارم ، ثالث  ةظحالملا  زريكاف  أرق 
ال يتلا  ةريغصلا  ةلمجلا  هذه  لالخ  نم  هءاحيإ  يروفيإ 

لهجي ناك  .ىنعملا  ةهفات  نوكت  نأ  هنع ، تردص  دقو  نكمي ،
تحت هلعجل  ناوآلا  تاف  نآلاو  هقيدص ، هجوتي  نيأ  ىلإ 

وه ناك  هلحم ...  اولحي  نأ  هئافلح  ىلإ  بلطلا  امأ  .ةبقارملا 
اذه نأ  مهل  حرشي  فيكف  يروفيإ ، داعبتسا  ىلع  حلأ  يذلا 

؟ ةقبسم ةلوج  هل  تناك  ريخألا 
بّتري وهو  زريكاف  مستبإ  .يروفيإ  بتك  امك  تام ، هاش 

.هبيج يف  ةليقصلا  ةقرولا 
، ةرخأتملا ةعاسلا  هذه  يف  .مادرتسمأ  لوهبيش ، راطم 

مصاوعلاب لاصتالا  نمؤت  يتلا  تارئاطلا  ضعب  اهدحو 
.ضرألا ىلع  تلاز  ام  ىربكلا  ةيبوروألا 

رسج كلسو  ةفيضملا  ىلإ  رفسلا  ةقاطب  يروفيإ  لوان 
رظنو همازح  لّكب  لوألا ، فصلا  يف  سلج  .ريغصلا  روبعلا 
يتيس راطم  يف  طحيس  فصنو ، ةعاس  دعب  .ةوكلا  ربع 
زجح مت  دقو  ةرايس ، هرظتنتس  هلوصو  ىدلو  .ريغصلا 
ملست زريكاف  ناك  .مظنم  ءيش  لك  رانسشرود ، يف  هتفرغ 
هتلعج ةركفلا  هذه  درجمو  هيلإ ، اههجو  يتلا  ةزيجولا  ةملكلا 

.مستبي
ةقيقد لكو  لوطيس  ليللا  نأل  هينيع ، يروفيإ  ضمغأ 
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.اهلالغتسا نسحي  مون 
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انيثأ راطم 

لمحي نأ  ىلع  نمثلا ، فّلك  امهم  ًاصيرح ، رتلاو  ناك 
وزوأ ةجاجز  ىرتشاف  .زنكنج  ةسنآلل  نانويلا  نم  ةيده  هعم 

، ىلوألا ترّسكت  لاح  يف  ةيناث  ةجاجزو  ةرحلا ، ةقطنملا  نم 
تاربكم يف  انامسإ  دّدرتو  ريخأ ، ءادن  .ةيده  اهمدقيل  ةثلاثو 

نآلا ذنم  تنكو  ًادج ، ًافيطل  توصلا  نكي  مل  .توصلا 
انلخد امدنع  انل  ةمهتملا  باكرلا  تارظن  نم  ةفيخ  سجوتأ 

يف انلصو  ةقورألا ، يف  ينونج  قابس  بقعو  .ةروصقملا 
يذلا يساقلا  فينعتلا  لمحتنل  طبضلاب  بسانملا  تقولا 
ضعب مث  بوكرلا ، باب  دنع  ةرئاطلا  دئاق  انيلإ  هّهجو 

نيناكملا هاجتاب  ةرئاطلا  لخاد  ىلإ  دعصن  نحنو  تاخيبوتلا 
ماظن رييغت  نإ  .ريخألا  فصلا  يف  نيرغاش  الاز  ام  نيذللا 

ىلإ لصنسو  ةلماك  ةعاس  انبسكُيس  ارتلكنإ  عم  تيقوتلا 
هيلإ ةمدقملا  ةبجولا  رتلاو  مهتلإ  .ليللا  فصتنم  دنع  ورثيه 
عمج روفو  .رطاخ  ةبيط  لكب  هيلإ  اهتمدق  يتلا  يتبجوو 

ُتقصلاف .ةروصقملا  يف  راونألا  ةفيضملا  تففخ  قابطألا ،
نم ءامسلا  ةيؤر  نإ  .دهشملا  نم  تدفتساو  ةوكلاب  يهجو 

، يكلف ىلإ  ةبسنلاب  يه ، رتم  فالآ  ةرشع  عافترا  ىلع 
ُتيأرو .يئازإ  ألألتت  بطقلا  ةمجن  تناك  .عورأ  الو  ةظحل 

ينم تناح  .اهنيمي  ىلإ  هفيس »  » دوجو تنّمخو  هبويسك 
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.ةفيفخ ةوفغ  وفغي  ناك  يذلا  رتلاو  ىلإ  ةتافتلإ 
؟ ريوصت ةلآ  كعم  لمحت  له   ـ

ةرئاطلا هذه  لخاد  ةيراكذت  ًاروص  طقتلتس  تنك  نإ   ـ
نع انلصفت  يتلا  ةفاسملاو  وتلل  هتلكأ  ام  نيب  .ال  باوجلاف 

.بّلعم لخاد  توحب  هبشأ  يننأ  ودبي  يمامألا ، فصلا 
.كل ةروص  طاقتلال  سيل  رتلاو ، ال ،  ـ

ىلع كدعاست  ةادأ  كيدل  تناك  نإ  لاحلا ، هذه  يف   ـ
نع زجاعف  انأ  امأ  كل ، يه  ةلآلاف  يبيج ، ىلإ  لوصولا 

.ةكرحلا
كمسك ًاصر  نيصوصرم  انك  اننأ  فرتعا  نأ  ّيلع 
اهتذخأ نأ  ام  .ريسيلا  رمألاب  ةلآلا  طاقتلا  نكي  ملو  نيدرسلا ،
ةطقتلملا روصلا  ةعومجم  نع  ديدج  نم  ُتشتف  ىتح  يديب ،

ًارئاح ُتيقبو  .يلابب  ْتّنع  ةلوقعم  ريغ  ةركف  .نويلكاريه  يف 
.ةوكلا ربع  ةيناث  رظنأ 

اننأ دقتعأ  يبيج : يف  ريوصتلا  ةلآ  ّسدأ  انأو  رتلاول  تلق 
.ندنل لإ  انتدوعب  عينصلا  انسحأ 

ىلع دغ  حابص  كروطف  لوانتت  ىتح  ًاذإ ، رظتنإ   ـ
.هتاذ كيأرب  ظفتحتس  َتنك  نإ  ىرنسو  ةرطام ، معطم  ةفرش 
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.ارديه يف  ًامئاد  كب  بحرُيس  هنإ   ـ
ىّولتت كارأ  ال  ينأ  دقتعتوأ  ًاريخأ ، مانأ  ينعدت  له   ـ

؟ اهيف ينظقوت  ةرم  لك  يف  كحضلا  نم 
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ندنل

ىلإ يلوصو  روفو  يسكتلاب ، رتلاو  تلصوأ  دق  ُتنك 
يف ةروصلا  ُتعضو  امدعبو  .يبوساح  ىلإ  ُتعره  يلزنم 

قيدص جاعزإ  ىلع  مزعلا  تدقعو  اهيلإ  رظنلا  تنعمأ  ةلآلا ،
ُتهجو .انه  نم  تارتموليكلا  فالآ  دعب  ىلع  شيعي  ميدق ،

رتلاو اهطقتلا  تاهشيلكب  اهتقفرأ  ةينورتكلا ، ةلاسر  هيلإ 
ُتملتسا ام  ناعرسو  .هيلإ  هيحوت  نأ  نكمي  ام  هنم  ًابلاط 

.يل أرقي  نيح  ةجهبلاب  رعشي  وهف  ةزجوم ، ةملك  ناورأ  نم 
يف ةباجإلاو  ًاوت  هيلإ  اهتلسرأ  يتلا  روصلا  صحفتب  يندعو 

اماكاطأ يف  يكلسال  بارقم  كانه  لاز  ام  .نكمم  تقو  برقأ 
.لمعلا يف  قراغ  وهو  لطع  هيلع  أرط 

.ليللا فصتنم  ّزع  يف  هرابخأ  ينتفاو  مايأ ، ةثالث  دعب 
ناكو فتاهلا ، قيرط  نع  امنإو  ديربلاب ، سيل  ةرملا  هذهو 

.لبق نم  هدهعأ  مل  توص  ناورأل 
فيك ريخلا : حابص  ب ـ ينئدابي  نأ  نود  نم  فته 

؟ قراخلا لمعلا  اذه  لثم  زاجنإ  يف  َتحجن 
ًالاؤس يلع  ناورأ  حرط  هب ، هبيجأ  ام  لهجأ  تنك  املو 

.رثكأف رثكأ  يتشهد  راثأ  رخآ 
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ظوظحلا لك  كل  رفاوتت  تنأف  لبون ، ةزئاجب  ملحت  تنك   ـ
يتلا ةقيرطلا  نع  ةركف  ىندأ  يدنع  سيل  ةنسلا ! هذه  لالخ 
ىلإ برقأ  كلذ  نكل  لثامم ، جذومن  عنص  يف  حجنتل  اهتجهتنا 
نم ينسرخت  يك  روصلا  هذهب  يلإ  تثعب  َتنك  نإ  ةزجعملا !

! رمألا يضُق  دقل  كل ، ىحرم  ذئدنع  ةشهدلا ،
! يل هْلُق  ناورأ ، تدهاش ، اذام   ـ

ءادجتسا لواحت  ال  هتدهاش ، ام  ًاديج  ملعت  كنإ   ـ
ىلع ثحي  لاحلا ، هذه  لثم  يف  وهف ، ينم ، ءارطإلا 
ةبرض قيقحت  يف  تحجن  فيك  يل  لوقتس  نآلاو  .ةعيدخلا 

له يطخس ؟ ةراثإ  يف  ىدامتت  نأ  ديرت  كنأ  مأ  هذه ، ملعملا 
؟ روصلا هذه  انه  نيميقملا  انباحصأ  رطاشأ  نأ  يل  نذأت 

! صخألاب ال ، ناورأ : ىلإ  ُتلسوت 
كنأ يف  فرشلا  يل  قبس  دقو  كمهفأ ، ًالئاق : دّهنت 
لبق ةفحتلا  هذه  ةدهاشمب  يل  حامسلاب  كلذو  كتقث  ينتحنم 
كنأ نيقي  ىلع  ينإ  أبنلا ؟ نلعتس  ىتم  .يمسرلا  كنايب  دادعإ 
ولو ىتح  انب ، قاحتلالل  كزاوج  تحبر  كيدي  نيب  يذلا  اذهب 
عيمج راتخت ؛ ام  يف  راحتس  كنأ  يف  ًاضيأ  كشلا  ينباتنا 

.اهدارفأ دادع  يف  نوكت  نأ  بغرت  ةيكلفلا  قرفلا 
! تدهاش ام  يل  ْفِص  حاحلإب  كلأسأ  ناورأ ،  ـ
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، ةيادبلا ذنم  كسفن  ىلع  هتررك  ام  ةرثكل  قهرم  تنأ   ـ
، يبحاص اي  كمهفأ ، يننإ  كل ؟ هلوقأ  نأ  ينعمست  نأ  ديرت  وأ 

ينطعأ نكلو  .ناجيهلاب  كلثم  ترعشل  كناكم  ُتنك  ول 
.تعنص فيك  يل  حرشأ  كطعأ ،
؟ اذام ُتعنص  فيك   ـ

نم كلذ  ىلإ  تلصوت  كنأ  يل  لقت  الو  يب  أزهت  ال   ـ
.ةفداصملا قيرط 

.ًالوأ تنأ  ْملكت  كلضف ، نم  ناورأ ،  ـ
تنك نيأ  ىلإ  فرعأل  مايأ  ةثالث  ينم  كلذ  قرغتسا   ـ
ىلإ ًاعيرس  ُتفرعت  دقل  .هلقأ  مل  ام  ينلّوقت  ال  .يندوقت 
تناك ولو  ىتح  هفيسو ، حّنجملا  سرفلاو  متلا  تابكوك 
ةئطاخ اياوزلاو  قباطتت ، ال  موجنلا  يف  ماجحألا  ريداقم 

ًاخف يل  بصنت  كنأ  دقتعت  َتنك  اذإ  .ةلوقعم  ريغ  تافاسملاو 
ةبعل يأ  يسفن  تلأس  ينإ  .ئطخم  تنأف  ةلوهسلا  هذه  لثمب 

يأ ىلإ  ًادانتساو  موجنلا  هذه  لك  تعمج  اذاملو  اهتبعل ،
اذه يف  اهعضو  ىلإ  كعفد  ام  فشك  ُتلواحو  .تالداعملا 
ىلإ تدمع  ينأ  كل  فرتعأو  .يكوكش  راثأ  ام  اذهو  عقوملا ،

تاباسحب مايقلا  اهتفلكو  انبيساوحب  ُتنعتساو  ًاليلق  شغلا 
مل ةجيتنلا  ترهظ  امدنع  نكلو  نيموي ، لاوط  ةفثكم 
ُتنك .دراوملا  هذه  لك  رافنتسال  فسألاب  روعش  يأ  ينجلاخي 
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نأ عيطتسأ  ُتنك  ام  ينأ  ريغ  ةحيحص ، ةروصب  تيأر  دق 
ةبيرغلا روصلا  هذه  طسو  دجوي  ام  ىلإ  ديكأتلاب ، فّرعتأ ،

.ًادج
؟ ناورأ َتيأر ، اذامو   ـ

.عجبلا ميدس   ـ
؟ دحلا اذه  ىلإ  كلذ  كريثي  اذاملو   ـ

ةئام عبرأ  ذنم  ضرألا  نم  هتيؤر  نكمي  امك  هنأل   ـ
! ةنس نويلم 

، ناروخت يقاس  نأ  سحأو  ًابرطضم ، قفخي  يبلق  ناك 
ىلع ناورأ  مدقأ  ام  .ىنعم  اذ  ناك  كلذ  لك  نم  ءيش  نأل ال 
نوكت نأ  لوقعم ، ريغ  ًائيش  ةطاسب  لكب  ناك  يل  هفشك 

نم ةعطق  فذق  ىلع  ةرداق  ةبيجع ، نكت  امهم  ةدام ،
نوكت نأو  اهمهف ؛ بعصي  ةرهاظ  نآلا  ذنم  ربتعي  ءامسلا ،
رايلم فصن  وحن  ذنم  ضرألا  نم  اهتيؤر  نكمي  امك  ءامسلا 

.ًاليحتسم ًارمأ  ّدعُي  ةنس ،
ىلع لصحتل  تعنص  فيك  يل  لق  كوجرأ ، نايردأ ،  ـ

؟ ةقدلا هذه  لثم  يف  جذومن 
.ناورأ يقيدص  ىلع  درلا  نم  نكمتأ  مل 
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، ةدع عيباسأ  لالخ  كسوردل  ًاديعم  ُتنك  ينأ  فرعأ   ـ
ذنم نكلو  هينتمّلع ، ام  لك  حجرألا  ىلع  ركذتأ  نأ  يغبنيو 

، ةيافك ةبرطضم  عيباسألا  تناك  ندنل ، يف  انقافخإ  ثداح 
.وهسلا ضعب  نع  لوؤسم  يننأ  ًاقالطإ  رعشأ  ىتح ال 

ةباحس هنإ  موجنلا ، دهم  وه  ميدسلا  زاجيإب : رتلاو  ُتبجأ 
نيب ءاضفلا  يف  عقي  رابغو ، تازاغ  نم  ةنوكم  ةرشتنم ،

.نيترجم
فالآ دعب  ىلع  ةمئاق  يراكفأو  ًادراش  ينهذ  ناك 

ثيح ايقيرفإل ، يقرشلا  فرطلا  لوح  ندنل ، نم  تارتموليكلا 
لاؤسلا ناك  .ةبيرغلا  اهتدالق  يدنع  تيسن  يتلا  كلت  ميقت 

يف قلعتي  رمألا  ناك  نإ  فرعأ  نأ  وه  ينقحالي  يذلا 
ّزه .رتلاو  ىلع  لاؤسلا  تحرط  امدنع  .وهسب  ةقيقحلا 

.فيطللا جذاسلاب  يايإ  ًاتعان  هسأرب 
ُتيظح ةيميداكالا ، ىلإ  ًاهجوتم  ُتنك  امدنع  دغ ، ةادغ 

هذه يف  ةوهق  نع  ًاثحاب  تيتأ  دق  ُتنك  .ديرف  ءاقلب 
يف يتماقإ  ءانثأ  ةمصاعلا  تزغ  يتلا  ةديدجلا  تاسسؤملا 
اهتاذ يه  ةفرخزلاف  عراشلا ، وأ  يحلا  نكي  ًايأ  .يليشتلا 
تاغل يف  ةداهشب  دوزتلا  يغبنيو  اهسفن ، تايولحلاو  ًامئاد ،

تابيكرت عونت  ىلإ  ًارظن  بلط ، ةيصوت  نم  نكمتتل  ةبيرغ 
.ةبيرغلا اهتايمستو  ياشلاو  ةوهقلا 
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«Skinny Cap With Wings  » برشملا يف  رظتنأ  ُتنك  امنيب 
.لجر ينم  اند  كعم ،) اهلمحت  ونيشتوبك  متنأ ب ـ اهومجرت  )

صيصخت لبقأ  ُتنك  نإ  ينم  بلطو  يبورشم  ةميق  ددس 
، يعرتسيس عوضوم  يف  ينثداحي  نأ  دارأ  هل ؛ تاظحل 

ىلع انسلجف  ةعاقلا  وحن  ينرج  .يهابتنا  لك  هيأر ، بسحب 
امهنكل عنصلا  اتئيدر  ناتخسن  امه  نيضيرع ، نيأكتم 
.مالكلا لهتسي  نأ  لبق  ًاليوط  يف  لجرلا  قدح  .ًادج  ناتحيرم 

؟ كلذك سيلأ  مولعلا ، ةيميداكأ  يف  لمعت  تنأ   ـ
ثيدحلا يف  فرشلا  يل  نم  نكلو  حيحص ، اذه  لجأ ،  ـ

؟ كيلإ
نأ ريغ  ةريبك ، ةمصاع  ندنل  .ًاحابص  انه  كارأ  املاط   ـ
هذه رحس  ىلع  ظفاحي  ام  اذهو  ةيرق ، وه  اهيف  يح  لك 

.ًادج ةريبكلا  ةنيدملا 
ينأ الإ  يثدحم ، ُتيقتلا  نأ  يل  قبس  هنأ  ركذتأ  ُتنك  ام 
يف بايترالل  ًاببس  ىرأ  نكأ  ملو  ركفلا ، دراش  عبط  وذ 

.همالك
ءاقل وه  انءاقل  ّنإ  ُتلق  نإ  كيلع  ُبذكأس  ًالئاق : عبات 
تقولا ضعب  ذنم  كنم  برتقا  نأ  دوأ  تنك  .ًامامت  ضراع 

.كتبطاخمل
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؟ كتدعاسم عيطتسأ  فيك.تققحت  دق  كتينمأ  يه  اه   ـ
؟ نايردأ ردقلاب ، نمؤتأ   ـ

ًاعون مومعلا  ىلع  ريثي  كمساب  لوهجم  ناسنإ  كوعدي  نأ 
.انأ يعضو  ناك  كلذ  قلقلا ، نم 

كوعدأ نأب  يسفنل  تنذأ  دق  ُتمد  ام  يروفيإ  يندان   ـ
يذلا زايتمالا  اذه  لامعتسا  يف  ُتطرفأ  يلعل  .نايردأ 

؟ نسلا يف  يمدقت  هايأ  ينحنمي 
؟ ديرت اذام   ـ

كنكل ملاع ، كلثم  انأ  ...ناتكرتشم  ناتطقن  انعمجت   ـ
تنأ ام  شيعل  كمامأ  ةليوط  نينسبو  بابشلاب  معنت  تنأ 
بتكلا أرقي  ًازوجع  ًاذاتسأ  الإ  ُتسلف  انأ  امأ  هب ؛ علوم 

.تقولا ةيضمتل  ةربغملا 
؟ سّردت تنك  اذام   ـ

، كصاصتخا نم  ًادج  ةبيرق  يهو  ةيكلفلا ، ءايزيفلا   ـ
؟ كلذك سيلأ 

.يسأر نم  ةءاميإب  هتقفاو 
.مامتهالل ةريثم  تناك  يليشتلا  يف  كلامعأ  نأ  دب  ال   ـ
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تنأ مك  روصتأ  .اهنم  عوجرلا  ىلإ  تررطضإ  كنأل  فسآ 
.اماكاطأ عقوم  يف  لمعلل  ملؤم ، لكشب  قاتشم ،

ملو ريثكلا ، ءيشلا  ينع  فرعي  لجرلا  اذه  نأ  ُتدجو 
.يقلق نم  فطليل  رهاظلا  هؤوده  نكي 

كلذف ًاليلق ، كفرعأ  تنك  نإ  .كوكشلا  ريسأ  نكت  ال   ـ
مامأ كلامعأ  تمدق  امدنع  ام ، وحن  ىلع  كانه ، تنك  ينأل 

.شلاو ةسسؤم  ءاضعأ 
؟ ام وحن  ىلع   ـ

ينوك مدعل  رايتخالا ، ةنجل  دادع  يف  ُتنك  ينإ  ْلقنل   ـ
ول .كفلم  هابتناب  تأرق  .ميكحتلا  ةئيه  ءاضعأ  نم  ًاوضع 

، يرظن يف  .ةزئاجلا  كلتب  َتزفل  يدحو  يل  دوعي  رمألا  ناك 
اهريغ نم  رثكأ  قحتست  يتلا  لامعألا  نيب  نم  كلامعأ  تناك 

.عيجشت لك 
.هديفأ نأ  عيطتسأ  ام  يف  هتلأسو  هءارطإ  هل  ُتركش 

لب ينديفت ، نأ  عيطتست  يذلا  نايردأ ، تنأ ، تسل   ـ
اهعم ترداغ  يتلا  ةباشلا  ةأرملا  كلت  .ىرتس  سكعلا ،

...ةزئاجلاب تزاف  يتلا  كلت  ةرهسلا ،
نم ًائيش  تدقفو  قيضب  ةحارص ، ةرملا  هذه  ُتسسحأ ،
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.يئوده
؟ اريك فرعتأ   ـ

ناجنف يف  هيتفش  لّلبي  وهو  بيرغلا  يثدحم  باجأ 
لاصتالا ىلع  بظاوت  دعت  مل  اذامل  .ديكأت  لكب  معن ، ةوهقلا :

؟ اهب
هثيدح نأ  ءافخإ  ًاليوط  لواحأ  نأ  نود  نم  هيلع  ُتْددر 
سانلا ةايحب  قلعتي  اذه  نأ  دقتعأ  يل : ًاعتمم  داع  ام 

.ةصاخلا
نأ كوجرأو  ًالفطتم ، نوكأ  نأ  ُتدرأ  ام  يثدحم : فدرأ 
نم لاح  يأب  يلاؤس  كيلإ  ءاسأ  ام  اذإ  يراذتعا ، لبقت 

.لاوحألا
، ناتكرتشم ناتطقن  انعمجت  هنإ  يديس ، يل ، تلق  دقل   ـ

؟ ةيناثلا ةطقنلا  يه  امف 
قلزت اهلعج  ةيفارغوتوف  ةروص  هبيج  نم  لجرلا  جرخأ 

اهنأ ةلحانلا  اهناولأ  تبثت  ةميدق  ةروص  تناك  .ةلواطلا  قوف 
.بيرقلا سمألا  ىلإ  دوعت  ال 

ةروصلا هذه  نأ  نهارأل  دادعتسا  ىلع  انأ  لجرلا : لاق 
.ًايلك كيلع  ةبيرغب  تسيل 
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لكش تاذ  ةادأ  اهيلع  رهظت  يتلا  ةروصلا  ليصفتلاب  تنّيب 
.ليطتسم هبش 

اننإ اهنأش ؟ يف  ةسيسد  نم  هيلع  يوطنت  ام  فرعتأ   ـ
ًاروطت رثكألا  بيلاسألا  نإ  .اهل  خيرات  ديدحت  نع  نوزجاع 
نيثالث ذنم  .ةادألا  هذه  رمع  نييعت  ليحتسيف  تمصلا ، مزلت 
ملاعلا اذه  قرافأ  نأ  ةركفو  هنيع ، لاؤسلا  حرطأ  انأو  ًاماع ،

، فيخس رمأل  هنإ  .يلع  طّلستت  باوجلا  فرعأ  نأ  ريغ  نم 
لقعلا توص  ىلإ  عمتسا  ًاثبع  .يلاب  لغشي  كلذ  عم  هنكل 
امدنع ةيمهأ  ةيأ  اهل  ىقبت  نل  يسفنل  لوقأو  ًاضيأو ، ًاضيأ 

ىلإ حابصلا  نم  اهيف  ركفأ  ينإ  ىدس ، نكلو  ىرثلا ، ينيراوي 
.حابصلا ىلإ  ءاسملا  نمو  ءاسملا 

نأ يتعاطتسا  يف  نأ  كردت  كلعجي  ءيش  نم  لهو   ـ
؟ كديفأ

انأ ينإ  كل  ُتلق  نأ  قبس  دقل  نايردأ ، هبتنت ، تنأ ال   ـ
زكرت نأ  ناكمب  ةيمهألا  نم  .سكعلا  سيلو  كدعاسأس  يذلا 

ىلإ زغللا  اذه  يهتنيس  ًالجآ ، مأ  ًالجاع  .كل  هلوقأ  ام  ىلع 
اهب مامتهالا  ىلع  مزعلا  نّطوتس  امدنع  كراكفأ ؛ لك  لتحي  نأ 
ةلحر هروصت ، نكمي  ال  رفس  باوبأ  كمامأ  حتفنتس  ًاقح 
رطخي نأ  ناكمإلاب  امم  ريثكب  دعبأ  ىلإ  كدوقت  فوس  ةيحايس 

هذه يف  كيلإ  ةبسنلاب  يرهظم  نوكي  نأ  ّكشأل  ينإو  .كلابب 
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.لدبتيس يلع  كمكح  نكل  لوبخم  زوجع  رهظم  ةظحللا 
مادقإلل مهيفكي  ام  نونجلا  نم  مهيدل  نيذلا  كئلوأ  مه  نوردان 
نوعفدي مهلعجي  املاط  عمتجملا  نإ  مهمالحأ ، قيقحت  ىلع 

، نايردأ دوسحو ، نابج  عمتجملا  .عادبإلا  اذه  لثم  نمث 
تابستكملا محز  سيلأ  ضفرلل ؟ ٍفاك  ببس  اذه  له  نكلو 

حورلا رهوج  اذه  سيلأ  شيعلل ؟ ةيفاك  ةلع  قئاقحلا  ةلبلبو 
؟ ةيملعلا

ديس نمثلا ، عفدت  عمتجملا  كلعجف  كسفنب  تفزاج  له   ـ
؟ يروفيإ

ةمولعم كرطاشأ  ينعد  ديس .»  » ينُعْدت ال  كوجرأ ،  ـ
هذه يف  ةرهاظلا  ةادألا  .كلذ  نم  نقيتم  انأو  كسامح ، ريثت 

، ىلوألا ةزيملا  ةلاصأ  لثم  يف  ىرخأ  ةزيمب  مسّتت  ةروصلا 
امدنع .اهيلع  ديزم  ةيلست ال  كيلستس  لاح ، لك  يف  هذهو ،

.طاقنلا نم  ةبيرغ  ةعومجم  ثبت  يوق ، رون  ردصمل  عضخت 
؟ ام ءيشب  اذه  كرّكذيأ 

يلإ رظنف  ةلاحم ، ال  يلاعفناب  يهجو  حمالم  تشو  دقل 
.ًامستبم لجرلا 

كيلع تدع  يذلا  انأف  كيلع ، بذكأ  مل  ينإ  ىرتأ ،  ـ
.ًالعف عفنلاب 
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؟ اهتدجو نيأ   ـ
اهنأ فرعت  نأ  مهملا  .لوطتو  لوطت  ةياكح  اهنإ   ـ

.دعب ام  يف  كمدخيس  اذهو  ةدوجوم ،
؟ ةقيرط ةيأب   ـ

ام لءاستت  تنأو  باسح  الب  تقو  عايض  كايإ  ًابّنجم   ـ
ضراوع نم  ضراع  درجم  يه  اهكلمت  يتلا  ةادألا  تناك  اذإ 

ءرملا اهبكتري  يتلا  ةوابغلا  نم  كلذك  كيمحتس  اهنإ  .ةعيبطلا 
نياتشنيأ ناك  .هجول  ًاهجو  عقاولا  ىلإ  رظنلا  فاخي  نيح 

ال هنإو  ناسنإلا ، ةقامحو  نوكلا  نايهانتم : ال  نانثإ  لوقي 
.يناثلا رمألا  ىلإ  ةبسنلاب  ًاقالطإ  باتري 

؟ هكلتمت يذلا  جذومنلا  ددص  يف  تملعت  اذام  هتلأسو :
فرعأ فسألل ال  ينإو  هتساردب  تيفتكا  هكلتمأ ، مل   ـ

.كل ال هلوقأ  نأ  صخألاب  ديرأ  مث ال  ريسيلا ، رزنلا  الإ  هنع 
ةفداصملا نكل  انه ؟ اه  انأ  اذامل  الإو  كب ، قثأ  ال  ينأل 

الإ حلصت  ال  تالاحلا ، نسحأ  يف  اهنإ ، .يفكت  ال  اهدحو 
جهنملاو ةعاربلا  اهدحو  .ةيملعلا  حورلا  لوضف  ةراثإل 
كثاحبأ هيجوت  ديرأ  ال  فاشتكالا ؛ ىلإ  دوقت  ةأرجلاو 

ةركف لك  نم  ًاقيلط  ًارح  ككرتأ  نأ  لضفأ  ينإ  ةيلبقتسملا ،
.ةقبسم
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: ًايدج ينجعزت  هتاضارتفا  ْتأدب  يذلا  لجرلا  اذه  ُتلأس 
؟ ثاحبأ ةيأ 

لبقتسم يأ  نايردأ ؟ ريخأ ، لاؤسب  يل  نذأت  له   ـ
؟ سّردم يسرك  هذه ؟ ةرهابلا  مولعلا  ةيميداكأ  يف  كرظتني 
وأ هئاكذ ؟ قوفتب  عنتقم  مهنم  لك  نيعماللا ، ةبلطلا  نم  فص 

هذهب ُتررم  دقل  جردملا ؟ يف  ةاتف  لمجأ  عم  ةدقتم  ةقالع 
، ملكتأ ينكل  .هوجولا  نم  هجو  يأ  ركذتأ  الو  ةفاك ، لاوحألا 
اذه ام  ًاذإ  .يلاؤس  نع  ةباجإلا  كل  كرتأ  نأ  ريغ  نم  ملكتأو 

؟ لبقتسملا
، يتايح يف  ةلحرم  ىوس  سيردتلا  نوكي  نل   ـ

.اماكاطأ ىلإ  ًالجآ  وأ  ًالجاع  دوعأسو 
هسفن تقولا  يف  روخف  يبصك  مالكلا  اذه  تلق  ينأ  ركذأ 

ةنراقمل بضاغو  هعباصأ ، سوؤر  ىلع  هسرد  فرعي  نأب 
.تاذلاب هلهجب  هسفن 

ام نايردأ ، يتايح ، يف  ًافيخس  أطخ  تبكترا  دقل   ـ
يلع دوعي  كعم  ملكتلا  ةركف  نإف  كلذ ، عمو  طق ؛ هب  تفرتعا 

لك لعفأ  نأ  يعسو  يف  نأ  ُتننظ  دقل  .ميمعلا  عفنلاب  نآلا 
! تقولل ةعاضإ  نم  هل  ايو  رورغلل  اي  .يدرفمب  ءيش 

؟ نوكت نَم  نكلو  كلذ ؟ ينينعي  َميفو   ـ
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ناك ول  .هريصت  نأ  فزاجت  يذلا  لجرلا  ساكعنا  انأ   ـ
كتدفأ ينأب  ساسحإ  ينباتنال  رطخلا ، اذه  كبّنجأ  نأ  يناكمإب 
.لاوط نينس  لبق  هتنك  يذلا  صخشلا  تنأ  .كايحم  ركذتأسو 
نمزلا ةآرم  يف  هتاذ  ءرملا  لمأتي  نأ  ملعت ، امك  بيرغل ، هنإ 
ةمولعم كيلإ  لقنأ  نأ  دوأ  كقرافأ ، نأ  لبق  .هناوأ  ىّلو  يذلا 

يتلا ةيفارغوتوفلا  ةروصلا  نم  ًاضيأ  مهأ  اهلعل  ىرخأ ،
دعب ىلع  عقت  تايرفحلل  ةعقب  يف  اريك  لمعت  .اهايإ  كتيرأ 

.اناكروت ةريحب  قرش  لامش  ىلإ  ًارتموليك  نيرشعو  ةئام 
مزعلا دقعت  ذإ  كنأل  مالكلا ؟ اذه  كل  لوقأ  اذامل  تلءاست  اله 

كيلع رفوتس  ةيناث ، اهيلع  روثعلل  ايبويثأ  ىلإ  رفسلا  ىلع 
دقل .ًادج  نيمث  نايردأ ، نيمث ، تقولا  .تقولا  نم  ريثكلا 

.كيلإ فرعتلاب  ُتدعس 
، ةقيقرلا هبشو  ةيدولاو  ةحيرصلا  هتحفاصمب ، تئجوف 
يف تاوطخ  عضب  ًاددجم  ىشمو  بابلا  ةبتع  ىلع  رادتسا 

.يهاجتا
يقتلت امدنع  .اهبلطأ  ةريغص  ةمدخ  كدنع  يل  يل : لاق 
ررضلا قحليس  هنأل  اذه ، انئاقل  نع  ًائيش  اهربخت  ال  اريك 

.كب
ًامود سيل  اهعبط  نكل  ريدقتلا ، قح  اهردقأ  ةأرما  اريك 
نآلا ُتنكل  ةنس ، نيعبرأ  لقأ  يرمع  ناك  ول  .دايقلا  سلس 
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.كنم ًاليدب  ةرئاطلا  يف  ًاسلاج 
ًاطبحم ُتللظو  .ًاديدش  ًابارطضا  ّيف  تراثأ  ةثداحملا  هذه 

، يلع اهسفن  ضرفت  يتلا  ةلئسألا  حرط  فرعأ  مل  ينأل 
.اهددع ةرثكل  اهنّودأ  نأ  تررطضاو 

باب عفد  هديب ، يلإ  راشأ  ىهقملا ، ةهجاو  مامأ  رتلاو  ّرم 
.يلإ مضني  ءاجو  ةسسؤملا 

يروفيإ هوتل  هالخأ  يذلا  أكتملا  ىلع  سلجي  وهو  لاق 
ُتلطأ دقل  فدرأ : مث  ءايتسالا ! كيلع  رهظي  راوطألا : بيرغلا 

نأ بجي  انه ، كدجأل  يتقو  يف  تئجو  ةليللا ، هذه  ريكفتلا 
.ًامتح ملكتن 

.كعماس انأ   ـ
، ىلب كتقيدص ؟ ةيؤر  دواعتل  ةعيرذ  نع  ثحبت  َتنك   ـ

ةيؤر دواعتل  ةعيرذ  نع  ثحبت  تنك  ينلداجت ، ال  ىلب ،
بهذن نأ  ءيش  يف  ةهالبلا  نم  سيل  ُّنظأ  كتقيدص !
اهتدالق اهلجأ  نم  تكرت  يتلا  ةيقيقحلا  بابسألا  نع  اهلاؤسل 

رزو لمحتي  يوق  ٌرهظ  ةفداصملل  كريرس ، ةدضنم  قوف 
! ةجردلا هذه  ىلإ  نكلو  هريغ ،

ذاختا ىلع  كودحت  ةزيجو  تاثداحم  اهماوق  مايأ  ةمث 
.ةنيعم تارارق 
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ينكل ايبويثأ ، ىلإ  كبحطصا  نأ  دوأ  ًاعبط ، رتلاو : فاضأ 
! بهذأ نل 

؟ ايبويثأ ىلإ  رفاسم  ينإ  ُتلق  له  نكلو   ـ
.كلذ عم  رفاستس  نكلو  الك ،  ـ

.كنود نم  سيل   ـ
.يتارخدم ةيقب  ارديه  ْتعلتبا  دقل  ليحتسم ،  ـ

كل مدقأ  انأف  لاملاب ، الإ  قلعتي  ال  رمألا  ناك  اذإ   ـ
.ينم ةيده  ةقاطبلا 

نإ .ثحب  عوضوم  سيل  كلذ  نإ  كل  لوقأ  انأو   ـ
يف كلذ  نم  مغرلاب  ينْعضت  ال  نكلو  كفّرشي ، كءاخس 

.جرح فقوم 
رّكذا نأ  يغبني  له  .ءاخس  عوضوم  عوضوملا  سيل   ـ

؟ كالول نويلكاريه  يف  ينبيصيس  ناك  امب 
، كل صاخ  سراحك  يندّنجت  نأ  ديرت  كنإ  يل  ْلقت  ال   ـ

ةموك الإ  تسل  انأ  .ةياغلل  ئيس  لمحم  ىلع  هلمحأس  ينإ 
دراوملا هيجوتو  ةبساحملا  يف  ريبخ  ةداهش  زئاح  تالضع ،

.ةيرشبلا
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! لاعت عّنمتت ، ال  رتلاو ،  ـ
.ةدع بابسأل  كلذو  ًادج ، ةئيدر  ةركف  اهنإ   ـ

! كنأشو كعدأ  انأو  ًادحاو  ًاببس  يل  ْركذأ   ـ
: دهشملا .ةيلاتلا  ةيديربلا  ةقاطبلا  ًاذإ  ْرّوصت  ًانسح ،  ـ
، راهنلا فصتنم  وأ  ركابلا  حابصلا  ةعاسلا : .وموأ  يداو 

عقوملا رظنم  .عئار  دهشملا  يل  هَتلق  امل  ًاقفو  .كل  ولحي  امك 
: نويسيئرلا صاخشألا  .ةيرثأ  تايرفح  ةعقب  طبضلاب :

نآلا هبتنإ  .عقوملا  نع  ةلوؤسملا  راثآلا  ةملاعو  نايردأ 
يف نايردأ  انبحاص  لصي  .قيش  هنأ  ىرتس  ًاديج ؛ دهشملل 

.ةينبلا يوق  ًاميسو  لظي  هنكل  ًاليلق ، قبد  هنإ  بيج ، ةبرع 
اهجلام ًابناج  عضت  ةرايسلا ، ريده  راثآلا  ةملاع  عمست 

...اهتراظن عزنتو  ةريغصلا ، اهتقرطمو 
! ةراظن لمعتست  اهنأ  نظأ  ال   ـ

ةبصتنم لباقملاب  فقت  نكلو  اهتراظن ، عزنت  ال   ... ـ
هتقراف يذلا  لجرلا  الإ  سيل  رظتنملا  ريغ  رئازلا  نأ  فشتكتل 

.اهايحم ىلع  ٍداب  لاعفنالا  .ةفسآ  ندنل  يف 
؟ لوصولا ديرت  نيأ  ىلإ  ةحوللا ، تبعوتسا  دقل   ـ
نايشمي اهرئازو  راثآلا  ةملاع  يهتنا ! ينعدو  تكسا   ـ
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، كلانه .هلوقيس  ام  لهجي  امهنم  لكو  رخآلا ، هاجت  دحاولا 
.عقوملا ةيفلخ  يف  رودي  ناك  امل  همامتها  دحأ  رعُي  مل  ْمُب ،

ًالاورس ىدترا  دقو  بيجلا ، راوجب  فقاو  بيطلا  رتلاو 
تاذ ةعبق  رمتعاو  معان  ينطق  جيسن  نم  ًادج  ًاريصق 
يف سمشلا ، ةعشأ  تحت  قارتحالاب  ًاعرذ  قاضو  تاعبرم ،
نم رتلاو ـ  لأسو  ءطبب ، امثالتو  نايبغلا  قناعت  نيح 
اذه نأ  دجت  الأ  .ةعتمألاب  هلمع  يغبني  اذام  ًالصأ ـ  هعمسي 

باهذلا ىلع  ممصم  تنأ  له  نآلاو ، دهشملا ؟ ةحارصب  دسفي 
؟ ًامسر ديدج  نم  كل  عنصأ  وأ  كدرفمب 

هذهب مايقلاب  يعانقإ  ىلإ  ًاريخأ  صلخ  دق  رتلاو  ناك 
رارقلا تذختا  نأ  قبس  هنأ  دقتعأ  ينأ  ول  ىتح  ةلحرلا ،

.كلذب
، يلوصو ميظنتو  لوخد  ةريشأت  ىلع  ُتلصح  نأ  امو 
يف تاعاس  رشع  دعب  ًاقحال  طبهأل  ورثيه  يف  ةرئاطلا  تبكر 

.ابابا سيدأ 
نكي مل  يذلا  يروفيإ ، وعدملا  دصق  هسفن ، مويلا  يف 

: بتكو سيراب  ةلحرلا ، هذه  نع  ًامامت  ًابيرغ 
: ةنجللا ءاضعأ  ىلإ  »

ال .ابابا  سيدأ  ىلإ  ًاهجتم  مويلا  اذه  انلجر  قّلح  دقل 
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بعصلا نم  ودغيس  .كلذ  هضرتفي  ام   ديدحت  نم  ىودج 
نوظفتحي نيذلا  انيينيصلا  انئاقدصأ  كارشإ  ريغ  نم  انيلع ،

.انتباقر لصاون   نأ  ايبويثأ ، يف  حلاصملا  نم  نيعم  ددعب 
«. يتايحت .دغلا  نم  ًارابتعا  عمتجن  نأ  حرتقأ 

مادرتسمأ
لامو ًابناج  هبوساح  حيتافم  ةقلح  زريكاف  ناي  ىّحن 
تارم رظن  .هينواعم  دحأ  هايأ  هلوان  يذلا  فلملا  ىلإ  ًاددجم 

.ةيندنللا يهاقملا  دحأ  ةهجاو  يف  ةروصلا  كلت  ىلإ  ةيلاتتم 
.نايردأ ةبحصب  روطفلا  لوانتي  يروفيإ  لّثمت  تناك 

ةضفنم يف  ةروصلا  عضوو  هتحادق ، زريكاف  لعشأ 
قلطأ ًايئاهن ، اهيلع  رانلا  تتأ  امدنع  .اهيف  رانلا  مرضأو 

: متمتو فلملا 
نع تمصلا  مزلا  نأ  يننكميس  تقولا  نم  مك  يردأ  ال   ـ

! هللا كاعر  كدحو ، هبعلت  يذلا  رودلا  نأش  يف  يئالمز 
يسكاتلا تارايس  لتر  يف  دفان  ربصب  رظتني  يروفيإ  ناك 

.يلروأ راطم  يف  ةفقوتملا 
ىلإ ّدمو  ةرايسلا  ةرخؤم  يف  سلج  هرود ، ناح  امدنع 

ةعبطم ناونع  اهيلع  ًادراو  ناك  .ةريغص  قرو  ةعطق  قئاسلا 
ريسلا ةكرح  تناك  .لوبوتسبيس  ةداج  نم  ةبرقم  ىلع  ةمئاق 
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.ةعاس فصن  نوضغ  يف  اهيلإ  لصي  فوس  .ةسلس 
عفرو زريكاف ، ديرب  امورب ، بتكم  يف  وزنرول ، أرق 

.هب قحتلت  نأ  هتريتركس  نم  ًابلاط  هفتاه  ةعامس 
؟ ايبويثأ يف  ةلاعف  تالاصتا  انيدل  تلاز  امأ   ـ

دقو .ناصخش  ضرألا  ىلع  كلانه  .يديس  لجأ ،  ـ
لبقملا عوبسألا  كعامتجال  يقيرفإلا  فلملا  دعأ  وتلل  تذخأ 

.ةيجراخلا ةرازو  ناويد  يف 
لودجو ةيفارغوتوف  ةروص  هتريتركس  وزنرول  لوان 

.ةقرو ىلع  ةعرسب  بتُك  تيقوت 
تاثداحمو تاءاقلو  تالقنتب  ينوربخيلف  .مهب  يلصتإ   ـ

ةرئاط نتم  ىلع  ابابا  سيدأ  يف  لزنيس  يذلا  لجرلا  اذه 
.نييناطيربلا اياعرلا  نم  هنإ  .دغ  حابص  ندنل  نم  ةمداق 

ىلع مهتباقر  نع  اولختي  نأ  انلاجرل  يلوق  .بولطم  رذحلا 
يف بلطلا  اذه  ركذ  ىلع  يتأت  .مهسفنأ ال  نع  اوفشكي  نأ 
دشأ رضاحلا  تقولا  يف  ىقبي  نأ  ىنمتأو  تافلملا ، نم  يأ 

.نكمأ ام  ةيرس  تابلطلا 
وزنرول اهل  اهمدق  يتلا  قئاثولا  ةريتركسلا  تداعتسا 

.تأفكناو
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ايبويثأ

ام .ةعاس  الإ  ابابا  سيدأ  راطم  يف  طوبهلا  قرغتسي  مل 
ىلع تدعص  ىتح  يتعتمأ  ُتدعتساو  يرفس  زاوج  اومتخ  نأ 

.اكنيج ىلإ  ةهجوتم  ةريغص  ةرئاط  نتم 
ثيحب ًادج ، نيئدص  ةميدقلا  ةرئاطلا  هذه  احانج  ناك 

ناك .ناريطلا  يف  رمتست  نأ  اهنكمي  فيك  يسفن  تلأس 
عيمج تدبو  .تيزلاب  ًاخطلم  رايطلا  ةرجحل  فافشلا  ءاطغلا 
يتلا ةحالملا  ةلصوب  ءانثتساب  ةدماه ، ةدايقلا  ةحول  مقارم 
قلق هنأ  ودبي  رايطلا  ناك  ام  .رارمتساب  زتهت  اهتربإ  تناك 

ضبقم دشب  ىفتكا  حنحنتي ، كرحملا  أدب  امدنع  .دحلا  قوف 
يذلا لثمألا  ماظنلا  نع  ًاثحب  هداعبإب  وأ  ًافيفخ  ًادش  زاغلا 

ىلإ وأ  نيعلا  ىلإ  ةبسنلاب  ءاوس  قّلحي  هنأ  ودبي  ناك  .همئالي 
.نذألا

، امهقنور يواذلا  ةرئاطلا  هذه  يحانج  تحت  ناك ، نكلو 
.ايقيرفإ دهاشم  لمجأ  فيخم  جيجض  يف  ىلاوتت 

دمجن نأ  لبق  يبارتلا ، جردملا  ىلع  تالجعلا  ترفط 
انهاجتاب ةيبصلا  ضعب  عره  .ةفيثك  رابغلا  نم  ةباحس  طسو 

يوحن رايطلا  لام  .مهنم  ًادحاو  ةحورملا  فقلتت  الأ  تفخف 
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انيقيرط نأ  تكردأف  ًاجراخ  يتبيقح  ىمر  يباب ، حتفيل 
.انه ناقرتفت 

هترئاط تراد  ىتح  ضرألا  ىلع  يلجر  عضأ  تدك  امو 
اهارأو تفتلأل  يفاكلا  تقولا  يل  ىنستو  .اهجاردأ  ةعجار 

.انيكلا راجشأ  تاباؤذ  قوف  دعتبت 
ترّسحتو ناكم ، يأ  يف  ديدج  نم  ًاديحو  يسفن  تيفلا 

انأو ترظن ، .يتقفارمب  رتلاو  عانقإ  نع  تزجع  ينأل  ةرارمب 
ىلإ ّيمدق ، دنع  يتبيقحو  ميدق ، تيز  ليمرب  ىلع  سلاج 
وحن حنجت  سمشلا  تناك  .يب  ةقدحملا  ةرعولا  ةعيبطلا 
يذلا ناكملا  نع  ةركف  يأ  كلمأ  ينأ ال  يل  نيبتو  بورغلا 

.يتليل هيف  يضقأس 
ضرعو يتاقالمل  مدق  هطويخ ، ةلسنم  صيمق  يف  لجر 

نأ .هتمهف  ينأ  ُتننظ  ام  لاح ، لك  يف  اذه ، .ةدعاسملا  يلع 
نم ًاديعب  سيل  لمعت  راثآ  ةملاع  نع  ثحبأ  ينأ  هل  حرشأ 
كلت تركذتف  .ةريبك  راكتبالا  ىلع  ةعاجش  ينم  بّلطت  انه ،

يغبني ناك  ثيح  ةلئاعلا ، فنك  يف  اهسرامن  انك  يتلا  ةبعللا 
نكمتي ىتح  ةملك  درجمب  هوفتلا  وأ  فقوم  ىلإ  ءاميإلا 

! ةبعللا هذه  يف  طق  زفأ  مل  .كلذ  اورزحي  نأ  نم  نورخآلا 
دقتأو ضرألا ، رفحأ  ينأب  رهاظتلا  كشو  ىلع  انأ  اهو 
ًازنك تفشتكا  ينأ  ول  امك  ةلذتبم  ةيبشخ  ةعطق  ءازإ  ًاسامح 

400



رمألا يب  ىهتنا  ثيحب  ةياغلل ، ًانيزح  يثدحم  يل  ادبو  ًانيمث ؛
.ىضمو هيفتك  لجرلا  ّزه  .كلذ  نع  لودعلا  ىلإ 

ينمّلك ىتف  ةبحصب  روهظلا  ىلإ  داع  قئاقد ، رشع  دعب 
نيتغللا نيب  ًاجزام  ًاريخأو  ةيزيلكنالاب  مث  ةيسنرفلاب ، ةيادب 

يف طشنت  راثآ  ءاملع  قرف  ةثالث  نأ  هنم  تملع  .ًاليلق  ًاجزم 
ىلإ ًارتموليك  نيعبس  دعب  ىلع  لمعي  اهنم  دحاو  .ةقطنملا 
لصو ثلاثو ، اينيكب ، تفير  يداو  يف  ٍناثو  يعقوم ، لامش 
ةئام وحن  دعب  ىلع  هل  ًاميخم  بصنو  ليلق ، تقو  ذنم 
ُتددح ًاريخأ  .اناكروت  ةريحب  قرش  لامش  ىلإ  رتموليك 

.اهب قاحتلالل  ةليسو  دجأ  نأ  الإ  يل  قبي  ملو  اريك ، عقوم 
ينلبقتسي ءاج  يذلا  لجرلاو  .هعبتأ  نأ  يلع  ىتفلا  حرتقإ 

، هرثأ تيفتقاو  هركشأ  فيك  تفرع  ام  .ًاليل  يئاويإ  ًالعف  دارأ 
عراوش يف  هقيرط  ّلض  ًايبويثأ  نأ  ول  يسفنل  حوبأ  انأو 

، هقيرط ىلع  ينلدتساو  ءاسملا ، اذه  انه  انأ  تنك  امك  ندنل 
.يلزنم هيلع  ضرعأل  قالخألا  مرك  يل  رفاوتت  مل  امبر 
نيتلاحلا يف  ينأ  تسسحأ  ةقبسم ، ماكحأ  وأ  ةفاقث  فالتخإ 

.ءابغلا غلاب  ناسنإ 
مل .انتبحص  يف  ىتفلا  لظو  يعم ، هءاشع  يفيض  مساقت 

قوف يترتس  تعضو  ُتنك  يلإ ، قيدحتلا  نع  فكي  نكي 
وهلي ءايح ، يأب  رعشي  نأ  نود  نم  حارف ، رهظ ، الب  يسرك 
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ىلإ ًالاح  اهداعأف  اريك  ةدالق  اهيف  دجو  .اهبويج  شبنب 
رداغف هجهبي ، دعي  مل  يدوجو  نأ  يلإ  ليخ  ةأجفو  .اهناكم 

.ةفش تنبب  سبني  نأ  نود  خوكلا 
نأ دعبو  .رجفلا  دنع  تظقيتساو  ريصح  ىلع  ُتمن 

، يتايح يف  اهتقذ  يتلا  ةوهقلا  عاونأ  بيطأ  دحأ  تفشترا 
ًالواحم ةريغصلا  ناريطلا  ةعقب  برقب  هزنتلل  تفرصنا 

نكي مل  .يرفس  ةلصاوم  ىلع  يننيعت  ةليسو  ىلإ  لصوتلا 
هيف ميقأل  كلذ ، عم  تنك ، ام  ينكل  ةنتفلا ، نم  ولخي  ناكملا 

.دبألا ىلإ 
رابغلا نم  ةباحس  تناك  .كرحم  ريده  ديعبلا  يف  ُتعمس 
ةبرعلا تدمجت  .يهاجتاب  يرجت  عفدلا  ةيعابر  ةرايس  فلت 

اهنم لّجرتو  جردملا ، مامأ  قرطلا  عاونأ  لكل  ةحلاصلا 
اناك ذإ  ظحلا  يل  مستبا  .نييلاطيإ  امهالك  اناك  .نالجر 
امهنأ ىرحألاب  ادبو  ًادج ، ةمئالم  ةيزيلكنإ  ةغل  ناملكتي 

ينالأسو انه ، يل  امهتيؤرل  ةشهد  دشأ  انوكي  مل  .نادودو 
يتلا ةطيرخلا  ىلع  ةطقن  يعبصأب  امهتيرأ  .دصقأ  نيأ  ىلإ 
لاحلا يف  يلع  احرتقاو  امهترايس  ءاطغ  ىلع  اهاطسب 

.ةدوصقملا يتهجو  نم  بارتقالا 
له .انأ  يروضح  نم  رثكأ  ىتفلا  قياضي  امهروضح  ناك 

ايبويثأ اهيف  ْتعضخ  يتلا  ةلحرملا  راثآ  نم  ًارثأ  كلذ  ناك 
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ّيليلد ّنكل  ًائيش ، يردأ  نكأ  مل  يلاطيإلا ؟ رامعتسالل 
.هباجعإ الانيل  ةقيقحلا  يف  اناك  ام  نيبيجعلا 

ةيعابرلا ةرايسلا  تبكر  ّيفيضم ، ةرارحب  تركش  نأ  دعب 
نم ديدعلا  ةلحرلا ، لاوط  نايلاطيإلا ، يلع  حرط  .عفدلا 

، ندنل يف  امك  اماكاطأ  يف  ةايحلاو  يتنهم ، لوح  ةلئسألا 
نأ يف  ةبغرلا  يل  نكت  مل  .ايبويثأ  ىلإ  يرفس  بابسأ  لوحو 

لوقأ نأب  تيفتكاف  ةريخألا ، ةطقنلا  هذه  لوح  ًاقح  طّسبتأ 
، غّوس يذلا  رمألا  ةأرماب ، قاحتلالل  انه  ىلإ  ُتمدق  ينإ  امهل 

يصاقأ ىلإ  ءرملا  باهذ  امور ، نم  نييلاطيإ  رظن  يف 
اناك .انه  ىلإ  امهروضح  نع  يرودب  امهتلأسو  .ةرومعملا 

، ابابا سيدأ  يف  ةكرش  ناريديو  ةشمقأ  نادروتسي 
تحنس املك  دالبلا  ايبويثأ ، قاشع  نم  امهو  نافشتكيو ،

.ةصرفلا امهل 
هيلإ هجوتلا  يونأ  يذلا  ناكملا  ديدحت  بعصلا  نم  ناك 
ىلإ لوصولا  يل  نمضي  ام  ءيش  نكي  ملو  ةقيقد ، ةروصب 
يف ينلزني  نأ  قئاسلا  يلع  حرتقإ  .قيرطلا  كولسب  كلانه 
نم ودغيس  اذكهو  وموأ ، فافض  ىلع  ةعقاو  نيدايصلل  ةيرق 

قروز رهظ  ىلع  يل  ًاناكم  لاملاب  نمؤأ  نأ  يلع  لهسلا 
لضفأ يل  رفاوتتس  وحنلا  اذه  ىلع  .رهنلا  يف  يرجي 
ثحبأ يذلا  راثآلا  ءاملع  ميخم  ىلع  روثعلل  تالامتحالا 
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تملسف ةديج ، ةفرعم  ةقطنملا  نافرعي  امهنأ  ودبي  .هنع 
نكي مل  يذلا  كلذ  امأ  .امهحئاصن  تعبتاو  امهيلإ  يرمأ  مامز 
نمز ذنم  .مجرتمك  هتامدخ  يلع  ضرعف  قروزلا  دوقي 

سرمتلا يف  ةيلوألا  ئدابملا  ضعب  ملعت  انه  هدوجو 
داجيإل هدهج  ىراصق  لذبي  ناكو  ةيماعلا  ةيبويثألا  تاجهللاب 

.هبراق رهظ  ىلع  ينلمحي  نأ  بغري  دق  دايص 
براقلا يب  دعتباو  ّيقفارم ، تعُّدو  رصعلا ، طسو  يف 

.هتدايق ءانع  رايتلل  كرتو  ةفضلا  نع  هتبكر  يذلا  شهلا 
يتلا ةلوهسلا  لثم  يف  ًارمأ  اريك  ىلع  روثعلا  ناك  ام 
عورف ىلإ  مسقني  وموأ  رهنف  .نايلاطيإلا  ياقيدص  اهضرتفا 

ًالدب ةحالملل  ًاحلاص  ًاقيرط  كلسي  ناك  ةرم  لك  يفو  .ةدع 
نم ميخملا  زواجتي  مل  اذإ  ام  لءاستأ  تنك  رخآ ، قيرط  نم 

.هاري نأ  ريغ 
يب اذإو  اهتعورو ، دهاشملا  ءاهب  نم  ةدافتسالا  دوأ  ُتنك 

ينهذ نكل  ةديدج ، دهاشم  رهنلل  جّرعت  لك  يف  فشتكأ 
اهلوقأ نأ  يتعاطتساب  يتلا  تاملكلا  نع  ثحبلا  يف  لغشنا 
ةياغلا حرشت  دق  يتلا  تاملكلا  اهيلع ، روثعلا  لاح  يف  اريكل 

.هنم ًادكأتم  يسفنب  انأ  نكأ  مل  رمأ  وهو  يترايز ، نم 
ةبرت تاذ  ةيرخص  تاردحنم  هاجتاب  زرغني  رهنلا  ناك 

فارحنا يأ  ثودح  نود  لوحت  يدامرلا ، نوللا  ىلإ  ةبراض 
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طسو انئاقبإ  ىلع  رهسي  براقلا  نابر  ناكو  .راحبإلا  يف 
ةمق ىلع  ًاريخأ  ُتحملو  ديدج ، ٍداو  انل  ىّدبت  .ءاملا  ىرجم 

.هفاشتكا ًاريثك  لمآ  ُتنك  يذلا  ميخملا  ةريغص  ةلت 
ُتدعتسا .لحوو  لمر  نم  جيزم  يه  ةفض ، ىلع  انوسر 

ناكملا اذه  ىتح  ينقفار  يذلا  دايصلا  ىلع  تملس  يتبيقح ،
ًايسنرف ُتفداص  .ةيلاعلا  باشعألا  نيب  ّقُش  ًابرد  ُتكلسو 

لمعت اريك  ىعدت  ةأرما  تناك  نإ  هتلأسف  يدوجو ، هشهدأ 
.هلاغشأ ىلإ  داعو  لامشلا  ىلإ  هعبصإب  راشأف  انه ،

مايخلا نم  ةيرق  تزواجت  ًاليلق ، ىلعأ  ناكم  يفو 
.ةيرثألا تايرفحلا  ةعقب  فرط  ىلإ  تلصوو 

لابحو داتواو  تاعبرم ، لكش  يف  ةروفحم  ضرألا  تناك 
ناتللا نايلوألا  ناترفحلا  تناك  .ةرفح  لك  بناوج  ّدحت  ةعيفر 

ةرفح يف  نالمعي  نيلجر  تحمل  ينكل  نيتغراف ، امهتلمأت 
نوفظني نورخآ  لاجر  ًاليلق ، دعبأ  ةفاسم  ىلعو  .ةثلاث 

انأ ثيح  نم  داقتعالا ، نكمملا  نم  ناك  .طقالمب  ةبرتلا 
ينراعأ دحأ  نم  ام  .ضرألا  نوطشمي  مهنأ  دجاوتم ،
اهلكشت يتلا  ةرودلا  قيرط  ىلع  مدقتلا  ُتعباتف  ههابتنا ،

لباو لقألا  ىلع  ينفقوأ  نأ  ىلإ  رْفح ، لك  نيب  تاردحنملا 
تناكو ّينطاوم ، دحأ  .يرهظ  ءارو  نم  لاهنا  مئاتشلا  نم 
هلبألا كلذ  وه  نم  ًاحئاص  لأس  ًامامت ، ةنقتم  ةيزيكنإلا  هتغل 
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يرصبب لوجأ  نأ  يفكي  ناك  .تايرفحلا  طسو  هّزنتي  يذلا 
نكمي هيلإ ال  راشملا  هلبألا  نأ  يل  نيبتي  يكل  ًاعرسم  قفألا 

.يريغ ًادحأ  نوكي  نأ 
نآلا نم  ينلعج  ءاقلل  لضفأ  ةمدقم  رّوصت  بعصلا  نم 
سيل ناكم  يأ  طسو  يبغ  ةلماعم  ءرملا  لماعي  نأ  .ًامومحم 

نم تعلط  سوؤر  ةرشع  يلاوح  .ناك  يأ  لوانتم  يف 
نم زربت  سمنلا  تاناويح  نم  ةليبق  رارغ  ىلع  بوقثلا ،

ينرمأ ةثجلا  مخض  لجر  .رطخلا  نع  نالعإلا  دنع  اهروحج 
.ًاروف لحرأ  نأ  ةيناملألاب  ةرملا  هذه 

ةليلق تادرفم  نكل  ةيناملألا ، نقتأ  ال  انأ  ةقيقحلا ، يف 
لك طسو  زرب ، ةأجف  مث  .حزمي  هنأ ال  مهفأ  نأل  ةيفاك  تناك 

اهرودب تبصتنا  يتلا  اريك  ةرظن  يل ، ةمهتملا  تارظنلا  هذه 
...اهيمدق ىلع 

! أبنت دق  رتلاو  ناك  امك  ثدح  ءيش  ال  ... 
؟ نايردأ ةلوهذم : تفته 

ينتلأس امل  .ةديدشلا  ةدحولا  تاظحل  نم  ةيناث  ةظحل 
اهتأجافم تطخت  دقو  انه ـ  ًالعف  لمعأ  نأ  نكمي  امع  اريك 

طسو اهتباجإ  ةركف  نإف  ةيناث ـ  يتيؤرل  ةلمتحملا  ةعتملا 
يف ُتقرغ  نأ  اهريثأت  نم  ناك  ريغصلا ، يداعملا  ملاعلا  اذه 
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عابطنا ينرواس  دقو  ًادمجتم ، كانه  تيقبف  .قيمع  تمص 
يتلا ةظحللا  نودصرتي  اهوبصان  ناك  ماغلأ  لقح  ُتلخد  يننأ 

.ًاروثنم ءابه  بهذأ  نأ  نم  مهنكمت 
! كرحتت صخألاب ال  يتاقالمل : ةمداق  يهو  اريك  ينترمأ 

.تايرفحلا ةقطنم  جرخم  ىتح  ينتداقو  ينم  تند  مث 
ناكم يأ  يف  طبهت  كوتل ! هب  تمق  ام  كردت  تنأ ال   ـ
ًاماظع كيلجرب  سودت  نأ  كرودقمب  ناك  نيمخضلا ، كيلعنب 

.نمثب ردقت  ةيمهأ ال  تاذ  ىتومل 
ًائيش لعفأ  مل  ينإ  يل  يلوق  ًائزهتسم : اهيلإ  تلُّسوت   ـ

.ليبقلا اذه  نم 
هسفن ءيشلا  هنإ  لعفت ، نأ  كرودقمب  ناك  نكلو  الك ،  ـ

لكب ثبعاو  كدصرم  يف  ةعرسب  لزنأ  ينارت  له  .ًابيرقت 
؟ كداصرم رارزا 

.ةبضاغ تنك  كنأ  ًامامت  تمهف  يننأ  دقتعأ   ـ
اذه سيل  لوؤسم ، ريغ  تنأ  امنإ  ةبضاغ ، ُتسل   ـ

.هتاذ ءيشلا 
...اريك ريخلا ، حابص   ـ
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دشأو ًاراكتبا  رثكأ  ةرابع  دجأ  نأ  يتعاطتساب  ناك  ًاعبط ،
ةرابعلا تناك  اهنكل  اريك .» ريخلا  حابص   » نم ةمءالم 

.يلابب تّنع  يتلا  ةديحولا 
تنكو .يسأر  ةمق  ىلإ  يمدق  صمخأ  نم  يلإ  ْترظن   ـ

.لقألا ىلع  ةليلق  ةرتفل  اهيف ، أدهتس  يتلا  ةظحللا  بقّرتأ  انأ 
؟ نايردأ انه ، لعفت  اذام   ـ

ول ًاضيأ ؛ لوطأ  ةلحرب  تمق  دقو  ةليوط ، ةياكحل  اهنإ   ـ
هحرش نم  ُتنكمتل  يل  هنيسركت  تقولا  نم  ليلق  ِكيدل  ناك 

.كل
، ظحالت نأ  كنكمي  امك  ينإف ، نآلا ، سيل  نكلو  معن ،  ـ

.لمعلا موي  زع  يف 
ىتحو ايبويثأ ، يف  كفتاه  مقر  يتزوح  يف  نكي  مل   ـ
رهنلا ىلإ  طوبهلا  دواعأس  .ًادعوم  ذخآل  كتريتركس  مقر 

ناك نإ  .زوم  ةرجشو  دنهلا  زوج  ةرجش  نيب  ةحارتسالاو 
.يب يّرم  .غارف  ةظحل  كيدل 

يبقع ىلع  ُترد  مالكلل ، ةصرفلا  اهل  كرتأ  نأ  نودو 
كلذ عم  يل  تناك  .هنم  تيتأ  يذلا  هاجتالا  يف  ةيناث  تقلطناو 

! يسفن ةزع 
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دنهلا زوج  راجشأل  دوجو  ال  يرهظ : ءارو  نم  تعمس 
! ريبكلا لهاجلا  اهيأ  انه ، زوم  راجشأل  الو 

.يوحن مدقتت  اريك  تدهاشف  يئارو ، ُتفتلا 
انأ لابقتسا ، ةردابك  ًاعّورم  نكي  مل  هنأ  فرتعأ   ـ

.ينرذعأ ةفسأتم ،
عّتمتأ ُتنك  ءادغلل ؟ ةطبترم  ريغ  ِتنأ  له  اهتلأسف :

ىلع اذه ، .ةيبغ  ةلئسأ  حرطل  راهنلا  اذه  ةصاخ  ةبهومب 
ينترجو يعارذ  نم  ينتدشف  .كحضلا  ىلع  اهلمح  ام  لقألا ،

ةجالث ْتحتفو  اهتميخ ، لوخد  ىلإ  ينتعد  مث  .ميخملا  وحن 
.امهادحإ يلإ  تّدمو  ةعج  يتجاجز  اهنم  تجرخأ 

سمخ لالخ  نخستس  ًادج ، ةدراب  دعب  تسيل  ْبرشإ ،  ـ
؟ ليوط تقول  انه  تنأ  له  .قئاقد 

ةبارغلا نم  ناك  اهتميخ ، تحت  نيديحو  انه  دجاوتلا  نإ 
ةميخلا انرداغ  ذئدنع  .مئالم  ريغ  انل  ودبي  داك  ثيحب  ناكمب 

هزنتأ انأو  لضفأ ، ةروصب  ُتكردأو  .رهنلا  ةاذاحمب  ىشمتنل 
ًاناكم رجهت  نأ  اريك  ىلع  ًابعص  ناك  مك  ةفضلا ، هذه  ىلع 

.ًالثامم
تناك .نايردأ  انه ، ىتح  كمودقل  ًادج  ةرثأتمل  ينإ   ـ

...نكلو ةعئار  ةعئار ، ةظحل  ندنل  يف  هذه  عوبسألا  ةياهن 
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يف ةصاخ  ةبغرلا  يدل  نكت  مل  ذإ  اهعطاقأ ، نأ  دب  ناك ال 
ندنل نم  يرفس  لبق  هتليخت  تنك  دقف  يل ، هلوقتس  ام  عامس 

، يعولا نم  ديزمب  ًاريخأ ، كلذ ، مت  ام  امبر  .ليوط  تقوب 
.كانه نكت  مل  ةلأسملا  نكل 

، يتين مهف  تءاسأ  اهنأ  ىتح  ةفئاف  ةعرسب  اهُتبجأ  اذامل 
، انه ىتح  تئج  دقل  ًامامت ؟ كلذ  سكع  عقاولا  ناك  امنيب 

.اهتوص عامسو  اهتيؤر ، ةدواعم  ىلع  ةبغرلا  ينودحت 
، اهتسمالمو ةوادعلاب ، تمستا  ولو  اهترظن ، ىلإ  فرعتلاو 

معط قوذتبو  يردص ، ىلإ  اهمضب  حاحلم  ملح  ينرواسي 
ةهالب .كلذ  نم  ءيشب  اهل  ُتحب  ام  ينكل  ًاضيأ ، اهتَرَشب 

ةقيقحلا .اهلحم  ريغ  يف  سفن  ةزع  وأ  انأ  يلبق  نم  ةديدج 
ال ينكل  ةيناث ، ةرم  يلابقتسا ، ضفرت  نأ  درأ  مل  ينأ  يه 

.ةثلاث لوقأ 
انه ال يروضح  حرشلا : ًاددجم  لهتسا  يك  ًالئاق  ُتفدرأ 
يف كملكأ  نأ  بجي  .اريك  يسنمور ، عباط  يأب  مستي 

.ام عوضوم 
ناكم نم  تيتأ  كنأ  ىتح  ةياغلل  يدج  رمأ  هنأ  ودبي   ـ

.دعبلا اذه  لك  ديعب 
قمع مييقت  رصتقي  هبناجب ، يذلا ، زغللا  عون  اذ  وه  اه 
قئاقد عضب  لبق  .ةطيسب  ةيضاير  ةلداعم  ىلع  ييأرب  نوكلا 
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نم ةلحرلا  هذهب  يمايق  ةركف  ضراعت  اهنأ  اريك  تدب  ًابيرقت ،
تدب سكعلا ، اهل  ّتبثأ  دقو  نآلاو ، ةيناث ، اهئاقل  لجأ 

.ًادج ةءاتسم 
دب ال  كمالك ، زجوأ  اهرصخ : ىلع  ناتتبثم  اهاديو  تلاق 

.يقيرفب قاحتلالا  نم 
تسل .ءاسملا  اذه  راظتنا  نكمي  نيلضفت ، تنك  اذإ   ـ

عيطتسأ ال  لاوحألا ، لك  يف  ييأر ؛ ضرف  ىلع  ًاصيرح 
يف نيتلحر  ىوس  كلانه  سيل  ذإ  راهنلا ، اذه  ًاددجم  رفسلا 
علقت ةمداقلا ال  ةلحرلاو  ابابا  سيدأب  ندنل  ناطبرت  عوبسألا 

.مايأ ةثالث  دعب  الإ  اهترئاط 
عيمج لبقتسي  ناكملا  اذه  تئش ، ام  ءاقبلا  كنكمي   ـ
بهذت الأ  ًاريثك  دوأ  يتلا  تايرفحلا  ةعقب  ءانثتساب  سانلا ،

.كداشرإب دحأ  ىنعُي  نأ  ريغ  نم  اهيف  هزنتلل 
يف يقتلن  فوس  .اهراهن  يهنت  اهتكرتو  كلذب  اهُتدعو 

فارطأ بذاجتنل  اهلوطب  ةرهسلا  انل  عسّتتو  تاعاس  نوضغ 
.ثيدحلا

الو يتميخ ، يف  ْسلجإ  قيرطلا : دعصت  يهو  تلاق   ـ
تيضق ول  .ةرشع  ةسماخلا  نس  يف  دعن  مل  .اذكه  يلإ  رظنت 
عينصلا نسحأ  دق  .بكانعلا  كتسرتفال  ءارعلا  يف  ليللا 
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ةضع نم  ًالوه  دشأ  مهريخش  نكل  نابشلا ، عم  مانت  كلعجب 
.ًاضيأ بكانعلا  كلت 

ءاملع ةوادع  تناك  .قيرفلا  ةبحصب  ءاشعلا  انلوانت 
يذلا ليفلا  كلذ  دعأ  مل  نأ  ذنم  تلاز  دق  يهاجت  راثآلا 
يريثك ىرحألاب  اوناكو  مهتايرفح ؛ طسو  ةءاربب  لّوجتي 

اوري نأ  يداقتعا ، يف  .نيطبتغم  ءاشعلا  ءانثأ  يب  بيحرتلا 
ةديدج رابخأب  كلذ ، ىلع  ةوالع  مهفحتي ، ناك  ًاديدج ، ًاهجو 

يف اهتدجو  ةديرجب  يتبيقح  يف  تظفتحا  تنكو  .ابوروأ  نع 
نمو اهيلع  عيمجلا  محازت  .ًايوق  ًاعقو  ْتثدحأف  ةرئاطلا ،

نم .نيرخآلل  اهتءارقب  موقي  نأ  هيلع  بجوت  اهيلع  ىلوتسا 
ةديرجلا يف  ةيداعلا  رابخألا  هذه  نأ  مك  باعيتسا  بعصلا 
نوديعب مه  نيذلا  كئلوأ  رظن  يف  ةريبك  ةيمهأ  ةأجف  يدترت 

.مهرايد نع 
ينبذجتل رانلا  لوح  اهقيرف  قّلحت  ةصرف  اريك  تمنتغا 

.دارفنا ىلع 
ةءارق يف  نيقرغتسم  مهقمرت  يهو  موللاب  يلع  تلاهنإ 
مايألا .ًادغ  قاهرإلاب  نورعشيس  تنأ  كببسب  ةديرجلا :
شيعن نحن  .نابسحلا  يف  ذخؤت  لمع  ةقيقد  لكو  ةكهنم ،

مانيس قيرفلا  ناك  يداعلا  نمزلا  يف  سمشلا ، عاقيإ  ىلع 
.نآلا
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.ًايداع ءاسم  سيل  ءاسملا  اذه  نأ  ًاذإ  رّوصتأ   ـ
هاجتا يف  انم  لك  رظنف  ةريصق ، تمص  ةهرب  كلذ  ْتلت 

.رخآلا
ًايعيبط ناك  ءيش  النأ  كل  حوبأ  نأ  يغبني  ًالئاق : ُتعبات 

ثادحألا هذه  عباتتو  .عيباسأ  ةعضب  ذنم  يلإ  ةبسنلاب  ًاقح 
.انه يروضحب  ةلصلا  ميدع  سيل  ةيعيبطلا  ريغ 

.اهل اهتددمو  يبيج  نم  ةدالقلا  ُتجرخأ 
هدرأ مويلا  تئج  يريرس ، ةدضنم  قوف  اذه  ِتيسن  دقل 

.كيلإ
، ًاليوط هتلمأتو  اهدي  ةحار  يف  اهدقع  اريك  تلوانت 

.ةليمج ةماستبا  اهايحم  ىلع  تحالو 
.ةيناث دعي  مل  هنإ  يل : تلاق 

؟ وه نم   ـ
.يلإ هادهأ  يذلا  كاذ   ـ

؟ ةجردلا هذه  ىلإ  هيلإ  ةقاتشم  تنأأ   ـ
ينأب ساسحإلاو  هيف  ريكفتلا  ريغ  نم  موي  يضمي  ال   ـ

.هترجه يننأل  هقح  يف  ةبنذم 
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ًادر دجأل  دهجلا  نم  ريثكلا  ينمزلو  اذه  عقوتأ  نكأ  مل 
.يكابترا نع  مني  ًاعيرس ال 

ةليسو يمدعت  نلف  دحلا ، اذه  ىلإ  هنيبحت  ِتنك  نإ   ـ
.تلعف دق  ِتنك  امهم  كل ، رفغيس  هنإ  هب ؛ هغالبإل 

، اريك بلق  لامتسا  يذلا  كاذ  نع  ديزملا  فرعأ  الأ  ترثآ 
ًانزح ال اهينيع  يف  تأرق  ينكل  امهنيب ؛ حلصأ  نأ  أشأ  مل  امك 

.هل ليثم 
.هيلسارت نأ  كيلع  نيعتي  دق   ـ

ُتحجن ماوعأ ، ةثالث  يف  اهيفتك : زهت  يهو  اريك  تباجأ 
هنكل ةيزيلكنإلا ، ئدابم  ضعبو  ةيسنرف  ةغلب  مالكلا  هنّقلا  نأ 

.هدجأ نيأ  فرعأ  مث ال  .ةءارقلا  لهجي  كفنا  ام 
؟ ةءارقلا فرعي  الأ   ـ

اذه طبضلاب  يلإ  لمحتل  انه  ىتح  ًاقح  تئج  له   ـ
؟ دقعلا

؟ يلزنم يف  ًاقح  هتيسن  له  ِتنأو ،  ـ
؟ نايردأ كلذ ، نم  ررضلا  امو   ـ

ىلع ِتنك  ول  .اريك  دئالقلا ، نم  عون  يأ  تسيل  اهنإ   ـ
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.لقألا ىلع  ةبيرغ  ةزيمب  ىلحتت  اهنإ  كلذ ؟ نيفرعت  لقألا 
امم مهأ  نسح  ءيش  كعم ، همساقتأ  نأ  ديرأ  ُتنك  ام  ءيش 

.هروصت نيعيطتست 
؟ دحلا اذه  ىلإأ   ـ

هعاب نم  اهيلع ؟ لوصحلا  كقيدص  عاطتسا  نيأ   ـ
؟ اهايإ

لصحي مل  هنإ  نايردأ ؟ شيعت ، ملاع  يأ  يف  كنكل   ـ
نم رثكأ  دعب  ىلع  دماه ، ناكرب  ةهوف  يف  اهدجو  لب  اهيلع 

، ةجردلا هذه  ىلإ  ًامومحم  ودبت  اذامل  .انه  نم  رتموليك  ةئام 
؟ ىربك ةيمهأ  نم  رمألا  يف  اذام 

ردصم نم  كتدالق  نيبرقت  امدنع  ثدحي  ام  نيفرعتأ   ـ
؟ يوق رون 

امدنع نايردأ ، عمسإ  ًانسح ، .فرعأ  ينأ  دقتعأ  لجأ ،  ـ
فرعأ نأ  لوضفلا  ضحم  عفادب  ُتدرأ  سيراب  ىلإ  تدع 

دّدحن نأ  قيدص  ةدعاسمب  ُتلواح  .دقعلا  اذه  نع  ًاليلق  رثكأ 
ءانثأو ءاسم ، تاذ  مث  .ىودج  نود  نكلو  ًاخيرات ، هل 

نم ًاسادكأ  ُتيأرف  ءوضلا  هقرتخا  ًادج ، ةبيهر  ةفصاع 
، لابقتسالا ةفرغ  رادج  ىلع  رهظت  ةرينملا  ةريغصلا  طاقنلا 

ًاعون ُتدجو  ةذفانلا ، نم  ترظن  نيح  ليلق ، دعبو  .ُتنك  ثيح 
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يف هارأ  ُتنك  امو  رادجلا  ىلع  ىءارت  ام  نيب  هبشلا  نم 
تقولا ضعبل  انم  لك  برد  عطاقتي  نأ  ردقلا  ءاشو  ءامسلا ،

يف كلزنم  ترداغ  امدنع  حابصلا ، كلذ  يف  .دعب  ام  يف 
دجأ مل  ينكل  ةلاسر ، كل  كرتأ  نأ  يف  ةبغرلاب  ترعش  ندنل ،
يف ةلئاق  دقعلا  اذه  كل  ُتكرت  كاذ  ذإ  .ةبسانملا  تاملكلا 
اذه يف  هفاشتكا  نكمي  ءيش  ةمث  ناك  نئل  يسفن ،

يصاصتخاب سيلو  تنأ  كصاصتخاب  طونم  وهف  صوصخلا ،
انأف كسامح ، ريثي  وأ  كلاب  لغشي  هتيأر  ام  ناك  نإ  .انأ 
ينإ .ديرت  ام  اهب  ْلعفإ  ةدالقلا ، هذه  كل  كرتأ  .كلذل  ةطبتغم 
اذه ةدايقو  ةزئاجلاب  زوفلا  نإ  ذإ  انه ، لمعلا  يف  ةقراغ 
كلذ لك  اهايإ ، ينتلوأ  يتلا  ةقثلا  قاقحتساو  قيرفلا 

؟ ينمهفت له  ثلاث ، ظح  يل  رفاوتي  نلو  ةمخض ، ةيلوؤسم 
، كتصق ينرطاشتل  انه  ىتح  يتأت  نأ  كنم  قالخأ  مركل  هنإ 

.هتياهن ىلإ  قيقحتلا  لصاوت  نأ  تنأ  كتيلوؤسم  نم  نكلو 
يف يلقع  نوكي  نأل  تقولا  يل  عسّتي  الو  ضرألا  رفحأ  انأ 

.موجنلا
تحت سولجلل  ُتدصق  ةريبك ، بونرخ  ةرجش  انمامأ  تناك 
اذامل اهتلأسف : .يراوج  ىلإ  ءيجملل  اريك  توعدو  اهناصغأ 

؟ انه ِتنأ 
؟ حزمت تنأ  له   ـ
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.ةحرف ينتقمر  اهبجأ  مل  املو 
نأ امبو  لحولا ، يف  ضوخأ  نأ  يف  ًابح  ميهأ  تلاق ،

! كلذب ذّذلتأ  انه ، ريثك  لحولا 
نأ ديرأ  امنإو  نيلعفت ، اذام  ِكلأسأ  انأف ال  يمكهتت ، ال   ـ
يف يرحلاب  سيلو  ايبويثأ ، يف  انه  ِتنأ  اذامل  يل  يحرشت 

.رخآ ناكم 
.ةليوط ّدج  ةصق  ًاضيأ  هذه   ـ

.هلوطب ليللا  يمامأ   ـ
ةعطق نع  شتفتل  تضهن  مث  .تقولا  ضعب  اريك  تددرت 

.يبناجب سلجت  تداعو  بطح 
اذه اننامز  لبق  لمرلا : ىلع  ةريبك  ةرئاد  ةمسار  يل  تلاق 

.ةدحتم اهلك  تاراقلا  تناك  ًادج ، ليوط  تقوب 
.ىلوألا نمض  ىرخأ  ةرئاد  تمسرو 

، ةديحوو ةلئاه  ةراق  نم  ًاعون  لكشي  اهعومجم  ناك   ـ
«. هجناب ةراق  ربوسلا  « ـ فرعتو ب تاطيحملا  اهب  قدْحُت 

ضرألا حئافص  تأدبو  ةبيهر ، تازازتها  بكوكلا  زتها  دقل 
نيرطش ةراق » ربوسلا   » ترطشناو .كرحتت  ةيئانبلا 
تلصفنا مث  .بونجلا  يف  اناودنوكو  لامشلا  يف  ايسآرول  »
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نم ةبرقم  ىلعو  .ةريزج  ًابيرقت  اهلماكب  تحبصأو  ايقيرفإ 
طغض ريثأتب  لابجلا  نم  زجاح  عفترا  نآلا ، ميقت  ثيح  كلانه 
يف ريثأتلا  ةميدع  ةديدجلا  ممقلا  هذه  نكت  مل  .مواقي  ال 
أدب رطملا ، مادعنابو  مويغلا ، زجتحت  اهممق  تناك  .خانملا 

«. قرشلا يضارأ  رحصت 
ىأنم يف  راجشألا ، ىلع  شيعت  تناك  يتلا  دورقلا  تأر  »

.رارمتساب صلقتت  اهنكاسم  تأر  ةسرتفملا ، شوحولا  نع 
عونلا ضرعتو  صقانتي  ءاذغلا  ذخأو  لقأ ، رامث  لقأ ، راجشأ 

«. هانعم لماك  خيراتلا  ذخأي  انه  ًاديج ، عمسإ  .ءانفلا  رطخل 
مويلا دعب  هيف  تبني  ٍداو ال  لباقم  يف  ًاليلق ، برغلا  ىلإو  »

نمو .ءاقبلا  يف  رمتست  ةباغلا  تناك  ةيلاع ، باشعأ  ىوس 
ناكمإب ناك  ةيقاب ، تلاز  ام  يتلا  راجشألا  ضعب  يلاعأ 

اهيف رزغي  يتلا  يضارألا  كلت  دهاشت  نأ  دورقلا 
ةئيبلا عم  فيكتلا  ىلع  موقي  روطتلا  نوناق  نإ  ىرتأ.ءاذغلا ،

امم ىوقأ  يه  ءاقبلا  ةزيرغو  ءاقبلا ، نامض  لجأ  نم 
، فوخلا ىلع  اهبلغت  دعب  دورقلا ، تكرت  ذئدنع  .اهادع 
نل ةنج  لهسلا ، نم  رخآلا  بناجلا  يف  .ةقروملا  ناصغألا 

«. ءيش دورقلا  اهيف  صقني 
لاقتنالا مت  امدنع  نكلو  .قيرطلا  يف  اندورق  ًاذإ  يه  اه  »
ةعاطتسا يف  دعي  مل  عبرأ ، مئاوق  ىلع  ةيلاعلا  باشعألا  ربع 
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يرجي يذلا  هاجتالا  ال  .ريثكلا  ءيشلا  ىري  نأ  ناويحلا 
لعفت كاسع  امف  .كدّصرتت  يتلا  رطاخملا  الو  هوحن  ريسلا 

.»؟ اهناكم تنك  ول 
.فرعأ ال  اهتوصب : ًاروحسم  تلق 

كيتمئاق ىلع  ىرحألاب  بصتنت  اهرارغ ، ىلع  كلعل ،  ـ
ةلصاومل عبرألا  كمئاوق  ىلع  طقستو  ًاديعب  ىرتل  نيتيفلخلا 

ةعباتم لبق  كتهجو  نم  دكأتتل  ةديدج  ةرم  بصتنتسو  رفسلا ؛
قيضتو ةلمم ، ةبرجتلا  دجت  نأ  ىلإ  ارج  ّملهو  كقيرط ،

ريغ ىلع  مدقتت  تنأو  اذكهو  لوزنلاو ، ضوهنلاب  ًاعرذ 
اهتدّدح يتلا  ةهجولا  نع  عاطقنا  الب  فرحنت  َتنك  ىده ،

اذه نم  جرختو  ًاميقتسم  ًاطخ  مسرت  نأ  دب  ناك ال  .كسفنل 
دعب ةليل  ةبراضلا ، شوحولا  مجهي  ثيح  يداعملا ، لهسلا 

اهرامث غلبتو  ًاعيرس  ةباغلا  غلبتل  كلاثمأ ، ىلع  ةليل ،
يشمت نأ  موي ، تاذ  َتلواح ، تنك  كلعل  اهدنع  .ةيهشلا 

تنك نيتيفلخلا ، كيتمئاق  ىلع  كباصتنا  بقع  ربكأ ، ةعرسب 
.ًافقاو ىقبت  نأ  تلواح 

ّنأل ال ةملؤمو ، ةقبل  ريغ  كتيشم  تناك  لاحلا ، ةعيبطب  »
كنكل ةيعضولا ، هذه  يف  ةفيتكم  كتالضع  الو  يمظعلا  كلكيه 
غولب ىلع  كتردقب  نهر  كءاقب  نأ  ًاكردم  مواقتس  تنك 

قيرطلا يف  تضق  يتلا  دورقلا  ددع  نإ  .ةدوشنملا  كتهجو 
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كتعنقأ دق  نوكت  دق  شوحولا  اهتلتق  وأ  قاهرإلا  ءارج 
.ًامئاد عرسأ  ةريتوبو  ًامدق  يضملا  يف  عارسإلا  ةرورضب 

هلك عونلا  نكمتي  ىتح  امهفده  ناجوز  غلبي  نأ  يفكي  ناك 
طسو كنم ، ملع  ريغ  ىلعو  نآلا ، دعب  دعت  مل  .ةاجنلا  نم 

نم زفقي  ةحرابلا ، ىتح  ناك ، يذلا  درقلا  كلذ  لهسلا ، اذه 
تاقيوأ يف  عبرألا  همئاوق  ىلع  ودعيو  نصغ ، ىلإ  نصغ 

ذنم َتنك  كنم ، ملع  ريغ  ىلع  ضرألا ؛ ىلع  ريصقلا  هبره 
.يشمت تنك  كنأل  نايردأ ، اي  ًاريغص ، ًالجر  نيحلا  كلذ 

، رخآ ًاعون  عرتختل  كعونب  ةصاخلا  تافصلا  تضفرو 
يف عقوتملا  ريغ  يدحتلا  تبسك  يتلا  دورقلا  هذه  .ًايرشب 
تناك لهسلا ، نم  رخآلا  بلقملا  يف  ةبصخلا  يضارألا  بسك 
ريثي لازي  ال  كل  هيورأس  ام  ناك  اذإ  ام  ّمهي  ال  .انفالسأ 
املق رامضملا  اذه  يف  ةقيقحلا  ملعلا ، لاجر  ضعب  بضغ 

«. نايعلل ةحضاو  رهظت  امدنع  سانلا  ةملك  اهيلع  عمجت 
، يسول اياقب  نوزراب  ءالمز  فشتكا  ًاماع ، نيرشع  لبق  »

رمع ناك  .ةيئامنيس  ةمجن  نم  رهشأ  يمظعلا  اهلكيه  تابف 
اهرابتعا ىلع  هرسأب  ملاعلا  قفتاو  ةنس ، نييالم  ةثالث  يسول 

، دوقع ةعضبب  كلذ  دعب  هنأل  ًائطخم ، ناك  هنكل  ةيرشبلا ، ةدج 
ـ لا بـ تفرع  ةيرشب  اياقب  نورخآ  نوثحاب  فشتكا 
، ةنس نييالم  ةسمخ  رمعلا  نم  هلو  ((، Andipithecus Kadabba

تبثت يمظعلا  هلكيهو  هضوح  ةينب  امك  هتاطابر  زرغ  ناكو 
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نم يسول  تدرج  اذكهو ، نيمدق  وذ  رخآلا  وه  هنأ  انل 
«. اهعضو

يمتني تيمل  ةرجحتم  ًاماظع  رخآ  قيرف  فشتكا  ًارخؤم 
لـ مدقأ  ماظع  يهو  .نيمدقلا  يوذ  نم  ةثلاث  ةرسأ  ىلإ 
اذه .تضم  ةنس  نييالم  ةتسل  اوشاع  نييبوروأ » »
ىلع انك  يتلا  تامولعملا  لك  بقع  ىلع  ًاسأر  بلق  فاشتكالا 

نوشمي نويبوروألا  نكي  مل  ذإ  .نيحلا  كلذ  ذنم  اهب  ملع 
ينيجلا روطتلا  نإ  .انب  ةلص  برقأ  كلذك  اوناك  لب  بسحو ،

نيذلا عيمج  داعأ  ام  اذهو  .ءارولا  ىلإ  دادترالا  فرعي  ال 
أجراو نيديعب ، مع  ءانبأ  ةبترم  ىلإ  ةيرشبلل  ًادادجأ  اوربتعا 
ةيرذو دورقلا  ةيرذ  نيب  لاصفنالا  ثودحل  ةضرتفملا  ةظحللا 
يعدي نأ  ًاضيأ  هناكمإب  لازي  انم ال  نم  نكلو  .رشبلا  هابشأ 
نورخآ ةمث  ناك  نييبوروألا ، لبق  هنأ  ةديكأ  ةروصب 

انأ امنيب  برغلا  يف  باوجلا  نع  نوثحبي  يئالمز  مهومدقت ؟
هذه لفسأ  دنع  يداولا ، اذه  يف  .قرشلا  ىلإ  تهجوت 

ناسنإلل لوألا  دجلا  نأ  ياوق  لكب  دقتعأ  ينأل  كلذو  لابجلا ،
يف هاياقب  نأو  ةنس  نييالم  ةينامثلا  وأ  ةعبسلا  هرمع  زواجت 

؟ ايبويثأ يف  انأ  اذامل  نآلا  فرعتأ  .انمادقأ  تحت  ام  ناكم 
يذلا رمعلا  ام  ًاطارفا ، رثكألا  كتاريدقت  بسح  اريك ،  ـ

؟ اندادجأ نيب  دج  لوأل  هنيئترت 
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رثكألا يتاليخت  يف  ىتح  ةيرحس  ةلآ  كلمأ  ُتسل   ـ
نع ةباجإلا  نم  نكمتأس  ًافاشتكا  ققحأ  امدنع  طقف  .ةبارغ 

ضرألا هجو  ىلع  سانلا  لك  نأ  وه  هفرعأ  ام  .كلاؤس 
اننإف انترشب ، نول  نكي  ًايأ  .اهتاذ  نيجلا )  ) ةثروملا نولمحي 

.تاذلاب دحاو  نئاك  نم  ًاعيمج  ردحنن 
تزّهج .ةلتلا  نم  اندرط  ىلع  تلمع  دق  ةدوربلا  تناك   ـ
تأفطأ مث  ءاطغ  ينتطعأو  اهتميخ ، تحت  ًاريرس  اريك  يل 
ةركفلا هذه  دقفأ  نأ  تلواح  ًاثبع  .انرينت  تناك  يتلا  ةعمشلا 

مل ول  ىتح  يندعسي ، ناك  اهراوجب  يدوجو  يتاقاط ، لكب 
، سماد مالظ  يف  نيقراغ  انك  .هسفن  ريرسلا  مساقتن  نكن 

.بّلقتت اهتعمسو 
؟ ًاقح بكانع  ناكملا  اذه  يف  انه  له  اهتلأسف :

.نايردأ ةديعس ، ةليل  .دعب  مويلا  ىتح  اهرأ  مل  يل : تلاق 
.انه كدوجول  ةرورسم  انأ 
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امور

موقي ىهقم  يف  برشلا  ةلواط  ىلإ  ًاسلاج  يروفيإ  ناك 
هولعت يتلا  رادجلا  ةعاس  ىلإ  رظن  .ونيشتيمويف  راطم  طسو 

هرييروك « ـ لا ةديرج  يف  ًاددجم  قرغتساو  ًامامت 
«. اريساللد

.رهظ الب  دعقم  ىلع  لجر  هبناجب  سلج 
يه امم  أوسأ  تلاز  ام  ريسلا  ةكرح  يروفيإ ، فسآ ،  ـ

؟ هب كمدخأ  نأ  يننكمي  يذلا  ام  .ةداع 
نأ ىوس  وزنرول ، يزيزع  ًابيرقت ، ءيش  ال   ـ

.كتزوح يف  يتلا  تامولعملا  ينرطاشت 
دق تامولعم  كلمأ  ينأ  ضرتفت  كلعجي  يذلا  ام   ـ

؟ كينعت
.قرطلا نم  نكمي  ام  فطلأب  ةبعللا  هذه  بعلنل  ًانسح ،  ـ

ىلع ةيلخلا ، نإ  .هفرعأ  ام  لك  كل  لوقأو  ًالوأ  ًاذإ  أدبأس 
هيلإ َتقدح  يذلا  كاذ  نإو  ًاددجم ، اهليكشت  مت  لاثملا ، ليبس 
راثآلا ةملاعب  قحتلا  هنأو  ايبويثأ ، يف  نهارلا  تقولا  يف  وه 

ةيداصتقا حلاصم  كلانه  نيصلل  نأ  ًاضيأ  فرعأو  ةباشلا ؛
عنطصا ُتلز  امو  مّيق ، معدب  اهيف  ْتظفتحا  دقو  ةددعتم ،
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ةرورض نع  اولءاستي  نأ  نيرخآلا  ىلع  نأ  فرعأل  ركملا 
نأ ًالعف  عيطتسأ  اذام  َرنل  .مهتلواط  ىلإ  نيينيصلا  ةوعد 

ضعبب اهرودب  تظفتحا  ايلاطيإ  نإ  ىرخأ ؟ رومأ  نم  كملعأ 
يذلا هتاذ  لجرلا  تنك  اذإ  كنأو ، ايبويثأ ؟ عم  تاقالعلا 

، ثحبأ ينإ  كئالمع ؟ نم  ديدعلا  وأ  ًادحاو  تزفح  هتفرع ،
.كل اهيورأ  ةريغص  ىرخأ  رومأ  ديكأتلاب  يدل  رظتنأ ، ثحبأ ،
عضو ىلع  ءاقبإلا  دصقب  كعيراشم ، ًادحأ  غلبت  مل  لجأ ، هآ 

.دّدحملا تقولا  يف  تايلمعلا  ةبقارم  يّلوتل  امبرو  ديلا 
ةريثم تاماهتا  كعم  لمحتل  انه  ىلإ  ِتأت  مل  كنإ   ـ

.بولطملاب يفي  ناك  ًايفتاه  ًاثيدح  نأ  روصتأ  كحضلل ،
، كتنهم يف  ىربكلا  ةوقلا  يه  ام  وزنرول ، ملعت ، له   ـ

؟ هذه انمايأ  يف 
.اهايإ ينملعتس  كنأ  نم  نيقي  ىلع  انأ   ـ

، بوساحل الو  فتاهل ، .ايجولونكت ال  ةيأل  عضخت  الأ   ـ
ةلأسم ةيسوساجلا  تناك  فيك  رّكذت  .ةيفرصم  ةقاطبل  الو 

مل دعب ، دوجو  ةهفاتلا  تاراذقلا  هذهل  نكي  مل  امدنع  ةدقعم 
لعشي هلبأ  لوأف  .ةذل  يأ  نفلا  اذه  ةسرامم  يف  مويلا  دعي 

نم ةيراطب  لضفب  هعقوم  نييعتب  رشابي  لومحملا ، هفتاه 
ضّوعي ءيش  .ًابيرقت ال  قئاقد  عضب  لالخ  ةيعانصلا  رامقألا 

ةلفغ يف  ميدق  قيدص  عم  ةوهق  ناجنف  فاشترا  نع  ًادبأ 
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.راطم يف  ىهقم 
.هديرت ام  ُدعب  يل  لقت  مل   ـ

ُتنك ليوط  نمز  ىضم  .هاسنأ  تدك  قح ، ىلع  تنأ   ـ
دشانأ نل  ينأ  ريغ  كلذك ؟ سيلأ  تامدخلا ، ضعب  كل  تيّدأ 

، موي تاذ  ققحتي  نل  كلذ  نإ  لوقأ  الو  ليمجلاب ، كفارتعا 
ةقرولا هذه  لثم  نع  يّلخت  رّربي  ال  مويلا  هانمتأ  ام  نكل 

هبلطأ ام  لك  الك ، .ًادج  ًايلاغ  هنمث  نوكيس  كلذ  نإ  ةحبارلا ،
يل حيتت  يتلا  لئاسولا  يل  ئيهت  نأ  وه  عقاولا  يف  كنم 

، كسئاسد نع  ًائيش  لوقأ  نل  .نيرخآلا  ىلع  ًاليلق  مدقتلا 
ىلع نوكأس  .وموأ  يداو  يف  يرجي  امب  ينربخأ  لباقملابو 
اندنع ماميلا  خارفأ  قّلحيس  امدنع  ةماهشلا ، نم  ريبك  ردق 

.رابخألاب كيفاوأ  نأ  يلع  نيعتيس  ذئدنع  ىرخأ ، عاقب  هاجتاب 
جنرطشلا ةعقر  ىلع  نيعلا  هارت  هوتعم ال  دوجو  نأ  فرتعإ 

.هركسعم يف  هكلتمي  نمل  ظحلا  يعاود  مهأ  نم  وه 
ىلع ًاداتعم  تسلو  يروفيإ ، ركوبلا ، الإ  بعلأ  انأ ال   ـ

امهنأب نظلا  ىلع  كلمحي  يذلا  ام  .جنرطشلا  نيناوق 
؟ ايبويثأ نارداغيس 

رومألا هذه  ىلإ  دمعت  ال  وزنرول ، كلضف ، نم  هأ ،  ـ
انملاع نأ  دقتعت  َتنك  ول  .ًايبغ  ينبسحت  الو  اننيب ، اميف 
دافيإ ىلإ  َتعراس  َتنك  امل  هتبيبح ، لزاغيل  بهذ  يكلفلا 
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.كلانه ىلإ  كلاجر 
! لمعلا اذه  لثم  ىلع  ًاموي  مدقأ  مل  ينكل   ـ

فتك تّبر  مث  ضهنو ، هبورشم  باسح  يروفيإ  دّدس 
.هراج

يتايحت كتجوز  غلب  ًاددجم ، كتيؤرل  وزنرول ، ُتدعس ،  ـ
.ةفيطللا

هب قحلف  دعتباو ، هتبيقح  طقتليل  زوجعلا  ذاتسالا  ىنحنا 
.لاحلا يف  وزنرول 

، ابابا سيدأ  راطم  يف  هرثأ  يلاجر  ىفتقا  دقل  ًانسح ،  ـ
لاصتالا متو  .اكنيج  ىلإ  باهذلل  ةريغص  ةرئاط  رجأتسا  ناك 

.كانه
؟ هب كلاجر  لصتا  له   ـ

قيرطلا يف  مهعم  هودعصأ  ًامامت ، ةلفغم  ةقيرطب   ـ
زاهج هتعتمأ ، يف  ةبقارم  زاهج  عضول  ةصرفلا  اوزهتناو 
راثآلا ةملاع  عم  هثيدح  نإ  .ىدملا  طسوتم  ريغص  لاسرإ 

اذام دعب  مهفي  مل  هنأ  رهظي  اهيلع  َتملكت  يتلا  كلت  ةباشلا 
ةلأسملا تسيل  ةقيقحلا ، غولب  نع  ًاديعب  سيل  هنكل  ثدحي ،

.ةادألا صئاصخ  ضعب  فشتكا  هنأل  تقو ، ةلأسم  الإ 
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؟ صئاصخ ةيأ  يروفيإ : لأس 
امم رثكأ  مامتهالا  نم  يدبي  نأ  نود  نم  وزنرول  باجأ 
ملو اهفرعن ، نكن  مل  صئاصخ  اهنإ  كل ، تلق  امك  ىدبأ :
اّبخم ةبقارملا  زاهجو  امهنيب ، ثيدح  نم  راد  ام  لك  عمسن 

نم ةادألا  بَّرقُت  امدنع  طاقن  فذقب  رمألا  قلعتي  .هتعتمأ  نيب 
.عطاس رون  ردصم 

؟ طاقنلا نم  عون  يأ   ـ
رّوصتأ عجبلا ، ميدس  دصقي  هلعل  ميدس ، نع  ثّدحت   ـ

.ةيزيلكنإ ةرابع  اهنأ 
ميدس نإ  نيكسملا ! يقيدص  عنطصملا ، كلهجل  اي   ـ
مجن نم  ةبرقم  ىلع  يقارعلا  ّزولا  ةبكوك  يف  دوجوم  عجبلا 

!؟ نآلا لبق  كلذ  يف  ركفأ  مل  فيك  .بندلا 
وزنرول نأ  ةجردل  ًاريبك  ئجافملا  يروفيإ  جايه  ناك 

.ةلفجلا هتباتنا 
.ةدشب كسامح  راثأ  هنأ  ودبي  ام  اذوه  اه   ـ

تنك ام  لك  تبثت  ةمولعملا  هذهف  كلذ ، رّربي  ام  ةمث   ـ
.هضرتفأ

ديرأ ةعامجلا ؛ نع  تّيحنت  يروفيإ ، كتاحارتقاب ، كنإ   ـ
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ئست نكلو ال  يضاملل ، ًاراكذت  ةدعاسملا  دي  كل  ّدمأ  نأ  ًالعف 
.كتاقامحب يتناكم  ىلإ 

نم ةدقعلا  ّدشو  وزنرول ، قنع  ةطبرب  يروفيإ  كسمأ 
عستم ريخألا  اذه  ىدل  دعي  مل  ثيحب  ةريبك  ةعرسبو  ديدج 
رّمحاو ءاوهلا  صقنب  رعشي  أدب  دقف  مواقيل ، تقولا  نم 

.رصب ةحملب  ههجو 
متنأ ةقيرطلا ! هذه  لثمب  ينْلماعت  ال  ًادبأ ، ينمهفت  ال   ـ
ناك امك  ةقيقحلا ، نم  بارتقالا  نوفاخت  ريمح ، ةعومجم 

، نوقحتست متنأو ال  .نورق  ةتس  لبق  ةيمالظ  رثكألا  نابهرلا 
.مكيلإ ةلكوملا  تايلوؤسملا  ىلع  عالطضالاب  مهرارغ ، ىلع 

! نيزجاع ةباصع 
ءازإ ةشهدلا  مهتكلمت  دقو  اوفقوت ، نورفاسم  ناك 

ةماستبا مهيلإ  هّجوو  هتضبق  يروفيإ  ىخرأ  .دهشملا 
ىلإ ةناحلا  بحاص  داعو  مهقيرط  ةراملا  عبات  .ةنئمطم 

قشنتسي ىضمو  هصيمق  ةقاي  ّلح  دق  وزنرول  ناك  .هلغاشم 
.ةريبك ءاوهلا  نم  تاحفن 

ةرملا لاعس : ةبون  مظك  لواحي  وهو  وزنرول  لاق 
! كلتقأس اذهك ، لمع  ىلع  تمدقأ  اذإ  ةمداقلا ،

اننكل ريغصلا ! ّيعدلا  اهيأ  كلذ ، نم  نكمتت  نأ  طرشب   ـ
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، مارتحالا ةلق  يل  رهظُت  الف  وحنلا ، اذه  ىلع  انرجاشت  املاط 
.رمألا يف  ام  لك  اذه 

ءام بوك  بلطو  هدعقم  ىلع  سولجلا  وزنرول  دواع 
.ريبك

هذه يف  انتامامي  خارف  لعفت  اذام  مالكلا : يروفيإ  فنأتسا 
؟ ةظحللا

نأ نم  خسرف  فلأ  دعب  ىلع  اهنإ  كلذ ، كل  ُتلق  نأ  قبس 
.ام ءيش  يف  كشلا  مهرواسي 

؟ خسرف ةئام  مأ  فلأ  دعُب  ىلع   ـ
، تايلمعلا نع  ًالوؤسم  ُتنك  ول  يروفيإ ، يلإ ، ِغصا   ـ
، ًاهرك وأ  ًاعوط  ليوط ، تقو  ذنم  ةروكذملا  ةادألا  ترداصل 

رارقلا اذه  نأ  يلإ  لّيخي  ةيناث ، ةيحان  نم  .ةلكشملا  تّلحو 
نإ عامجالاب ، هذاختا  متيس  انئاقدصا  نم  ددع  هب  يداني  يذلا 

.ًالجآ وأ  ًالجاع 
مدختست نأو  هاجتالا  اذهب  تّوصت  الأ  كوعدأ  ينإ   ـ

.نورخآلا كب  يدتقي  يك  كذوفن 
.هجهتنا يذلا  كولسلا  ًاضيأ  يلع  يلمت  نأ  لواحت  نل   ـ

يذلا امف  يتاقامح ، كيلإ  ءيست  نأ  ىشخت  َتنك   ـ
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نأ ديكأت  لكب  كنكمي  انيقالت ؟ اننأ  ةعامجلا  تملع  ول  ثدحيس 
ةبقارم تاسدع  نم  مك  كيأر ، يف  نكلو ، كلذ ، لوصح  ركنت 

نيقي ىلع  ينإ  شاقنلا ؟ يف  انعرش  نأ  ذنم  انريوصتب  تماق 
دقل .هابتنالا  تفلت  نأ  ريغ  نم  ّرمت  مل  ةريغصلا  انتداشم  نأ 

.ةيقيقح ةراذق  ايجولونكتلا  لئاسو  يف  ةرفولا  هذه  كل ، ُتلق 
؟ يروفيإ اذه ، لعفت  اذامل   ـ

عارتقالا ىلع  نيرداق  ًاقح  نونوكيس  كءاقدصأ  نأل   ـ
، ليلق ذنم  هتركذ  يذلا  ءابغلا  لثم  يف  حارتقا  ىلع  عامجإلاب 

ىلع ىرغصلا  هعبصأ  صخش  يأ  عفري  نأ  ًادراو  سيلو 
يتلا ثاحبألا  كلتب  ًاريخأ  ناموقيس  امبر  نيذللا  انمامي  يَخرف 

.نيحلا اذه  ىتح  اهب  مايقلا  متفخ 
مت نأ  ذنم  هيشاحت  ىلإ  ىعسن  انك  ام  طبضلاب  اذه   ـ

.ىلوألا ةادألا  فاشتكا 
كلذل ةريخألا ، نوكت  نلو  ةيناث  ةادأ  كانه  نآلاو   ـ

يف مه  نمل  حمسن  يك  انعسو  يف  ام  لك  تنأو  انأ  لذبنس 
يتلا يه  تسيلأ  ةفرعملا ، ةيولوأ  .حاجنلا  غولبب  انتيامح 

؟ كزفحت
اهل ةقالع  الو  يروفيإ ، تنأ ، كزفحت  يتلا  يه  اهنإ   ـ

.يب
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هذه نيب  ىتح  عادخلا  ةيحض  دحأ  ال  وزنرول ، ايه ،  ـ
.ًادج نيمرتحملا  سانلا  نم  ةعامجلا 

ةيمهأ ناكردي  امهيمست ، امك  كتمامي ، اخرف  ناك  اذإ   ـ
يذلا رطخلا  ىدم  يعت  لهف  هنع ، نانلعيو  امهفاشتكا 

؟ هل ملاعلا  ناضّرعي 
ممألا ةداق  نكمتي  يذلا ال  كلذ  نع  ثدحتت ؟ ملاع  يأ   ـ
يذلا ملاعلا  وأ  نتفلا ؟ ةراثإ  نود  عامتجالا  نم  ةوق  رثكألا 
جلثلاك يلامشلا  بطقلا  جولث  بوذت  امنيب  تاباغلا  هيف  يفتخت 
مظعم هيف  تومي  يذلا  ملاعلا  وأ  سمشلا ؟ ةعشأ  تحت 
ةيلقأ حنرتت  نيح  يف  شطعلاو  عوجلا  نم  ةيرشبلا  تانئاكلا 
ملاعلا وأ  تيرتس ؟ لوو  يف  سرجلا  ةنر  ىلع  سانلا  نم 

ةبصعتم ةريغص  تاعامج  باهرإو  ةبهرل  ضرعتي  يذلا 
ًابعر كبلق  ألمي  ملاوعلا  هذه  يأ  ةيمهو ؟ ةهلآ  مساب  لتقت 

؟ هاوس نم  رثكأ 
! يروفيإ كنونج ، ّنج  دقل   ـ

ًاعيمج ينومتلحأ  اذه ، لجأ  نم  .فرعأ  نأ  ديرأ  الك ،  ـ
تنأ .ةآرملا  يف  رظنلا  مكيلع  نّيعتي  ال  يك  دعاقتلا ، ىلع 
موي ةسينكلا  ىلإ  بهذت  كنأل  فيرش ، ناسنإ  كنأ  دقتعت 

؟ تبسلا موي  تاسموملا  رشاعت  كنكل  دحألا ،
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؟ سيدق كنأ  دقتعت  كلعلأ  تنأو ،  ـ
مل انأ  امنإ  نيكسملا ، يزيزع  اي  نيسيدقلل ، دوجو  ال   ـ

ةيامحلا يل  نمؤي  اذهو  ديعب ، نمز  ذنم  بصتني  يوضع  دعي 
.قافنلا ضعب  نم 

ىلع هسأك  عضو  يروفيإ ، يف  ًاليوط  رظنلا  وزنرول  معنأ 
.هدعقم نع  ضهن  مث  برشلا  ةدضنم 

.هيلع علطأس  ام  ىلع  نيعلطملا  لوأ  نوكت  فوس   ـ
نيعب ذخ  .كرتت  وأ  لبقت  امإ  .رثكأ  ال  ًافلس ، ًاموي  كحنمأ 

عوفدملا نمثلا  نإ  .كهاجت  ينويد  لك  وحمي  اذه  نأ  رابتعالا 
ةبعل يف  تام » هاش  « ـ ل دوجو  الو  ًاظهاب ، ربتعي  ال 

.ركوبلا
ىلع ةديدج  ةرظن  يروفيإ  ىقلأ  .ناكملا  وزنرول  رداغ 
علقتس مادرتسمأ  ىلإ  ةلحرلا  برشملا ؛ قوف  طئاحلا  ةعاس 

تقو هيدل  سيلو  ةقيقد ، نيعبرأو  سمخ  نوضغ  يف 
.هعيضي
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وموأ يداو 

ةميخلا نم  تجرخو  ُتضهنف  ةمئان ، لازت  اريك ال  تناك 
يف ًاقراغ  ميخملا  ناك  .جيجضلا  نم  نكمي  ام  لقأ  ًاريثم 
ىلإ وموأ ، رهن  ناك  .ةلتلا  ةرخؤم  ىتح  ُتمدقت  .نوكسلا 

اوكمهنا دق  نيدايصلا  ضعب  .فيفخ  بابض  هاشغي  لفسأ ،
.ةفيفخلا مهبراوق  نوؤشب 

؟ كلذك سيلأ  ليمجل ، هنإ  يفلخ : نم  اريك  تلاق 
هذه سيباوك ، نم  ِتيناع  دقل  اهوحن : ًاتفتلم  اهل  تلق 

تاحيص ةقلطم  تاهاجتالا  لك  يف  نيبلقتت  تنك  .ةليللا 
.ةتفاخ

ءاسم انتثداحم  يف  راد  ام  ُتملح  امبر  .ًائيش  ركذتأ  ال   ـ
؟ سمأ

مت يذلا  ناكملا  ىلإ  ينيدوقت  نأ  اريك ، كتعاطتسإبأ ،  ـ
؟ كتدالق ىلع  روثعلا  هيف 

؟ كلذ نم  ةدئافلا  امو  اذامل ؟  ـ
روعش ينرواسي  ددحم ، ناكم  نييعت  ىلإ  ةجاحلا   ـ

.قبسم
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شقانتنسو ةعئاج ، انأف  ينعبتإ  دعب ، ياشلا  لوانتأ  مل   ـ
.روطفلا ءانثأ  عوضوملا  لوح 

تقّقحتو ًافيظن  ًاصيمق  تيدترا  ةميخلا ، ىلإ  تدع  امنيح 
انأ يتلا  تادعملا  لك  لعفلاب  ُتبلج  يننأ  نم  يتبيقح  يف 

.اهيلإ ةجاحب 
قفاوتت ءامس ال  ةعطق  نع  انل  تفشك  اريك  ةدالق  تناك 
ناكملا فرعأ  نأ  ًارطضم  ُتنك  اذل  .انرصع  ةعطق  عم 

ةبقلا نإ  .ةادألا  هذه  مدختسا  نم  رخآ  هيف  هكرت  يذلا  قيقدلا 
، ةيفاص ةليل  يف  اهتدهاشم  نكمي  يتلا  موجنلاب  ةعصرملا 

نيرشت ءامس  نع  فلتخت  راذآ  ءامسو  .موي  دعب  ًاموي  لدبتت 
فرعأ نأب  حمست  دق  تاباسحلا  نم  ةعومجم  ّنكل  .لوألا 

ىلإ اهخيرات  ىقري  يتلا  ءامسلا  هذه  تفشُتكا  لصف  يأ  يف 
.ةنس نويلم  ةئام  عبرأ 

ةريزجلا يف  اهفشتكا  هنإ  يراه ، يل  هلاق  امل  ًاقفو   ـ
هتبرت دماه ، ناكرب  وهو  .اناكروت  ةريحب  طسو  ةيزكرملا 

امع ثحبلل  رخآل  نيح  نم  نوهجوتي  نوعرازملاو  ةبصخ 
قفار ةلحر  ءانثأ  ةدالقلا  ىلع  رثع  دقل  .مهيضارأ  هب  نوذغي 

.هدلاو اهيف 
يف هوبأ  شيعي  لهف  هدوجو ، رذعتي  كقيدص  ناك  اذإ   ـ

؟ ةبيرقلا يحاوضلا 
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.نايردأ نيدلاولا ، ميتي  يبص  يراه   ـ
زهت يهو  يلإ  رظنت  اريكب  اذإف  يتشهدب ، ُتْيشو  ُتنك 

.اهسأر
...وهو انأ  يننأ  كيلإ  ليخي  ملأ   ـ

، وه امم  ًانس  ربكأ  يراه  كقيدص  نأ  يلإ  ليخ  دقل   ـ
.رمألا يف  ام  لك  اذه 

نع تاحاضيإلا  نم  ديزمب  كدّوزأ  نأ  عيطتسأ  ال   ـ
.هفاشتكا ناكم 

هجو ىلع  ًارتم  ًارتم  ناكملا  باسحب  ديقتأ  ال  انأ   ـ
؟ كلانه ىتح  ينيقفارتس  له  .بيرقتلا 

نيموي ناقرغتسي  بايإلاو  باهذلاف  ديكأت ، لكب  الك ،  ـ
تابجاو يلع  .يلمع  قيرف  كرت  ينعسي  الو  لقألا ، ىلع 

.انه
؟ ًاحيحص سيلأ  ءيش ، لك  فقوتيس  كلحاك  ِتشكف  ول   ـ

.يلمع فنأتسأو  ةريبج  عضأس   ـ
.هنع ىنغ  دحأ ال  ال   ـ

لضفت َتنك  نإ  هنع ، ءانغتسالا  عيطتسأ  الف  يلمع  امأ   ـ
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ةيعابر ةرايس  انيدل  .هذه  رظنلا  ةهجو  نم  رومألا  ةيؤر 
نأ يعسو  يف  .ةريخألا  يتبرجت  سرد  تظفح  دقو  .عفدلا 

ةيرقلا يف  كل  دجأ  نأ  ًالعف  يغبنيو  تئش ، نإ  اهايإ  كعدوأ 
غلبتسف نآلا  تقلطنا  نإ  .كل  ليلد  ةلزنمب  نوكي  ًاصخش 
قيرطلا نأ  ريغ  ديعبب ، سيل  هنإ  .رصعلا  رخآ  ةريحبلا 
.اهرخآ ىلإ  اهلوأ  نم  ةكلاس  ريغ  اهب  ينأك  اهيلإ  ةيدؤملا 

ًاقروز دجت  نأ  كيلع  مث  .ديدش  ءطبب  ةرايسلا  دوقت  نأ  بجي 
اهءاضق يونت  ةعاس  مك  يردأ  تسل  .طسولا  ةريزج  غولبل 

.دغلا ءاسم  ةدوعلا  نم  نكمتتسف  أطابتت  مل  اذإ  كنكل  كلانه ،
يكل ابابا  سيدأ  ىلإ  ةدوعلل  يفاكلا  تقولا  كل  نّمؤيس  اذهو 

.كترئاط كردت 
.ةريصق ةرتفل  الإ  ًاضعب  انضعب  ىرن  نأ  انل  حتُي  مل   ـ

الف ةريحبلا ، ىلإ  ًامتح  باهذلا  كيلع  بجوتي  هنأ  امب   ـ
.ًابنذم ربتعُي  دحأ 

اهنيمأت اريكل  تركشو  تعطتسا  ام  نسحأب  يبضغ  ُتمتك 
.اهميعز عم  ملكتت  تضمو  ةيرقلا  ىتح  ينتقفار  .ةرايسلا 

دقل .هعم  ًاددجم  قلطنأ  ُتنك  ةقيقد ، نيرشعب  كلذ  دعب 
ةصرفلا هل  تحنس  دق  هلالخ  نكي  مل  ليوط ، تقو  ىضقنا 

نأ هنس  لثم  يف  ًارداق  نكي  مل  امك  اناكروت ؛ ةريحب  ةرايزل 
نم هتدافتسال  ًاطبتغم  ناكو  .رهنلا  قيرط  نم  رفسلاب  موقي 
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لباقم مئاقلا  فرجلا  ىتح  يندوقي  نأب  يندعو  .ةبكرم 
ةلوهسب انل  دجي  ىتح  ناكملا  ىلإ  لصن  نأ  امو  .ناكربلا 
تايجاحلا ضعب  دادعإ  نم  ىهتنا  امنيبو  .ًافيفخ  ًابراق 
.قيرطلا يف  ًاروف  انقلطنا  ميخملا ، ىلإ  ةيناث  اريك  ةبكاومو 

اهلوح تراد  عفدلا ، ةيعابرلا  ةرايسلا  نم  اريك  تلجرت 
.يباب ىلع  اهيقفرمب  ئكتت  تتأو 

تاظحللا ضعب  انل  ىنستي  هلعل  ًاليوط ، رخأتت  ال   ـ
.ةدوشنملا كتلاض  دجت  نأ  لمآ  .كتدوع  لبق  ًاعم  اهيضقن 

تحت ةقيقحلا  يف  ًارفاوتم  ناك  انه  هنع  ثحبأ  تئج  ام 
لبق تقولا  ضعب  ىلإ  جاتحأ  لازأ  ال  تنك  نكلو  يرظان ،

.هب حوبلا 
قيرطلا قارتخاب  ُتممهف  ْتفزأ  دق  ليحرلا  ةظحل  تناك 

ةبلع تقطقط  اهدنع  .ميخملاب  بردلا  لصت  يتلا  ةقيضلا 
تذخأ اميفو  .لصاولا  ةساود  زرغب  اريك  ينتحصنف  ةعرسلا ،

.يتاذاحمب تلصو  ىتح  ضكرت  اريك  تأدب  عجارتت ، ةرايسلا 
؟ قئاقد عضب  كليحر  رخؤت  نأ  كعسوبأ   ـ

؟ اذامل ديكأت ، لكب  معن ،  ـ
دغ ىتح  تايرفحلا  ةدايق  ىلوتي  نأ  كيرأ  غلبأ  يكل   ـ
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يأب مايقلا  ىلإ  ينعفدت  ةقيقحلا  يف  كنإ  .ةبيقح  يل  ئيهأو 
.ناك لمع 

دعقملا ىلع  ةوفغ  يف  طغي  ناكف  ةيرقلا  ميعز  امأ 
.انب ْتقحل  دقو  اريك  ظحالي  مل  هنأ  ىتح  يفلخلا ،

؟ كلذ مغر  انعم ، هبحطصنأ  ُتلأسف :
ةعراق ىلع  هكرتن  نأ  قبللا  ريغ  نم  نوكي  دق   ـ

.قيرطلا
.قفارملا رودب  موقيس  مث  ًالئاق : ُتفضأو 

.مدقتلاب يلع  تراشأو  يفتك  ىلع  ةبرض  يلإ  اريك  ْتدّدس 
، ةريغصلا رفحلا  نم  ةلسلس  ناك  بردلاف  اريك ، غلابت  مل 
يف صوغلا  ًابنجتمو  هاجتالا  ةبقارم  ًالواحم  دوقملاب  ُتثبشت 

ةرشع ةدحاو  ةعاس  يف  انزتجا  دقل  .ةوخر  ضرأ 
راهنلا يفكي  نل  لاونملا ، اذه  ىلع  ًابيرقت ؛ تارتموليك 

.نامألا ئطاش  ىلإ  لوصولل 
ميعز ىطمتف  انبكار ، تظقيأ  اهريغ  نم  ىوقأ  ةزه 
ُتمهف .فطعنم  دنع  ىري  ال  داكي  برد  ىلع  انلدو  ةيرقلا 
ينتضح .ًارصتخم  ًاقيرط  كلسن  نأ  ديري  هنأ  هتاريشأت  نم 

انكو هلمكأب ، ًاسمطنم  بردلا  ناك  .هتايصوت  عابتا  ىلع  اريك 
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قيرب وذ  حيسف  لهس  انمامأ  ىءارت  ةأجف ، .ةلت  حفس  قلستن 
عقو تحت  ضرألا ، تناك  .سمشلا  ةعشأ  هتغبص  يبهذ 
دعب .ًاليلق  عارسإلا  نم  ًاريخأ  تنكمتف  تنال ، دق  انتالجع ،
نم لّجرتف  فقوتأ  نأ  ميعزلا  ينم  بلط  تاعاس ، عبرأ 

.دعتباو ةرايسلا 
ةفاح ىتح  انليلد  ىطخ  يف  انيشمو  اريكو ، انأ  هانعبت 
تناكو لفسأ ، يف  رهنلا  اتلد  خيشلا  انارأف  .يرخص  ردحنم 

؛ رتموليك يتئام  نم  رثكأ  ىلع  دتمت  ةبيهملا  اناكروت  ةريحب 
كلت ةيؤر  ثالثلا ، ةريغصلا  ةيناكربلا  اهرزج  نم  نكمي ، ناك 
ةرتف ريسن  نأ  كلذك  يغبنيو  طقف ، لامشلا  ىلإ  عقت  يتلا 

.دوصقملا ناكملا  ىلإ  لوصولا  لبق  ةليوط 
ريطت ماحنلا  رويط  نم  بارسأ  تناك  ةينيكلا ، ةفضلا  ىلع 
تناك امنيب  .ءامسلا  ضرع  يف  ةقينأ  ةليوط  تاينحنم  ةلكشم 
ربنعلا نولب  ًاغبص  ةريحبلا  هايم  ىلع  يفضت  سبجلا  تاوجف 

ىلع نآلا  ُتمهف  دقل  .رضخألا  ىلإ  ةليلق ، ةفاسم  دعب  لوحتي ،
.(jade  ) بْشيلا ةريحب  اهنومسي  اوناك  اذامل  لضفأ  وحن 

ًاقيرط انكلس  يعابرلا ، عفدلا  ةرايس  ىلإ  اندعص  نأ  دعب 
.ةريحبلا نم  يلامشلا  فرطلا  ىلإ  لصن  يك  ةراجحلاب  ةاطغم 

انرس .ءابظلا  نم  عيطق  ءانثتساب  ًارفقم  ناكملا  ناك 
يضارألا تناك  .ًادحاو  ًاناسنإ  يقتلن  نأ  نود  نم  تارتموليك 
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رون سكعت  نكامألا  ضعب  يف  تاحالملا  اهتضّيب  يتلا 
هبشي ام  ناك  ىرخأ ، نكامأ  يفو  .راهبنالا  ةجردل  سمشلا 
دهشم طسو  .ءارحصلا  ىلع  ةبلغلا  ًالجسم  رشتنا  دق  تابنلا 

.هقيرط ّلض  سوماج  سأر  بصتنا  ةيلاع ، باشعأ  هاشغت 
ىلإ انلخد  اننأ  ناكم  يأ  طسو  يف  ةسورغم  ةحول  تراشأ 

ةينبملا تويبلا  ضعب  تناك  .ودبلل  ةيرق  انربعو  اينيك ،
يف تنطوت  دق  سانلا  ضعب  نأ  ىلع  دهشت  فاج  بارتب 

، ةيرخص ةبضه  لوح  فافتلالل  قيرطلا ، تناكو  .ضرألا 
ىرن تقولا  ضعب  لالخ  دعن ، ملف  ةفضلا ، نع  دعتبت 

.اهل ةياهن  اهنأك ال  قيرطلا  هذه  تدبو  ةريحبلا ،
.اروف يبوك  غلبنس  ليلق ، امع  اريك : تلاق 

يكيل دراشتير  هفشتكا  يرثأ  عقوم  اروف  يبوك 
.هلمعب ةبجعم  اريك  تناك  يذلا  ناسنإلا ، ملعب  يصاصتخالا 

نم ةرجحتملا ،) اياقبلا   ) ريفاحألا تائم  نع  باقنلا  فشك  دقل 
كلذكو يبونجلا ، درقلا  ناسنإلا  ىلإ  دوعت  ةيمظع  لكايه  اهنيب 

ناك زربألا  فاشتكالا  نأ  ريغ  .ةيرجح  تاودأ  نم  ةيمك 
فلسلا ( Homo habilis  ) رهاملا ناسنإلا  اياقب  ىلع  روثعلا 

.ةنس ينويلم  وحن  لبق  شيعي  ناك  يذلا  ناسنإلل ، رشابملا 
، اهسأر اريك  ترادأ  تايرفحلا ، عقوم  زاتجن  انك  اميفو 

نورفاسم ًاموي  جرعي  نأ  ةظحللا  هذه  يف  ملحت  اهنأ  ُتكردأف 
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دعب .اهتافاشتكا  نم  دحاو  هنأ  ىلع  مَّلعيس  يرثأ  عقوم  مامأ 
ةياهن ىلإ  لوصولا  كشو  ىلع  انك  ةدحاو ، ةعاسب  كلذ 

.انتلحر
ميعزلا ملكت  .ةريحبلا  ةفض  ىلع  نيدايصلا  ضعب  ناك 

براق يف  انبكرُي  نأ  يف  حجن  اندعو ، ناك  امكو  مهعم ،
ناك .ةفضلا  ىلع  ءاقبلا  رثآف  وه  امأ  .كرحمب  دّوزم  فيفخ 

يرحسلا دهشملا  اذه  لمأتيل  ليوطلا  رفسلا  اذهب  ماق  دق 
.هتايح يف  ةريخألا  ةرملل 

باحس ديعبلا  يف  ُتحمل  ةفضلا ، نع  دعتبن  انك  امنيب 
ةريزج ىلإ  لوحت  يرظن  نكل  ةرايس ، ديكأتلاب  اهنإ  رابغ ،
هجولا تاذ  ةريزجلا  ًاضيأ  اهنومسي  اوناك  يتلا  كلت  طسولا ،

.مفو نينيع  مسر  لكشت  اهتاهوف  نم  ًاثالث  نأل  بيرغلا ،
ةرشع يتنثا  تاهوفلا  نم  يوحت  ةريغصلا  ةريزجلا  تناكو 

يف مضت  ةيسيئرلا  ثالثلا  تاهوفلا  نم  ةدحاو  لك  .لامجإلاب 
يلمر ئطاش  ىلع  انلزن  نأ  ام  .ةريغص  ةريحب  اهطسو 

.رادحنألا ريثك  رادج  قلست  ىلع  اريك  ينتثح  ىتح  دوسأ ،
ىلإ انجتحاف  انمادقأ ، تحت  تتفتت  ةيتلزابلا  ضرألا  تناك 
نم رظنملا  ناك  .ناكربلا  ةمق  غولبل  ًابيرقت  نمزلا  نم  ةعاس 
يف نكي  ملو  .ًارثؤم  رتم ، ةئامثالث  عافترا  ىلع  لع ،
ةردق اذ  ًايفارخ  ًاشحو  نأب  روصتلا  نع  عنتمأ  نأ  يروسيم 
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.ةئداهلا اههايم  تحت  ساعنلا  هبلغ  اهل  رصح  ةرمدم ال 
عالدنالا نأ  يتنأمط ، يف  اهنم  ةبغر  اريك ، يل  تحّضو 
تفاضأ اهنكل  ةقيحس ، ةنمزأ  ىلإ  دوعي  ريخألا  يناكربلا 

حئاور ماعلا 1984 ، يف  تفرع ، ةهوفلا  نإ  ةيمكهت ، ةربنب 
ًاناروث ةملكلل ، قيقدلا  ىنعملاب  اهرابتعا ، نكمي  ال  ةهيرك 

بحس ةيؤرل  ةيفاك  ةحربم  مالآ  ثعبم  تناك  اهنأ  الإ  ًايناكرب ،
هذه تناك  له  .ةريبكلا  ةريحبلا  فافض  نم  تيربكلا  راخب 

اهلمحت يتلا  ةدالقلا  قاثبنإ  ىلإ  تدأ  يتلا  يه  تاجاجترالا 
، كلذك ةلاحلا  تناك  اذإو  ضرألا ؟ ءاشحأ  نم  اهقنع  لوح 

؟ كانه حيرتست  تناك  نمزلا  نم  مك  ذنمف 
له .يراه  اهدجو  ناكملا ، اذه  يف  انه ، اريك : يل  تلاق 

؟ ءيش يف  كينعي  اذه 
ربع عضوملا  نييعت  زاهج  يرهظ  ةبيقح  نم  تجرخأ 
يذلا عضوملا  تددحو  يعم  هتلمح  يذلا  ةيعانصلا  رامقألا 

لامشلا ىلإ  و 29  عقوملا 3   يف  دجاوتن  انك  .هيلإ  ريشي 
.اهقرش ىلإ  يفو 36 و 40  ءاوتسالا  ةطقن  نم 

؟ هنع ثحبت  َتنك  ام  َتدجو  له   ـ
موقأ نأ  ندنل  ىلإ  يتدوع  ىدل  يغبني  دعب ، سيل  اهتبجأ :

.تاباسحلا نم  ةعومجمب 
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؟ اهنم ضرغلا  امو   ـ
يتلا ةيوامسلا  ةبقلا  نيب  مئاقلا  قفاوتلا  نم  ققحتأل   ـ
يلعل .كتدالق  اهتفشك  يتلا  كلتو  انه ، نم  اهتبقارم  عيطتسن 

.ةميق تامولعم  ىلع  لصحأ  كلذب 
؟ ةطراخلا ىلع  تايثادحإلا  هذه  دجت  نأ  ردقت  تنأو ال   ـ

ضرأ ىلع  ءرملا  ناك  ول  امك  سيل  نكلو  ىلب ،  ـ
.عقاولا

؟ ريبكلا فالتخالا  نمكي  نيأ   ـ
.رمألا يف  ام  لك  اذه  هسفن ، ءيشلا  سيل   ـ

انه رتلاو  ناك  ول  .هلبألاك  يهجو  رّمحا  كلذ ، ُتلق  ذإو 
!«. قرخأ نم  كل  اي  : » يل لاقل 

طبهن نأ  انيلعو  بورغلا ، وحن  ردحنت  سمشلا  تناك 
.انبراق ىلإ  لوصولاو  دوسألا  يلمرلا  ئطاشلا  هاجتاب  ةيناث 

اهب انررم  يتلا  ةيودبلا  ةيرقلا  يف  ءاسملا ، اذه  مانن ، فوس 
.قيرطلا زايتجا  ءانثأ 

ام ًائيش  نأ  اريكو  انأ  انظحال  ةفضلا ، نم  وندن  انك  امنيبو 
، اهلك ةحوتفم  ةرايسلا  باوبأ  تناك  .ماري  ام  ىلع  سيل 

.راظنألا نع  ىراوت  دق  ةيرقلا  ميعزو 
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، لخادلا يف  حاتري  هنأ  دب  ال  ًالاب : نئمطت  يكل  اريك  تلاق 
.رطاخلا يبرطضم  انالك  انك  نكلو 

ىلإ اوهجتا  نأ  اوثبل  امو  ةفضلا  ىلع  نودايصلا  انكرت 
ْتعفدنا .مالظلا  طوبه  لبق  مهتويب  ىلإ  نيدئاع  رهنلا  ضرع 

دق رشلا  أوسأ  نأ  ققحتأل  اهتعبتف  ةرايسلا  وحن  ةعرسم  اريك 
.ثدح

ىلع طقس  دق  بارتلا ، قوف  ًاددمم  ةيرقلا  ميعز  ناك 
هسأر نم  لاس  نآلا  ّدوسمو  عيفر  مد  طيخ  ناك  اميف  .ههجو 

ىهتنمب هتبلقو  اريك  هيلع  ْتنحنإ  .ىصحلا  نيب  يفتخيل 
موحي كش  يأ  اعدت  مل  نيتيجاجزلا  هينيع  نأ  ريغ  رذحلا ،
ةرملل يكبت  اهتيأرو  اهيتبكر  ىلع  اريك  تثج  .هريصم  لوح 

.ىلوألا
، ًاضرأ ىوهو  ةكعول  ضّرعت  هنأ  بير  ال  ةرسحب : تلاق 

.قالطإلا ىلع  هدحو  هكرتن  الأ  انيلع  ناك 
اذه ةثج  ىلع  رهسن  اذكه  انيقبو  ّيعارذ  نيب  اهتنضتحا 

.ًابيرغ ًاريثأت  ّيف  هتوم  رّثأ  يذلا  لجرلا 
داقرلا قوفو  انقوف  قلأتي  ةقيمعلا  ةقرزلا  وذ  ليللا  ناك 

نأ ةليللا ، هذه  يف  لمآ ، ُتنك  .زوجع  ةليبق  ميعزل  ريخألا 
.ءامسلا يف  ىرخأ  ةمجن  عمتلت 
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.تاطلسلا غالبإ  دغلا  حابص  بجي   ـ
، ةينيك ضرأ  يف  انه  نحن  صخألاب ، ال ، اريك : يل  تلاق 

قيقحتلا ماد  ام  ةثجلاب  نوظفتحيس  ةطرشلا  تلخدت  ول 
ًاريقحت ةيلمعلا  تربتعال  ةثجلا  حيرشتب  اوماق  ولو  .ًارمتسم 
بارتلا ىراوتل  اهيوذ  ىلإ  اهلمحن  نأ  انيلع  نيعتي  .ةليبقلل 

يف بغرتس  هتيرق  نإ  .ةعاس  نيرشعلاو  عبرألا  لالخ 
ةبسنلاب ةمهم  ةيصخش  وهف  بجاولا ، يضتقي  امك  هميركت 

ال .مهتمكحو  مهتفرعم  ناونعو  مهل  ةودقلا  وهو  مهيلإ ،
ةبيرغ ضرأ  ىلع  هتوم  درجم  نإ  .مهسوقط  ةفلاخم  يغبني 

نم ًابرض  كلذ  يف  نوري  فوس  نوريثكو  .ةاسأم  ربتعتس 
.ةنعللا

ةرخؤم يف  هانعضو  امدنعو  ءاطغ ، يف  هفلب  انمق  دقل 
راوجب تالجع  راثآ  تظحال  عفدلا ، ةيعابرلا  ةرايسلا 

كلذ لبق  اهتحمل  يتلا  رابغلا  ةباحس  يف  ةيناث  تركف  .انتبكرم 
الأ نكمملا  نم  له  .طسولا  ةريزج  ىلإ  انهجوت  نيح  ليلقب 

ةطقسو ةكعو  ثداح  ءارج  زوجعلا  ميعزلا  اذه  توم  نوكي 
؟ انبايغ ءانثأ  ةقيقحلا ، يف  ىرج ، يذلا  ام  بسحف ؟ ةلتاق 

بارتلا صحفتأ  انأ  ُتنك  اهسفنب ، ةيلتخم  اريك  تناك  امنيبو 
لاعن راثآ  .ةرايسلا  ةبلع  يف  هتدجو  بيج  حابصم  لضفب 
نكمي ال  ثيحب  ةرثكلا  نم  يهو  انترايسب  طيحت  تناك 
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؟ انوقفار نيذلا  نيدايصلل  تناك  لهف  .اندحو  انل  اهرابتعا 
ينإو .مهقروز  نع  اودعتبا  مهنأ  ركذتأ  ال  كلذ ، نم  مغرلاب 
ُترثآ .مهتاقالمل  انهجوت  اننأ  رطاخ  بيط  لكب  تمسقأ  ُتنك 

نكأ ملو  ًادج ، ةنيزح  تناك  اهنأل  اريك  ىلإ  ثيدحلا  مدع 
ضعب نم  الإ  اهل  ساسأ  كوكشب ال  اهقلق  ةراثإ  يف  ًابغار 

.ربغملا ةريحبلا  ةفض  برد  ىلع  ةعبطنم  ةيذحأو  طاطم  راثآ 
تداق رجفلا  دنعو  .ةرشابم  ضرألا  ىلع  تاعاس  انمن 
تلاق وموأ  يداو  وحن  هجوتن  انك  امنيبو  ةرايسلا ، اريك 

: تفاخ توصب 
تبهذ دق  تنك  .اهسفن  ةقيرطلاب  ىضق  ًاضيأ  يبأ   ـ

ىلع ًاحرطنم  هتدجو  يتدوع  ىدلو  تايجاحلا ، ضعب  ءارشل 
.تيبلا لخدم  جرد 

.فسآ انأ  ةقابللا : ةميدع  ةجهلب  تلقو  ُتمثعلت 
كلانه هتيؤر  نكي  مل  ةبهر  عضولا  داز  ام  نأ  ةقيقحلا   ـ

ال، بابلا ؛ مامأ  هالجرو  لفسأ ، ىلإ  هسأر  جردلا ، ىلع  ًاددمم 
، هتثج اولمح  امدنع  .دعب  ام  يف  ةبهر  دشأ  وه  ام  ثدح  دقل 

تاكرحلا تفرعف  ةدّعجم ، ةيطغألا  تيأرو  هتفرغ  ىلإ  ُتْدع 
دنع ةريخألا  هتاوطخ  حابصلا ، اذه  موقي  وهو  هنع  تدن  يتلا 
يذلا راتسلا  بوص  يشمي  هتلّيخت  .شارفلا  نم  هضوهن 

ةبسنلاب كلذ  ناك  .ةدئاسلا  ةيوجلا  ةلاحلا  ىريل  ًاليلق  هحازأ 
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نكمي يتلا  رابخألا  عيمج  نم  رثكأ  همهي  ًايسقط ، ًالمع  هيلإ 
ىلجم يف  هتوهق  ناجنف  ُتدجو  .هتديرج  يف  اهأرقي  نأ 

زبخ ةعطق  برقب  ةدئاملا  ىلع  تلاز  امف  ةدبزلا  امأ  خبطملا ،
.اهفصن لكأب  رشاب 

ةنيكسك ًايموي ، ةمدختسملا  تاودألا  ىلإ  رظنن  نيح  »
اهنإ ًادبأ ؛ دوعي  نل  هنأو  انقراف  ًادحأ  نأ  ظحالن  ًالثم ، ةدبزلل 

يف ةدحولا  نم  حئارش  دبألا  ىلإ  عطقت  ءاهلب  ةدبز  ةنيكس 
«. انتايح

ىلإ اهدقع  ُتلمح  اذامل  اريك ، ىلإ  عمتسا  انأو  ُتمهف ،
هتكرت تناك  يذلا  مويلا  ذنم  يبيج  قرافي  مل  اذاملو  نانويلا ،

.اهرفس لبق  يريرس  ةدضنم  قوف 
نم اريك  تجرخ  امل  .راهنلا  ةياهن  يف  ةيرقلا  انغلب 
ثبل امف  .ثدح  دق  ًارطخ  ًارمأ  نأ  نويسرملا  كردأ  ةرايسلا ،

نع اوفقوت  نأ  ةيزكرملا  ةحاسلا  يف  اوناك  نيذلا  كئلوأ 
برتقي مل  مهنم  ًادحأ  نكل  ةيكاب ، اريك  مهتقمرف  ةكرحلا ،

ةثجب ُتكسمأو  يفلخلا  بابلا  ُتحتف  .اهتاساوم  لواحيل 
يسأر ًايناح  ضرألا  ىلع  اهتعضو  مث  يعارذ ، نيب  زوجعلا 

؛ لصاوتم نينأ  موقلا  سلجم  يف  ىرسف  عوشخلا ، ةمالع 
يف خارصلا ، يف  نعرشو  ءامسلا  ىلإ  نهيديأ  ءاسنلا  تعفر 

ءاطغلا هنبا  عفرو  .مهميعز  ةثج  نم  لاجرلا  اند  نيح 
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، ةواسقب انيلإ  قّدحو  بصتنا  مث  .هدلاو  نيبج  ءطبب  فطالو 
ام .انب  ًابّحرم  دعن  مل  هنأ  هتارظن  نم  ُتكردأ  .هجولا  ضبقنم 

زوجعلا مهميعز  نأ  مهملا  ىرج ، امم  مهيلإ  ةبسنلاب  ىودجلا 
ُترعش .ًاتيم  مهيلإ  هديعن  نحن  اهو  قزري  ًايح  انعم  قلطنا 

نم اريكب  تكسمأف  .ةظحل  لك  يف  مخضتت  انهاجت  ةوادعلاب 
.ةرايسلا وحن  لهمتب  اهتدقو  اهعارذ 

.كءارو يتفتلت  ال  اهل : ُتلق 
ةرايسلا لخدن  انك  امدنع  انلوح ، نويورقلا  عّمجت 

حمر فذق  لاحلا  يفو  .ةبكرملاب  اوطاحأو  عفدلا ، ةيعابرلا 
، ةسكاعلا ةآرملا  ناث  حمر  عزتناو  ةرايسلا ، ءاطغ  ىلع 

اذإو ينحنأ ، نأب  ّيف  قعزتل  يفاكلا  تقولا  اريك  ىدل  ناكو 
اهتأيه دق  ُتنك  .ةرايسلا  ةهجاو  قرتخا  ثلاث  حمرب 

تعفدناو فلخلا  ىلإ  ًارئاد  اهتهجو  تلُّدعف  ْتبثوف  عجارتلل ،
.ةيرقلا جراخ  ىلإ  ًاعرسم 

قئاقد رشع  دعب  انلصوف  انرثأ ، ةبضاغلا  ةرمزلا  ِفتقت  مل 
عفدلا تاذ  ةرايسلا  لاح  كيرأ  ىأر  نيح  .ميخملا  ىلإ 

ثادحألا ةصق  هل  ُتيور  .قلقلا  هالوت  اريك ، لازهو  يعابرلا 
لوح هعمجأب  راثآلا  ءاملع  قيرف  قلحت  اهدنع  .ةفسؤملا 

.هجاهتنا يغبني  يذلا  كولسلا  يف  تبلل  رانلا 
قيرفلا لبقتسم  نأب  ؤبنتلا  ىلع  مهنم  دحاو  لك  قفاو 
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ثدحتأل ةيرقلا  ىلإ  ةدوعلا  دغلا ، ذنم  ُتررق ، .رطخلل  ضرعم 
« بيذهتلا عيفر  لجر  « ـ ب قيلي  امك  ميعزلا  لجن  ىلإ 

.عجفملا هدلاو  بايغ  يف  ةتبلا  انل  دي  ْنأ ال  هل  حرشأسو 
لهجأ ُتنك  دح  يأ  ىلإ  رهظأو  كيرأ  بضغ  يمالك  راثأ 

أدهي نلو  ندنل ، يف  انسل  نحن  حاصف : .فقوملا  ةروطخ 
لجن نإ  .ياش  ناجنف  لوح  سولجلاب  نييورقلا  بضغ 
حبصي نأ  لبق  ًاليوط  ًاتقو  نّيعي  نلو  نيبنذم  اناري  ميعزلا 

.ماقتنالل ةضرع  ميخملا 
امكيلع نمآ ، ناكم  يف  ايمتحت  نأ  امكيلع  كيرأ : لاق 

.انه نم  ليحرلا 
ام ىلع  نكت  مل  اهنإ  اهئالمز ، نم  ةرذتعم  اريك  تضهن 

ناكم يف  مانأ  نأ  ينتجر  ينم ، برقلاب  اهرورم  دنعو  ماري ،
ُتقرافف اهدحو  ثبلت  نأ  ىلإ  ةجاح  يف  تناك  اهنأل  رخآ ،

.اهرثأ يف  ريسأل  ةعامجلا 
نأ كنكمي  اهوطخ : ةعرس  ئطبت  نأ  ريغ  نم  يل  تلاق 

.بقع ىلع  ًاسأر  رومألا  َتبلق  دقف  كسفنب ، ًاروخف  نوكت 
! زوجعلا اذه  لتق  نم  انأ  ُتسل  اريك ، ِكل ، ًابت  نكلو ،  ـ

، يفوت امم  هيوذل  حرشن  نأ  ىتح  عيطتسن  ال   ـ
ةرزجم عوقو  يدافتل  يتايرفح  نع  ىلختأ  نأ  يلع  بجوتيس 

449



ةيعرش لك  يوتل  ُتدقفو  يلامآو ، يلمع  تضّوق  كنإ  .ةماع 
ول .يتمهم  يف  ينفلخيل  كيرأ  حرفي  نأ  دب  الو  انه ، ءاقبلل 
اذه نم  ءيش  ثدح  امل  ةنيعللا ، كتريزج  ىلإ  كبحطصأ  مل 

! انأ لب  بنذملا  تنأ  َتسلف  قح ، ىلع  كنإ  .هلك 
مكنأك نوفرصتت  اذامل  ًاعيمج !؟ مكباصأ  يذلا  ام  نكلو   ـ

يف بغري  ناك  .هنس  ربك  ببسب  تام  لجرلا  اذه  نوبنذم ؟
ةصرفلا هل  انحتأ  دقو  .ةريخألا  ةرملل  هتريحب  ةدهاشم 

ذنم ةيرقلا  ىلإ  ةدوعلا  ديرأ  .ةريخألا  هتابغر  ىدحإ  قيقحتل 
.مهيلإ ثدحتأسو  ءاسملا ، اذه 

؟ نآلا ةيسروملا  ةغللا  ملكتتو  أ  ةغل ؟ ةيأب   ـ
.يزجع ةهجاوم  يف  تمصلا  تمزل 

ثكمأسو راطملا ، ىلإ  دغلا ، حابص  كبحطصأس ،  ـ
قلطننس انه ؛ أدهت  رومألا  ّلع  ابابا  سيدأ  يف  ًاعوبسأ 

.راهنلا عولطو 
.ريخلاب ينيسمت  نأ  نود  نم  اهتميخ  اريك  ْتلخد 

ءاملع ناك  .ةعامجلاب  قاحتلالا  يف  ةبغر  يأ  يل  نكت  مل 
مهو مهريصم ، نأش  يف  نولداجتي  نولازي  ال  راثآلا 

مهثيداحأ نم  عطاقم  تناكو  .ميخملا  ران  لوح  نوقلحتم 
، انه يرجيس  امع  تأبنت  اريك  نأ  يل  تبثت  ّيلإ  ةيمانتملا 
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ناكم يأ  .نيرخآلا  ىلع  هتطلس  دّطوي  حار  كيرأ  نأو 
ىلإ رظنأل  ةلتلا  ىلع  سلجأ  تبهذ  اهتدوع ؟ دنع  هدجتس 

يتدحوب ترعش  ًادج ، ًائداه  ءيش  لك  ناك  .رهنلا 
.ثدحي ناك  امع  يتيلوؤسمبو 

تاوطخ عقو  عمسأ  يب  اذإو  نمزلا ، نم  ةعاس  تضقنإ 
.يبناجب سلجت  تتأ  اريك  اهنإ  .يئارو  نم 

ءيش لك  ترسخ  دقل  .يئوده  ةداعتسا  نم  نكمتأ  ال   ـ
، لبقتسم الو  ةيقادصم ، الو  لمع ، يل  دعي  ملف  ءاسملا ، اذه 

حير ينتدرط  ىلوألا  ةرملا  يف  .لحمضاو  دّدبت  ءيش  لك 
.ةيناث ةفصاع  تحبصأ  كب  ينأك  نايردأ ، تنأ ، اهو  لامشلا ،

يف كمساب  كيدانت  نيح  ةأرما  نأ  مومعلا ، ىلع  ُتظحال ،
.هيلع كبنؤت  ام  اهيدل  نأ  ينعي  اذهف  ثيدحلا ، قايس 

؟ اريك ردقلاب ، نينمؤت  له   ـ
ةبعل كبيج  نم  جرختس  له  نآلا ، سيل  كوجرأ  هوأ ،  ـ

؟ قاروألا يل  بحستو  ورات » « ـ لأ
ةركفلا درجم  تهرك  لب  ًاموي ، اهب  ُتنمآ  ام  انأ ،  ـ
ةيناكمإو ةدارإلا  ةيرح  راكنإ  ينعي  كلذ  نأل  ردقلا ، دوجوب 

.انلبقتسم ريرقتو  رايتخالاب  مايقلا 
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كتفسلف عامس  ىلع  يندعاسي  عضو  يف  ًاقح  ُتسل  انأ   ـ
.نيسلفب رّدقت  يتلا ال 

.ةفداصملا نع  تلءاست  املاط  ينكل  ردقلاب ، نمؤأ  ال   ـ
الول ققحتتل  تناك  ام  يتلا  تافاشتكالا  ددع  نيفرعت  كنأ  ول 

؟ حاجنلا ريسيت  يف  اهلخدت 
.نايردأ َتئش ، نإ  نيربسأ  يدنع   ـ

ناسنإلا رثأ  ىلع  روثعلاب  نيملحت  كنأل  انه  ِتنأ   ـ
لاؤسلا كيلع  ُتحرط  ةدوشنملا ؟ كتلاض  هذه  له  لوألا ،

، ةبارغ دشألا  كمالحأ  يف  .هنع  ةباجإلا  نم  ِتبرهتو  ِسمأ 
؟ رفصلا ناسنإلا  اذه  رمع  نوكي  مك 

.ةعنتقم اهنم  رثكأ  ةضعتمم  يلع  تدر  اريك  نأ  دقتعأ 
وأ رشع  ةسمخ  لوألا  ناسنإلا  رمع  ناك  ول  يل : تلاق 
امم رثكأ  ةشهدلا  ينتكلمت  امل  ةنس ، نويلم  رشع  ةتس 

.ُتشهُد
نويلم نينامثو  ةسمخو  ةئامثالث  نيبسكت  كتلعج  اذإو   ـ

؟ نيلوقت اذامف  ةدحاو ، ةعفد  ةنس 
.مويلا سمشلا  ةعشأ  نم  ديزمل  تضرعت  كنإ   ـ

هذه .ةرياغم  ةقيرطب  ةلأسملا  هذه  غوصأ  ينيعد  ًاذإ ،  ـ
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ِتلز امأ  اهتبيكرت ، لهجن  يتلاو  خيرأتلل ، ةلباقلا  ريغ  ةدالقلا 
؟ ةعيبطلا ضراوع  نم  ضراع  طبضلاب  اهنأ  نيدقتعت 

، ًايلم يف  قّدحت  اريك  تضمف  .فدهلا  تبصأ  دق  ُتنك 
.ينشهدأ ًاريبعت  اههجو  حمالم  ىلع  تيأرو 

ىلع هتيأر  ام  ةريهشلا ، ةفصاعلا  ةليللا  كلت  يف   ـ
، قربلا لضفب  ةئيضملا  طاقنلا  نييالم  ترهظ  امدنع  رادجلا 

.نيترجم نيب  موجن  دهم  عجبلا ، ميدس  عقاولا  يف  ناك 
؟ لوقت ام  حيحص  أ  ةلوهذم : اريك  تلأس 

نم ةحيرشلا  كلت  .دعب  ديزملا  ةمثو  حيحص ، لجأ ،  ـ
يتلا هذهل  ًامامت  ةلثامم  تسيل  كتدالق  اهتسكع  يتلا  ءامسلا 
ىلإ اهخيرات  دوعيف  ةعطقلا  كلت  امأ  .انيسأر  قوف  اهنيزت 
كملس يف  كلذ  قباطي  اذام  .ةنس  نويلم  ةئامعبرأ 

.اهتلأس ام  اذه  يجولويجلا ؟
.ضرألا ىلع  ةايحلا  روهظ  قباطي  ةشهدنم : ينتباجأ ،

ةمث نأ  داقتعالا  ىلع  ينلمحت  ةهيجو  بابسأ  يدل   ـ
اذإ .كقنع  لوح  اهنيلمحت  يتلا  كلتل  ةلثامم  ىرخأ  تاودأ 

، يتاباسح تحص  اذإو  براقتم ، مجح  تاذ  اهعيمج  تناك 
ةلماك ةروص  سكعل  ىرخأ  عبرأ  ىلإ  جاتحنس  ذئدنع 

؟ كلذك سيلأ  بيرغ ، زغل  .ءامسلل 
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دق ءامسلل  ةطراخ  نوكت  نأ  نايردأ ، ليحتسملا ، نم   ـ
! ةنس نويلم  ةئام  عبرأ  لبق  تدعُأ 

ناك هرسأب  ملاعلا  نإ  يل  نيلوقت  تاذلاب  تنأ  ِتنك   ـ
هرمع زواجتي  انفالسأ ال  مدقأ  نأ  تلخ ، ةنس  نيرشعل  دقتعي ،

ءازجألا لك  لصن  نأ  ةظحل  يروصت  .ةنس  نييالم  ةثالثلا 
ةئامعبرأل هنأ ، نهربن  اننكل  فيك ، لهجأ  تلز  امو  ةصقانلا ،

ةريدج ةقدب  ءامسلل  ةطراخ  تلكُش  تضم ، ةنس  نويلم 
جئاتنلا يه  امف  اهضارتفا ، ىتح  اننكمي  ةظحالم ال  لئاسوب 

؟ كلذ نم  اهنيصلختست  يتلا 
.فاشتكالا اذه  لثم  ةيمهأ  لايح  ءاسرخ  اريك  تيقب 

ىلإ اهرطضيس  زوجع  لجر  توم  نأ  ًاموي  ركفأل  تنك  ام 
ندنل نم  يرفس  ذنم  لمآ  ُتنك  ينكل  اهتايرفح ، نع  يلختلا 

.ينعبتت نأب  اهعنقأ  نأ 
نم رخأتم  تقو  ىتح  ءامسلا  دصرن  نيتماص ، انالك  انيقب 

.ليللا
عم انعّدو  مث  مونلا ، نم  تاعاس  عضب  انسفنأ  انحنم 

ةرايسلا لوح  هلماكب  قيرفلا  عّمجت  .ميخملا  ةعامج  رجفلا 
قافتالا مت  امكو  .انيلع  عادولا  ةيحت  ءاقلإل  عفدلا  ةيعابرلا 

يه ىقبت  امنيب  ابابا ، سيدأ  راطم  ىلإ  اريك  ينلصوتس  اننيب 
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ريدي فوسو  .سوفنلا  ةئدهتل  يفاكلا  تقولا  ةنيدملا  يف 
ةمظتنم ةروصب  هب  لصتتسو  اهبايغ ، ءانثأ  ثاحبألا  كيرأ 

.ةدوعلا ةراشإ  ةبّقرتم 
نع فقوتن  مل  نيموي ، قرغتسا  يذلا  رفسلا  لالخ 
يف اهروضح  ىنعم  ام  .ةبيجعلا  ةدالقلا  لوح  انسفنأ  ةلءاسم 

مهدحأ ناك  له  اناكروت ؟ ةريحب  طسو  ميدقلا  ناكربلا  كلذ 
؟ ىتم صوصخلا  ىلعو  اذامل ؟ ناكملا ، كلذ  يف  هتدارإ  ءلمب 

زيمتي رخآ  ًاجذومن  لقألا  ىلع  كانه  نأ  ملعي  انم  لك  ناك 
يغبني ناك  .اهنع  ثدحتن  مل  ول  ىتح  ةهباشملا ، صئاصخلاب 

نكل ةلماك ، ءامس  ليكشتل  اهنم  ءازجأ  ةسمخ  عيمجت 
ناكم ةفرعم  يه  نآلا  انريكفت  ىلع  ةنميهملا  ةلأسملا 

.اهيلع ديلا  عضو  عيطتسن  فيكو  اهدوجو 
ةبضه ىلع  شيعأ  ُتنك  اميف  تلخ ، رهشأ  ةعضبل 
ملاعك يتاراهم  طبر  ةرورض  طق  روصتأل  تنك  ام  اماكاطأ ،
ًاثحب ةثاحإلا ، ملع  يف  ةيصاصتخا  تاراهمب  يكلف  ءايزيف 

.هثودح لمتحم  ريغ  فاشتكا  نع 
اريك ْترّكذت  امدنع  رفسلا ، نم  يلاتلا  انموي  رشابن  انك 

ىركذلا هذهل  .تاونس  عضب  لبق  ةلجم  يف  هتأرق  ًالاقم 
انمدقأ له  .انرظتنت  يتلا  ةلحرلاب  نونيدم  نحن  ةضماغلا 
برقب ساسحإ  ةجيتن  ةيملع ، ةزيرغ  عفادب  ًاقحال  لمعلا  ىلع 
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ءيش لك  نكل  .هلوق  نع  ًامامت  زجاع  يننإ  ءيش ؟ ثودح 
ةادأ ىلع  مالكلا  تعمس  ُتنك  ام  اذإ  اريك  ينتلأس  امدنع  أدب 
ىرج بالرطساب ، ةهيبش  يزنوربلا  رصعلا  ىلإ  ىقرت 
ىلع مسإلا  اذهب  ريدج  يكلف  لك  نإ  ذإ  .ايناملا  يف  اهفاشتكا 

نورافح اهنع  فشك  دقف  اربن .»  » ةناوطسا دوجوب  ملع 
نرقلا ةياهن  يف  ايلعلا  سكاسلا  ةقطنم  يف  نوفختم 

ةئيه تذختا  دقو  .نيمارغوليك  يلاوح  ةادألا  نزت  .نيرشعلا 
، هيلع رهظيو  ًارتميتنس ، نيثالث  هرطق  غلبي  يرئاد  سرت 

فشتسي ةريغص  طاقنو  لاله  ةعصرم ، ةيبهذ  ةحيفص  نمض 
ىتح قيدصتلا ، نع  ديعب  اهنيوكت  .ةيوامس  مارجأ  اهنأ  اهنم 

.رّوزم ةعينص  اهنأ  رمألا  ئداب  يف  اونظ  راثآلا  ءاملع  نأ 
ىلإ ًالعف  دوعت  اهنأ  ًاريخأ  تبثأ  اهل  ًاقيقد  ًاخيرأت  نأ  ريغ 

فويسلا ضعب  تتبثأ  امك  .ةنس  ةئام  تسو  فالآ  ةثالث 
.اهتحص هسفن  ناكملا  يف  اهيلع  رثع  يتلا  يلحلاو 
ناتديرف ناتزيم  مدقلا ، يف  اهنعط  ادع  اربن ، ةناوطسإلو 

ايرثلا موجن  هبشت  اهيلع  ةزرابلا  طاقنلاف  لقألا ، ىلع 
نابإ ابوروأ  ءامس  يف  تزرب  موجن  ةعومجم  يهو  ةعبسلا ،
ىلع سوق  دوجو  يهف  ةيناثلا  ةزيملا  امأ  .رصعلا  كلذ 
ًامامت قباطت  ةجرد  نونامثو  ناتنثإ  اهرادقم  نميألا  بناجلا 
ةرتف اربن  يف  سمشلا  اهنم  قرشت  يتلا  ةطقنلا  نيب  قرفلا 

بالقنالا ةرتف  اهنم  قرشت  يتلا  ةطقنلاو  يفيصلا  بالقنالا 
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تعيشأ دقف  ةناوطسألا ، ةمهم  صخي  ام  يف  امأ  .يوتشلا 
، ةعارزلل تصصخ  اهنأ  زئاجلا  نم  اهنع : ةدع  تايرظن 
يف ايرثلا  موجن  روهظو  رذبلا ، ءدب  نلعي  يفيصلا  بالقنالاف 
اربن ةناوطسإ  تناك  رخآ ، لامتحإ  .داصحلا  مسومو  ءامسلا ،

، نيتلاحلا اتلك  يف  دهشتو ، ةيكلفلا ؛ ةفرعملل  لقنو  ميلعت  ةادأ 
كلذ نابإ  تناك ، صوصخلا  اذه  يف  ناسنإلا  ةفرعم  نأ  ىلع 

.هضرتفن انك  امم  ريثكب  ًامدقت  دشأ  رصعلا ،
ىتح مولعم  ءامسلل  ليثمت  مدقأ  اربن  ةناوطسا  تناك 

اهبعادت اريك  تناك  يتلا  ةدالقلا  روهظ  ىتح  هلقأ  اذه ، انموي 
...اناكروت ةريحبل  ةيزكرملا  ةريزجلا  يف  اهعباصأ ، نيب 

؟ يتدالقو اربن  ةناوطسا  نيب  موقت  نأ  نكمي  ةلص  يأ   ـ
قحتسي كلذ  نأ  نظأ  يننكل  يردأ ، تسل  رورسب : ُتبجأ 

.ايناملا عوبر  يف  ةريغص  ةلوجب  مايقلا  انم 
اريك نأب  رعشأ  تنك  ةمصاعلا ، نم  برتقن  انك  املك 
مهم فاشتكا  لوصح  ةيناكمإ  تناك  له  .اهسفن  ىلع  يوطنت 
ةركف اهنأ  مأ  رفسلا  بعاتمب  يساسحإ  نود  لوحت  يتلا  يه 

نإ فسألل ، يعم ؟ اهثاحبأ  ةلصاومب  اريك  عانقإ  يف  حاجنلا 
لك يفو  ًالدابتم : ودبي  ال  حورلا ، ّيف  ثعبي  ناك  يذلا  جايهلا 
نع انلصفت  يتلا  ةفاسملا  نع  نلعت  ةراشإ  ةحول  تناك  ةرم 
يف هوتتو  مالحألل  ًاددجم  ملستست  اريك  تناك  ابابا ، سيدأ 
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.اهراكفأ
ىلإ تدع  ةرم  ةئامو  اهلاؤس ، نع  ُتعنتما  ةرم ، ةئام 

.قيرطلا ةعباتمب  ًايفتكم  يتدحو 
، راطملا ةطحم  يف  عفدلا  ةيعابرلا  ةرايسلا  اّنكر  انك 

ةلحر كلانه  تناك  .باكرلا  قالطنا  ةطقن  ىلإ  ينتعبتو 
بتكم نم  نيتقاطب  ُتيرتشاف  .ًادغ  تروفكنارف  ىلإ  ةهجوتم 

.ًابناج يب  تحتنا  اريك  نكل  ةيوجلا ، ةكرشلا 
.نايردأ كتلحر ، يف  كقفارأ  انأ ال   ـ

لثمل ةدعتسم  تسيل  اهنإو  انه ، ةمئاق  اهتايح  نإ  تلاق 
فوس رثكألا ، ىلع  رهش  يف  وأ  عيباسأ  يفف  .لزانتلا  اذه 

ىلإ تعجر  يه  نوكتو  يداولا ، ىلإ  تداع  دق  ةنيكسلا  نوكت 
.اهلمع

يذلا كرتشملا  فاشتكالا  نأ  يف  اهتلداجم  تلواح  ًاثبع 
ءيش نع  موي ، تاذ  مّني ، دق  هنع  باقنلا  امبر  فشكنس 

نم وه  يعسلا  اذه  نأ  ددرت  كفنت  تناكف ال  يه  امأ  قراخ ؛
اهتوص ةربن  نم  ُتكردأو  .تنأ  كبيصن  نم  سيلو  يبيصن 

.اهيلع حلأ  نأ  ءيش  يف  ينيدجي  هنأو ال  مزعلا ، ةتباث  اهنأ 
لبق ابابا  سيدأ  يف  اهيضقن  ةدحاو  ةيسمأ  انل  ْتيقب 

ًامعطم انل  دجن  نأ  ًاريخأ ، ًافورعم  اهنم  تبلطف  يليحر ،
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.ةجاتهم يتدعمو  هنم  جرخأ  نل  ًاناكم  مسإلا ، اذهب  ًاريدج 
اذامل نكلو  ًادغ ، قرتفنس  اننأ  يلهاجت  ًاريثك  ينفّلك  دقل 

؟ همساقتن نأ  انل  يقب  يذلا  ليلقلا  تقولا  عييضت 
، ةدحاو ةرم  خضرأ  ملو  ءاشعلا ، لاوط  يسفن  تكلامت 

ةبرجتل قدنفلا ، ىلإ  انتدوع  ىدل  اهب  انمق  يتلا  ةهزنلا  لالخ 
.اهيأر رييغت  ىلع  اهماغرإ 

نيب اريك  ينتمض  اهتفرغ ، ىلإ  اهقفارأ  تنك  اميفو 
اهنأ ينذأ  يف  تسمهو  يفتك  ىلإ  اهسأر  ةدنسم  اهيعارذ 

مل اهنأ  ديب  ندنل ، يف  اهنم  هتبلط  يذلا  دعولاب  يفتس 
.ينلّبقت

تناك ةيشعلا  ةرهسف  راطملا ، يف  عادولا  ةركف  هركأ  ُتنك 
دنع .ةلب  نيطلا  ةدايز  يدجملا  ريغ  نمو  ةيافك ، ةنيزح 
باب تحت  ةملك  ُتقلزأ  نأ  دعب  قدنفلا  ترداغ  رجفلا ، غوزب 
ينأل فسآ  انأ  مك  تبتك  ينأ  ركذأ  تلز  ام  .اريك  ةفرغ 

قامعأ نم  ىنمتأ  تنكو  .تالكشملا  نم  ديدعلا  اهل  تببس 
ةايحلا هذه  تقو  عرسأبو  ديدج  نم  دجت  فوس  اهنأ  يبلق 

ًاضيأ اهل  ُتحبو  .ةعاجشلا  نم  ديزمب  اهسفنل  اهتنب  يتلا 
، بنذلاب يروعش  نع  اهل  تبرعأ  امدعبو  ياعسم ، ةينانأب 

ىنعم .ينرظتني  امم  ءيش  لك  لهجأ  تنك  يننأب  تفرتعا 
نأ هتيمهأ : مظعأ  ام  فاشتكاب ، نآلا  ذنم  تمق  ينأ  كلذ 
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اذه نأ  ًالعف  كشأ  تنك  .ةداعسلاب  معنأ  ينلعج  اهروضح 
ةعطق قوف  تارم  يملق  دّدرتو  ةقابللا ، ميدع  فارتعالا 

اذام نكلو  ةليلقلا ، تاملكلا  هذه  اهيلع  طخأ  نأ  لبق  ةقرولا 
.ةقداص تاملك  تماد  ام  مهي 

ةظتكم لوصولاو  قالطنالا  ةطقن  ةعاق  تناك 
رفسلا تررق  اهلمكأب  ايقيرفإ  نأ  دقتعتل  ىتح  نيرفاسملاب ،
راظتنا دعب  .ةياهن  يتلحر  باكر  لترل  نكي  مل  .حابصلا  اذه 
امنيبو .ةرئاطلا  نم  ريخألا  فصلا  يف  ًاسلاج  ينتيفلأ  ليوط ،

نم ناك  ول  ام  يسفن  تلأس  قلغنت ، ةروصقملا  باوبأ  تناك 
ةياهن يف  نكي  مل  امل  ًادح  عضأو  ندنل ، ىلإ  دوعأ  نأ  لضفألا 

، ريخأتلا ضعب  ةفيضملا  ِتنلعأ  .عساو  مهو  ىوس  فاطملا 
.ببسلا كلذ  عم  حرشت  نأ  نود  نم 

نيذلا باكرلا  نيب  يبناجلا ، رمملا  يف  ةأجف  ُتيأر  مث 
ةليقث ةبيقح  رجت  اريك  جئاوحلا ، مسق  يف  مهتعتمأ  نوبتري 
لبقف امهدعقم ، لادبإ  ىلع  يراج  ْتضواف  .اهنزو  لثم  يف 

.ةدهنتم يراوج  ىلإ  تسلجو  رطاخ ، بيطب 
، ينعمستأ ًاموي ، رشع  ةسمخ  اهمازح : طبرت  يهو  تلاق 

ةرئاط يف  ًاددجم  ينعضت  انك ، امنيأ  نيعوبسأ  نوضغ  يف 
؟ كلذب يندعت  له  .ابابا  سيدأ  ىلإ  ةهجوتم 

.اهُتدعو
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، اهتدالق لوح  ةقيقحلا  فاشتكال  ًاموي  رشع  ةسمخ 
يل ودبت  تناك  ةنس ، نويلم  ةئام  هتقّرف  ام  عمجل  ناعوبسأ 

ينينعي ناك  ام  رمألا  نكلو  هب ، ديقتلا  لاحملا  نم  ًاناهر 
ىلإ ةسلاج  اريكو  جردملا ، ىلع  عرست  ةرئاطلا  تناك  .ًاريثك 
هذه .اهينيع  تقبطأ  دقو  ةوكلا ، ىلإ  دونسم  اهسأرو  يبناج ،
ُتنك امم  ريثكب  رثكأ  نوكت  دق  ةمداقلا  رشع  ةسمخلا  مايألا 
حّملت مل  ينامثلا ، ناريطلا  تاعاس  لالخ  .ًاضيأ  ِسمأ  هلمآ 
لخاد اهتفرغ  باب  تحت  اهتقلزأ  يتلا  ةلاسرلا  ىلإ  طق 

.لاح لك  ىلع  دعب ، ام  يف  كلذ  ىلإ  حملت  مل  امك  قدنفلا ،
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تروفكنارف

.اربن نع  انلصفت  تناك  ًارتموليك  نورشعو  ةئامثالث 
ىلع ةرايس  رفسلا ، نم  يقاهرإ  نم  مغرلا  ىلع  ُترجأتساف ،

.رصعلا ةياهن  لبق  دوصقملا  ناكملا  ىلإ  لصأ  نأ  لمأ 
ةيفيرلا ةنيدملا  هذه  نأ  روصتن  اريك  الو  انأ  نكأ  مل 

يذلا ناكملاف  دحلا ، اذه  ىلإ  اهتيبعش  ترشتنا  ةريغصلا 
لكش ذختا  دق  ةروهشملا  ةيوامسلا  ةناوطسالا  هيف  تفشتكا 

نوطابلا نم  بيهم  ريغص  جرب  .ةيحايس  تاءارغإ  زكرم 
ةلئاملا ةينبلا  ةدعاق  نم  قلطنيو ، لهسلا ، طسو  عفتري  ناك 

امهنم ًالك  نأ  ضرتفُي  ضرألا ، ىلع  ناطخ  ازيب ، جرب  لثم 
ءانبب ًالّمكم  عمجملا  ناكو  .يسمشلا  بالقنالا  يروحم  لثمي 
هبشأ وه  ةلتلا ، ةمق  ىلع  ديشم  جاجزو  بشخ  نم  رابج 

.يعيبطلا دهشملا  هوشي  فحتمب 
ىلع اربن  ةناوطسال  صصخملا  عقوملا  ةرايز  انعلطت  مل 
نم تارتموليك  ةعضب  دعب  ىلع  .بلقلا  هل  قفخي  ءيش  يأ 

راثآو ةطلبملا  ةقيضلا  هعراوشب  ةيرقلا ، طسول  ناك  ناكملا ،
عم طباورلا  ديدجت  يف  لضفلا  ةليمجلا ، هتاهجاوو  هرصق 

نزاخملا تاهجاو  لهاجت  طرشب  نكل  ةلاصألا ، رهاظم  ضعب 
ًاخسنو ةدئام  يناوأو  تاترشيت ،»  » ةرفوب ضرعت  تناك  يتلا 
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.ةناوطسالا ةروص  اهيلع  عاونألا  لك  نم 
مايقلا يف  ريكفتلا  يغبني  امبر  ةلئاق : اريك  يلإ  ْتهجوت 

.سكيريتسا هزتنم  يف  تايرفحب 
حيتافم هوتل  انملس  يذلا  قدنفلا  بحاصل  يسفن  تمّدق 
ةينهملا انتالهؤمب  هتفّرع  نأ  دعبو  ةرغاشلا ، ةريخألا  هتفرغ 

ًادغ انل  مظني  نأب  دعوو  يبلط  ىلع  قفاو  انم ، لكب  ةصاخلا 
.يرثألا اربن  عقوم  نيمأ  عم  ةصاخ  ةلباقم 
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وكسوم

ةهج نم  .نارواجتي  نابيرغ  ناملاع  اكنايبول ، ةحاس 
تارباخملا تناك  يذلا  ةيلاقتربلا  ةهجاولا  وذ  مخضلا  ءانبلا 

«. ةبعللا  » رصق ىرخألا  ةهجلا  نمو  هلغشت ، ةيسورلا 
لوانت نع  حابصلا ، اذه  لدع ، دق  وكنروي  يليساف  ناك 

.جازملا ئيس  هلعج  ام  اذهو  نيكشوب ، ىهقم  يف  هروطف 
ىلع ادال »  » زارط نم  ةميدقلا  هترايس  نْكر  بقع  رظتناو ،

قباطلا يف  .هباوبأ  نزخملا  حتفي  نأ  فيصر ، دادتما 
موقت ةءاضملا  ليخلا ) ةبعل   ) ةراّودلا تناك  يضرألا 
بكر لفط  يأ  نكي  مل  نكلو  راهنلا ، لالخ  ىلوألا  تارودلاب 

نيزبارد سمل  نع  يليساف  عنتما  .دعب  ةيبشخلا  لويخلا 
يف فقوت  .ةراذقلا  ديدش  هقوذ  بسحب  هنأل  كرحتملا ، ملسلا 
قبط خسن  لمجأ  اهيف  ءرملا  دجي  ثيح  ةصنم  مامأ  قباطلا 

اذه ناك  سئارعلا .) حرسم  يف   ) دالوألا مأ  ىمد  نع  لصألا 
ةاعدم ضعب  عم  اهضعب  ةكباشتم  ةريغص  ليثامتل  عيمجتلا 

ةعومجم ال كلمت  اهبابش  يف  هتخأ  تناك  .هل  ةمئاد  ةيلست 
يف ًاماع  نيثالث  ذنم  دقرت  هتخا  نأ  الإ  نمثب ، مويلا  ردقت 
ىوس دعت  مل  ةبيجعلا  ةعومجملاو  يشتفايدوفون  ةربقم 

ةرظنبو ةضيرع ، ةماستباب  ةعئابلا  هيلع  تّنم  .ةديعب  ىركذ 
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وكنروي حاشأ  نيدردألا ، هيكفل  ًارظن  قيوشتلا ، ةليلق 
سأر اهل  ةيهاز ، ناولأ  تاذ  ةيمدب  ةعئابلا  تكسمأف  ههجوب ،
.قرو نم  سيك  رعق  يف  اهتفخأو  رفصأ ، مسجو  رمحأ 
.دعتباو غلبملا  وكنروي  عفد  .لبور  فلأ  اهنوبز  نم  تبلطو 

ناك يذلا  ءالطلا  ّكح  ىهقم ، ةلواط  ىلإ  سلج  ليلق ، دعبو 
يتلا ماقرألا  خسنو  ةسماخلاو  ةثلاثلا  نيتيمدلا  يطغي 

داشولب ةطحم  يف  لزن  مث  يئابرهكلا ، راطقلا  بكر  .ترهظ 
.وكسوم ةطحم  ىلإ  يدؤملا  ليوطلا  رمملا  كلسو  ايناتسوف 

يتلا جردلا  ةنازخ  ىلإ  تانامألا ، عدوتسم  يف  هجوت ،
راشملا مقرلا  لفقلا  صرق  ىلع  مظنو  ةثلاثلا ، ةيمدلا  اهتدّدح 

يف فالغلا  ىلع  ذوحتساو  ةسماخلا ، ةيمدلا  يف  هيلإ 
مقرو رفس ، زاوجو  ناريط ، ةقاطب  ىلع  يوتحي  ناك  .اهلخاد 

اهادحإ تناك  ةيسمش ، روص  ثالث  ىلعو  ايناملا  يف  فتاه 
مسر ةريخألاو  ةأرما ، مسر  ةيناثلاو  صخش ، مسر  لثمت 
رهظ ىلع  .ةرئاط  نم  ناطبهي  امهو  امهسفنأ  نيصخشلا 
يف فلغملا  وكنروي  بّتر  .امهيمسا  ةشبرخ  تمت  ةروصلا 

.ناريطلا ةقاطب  ىلع  يدابلا  تيقوتلا  لودج  ىلإ  رظنو  هبيج 
لواح .وفاتيمرش  راطم  ىلإ  لوصولل  ناتعاس  همامأ  تناك 
نكل حومسم ، ناكم  يف  هترايس  نكر  ناك  نإ  ركذتي  نأ 

.كلذب متهي  يك  هتاف  دق  ناك  تقولا 
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امور

طقس .هبتكم  ةفرش  ىلع  هيقفرمب  ًائكتم  وزنرول  ناك 
هيلإ رظن  .لفسأ  ىلإ  عراشلا  يف  ةعرسب  هتراكيس  بقع 
عفرو ذفاونلا  قلغأ  .ءاملا  برسم  ىتح  جرحدتي  وهو 

.هفتاه ةعامس 
، ايبويثأ يف  ةريغص  ةلكشمل  انضّرعت  دقل  وزنرول : نلعأ 

.دلبلا ارداغ  دقل 
؟ امه نيأ   ـ

.تروفكنارف يف  امهرثأ  اندقف   ـ
؟ ثدح اذام   ـ

امهباصأ امهرثأ  ءافتقا  نونّمؤي  اوناك  نيذلا  كئلوأ   ـ
اناكروت ةريحب  ىلإ  كتيامح  يف  ناذللا  بهذ  دقل  .ظحلا  ءوس 

يلاجر دارأ  .ليلدلا  رودب  موقي  ناكو  ةيرقلا ، ميعز  ةقفرب 
ةريغص ةريزج  ىلإ  امهباهذ  نم  دصقلا  ةفرعمل  هولأسي  نأ 

.عجفم ثداح  عقوو  ةريحبلا ، طسو 
؟ ثداوحلا نم  عون  يأ   ـ

.ةلتاق ةطقسل  ضرعتو  امهيلع ، ةمئاللاب  خيشلا  ىحنأ   ـ
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؟ كلذب ملع  ىلع  نم   ـ
، يتامولعم ىلع  عالطالا  ةيولوأ  كل  تنمض  دقل   ـ
نم رثكأ  ككرتا  نأ  عيطتسأ  ال  ثادحألا ، ىرجمل  ًارظنو 

يلاجر ناك  اذامل  حرشأ  نأ  يغبني  .مهب  لاصتالا  لبق  راهنلا 
.نيجذاسلا كنيذ  نوبّقعتي 

ىلع ةيحتلا  يقلي  نأ  وزنرول  ل ـ تقولا  عستي  مل 
.فتاهلا ةعامس  قّلع  دق  ناك  هنأل  يروفيإ ،

: ًامامت هتلابق  أكتملا  ىلع  ًاسلاج  ناك  يذلا  زريكاف  لأس 
؟ كيأر ام 

ىتح ضرتفا  ليوط ، تقول  ًاعودخم  يروفيإ  ىقبي  نل   ـ
نلو زوجع  بلعث  هنإ  كلذب ، ملع  ىلع  نآلا  كنأ  فرع  هنأ 

.اذهك خفب  هداطصن 
، خفب هدايطصا  لواحأ  تسلو  ميدق ، قيدص  يروفيإ   ـ

انفادهأ نإ  .انيلع  لايتحالا  نم  هعنم  ةقيقحلا  يف  ديرأ 
.لمعلا رشابي  هعدن  نأ  عيطتسن  نحنو ال  ةفلتخم 

يتلا ةظحللا  هذه  يف  ييأر  ديرت  َتنك  اذإ  نآلاو ،  ـ
.ةعامجلا طاشن  هجوي  هنأ  نهارأ  ثيدحلا ، اهيف  لدابتن 

؟ وحنلا اذه  ىلع  ريكفتلا  ىلإ  كعفدي  يذلا  ام   ـ
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يذلا لجرلا  نأ  ىلع  ًاضيأ  ةنهارملل  دعتسم  ينإ   ـ
نم كجورخ  ىدل  كرثأ  ىفتقا  دق  قيرطلا  لفسأ  يف  رظتني 

.كبتكم
؟ مادرتسمأ نم   ـ

، دحلا اذه  ىلإ  ةظف  ةقيرطب  هسفن  نع  فشكيل  هنإ ،  ـ
نم ةلاسرب  كيلإ  ثعبي  ميدقلا  كقيدص  نأ  امإو  زجاع ، امإ 
انأف زريكاف ، هلبأ ، ًاناسنإ  ينربتعت  ال   » لوقي يذلا  عونلا 

قاحللا يف  حجن  صخشلا  نأ  امبو  كدوجو .» ناكم  فرعأ 
، حجرألا ىلع  لايم ، انأف  هظحالت  نأ  ريغ  نم  انه  ىتح  كب 

.ةيناثلا ةيضرفلا  ىلإ 
لجرلا نكل  ةذفانلا ، ىلإ  لاحلا  يف  ًاهجوتم  زريكاف  ضهن 

.كاذنآ دعتبا  دق  ناك  هوتل  وزنرول  هنع  ثدحت  يذلا 
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ايلعلا سكاس 

.ةقيض قرطلاف  كمازح ، يدشت  نأ  يغبني   ـ
مل اهنأ  ول  امك  تفّرصتو  ًاعساو ، جاجزلا  اريك  تحتف 
يل تناك  نأ  ةلحرلا  هذه  لالخ  ًانايحأ  يل  قفتا  دقل  .ينعمست 

.جراخلا هاجتاب  هعفدو  بابلا  حتف  يف  ةبغرلا 
لجرلا ناك  .باحرت  لكب  اربن  فحتم  نيمأ  انَلبقتسا 

ةعطق لك  ىلع  مالكلا  لّصف  يتلا  هتعومجمب  ًادج   ًاروخف 
؛ انيرظان مامأ  ّرم  ءيش  لك  حامر ، سورت ، فويس ، .اهنم 
انل مّدقي  نأ  لبق  ةديدعلا  هزونك  ةصق  عامس  نم  دب  ناكو ال 

.ةناوطسالا ًاريخأ 
اهرهظم نيب  عمجي  ءيش  ال  .رظنلا  تفلت  ةادألا  تناك 
ةراهمو اهلامجب  نينوتفم  انالك  انك  اننكل  اريك ، ةدالقو 

نأ يزنوربلا  رصعلا  يف  ناسنإلا  عاطتسا  فيك  .اهركتبم 
ىلإ فحتملا  نيمأ  اناعد  اذهك ؟ ًارهاب  ًاينقت  ًالمع  زجني 
هترأ .انل  ًاديفم  نوكي  نأ  هنكمي  امع  انلأسو  ايرتيفاكلا ،» »

.انثدحم ىلإ  ةديرفلا  هصئاصخب  انأ  تيضفأو  اهدقع  اريك 
ينلأس هل ، هفشك  ىلع  تيتأ  ام  هرعاشم  كلم  دقو  ينلأسف ،

.هنع ًائيش  فرعن  اننأ ال  هتبجأف  .هرمع  نع 
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ةساردل هتايح  نم  ماوعأ  ةرشع  سّرك  دق  لجرلا  ناك 
.دح ىصقأ  ىلإ  هلوضف  ريثت  انتادأ  تناكو  اربن ، ةناوطسا 

.انمامتها ريثي  دق  ام  ًائيش  أرق  هنأ  ةضماغ  ةروصب  رّكذت 
.كلذك هتاظوفحم  بيترتو  هراكفأ  بيترتب  ىنعي  نأ  هيلع  ناك 

انكراشي نأو  هتاذ  ءاسملا  يف  ةيناث  يقتلن  نأ  انيلع  حرتقا 
هدهج ىراصق  لذبي  نأ  نيحلا ، كلذ  ىتح  لواحيس ، .ءاشعلا 

.رهظلا دعب  دعومب  نيطبترم  نكن  مل  .انثاحبأ  يف  اندعاسيل 
تمنتغاف نئابزلا ، فرصت  تحت  نابوساح  قدنفلا  يفو 
لئاسرلا ضعب  هّجوأو  يرابخاب  رتلاو  يفاوأل  ةصرفلا 

يسفنل حمسأ  امب  ةفخب  ًابعال  يل ، ءالمز  ىلإ  ةينورتكلالا 
نم ّدعُأ  ال  يك  مهنع  همتكا  نأ  لضفأ  امو  هفشكأ  نأب 

.نيرينتسملا
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تروفكنارف

ةعبرأ وحن  هجوت  ىتح  ةرئاطلا  نم  يليساف  لزن  نأ  ام 
دق ناك  .راطملا  ةرخؤم  يف  ةمئاقلا  تارايسلل  ريجأت  بتاكم 

فرعي ناك  نإ  لأسي  حارو  فظوم ، لكل  ةروص  هعم  رضحأ 
اوباجأ مهنم  ةثالث  .امهتروص  هيلع  ضرعي  نيذللا  نيجوزلا 

ربتعُي مالعتسالا  نم  عونلا  اذه  نأ  عبارلا  راشأ  اميف  يفنلاب ،
شتفي نم  نأ  ًادعاصف  نآلا  نم  ملعي  يليساف  ناك  .ًايرس 

ام لب  ةنيدملا ، ىلإ  لاقتنالل  يسكت  ةرايسب  انيعتسي  مل  امهنع 
بردملا وه  دعتبا ، .ةرايس  ارجأتسا  نم  دنع  ريثكب ، مهأ  وه 

، فتاهلا ةفرغ  ىلإ  ًاهجوتم  نيرامتلا ، نم  عونلا  اذه  ىلع 
نأ ام  .ناكملا  هوتل  رداغ  يذلا  فظوملا  اهنم  ىعدتسا  يتلا 

ةنقتم هبش  ةيناملأ  ةغلب  هل  حرش  ةعامسلا ، ريخألا  اذه  عفر 
هروضح نأو  تارايسلا  فوقو  ةحاس  يف  عقو  ًاثداح  نأ 

يذلا لجرلا  يليساف  بقار  .نكمم  تقو  برقأ  يف  يرورض 
هاجتاب ًاعرسم  عفدناو  بضاغ ، وهو  ةعامسلا ، قّلعي  ناك 

نأ امو  .يضرألا  قباطلا  نود  ام  ىلإ  ةيدؤملا  دعاصملا 
ةدضنم وحن  يليساف  داع  ىتح  راظنألا  نع  فظوملا  ىراوت 

يفو ترايسلا ، ةطحم  زاهج  سمالم  ىلع  ىنحنا  بتكملا ،
ةخسن هتزوحبو  يليساف  دعتبا  .ةعباطلا  ةلآلا  تقطقط  لاحلا 

.نايردأ راجيإ  دقع  نم 
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هيلع رثع  يذلا  مقرلاب  ًايفتاه  لصتا  نأ  دعب  فرعي ، ناك 
نأ وكسوم ، ةطحمب  تانامألا  عدوتسم  يف  فلغملا  لخاد 

اهتروص  KAPA 521 ةلجسملا ةيدامرلا  سديسرملا  ةرايس 
تاسدع مث  ، B 43 ةيسيئرلا قيرطلا  يف  ةبقارملا  تاسدع 

ةئام دعب  ىلعو  رفوناه ؛ ىلإ  ةهجوتملا   A5 ةيسيئرلا قيرطلا 
ةرايسلا ىلع  ًاددجم  روثعلا  مت  ًارتموليك ، نيرشعو  ةسمخو 

تناكو جرخملا 86 . تمدختسا  ثيح  ، A7 قيرطلا يف 
، كلانه نم  تارتموليك  ةرشعو  ةئام  دعب  ىلع  سديسرملا ،

ىلع ةعاسلا  يف  ًارتموليك  نيثالثو  ةئام  ةعرسب  قلطنت 
ةينطولا قيرطلا  ىلع  يرجت  تناك  ليلق  دعبو  ، A71 قيرطلا
قرطلا يف  ةبقارم  زاهج  رفاوت  مدعل  ًارظنو  .رمياف  هاجتاب 

نكلو ةعيبطلا ، يف  تشالت  اهنأك  ةرايسلا  نأ  ادب  ةيمهأ ، لقألا 
قرتفم دنع  ةيناث  ترهظ  رمحأ ، ءوض  ريوصت  ةسدع  لضفب 

.غربنتور
راطم رداغو  ةمخض ، ةقلغم  ةبرع  يليساف  رجأتسا 

.هخسن ناك  يذلا  ريسلا  طخ  ةقدب  ًاعبتم  تروفكنارف 
دتمت ةديحو  قيرط  هبناج ، ىلإ  راهنلا ، اذه  ظحلا ، ناك 

.ةريخألا ةرملل  سديسرملا  هيف  تدهوش  يذلا  ناكملا  نم 
وهو هجاو ، ًارتموليك ، رشع  ةسمخ  زايتجا  بقع  ًاقحالو ،

سكرام لراك  ةداج  تناك  .ريس  طخ  رايخ  خالوص ، ربعي 
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قلطنت هراسي  ىلإ  ًاقيرط  نأ  نيح  يف  اربن ، هاجتاب  يرجت 
ءيشب هركذت  سكرام  لراك  ةداج  ةعباتم  نكت  مل  .اشوب  وحن 

تبني ام  يف  لغوت  قيرطلا  تناك  اشوب ؛ هاجتاب  بهذف  نسح ،
دهشم ربع  ةيناث  رهظت  نأ  لبق  رجشلا ، تحت  بشعلا  نم 

.ازلوكلاب ةعورزم  ةعساو  لوقح 
لّدب نبيلم ،»  » يف رهن  راوج  ىلإ  يليساف  لصو  امل 

فطعف هيرغي ، دعي  مل  قرشلا  بوص  ةرايسلا  ةدايقف  هيأر ؛
ةهجو تناك  .رتسوف  ساموت  عراش  ىلإ  ةتغب  رادو  دوقملا 
ريشت ةحول  تناك  ذإ  ةيثالث ، حجرألا  ىلع  اهكلس  يتلا  ريسلا 
فقوم هنيمي  ىلإ  يليساف  ىأر  امدنعو  .اربن  ةنيدم  ىلإ 
هتراكيس هسفنل  ىدهأو  جاجزلا  حتف  راثآلا ، فحتم  تارايس 

، راوجلا يف  هتسيرف  ّمتشي  دايصلا  ناك  .راهنلا  لالخ  ىلوألا 
.امهناكم دّدحي  نأ  لبق  ليوط  تقو  ىلإ  جاتحي  دوعي  نلف 

ىدتراف .قدنفلا  يف  انب  قحتلا  دق  فحتملا  نيمأ  ناك 
تاعبرم اذ  ًاصيمقو  ةعّلضم  لمخملا  نم  ةلدب  ةبسانملل 

رطخ نم  تجن  يتلا  انبايث  نأ  ىتح  ةكوبحم ، قنع  ةطبرو 
انب بهذ  .هرهظم  نم  قينأ  اهرهظم  ناك  ايقيرفإ  يف  ةلحر 
فيك حرمب  انلأسيل  اريكو  انأ  سلجن  نأ  رظتناو  لُزُن  ىلإ 

.انفراعت
! ةساردلا تاونس  ذنم  ناقيدص  نحن  هتبجأ :
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.ةلواطلا تحت  نم  اهلجرب  ةرح  ةبرض  اريك  يلإ  تدّدس 
نم رثكأ  وه  نايردأ  اهبعكب : يلجر  عباصأ  ةشداخ  تلاق 
ام ًابلاغ  وهف  يلاتلابو  يل ، ليلدب  هبشأ  هنإ  قيدص ،

.يسفن نع  حيورتلل  هرافسأ  يف  ينبحطصي 
ىدانف ثيدحلا ، عوضوم  رييغت  فحتملا  نيمأ  لّضف 

.انتبجو بلطو  ةمداخلا 
يثاحبأب موقأ  ُتنك  امنيب  .امكمهيس  ًائيش  يدل  ّلعل  لاق :

يف ُتعقو  ُتزجنأ ، ثحب  مك  ملعي  هللاو  اربن ، ةناوطسأ  لوح 
اهنأ تقولا  ضعب  تدقتعا  .ةقيثو  ىلع  ةينطولا  ةبتكملا 

يف سيل  نكلو  ًابذاك ، ًارثأ  تناك  اهنكل  يلامعأ ، يف  يننيعتس 
دعب ةرتف  لك  لالخ  ثحبلا  تلواح  ًاثبع  .امبر  امكصخي  ام 
ينأ ريغ  اهيلع ، ديلا  عضو  نم  نكمتأ  مل  يتافلم ، يف  رهظلا 
ةغل يهو  ةيزيغلاب ، بوتكم  صن  هنإ  .اهنومضم  ًاديج  ركذتأ 

ةيدجبألا نم  ًايبسن  ةبيرق  اهفورح  ًادج ، ةميدق  ةيقيرفإ 
.ةينانويلا

.قافتسا دق  اريك  مامتها  ادب  ةأجف 
روطت يف  تمهسأ  ةيماس  ةغل  ةيزيغلا  ةلئاق : ْتفدرأف 

يتلا تاباتكلا  .ايرتيرأ  يف  ةينيغيرتلاو  ايبويثأ  يف  ةيرهمالا 
وعدي امو  .ةنس  فالآ  ةثالث  ىلإ  دوعت  داكت  ةيزيغلا  تبجنأ 
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ةيدجبألا يف  طقف  سيل  هباشتلا  عقاولا  يف  وه  ةشهدلا  ىلإ 
ةيزيغلا نيب  تاملكلا  كيرحت  ضعب  يف  ًاضيأ  امنإو 
ةيبويثألا ةسينكلا  تادقتعمل  ًاقفوو  .ةميدقلا  ةينانويلاو 

ىلع طبه  يهلإ  يحو  ةرمث  يه  ةيزيغلا  نإف  ةيسكذوثرألا ،
، تاس نبا  وه  نيوكتلا ، رفس  بسحب  سونياو  سونيا ،

وهو شونيا ، ةيربعلا  ةغللا  يفو  مدآ ؛ ديفحو  ناعنك  دلاوو 
سدقملا باتكلل  ًاعبت  سونيا ، دلُو  .ةيناسنإلا  موهفمب  يحوي 
نيرشعو سمخو  ةئامثالث   ةنس  لالخ  يسكذوثرألا  يبويثألا 

نماثلا نرقلا  ىلإ  ىقري  ام  يأ  ملاعلا ، قْلخ  ينس  نم 
يف نافوطلل  ةقباسلا  ةبقحلل  قفاوملا  داليملا ، لبق  نيثالثلاو 

؟ ًاذإ رمألا  يف  اذام  ةيربعلا ، ايجولوثيملا 
تفقوت اهنأل  ةبيرغ  ةرظن  اريك  ىلإ  رظنأ  نأ  دب  ناك ال 

ذإ .اهسفن  نع  تحّور  اهنأ  فيضت  نأ  لبق  اهدرس ، نع 
يتدعاسم ىلع  موقت  ةيساسألا ال  اهتنهم  نأ  ًاريخأ  ُتظحال 
«. ةليلق ةفلكبو  ةيرحب  رفاسملا  ليلد   » ةباتك ةداعإ  يف 

اذه فشكي  ناك  ام  ركذتت  له  فحتملا : نيمأ  اريك  ْتلأس 
؟ ةيزيغلاب بوتكملا  صنلا 

، ةيزيغلاب ةيلصألا  ةباتكلا  تناك  اذإ  ًاديج ، مهافتنل   ـ
ةخسن اهنإ  ريثكب ، ًادهع  ثدحأ  يتزوح  يف  يتلا  ةباتكلاف 

سداسلا وأ  سماخلا  نرقلا  ىلإ  الإ  اهخيرات  دوعي  ةديدج ال 
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رودي ثيدحلا  نإف  ةنسح ، يتركاذ  تناك  اذإو  .داليملا  لبق 
موقت ةطراخ  نم  عون  يهو  ةيوامس ، ةناوطسا  لوح  اهيف 
بناج ىلع  ةمجرتلا  .ملاعلا  ريمعتل  ليلد  ماقم  اهنم  ةعطق  لك 

يف درت ، نكلو  .ىتش  تاريسفتل  بابلا  حتفت  بارطضالا ، نم 
ةروصب هركذتأ  اذه  ديحوت ،» ةداعإ   » ةرابع صنلا ، بلق 
موهفمب بيرغ  لكشب  طبترم  موهفملا  اذهو  ًادج ، ةديج 

وأ نيموهفملا  دحأ  ناك  اذإ  ام  ةفرعم  لاحملا  نمو  .ميسقت 
ىلع رمألا  قلعتي  .هريمدت  وأ  ملاعلا  مدقم  نع  أبنتي  رخآلا 

ام ىلع  ةيفاضإ ، ةءوبن  يهو  ًاينيد ، ةتوافتم  ةباتكب  حجرألا 
ّدعُتل مدقلا  يف  ةلغوتم  تناك  لاوحألا ، لك  يف  .رّوصتأ 

ةينطولا ةبتكملا  ىلإ  باهذلا  يغبني  .اربن  ةناوطسأل  ًاعجرم 
ديرأ .هنع ال  ةيصخش  ةركف  ينّوكو  صنلا  يعجار  .ةيناملألا 

ةيأ ةباتكلا  هذهل  نوكت  نأ  لامتحاف  ةبذاك ، ًالامآ  كيف  ريثأ  نأ 
ينكل .ةياغلل  ليئض  كقنع  لوح  اهنيلمحت  يتلا  ةادألاب  ةقالع 
ىسع ام  يردن  الف  قّقحتأل ، كلذ  عم  تبهذل  كناكم  ُتنك  ول 

.انرظتني نأ 
ةينطولا ةبتكملاو  ةقيثولا ، هذه  ىلع  روثعلا  فيكو   ـ

؟ ةمخض
، تروفكنارف رقم  يف  اهتعجار  يننأ  نم  نيقي  ىلع   ـ
، غزبيالو خنويم  ةسسؤم  ىلإ  تهجوت  نأ  ًارارم  ثدح  دقو 
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ًالعف تناك  اهنأ  ةقيثولا  هذهب  قلعتي  ام  يف  نيقي  ىلع  ينكلو 
اهنأ يلابب  نآلا  رطخي  ىرخأ ، ةيحان  نمو  .تروفكنارف  يف 

؟ اهنم يأ  يف  نكلو  ةيمسر ، قئاثو  ةعومجم  نمض  تناك 
ةقيقحلا يف  يغبني  .تاونس  رشع  يلاوح  ىلإ  دوعي  كلذ  لك 

اذه ذنم  لمعلا  اذه  ىلع  فكعأس  .يجئاوح  بترأ  نأ 
.روفلا ىلع  امكب  لصتأس  ًائيش  ُتفشتكا  اذإو  ءاسملا ،

ةدوعلا اريكو  انأ  انررق  فحتملا ، نيمأ  انَرَداغ  نأ  دعب 
ىلإ رقتفت  ةميدقلا  اربن  ةنيدم  نكت  مل  .مادقألا  ىلع  ًايشم 
كلت مضه  يف  ةهزنلا  دعاست  فوسو  ةيبذاجلاو ، رحسلا 

.ًادج ةرفاولا  ةبجولا 
لوأ اهل  سيل  ةرماغم  ىلإ  كُتررج  ينأ  دقتعأ  فسآ ،  ـ

.رخآ الو 
أدبي امدنع  كتمه  دربت  نل  .حزمت  كنأ  لمآ  اريك : ينتباجأ 
امأ دغ ، حابصل  كططخ  يه  ام  ملعأ  ال  ةيمهأ ؟ بستكي  رمألا 

.تروفكنارف ىلإ  ةبهاذف  انأ 
، ةعئار ةيقسف  اهطسوتت  ةريغص  ةحاس  ءودهب  زاتجن  انك 

.ةتغب ترهظ  ةرهاب  اهؤاوضأ  ةرايسب  اذإو 
يبغلا اذه  نإ  هل ! ًاقحس  اريك : ىلع  ُتخرص  ذئدنع 

! ةرشابم انيلع  ّضقني 
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ةوجف هاجتاب  اهعفدأ  نأل  طبضلاب  يفاكلا  تقولا  يدل  ناك 
تقلزناو ًافيفخ  ًاسم  ةعرسملا  ةرايسلا  ينتّسم  نيح  ةباّوب ،

كلذ دارأ  ول  .ضيرعلا  عراشلا  كلست  نأ  لبق  ةحاسلا  طسو 
يل عستي  مل  .هاعسم  يف  حلفأل  انتايح  ىلع  ءاضقلا  لبهألا 

يوتستل اريك  ُتدعاس  لب  هترايس ، مقر  ليجستل  ىتح  تقولا 
كلذ نأ  مأ  ملحت  تناك  له  ةلوهذم ؛ ينتقمرف  اهيلجر ، ىلع 

اهلاؤس نإ  لوقلا  نم  دب  ال  ًادمع ؟ انقحس  لواح  صخشلا 
.ًاددرتم ًارئاح  ينكرت 

دقف ًاطشنم ، ًابارش  برشتل  اهبحطصا  نأ  اهيلع  ُتحرتقا 
ىلإ عوجرلا  ترثآ  اهنكل  تالاعفنالا ، نم  اهباسح  ْتلان 
ةيؤر ىدل  ةشهدلا  ينتكلمت  انقباط ، انغلب  امدنع  .قدنفلا 
دحاو حابصم  نوكي  نأ  .ةمتعلا  يف  ًاقراغ  جردلا  نحص 

هذه ...هلماكب  ىشمملا  نكلو  ًالوبقم ، ًارمأ  حورلا  ملسأ 
.ينْتقبتساف نهذلا  روضحب  تّلحت  يتلا  يه  اريك  ةرملا ،

.كانه بهذت  ال   ـ
.ًاقح انل  رايخ  الو  ىشمملا ، اذه  رخآ  يف  انتفرغ   ـ

رود نآلا  بعلت  الو  لابقتسالا ، ةعاق  ىلإ  يعم  لزنإ   ـ
.هب سحأ  ام ، للخ  ةمث  لطبلا ،

! ّلتخا يذلا  اذه  ةيصاصرلا ، تالصولا  تقرتحا  دقل   ـ
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.لفسأ ىلإ  انلزنف  ةقلق ، اريك  نأ  ترعش  ينأ  ديب 
نأ قبسي  مل  راذتعالا ، دواعو  لابقتسالا  لماع  رذتعا 

انقباط نأ  برغأ  وه  امو  .ةتبلا  ليبقلا  اذه  نم  ءيش  ثدح 
انه ءيش  لكو  هسفن ، رهصملاب  ناطبترم  يضرألا  قباطلاو 
نأ انيلإ  بلطو  بيج ، حابصمب  كسمأف  .ًايرهاظ  ءاضم  ناك 

.لطعلا حالصإ  روف  ةدوعلاب  اندعوو  ةعاقلا  يف  رظتنن 
ليلق اهل  حمسي  دق  ًاريخأو  برشملا ، بوص  اريك  ينتدش 

.مونلل مالستسالاب  ركسملا  صينش »  » قرع نم 
لماع قالطنا  ىلع  ةقيقد  نورشع  نآلا  تضقنا  دق  ناك 

.لابقتسالا
لالخ دعأ  مل  اذإو  يرجي ، اذام  ىرأس  انه ، يقبإ   ـ

.ةطرشلاب يلصتإ  قئاقد ، سمخ 
.كعم يتآس   ـ

ىلع ةدحاو  ةرمل  ينيعمسإ  اريك ، انه ، نيقبت  ِتنأ  ال ،  ـ
ىلإ مايألا ، هذه  نم  موي  يف  رمألا ، يب  يهتنيس  الإو  لقألا ،

ةروصب يسفن  مهفأ  انأف  ًائيش ، يلوقت  الو  .بابلا  رتس  حتف 
.ةزاتمم

بهذي ةيانبلا  سراح  تكرت  يننأل  بنذلاب  سحأ  ُتنك 
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.هقّدصأ مل  ًارطخ  ترعشتسا  اريك  تناك  نيح  يف  هدرفمب ،
نع مني  جيجض  لقأ  ثودح  ةصرف  ًانيحتم  ملسلا  تقلست 
يتلا ةيناملالا  ءامسألا  لكب  تيدانو  ام ، صخش  روضح 

ام لوأ  تدجوف  ىشمملا ، ةملظ  يف  رذحب  تمدقتو  اهفرعأ ،
لماع مث  يمدقب ، هتأطو  امدنع  بيجلا  حابصم  تدجو 
ةكرب يف  ًاجرضم  هسأر  ناك  .ضرألا  ىلع  ًاددمم  لابقتسالا 

باب ناك  .ةمجمجلا  يف  غيلب  حرج  نم  رطقي  ةريغص ، مد 
ترثعبو انتعتمأ  تغرفأ  دقل  .ةذفانلا  كلذكو  ًاحوتفم ، انتفرغ 

ليلق ءيش  ءانثتساب  انل ، ءيش  قرسُي  مل  نكلو  .انجئاوح  لك 
.يتاذل يبح  نم 

ام يدل  نكي  ملو  ديدج ، نم  يحيرصت  ةطرشلا  طباض  أرق 
لمعلا اريك  ترركو  دنتسملا ، لفسأ  ىلع  تعُّقو  .هفيضأ 

.ةطرشلا رفخم  انرداغو  هتاذ ،
ىرخأ ةسسؤم  يف  انئاويإ  ىلع  قدنفلا  بحاص  اندعاس 
.مونلا انعطتسا  يه  الو  انأ  اننكل ال  ةنيدملا ، تاسسؤم  نم 
ْتفلخأ ةليللا ، هذه  .اننيب  بّرق  دق  ثداحلا  اذه  فنع  ناك 
يعارذ نيب  اندحاو  هيف  عمجت  يذلا  ريرسلا  يف  اهدعو  اريك 

.انمثالتو انقناعتف  رخآلا ،
ُتنك يذلا  يقيطنمورلا  قايسلا  ىنعملا ، رصحب  نكي ، مل 
زونك نع  ًانايحأ  فشكي  بقترملا  ريغ  ءيشلا  نكل  هب ، ملحأ 
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، اهدي يف  يدي  مونلل ، ملستست  يهو  اريك ، تذخأ  ةعقوتم ؛ ال 
.ةلبق نم  ًانايغط  دشأ  اهعقو  ناك  ةيفطاعلا  ةردابلا  هذهو 
.معطم ةفرش  ىلع  روطفلا  لوانتن  انك  دغلا ، حابص  يف 

ىلوألا ةرملا  تسيل  .ءيشب  كيلإ  يضفأ  نأ  بجي   ـ
ثداح لثم  ًافسؤم  ًاثداح  شيعأ  نأ  اهيف  يل  قفتي  يتلا 
ضرعت دق  انتفرغ  باب  ناك  اذإ  ام  لءاستأل  ينإ  .ةحرابلا 
قئاسلا كلذ  نع  ًاضيأ  لءاستأو  طيسب  صل  لبق  نم  علخلل 

.انقحسي داك  يذلا 
ًايلم يف  تّقدحو  ناسورك ،» « ـ لا اريك  تعضو 
نع فلتخي  رخآ  ًائيش  اهينيع  يف  أرقا  نأ  ُتعطتساف 

.ةشهدلا
؟ انقحالي ام  ًاصخش  نأ  ًانمض  ينعت  َتنأ   ـ

اهب مامتهالا  لبق  امأ  كتدالق ؛ دعب  لاوحألا ، لك  يف   ـ
ةلق ءارج  سّفنت  ةمزأ  ءانثتساب  ...ًاءوده  رثكأ  يتايح  تناكف 

.تاعفترملا يف  نيجسكألا 
، اريكل نويلكاريه  يف  رتلاولو  يل  ثدح  ام  درسب  تمقو 

ءاليتسالا روسفوربلا  كلذ  اهب  دارأ  يتلا  ةقيرطلا  درسو 
قابسلاو كلذ  نع  لودعلاب  رتلاو  هعنقأ  فيكو  اهدقع ، ىلع 

.هْتبقع يتلا  ةدراطملا   ـ
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َرأ مل  كلذ  عمو  ةكحاض ، ترجفناو  ينم  اريك  ترخس 
.اهل هيورأ  ُتنك  ام  يف  ًابيرغ  ًائيش 

يدقعب ظافتحالا  دارأ  هنأل  صخش  هجو  َتمطح  دقل   ـ
ًابرض نمأ  لجر  َتعسوأو  هسردي ، يك  تاعاس  عضبل 

يف امكنأ  نانظت  امتنأو  صوصللاك  امتررف  مث  هيدي ، تديقو 
؟ ةرماؤم ةرمغ 

ام اذهو  رتلاو ، نم  ًاضيأ  رخست  تناك  اريك  نأ  دقتعأ 
.ءيشلا ضعب  امنإ  كلذ ، نم  رثكأ  ينيزعيل  ناك 

نييسرملا ميعز  توم  نكي  ملأ  كلانه ، ِتنك  امنيبو   ـ
؟ ًاضيأ ًاثداح  زوجعلا 

.ًاباوج رحأ  مل 
نأ مهَعسوب  فيك  ذإ  يذهتل ، كنإ  لوقت : ْتدرطتساف 

؟ انك نيأ  اوفرعي 
دقتعأ ينكل  ءيش ، يف  ةغلابملا  ديرأ  الو  يردأ ، ُتسل   ـ

.انتاطايتحا نم  ًاليلق  فعاضن  نأ  انيلع  بجوتي  هنأ 
، انوحن ًاعرسم  عفدناف  ديعب ، نم  فحتملا  نيمأ  انحمل 

.سولجلل هانوعدو 
هنإ .سمأ  امكل  عقو  يذلا  فسؤملا  ثداحلاب  ُتملع  لاق :
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ليلق رادقم  لجأ  نم  .ايناملأب  كتفت  تاردخملا  فيخم ، رمأل 
دقل .ةميرج  ةيأ  باكترال  نودعتسم  نابشلا  نييورهلا ، نم 

ضعب ىلع  وطسلا  متو  ديهج ، دهجب  ةدع  تاقرس  تثدح 
اهداتري يتلا  نكامألا  لك  اهل  ضرعتت  امك  قدانفلا ، فرغ 

.ًاقالطإ فنع  لامعأ  عقت  مل  نآلا  ىتح  نكلو  حايسلا ،
نإ هتصح ، دارأ  زوجع  هلعل  ةعطاق : ةربنب  اريك  تباجأ 

.ًاثبع دشأ  ةزجعلا 
.ةلواطلا تحت  نم  يتبكرب  ةسرتحم  ةبرض  اهتلوانو 

نابشلا قتاع  ىلع  ءيش  لك  ءاقلا  اذامل  لوقت : تفدرأ 
؟ ًامئاد

نوزفقي نينسملا  صاخشألا  نأل  فحتملا : نيمأ  باجأ 
ىدل قدنفلا ، نم  لوألا  قباطلا  يف  ةذفان  نم  ربكأ  ةبوعصب 

.برهلا مهتلواحم 
ضكرت َتنك  ىضم : امم  ًادانع  رثكأ  يهو  اريك ، تّدر 
.ةنسلا هذه  خارفأ  نم  لجح  خرف  َتسل  تنأو  ةيفاع  ًائلتمم 

ديسلا نأ  نظأ  ال  فقوملل : ًاذاقنإو  ءازهتسا  اكحاض ، تلق 
.سمأ ءاسم  انتفرغ  روزي  ىتأ  فحتملا  نيمأ 

.كلذك انأ  هحرتقأ  تنك  ام  اذه  سيلو  اريك : تباجأ 
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.ثيدحلا قايس  تدقف  يننأ  ىشخأ  فحتملا : نيمأ  لخدت 
ناربخ كلذ  عم  يدنع  بعاتملا ، هذه  لك  نم  مغرلا  ىلع 

، رطخلا نع  ىأنمب  وه  لابقتسالا  لماع  نأ  لوألا  .ناديعس 
.ةينطولا ةبتكملا  يف  ةنّودملا  مقر  تدجو  ينأ  وه  يناثلاو 

ليللا نم  ًاريبك  ًامسق  تيضق  دقو  يل ، جايه  ةاعدم  كلذ  ناك 
ىلع ًاريخأ  ديلا  ُتعضو  نأ  ىلإ  قيدانصو  ًابلع  حتفأ  انأو 
تنك يتلا  تادنتسملا  عيمج  هيف  سرهفأ  تنك  ريغص  رتفد 

عجرملا بلط  امكيلع  ةبتكملا ، امكلوخد  روف  .كاذنآ  اهعجارأ 
عونلا اذه  .ةريغص  ةقرو  ةعطق  انيلإ  ّدمي  وهو  لاق  يلاتلا ،

يف نوكي  يكل  ًاضيأ  بطعلا  عيرسو  ًادج  ميدق  تافلؤملا  نم 
فوس ةينهملا  امكايازم  نأ  ريغ  ضيرعلا ، روهمجلا  لوانتم 

ىلإ سكاف  هيجوتب  يسفنل  ُتحمس  دقل  .لوخدلا  امكل  حيتت 
عضوم نانوكتس  امكنإ  تروفكنارف ، فحتم  ةنيمأ  يتليمز ،

.بيحرت
انرداغو انلجأ  نم  هلذب  يذلا  دهجلا  لك  انفيضمل  انركش 

.ةئيسو ةنسح  تايركذ  انءارو  نيفّلخم  اربن ،
تنكف انأ  امأ  .مالكلا  ةليلق  ةريسملا ، ءانثأ  اريك ، تدب 
يتلا ةينورتكلإلا  يتلاسر  نع  بيجي  نأ  ًالمآ  رتلاو  يف  ركفأ 

ةبتكملا ىلإ  حابصلا  ةياهن  يف  انلصو  .هيلإ  اهب  تثعب 
.ةينطولا
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تناك .نييوتسم  ىلع  عفتري  ءاشنإلا  ثيدحلا  ىنبملا  ناك 
انمّدقت .ريبك  ناتسبب  اهترخؤم  يف  ّفحت  ةيجاجزلا  ةهجاولا 
ةأرما ْتلبقأ  ةليلق ، تاظحل  دعبو  لابقتسالا ، زكرم  نم 

نأ ىلع  اهسفن  تمدق  .انتاقالمل  ةقيض  ةيئاسن  ةلدب  يدترت 
، اهبتكم ىتح  اهتعباتم  ىلإ  انتعدو  كبسياف  انيليإ  اهمسا 

انلوانت دق  نكن  مل  .ًافاج  ًاتوكسبو  ةوهق  انل  تمدق  ثيح 
.اريك هتمهتلاف  انروطف ،

ذنمف يلوضف ، ريثت  تأدب  ةنودملا  هذه  نإ  ةقيقحلا  يف   ـ
مويلا امتنإ  اهو  اهب ، ًامامتها  ىدبأ  دحأ  نكي  مل  تاونس 

.اهتعجارم يف  بغرت  يتلا  ةيناثلا  ةعامجلا 
؟ كروزي ءاج  رخآ  صخش  ةمث  له  اريك : تلأس 

ديربلاب ًابلط  حابصلا  اذه  تملست  ينكل  الك ،  ـ
يف ظوفحم  هنإ  انه ، دعي  مل  ثحبلا  رادم  باتكلا  .ينورتكلإلا 

ثدحأ تادنتسم  الإ  ناردجلا ، هذه  نيب  انيدل ، سيل  .نيلرب 
تافلؤملا نم  ديدعلا  امك  صوصنلا ، هذه  نكل  .ًادهع 

يف ناك  .دبألا  ىلإ  اهئاقب  نامضل  اهميقرت  مت  ىرخألا ،
ديربلاب امكبلط  يلإ  اهجّوت  نأ  ًاضيأ  امتنأ  امكعسو 

تاحفصلا نع  ةخسن  امكيلإ  تلسرأ  تنك  اذكهو  ينورتكلإلا ،
.امكمهت يتلا 

؟ انبلطل لثامم  بلطب  مدقت  نم  ةفرعم  يننكمي  له   ـ
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ال ةيبنجأ ، ةعماج  يف  ةماعلا  ةرادإلا  نع  ًارداص  ناك   ـ
يرس ةنيمأ  .نذإلا  عيقوتب  تيفتكا  ذإ  ديزملا ، لوق  عيطتسأ 

.اهروطف لوانتل  تبهذ  دقو  بلطلا  تجلاع  يتلا  يه 
؟ ةعماجلا هذه  يمتنت  دلب  يأ  ىلإ  نيركذتت  الأ   ـ

ناك رمألا  نأ  دقتعأ  لجأ  ادنلوه ، اهنأ  يلإ  ليخي   ـ
بلطلا ناك  لاوحألا ، عيمج  يف  .مادرتسمأ  ةعماجب  قلعتي 

لك عقوأ  انأف  همسا ، ركذتأ  ينأ ال  ريغ  ذاتسأ ، نع  ًارداص 
ًاشوحو انتاعمتجم  تتاب  ثيحب  قاروألا ، نم  ديدعلا  موي 

.ةيقيقح ةياردإ 
يوتحي نيل ، قرو  نم  ًافلغم  ةبتكملا  ةنيمأ  انيلإ  ْتمدق 

يذلا دنتسملا  نع  ناولألاب  لصألا  قبط  ةروص  ىلع  هلخادب 
ةغللاب ًالعف  ةبوتكم  ةطوطخملا  تناك  .هنع  ثحبن  انك 
ةبتكملا ةنيمأ  تحنحنت  .هابتنالا  غلابب  اهتصحفت  ةيزيغلا ؛

، انل كلم  وه  وتلل  هايإ  انتملس  يذلا  جذومنلا  ىلإ  تراشأو  
لبق اهانركشف  .انل  ولحي  امك  هب  فرصتلا  انعسو  يفو 

.ناكملا ةحرابم 
ةربقم موقت  تناك  عراشلا ، نم  ةيناثلا  ةهجلا  يف 

ثيح ندنل ، يف  نوتمورب » دلوأ   » ةربقمب ينركذت  ةعساش ،
يه لب  ةربقم ، درجم  تسيل  اهنإ  .هزنتلل  ًابلاغ  بهذأ  تنك 
ريغ دهشمو  راجشألاب ، ةاطغم  ةليمج  ةماع  ةقيدح  ًاضيأ 
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.ةريبك ةنيدم  طسو  ئداهو  عقوتم 
ًامثاج رمرملا  نم  كالم  ناك  دعقم ؛ لع  سلجن  انبهذ 

نم ةراشإب  اريك  هيلإ  تأموأ  .انبقاري  هنأ  ودبي  هتدعاق  ىلع 
ةمجرتلاب تاراشإلا  تنراق  دقل  .صنلا  ىلع  تّبكأو  اهدي 

كلذك مجرت  دق  صنلا  ناك  .اهل  ةقفارملا  ةبضتقملا  ةيزيلكنإلا 
ام نكلو  ةينابسإلاو ، ةيلاغتربلا  ةيبرعلا ، ةينانويلا ، ىلإ 

: ىنعم يأ  نمضتي  نكي  مل  ةيزيلكنإلاب  هانأرق 
ُتعدوأ موجنلاب ، ةعصرملا  ثالثلا  اياوزلا  تحت  »

دّحوت يتلا  ءازجألا  ُتلصفو  تاردقلا ، ةناوطسا  سوجملا 
.تانطوتسملا

نيأ ئرما  لك  لهجيلو  .ةرفولا  ةدمعأ  تحت  ةيفخم  َقبتلف 
.ةمدقملا سراح  وه  مهدحأ  ليلف  جوألا ، وه 

مسترت ةيلايخلا  ةنمزألا  ءاقتلا  دنعو  ناسنإ ، هظقوي  الف 
«. رديبلا ةياهن 

دق اه  فلغملا : لخاد  ىلإ  دنتسملا  ديعت  يهو  اريك  تلاق 
انأو اذه  لك  هينعي  ام  ًاقالطإ  فرعأ  ال  ًاريبك ! ًامدقت  انقّقح 
اربن فحتم  نيمأ  انل  لاق  نيأ  .يسفنب  اهتمجرت  نع  ةزجاع 

؟ ةنّودملا هذه  ىلع  رثع  هنأ 
نرقلا ىلإ  دوعي  هنإ  ةطاسبب  لاق  .كلذ  انل  لقي  مل   ـ
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رادم دنتسملا  نأ  حضوأو  .داليملا  لبق  سداسلا  وأ  سماخلا 
مدقأ لاز  ام  صنل  ةداعم  ةخسن  هرودب  وه  ناك  ثحبلا 

.ريثكب
.ليمج قزأم  يف  نحن  ًاذإ ،  ـ

ةرظن ءاقلإ  ىلع  رداق  وه  نم  كفراعم  نيب  سيلأ   ـ
؟ صنلا اذه  ىلع 

هنأ الإ  اندعاسي ، نأ  هعسو  يف  ًادحاو  فرعأ  ىلب ،  ـ
.سيراب نطقي 

رظنلا ةهجو  نأ  ول  امك  ريبك ، سامح  الب  كلذ  اريك  تلاق 
.اهل ةسكاعم  ودبت  هذه 

دعي مل  ذإ  ةلحرلا ، هذه  ةلصاوم  عيطتسأ  ال  نايردأ ،  ـ
ىتح الو  نابهاذ ، نيأ  ىلإ  فرعن  نحنو ال  دحاو ، سلف  يدل 

.نابهاذ اذامل 
اليك ةيافك  ًاباش  تلز  امو  رخدملا ، لاملا  ضعب  يدنع   ـ

، ةرماغملا مساقتن  نحن  .يدعاقت  نأش  يف  قلقلا  ينرواسي 
ىتح اهيلإ  باهذلا  عيطتسن  ًادج ، ةديعب  تسيل  سيرابو 

.كلذ تلِّضف  اذإ  راطقلاب 
كلمأ ال  انأو  مساقتن ، َتلق  دقل  نايردأ ، طبضلاب ،  ـ
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.ام ءيش  مساقتل  لئاسولا 
ىلع ديلا  ُتعضو  يننأ  ْروصتنل  .ِتئش  اذإ  ًادقع  مربنل   ـ

فصن كبيصت  يتلا  ةصحلا  نم  عطتقأ  نأب  كدعأ  زنك ،
.انتاقفن باسح 

كلذ عم  انأف  كزنك ، ىلع  رثعأ  يتلا  انأ  ُتنك  اذإو   ـ
! راثآلا ةملاع 

.دقنلا فرص  ةيلمع  يف  حبرأس  اهدنع ،  ـ
.سيراب ىلإ  هجوتت  نأ  فاطملا ، ةياهن  يف  اريك ، ْتيضر 
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مادرتسمأ

هبتكم جرد  حتفو  زريكاف  ضفتنا  .ةتغب  بابلا  حتفنإ 
.ةفطاخ ةكرحب 

نأ قبس  دقل  انه ! َتمد  ام  يلع  رانلا  ِقلطأ  ايه ،  ـ
دحلا اذه  ىلإ  دعب  لصن  ملو  ًانيكس ، يرهظ  يف  تزرغ 

.ًابيرقت
! يروفيإ جردلا : رعق  ىلإ  حالسلا  ًاعفاد  زريكاف  باجأ 
اذه لثم  رابتخا  ّنس  ُتزواجت  دقل  برضت ، نأ  كرودقمب  ناك 

.بعرلا نم  عونلا 
كلعف دودر  تداع  امو  ًاريثك ، نسلا  يف  تمدقت  كنإ   ـ

.يقيدص اي  تناك ، امك 
، بضغلا اذه  لثم  ىلإ  داقنت  كلعجي  يذلا  ام  يردأ  ال   ـ
لع روثعلا  نم  امبر  اّنكمتل  ًالوأ ، سولجلاب  َتأدب  ول  نكلو 

.نيندمتم نيصخش  نيب  قئال  حرش 
يننأ نظأ  تنك  زريكاف ، ةديمحلا ، كتاداع  نع  َّفك   ـ

.كب ةقثلا  عيطتسا 
يف ينبّقعتي  نم  تلسرأ  تنك  امل  ًاقح  هنظت  َتنك  ول   ـ
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.امور
؟ لوقت ام  حيحصأ   ـ

.حيحص  ـ
.ًاضيأ قلقلل  ةراثإ  دشأ  رمألاف  تنأ ، نكت  مل  نإ  ًاذإ ،  ـ
! لوبقم ريغ  اذهو  انيّيمحم ، لايتغا  اولواح  دقل   ـ

دحأ دارأ  ول  ةريبكلا ! ظافلألا  مادختسا  ىلإ  ًاروف  اندع   ـ
انلواح اننإ  .ىتوملا  دادع  يف  نآلا  اناكل  امهلتقي ، نأ  انم 
رطخلل امهضيرعت  عوضوم  نكي  مل  رثكألا ، ىلع  امهفيوخت ،

.قالطإلا ىلع  ثحب  رادم 
! بيذاكأ  ـ

نكي مل  نكل  كلذ ، ىلع  كقفاوأ  قرخأ ، رارقلا  اذه  ناك   ـ
وزنرول ذختإ  .ًايصخش  هتضراع  دقو  انأ ، يعينص  نم 

انأ لاح ، لك  يف  .ةريخألا  مايألا  هذه  يف  ةجعزم  تاردابم 
هفلاخن نحن  مك  كتيزعت ، ىلع  دعاسي  كلذ  ناك  نإ  هتغلبأ ،

ال اذهو  امور ، ىلإ  ُترفاس  طبضلاب  اذهل  .هفرصت  ةقيرط 
يذلا روطتلل  ًادج  لابلا  لوغشم  انسلجم  نوكي  نأ  عنمي 

نع امهيمست ، امك  كايمحم ، عنتمي  نأ  دب  .ثادحألا ال  هذختت 
ةاسأم يأل  نآلا  ىتح  ضرعتن  مل  .ملاعلا  ربع  امهتاكرحت 
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رثكأ لئاسو  ىلإ  انؤاقدصأ  أجلي  نأ  ىشخأ  ينأ  ريغ  ةفسؤم ،
.وحنلا اذه  ىلع  رومألا  ترمتسا  اذإ  ةيلاعف ،

ةبسنلاب ةاسأم  ربتعُي  زوجع ال  ةليبق  ميعز  توم  نألأ   ـ
؟ شيعت ملاع  يأ  يف  نكل  كيلإ ؟
.رطخلل هنوضّرعي  دق  ملاع  يف   ـ

نأ ًاريخأ  ىرأ  .يتايرظن  قّدصي  دحأ  النأ  دقتعأ  ُتنك   ـ
.مهيأر نورّيغي  ءايبغألا  ىتح 

الإ ناك  امل  ًايلك ، كتايرظن  ىنبتت  ةعامجلا  تناك  ول   ـ
يف سلجملا  بغري  ال  .كيملاع  لباقي  وزنرول  ثوعبم 
ىلع دحلا  اذه  ىلإ  ًاصيرح  َتنك  نإو  هسفنب ، ةفزاجملا 

ةلصاوم مدعب  امهعنقت  نأ  ةرارحب  كيلع  حرتقأ  ينإف  كيثحاب ،
.امهثحب

نحنو ةليوط  تايسمأ  انيضمأ  دقف  زريكاف ، كبذكأ ، نل   ـ
يدحو .ةارابملا  هذه  بسكأس  يننإ  جنرطشلا ، ًاعم  بعلن 

ىضتقا اذإ  عيمجلا ، لباقم 
.يروفيإ ينقلامت ، تنأ   ـ

ًامئاد انأ  اذهل  يئاقدصأ ، ْردق  ًاموي  ُتسخب  ام  انأ  الك ،  ـ
نأ يدجملا  ريغ  نمو  سيراب ، ىلإ  دوعأ  .ةايحلا  ديق  ىلع 
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.يبقعتب دحأ  فّلكت 
.زريكاف بتكم  حرابو  يروفيإ  ضهن 

سيراب
ذنم حضاو  لكشب  اهحمالم  تلّدبت  دق  ةنيدملا  تناك 

دهاشي ءرملا  ناك  ناكم  لك  يفف  .اهل  ةريخألا  يترايز 
ُتننظل ًامامت ، ةهباشتم  اهلك  نكت  مل  ولو  ةيئاوه ، تاجارد 

، نويسنرفلا اهب  مستي  ةبارغ  ًالعف  هذه  .مادرتسمأ  يف  ينأ 
ددص يف  امأ  مهتايسكت ، نول  ديحوت  نع  نوزجاع  مهنإ 
يف .هسفن  جذومنلا  مهلك  اوعاتباف  ةيئاوهلا ، مهتاجارد 

.ًادبأ مهتافرصت  مهفأ  نأ  ينعسي  ال  ةقيقحلا ،
ّينطاوم رعِشو  يزيلكنإ ، تنأ  كنأل  اريك : ينتباجأ 

.نييناطيربلا متنأ  ًامئاد ، مكيلع  ىفخيس 
تاجاردلا هذه  يف  رعِشلا  نم  ريثكلا  ىرأ  ُتنك  ام 

ةنيدملا نأب  فارتعالا  يرورضلا  نم  نكلو  ةيدامرلا ،
ًابخص دشأ  ريسلا  ةكرح  تناك  نئلو  ًالامجو ؛ ًاقنور  تدادزا 

تسّلكو ةفصرألا ، ةحاسم  تعستا  دقف  يتركاذب ، قلع  امم 
أرطي مل  مهنأ  ادب  نويسيرابلا  مهدحو  رئامعلا ، تاهجاو 

نوربعي اوكفنا  ام  .ًاماع  نيرشع  ىدم  ىلع  رييغت  يأ  مهيلع 
نأ نود  نم  نوعفادتيو  ءارضخلا ، ةراشإلا  دنع  قيرطلا 
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ةبيرغ ودبت  فصلا  يف  فوقولا  ةركف  نإ  ...ًادبأ  اورذتعي 
نيترم انزواجت  مت  قرشلا ، ةطحم  يفف  .ةبارغلا  لك  مهنع 

.يسكتلا ترايس  فص  يف 
ةقيقح هذهو  ملاعلا ، يف  ةنيدم  لمجأ  سيراب  اريك : تفدرأ 

.لاحلا عقاو  اهنإ  شاقنلل ، ةلباق  ريغ 
روزت نأ  اهلوصو  ىدل  هب  مايقلا  ديرت  تناك  لمع  لوأ 
تناك .ايبويثأ  يف  ىرج  امب  اهربخأ  الأب  يلإ  ْتلسوتف  .اهتخا 

، اريك ىلإ  ةلصب  تمي  ام  يف  اميس  الو  قلق ، عبط  تاذ  ناج 
تمزلأ يتلا  طوغضلا  نع  اهيلإ  ثيدحلا  ًاذإ  ًادراو  سيل 

ناجف ةتقؤم ، ةرتفل  وموأ  يداو  ةرداغمب  ىرغصلا  اهتخا 
نم اهتخأ  عنمل  ةرئاطلا  ربعم  قوف  دّدمتت  نأ  ىلع  ًالعف  ةرداق 

ريربتل ةصق  قالتخا  نم  نآلا  دب  ال  ناك  .هيلإ  ةدوعلا 
تتأ اهنإ  لوقت  نأ  اهيلع  ُتحرتقاف  سيراب ؛ ىلإ  انروضح 
هذه لثم  ًادبأ  قدصت  نل  اهتخا  نأب  اريك  ينتباجأف  يترايزل ؛
كلذ عمو  ينظغي ، مل  كلذ  نأ  ول  امك  ُترهاظتف  .تاقيفلتلا 

.يلاح تناك  هذه 
اننأ اهل  فشكت  نأ  ًامامت  ةسرتحم  ناجب ، ًالاصتا  ترجأ 
ىلإ يسكتلا  انلصوأ  نأ  دعب  نكلو  اهيلإ ، قيرطلا  يف 
اهنم تبلطو  لومحملا  اهفتاه  نم  اهتخا  اريك  تدان  فحتملا ،
يذلا صخشلا  فرعت  تناك  اذإ  ام  ىرتل  ةذفانلا  ىلإ  هجوتلا 
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لوقتل نكمم  تقو  لقأ  يف  ناج  تلزن  .ناتسبلا  يف  اهل  حّولي 
انيناكم انذخأ  انك  يتلا  ةلواطلا  ىلإ  تمضناو  كلذ  اهل 

نأ ُتننظل  ىتح  ةوقب  اهيعارذ  نيب  اهتخا  تمض  .اهلوح 
خأ يل  ناك  ول  ةظحللا  هذه  يف  ُتددو  .قنتختس  اهتخا 

ُتركف .ةأجافملا  نم  برضلا  اذه  لثم  هل  ّدعا  نأ  عيطتسا 
.ةديلولا انتقادص  يف  رتلاو ، يف 

، ّيمدق صمخأ  ىلإ  يسأر  ةمق  نم  ناج  ينتصّحفت 
غلابب ينتلأس ، .اهتيحت  ىلع  يرودب  ُتددرف  .يلع  تملسو 
نكت مل  يتجهلف  .ًايزيلكنا  ُتنك  اذإ  كابترالاو ، لوضفلا 
ينأ ريغ  ةلأسملا ، هذه  لوح  موحي  كش  يأب  حمستل 

.كلذك وه  عضولا  نأب  ّدرلا  بوجوب  ًابدأت  تسسحأ 
؟ ارتلكنإ نم  يزيلكنإ  ًاذإ  تنأ  ناج : تلأس 

.ًامامت رذحب : تبجأ 
.ءايح رمحي  ناج  هجو  داك 

؟ ندنل نم  ينعي  ارتلكنإ  نم  ًايزيلكنإ  لوقأ  نأ  ديرأ  ُتنك 
.ًاعطق  ـ

.كلذ ىرأ  ناج : تلاق 
، طبضلاب هارت  امع  اهلاؤس  يف  يتبغر  ىلع  ربصأ  مل 
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؟ ماستبالا ىلع  يتباجإ  اهتلمح  ذاملو 
ناك ال .ءافتخالا  كشو  ىلع  تنك  اهرظنب ، اريك  ينتقعص 

ناج نكل  ىرخألل ، امهادحإ  اهلوقت  ةريثك  ءايشأ  اهيدل  نأ  دب 
ًاعتمم ًاتقو  انمساقت  دقل  .امهتبحص  يف  لظأ  نأ  ىلع  تّرصأ 
يتنهم لوح  يلاؤس  نع  هءانثأ  ناج  فقوتت  مل  ةياغلل 

دشأ تدب  اهنأل  كابترالاب  رعشأ  تدكو  مومعلا ، ىلع  يتايحو 
ًاريخأ اريك  ْتسحأ  ىتح  اهتخأب ، اهمامتها  نم  يب  ًامامتها 

نأ دوت  ناج  تناك  نيح  يف  اهتخأل    تلاقف  ضاعتمالاب ،
حيرض ىلإ  اريك  تقفار  ُتنك  نإ  ببس ، يأل  يردأ  ال  فرعت ،

، امكجعزأ تنك  اذإ  امكدحو  امككرتأ  نأ  عيطتسأ  اهدلاو :
.ةيناث عجرأسو 

اذه دعب  غلبن  مل  ءيشلا : ضعب  اريك  ًادّكنم  ُتلق ،
.ةفلألا نم  ىوتسملا 

تحارف هلماكب ، عوبسألا  اهدنع  ثكمنس  اننأ  ناج  تلمأ 
ترقأ اريك  نأ  الإ  .عوبسأ  ةياهنو  ءاشع  عيراشمل  ططخت 
.ريدقت دعبأ  ىلع  نيموي  وأ  موي  ىوس  انه  ثبلن  نل  اننأ  اهل 
انلدابت نابهاذ ، نحن  نيأ  ىلإ  لمألا ، ةبئاخ  انتلأس ، امدنعو 
انتعدف ةركف ، يأ  انيدل  نكي  مل  ذإ  ةرئاح ، تارظن  اريكو  انأ 

.اهتيب ىلإ  ناج 
لجرلاب ًايفتاه  لصتت  نأ  ةبجولا ، لالخ  اريك ، تنكمت 

496



نأ هعسو  يف  نوكي  دق  يذلا  كلذ  هدجن ، نأ  انيلع  ناك  يذلا 
دّدحو .تروفكنارف  يف  فشتكملا  صنلا  ىلع  ًاءوض  يقلي 

.دغلا حابص  يف  ءاقللا  دعوم 
: لابقتسالا ةفرغ  ىلإ  ةدئاع  يهو  اريك  يلع  ْتحرتقا 

.يدحو كانه  بهذأ  نأ  لضفألا  نم  نظأ 
؟ ًاذإ نيأ  ىلإ  ناج : تلأس 

ُتنسحأ نإ  راثآ ، ملاع  ليمز  ءاقدصألا ، دحأ  ءاقل  ُتبجأ :
ةغل يف  بتُك  صن  ةمجرتل  هترزاؤم  ىلإ  جاتحن  اننإ  .مهفلا 

.ةميدق ةيقيرفإ 
؟ قيدص يأ  ينم : ًالوضف  رثكأ  ودبت  تناكو  ناج  تلأس 
ناكو نبجلا ، قبط  نع  ثحبلا  تمزتعا  لب  اريك  بجت  مل 

نم رثكأ  اهاشخأ  ُتنك  يتلا  ءاشعلا  ةظحل  لولحب  ًاناذيإ  كلذ 
ـ لا ةنبج  ىقبت  زيلكنإلا ، نحن  انيلإ  ةبسنلاب  .اهاوس 

.دبألا ىلإ  ًازغل  ريبماك » »
يرت نلأ  خبطملا : نم  اهعمست  اريك  ّلع  ناج ، تخرص 

؟ سكام
.ةباجإلا نع  اريك  تعنتمإ 

صن كيدل  ناك  نإ  اهتاذ : ةربنلا  ةعنطصم  ناج ، تفاضأ 
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يف نييرورضلا  نييصاصتخالا  لك  يدنع  انأف  ةمجرتلل ،
.فحتملا

: لابقتسالا ةفرغ  يف  ًاددجم  ترهظ  دقو  اريك ، تّدر 
.ىربكلا يتخأ  كينعي ، امب  يمتهإ 

؟ سكام وه  نم   ـ
! هبحب ناج  ميهت  قيدص   ـ

.ةبيط تخأ  انأف  ًاقيدص ، سكام  ناك  نئل  ناج : تباجأ 
نع لؤاستلا  ىلإ  اهيف  يهتنأ  تاظحل  ةمث  اريك : تلاق 

.كلذ
، نايردأ ءاقلب  دعسيسف  قيدص ، وه  سكام  نأ  امب   ـ

؟ كلذك سيلأ  ءاقدصأ ، مه  ءاقدصألا  ءاقدصا  نأل 
يمتها  » يف ناج ، كلاب ، نع  اهس  يذلا  ءزجلا  وه  ام   ـ

؟» ِكينعي امب 
يننأب اريك  تغلبأف  لخدتأ  نأل  ةحناس  ةصرفلا  تناك 
عضو يف  تحجن  ُتنك  ول  .اهدعوم  ىلإ  ًادغ  اهقفارأ  فوس 
جاعزإ يف  كلذك  تحجنل  نيتخالا ، نيب  بشانلا  عازنلل  دح 
ةكيرأ تمّدقو  ةيسمألا  ةيقب  يل  اههجو  تبلق  يتلا  اريك ،

.يل ريرسك  لابقتسالا  ةفرغ 
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يف يئابرهكلا  راطقلاب  انبهذ  يلاتلا ، مويلا  حابص  يف 
يف موقت  سكام  ةعبطم  تناك  .لوبوتسبيس  ةداج  هاجتا 

هبتكم ىلإ  اناعدو  فطللا  ىهتنمب  انلبقتسا  دقل  .مخاتم  عراش 
ًابحعم تنك  املاطل  .عافترالا  ليلق  طيسو  قباط  يف  نئاكلا 

، ليفيإ رصع  يف  ةينبملا  ةميدقلا  ةيعانصلا  ةينبألا  ةسدنهب 
عناصم يف  ةجتنملا  ةريغصلا  ضراوعلا  تابيكرتبو 

.ملاعلا يف  اهل  ليثم  يتلا ال  بلصلل  نيرول » »
ًاملقو تاركذم  رتفد  لوانت  اندنتسم ، ىلع  سكام  ىنحنإ 
هنأك ودبي  .يناتتفا  نود  لُحَي  مل  رسي  يف  لمعي  عرشو 

.لاحلا يف  اهفزعيو  ةنّودم  ةيقيسوم  ةعطق  أرقي  راقيسوم 
نأ لوقأ  تسلو  ءاطخألاب ، ةئيلم  ةمجرتلا  هذه   ـ

ينكلو تقولا ، يل  عستي  نأ  يغبني  ةلماك ، نوكتس  يتمجرت 
امّدقت انل : لاق  .كانهو  انه  رفتغت  ال  ءاطخأ  نآلا  نم  دجأ 

.امكل اهنيبأس 
صنلا يف  فرطلا  ليجي  ىضمو  قرولا ، قوف  ملقلا  عضو 

.ةئطاخلا ةينانويلا  تالداعملا  ىلإ  ًاريشم 
ىلع لب  سوجملا ،»  » ىلع انه  مالكلا  سيل   ـ
أرقن نأ  انيلعو  أطخ ، تدرو  انه  ةرفو »  » ةملكو .تاطلسلا 
ىلع ةياهن  الو  ةرفو  يوطنت  نأ  نكمي  ةياهن .» ال   » اهناكم

يغبني يتلا  يه  ةيناثلا  ةملكلا  نأ  ريغ  نيبراقتم ، نيينعم 
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ىلإ رخآ  ناكم  يف  يغبني ، امك ال  .لاحلا  هذه  يف  اهلامعتسا 
«. صخش  » ةملك امنإو  ناسنإ »  » ةملك ةءارق  لفسأ ،

رطضأس يذلا  مويلا  يف  .هفنأ  فرط  ىلإ  هتراظنب  عفد 
مايقلا بّنجت  ركذتأ  نأ  يلع  نيعتي  ةراظن ، لامعتسال  هيف 

يف ديزي  اذهك  لمع  نونجل ، هنإ  قالطإلا ، ىلع  ةكرحلا  هذهب 
يعدتسي ملعلا  يف  سكام  رّحبت  ناك  نإ  .ةأجف  كرمع  تاونس 

اريك ىلإ  اهب  رظني  ناك  يتلا  ةقيرطلا  نإف  ًامتح ، مارتحالا 
يننأ عابطنالا  يدل  ناك  .دح  ىصقأ  ىلإ  ينظيغي  ًايهتشم 
اريك تناك  امنيب  كلذ ، ُتظحال  يذلا  ديحولا  صخشلا 

.يئايتسا فعاض  ام  اذهو  نكي ، مل  ًائيش  نأك  فّرصتت 
لاعفألا فيرصت  يف  ءاطخألا  ضعب  كلانه  نأ  نظأ   ـ

هّوشي يذلا  رمألا  حيحص ، لمجلا  بيترت  نأ  ًانقيتم  تسلو 
نكل يديهمت ، لمعب  الإ  انه  ُتمق  ام  .صنلا  ةمجرت  ًايلك 

« موجنلاب ةعصرملا  ثالثلا  اياوزلا  تحت   » ةأزتجملا ةرابعلا 
.حيحصلا اهناكم  يف  ةعوضوم  تسيل  لاثملا ، ليبس  ىلع 

يتلا ةلمجلا  رخآ  يف  اهطبرو  تاملكلا  عقوم  سكع  بجي 
سيلأ ام ، دح  ىلإ  ةيزيلكنإلا  ةقيرطلا  ىلع  اهب ، صتخت 

؟ كلذك
ةفرُطب يذاتسالا  هسرد  نّيزي  نأ  ديكأت ، لكب  سكام ، دارأ 

رتفد نم  ةقرولا  عزتنا  .قيلعت  لك  نع  ُتعنتماف  ةيمالك ،
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، أرقنل هتمجرت  ىلع  انرودب  انينحنا  .انيلإ  اهّدمو  تاركذملا 
: تاراظن ريغ  نم  ةرملا ، هذهو 

ءازجألا تانطوتسملا  تعدوأو  تاركاذلا ، ةلواط  ُتلصف  »
موجنلاب ةعصرملا  ثالثلا  اياوزلا  تحت  .ًاعم  اهمضت  يتلا 

وه نيأ  ئرما  لك  ْلهجيل  .ةيفخم  ةياهناللا  لالظ  ثبلت 
، ناسنإ هظقوي  الو  لصألا ، سرحي  ام  مهدحأ  ليل  جوألا ،

«. رديبلا ةياهن  مسترت  فوس  ةيلايخلا ، ةنمزألا  داحتا  دنع 
دشأ يهف  اذكه ، اهيلإ  انرظن  اذإ  هنأ  دكؤملا  نم   ـ

.ريثكب ًاحوضو 
، ماستبالا ىلإ  سكام  ةحراجلا  يتملك  عفدت  نأ  نم  ًالدب 

.اريك تّلس  دق  تناك 
لك حرشل  ةباتكلا ، هذهك  مدقلا  يف  ةلغوم  تاباتك  يف   ـ

.ةمجرتلا ةيمهأل  ةلثامم  ةيمهأ  ةملك 
هل سركيس  هنأ  اندعوو  دنتسملا ، ريوصتل  سكام  ضهن 

، اهب قحلي  نأ  هنكمي  نيأ  اريك  لأسو  عوبسألا ، ةياهن 
ىتم ىلإ  فرعي  نأ  سكام  دارأ  امك  .ناج  فتاه  مقر  هتطعأف 
كلذ نع  يردت  ال  اهنأ  اريك  هتباجأف  سيراب ، يف  ىقبتس 

.راظنألا نع  بئاغ  ينأ  ضيغبلا  عابطنالا  يدل  ناك  .ًائيش 
لطع ثودحل  سكامب  ةرئاد  سيئر  لصتا  علاطلا ، نسح  نم 
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انللغتسا اننأ  هل  نلعأل  ةصرفلا  ُتمنتغاف  .تالآلا  ىدحإ  يف 
، لمعلا ىلإ  دوعي  هكرتل  ناح  دق  تقولا  نأو  ةيافك  هفطل 

.سكام انقفارف 
ًامامتها نيدبت  اذامل  عقاولا ، يف  بابلا : ةبتع  ىلع  لاق 

؟ ايبويثأ يف  كثاحبأب  ةقالع  هل  له  صنلا ؟ اذهب 
نإ هل  ةلئاق  سكام  ىلع  تبذكو  رذحب  اريك  يلإ  ْترظن 

يداو بحأ  ُتنك  نإ  ينلأس  نيح  .اهيلإ  هب  دهع  ةليبق  ميعز 
جاعزإ يأ  نود  نم  اريك  تدكأ  يه ، هبحت  ام  ردقب  وموأ 

.ةميق رثكألا  اهينواعم  دحأ  ينأ 
مل هيرام .»  » ةقطنمب ىهقم  يف  ةوهق  ءاستحال  انبهذ 

.سكام انرداغ  ذم  ةملكب  تسبن  اريك  نكت 
.ةعبطم بحاصك  بيرغ  لكشب  عيظف  هنإ   ـ

.هتنهم رّيغ  دقو  راثآلا ، ملع  يف  يذاتسأ  سكام  ناك   ـ
؟ اذامل  ـ

ةذلب عتمتيل  ناك  ام  ةيزاوجروب ، ةيبرت  وذ  هنإ   ـ
لامعأ ىلوت  هدلاو ، ةافو  دعب  مث  ضرألاب ، الو  ةرماغملا 

.ةلئاعلا
؟ ةليوط ةدمل  ًاعم  امتيقب  له   ـ
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؟ ًاعم انك  اننإ  كل  لاق  نم   ـ
ةملك نكل  ةيضرم ، ريغ  ةيسنرفلا  يتغل  نأ  فرعأ   ـ

؟ ةعئاشلا تادرفملا  نم  ًاءزج  لكشت  له  يديهمت » »
؟ اذامل ال ،  ـ

نع ريبعتلل  ًادج  ةدقعم  ًاغيص  ءرملا  لمعتسي  امدنع   ـ
ةجاحلاب رعشن  اننأ  مومعلا  ىلع  ينعي  اذهف  ةطيسب ، ءايشأ 

ىلع لابقإلا  دنع  مهمئازع  روخت  لاجرلا  نأو  مظاعتلا ، ىلإ 
بحاص نإ  .نيرخآلا  باجعإ  لين  يف  نوبغري  نيح  لمعلا 
كفنا ام  هنإ  وأ  هسفنب ، دادتعالا  ديدش  راثآلا  ملاعو  ةعبطملا 

! أطخ ىلع  ينإ  يل  يلوقت  الو  .كيف  ريثأتلا  لواحي 
زهي اذه  نإ  سكام ، نم  راغت  كنإ  يل  لقت  تنأو ال   ـ

.رعاشملا
دحأ ةرات  ينأل  ناك ، يأ  نم  راغأ  نأل  ببس  نم  سيل   ـ

؟ كلذك سيلأ  كينواعم ، مهأ  دحأ  ىرخأ  ةراتو  كئاقدصأ ،
.سكام ىلع  تبذك  اذامل  اريك  ُتلأس 

.يسفن ءاقلت  نم  كلذ  يل  ّىتأت  دقل  يردأ ، تسل   ـ
، سكام ريغ  رخآ  عوضوم  يف  مالكلا  لضفأ  ُتنك 

هيحو سكام  ةعبطم  نع  داعتبالا  يف  تبغر  ينأ  ةصاخبو 
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نأ اريك  ىلع  تحرتقاف  .نكمم  تقو  برقأ  يف  سيراب  نعو 
نأ عيطتسي  هلعل  نييندنللا ، يفراعم  دحأ  ةرايزب  موقن 
يف ًارحبت  دشأ  وهو  صنلا ، اذه  زومر  كف  ىلع  اهدعاسي 

.ةعبطملا بحاص  نم  ملعلا 
؟ كلذ لبق  هنع  ينثدحت  مل  اذامل  يل : تلاق 

.ببسلا وه  اذه  رمألا ، يف  ركفأ  مل  يننأل   ـ
! اريك ىلع  ًاركح  بذكلا  نكي  مل  لاح ، لك  يف 

، اهتايجاح ضعب  ديعتستو  اهتخأ  عدوت  اريك  تناك  امنيب 
ىلع ُتعلطأ  نأ  دعبو  .رتلاوب  لاصتالل  ةصرفلا  تمنتغا 
ىلع ةبيرغ  هل  تدب  ةمدخ ، يل  يدؤي  نأ  هتلأس  هرابخأ ،

.لقألا
ةفرعم ديجي  ةيميداكألا  يف  ًادحأ  كل  دجأ  نأ  دوتأ   ـ

، حابم ريغ  ًائيش  تنّخد  له  ةيقيرفإلا ؟ ةيماعلا  تاغللا 
؟ نايردأ

ُتطبترا دقل  رتلاو ، يزيزع  ًادج ، ةقيقد  ةيضقلا   ـ
نيتعاس نوضغ  يف  راطقلا  لقتسنو  ةلجعلا ، نم  ءيشب 

.ندنل ىلإ  ءاسملا  اذه  لصنو 
ءزجلل ةبسنلاب  ًاريخأ  هلقأ  حرفم ، ربخ  نم  هل  اي   ـ

504



هجرخأ نأ  دب  يذلا ال  كسانلا  ددصب  امأ  كتلمج ؛ نم  يناثلا 
؟ نحن لوقت  كتعمس  له  .ًاديقعت  رثكأ  رمألاف  هئبخم ، نم  كل 

.ينتعمس دقل   ـ
ايبويثأ ىلإ  بهذت  نأ  ةمكحلا  نم  هنإ  كل  تلق  امأ   ـ

دجأ نأ  لواحأس  نايردأ ، قودص ، قيدص  ّيف  كل  كدرفمب ؟
.كب ىنعي  ًاقذاح  ًاصخش  كل 

ةيزيغلا ةغللا  نم  مجرتم  وه  هيلإ  جاتحأ  ام  رتلاو ،  ـ
.ةميدقلا

روثعلل رحاس  ىلإ  ةجاحب  انأو  هلوقأ ، ام  لعفلاب  اذه   ـ
ىلإ كلوصو  روف  يب  ْلصتإ  ءاسملا ، اذه  ًاعم  َّشعتنل  هيلع !

.ءانثألا هذه  يف  هب  مايقلا  عيطتسأ  ام  ىرأس  ندنل ،
.فتاهلا ةعامس  رتلاو  قّلعو 
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شناملا رحب  نم  رخآلا  بلقملا  يف 

فيرلا ربع  ًاعرسم  يرجي  راتسوروا »  » راطقلا ناك 
اريك تناك  .ليلق  تقو  لبق  قفنلا  نم  انجرخ  دقو  يزيلكنإلا ،

.ةلحرلا نم  ريبك  مسق  ءانثأ  تمان  دقف  يفتك ، ىلع  ةيفاغ 
نكأ مل  ينكل  يدعاس ، لمنلا  نم  ةعامج  تزغف  انأ  امأ 

.اهظقوأ نأ  ةفاخم  ببسلا ، نكي  ًايأ  كرحتأل 
ةطحم نم  هبارتقا  ىدل  هريس  يف  ئطبي  راطقلا  ناك  امنيب 
تسطع نأ  ىلإ  فطللا ، نم  ءيشب  اريك  تطمت  دروفشآ ،

.نوضفتني ًابيرقت  ةبرعلا  باكر  لك  لعجتل  ةيفاك  ةوقبو  ًاثالث 
عطتسأ ملو  يدلاو ، نع  اهتثرو  ةداع  اهنإ  ةرذتعم : تلاق 

؟ نيديعب انلز  امأ  .اهيلع  بلغتلل  ًائيش  لعفأ  نأ 
.ًابيرقت ةعاس  فصن   ـ

يتدالقب ةقالع  دنتسملا  اذهل  نأ  نم  نيقي  ىلع  انسل   ـ
؟ كلذك سيلأ  لاكشألا ، نم  لكش  يف 

، مومعلا ىلع  يلع ، عونمم  نكلو  ال ، عقاولا ، يف   ـ
.نيقيلا قح  كالتما 

ةلص ةمث  نأ  دقتعت  نأ  ديرت  كلذ ، عم  لوقت : تفدرأو 
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.امهيلك امهنيب 
ةطقن نع  ربكلا  يف  يهانتملا  يف  ثحبن  نيح  اريك ،  ـ

و ًاديعب ، نكي  امهم  رون  ردصم  نع  رغصلا ، يف  ةيهانتم 
سيل نوكلا ، قامعأ  قمع  نم  ًامداق  ًاجيجض  دصرن  نيح 
انتبغر هنإ  هنم : دكأتلا  نم  اننكمي  دحاو  ءيش  ىوس  انلايح 

نيح كيلإ  ةبسنلاب  نايس  رمألا  نأ  فرعأ  .فاشتكالا  يف 
ءيش يأ  ىلع  دعب  رثعن  مل  معن ، اهدنع  .ضرألا  نيبقنت 

ةزيرغلا هذه  ادع  ام  حيحصلا ، هاجتالا  يف  مدقتن  نأ  انل  حيتي 
سأب ءيش ال  وهو  كلذ ، داقتعا  ىلإ  انعفدت  يتلا  ةكرتشملا 

؟ كلذك سيلأ  هب ،
نم ريبك  بناج  ىلع  ًائيش  تلق  ينأب  عابطنا  يدل  نكي  مل 
هجو ىلع  ةيقيطنمور  دروفشآ  ةطحم  نكت  مل  امك  ةيمهألا ،

تاذلاب ةظحللا  هذه  يف  اذامل  لءاستأل  ينإو  صوصخلا ،
ىلع اهيدي  تعضو  اريك ، تتفتلا  ىرخأ ، ةظحل  يف  سيلو 

.طق كلذ  تلعف  دعب  نكت  مل  امك  ينتلّبقو  ّيدخ 
، رهشأ لالخ  يتايح  نم  ةظحللا  هذه  يف  ًاددجم  ُتركف 
لب بسحو ، يتايركذ  لمجأ  نم  دبألا  ىلإ  لظت  اهنأل  سيل 

ةراثإل ًالعف  هب  تمق  ام  مهف  ىودج ، نود  ًاضيأ ، ُتلواح  ينأل 
ظحأ ملو  كلذ ، نع  اهلأسأل  ةأرجلا  تدجو  .ةلثامم  ةعافدنا 
ىلع كلذب  تيفتكا  ًاريخأو  .ةماستبا  ىلع  الإ  باوجك  اهنم 
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نأو ًاددجم ، لاؤسلا  حرط  ديعأ  نأ  يل  حيتي  اذهو  .ماودلا 
ةياهن يف  دروفشآ ، ةطحم  يف  ةلبقلا ، هذه  ةيناث  شيعأ 

.ليمج يفيص  موي  رصع 
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سيراب

ةيرمرملا جنرطشلا  ةعقر  ىلع  سرافلا  يروفيإ  كّرح 
، ةميدق عطق  اهنم  هيدل  ناك  .هلابقتسا  ةفرغ  رّدصتت  يتلا 

جذومن وهو  هتفرغ ، يف  هتعومجم  يف  ام  لمجأ  ناكو 
.سداسلا نرقلا  ىلإ  هخيرات  دوعي  جاعلا ، نولب  هلك  يسراف 

، كولم ةعبرأ  ةبعل  ةميدق ، ةيدنه  ةبعل  اغنوراطاش » « ـ لا
ةينامث نع  ةرابع  جنرطشلاو  .جنرطشلل  اهتلواط  نع  تلخت 
عومجم حبصي  ثيح  ىرخأ ، ةينامث  يف  ةريغص  تاعبرم 
نمزلا ريس  حرشت  ةعبرم ، نيتسو  ًاعبرأ  تاعبرملا 

تقو يف  ءاج  دقف  ضيبألاو  دوسألا  ضراعت  امأ  .روصعلاو 
عيبارت ىلع  نوبعلي  برعلاو  سرفلاو  دونهلا  ناك  .رخأتم 

.ضرألا ىلع  ةموسرم  ةكبش  ىلع  ًانايحأو  دحاو ، نول  نم 
يطيطختلا مسرلا  مدختسا  ةيويند ، ةبعل  حبصي  نأ  لبقو 

.ندملاو دباعملا  ءانبل  ةيديفلا  دنهلل  ططخمك  جنرطشلا  ةعقرل 
ةعبرألا تاعبرملا  قباطتو  ينوكلا ، ماظنلا  ىلإ  زمري  ناك 

.قلاخلا هللا  ةيزكرملا 
هجوتف همالحأ ، نم  يروفيإ  لشتنا  سكافلا  ريرص  نإ 

دق تناك  يتلا  ةقرولا  عزتناو  زاهجلا  ثيح  ةبتكملا  ىلإ 
.تعبطنا
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ناك .ةمجرت  هيلت  ًادج ، ةميدق  ةيقيرفإ  ةغلب  رّرحم  صن 
ام وهو  اهب ، ملعلا  ذْخأ  روف  هب  لصتي  نأ  هوجري  اهبحاص 

.روفلا ىلع  هب  ماق 
.مويلا ينروزت  تتأ  دقل  فتاهلا : ربع  توصلا  لاق 

؟ اهدحو تناك  له   ـ
له .هسفنب  وّهزم  يزيلكنإ  لجر  اهقفاري  ناك  ال ،  ـ

؟ دنتسملا ىلع  ةرظن  يقلت  نأ  َتعطتسا 
؟ كسفنب ةمجرتلا  هذه  تزجنأ  له  يوتل ، كلذب  تمق   ـ

.ةرفاوتملا لهملل  ًارظن  ُتعطتسا  ام  ريخ   ـ
تتاب اهنأ  ةيلاملا  كلكاشم  ْربتعا  .عئار  لمع  هنإ   ـ

.يضاملا نم  ًاءزج 
ةجردلا هذه  ىلإ  اريك  كمهت  اذامل  كلأسأ  نأ  يعسوبأ   ـ

؟ صنلا اذه  ةيمهأ  يه  امو 
دغلا ذنم  هب  دوعوملا  لاملا  مّوعي  نأ  تينمت  نإ  ال ،  ـ

.كتعبطم تاباسح 
لبق اهتخا  ينتربخاف  ليلق ، امع  اهب  لاصتالا  تلواح   ـ

.ندنل ىلإ  ترفاس  اهنأ  يهجو ، يف  فتاهلا  ةعامس  قلعت  نأ 
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؟ يديس ىرخأ ، ةمدخ  كل  يدؤأ  نأ  يناكمإب  له 
.كب لاصتالا  ْتدواع  اذإ  انقفتا ، نأ  قبس  امك  ينغلبأ ،  ـ
ةفرغ يف  سولجلل  ةملاكملا ، ءاهتنا  دعب  يروفيإ ، داع 
هرودب عرشو  صنلاب ، ًاكسمم  هتراظن ، عضو  .لابقتسالا 
ضعب اهيلع  لخدأ  لوألا ، رطسلا  ذنم  .ةمجرتلا  حّقني 

.تاليدعتلا
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ندنل

.ينجعزتل نكت  مل  يلزنم  يف  مايأ  ةعضب  ءاضق  ةركف  نإ 
ميرب عراوش  يف  عكستتل  ةئناه  راهن  ةياهن  اريك  تمنتغاف 

.رتلاوب ُتلصتا  ىتح  يسفن  ىلإ  ُتولخ  نأ  امو  ليه ؛ زور 
، ام ءيش  لوقب  رشابت  نأ  لبق  نايردأ ، كملعُأ ، ينإ   ـ
مل هنأ  ْملعاو  يعسو ، يف  ام  ُتلذب  ينأ  كيدل  ًامولعم  نكيل 

، وكيلميب قوس  يف  ةميدقلا  ةيزيغلا  نم  مجرتم  ىلع  رثعي 
ريغ مهنإ  كلذ ، نم  تقّقحت  دقو  ندمك ، قوس  يف  الو 

.ءارفصلا تاحفصلا  يف  ًاضيأ  نيدّيقم 
اريكل فارتعالا  ةركف  ينجهبت  مل  ذإ  يسافنأ ، تسبح 
موحي ناك  يذلا  سكام  نع  اهداعبإ  فدهب  اهتعدخ  يننأب 

.اهلوح
، كل ًاقيدص  نوكأ  نأل  ظوظحم  كنإ  كل  تلق  له   ـ
، تافصلا ردان  صخش  ىلع  ديلا  عضو  يف  ُتحلفأ  نايردأ ؟

ىلع ينلمحت  ةذافن  ةريصب  وذ  انأ  .كدعاسي  نأ  هعسي 
عم كتلكشم  نع  تملكت  ينأ  رّوصت  .يسفن  نم  ةشهدلا 

ةسيدقلا ةسينك  ىلإ  دحأ  موي  لك  اهل  بيرق  هجّوتي  ةقيدص ،
صخشلا اذه  لخدت  .ةيبويثألا  ةيسكذوثرألا  نويهصل  ميرم 
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دودح ملعلا ال  يف  هرحبت  نأ  ودبي  سيدق  لجر  نهاك ، ىدل 
خرؤم كلذك  وه  لب  ةسينك  لجر  طقف  سيل  بألا  اذه  .هل 

ذنم ارتلكنإ  يف  يسايس  ئجال  هنإ  .ًادج  ريبك  فوسليفو 
يف نيصصختملا  ربكأ  دحأ  هنأ  هب  فرتعمو  ًاماع ، نيرشع 

كنكمي نآلاو  .دغ  حابص  هعم  دعوم  انل  .كينعت  يتلا  ةداملا 
«. يرقبع نم  كل  اي  رتلاو ، : » لوقلا

ةمدخلا هذهب  اهل  نيدن  يتلا  ةقيدصلا  كلت  يه  نم   ـ
؟ ةياغلل ةسيفنلا 

.زنكنج ةسنآلا  اهنإ  كبترم : هبش  رتلاو  باجأ 
كنإ ًافعاضم ، ًاذخأ  يبلق  عماجمب  ذخأي  ربخل  هنإ   ـ

.رتلاو يرقبع ،
هتوعد هعم ، تاقالعلا  ةداعإل  مراع  حرفب  تسسحأ  ذإو 

اريك ْتملعت  ءاشعلا ، ءانثأ  .يلزنم  يف  ةيسمألا  ءاضقل 
، يلاوتلا ىلع  هل ، اندرسف  لضفأ ، لكشب  افراعتي  نأ  رتلاوو 

كلتو وموأ ، يداو  يف  ةجعزملا  انثادحأو  انتارماغم  ةياكح 
تروفكنارف ثادحأ  نايسن  ريغ  نم  اربن ، يف  اهانشع  يتلا 

ةبتكملا يف  هيلع  انرثع  يذلا  صنلا  هل  انمّدق  .سيرابو 
نم مامتهالا  غلابب  اهأرق  .سكام  ةمجرتو  ةيناملالا ، ةينطولا 
يب قحتلي  رتلاو  ناك  املكو  .ىنعملا  كلذ  عم  مهفي  نأ  نود 
ناك ةدئاملا ، لوح  نيديحو  انسفنأ  يقلن  وأ  خبطملا ، يف 
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، ةعتممو ةعئار  ةشهدم ، اريك  دجي  هنأب  يل  حوبي 
ناك ام  امأ  .ةذاخأ  ةيبذاج  ريثأت  تحت  ناك  هنأ  ُتصلختساف 

ينيدلا سقطلا  روضح  انيلع  هنأ  وهف  انل ، هلوق  لفغأ  رتلاو 
.نهاكلا ةثداحم  نم  نكمتن  نأ  لبق 

انأو دحألا ، كلذ  حابص  كلانه  ىلإ  تبهذ  ينأ  فرتعأ 
، يتلوفط ذنم  تناك ، ةسينكلاب  يتلص  نأ  ذإ  ًارج ، ّيمدق  ّرجأ 

دقل .ةصاخ  ةروصب  ةرثؤم  ةظحللا  تناك  كلذ  عم  ًادج ، ةديعب 
عم ةولخلا  قدص  ينرسأ  ام  ردقب  ليتارتلا  لامج  ينرسأ 
ةبيط هنأكو  ودبي  ءيش  لك  ناك  ةسينكلا ، هذه  يف  .سفنلا 
ولخي ناكملا  ناك  اميفو  ينيدلا ، لافتحالا  ءاهتنا  روف  .ةبذع 
هرثأ ءافتقا  ىلإ  اناعدو  انع  ثحبي  نهاكلا  ءاج  هداور ، نم 

.حبذملا ىتح 
ةأطو تحت  امبر  ًادج ، رهظلا  بدحم  ةماقلا ، ريصق  ناك 

تادابإو ًابورح  دهش  ضام  ءارج  وأ  سانلا ، تافارتعا 
، هيف ًارهاظ  ودبي  حيبق  هنأ  ىءارتي  امم  ءيش  .ةيعامج ال 

ضيفخلا هتوص  بْسح  .هيف  رظنلا  ليطت  نأ  ليحتسملا  نمو 
.ناك ناكم  يأ  ىلإ  هرثأ  عّبتت  يف  ةبغرب  كرعشُي  ذاخألاو ،

دنتسم هنإ  نيترم : دنتسملا  ةءارق  داعأ  امدعب  انل  لاق 
.لقألا ىلع  شهدم 

تامجرتلل هابتنا  يأ  ِدبُي  مل  يتشهد ، غلابل  ًافالخو 
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.هب ةقفرملا 
؟ هتلاصأو هتحص  نم  نقيتم  تنأ  له  لأس :

.معن  ـ
ريسفتلا لب  ةمجرتلا  تسيل  انه  ةحورطملا  ةكلشملا   ـ

؟ كلذك سيلأ  ةملك ، ةملك  رعش  ةمجرت  متت  .حجرألا ال  ىلع 
لّوقن نأ  لهسلا  نم  .ةميدقلا  تاباتكلا  ىلإ  ةبسنلاب  اذكهو 

نومرحي سانلا ال  نإ  مث  ًابيرقت ؛ لوقي  نأ  ديرن  ام  ًاينيد  ًاصن 
راثئتسالا ةيغب  اهفيرحتو  ةبيطلا  ةملكلا  داسفإ  نم  مهسفنأ 

نم نوبغري  ام  ىلع  لوصحلاو  ىوقب  قح  هجو  ريغ  يف 
رادصإ ىلإ  الو  ديدهت  ىلإ  ةسدقملا  بتكلا  دمعت  .مهينمؤم ال 

يف رايخلا  ناسنإلل  كرتتو  قيرطلا  ىلع  لدت  اهنإ  رماوألا ،
.ةايحلا هاجتاب  امنإو  ةايحلا  يف  سيل  هدشري ، نم  داجيإ 

اهنومهفي ال  هللا  ةملك  ديلختو  مهف  نومعزي  نيذلا  كئلوأ 
نوضري نيذلا  ةجاذس  نولغتسيو  وحنلا  اذه  ىلع  ًامئاد 

.مهمكحب
.ِتبأ اي  اذه ، انل  لوقت  اذامل  ُتلأس :

لوح ًاقحال  امكفقثأ  نأ  لبق  مكتاين  ةفرعم  لضفأ  يننإ   ـ
.صنلا اذه  ةعيبط 

، راثآ ةملاع  اريكو  كلفلا  ءايزيف  ملاع  ينأ  هل  ُتحرش   ـ
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ريغ نم  نكي  مل  انكارتشا  نأ  انيلإ  ًايضفم  نهاكلا  ينأجافف 
.تاعبت

ًارمأ همهف  ربتعي  ءيش ، نع  ناثحبت  امكالك  امتنأ   ـ
ةهجاومل نادعتسم  امكنأ  نم  ناقثاو  امتنأ  لهف  ًافيخم ،

؟ امكقيرط ءانثأ  يف  اهنادجت  دق  يتلا  تاباجإلا 
؟ كلذ يف  فوخلا  ثعبم  ام  اريك : تلأس   ـ

ًارطخ لكشت  اهنكل  ناسنإلل ، ةدئافلا  ليلج  فيلح  رانلا   ـ
صخي ام  يف  رمألا  كلذك  .اهلامعتسا  لهجي  يذلا  لفطلا  ىلع 
ىوتسم ىلع  ًالافطأ  سانلا  لازي  ال  .فراعملا  ضعب 
ةجاحب نحن  مك  ادهاشو  يلاحلا  انملاع  ىلإ  ارظنا  .ةيناسنإلا 

.ًاضيأ ةيبرت  ىلإ 
لك نامرتحم  ناصخش  اريكو  انأ  يننأ  رتلاو  دعو   ـ
ىلع نهاكلا  لمح  اذه  همالك  نكل  ةقثلاب ، ناريدجو  مارتحالا 

.ماستبالا
ملاع يديس  نوكلا ، نع  ًاقح  فرعت  اذام  ينلأس :  ـ

؟ كلفلا ءايزيف 
مل امك  .فرجعتلا  نم  ءيش  ىلع  يوطني  هلاؤس  نكي  مل 

نكمتأ نأ  لبق  نكلو  وهز ، ةرداب  يأ  هتوص  ةربن  يف  نكي 
فطعو قفر  ةرظن  اريك  ىلإ  رظن  هلاؤس ، ىلع  درلا  نم 

516



: اهلأسو
له ةيرشبلا ، دهم  يه  يدالب  نأ  نيدقتعت  يتلا  ِتنأ   ـ

؟ اذامل تلءاست  نأ  قبس 
، ةديدس ةيملع  ةبوجأ  ميدقت  نم  نكمتن  نأ  انالك  لمأن  انك 

: ًاثلاث ًالاؤس  انيلع  حرط  ام  ناعرس  هنأ  ريغ 
نأ ناروصتت  لهو  ًاضراع  ناك  امكءاقل  نأ  نادقتعتوأ 
لماع درجمب  دنتسملا  اذهك  دنتسم  لصي  نأ  نكمملا  نم 

؟ ةفداصملا
.هاتبأ يردأ ، تسل  اريك : تمتمت 

ناسنإلا نأ  نيدقتعت  له  .يتديس  راثآ ، ةملاع  ِتنأ   ـ
متيل ناوألا  نآ  امدنع  هل ، تءارت  رانلا  نأ  مأ  رانلا ، فشتكا 

؟ وحنلا اذه  ىلع  كلذ 
.رانلا نيجدت  هل  حاتأ  ديلولا  ناسنإلا  ءاكذ  نأ  دقتعأ   ـ

؟ ًاذإ .ةيهلإلا  ةيانعلا  اذه  نيّمست  له   ـ
.حجرألا ىلع  كلذك  رمألا  ناكل  هللااب ، نمؤأ  ُتنك  ول   ـ

نيد لجر  ىلإ  نيئجلت  كنكلو  هللااب  نينمؤت  ال  كنإ   ـ
ِسنت .كلاب ال  نع  هكاردإ  بيغي  ضماغ  رس  قارتخا  ةلواحم 
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نيحي امدنع  اهيركذتت  نأ  دب  ال  كوجرأ ، ةقرافملا ، هذه 
.اهناوأ

؟ ثدحتت ناوأ  يأ  نع   ـ
كنأل ال قيرطلا ، اذه  كدوقي  نيأ  ىلإ  نيكردت  امنيح   ـ
اذه تكلس  ِتنك  له  الإو  .كاذ  الو  اذه  ال  ًائيش ، نيفرعت 

.كلذ يف  كشأ  قيرطلا ؟
، انملكت امع  هاتبأ ، مهفأ ، ال  تلقف : لاؤسلا  يف  ُترطاخ 

؟ صنلا اذه  ىنعم  لوح  انرينت  نأ  كعسوبأ 
، نوكلا نع  فرعت  اذام  يلاؤس : نع  بجت  مل  كنإ   ـ

.كلفلا ءايزيف  ملاع  يديس 
تنك ءايشأ ، فرعا  ينأ  كل  دكؤأ  ينع : ةباين  رتلاو  باجأ 
يتلا فراعملا  لمجم  روصتت  كلعلو ال  ةدع ، عيباسأل  هذيملت 

.ءيش لك  ركذت  نم  نكمتأ  ملو  اهلثتمأ ، نأ  دب  ناك ال 
لك تاكرح ، تافاسم ، عاضوأ ، موجن ، ءامسأ  ماقرأ ،  ـ

متأدب كؤالمزو  تنأ  تانياعم ، الإ  تسيل  رومألا  هذه 
وه ام  يل  اولوقت  نأ  مكعسي  له  متمهف ؟ اذام  نكل  نوحملت ،

نوفرعتأ رغصلا ؟ يف  يهانتملا  وأ  ربكلا  يف  يهانتملا 
اذامو نحن ، نم  نوفرعت  له  ةياهنلا ؟ نوفشتستأ  ردصملا ،

يف لفطل  اوحرشت  نأ  نوعيطتستأ  ًارشب ؟ نوكن  نأ  ينعي 

518



هنع تثدحت  يذلا  ءاكذلا ، وه  ام  هرمع  نم  ةسداسلا 
؟ رانلا نجدي  نأ  ناسنإلل  حاتأ  يذلا  ءاكذلا  ةسنآلا ،

؟ هرمع نم  ةسداسلا  يف  لفطل  اذامل   ـ
يف لفطل  يلك  ىنعم  حرش  امتزجع  نإ  امكنأل   ـ

! هانعم نالهجت  امكنأ  كلذ  ينعيف  ةسداسلا ،
هادص بواجتو  ىلوألا  ةرملل  هتوص  عفر  دق  نهاكلا  ناك 

.ميرم ةسيدقلا  ةسينك  ناردج  نيب 
ىلع ةسداسلا  يف  لافطأ  انلك  هءوده : ديعتسي  وهو  لاق 

.ريغصلا بكوكلا  اذه 
، ةلئسألا هذه  نم  يأ  نع  ةباجإلا  عيطتسأ  ال  الك ،  ـ

.كلذ عيطتسي  دحأ  ال  هاتبأ ،
، ةبوجألا هذه  امكيلع  ُتضرع  ول  نكلو  دعب ، سيل   ـ

؟ اهعامسل دادعتسا  ىلع  امتنأ  له 
مغلا يناعي  هنأكو  مالكلا ، اذه  دّدري  وهو  لجرلا  دّهنت 

.بائتكالاو
ىوس ةمث  سيل  امكقيرط ؟ ءيضأ  نأ  ناينمتتأ   ـ
ًامدق يضملل  نيتليسو  ريغو  رونلا ، وه  ام  مهفل  نيتقيرط 
هللا نإف  اذهل  .ةدحاو  ةقيرط  الإ  ناسنإلا  فرعي  ال  .هوحن 
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ةتسلا ماوعألا  يذ  لفطلل  .هيلإ  ةبسنلاب  ىربك  ةيمهأ  يستكي 
ةملكب ابيجت  نأ  امكناكمإب  ناك  ءاكذلا ، وه  ام  امكلأس  يذلا 

ًانمز انلاب  نع  بيغت  لظتس  ةركف  يذ  يه  اه  .بحلا  ةدحاو :
لاجم ال  اهيطخت ، يف  ناّمهت  يتلا  دودحلا  هذه  .ًاليوط 

، كلذ نافرعت  امدنع  .ًالبقتسم  ءارولا  ىلإ  اهنع  ةدوعلل 
ام ببسلا  اذهل  ضفرلا ، نالعإل  امكتاف  دق  تقولا  نوكيس 

نادعتسم امتنأ  له  .ًاددجم  يلاؤس  امكيلع  حرطأ  تلز 
نع يلختلاب  ةرطاخملاو  يصخشلا ، امكئاكذ  دودح  زواجتل 
دهع نع  ءرملا  ىلختي  ام  رارغ  ىلع  يرشبلا ، امكعضو 

ةرورضلاب ينعي  ال  هيبأل  هتيؤر  نأ  ناكردت  له  ةلوفطلا ؟
ىلإ امكعفرو  امكاّبر  نَم  يميتي  انوكت  نأ  نايضرتأ  هتفرعم ؟

؟ يرشبلا عضولا  اذه 
ول ُتددو  .ةديرفلا  ةيصخشلا  هذه  اريك  الو  انأ  بجن ال  مل 

يذلا ام  نّمخأو  انل ، فشكت  نأ  لواحت  هتمكح  تناك  ام  مهفأ 
! بسحو تملع  ول  هآ ، .هنم  انيمحي  نأ  ًاقداص  بغري 

انأ ًايلم ، انيلإ  قّدحو  ديدج  نم  دّهنت  ةقرولا ، ىلع  ىنحنا 
.اريكو

.ةباتكلا هذه  ةءارق  يغبني  فيك  امكيلإ  انل : لاق 
ةيظش ءارج  نولملا  ةسينكلا  نحص  جاجز  حول  رطشنإ 

دقل .تارتميلم  ةعستلا  زواجتي  اهرطق ال  داكي  رغصلا ، ةغلاب 
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.ةيناثلا يف  رتم  فلأ  ةعرسب  ةسينكلا  ةفيذقلا  تربع 
نأ لبق  جدولا ، قرع  ترتب  قنعلا ، افق  ةصاصرلا  تقرتخا 
نع ًاثحب  همف  لجرلا  حتف  .ةيناثلا  قنعلا  ةرقف  ىلع  مطحتت 

.لاحلا يف  راهناو  ءاوهلا  نم  ليلق 
نولملا جاجزلا  حول  يظشت  ىتح  الو  ران  ةقلط  انعمس  ام 

اذه همف ، نم  قفدت  يذلا  مدلا  الولو  .ةسينكلا  نحص  قوف 
نهاكلا نأ  اننظل  هقنع ، دادتما  ىلع  ليسي  ذخأ  يذلا  مدلا 
اهمغرأو ءارولا ، ىلإ  اريك  تعفدنا  .فعضب  سحي  ناك 

.ةسينكلا باوبأ  وحن  اهرجي  نأ  لبق  ءانحنالا  ىلع  رتلاو 
هديو ضرألا ، قوف  ههجو  ىلع  ًاحرطنم  نهاكلا  ناك 
هذخأي ناك  يذلا  توملا  لايح  ًازّزكم  كلانه  ُتثكمف  شعترت ،

نيتصخاش هانيع  تناك  .هتّبلقو  يتبكر  ىلع  ُتوثج  .هعم 
يتلا مدلا  ةكرب  ىأرف  هسأر  رادأ  .مستبي  هنأ  يل  لّيخو  يلإ ،

.برتقا نأ  ينديري  هنأ  هترظن  نم  ُتمهف  .هلوح  لكشتت 
، ةءوبخملا مارهألا  هل : ةايح  ةمسن  رخآ  يف  سمه 
، ًاذإ مانت  اهعدف  ًاموي ، اهَتدجو  نئل  .رخآلا  صنلا  ةفرعملا ،

رذعتي ام  ْبكترت  الف  هظاقيإل ، ًاركبم  تقولا  لاز  ام  كوجرأ ،
.هحالصإ

.ةريخألا هتاملك  تناك  كلت 
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دعبلا يف  ُتعمس  رفقملا ، ةسينكلا  نحص  تحت  يدحو 
يدي نم  ةكرحب  .هب  قحلأ  نأ  يلإ  لسوتي  رتلاو  توص 

مث همدب ، ةخطلملا  ةقرولا  تحمل  نهاكلا ، ينيع  تقبطأ 
.ةسينكلا نم  يبغك ، تجرخ 

رظنت ةسينكلا ، مامأ  ءانفلا  جرد  ىلع  ةسلاج  اريك  تناك 
اذه لك  نإ  اهل  لوقأ  نأ  لمأت  اهلعل  ةشعترم ، ةككشتم  يلإ 
ىلإ اهديعأس  يعباصأ  ةعقرفب  ينإو  سوباك ، ىوس  نكي  مل 

.كلذب مايقلا  ىلوت  يذلا  وه  رتلاو  نكل  عقاولا ، ملاع 
ةداعتسا ناوأ  ناح  دقل  يناعمست ؟ له  انه ، نم  لحرنل   ـ

ًابت .ًاقحال  امكلويمل  ناملستستس  امكسفنأ ، ىلع  ةرطيسلا 
يف لتاقلا  ناك  ول  .ًاعيمج  برهنلو  اريكب  ّمتها  نايردأ ، كل ،
الو هءارو ، دوهش  ةثالث  كرت  يف  طق  بغر  امل  راوجلا ،

! فوشكم عضو  يف  اننأ  َسنن 
.ىتوملا دادع  يف  نآلا  انكل  انلتق  اودارأ  ول   ـ

ةعطق ترياطت  دقل  تمصلا ، مزتلأ  نأ  يب  ردجألا  ناك 
اهعارذ نم  اريكب  ُتكسمأ  .هاجتا  لك  يف  يمدق  دنع  رجح 

نحن انضكر  .انبقعتي  رتلاو  ناك  اميف  .عراشلا  يف  اهتررجو 
ةياهن دنع  ّرم  يسكتب  اذإو  .انسافنأ  تقاض  ىتح  انتثالث 
راونأ تءاضأف  هترجنح ، ءلمب  رتلاو  قعز  نيال ، ربوك 
انبجأف انلآم  ةهجو  نع  قئاسلا  انلأس  .ةيفلخلا  ةرايسلا 
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! نكمي ام  دعبأ  ىلإ  دحاو : توصب 
، يصيمق ريغأ  نأ  رتلاو  يناجر  يتيب ، ىلإ  يتدوع  دنع 

رهظم نكي  ملو  نهاكلا ، مدب  خطلم  هيدترأ  يذلا  صيمقلا  نأل 
ُتهجوتف .ةخطلم  ًاضيأ  اهتسبلأف  يرهظم ، نم  نسحأب  اريك 

اهلاطنب تقلزاو  اهتزنك  ُتعلخف  مامحلا ، ةفرغ  وحن  اهب 
.ةشرملا تحت  يعم  تلخدو 

ىلإ ىعسأ  تنك  امنأك  اهرعش ، تلسغ  ينأ  ركذتأ 
ىلإ اهسأر  ْتدنسا  .انترشبب  قلع  سجر  نم  اهريرحت 

.نيدّلجملا انيدسج  شعنت  ءاملا  ةرارح  تذخأو  يردص 
تهّوفت ول  تددو  .يلإ  قدحت  تضمو  اهسأر ، اريك  تعفر 

موقأو اهتنأمط ، نالواحت  اتناك  يادي  امهدحو  ةئدهم ، تاملكب 
.هانمساقت يذلا  بعرلا  راثآ  وحمل  تاسمالملا  ضعبب 

ةسبلألا ضعب  لابقتسالا ، ةفرغ  ىلإ  يعوجر  دنع  تمّدق ،
.رتلاو ىلإ 

، ةيرقلا ميعز  ءيش ، لك  فاقيإ  نم  دب  ال  اريك : تمتمت 
؟ نايردأ انلعف ، اذام  نهاكلا ، اذه  نآلاو 

لتقمل ةقالع  ال  ةفرغلا : يف  انيلإ  همامضنا  ىدل  رتلاو  دكأ 
هذهو يسايس ، ئجال  هنإ  .ةيحايسلا  انتلحرب  لجرلا  اذه 
زنكنج ةسنآلا  تناك  .هتفدهتسا  يتلا  ىلوألا  ةلواحملا  تسيل 
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لضاني تارضاحم ، يقلي  ناك  .هعم  انئاقل  لبق  هنع  ينتثدح 
يف ةينتإلا  تاعامجلا  ةحلاصم  ىلع  لمعيو  مالسلا  لجأ  نم 
يف اندجاوت  دقل  .رثك  ءادعأ  مالسلا  ةاعدل  .ايقيرفإ  قرش 

.ةئيدرلا ةظحللا  يف  ءيدرلا  ناكملا 
انتداهش لعل  ةطرشلا ، مامأ  لوثملا  امهيلع  تحرتقا 
روثعلا بجي  .مهقيقحت  ءارجإ  ىلع  مهتدعاسم  يف  مهست 

.ةميرجلا هذه  باكترا  ىلع  اومدقأ  نيذلا  رارشألا  ىلع 
ًائيش تيأر  له  اذام ؟ ىلع  ةداهشلا  رتلاو : لأس  ذئدنع 

لك يف  ةرشتنم  كتامصب  نإ  ناكم ! يأ  ىلإ  بهذن  نل  ام ؟
انكو سادقلا ، ءانثأ  انوحمل  صخش  ةئام  نايردأ ، ناكم ،

.هلايتغا متي  نأ  لبق  نهاكلاب ، عمتجا  نم  رخآ  نحن 
، برهلاب انأدب  دقل  أطخ ، ىلع  سيل  رتلاو  اريك : تفدرأ 

.ببسلا ةفرعم  يف  نوبغريس 
الأ انيلع ، رانلا  اوقلطا  مهنأل  ًابضغ : تطشتسا  دقو  ُتلق 

نّمؤت مل  اذاملف  ًاددهم ، لجرلا  اذه  ناك  ًاببس ؟ اذه  يفكي 
؟ هل ةيامح  ةموكحلا 

.اهديري نكي  مل  امبر  رتلاو : راشأ 
نم ًائيش  ىرأ  ال  ةطرشلا ؟ انب  هبتشت  نأ  ديرت  ّمم   ـ

.ةميرجلا هذهب  انطبري  نأ  هنأش 
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يف ةليوط  نينس  تيضمأ  دقل  ىلب ! انأ  اريك : تمتمت   ـ
ثيح ةيدودح  قطانم  يف  تلمع  .ايبويثأ  لجرلا ، اذه  دلب 

يف اوهبتشي  ىتح  نيققحملل  اذه  يفكي  دق  هؤادعأ ، شيعي 
كلذ ىلإ  فضأ  .ةميرجلا  هذه  يلّومم  عم  تاقالع  تمقأ  ينأب 

، وموأ يداو  ةعرسلا  حانج  ىلع  ُترداغ  اذامل  ُتلئس  ول  ينأ 
ناك يذلا  ةيرقلا  ميعز  توم  نأ  بيجأ ؟ نأ  ينديرت  اذامف 

ةداعإ دعب  ينأو  دلبلا ؟ نع  ليحرلا  ىلإ  ينرطضا  ينقفاري 
غّلبأ نأ  نود  نم  ةمرجمك  رارفلاب  ُتذل  هتليبق ، ىلإ  هتثج 

لجرلا كلذ  تام  نيح  ًاعم  انك  اننأ  هتافوب ؟ ةينيكلا  ةطرشلا 
، قح ىلع  تنأ  .نهاكلا  اذه  ليتغا  امل  ًاعم  انك  امك  زوجعلا ،

ىلإ نآلا  انبهذ  ول  انتصقب ! ًابح  نوميهيس  ةطرشلا  لاجر  نإ 
! ءاشعلل عجرنس  اننأ  نم  ةدكأتم  ّتب  امل  رفحملا ،

ويرانيسلا اذه  ضفرأ  نأ  ياوق  لكب  ديرأ  تنك   ـ
.هانبتي كلذ  عم  رتلاو  ناك  يذلا  يثراكلا 

تبثتس ةيملعلا  ةطرشلا  نإ  لئاط : ريغ  يف  تححلأ   ـ
كلذل جراخلا ، نم  تقلطأ  ةيرانلا  ةقلطلا  نأ  ةعرسلا  ىصقأب 

.انلاب بارطضال  ًاقالطإ  يعاد  الف 
بطقم وهو  ًاباهذو ، ةئيج  ناكملا  عرذي  رتلاو  ناك 

تاجاجز ّفصأ  ُتنك  ثيح  رادجلا  ةدئام  وحن  هجوت  .نيبجلا 
.ةجودزم يكسيو  سأك  هسفنل  ّبصو  لوحكلا 
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نيبنذم انم  لعجت  يتلا  بابسألا  لك  اريك  تدّدع   ـ
نم تاطلسلا  نكمتت  دق  نيذلا  نوبنذملا  مهنم  .نييلاثم 

هتجيتن نئمطت  ًاقيقحت  ةعرسب  يهنت  يك  مهنع ، ىضرلا 
تقو برقأ  يف  نلعت  نأ  ةطبتغم  ةطرشلا  نوكتس  .لوقعلا 
ءالؤه نأ  كلذ  نم  رثكأو  نهاكلا ، ةلتق  باوجتساب  تماق  اهنأ 

.نويبوروأ مه  ةلتقلا 
ريغ لمع  هنإ  اذامل ؟ فاطملا ، ةياهن  يف  نكلو   ـ

.لوقعم
رفاوتي مل  يذلا  يسايسلا  جضنلا  نم  ديزمب  اريك  تباجأ 

لك كرادتو  هيف  شيعي  ناك  يذلا  يحلا  قيرح  يفالتل  يل :
.ةيفئاط ةنتف 

، ًامتاق دوسأ  ءيش  لك  ىرن  الأ  انيلع  ًانسح  رتلاو : عبات 
نإو اذه ، .عقو  ام  لك  نم  انتئربت  ةيناكمإ  كانه  ىقبتو 
نأ مهل  يغبني  نيد ال  لجر  لتق  دح  ىلإ  نودامتي  نيذلا  كئلوأ 
ينإ دوهشلا ، نم  نوقياضتي  نيذلا  لاجرلا  فنص  نم  اونوكي 
فالغ ىلع  انهوجو  ترهظ  ام  اذإ  ةيلاغ  يتايح  بهأل 

.مجحلا ةريغص  ةيموي  ةديرج 
؟» ًامتاق دوسأ  ءيش  لك   » ىرن الأ  هوعدت  ام  وه  اذهأ   ـ

كثدحأس ةحوللا ، ميتعت  يف  ًاقح  ًابغار  تنك  اذإ  هآ ال ،  ـ
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، اريكب قلعتي  ام  يف  .انم  دحاو  لكب  ةصاخلا  اننهم  نع 
اهارأ الو  نهاكلا ، اذه  توم  ةيرقلا  ميعز  توم  ىلإ  فضأ 

ةبسنلاب امأ  .ايبويثأ  يف  تقو  برقأ  يف  لمعلا  ىلإ  ةدئاع 
ءاضعأ لعف  دودر  روصتت  نأ  كل  كرتاف  نايردأ ، انيلإ ،

ةيضق يف  نيطروتم  انسفنأ  انيفلا  اذإ  ةيميداكألا  يف  سلجملا 
يذلا ديحولا  ءيشلا  نإ  ينقّدص  .بعرلا  اذه  لثم  يف 
ةدوع راظتناو  كلذ  لك  نايسن  ةلواحم  وه  هب  علطضن 

.ءودهلا
انتثالث انيقب  رتلاو ، اهب  هّوفت  يتلا  تاملكلا  هذه  دعب 

لعل .تمصلا  ىهتنم  يف  رخآلا  ىلإ  انم  لك  رظني  نيسلاج 
دحأ ال  نأ  ًاعيمج  ملعن  اننكل  ةئدهتلا ، ىلإ  لوؤتس  رومألا 
ينيع ضمغأ  نأ  يفكي  ناك  .ةبيهرلا  ةوحضلا  هذه  ىسنيس 

كلت ّيعارذ ، نيب  يفوت  يذلا  نهاكلا  كلذ  ةرظن  دهاشأل 
ًادبأ ركذتأس  .هقرافت  ةايحلا  تناك  اميف  ًادج  ةئداهلا  ةرظنلا 

.رخآلا صنلا  ةفرعملا ، ةءوبخملا ، مارهألا  : » ةريخألا هتاملك 
«. كوجرأ ًاذإ ، مانت  اهعدف  ًاموي  اهتدجو  نإ 

.كمون ءانثأ  ملكتت  تنأ  نايردأ ،  ـ
.يريرس يف  تلدتعاو  ُتضفتنا 

فوخلا ءاقبإ  يف  بغرأ  نكأ  مل  ةفسآ ، انأ  اريك : تمتمت 
.كلخاد يف 
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.سوباك ةأطو  تحت  تنك  دقل  فسآلا  وه  انأ   ـ
الف انأ  امأ  مانت ، لقألا  ىلع  تنأف  كيتاوي ، ظحلا   ـ

.ّينيع قبطأ  نأ  ينعسي 
.يظاقيإ ىلإ  يعراست  نأ  كيلع  ناك   ـ

.كيلإ رظنلا  بحأ  تنك   ـ
اهيف ةرارحلاو  ةمتع ، هبش  يف  ةقراغ  ةفرغلا  تناك 

.اهرظنب اريك  ينتعبات  .ةذفانلا  حتفأل  ُتضهنف  ًادج ، ةعفترم 
ءاطغلا اهنع  تّدرف  اهمسج ، عيطاقت  فشكي  ليللا  ءافص  ناك 

.يل ةمستبم 
.مونلا دواع  لاعت  تلاق :

ريبع نيدهنلا  ءانثنا  دنعو  حلملا ، معط  اهترشبل  ناك 
ثيحب قيقد  لكشب  ةروفحم  اهتّرس  تناكو  ليماركلاو ؛ ربنعلا 

ًاسم اهنطب  يعباصأ  تسمو  يتفش ؛ اهيلع  ليجأ  نأ  ُتببحأ 
ينيدهتل ينقذ  ىلع  اهيقاسب  اريك  تدش  .هتوادن  تلُّبقف  ًافيفخ 

لّيخ دقو  روزرز ؛ توص  ةذفانلا  ربع  عمسُي  ناك  .اهمف  ىلإ 
.انسافنأ عاقيإل  ًاقفو  هتدوشنا  نزودي  روفصعلا  نأ  انيلإ 
اهيعارذ عزتنتف  اريك ، سفنت  فقوتي  تمصلاب  ذولي  امدنعو 
.اهوتل هب  ثبشتتو  دوعتل  يمسج  اهنع  عفدتو  يعارذ  نم 
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ىركذ اهنأك  يندوارت  تكفنا  ام  ةليللا  هذه  ىركذ  نإ 
نأ ملع  ىلع  تنكو  توملا ؛ درطن  اهءانثأ  انك  ةميمح ، ةظحل 

ةركفلا هذهو  قانعلا ، اذه  لثم  ينبهت  نل  ىرخأ  ةقيفر  ةيأ 
.ًافوخ ينتألم 

اريك تمدقت  ئداهلا ؛ عراشلا  يف  عفتري  راهنلا  ناك 
.ةذفانلا ىتح  ةيراع 

.ندنل رداغن  نأ  بجي  يل : تلاق 
؟ نيأ ىلإ  بهذنل   ـ

فرط رخآ  يف  رحبلا ، يف  فيرلا  صوغي  ثيح  كانه   ـ
؟ سوْيم تناس  فرعت  له  ياونروك ،

.طق اهتدصق  تنك  ام 
ءانثأ ةبيرغ  ءايشأ  لوقت  َتنك  ةليللا  هذه  تفدرأو :

.كمون
يل اهلاق  يتلا  ةريخألا  تاملكلا  ددص  يف  ملحأ  تنك   ـ

.هليحر لبق  نهاكلا 
رفس يف  يبأ  لحري  مل  كلذك  تام ! لب  لحري ، مل   ـ

لفتحي ناك  يذلا  سيسقلا  كلذ  لوقي  ناك  امك  ليوط ،
سيل وهو  ةحيحصلا ، ةملكلا  يه  تام  .يزئانجلا  سادقلاب 
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.هربق يف  الإ  رخآ  ناكم  يأ  يف 
سفن يه  ةمجن  لك  نأ  دقتعأ  ُتنك  يتلوفط ، يف   ـ

.ءامسلا يف  ألألتت  ةيرشب 
ةنمزألا ذنم  كئامس  يف  رثاكت  موجنلا  ددع  نوكي  دق   ـ

.ةقيحسلا
نم انبكوك  مضي  امم  رثكأ  تارايلملا ، تائم  كلانه   ـ

.رشب
ًاعرذ قيضأ  فوس  ينأ  دقتعأ  ينكل  ملعي ؟ نم  ًاذإ   ـ

.ءاضفلا عيقص  يف  ةبارغب  شمرأ  انأو 
ام يردأ  .رومألا ال  ىلإ  رظنلا  قرط  نم  ةقيرط  هذه   ـ

.نايحألا بلغأ  كلذ  يف  ركفأ  الو  دعب ، ام  يف  انرظتني 
مزالم ريكفتلا  اذه  نأ  دب  .عاطقنا ال  الب  ركفأف  انأ  امأ   ـ
لئاسأ ةمظع  ضرألا  نم  جرخُأ  ةرم  لك  يفف  .يتنهمل 
يقبتملا ديحولا  ءيشلا  نأ  ةركفب  لبقأ  نأ  ينبضغيو  .يسفن 

نم سرض  وأ  ذخفلا  مظع  ةعطق  وه  هلمكأب  دوجو  نم 
.سارضألا

امنإو اريك ، انم ، ىقبت  يتلا  يه  طقف  ماظعلا  تسيل   ـ
هتملح املك  يبأ ، يف  ُتركف  املك  .يضاملا  يف  هاّنك  ام  ىركذ 
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نم هظقون  صخش  لثم  توملا  نم  هتعزتنا  يمانم ، يف 
.مونلا

ماني هعدأ  انأف ال  هدنع ، ليكلا  حفط  يبأ  ًاذإ  اريك : تلاق 
.ًابلاغ

انرداغف ياونروك ، ىلإ  هجوتلا  يف  بغرت  اريك  تناك 
ناك يذلا  رتلاول  ةملك  انكرتو  انعباصأ ، سوؤر  ىلع  تيبلا 
تناك .ًاعيرس  ةدوعلاب  هايإ  نيدعاو  لابقتسالا  ةفرغ  يف  دقري 

يف لمعت  تقلطنا  دقو  اهبآرم ، يف  انرظتنت  ةميدقلا  يترايس 
، يزيلكنإلا فيرلا  ربع  يرجن  انك  ةريهظلا  دنعو  .ةرود  عبر 

لاع توصب  ينغت  اريك  تناك  .اهلك  ةحوتفم  ةرايسلا  ذفاونو 
ىلع ةيطغتلا  ىلإ  فداهلا  رهابلا  اهلمع  يف  تحجن  دقو 

.ةرايسلا لخاد  رفصت  تناك  يتلا  حيرلا  توص 
نم انحمل  يروبزلاس ، نم  ًارتموليك  رشع  ةثالث  دعب  ىلع 

ةقيفصلا اهملاعم  تناك  يتلا  ةيداحألا  غنهنوتس  ةدمعأ  ديعب 
.قفألا طخ  ىلع  مسترت 

؟ اهَترز نأ  قبس  له  اريك : تلأس 
؟ ِتنأو  ـ

نورخآو ليفيإ ، جرب  طق  اوأطي  مل  نويسيراب  ءاقدصأ  يل 
ريابميا  » ةرامع ىلعأ  ىلإ  ةتبلا  اودعصي  مل  كرويوين  نم 
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ًاموي تبهذ  ام  ينأب  فرتعأ  كلذ  عمو  يزيلكنإ  انأ  تياتس .»
.عمجأ ملاعلا  نم  حايس  هترايزل  دفي  يذلا  عقوملا  اذه  ىلإ 
ةنينأمطلا لمحي  كلذ  ناك  اذإ  ةلئاق : اريك  يلإ  تّرسأ 
؟ اهانرز ول  كيأر  ام  .كلذب  ِلابُأ  مل  ًاضيأ  انأف  كيلإ ،

يذلا يخيراتلا  ملْعملا  اذه  ىلإ  لوخدلا  نأ  ملعأ  ُتنك 
ماظنل عضاخ  ةنس  فالآ  ةعبرأ  نم  رثكأ  ىلإ  هخيرات  ىقري 
قيرط دادتما  ىلع  راوزلا  هزنتي  حاتتفالا ، تاقوأ  دنع  .مراص 
ةرافص توص  عقو  ىلع  نومّدقتي  مهو  ةئيضم ، ملاعم  تاذ 

نع داعتبالا  نم  نوعنميو  هاتئر ، ايعت  ىتح  ليلد  اهيف  خفني 
ىتح ةيرحب ، هزنتلاب  انل  حمسُي  نأ  ًامامت  كشأ  تنك  .ناكملا 

.ءاسملا لولح  دنع 
طبهي نأ  ثبلي  نل  ليللاف  كوتل ، هتلق  دقل  اريك : تفاضأ 

يف ًادحأ  ىرأ  الو  ةعاس ، نوضغ  يف  بيغتس  سمشلاو 
.هادع نم  ةيلستلل  ةراثإ  دشأ  عنملا  نأ  ادبو  راوجلا ،

انل ّقحي  ناك  سمأ ، اهانشع  يتلا  ةبيصعلا  تاقوألا  دعب 
لك هيلع  رانلا  قلطُت  نأب  ءرملا  حمسي  ذإ ال  .ًاليلق  وهلن  نأ 

لصت يتلا  ةقيضلا  قيرطلا  تكلسو  دوقملا  ُتففل  .موي 
ةمث ناك  .ةيداحألا  ةدمعألا  بصتنت  ثيح  ةقهاشلا  ةرخصلاب 
.ًامدق يضملا  نود  لوحت  ةيديدحلا  كالسألا  نم  زجاح 
هاجتاب تمدقتو  ةرايسلا  نم  اريك  ْتلجرتف  كرحملا  تأفطأ 
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.ةرفقملا ةطحملا 
بعلب هبشأ  انه  نم  رورملا  نإ  لاعت ، حرمب : يل  تلاق 

.لافطأ
نم للستن  ىتح  ضرألا  ةاواسمب  ينحنن  نأ  يفكي  ناك 
رطخ ةراشإ  فشكت  اذإ  ام  لءاستأ  ُتنك  .جايسلا  تحت 

، ليبقلا اذه  نم  كالسأل  ديدمت  يأ  تيأر  ام  ينأ  ريغ  انلّلست ،
، ًارخأتم تقولا  ناك  لاح ، لك  يف  .ًاضيأ  ةبقارم  ةسدع  الو 

.رخآلا بناجلا  يف  ينرظتنت  اريكو 
روسلاف تروصت ، امم  رعاشملل  ةراثإ  دشأ  عقوملا  ناك 

ةئام اهرطق  ةرئاد  لكشي   [3]« نملودلا  » بصُن نم  لوألا 
ةرامع ءانب  نم  سانلا  نكمت  ةبوجعأ  يأب  .راتمأ  ةرشعو 

نم ةرخص  هللختت  ال  لهس  دهشم  انلوح  دتمي  ناكو  هذهك ؟
نم يجراخلا  لوألا  روسلا  يف  نملود  لك  ناك  .روخصلا 
ىتح اهورج  فيك  .نانطألا  تارشع  ةعضب  نزي  نأ  نكمملا 

؟ اهبصن ىلع  اولمع  فيكو  انه ،
نيعستو ةينامث  ةيناثلا  ةرئادلا  طيحم  غلبي  اريك : يل  تلاق 

ربتعي يذلا  رمألا  مظتنمو ، حضاو  لكشب  طّطخ  دقو  .ًارتم 
ةتس نم  فلأتتف  ةثلاثلا  ةقلحلا  امأ  .ًاقح  قيدصتلل  لباق  ريغ 
اهلكو يربوأ ،»  » بوقث مسا  اهيلع  قلطأ  ًافيوجت ، نيسمخو 
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ماظعو يبشخ  محف  ىلع  اهيف  رثع  .ةمظتنم  ةروصب  ةبترم 
نم عون  ثثجلا ، قارحإ  فرغ  حجرألا  ىلع  اهنإ  ةسلكتم ،

.رّوسم يزئانج  راقع 
.لوهذب اريك  ُتقمر 

؟ تامولعملا هذه  لك  نيفرعت  فيك   ـ
ُتنك الإو  بيلحو ، ةدبز  ةعئاب  تسلو  راثآ  ةملاع  انأ   ـ

! نبج ىلإ  بيلحلا  لوحتي  فيك  كل  تحرش 
ملاعلا لوح  ةيرثألا  عقاوملا  لمشتل  كتفاقث  دتمت  لهو   ـ

؟ هرسأب
هذه ذيمالتلا  ملعتي  غنهنوتس ! اهنإ  نايردأ ، ًاريخأ ،  ـ

.ةسردملا يف  رومألا 
؟ ةسردملا يف  هايإ  كوملع  ام  لك  نيركذتت  له   ـ

ىلع ةظحللا  هذه  يف  هتءارقب  تمق  ام  نكلو  الك ،  ـ
لع كثحأ  ُتنك  لاعت ، ايه  .معن  ًامامت ، يفلخ  يذلا  حوللا 

.ريسلا
ىطختنو ةمخضلا  ةيرثألا  ةئيبلا  زكرم  هاجتاب  مدقتن  انك 

ًاسمخ نأ  دعب  اميف  ُتملع  .ةيجراخلا  ءاقرزلا  ةراجحلا  ةرئاد 
يأ هلكشت  لصألا  يف  تناك  يلمر  رجح  نم  ةيداحأ  نيعبسو 
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تناكو .ًانط  نيسمخ  اهمخضأ  نزي  ًاقالمع ، نوعبسو  ةسمخ 
مت فيك  نكلو  نيتم ، ءانب  لكيه  لكشب  تعمج  دق  ةراجحلا 

ىلعأ  ) فكاوسلا عفرو  يباصتنالا  فوقولاب  ةراجحلا  بصن 
ريغ ةبوجعالا  تمصب  لمأتن  انك  ةبتعلا ؟) لباقي  يذلا  بابلا 

ةململم بورغلا  ىلإ  حنجت  سمشلا  تناك  .قيدصتلل  ةلباقلا 
ديحولا نملودلا  أدب  ةأجف  .ةقورألا  تحت  تللست  يتلا  اهتعشأ 

هقيرب ال ناكو  ةريصق ، ةظحل  لالخ  ألألتي  طسولا  يف  دتمملا 
.ىهاضي

.نويديوردلا اهانب  غنهنوتس  نأ  ضعبلا  نظي  اريك : تلاق 
رشنب ىنعت  تالجم  يف  تالاقملا  ضعب  تأرق  ينأ  ُتركذت 
ركُذو ةريثك ، ناهذأ  لوضف  تجّجأ  غنهنوتس  تناك  .مولعلا 
اهدشأ ىلإ  ًاقمح  اهرثكأ  نم  اهنأش ، يف  تايرظنلا  نم  ديدعلا 

علطم يف  انك  ةقيقحلا ؟ نمكت  نيأ  نكلو  .ًايقطنم  ًاريسفت 
ةئامنامثو فالآ  ةعبرأ  وحن  دعب  نيرشعلاو ، يداحلا  نرقلا 

ًانرق نيعبرأو  ةينامث  دعبو  ىلوألا ، لامعألا  ءدب  ىلع  ةنس 
حرشي نأ  دحأ  رودقم  يف  نكي  ملو  ىلوألا ، مدُرلا  رفح  ىلع 
نوشيعي اوناك  نيذلا  لاجرلا  فّلك  اذامل  .ةرامعلا  هذه  ىنعم 

دييشت مهسفنأ  اوفّلك  ةنس ، فالآ  ةعبرأ  نم  رثكأ  ذنم  انه 
؟ اهلجأ نم  هسفنب  ىحض  مهنيب  نم  ًاصخش  مك  ةأشنملا ؟ هذه 

.ةراجحلا بيترت  يف  ًايكلف  ًاببس  ةمث  نأ  ضعبلا  دقتعي   ـ
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يوتشلا نيبالقنالا  ديدحتب  حمسي  لتكلا  عضو  ناك 
.يفيصلاو

؟ اربن ةناوطسا  لثم  اريك : ينتلأس 
ةناوطسا لثم  لجأ ، ةمخف : ةقيرطب  نكلو  ًاملاح  ُتبجأ 

.اربن
ناك ءاسملا ، اذه  ًاموجن  اهيف  َرت  ملف  ءامسلا  تصِّحفت 
ةتغب ترادتساف  .رحبلا  يطغي  فيثك  مويغلا  نم  زجاح 

.يوحن
؟ ةريخألا نهاكلا  تاملك  يلع  ديعت  نأ  كعسو  يفأ   ـ

كنأ نم  نيقي  ىلع  ِتنأ  له  اهاسنأ ، ًالعف  تأدب  ُتنك   ـ
؟ اهيف ًاددجم  ريكفتلا  نيديرت 

فّرعتأل اهقمرأ  نأ  يفكي  ناك  يتباجإ ، ىلإ  ةجاحب  نكت  مل 
ىلع ةممصم  نوكت  امدنع  هب  رهظت  يذلا  رهظملا  اذه  ىلإ 

.ام ءيش 
ىلع رخآ ، صن  ىلع  ةءوبخم ؛ مارهأ  ىلع  ملكتي  ناك   ـ

ةفرعم نكلو  .فرعن  انك  هآ  ...ًامئان  هكرت  بجي  صخش 
! ًائيش فرعأ  ًابجع ال  اذام ،

ام يف  هباشتت  مارهألاو  اياوزلا  تايثالث  اريك : تلأس 
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؟ كلذك سيلأ  اهنيب ،
.ةيسودنه رظن  ةهجو  نم  لجأ ،  ـ

؟ موجنلاب ةطبترم  تناك  مارهألا  نإ  كلذك  لاقي  الأ   ـ
ىلع مالكلا  رودي  اياملا ، مارهأب  قلعتي  ام  يف  ىلب ،  ـ
كنأ دب  ال  راثآ ، ةملاع  ِتنأ  .سمشلا  لكيهو  رمقلا  لكيه 

.ينم ًاريخ  كلذ  نيفرعت 
اياملا مارهأ  نكل  اهراكفأ : يف  ةقرغتسم  لوقت  تفدرأ 

.ةءوبخم تسيل 
، اهيلإ بسنت  يتلا  ةيرثألا  عقاوملا  نم  ريثكلا  كلانه   ـ

ةناوطسا تناك  غنهنوتس  لعل  .ةيكلف  ماهم  ًاباوص ، وأ  أطخ 
فرعن نأ  يقب  .مره  لكش  سيل  اهلكش  نأ  ريغ  اربنل ، ةرابج 

؟ دعب اهفاشتكا  متي  اّمل  يتلا  كلت  دجونت  نأ  نكمي  نيأ 
، ملاعلا ىراحص  لك  ةبرت  بلقن  موي  كانه ، اريك : تباجأ 

قامعأ ربسنو  اهروصت ، نكمملا  تاباغلا  لك  شبننو 
.كلاؤس نع  بيجأ  نأ  امبر  يناكمإب  نوكيس  تاطيحملا ،

.ةليلق تاظحل  دعب  يودي  دعرلا  ذخأو  ءامسلا ، ّقش  قرب 
؟ ةلظم كدنع  له  اريك : ينتلأس 
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.ال  ـ
.ًاذإ رمألا  مْعِن   ـ

ديردم
.سخاراب راطم  يف  رصعلا  ةياهن  يف  ةرئاطلا  تطح 

ةحاب يف  فطصت  تتأ  ىرخأ  تارئاط  نيب  نم  ةصاخ  ةرئاط 
نم نيلزانلا  لوأ  هجولا ، ضبقنم  زريكاف ، ناك  .ةطحملا 

ءانثأ ةرئاطلا  بكر  يذلا  وزنرول  ةبقعتي  ةحالملا ، ةرابع 
رداغ نم  رخآ  نوتشآ  ديسلا  ناك  امنيب  .امور  يف  اهفقوت 
ةحاب ةياهن  دنع  مهرظتنت  ةريبك  ةرايس  تناك  .ةدايقلا  ةرجح 
ةبرعلا مهتلصوأ  .لامعألا  لاجر  تارئاطب  ةصاخلا  فقوملا 
نيلئاملا نيجربلا  دحأ  ىلإ  اولخدف  ةنيدملا ، بلق  ىلإ 

.ابوروأ ةحاس  يبناج  يف  نيديشملا 
ةعاق يف  ديردم ، ةبقلملا ب ـ زيكرام ، ليبازيإ  مهتلبقتسا 

.ةلدسم اهرئاتس  تناك  يتلا  عامتجالا 
نلو نطسوبو ، نيلرب  انيلإ  مضنيس  ليلق  دعب  تلاق :
ةيوج لاوحأ  مهتهجاو  دقف  كلذ ، نع  ويرو  وكسوم  رخأتي 

.قيرطلا يف  ةئيس 
ضخلل انضّرعت  ًاضيأ  نحن  نوتشآ : ديسلا  باجأ 

.ةيافكلا هيف  امب  زازتهالاو 
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، تابطرم ةينيص  اهيلع  رادجلا  بناجب  ةلواط  ىلإ  هجوتو 
.ريبك ءام  بوك  هسفنل  بكسو 

؟ ءاسملا اذه  انددع  نوكيس  مك   ـ
قالغإ ىلع  تاطلسلا  ةمداقلا  ةفصاعلا  مغرت  مل  اذإ   ـ

لوح نوسلجيس  انئاقدصأ  نم  ًاقيدص  رشع  ةثالث  راطملا ،
.ةلواطلا هذه 

ترفسأ اذكه  أكتم : ىلع  ىواهتي  وهو  وزنرول  لاق 
.لشف نع  ةحرابلا  لبق  ام  ةيلمع 

نهاكلا كلذ  ناك  مات ، لشف  نع  سيل  نوتشآ : ديسلا  ّدر 
.عّقوتن امم  رثكأ  فرعي 

؟ فدهلا أطخأف  كليمع  فّرصت  فيك   ـ
بوصي ناكو  رتم ، يتئام  دعب  ىلع  فدهلا  ناك    ـ

يف عوقولا  : » كل لوقأ  نأ  ينديرت  اذام  ةيرارح ، ةراظنب 
.(Errare humanum est «. ) ناسنإلا عبط  نم  أطخلا 

ىرأو نيد ، لجر  توم  ىلإ  قرخألا  هلمع  ىضفأ  دقل   ـ
لّيخي .داسفلا  غلاب  قوذ  نع  منت  ةينيتاللاب  ةيمالكلا  كتفرط 
نآلا نم  نوذخأيس  مهيلع  بوصت  َتنك  نيذلا  كئلوأ  نأ  يلإ 

.مهرذح ًادعاصف 
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براغلا ىلع  لبحلا  انكرت  اننكل  كلذ ، نع  ًائيش  ملعن  ال   ـ
.ةديعب ةباقر  ىوس  سرامن  دعن  ملو  ًاتقؤم ،

.امهرثأ تدقف  كنأب  حجرألا  ىلع  فرتعإ   ـ
.وزنرولو نوتشآ  ديسلا  نيب  زيكرام  ليبازيإ  تطسوت 

قيرطلا ىلع  قفتنل  لب  مصاختلل  انه  نيعمتجم  انسل   ـ
لمعلا لواحنلو  عمجلا  لامتكا  رظتننل  .هعابتا  يغبني  يذلا 

.ةريطخ تارارق  ذاختا  انيلع  .ًايوس 
نحنو ىودجلا ، ميدع  عامتجالا  اذه  نوتشآ : ديسلا  مهمه 

.اهذاختا بجاولا  تارارقلا  يه  ام  ًاديج  ملعن 
ال عامتجالا : ةعاق  تلخد  دق  تناك  يتلا  ةأرملا  تحّرص 

.يأرلا اذه  عيمجلا  كرطاشي 
! وير اننيب ، كب  ًالهأ   ـ

.اهتفيض لابقتسال  ليبازيإ  تضهن 
؟ كتقفرب وكسوم  سيلأ   ـ

.انه انأ  هرودب : لخدي  وهو  يليساف  لاق 
، ةياهن ام ال  ىلإ  نيبئاغلا  رظتنن  نل  نوتشآ : ديسلا  فدرأ 

! نآلا أدبنل 
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ام رارق  ىلع  تّوصن  نل  نكلو  تئش ، اذإ  ديردم : تباجأ 
.ًامامت سلجملا  اذه  دقع  لمتكي  مل 

، وزنرول نيمي  ىلإ  ةلواطلا  رخآ  يف  نوتشآ  ديسلا  سلج 
سيراب لغشو  هراسي ، ىلإ  هل  ًاناكم  يليساف  ذختا  امنيب 
نوضغ يفو  هتلابق ؛ زريكاف  ناك  نيح  يف  يلاتلا ، أكتملا 

، نيكب نطسوب ، نيلرب ، مهيلإ  مضنا  مداقلا  ةعاسلا  فصن 
ةيلخلا تحبصأ  اذكه  .لوبنطساو  اينثآ  بيبأ ، لت  ةرهاقلا ،

.اهئاضعأ لماكب 
اورضح نيذلا  عيمج  ىلإ  ركشلا  هيجوتب  ليبازيإ  تلهتسا 
.ةوعدلا هذه  ريربتل  ةيافك  ًاريطخ  فقوملا  ناك  .ءاسملا  اذه 
ةشقانمل ًاعم  اوسلج  نأ  يضاملا  يف  قبس  دق  ضعبلا  ناك 

وأ بيبأ  لتو  وير  لاثمأ  نورخآ ، ناك  اميف  هنيع ، فلملا 
.مهفالسأ لحم  نوّلحي  انيثآ 

نأ عيطتسن  ال  .ةئيس  ةياهن  تهتنا  ةيدرف  تاردابم   ـ
امهبوشت ال  لصاوتو  نواعت  لالخ  نم  الإ  انيثحاب  دشرن 

.ةبئاش
قمر ًاعقوتم ، نويلكاريه  ثداح  نكي  مل  انيثآ ، ضرتعإ 

يأ ءادبإ  نود  نم  هليمز  نوتشآ  ديسلاو  وزنرول  نم  لك 
.قيلعت
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.لشف نع  ةمهملا  هذه  ترفسأ  نيأ  ىرأ  ال  وكسوم : دكأ 
ءاقلإ امنإو  امهتيفصتب ، قلعتت  اربن  يف  ةلأسملا  نكت  مل 

.امهيبلق يف  بعرلا 
ةلأسملا ىلإ  ةدوعلا  ًاعيمج  مكنكمي  له  ليبازيإ : تلأس 

ناك يذلا  انئالمز  دحأ  تايرظن  نأ  ملعن  نآلا  انعمجت ؟ يتلا 
ءاصقإلا ىضم ، ام  يف  هفّلك ، دق  انعانقإ  ةرورضب  هدانع 

.دقتعن انك  امك  ةلوقعم  حجرألا ال  ىلع  نكت  مل  انع ،
ىلع هنأ  داقتعالا  لضفن  ًاعيمج  انك  هلوق : نيلرب  نع  ّدن 

تادامتعالا هل  ضفرن  مل  ول  لعفلاب ! انمئالي  كلذ  نأل  ًاطخ ،
ءيش لك  .انه  مويلا  انك  امل  هنيح ، يف  اهب  بلاط  يتلا 

.ةباقرلل عضخي  فوس 
ىرخأ ةعطق  نأل  سيل  نوتشآ : ديسلا  فته  اهدنع 

قح ىلع  يروفيإ  نأ  كلذ  ينعيس  نيأ ، نم  فرعأ  ترهظ ال 
.رومألا لك  يف 

دحأ نذأي  مل  رمأ ، نم  نكي  امهم  ًابضغ : وير  تطاشتسا 
.رطخلل مِلاعلا  اذه  ةايح  ضرعت  نأب  كل 

انتقطنم يف  لمعلل  ناذئتسالا  انل  يغبني  ىتم  ذنم   ـ
نوناق اذه  له  اناياعر ؟ دحأ  دض  صخألا  ىلعو  تاذلاب 

انؤاقدصأ لصتي  نأ  هيلع ؟ عالطالا  ينتاف  ديدج  يعامج 
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ةياهن يف  اذه  مهتقطنم ، يف  لحدتلل  وكسومب  ناملألا 
يف ًاسرد  يئاطعإ  اولواحت  نكلو ال  مهدحو ، مهينعي  فاطملا 

.يراد رقع 
! كوجرأ ْفقوت ، ليبازيإ : تحاص 

.سلجملا بطاخو  انيثآ  فقو 
ْنأ نآلا  دعب  فرعن  .ًاتقو  بسكنلو  رهاظتلا  نع  َّفكنل   ـ

حجرألا ىلعو  ناتلثامتم ، ناتعطق  هلقأ  لب  ةعطق  ةمث  سيل 
ًامغر باوص ، ىلع  يروفيإ  ناك  لاحلا ، ةعيبطب  .ناتلماكتم 
ناكمإ لهاجتن  نأ  انعسو  يف  دعي  مل  .نوتشآ  ديسلا  نع 

: يتآلاك وه  عضولا  .نيأ  ملعن  نكلو ال  ىرخأ ، عطق  دوجو 
هذه عمج  مت  ام  اذإ  هل  ضرعتن  يذلا  رطخلا  ةلوهسب  كردن 

، لباقملابو .هفشكت  نأ  نكمي  ام  ىلع  ناكسلا  علطاو  تاودألا 
ىلع لمأنلف  .ىرخأ  ًارومأ  انميلعت  ىلع  ةرداق  تلاز  ام 

امهرواسي ال  امهنأ  ةفسؤملا ، تاردابملا  ضعب  نم  مغرلا 
نالصاوي امهعدن  نأ  عيطتسن  .امهبقارن  اننأ  يف  كشلا 

حاجنلا امهفلاح  اذإ  امأ  .ًائيش  انفلكي  نل  اذه  امهثاحبأ ،
له .امهلمع  ديعتسنف  امهليبس  ضرتعن  نأ  انيفكي  فوسف 
رمأ وهو  انم ، امهتالفإب  ةلمتحم  ةرطاخمل  نودعتسم  نحن 
ىلع انل ، ةحاتملا  لئاسولا  انقّسن  لاح  يف  ثودحلا  دعبتسم 

ديسلا ىنمتي  امك  لضفن ، اننأ  مأ  ديردم ، هيلإ  ريشت  ام 

543



ال نحن  فاشتكالل ؟ امهشطعتل  يروف  دح  عضو  نوتشآ ،
ءاقبلا لضفنأ  .نيزراب  نيملاع  لايتغا  ىلع  ةطاسبب  ملكتن 

نم ًاددحم  ًاعون  مهتي  هنافشتكي  ام  نأ  ةفاخم  لهجلا  يف 
اودارأ نيذلا  ركسعم  ىلإ  مامضنالا  راتخنأ  ملاعلا ؟ يف  ماظنلا 

؟ ويليلاغ قرح 
ةجيتن يأ  كينربوكو  ويليلاغ  لامعأل  نكي  مل  نيكب : ّدر 

ملاع تافاشتكا  اهريثت  دق  يتلا  جئاتنلاب  اهتنراقم  نكمي 
.راثآلا ةملاع  هتقيدصو  كلفلا  ءايزيف 

ىلع رداق  مكنيب  دحأ  ال  ًاددجم : نوتشأ  ديسلا  ضرتعإ 
.كلذل هدالب  ةئيهت  ىلع  ًارداق  سيل  هنأ  امك  كلذ ، ةهجاوم 

يف امهتلواحم  نع  لودعلاب  نيملاعلا  نيذه  عنقن  نأ  بجي 
.كلذ قيقحتل  ةدمتعملا  لئاسولا  تناك  ًايأ  نكمم ، تقو  برقأ 

يف اهذخأ  يغبني  ةيقطنم  رظن  ةهجو  انيثآ  ىدبأ   ـ
نحنو ىلوألا  ةعطقلا  هذه  ترهظ  ًاماع  نيثالث  ذنم  .رابتعالا 

اننأب ركذأ  نأ  يرورضلا  نمأ  .تاضارتفالاب  سفنلا  للعن 
ءايزيف ملاع  ىدل  اهعون ؟ يف  ةديرف  اهنأب  اندقتعا  املاط 
ناكمإل اهل  ليثم  تالامتحا ال  هذه ، راثآلا  ةملاعو  اذه  كلفلا 

نأ انلابب  ًاموي  رطخيل  ناك  ام  .ةعنقم  ةجيتن  ىلإ  امهغولب 
امهنم لكب  ةصاخلا  تالهؤملا  نأ  انل  نيبتي  نيصخش  عمجن 

امهثاحبأ ناعباتي  امهكرت  ةركف  نإ  .ةحردلا  هذه  ىلإ  لماكتت 

544



نوكن نل  .ةديدس  نم  رثكأ  يل  ودبت  ةددشم  ةباقر  تحت 
اذه كلذ  شقانن  نحنو  امهنم ، انصلخت  اذإف  دبألا ؛ ىلإ  كلانه 
عطق زورب  رظتنن  له  ًاقحال ؟ لعفن  نأ  اناسع  امف  ءاسملا ،

رييغتلا امف  نينرق ، وأ  نرق  يف  كلذ  ققحت  ول  ىتحو  ىرخأ ؟
ليجلا ىلإ  ءامتنالا  يف  نوبغرت  الأ  قمعلا ؟ يف  هثدحي  يذلا 

يف لخدتنس  نالمعي ، امهعدنل  ًاريخأ ؟ ةقيقحلا  فرعيس  يذلا 
.وير هتحرتقا  ام  اذه  ددحملا ، تقولا 

عرتقنلف ليق ، دق  ءيش  لك  نأ  دقتعأ  ليبازيإ : تجتنتساو 
.كاذ وأ  حارتقالا  اذه  ىلع  نآلا 

اهنّمؤن يتلا  تانامضلا  يه  ام  ًارذع ، نيكب : لخدت 
؟ ًاضعب انضعبل 

؟ لوقت نأ  ديرت  اذام   ـ
ليبس ضارتعال  ناح  دق  ناوألا  نأ  مكحيس  انم  نم   ـ
نأو ةياهنلا ، ىلإ  باوص  ىلع  يروفيإ  نأ  ضرتفنل  انيملاع ؟
امدنع اهتسارح  ىلوتيس  نم  عطق ، تس  وأ  سمخ  ًالعف  ةمث 

؟ اهعمج متي 
ريدج هنأ  نظأ  هيجو ، لاؤسل  هنإ  ةرهاقلا : قفاو 

.ةشقانملاب
كلذ نوملعت  متنأو  ًادبأ ، قفتن  نل  نوتشآ : ديسلا  ضرتعا 
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هذه يف  انسفنأ  طّرون  اليك  يفاضإ  ببس  اذهو  ملعلا ، قح 
.ةلوؤسملا ريغ  ةرماغملا 

ةدحاو ةرمل  .كلذ  فالخ  رمألا  لب  بيبأ : لت  فاضأ   ـ
انيلع تمّتحت  اندحأ  ناخ  نإ  نينماضتم ، انلك  نوكنس 
هكف متي  يذلا  زغللا  نأ  ول  .ًاعم  اهسفن  ةثراكلا  ةهجاوم 
يه ةلأسملا  تناكل  ةينالع ، هرداوب  ترهظ  عطقلا  ديحوتب 

انحلاصمو انتانزاوت  تضرعتو  اننادلب ، نم  دلب  لك  يف  اهتاذ 
.دهعلا ضقن  نوكي  دق  يذلا  كاذ  هنمض  نمو  رطخلل ، كلذك 

.كلذ انيقت  ةليسو  فرعأ   ـ
.زريكاف ىلإ  اهلك  سلجملا  راظنأ  تصخش 

حرتقأ انعيمج ، هضرتفن  ام  ىلع  ليلدلا  كلتمن  نأ  ام   ـ
ةقيرطلا هذهبو  ةراق ، لكل  ةدحاو  ديدج ، نم  ةعطق  قّرفُت  نأ 

.ًادبأ عمجتلا  نم  نكمتت  نل  اهنأ  دكأتنس 
.مالكلا ليبازيإ  تفنأتسا 

؟ نوررقت اذام  عرتقن ، نأ  بجي   ـ
.ًاكارح مهدحأ  ِدبي  مل 

مه نم  يلاتلا : وحنلا  ىلع  ةيضقلا  غصأ  ينوعد   ـ
؟ نيباشلا نيملاعلا  رفسل  ًادح  عضن  نأ  نونمتي  نيذلا 
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ددرت هوذح ، نطسوب  اذح  هعارذ ، نوتشآ  ديسلا  عفر 
ىلإ سيراب  مضنإ  .هدي  عفر  ىلإ  رمألا  هب  ىهتناو  نيلرب 

.كرحتي ملو  دّهنتف  زريكاف  امأ  .وزنرول  لعف  امك  تيوصتلا 
رداغ .حارتقالا  ضفُر  ةينامث ، لباقم  تاوصأ  ةسمخ 

.ًاجئاه ةلواطلا  نوتشآ  ديسلا 
اهل انضّرعت  يتلا  رطاخملا  نابسحلا  يف  ذخأت  َتنأ ال   ـ
لمآ .هتنهم  يف  ةربخلا  ليلق  ئدتبم  رود  اذكه  يدؤت  تنأو 

.هب موقت  ام  يعت  نأ 
كنأ عمسن  نأ  نوتشآ ، ديس  يغبني ، له  ليبازيإ : تلأسف 

؟ نيرخآلا نع  لزعمب  فرصتت  نأ  دوت 
تحت يتامدخ  نوكتسو  سلجملا ، اذه  رارق  مرتحأس   ـ

، نّيرحلا مكينورتكلا  ةبقارم  ةيغب  ةعامجلا  فرصت 
.يغبني امم  رثكأ  انوكي  نل  امهنأ  ينوقدصو ،

تعفر ليلقب  هليحر  دعبو  ةعاقلا ، نوتشآ  ديسلا  رداغ 
.ةسلجلا زيكرام  ليبازيإ 

ندنل
ةرملا يف  تلاق : .سيول  تناس  نع  تّلخت  دق  اريك  تناك 

.اهل ىثري  ةلاح  يف  ليللا  فصتنم  دنع  ندنل  انغلب  .ةمداقلا 
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اريك نأ  الإ  للبلل ، انضرعتف  انمحرتل ، ةفصاعلا  تناك  ام 
ليبس ةظحل ال  انيضق  اننأ  وه  دحاو  رمأ  يف  قح  ىلع  تناك 

.غنهنوتس يف  اهنايسن  ىلإ 
عباتت ربع  لاونملا ، اذه  ىلع  كاحت  ةصق  نأ  دقتعأ 

نيب طبري  لبقتسم  معط  ًاموي  كبهت  نأ  ىلإ  ةريغص  تاظحل 
.نيصخش

ةملك ةرملا  هذه  رتلاو  كرت  دقو  ًارفقم ، تيبلا  ناك 
.انتدوع روف  هب  لصتن  نأ  اهيف  بلطي  ةريغص ،

عم ناكملا  ةرايزب  تمقو  ًادغ ، ةيميداكألا  يف  هب  انقحتلا 
انيقلو .ةبتكملا  ىلإ  لخدت  يهو  ةشهدلا  اهتكلمت  يتلا  اريك ،
ةديرج نم  ام  .قلقم  ثداح  نع  انل  فشكيل  ةيناث  رتلاو 

نع تضاغت  ةفاحصلا  نأ  ادبو  نهاكلا ، لايتغا  أبن  ترشن 
.ثداحلا

تاجاتنتسا ةيأ  ملعأ  ال  رهظملا : نيصر  رتلاو  نلعأ 
.صلختسا

؟ سوفنلا جيجأت  مدع  يف  مهنم  ةبغر  اهلعلأ   ـ
ةيمويلا اندئارج  تدهاش  نأ  قبس  له  رتلاو : بجع   ـ

؟ قرو عيب  ىلع  مهدعاسي  ءيش  يأ  رشن  ضفرت  ةريغصلا 
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مدقتلا راظتناب  ةيضقلا  ةطاسبب  تفلفل  ةطرشلا  نأ  وأ   ـ
؟ اهتاقيقحت يف 

نم صلختن  نأب  ديطو  لمأ  يدل  لاوحألا ، لك  يف   ـ
.ةيرس رومألا  تلظ  اذإ  ةطرولا 

يف اننذأتست  اهنأك  اهدي  تعفر  مث  هرودب ، ًالك  اريك  انتقمر 
.مالكلا

فدهتسملا وه  نكي  مل  نهاكلا  نأ  امكلابب  رطخي  ملأ   ـ
؟ ةسينكلا كلت  يف 

يسفن ىلع  حرطأ  تلز  ام  انأ  ًاعبط ، ىلب  رتلاو : َّرسأ 
؟ ةجردلا هذه  ىلإ  امكنوتقمي  اذامل  لاؤسلا ،

! يتدالق ببسب   ـ
ىلع ءاليتسالا  دوي  نم  وه  ديفتسملا  اريك : تعبات 
ةقش نكل  امكل ، هلوقأ  نأل  ًاموي  ةصرفلا  يل  حتت  مل  .ةدالقلا 
امأ .يسفنب  ةلص  يأ  تدقع  تنك  ام  .اهيلع  وطسلا  مت  يتخأ 

...نآلا
نعرألا قئاسلا  لواحي  مل  اذإ  ام  ًاضيأ  نيلءاستت  نآلا   ـ

؟ انقحس دمعتي  نأ  اربن  يف 
لوأل ينرماخ  يذلا  عابطنالا  وه  كلذ  نايردأ ، رّكذت ،  ـ

549



.ةلهو
ريثم ىرج  ام  لك  نأ  فرتعأ  .أدهنل  رتلاو : لخدت 
لاق ةقرسلل ، ةضرع  تحبصأ  ِكنأب  نظلا  نكلو  بارطضالل ،

...امكتايحل دح  عضو  اودارأ  مهنأ  جاتنتسالا  وأ  اريكل ،
.انلوقع ْمّكحنل 

ليلدلا يدل  رفاوت  دقو  اننئمطيل ، مالكلا  اذه  رتلاو  لاق 
أدهت امثير  ندنل ، حربن  نأ  ليلق  دعب  حلأ  امدنع  كلذ ، ىلع 

.لاوحألا
ةبتكم همضت  يذلا  تافلؤملا  ددعب  ةنوتفم  اريك  تلظ 
رتلاو ْتنذأتساو  تارمملا  يف  لوجت  تناكف  ةيميداكألا ،

.هّفر نم  باتك  جارخإب 
؟ وه هنم  اذه  نيبلطت  اذامل   ـ

ةطلس رتلاول  نأ  يلإ  ليخي  ملعأ ، ال  يب : ةيهال  تلاق 
.كتطلس نم  عسوأ 

، هاضر متك  ىلإ  ءيش  يف  ىعست  ةرظنب ال  يليمز  ينقمر 
.اهتلابق ةلواط  لوح  تسلجو  اريك  نم  توند  .سكعلاب  لب 

ال نمزلاف  ىرخأ ، تايركذ  انيف  تظقيأ  اذكه  انسفنأ  ةيؤر 
يف اهلاح  ىلع  تاظحللا  ضعب  لظت  امنإ  ءيش ، لك  وحمي 
نم رثكأ  هذه  ىقبت  اذامل  فرعن  نأ  ريغ  نم  انتركاذ ،
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انيلإ اهب  يضفت  يتلا  ةقيقدلا  رارسألا  كلت  يه  امبر  .اهريغ 
.مات تمص  يف  ةايحلا 

، ةلواطلا قوف  يسنم  تاظحالم  رتفد  نم  ةقرو  ُتدعتسا 
؛ جيجضلا نم  نكمي  ام  دشأ  ًاثدحم  اهغضمأ  تأدبو  اهتّروك 

اهسأر عفرت  نأ  نود  اريك  يل  تلاقف  ةيناث ، ةقرو  تلوانتو 
: اهيتفش يبناج  ىلع  تمسترا  ةماستبابو 

! اهقصب ةداعإ  نم  كعنمأ  ينإ  ْعلبا ، ايه   ـ
.أرقت يذلا  ام  اهتلأس 

باتكلا اذه  طق  تيأر  ُتنك  ام  مارهألا ، نع  ام  ًائيش   ـ
.لبق نم 

ليع نايبص  اننأ  ول  امك  رتلاوو ، انأ  ةرملا ، هذه  انتقمر 
.امهربص

ال َمِل  وأ  هزنتلل ، امتجرخ  نإ  ةركاش  امكل  نوكأس   ـ
نكلو ىرخألاو ، ةنيفلا  نيب  امكل  كلذ  ثدح  اذإ  لمعلل 

ايه .ءودهب  باتكلا  اذه  أرقأ  نأ  صخألا  ىلع  يناكرتأ 
.لافقإلا دعوم  لبق  امكنم  ًايأ  ىرأ  نأ  ديرأ  ال  افرصنا ،

؟ موهفم
.انم تبلط  دق  تناك  امك  هزنتلل  انجرخ 

551



سيراب

.ةقشلا يف  اهادص  ددرتي  خاب  ل ـ ةعوطقم  تناك 
بعلي ياش ، ناجنف  هديب  هلابقتسا ، ةفرغ  يف  سلاج  يروفيإ 
هتعاس ىلإ  رظن  .بابلا  عرُق  .جنرطشلا  يف  ًاطوش  هدحو 

نكي مل  هنإ  هترايزب ، موقي  نأ  عقاولا  يف  هنكمي  نم  ًالئاستم 
ءاطغ عفر  ةتفاخ ، ىطخب  لخدملا  نم  برتقا  .ًادحأ  رظتني 
ةدئام ىلع  ةعوضوملاو  وجاكالا  نم  ةعونصملا  ةبلعلا 
بيج يف  هّسدو  هيوحت  يذلا  سدسملا  لوانت  رادجلا ،

.هتماجيب
؟ قراطلا نم  بابلا : نم  ًاديعب  فقاو  وهو  لأس 

.ميدق ودع   ـ
.بابلا حتفو  هناكم  ىلإ  سدسملا  يروفيإ  داعأ 

! ةأجافملل اي 
له جنرطشلا ، يف  انطاوشأ  ىلإ  يزيزع ، اي  تقتشا ، دقل 

؟ لوخدلاب يل  حمست 
.زريكاف لوخدل  لاجملا  يروفيإ  حسفأ 

؟ كدحو بعلت  تنك  له  جنرطشلا : ةعقر  ةلابق  ًاسلاج  لاق 
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.لمم رمأل  هنإ  يسفن ، ةميزه  نم  ُتنكمت  امو  .معن   ـ
سرافلا ًاددهم  ، G5 ىلإ  C1 نم ضيبألا  ليفلا  زريكاف  كرح 

.دوسألا
.H6 ىلإ  H7 نم ًاقديب  وتلل  يروفيإ  مدق 

نم ِتأت  مل  تنأ  زريكاف ، انه ، ىلإ  كلمحي  يذلا  ام   ـ
.يسراف ذخأ  طبضلاب  لواحتل  مادرتسمأ 

نم مداق  انأ  دوسألا : ناصحلا  ًالوانتم  زريكاف  باجأ 
.سمأ ةنجللا  تعمتجا  دقل  ديردم ،

.هوذختا يذلا  رارقلا  ام  يروفيإ : لأس 
ىلع ءاليتسالاو  امهثاحبأ  ناعباتي  كيّيمحم  عدن  نأ   ـ

.هغولب نم  انكمت  اذإ  امهفده ، ناغلبي  امدنع  امهلامعأ 
.C3 يف زكرمتو  هركسعم  ضيبألا  سرافلا  رداغ 

هاجتاب  B7 يف قديبلا  مدقي  وهو  باضتقاب  يروفيإ  لاق 
.هناغلبيس امهنإ  : B5 عبرملا

؟ كلذ نم  قثاو  تنأ  له  زريكاف : لأس 
.B3 وحن  C4 نم ضيبألا  يناثلا  ليفلا  كرحت 

رارق نإ  .طوشلا  اذه  رسختس  كنأب  يتقث  لثمك   ـ
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.مكيضريل نكي  مل  اذه  سلجملا 
مدقت ، A7 يف جربلا  سرحي  ناك  يذلا  دوسألا  قديبلا  مدقت 

.A5 يف رقتساو  نيعبرم 
لضف ذإ  مهتعنقأ ، يذلا  انأ  ينأ  دقتعأ  كتطخ ، نع  ْدع   ـ

، ةرماغملا هذهل  ًادح  اوعضي  نأ  ةلواطلا  لوح  ضعبلا 
.لوقأ نأ  يغبني  ةيرذج ، ةروصبو 

وحن  A2 نم جربلا  سرحي  يذلا  ضيبألا  قديبلا  كرحت 
.A3

كانه سيل  : C5 ىلإ  F8 نم هليف  قلحزي  وهو  يروفيإ  لاق 
.مهيأر نوريغي  نيذلا ال  ءايبغالا  الإ 

هنإ ندنل ، يف  نهاك  لتقمب  نوتشآ  ديسلا  ببست  دقل   ـ
.ئراط ثدح 

.F3 ىلإ  G1 نم هعقوم  ضيبألا  سرافلا  ريغ 
؟ ئراط ثدح  ةجيتن  ًانهاك  اولاتغا  له  ئراط ؟ ثدح   ـ

.D6 ىلإ  D7 نم دوسأ  قديب  قلحزت 
فدهلا وه  ةيكلفلا  ءايزيفلا  ملاع  كبحاص  ناك   ـ

.يقيقحلا
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.D2 ىلإ  D1 نم ءاضيبلا  ةكلملا  تكرحت 
، نوتشآ ديسلا  نع  ثدحتا  فسؤم ، لمع  نم  هل  اي   ـ

! كلذ نم  مغرلاب  ةريخألا ، كتبرض  نع  سيلو 
.E6 ىلإ  C8 نم دوسألا  ليفلا  قلحزت 

ذختملا رارقلا  نع  يزيلكنإلا  انقيدص  ىضري  الأ  ىشخأ 
يف هدرفمب  فرصتي  نأ  ديري  هنأ  يف  هبتشأ  .ديردم  يف 

.هنكر
.دوسألا همع  نبا  ىلع  ضيبألا  ليفلا  ىلوتسإ 

انأ .ًادج  ريطخ  رمأل  هنإ  ةعامجلا ؟ ةدارإ  مواقيس  له   ـ
اذامل .ريثكب  اهنم  ًانأش  لقأ  بابسأل  دعاقتلا  ىلع  ينولاحأ 

عم كفواخم  مساقتت  نأ  يغبني  ناك  اذه ؟ يل  لوقت  تئج 
! نيرخآلا

هروهتب رماغ  يذلا  ضيبألا  ليفلا  دوسألا  قديبلا  لكأ 
.E6 يف ًازكرمتم 

مهتأ نأ  ردقأ  ال  انأو  تاضارتفا ، ىوس  تسيل  اهنإ   ـ
رظتنن انك  اذإ  نكلو  .ليلد  ريغ  نم  ًانلع  نوتشآ  ديسلا 
نوكي نأ  ىشخأ  هماهتال ، ةيلوأ  رصانع  ىلع  لوصحلا 
ديسلا نإ  كل  تلق  له  .ةباشلا  كتقيدص  تاف  دق  تقولا 
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؟ ًاضيأ يه  اهتيفصت  ديري  ناك  نوتشآ 
.خرلا لحم  ضيبألا  كلملا  ّلحو  جربلا  لادبتسا  مت 

؟ زريكاف ينم  رظتنت  اذام  .هفرجعت  ُّتقم  املاط   ـ
.G5 ىلإ  G7 نم دوسألا  قديبلا  كرحت 

ينإ كل  ُتلق  .اننيب  لح  يذلا  روتفلا  اذه  بحأ  ال   ـ
.جنرطشلا طاوشأ  ىلإ  قاتشم 

.H3 ىلإ  H2 نم ضيبأ  ًاقديب  زريكاف  مدق 
تنأو انطوش ، سيل  هبعلن  نأ  كشون  يذلا  طوشلا  اذه   ـ

كمادقإ سيل  .هتياهن  نوكت  فيك  كلذك  ملعتو  كلذ  ملعت 
لب ينحرج ، يذلا  وه  مادرتسمأ  يف  يتيحنت  ىلع  ىرحألاب 

.جودزملا كبعلل  هبتنأ  مل  ينأ  كرّوصت 
يف رقتسيل  تاعبرم  ةثالث  مدقتو   B8 دوسألا سرافلا  رداغ 

.D7
ةعراستم تاجاتنتسا  يقيدص ، اي  صلختست ، كنإ   ـ

.تامولعملا هذه  عيمج  انيدل  تعّمجت  امل  يالول  ًادج ،
.H2 ىلإ  F3 نم ضيبألا  سرافلا  عجارت 

دوسألا قديبلا   H5 ىلإ  H6 نم ًامدقم  مالكلا  يروفيإ  عبات 
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ديدست طخ  يف  انامِلاع  ناك  نإ  يناثلا : جربلا  سرحي  يذلا 
، ًالهس كلذ  نوكي  نلو  امهتيامح ، نم  دب  الف  نوتشآ ، ديسلا 

برقأ يف  ليحرلا  ىلع  امهثح  بجي  .ارتلكنإ  يف  اميس  الو 
.نكمم تقو 

امهجارخإ لهسلا  نم  نوكي  نل  هل ، اضرعت  يذلا  دعب   ـ
.امهرحج نم 

.G3 ىألإ  G2 نم ضيبألا  هقديب  زريكاف  مدق 
ةليسو فرعأ  ًادحاو : ًاعبرم  هكلم  ًاكرحم  يروفيإ  لاق 

.ندنل ةرداغم  ىلإ  امهعفدت 
؟ لمعلا يونت  فيك   ـ

.ًادحاو ًاعبرم  هرودب  ضيبألا  كلملا  مدقتو 
قدح . D5 يف موجهلا  ىلإ   D6 يف دوسألا  قديبلا  لوحت 

.ًايلم زريكاف  ىلإ  يروفيإ 
امع .كيأر  ريغت  كلعج  يذلا  ام  نآلا  ىتح  يل  لقت  مل   ـ
نم امهعنمل  كعسو  يف  ام  لك  لذبل  دادعتسا  ىلع  َتنك  ليلق ،

.ًامدق يضملا 
تسيل هذهف  يروفيإ ، نيئيرب ، لتق  دح  ىلإ  سيل   ـ

.يتقيرط
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.F3 ىلإ  F2 نم ضيبألا  قديبلا  كرحت 
كزفحي ام  وه  نيصخش  ةايح  ىلع  ءاقبإلا  سيل   ـ
.ًاقح كردص  لقثي  امب  يل  حوبت  كعمسأ  نأ  ديرأ  زريكاف ،

.F8 ىلإ  D7 نم دوسألا  سرافلا  عجارت 
نسلا يف  مدقتأ  يروفيإ ، كلثم ، انأ  زريكاف : هيلإ  رسأ 

نم ىوقأ  تتاب  مهفلا  يف  ةبغرلا  نإ  .فرعأ  نأ  ديرأو 
نأ ديرن  انك  اذإ  وير  ْتلأس  عامتجالا ، لالخ  ِسمأ ، .فوخلا 

اهكرت راتخنس  وأ  ةقيقحلا  نوفرعيس  نيذلا  كئلوأ  نيب  ربتعن 
نأ دب  ال  ةقيقحلاف  أطخ ، ىلع  وير  تسيل  .ةمداقلا  لايجألل 
ءارج أرطي  رييغت  يأ  ماع ، ةئام  نوضغ  يف  وأ  ًادغ  رجفتت 
يضاق بوث  ًايدترم  يمايأ  يهنأس  ينأ  يل  ىءارتي  ال  كلذ ؟

،2E ىلإ  C8 نم ضيبألا  سرافلا  عجارت  .زوجع  شيتفت  ناويد 
ذخأو جنرطشلا  ةعقر  قوف  موجهلل  دوسألا  سرافلا  قلطناف 
ىلإ  C2 نم ضيبأ  ًاقديب  زريكاف  مدق  .ةكلملا  بناج  ىلإ  هناكم 

.C3
ءايزيفلا ملاع  ةيامحل  ةليسو  ًاقح  فرعت  تنك  نإ   ـ

، يروفيإ فّرصت ، ايه  راثآلا ، ةملاع  هتقيدصو  اذه  ةيكلفلا 
.نآلا فرصت  نكلو 

.G8 ىلإ  A8 نم دوسألا  جربلا  قلز 
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.اريك ىعدت  اهنإ   ـ
دوسألا ليفلا  عجارت  اميف  ، D4 ىلإ  D3 نم ًاقديب  زريكاف  مدق 

هل تمقتناف  ، 5E يف دوسأ  ًاقديب  ضيبأ  قديب  لكأ  . B6 ىلإ  C5
هسفنب فزاج  يذلا  كاذ  ةمطحم  لاحلا ، يف  ءادوسلا  ةكلملا 

مت يذلا  تالقنلا  ددع  ناك  اذكهو  .ًاريثك  اهنم  بارتقالا  يف 
الو يروفيإ  ملكتي ال  نأ  نود  نم  ةلقن  نيرشعو  ًاثالث  هبعل 

.زريكاف
، يتايرظن ةحصب  فارتعالل  ًادعتسم  َتنك  اذإ  ًاريخأ ،  ـ
ًاعم ظحلا  انيتاوي  دق  ًاذإ  كل ، هلوقأ  امب  مايقلا  تلبق  اذإو 

.نوتشآ ديسلا  هلبألا  كلذ  تاططخم  لقرعنل 
.H4 يف هعضوو  هجرب  يروفيإ  عفر 

ذنم كلذ  ًافراع  تنك  كنأ  ريغ  بعللا ، ترسخ  دقل   ـ
.ةسماخلا ةلقنلا 

صنلا نع  هبتكم  جرد  يف  شتفي  ىضمو  يروفيإ  ضهن 
نم ةرخأتم  ةعاس  يف  هتمجرت  نم  ىهتنا  يذلا  يزيغلا ،

.ليللا
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ندنل

اهنع ثحبن  اندعف  .ةيميداكألا  ةبتكم  ترداغ  اريك  نكت  مل 
يهنت اهعدن  نأ  انيلع  تنمت  اهنكل  ءاشعلا ، ىلإ  اهباحطصال 
امدنع اهسأر  تعفرو  تلزانت  داكلاب  اهنإ  .اهدرفمب  اهتاءارق 

.اهدي نم  ةءامياب  انتفرص 
.افرصنا ايه  ةلوغشم ، انأ  امكنيب ، ايّشعت   ـ

، تفزأ لافقالا  ةعاس  نإ  اهل  لوقي  نأ  رتلاو  لواح  ًاثبع 
يليمز سمتلي  نأ  دب  ناكو ال  ًائيش ، عمست  نأ  بغرت  نكت  مل 

ةساردلا ىلع  ةفكاع  اريك  ىقبت  يك  يليللا  سراحلا  فطع 
دعب يلزنم  يف  يب  قاحللاب  ينتدعوو  .تقولا  نم  تءاش  ام 

.ليلق
ُتضهنف .ًاحابص  ةسماخلا  ةعاسلا  يف  دعب  يدنع  نكت  مل 

.لابلا قلق  يترايس  تدقو 
لخاد ماني  سراحلاو  ةرفقم ، ةيميداكألا  ةعاق  تناك 

.ًافقاو ضفتنا  ينآر  امدنع  .هسرحم 
ذفانملا نأل  ةسسؤملا  نم  جورخلا  اريك  عطتست  مل 

.اهحتف نم  تنكمت  امل  رسلا  ةملك  نودبو  ةلفقم ،
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، ىربكلا ةبتكملا  ىلإ  يدؤملا  رمملا  يف  ىطخلا  ُتعرسأ 
.ينعبتي سراحلاو 

باوبألا ربع  اهُتقمر  .يدوجو  ىتح  اريك  ظحالت  مل 
نيح نم  لجست ، تناك  .اهتءارق  يف  ةقرغتسم  ةججزملا 
يلإ ترظنف  يروضح ، نع  نلعأل  ُتحنحنت  .رتفد  يف  رخآل ،

.تمستباو
؟ رخأتم تقولا  له  ىطمتت : يهو  ينتلأس 

.راهنلا علط  دقل  ...بسح  ركبم ، وأ   ـ
.ًادج ةعئاج  يننأ  دقتعأ  اهباتك : قبطت  يهو  تلاق 

يف هناكم  ىلإ  باتكلا  تداعأ  اهتاظحالم ، قاروأ  تبّتر 
يف ًالعف  ًابغار  تنك  نإ  يعارذب ، ةثبشتم  ينتلأسو  فرلا ،

.روطفلا لوانتل  اهبحطصا  نأ 
رمأ ىلوألا  حابصلا  تاعاس  تمص  يف  ةنيدملا  زايتجا  نإ 
تأدب تناك  ةريغص  بيلح  عئاب  ةنحاش  انيقتلا  .بيجع  عئار 

.ريغت دق  ءيش  لك  نكي  مل  ندنل ، يف  .اهتلوج 
يديدحلا راتسلا  ناك  .ليهزور  ميرب  يف  يترايس  ُتنكر 

ىلوألا اهتالواط  بترت  اهتبحاصو  عفترا ، دق  ياش  ةلاصل 
.انمدخت نأ  تلبق  دقل  .ةفرشلا  ىلع 
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ًادج ةقيش  رومأ  نم  باتكلا  اذه  هاوتحا  يذلا  ام   ـ
؟ هلمكأب ليللا  هتءارق  تقرغتسا  ثيحب 

لب اهفشتكت ، مارهأ  ىلع  كملكي  مل  نهاكلا  نأ  ُتركذت   ـ
لغش دقل  .نييواستم  نارمألا  سيل  ةءوبخم ، مارهأ  ىلع 
اذه لوح  تافلؤملا  نم  ديدعلا  تعجارف  يلاب  رمألا 

.عوضوملا
.يلع ىفخي  قرافلا  نكل  ينيرذعأ ،  ـ

مارهأ اهيف  رفاوتت  ملاعلا  يف  نكامأ  ةثالث  ةمث   ـ
مث لكايهلا  ضعب  فاشتكا  مت  ىطسولا ، اكريمأ  يف  .ةءوبخم 
يفو .ديدج  نم  اهيطغت  ةعيبطلاف  نايسنلا ، اهاوط  نأ  ثبل  ام 
دوجو نع  ةيعانص  رامقأ  اهتطقتلا  روص  تفشك  ةنسوبلا ،
بابسأ ةيألو  اهانب  نم  مويلا  ىلإ  دحأ  فرعي  نكلو ال  مارهأ ،

لك عوضوملا  فلتخي  انهو  ًاضيأ ، نيصلا  يفو  اهانب ؛
.فالتخالا

؟ نيصلا يف  مارهأ  نم  له   ـ
اهلهجي يبرغلا  ملاعلا  ناك  دقو  .تائملاب  ّدعت  اهنإ   ـ

نآش ةعطاقم  يف  مئاق  اهمظعم  ماعلا 1910  . ىتح  ًامامت 
.نآ يسك  ةنيدم  لوح  رتموليك  ةئام  ىدم  ىلع  يسك ،
يف نامام  راكسوأو  ردورش  رييام  دارف  اهلوأ  فشتكا 
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ًارايط نإ  لاقي  يف 1913 . هاوس  نيلاكيس  ةثعب  تفشتكاو  ، 1912
قوف يف 1945  قلحي ، ناك  يكريمألا  شيجلا  يرايط  نم 
لابج قوف  قلحي  وهو  طقتلا ، نيصلاو  دنهلا  نيب  دودحلا 
نكي ملو  .ضيبألا  مرهلا  هامسأ  امل  ةيوج  ةروص  غنيل ، نيك 
نوكت دق  اهنأ  ديب  ذئموي ، ةقدب  هعقوم  ديدحت  عاطتسملا  نم 
ىدحإ يف  هنع  لاقم  رشُن  دقو  .عرفخ  مره  نم  ريثكب  ربكأ 

.1947 عيبر يف  زوين » يادناص  كرويوين   » تاعبط
مارهألا اهمع  تانبل  ًافالخ  ةينيصلا ، مارهألا  تسيل  »

امنإو رجحلاب ، اهمظعم  يف  ةديشم  ةيرصملا ، وأ  اياملا 
يف لاحلا  يه  امك  تناك ، اهنأ  فرعنو  .لاصلصلاو  بارتلاب 

تالالسلا رسأو  ةرطابألل  ةحرضأك  مدختست  رصم ،
«. ىربكلا

ديدعلا تدّلوو  ماودلا ، ىلع  لوقعلا  مارهألا  ترسأ  دقل 
مخضأ نينسلا ، فالآ  لالخ  تتابو ، .ةبيرغلا  تايضرفلا  نم 
مرهلاب اهنم  قلعتي  ام  ءاوس  ضرألا ، ىلع  ةينبملا  رئامعلا 

ىلع ةعقاولا  روشهد » « ـ ب تاومالا  ةنيدم  يف  رمحألا 
لاز ام  يذلا  عرفخ  مرهب  لصتي  ام  وأ  ةيبرغلا ، لينلا  ةفض 

، ًادحاو ًائيش  نأ  ىلع  .عبسلا  ايندلا  بئاجع  نيب  هدحو  ربتعي 
ةرهش رثكألا  مارهألا  تبصُن  دقل  بارطضالا ؛ ريثي  كلذ ، عم 

نأ فيك  دحأ  يعي  نأ  ريغ  نم  اهسفن ، ةيخيراتلا  ةبقحلا  يف 
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ًاجذومن ناكم  لك  يف  تجتنا  اهنيب  ام  يف  ةدعابتم  تاراضح 
.ًاهباشتم ًايرامعم 

اوناك امبر  سانلا  نأ  ًاحرتقم  مالكلا ، يف  تفزاج 
.عقوتن امم  رثكأ  رصعلا  كلذ  يف  نورفاسي 

يف ُتعجار  .لقعلل  ًايفانم  سيل  هلوقت  ام  لعل  طبضلاب ،   ـ
ماعل 1911. ةيناطيربلا  ةعوسوملا  يف  درو  ًالاقم  ةبتكملا 

ةنعارفلا ةلالس  ىلإ  ايبويثأو  رصم  نيب  ةمئاقلا  تاقالعلا  دوعت 
ةسماخلا ةلالسلا  نم  ًارابتعا  قفتا ، دقو  نيرشعلاو ؛ ةيناثلا 

، ةدحاو ةطلس  ةرادإ  تحت  نادَلبلا  عضو  نأ  نيرشعلاو ،
لامش يف  اتابان ، يف  ذئموي  نيتيروطاربمالا  ةمصاع  تناكو 

نيب تاقالعلا  ىلع  ىلوألا  تاداهشلا  نإ  .يلاحلا  نادوسلا 
لبق ةنس  فالآ  ةثالث  لبقف  .ًادهع  مدقأ  تلاز  ام  رصمو  ايبويثأ 

ةدتمملا يضارألا  يهو  تنوب ،»  » دالب ىلع  اوملكت  داليملا 
ىلع مت  تنوب  دالب  ىلإ  فورعم  رفس  لوأو  .ةبونلا  بونج 
موسر ًاديج ، اذه  ىلإ  ِغصأ  نكلو  .هروهاص  نوعرفلا  دهع 

يف اهيلع  رثع  .م  .ق  رشع  سماخلا  نرقلا  ىلإ  دوعت  ةيناردج 
ًاروخب لمحت  ودبلا  نم  ةعامج  روصت  يرحبلا ، ريد  دبعم 

،[4] رملا صخألا  ىلعو  سونبألا ، بشخو  ًاجاعو  ًابهذو 
رملا رملا ، يبحم  نم  اوناك  نييرصملا  نأ  فرعن  اننأ  عقاولا 
مدقأ ىلإ  ىقرت  ايبويثأ  عم  تالدابملا  نأ  عقوتن  انلعجي  يذلا 
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.رصم دوهع 
؟ ينيصلا كمرهو  هلك  اذه  نيب  طبارلا  ام   ـ

ةقالعلا وه  هتابثإ  ىلإ  ىعسن  ام  .كلذ  ىلإ  ةيتآ  انأ  اه   ـ
هذه انثدحُت  .يتدالقو  صنلا  اذه  نيب  موقت  نأ  نكمي  يتلا 

ةثلاثلا ةلمجلا  ْركذت  .مارهأ  نع  ةيزيغلا  ةغللاب  ةباتكلا 
ليل ةورذلا ، يه  نيأ  دحأ  َّنملعي  ال  : » صنلا يف  ةدراولا 
رمألا قلعتي  سكام ال  انل  لاق  ةمدقملا .» سراح  وه  امهدحأ 
نكمي .صنلا  ريسفتب  نكلو  ةيفرح ، ةمجرتب  مايقلاب  انه 
ةلمجلا انيطعت  اهدنع  لصألا .»  » ينعت نأ  ةمدقم »  » ةملكل

وه امهدحأ  ليل  ةورذلا ، يه  نيأ  دحأ  َّنملعي  ال  : » ةيلاتلا
«. لصألا سراح 

ىرأ ال  فسآ ، ينكل  اذكه ، لمجأ  عقاولا ، يف  اذه ،  ـ
.لوصولا نيديرت  نيأ  ًادبأ 

ةعضب دعبت  ةريحب  طسو  يتدالق  ىلع  انرثع  دقل   ـ
ةروهشملا تنوبلا  دالب  يماليإ ،»  » ثلثم نع  تارتموليك 

له .نادوسلاو  اينيغ  ايبويثأ ، نيب  دودحلا  ىلع  ةعقاولا 
؟ تنوبلا دالب  نومسي  نويرصملا  ناك  فيك  فرعت 

وهزب اريك  ينتقمرف  كلذ ، نع  ةركف  يأ  يدنع  نكي  مل 
.ينم تندو 
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وأ ةهلآلا ،» ضرأ   » ينعتو وريتينات »  » اهنومسي اوناك 
لينلا دجوي  كلذك  ةقطنملا  هذه  يف  .ًاضيأ  لصألا » دلب  »

لوأ ىلإ  لصتل  رهنلاو  لزنت  نأ  يفكي  لينلا ؛ عبنم  قرزألا ،
امبر .ةراقس  يف  رزوج »  » مره ةيرصملا ، مارهألا  مدقأو 
طسو ىلإ  ةحالملل  ةحلاصلا  قيرطلا  هذه  نم  يتدالق  تلصو 
تسرك دقل  نيصلا ، ىلإ  ةيناث  دعنل  نآلاو  .اناكروت  ةريحب 
رايطلا كلذ  ةداهش  تناك  نئل  .يتليل  نم  يناثلا  ءزجلا  اهل 
عوضوم ضيبألا  مرهلا  اذه  دوجو  ةحيحص ـ  يكريمألا 

ىلإ عفتري  هرّوص  نوكي  دق  يذلا  مرهلا  نإف  مئاد ـ  فالخ 
يف مره  ىلعأ  ًاذإ  نوكيس  اذكهو  رتم ، ةئامثالث  نم  رثكأ 

.ملاعلا
؟ غنيل نيك  لابج  ىلإ  نيصلا ، ىلإ  بهذن  نأ  نيديرتأ   ـ

.ةيزيغلاب بوتكملا  صنلا  اذه  انل  هحّملي  ام  اذه   ـ
! نيصلا وأ  ةنسوبلا  ىطسولا ، اكريمأ  ...ةءوبخملا  مارهألا 

ةثالث نمض  نم  لامتحا  ٍّدحتل ، هنإ  اهالعأ ، راتخأس 
ةبسنلاب لامتحالا ، نم  ةئاملاب  نيثالثو  ةثالث  نكل  تالامتحا !

.يتزيرغب قثأ  انأ  مث  لئاه ، رمأ  ثحاب ، ىلإ 
دنع كولسلا  يف  لوحتلا  اذه  مهف  يف  ةبوعص  ُتدجو 
لوأل يعمسم ، ىلع  ددرت  كفنت  ال  تناك  ليلق  ذنم  .اريك 
اهنأ ملعأ  تنك  .ايبويثأ  ىلإ  ةقاتشم  يه  مك  ةحاتم ، ةصرف 

566



بوني يذلا  ليمزلا  كيرأب ، لاصتالا  نع  بلاغلا  يف  تعنتما 
تنك يضمت ، مايألا  تناك  املك  .اهماهم  ةسرامم  يف  اهنع 
ىلإ داع  ءيش  لك  نأ  اهيف  يل  نلعتس  يتلا  ةظحللا  ىشخأ 
.ديدج نم  لحرتس  اهنأو  وموأ ، يداو  يف  يعيبطلا  هارجم 
رثكأف رثكأ  داعتبالاب  يلع  حرتقت  كلذ ، عم  يه ، اهف  نآلا  امأ 

.اهتايرفح نعو  ةبيبحلا  ايقيرفإ  نع 
ىلإ ةلحرلا  هذه  ىلع  لابقإلا  ةركفل  جهتبا  نأ  يلع  ناك 
يلع ْتحرتقا  نيح  اهنكل  اهسامح ، مساقتو  اهعم ، نيصلا 

.ىتش بابسأل  عورشملا  ينقلقأ  رفسلا ، اذه 
ةربإ نع  شتفن  اننأ  كلذ ، عم  نيفرعت ، فوس  اهل : تلق 

! نيصلا يف  ةدوجوم  هذه  كتموكو  .شق  ةموك  يف 
، نايردأ يعم ، نايتإلا  ىلع  ًاربجم  َتسل  كاهد ؟ اذام   ـ
انأ ندنل ، يف  َقبإ  ءافطللا ، كبالط  سيردت  لّضفت  تنك  نإ 

.انه ةمئاق  كتايح  لقألا  ىلع  تنأ  كفرصت ، مهفأس 
، لقألا ىلع  ةمئاق ، انأ  يتايح  نإ  كلوق  ينعي  اذام   ـ

؟ انه
نأو كيرأب ، ًايفتاه  ةحرابلا  تلصتا  ينأ  ينعي  اذه   ـ
نآلا تئطو  نإ  ينأو  ميخملا ، ىلإ  تمدق  ةيبويثألا  ةطرشلا 
.ٍضاق مامأ  لوثملل  ةوعد  نع  ةباجإلل  كلذ  نوكيسف  اهضرأ 
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ةريحب ىلإ  بايإلاو  باهذلا  نيذه  لضفب  يننأ ، كلذ  ينعي  امك 
ةدورطم كتقفارمب ، ةقيشلا  ةركفلا  ينتدوار  ثيح  اناكروت 

لمع يل  دعي  مل  ماع ! نم  لقأ  يف  يتايرفح  نم  ةيناثلا  ةرملل 
رهشأ ةعضب  نوضغ  يف  يلعو  هداترأ ، ناكم  الو  هلوازأ ،

ًاغلبم ينتعدوأ  يتلا  ةسسؤملا  هذه  ىلإ  ًاباسح  مدقأ  نأ 
موقأ ندنل  يف  ىقبا  نأ  ليدب ؟ لحك  يلع  حرتقت  اذام  .ًامخض 

؟ لمعلا نم  كتدوع  راظتنا  يف  لزنملا  لامعأب 
ىلع وطسلا  متو  سيراب ، يف  ةقرسلل  ِتضرعت  دقل   ـ

يلوقت الو  انراظنأ ، تحت  نهاك  ليتغاو  ايناملا ، يف  انتفرغ 
ميعز ةافو  ىلإ  ةيدؤملا  بابسألا  نع  نيلءاستت  كنإ ال  يل 
انيدبأ ذم  ةريثك  تالكشمب  انررم  اننأ  نيدجت  الأ  .ةيرقلا 

تنأ ِتيقلت  كنأ  ولو  ةنوعلملا ؟ ةدالقلا  هذهب  انمامتها 
نعرألا ةرايسلا  قئاس  نأ  ولو  كلذ ؟ رانلا  قلطم  ةصاصر 

نأش كنأش  لابلا  ةيلاخ  كنإ  هتمدص ؟ ئطخي  مل  اربن  يف 
! رتلاو

نأ يغبنيو  نايردأ ، رطاخملاب ، ةفوفحم  يتنهم   ـ
دومع اوفشتكا  نيذلا  كئلوأ  نأ  دقتعتوأ  .رارمتساب  رطاخن 

وأ ةربقملا  ططخم  مهفرصت  تحت  ناك  يرقفلا  يسول 
ةيعانصلا رامقألا  ربع  عقوملا  ديدحت  ةموظنم  تايثادحأ 

.بضغلا اهباتنا  دقو  تلاق  ال ! ًاعبط  ءامسلا ؟ نم  ةطباهلا 

568



ةريصبلاك اهنإ  نيفشتكملا ، لسن  عنصت  يتلا  يه  ةزيرغلا 
.نييطرشلا رابك  دنع 

.اريك ةيطرش ، تسل  كنكل   ـ
ًافئاخ تنك  نإ  نايردأ ، كل ، ولحي  امك  فرصت   ـ

يتدالقل نأ  تابثإ  ىلإ  ًاقح  انلّصوت  اذإو  .يدحو  قلطنأسف 
اذه ةيمهأ  ىدم  ظحالت  لهف  ةنس ، نويلم  ةئامعبرأ  رمعلا  نم 

تابارطضالاو كلذ ؟ همزلتسي  ام  لك  يعت  له  فاشتكالا ؟
ىلع شقلا  ماوكأ  لك  شبنل  ةدعتسم  نوكأس  اهريثتس ؟ يتلا 
.كلذ قيقحت  ةصرف  يل  اوحاتأ  ام  اذإ  هيلإ ، لصأ  يك  ضرألا 

ةئامثالث بسكأ  نأ  يلع  تحرتقا  يذلا  تنأ  كنأ  ركذت 
دوتو انلوصأ ، نع  ثحبلا  يف  ةنس  نويلم  نينامثو  ةسمخو 

ةظحللا ةياور  ضفرت  له  ّيعارذ ؟ ضفخأ  نأ  نآلا  ينم 
يذلا داصرملا  نأ  وه  ديحو  ببسل  نوكلا ، قلخل  ىلوألا 

دقل هيلإ ؟ لوصولا  كيلع  بعصي  ةبوجعألا ، هذه  كل  حيتي 
كودحي ناك  نيح  رتم  فالآ  ةسمخ  ولع  ىلع  تومت  َتدك 

يف تنأ  َقبإ  .برقأ  ةفاسم  نم  كموجن  ىلإ  رظنلا  يف  لمألا 
، كقحل هنإ  رطاخملا ، نم  ةيلاخلاو  ةرطاملا  ةريغصلا  كتايح 
دي يل  دمت  نأ  وهف  كنم  هبلطأ  يذلا  ديحولا  ءيشلا  امأ 

ينكل .ةلحرلا  هذه  ليومتل  يدل  تاناكمإ  ال  ذإ  ةدعاسملا ،
.ءيش لك  ًاموي  كل  ددسأس  ينأب  كدعأ 
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ىلإ اهرج  ىلع  ًاقناح  ًاقناح ، تنك  يننأل  فرحب  سبنأ  مل 
عييضتل بنذلاب  يروعش  ىلع  ًاضيأ  ًاقناحو  ةلكشملا ، هذه 

سحأ تنك  يتلا  رطاخملا  نع  اهداعبإ  نع  ًازجاعو  اهلمع ،
لدجلا كلذ  يف  رظنلا  ُتمعنأ  املاطو  .اهعوقو  برقب 

نأ تفخ  يتلا  ةظحللا  كلت  يف  ريكفتلا  تدواعو  بيهرلا ،
نم ًاقنح  دشأ  مويلا  تلز  ام  .اهلمأ  تبيخ  ام  اذإ  اهعّيضأ 

.نبجلا اذهل  تملستسا  يننأل  ةحرابلا 
نوعلا هلأسي  هل  ًاقيدص  ءرملا  دصقي  امك  رتلاو ، ُتدصق 

اذه نع  لودعلاب  اريك  عانقإ  يف  قّفوأ  مل  نإ  .ةدجنلاو 
.باوصلل نعذت  اهلعجت  يتلا  تاملكلا  دجي  امبرف  رفسلا ،

نأل ًارورسم  ناك  لب  ال  يتدعاسم ، ةرملا ، هذه  ضفر ، هنكل 
يف انع  ثحبلا  يف  ركفيس  دحأ  الْنأ  يل  لاق  دقف  ندنل ، حربن 

ينّزفتساو ةرربم ، اريك  رظن  ةهجو  نأ  فاضأ  مث  .نيصلا 
ملأ .ةرماغملا  ضوخ  يف  ةذل  لك  تدقف  تنك  ام  اذإ  هلاؤسب 
ول اماكاطأ ؟ ةبضه  ىلع  رّصبتلا  ةلقب  يسفنب  تفزاج  دق  نكأ 

! هدهج لذبي  ًاضيأ  وه  هنأ 
تسيلو رطاخملا ، هذهل  ضرعتأ  تنك  انأ  ينكل  معن ،  ـ

! يه
، ةغلاب ةاتف  اريك  نايردأ ، ذقنملا ، رود  بعل  نع  َّفك   ـ

قيحت .ايقيرفإ  طسو  ةديحو  شيعت  كيلإ  فرعتلا  لبق  تناك 
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مل .اهريغ  ناريج  يأ  يردأ  الو  دوهفو  رومنو  دوسأ  اهب 
ةلئاقلا رظنلا  ةهجو  نإ  اهنم ! يأ  نآلا ، ىتح  اهسرتفي ،

نكلو كمأ ، ىدل  ببحم  رمأ  ءيش » لك  ىلع  قلق  ينأب  »
ءيش لوقلا ، زاج  اذإ  يه ، كنس  لثم  يف  لجر  ىلإ  ةبسنلاب 

! هناوأل قباس 
اهب يناصوأ  يتلا  ةلاكولا  تناكو  .نيتقاطبلا  ُتذخأ 

دق نانويلا ، ىلإ  هرفسب  مامتهالا  ِتنسحأ  يتلا  كلت  رتلاو ،
.انيتريشأت ىلع  لوصحلل  مايأ  ةرشع  نم  دب  هنأ ال  انترطخا 

ريغت اريك  لعجل  تقولا  يل  رفويس  ءاجرألا  اذه  نأ  لمآ  تنك 
ظحلا اناتاو  دقل  .يلاتلا  مويلا  ةادغ  انب  اولصتا  مهنكل  اهيأر ،
ناكو انيفلم ، تجلاع  نأ  قبس  ةينيصلا  ةرافسلاف  ًاريثك ،

! ظح نع  ثدحتت  تنأو  .انراظتناب  رفسلا  زاوج 
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ندنل

ىضمأ زريكافو  اهتياهن ، ىلع  فرشت  ماعطلا  ةبجو  تناك 
بكترا ام  اذإ  لءاستي  ناك  هنأ  الإ  هليمز ، ةقفرب  ًاعتمم  ًاتقو 

معطم يف  ءاشعلا  ىلإ  هايإ  ًايعاد  قوذلا  ىلإ  ةلصب  تمي  أطخ 
دئاوملا رهشأ  نم  لاح ، لك  يف  تناك ، ةدئاملا  نكلو  ينيص ،

.اهب ذذلت  نيكب  نأ  ادبو  ةيندنللا ،
نئمطيلف ةنيصرو ، ةبراقتم  ةباقر  سرامن  فوس  هل : دكأ 

.لاعف ريثأت  انل  نحن  ًالاب ، نورخآلا 
لمع دقف  ةدحاو ، ةظحل  كلذ  يف  كشيل  زريكاف  نكي  مل 

نأ فرعو  ةينامربلا ، دودحلا  ىلع  هبابش  نابإ  تاونس  عضب 
ناك امنيح  ةفارخ ، نوكت  ام  دعبأ  ةينيصلا  ةناصرلا 
دحأ نكي  مل  ةبيرغ ، ةقطنم  يف  ةراغب  نوموقي  مهريواغم 
تناك مهاياحض  ثثج  اهدحو  نوعجريو ، نولصي  مهعمسي 

.مهناريج ةرايزل  اومدق  مهنأ  ىلع  دهشت 
ةرئاطلا يف  نوكأس  ينأ  رمألا  يف  ام  برغأ  نيكب : لاق 
نازاتجي امدنع  .اناملاع  اهنتم  ىلع  رفاسي  يتلا  اهسفن 

ةيلمع درجم  وهو  شيتفتلل ، امهتعتمأ  عضختس  كرامجلا ،
ةزهجأ بيكرتب  انل  حمستس  اهنكل  ًامامت ، ةفيطلو  ةيلكش 
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ديدحت ةموظنم  انخخف  دقل  .امهتعتمأ  ضعب  ىلع  ةبقارم 
دنع امهيلإ  ملستس  يتلا  ةرجألا  ةرايس  يف  عقوملا 

؟ هزاجنإ كيلع  بجوتي  ناك  ام  َتزجنأ  له  .امهلوصو 
ةداعسلا ةياغ  يف  نوتشآ  ديسلا  ناك  زريكاف : حرش 

مل ةجردل  ةيلمعلا  هذه  نم  فوختي  هنإ  .ةمدخلا  هذه  ميدقتل 
يلح ةقرسل  دادعتسا  ىلع  نوكي  دقو  يلاب ، يف  رطخي  نكي 
مدعل نمضألا  ةليسولا  يه  كلت  نأ  هل  اوتبثأ  مهنأ  ول  ةكلملا 

: يلاتلا وحنلا  ىلع  رومألا  يرجتس  .انيملاع  راثآ  عييضت 
ورثيه راطم  يف  نامألا  باوبأ  نإف  امهرود ، نيحي  امدنع 
رفاوتي نلو  .ةيساسحلا  نم  ىوتسم  ىلعأب  اهطبض  متيس 

عرق نود  نم  اهزايتجال  رخآ  رايخ  ةيكلفلا  ءايزيفلا  ملاعل 
ةداجس ىلع  ةيصخشلا  هتعتمأ  لك  عضي  نأ  ىوس  سرجلا ،

يف فظوم  شيتفتل  عضخي  امنيبو  .ةينيسلا  ةعشألا  ةلآ 
نوتشآ ديسلا  لاجر  خخفيس  قيقدتلا ، ديدش  كرامجلا 

.هتعاس
؟ ثدحي ام  ظحالت  نأ  لمتحُي  الأ  راثآلا ؟ ةملاعو   ـ
.ةرتفلا هذه  لالخ  ًادج  ةلغشنم  نوكتس  كلذك  يه   ـ
نوتشآ ديسلا  كدّوزي  لاسرإلا ، ةزهجأ  زيهجت  متي  املاح 

هب حوبأ  نأ  بجيف  ءيشلا  ضعب  ينقلقي  ام  امأ  .اهددرتب 
.ًاضيأ وه  اهكلتميس  كلذل ، ةجيتن  هنأ ، ذإ  كل ،
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ريصق ةزهجألا  نم  عونلا  اذه  مادرتسمأ ، نئمطإ ،  ـ
دارفألا لك  ءارشل  لئاسولا  هيدل  نوتشآ  ديسلا  لعلو  .ىدملا 

نكل ءيند ، ضرغ  قيقحتل  ارتكنإ  يف  مهءارش  ىنمتي  نيذلا 
نم نكمتيس  هنأ  كشأ  يدالب ، ىلإ  اناملاع  لصي  نأ  ام 

ريراقتلاف انيلع ، دامتعالا  كتعاطتساب  .ءيش  يأ  ةفرعم 
نأ ريغ  نم  اهلمجمب  ةسسؤملا  غلبتس  امهطاشنب  ةقلعتملا 

.ربخلا ىلع  علطا  نم  لوأ  نوتشآ  ديسلا  نوكي 
أرق .نيتداح  نيتريغص  نيتراشإ  زريكاف  فتاه  ردصأ 
هدنع نأل  هفيضم ، ىدل  رذتعاو  هيلإ  ةهجوملا  ةلاسرلا 

.رخآ ًادعوم 
هلصوي نأ  قئاسلا  نم  بلطو  ةرايس  يف  زريكاف  بثو 

« تيرتس تويب   » يف ةرايسلا  هتلزنأ  .نتغنسنك  ثواس  ىلإ 
فيصرلا ىلع  تناك ، .ةريغص  ةيسنرف  ةبتكم  ةهجاو  مامأ 

ةفيحص أرقت  ةلاسرلا ، هْتغلبأ  امك  ةباش ، ةأرما  لباقملا ،
.نامس توناح  ةفرش  ىلع  ةوهقلا  يستحت  يهو  دنومول ،» »

ياش ناجنف  بلط  ةرواجملا ، ةلواطلا  ىلإ  زريكاف  سلج 
ضهنو باسحلا  عفد  تاظحل ، كانه  يقب  .ةديرج  طسبو 

.ةلواطلا قوف  أرقي  ام  ًايسانتم 
يذلا لجرلا  تدانو  ةديرجلا ، تطقتلاف  كلذ ، اريك  تظحال 
زريكاف ىفو  .عراشلا  ةيواز  فطع  دق  نآلا  ناك  دعتبي ، حار 
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ىلإ ءاسملا  اذه  دوعيس  هنإ  يروفيإل ، هعطق  يذلا  دعولاب 
.مادرتسمأ

ةلاسر ةلواطلا ، قوف  ةديرجلا  عضت  يهو  اريك ، تدهاش 
تفشتكا نيح  تضفتناو  ءطبب  اهتبحسف  .اهفرط  زواجتت 

.فلغملا ىلع  اهمسا 
، اريك يتزيزع 

تاملكلا هذه  ديلاب  كملسا  نأ  ردقأ  ال  ينأ  ينيرذعأ 
، كل اهحرش  لمملا  نم  نوكي  دق  بابسأل  نكلو  ةليلقلا ،

لغشأل كل  بتكأ  ال  .كتقفرب  دحأ  يندهاشي  الأ  نسحتسُي 
رابخأب كدّوزأو  كئنهأل  ًامامت ، سكعلا  ىلع  لب  كلاب ،
نوكيت  » ةروطسأ كهابتنا  ّدشت  نأ  طبتغم  انأ  .كيضرتس 

هنأ فرعأ  .يبتكم  يف  اهنع  كتّثدح  يتلا  ةباذجلا ، ومالوأ »
يننأ سيراب ، يف  شقانتن  انك  نيح  ِتركف ، نأ  كل  قفتا 
نئل .ةيلقعلا  يتوق  لماكب  ظافتحالل  ًاريثك  نسلا  يف  تمدقت 

عيباسألا هذه  لالخ  كب  تّملأ  يتلا  ثادحألل  ًافسآ  ُتنك 
يف رظنلا  نيديعت  كلعج  يف  لضفلا  اهل  ناك  امبرف  ةريخألا ،

.يلع كمكح 
ىلع يننأ  نظأ  .يذ  يه  اه  ةديعس ، رابخأب  ِكتدعو  ُتنك 
يننأ يروصت  .كليبس  ضرتعا  ًادج  ًاميدق  ًاصن  نأب  ملع 
تنأ كلضفب  ًاريخأ  ُتعطتسا  نكلو  هدوجو ، فرعأ  تنك 
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تلقع يتلا  ةباتكلا  هذه  مهف  يف  مدقتأ  نأ  كتدالق  لضفبو 
رمتسأ كلذ ، عم  ينأ ، ىلع  .ةليوط  ةرتفل  يناسل  ةشهدلا 
دنتسملا نأ  ىلإ  ريشأ  ددصلا ، اذه  يفو  .اهخسن  يف  ًامئاد 

نم يحم  رطس  هصقني  صقان ، كتزوح  يف  يذلا 
نم ًادج  ةميدق  ةبتكم  يف  هل  رثأ  ىلع  ترثع  .ةطوطخملا 
ءانع كيلع  رّفوأس  ةمجرت  حفصتأ  انأو  رصم ، تابتكم 

نأ ينعسي  مل  نإو  .ةيعونلا  ةدوجب  مستت  اهنأل ال  اهتءارق 
نم كلذ  عم  نكمتأ  نلف  دوأ ، تنك  امك  كبناج  ىلإ  نوكأ 
يف ةصرفلا  يل  تحنس  املك  كتدعاسم ، يف  يتبغر  ةمواقم 

.كلذ قيقحت 
رجح ىلع  دسألا  دقري  : » يتآلا لوقت  ةصقانلا  ةلمجلا 

«. ةفرعملا
اذكهو كلذك ؟ سيلأ  ضومغلا ، اهفنتكي  رومألا  هذه  لك 

هذه نأب  يلإ  يحوت  يتزيرغ  نكل  .ًاضيأ  يلإ  ةبسنلاب 
دقرت ةريثك  دوسأ  .كيدل  ةنيمث  موي  تاذ  نوكت  دق  ةمولعملا 

نم ًاشحوت  رثكأ  اهضعب  نأ  ِسنت  الو  مارهألا ، مادقأ  دنع 
ىلإ ليمألا  دوسألاو  .ةيرحلاب  ًافغش  رثكأو  رخآلا ، اهضعب 

ينأ ال روصتأ  ديصلا ؛ بالك  برس  نم  ةديعب  شيعت  ةلزعلا 
يتلا تنأ  دوسألا ، ىلع  ةداتعم  تنأف  ًاديدج ، ًائيش  كديفأ 

يتقيدص ةرذح ، ينوك  .ةفرعملا  قح  ايقيرفإ  نيفرعت 
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، ومالوأ نوكيت  ةروطسأب  ةعلوم  كدحو  تسل  تنأف  ةزيزعلا ،
، مالحألا ضعب  نأ  فرعأ  ...ةروطسأ  الإ  تسيل  اهنأ  عم 

دشألا تافاشتكالا  ىلإ  ناسنإلا  دوقت  ًانونج ، اهرثكأ  ًابلاغو 
كمادقإل طبتغاو  ًاديعس ، ًارفس  كل  ىنمتأ  .ةشهدلل  ةراثإ 

.هيلع
يروفيإ صلخملا  كقيدص 

ىتح ةلاسرلا ، هذه  نأش  يف  ًادحأ  يملكت  ال  ةظحالم :
.اهيفلتأ مث  اهنم ، ًائيش  يسنت  اليك  اهتءارق  يديعأ  .كءابرقأ 

نيترم ةلاسرلا  تأرقف  .اهنم  يروفيإ  بلط  ام  اريك  تذفن 
يضم لبق  سيل  هلقأ  انأ ، يلإ  ىتح  دحأل ، اهنع  ثدحتت  ملو 

يف اهْتعدوأو  اهتوط  اهفالتإ ، نم  ًالدب  اهنكل  .ليوط  تقو 
.اهبيج

ناك ول  امك  ركذأ  كلذ ، ةعمجلا  موي  انبكرو  رتلاو  انْعّدو 
يف تعلقأ  ةليوطلا  تافاسملل  ةرئاط  نتم  ىلع  ةحرابلا ،

.نيكب ىلإ  فصنلاو   ةنماثلا  ةعاسلا 
.انل ميحج  ةباثمب  ناك  ماعلا  نمألا  ربع  رورملا  نإ 
تحنس املكو  ًادعاصف ، نآلا  نم  ىشاحتأ  نأب  يسفن  ُتدهاع 
ةجئاه اريك  تناكو  .ورثيه  نم  ًاقالطنا  رفسلا  ةصرفلا ، يل 

دق ًادج ، نورويغ  نوفظوم  اهب  انهباج  يتلا  ةلماعملا  ءارج 
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تعطتسا ينأ  الإ  ًابضغ ، طيشتست  نأ  ىلإ  اهب  رمألا  ىهتنا 
انودّدهي نأ  لبق  ًامامت  اهعور  ئدها  نأ  فاطملا  ةياهن  يف 

.ًاضيأ قمعأ  شيتفت  ءارجإل  لماكلاب  انتيرعتب 
عافترإلا انغلب  نأ  امو  ددحملا ، دعوملا  يف  ةرئاطلا  تعلقأ 

تاعاس ُتمنتغا  .ًاريخأ  اريك  تحارتسا  ىتح  دوشنملا ،
دق يتلا  تادرفملا  ضعب  ملعت  لواحُأل  رشعلا  ناريطلا 
وأ كلضف  نم  ءاقللا ، ىلإ  ريخلا ، حابص  لوق  ىلع  يندعاست 
نكأ مل  ...اذام  ىلع  ًاركشو  نمل ، ريخلا  حابص  نكلو  .ًاركش 

.ًائيش ملعأ 
ةعراستملا ةينيصلا  ةغللا  يف  يسورد  نع  ًاعيرس  ُتلدع 
.ةيبدألا يلويم  عم  ةمجسنملا  يتاءارق  يف  ةيناث  تصغو 

؟ أرقت اذام  ةلحرلا : فصتنم  يف  نحنو  اريك  ينتلأس 
يف ثحب  : » باتكلا ناونع  تركذو  فالغلا  اهتيرأ 

«. تارجملا طيحم  يف  تايئزج  تاثاعبنا 
.هازغم ينع  باغ  ممه ،»  » نم ًاعون  تمهمه 

؟ اذام  ـ
مليفلا نأ  دقتعأ  ًاقح ، مامتهالل  ريثم  كباتك  نأ  ودبي  تلاق :

...هل ةمتت  جاتنإ  ىتح  نوديري  مهنإ  لضفأ ، ناك 
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.اهدعقم ولعي  يذلا  ريغصلا  حابصملا  تأفطأو  ترادتسا 
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نيكب

ةجيتن ءاوس  ىوقلا  يكوهنم  رصعلا ، ةيادب  دنع  انلصو 
ةيكرمجلا تالماعملا  ترجو  .تيقوتلا  ماظن  رّيغت  وأ  رفسلا 

سانأ اهارجأ  ةريصق  ةينيتور  ةبقارم  لب  ريثك ، قئاع  نود 
دق ُتنك  .قالطنالا  ةظحل  دنع  مهاندهاع  امم  ًافطل  دشأ 

عفدلا ةيعابر  ةرايس  تايرفسلا  ةلاكو  ةطساوب  يل  تزجح 
بتكم يف  انيمساب  ًافلس  أيهم  دقعلا  ناك  .يلحم  عنص  نم 
ةعمال ةديدج  ةبرعو  راطملا ، ةعاق  لخاد  مئاقلا  ريجأتلا 

.فقوملا يف  انرظتنت 
ديدحتل ةموظنمب  ةزهجم  انترايس  تناك  ظحلا ، نسحل 

يف هجوتلا  ًالهس  سيل  ذإ  ةيعانصلا ، رامقألا  ربع  عقوملا 
.اهتءارق نييبرغلا  ىلع  رذعتت  تاداجلا  ءامساف  نيصلا ،

قبي ملو  .يل  ةفرغ  تزجح  ثيح  قدنفلا  تايثادحإ  يف  ُتلخد 
.ةنيدملا بلق  وحن  ينهجويس  يذلا  عبتأ  نأ  الإ  يل 

روس اننيمي  ىلإ  رهظ  ةأجف  .ةفيثك  ريسلا  ةكرح  تناك 
بعشلا دئاق  بصن  انراسي  ىلإ  بصتناو  ةمرحملا ، ةنيدملا 
ديعتست نم » ننايت   » ةحاس تناك  دعبأ ، ناكم  يفو  يراكذتلا ،

يذلا ينطولا  حرسملا  ةبق  انزتجا  دق  انك  .ةبيئك  تايركذ 
.ةيرامعملا هتثادحب  ينيدملا  دهشملا  يف  زيمتي 

580



؟ بعتم َتنأ  له  اريك : ينتلأس 
.هيلع انأ  امم  رثكأ  سيل   ـ

؟ نآ يسك  هاجتاب  ةرشابم  انتريسم  ًاذإ  انعبات  ول   ـ
انلصفت رتموليك  فلأ  نكل  اهربص ، ةلق  اهرطاشأ  ُتنك 

انيلع دوعي  دق  نيكب  يف  ةليل  ءاضقو  .دوصقملا  انناكم  نع 
.ميمعلا عفنلاب 

نم ةجردلا  هذه  ىلإ  ًابيرق  ءرملا  نوكي  نأ  لاحملا  نم 
يف ًاليلق  انفقوت  .اهترايز  نع  عنتميو  ةمرحملا  ةنيدملا 
يف ليسي  ءاملا  ةفرغلا ، نم  تعمس ، .انسبالم  رييغتل  انقدنف 

ينلعج ءاملا  نايرج  ريرخو  شّودتت ،»  » اريك تناك  .مامحلا 
يتلا قلقلا  رعاشم  ينع  بّيغو  ةرغ ، نيح  ىلع  ًاديعس 

.اهتبحصب رفسلا  اذه  نع  يلختلا  ىلإ  ينعفدت  تداك 
؟ انه تنأ  له  بابلا : ربع  ينتلأس   ـ

؟ اذامل لجأ ،  ـ
...ءيشل ال   ـ

.اهلك هباشتت  يتلا  قرطلا  ةهاتم  يف  ّلظن  نأ  ىشخأ  ُتنك 
.ةماعلا ناشكنج  ةقيدح  ىلإ  يسكت  ةرايس  انتلصوأ 
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ناك .لامجلا  اذه  لثم  يف  دورو  ةقيدح  تيأر  ُتنك  ام 
تائم رارغ  ىلعو  .ءام  ضوح  ولعي  رجح  نم  رسج  انمامأ 

يف مهلثم  انهزنتو  هانمدختسا  راهنلا  ءانثأ  نيدفاولا  حايسلا 
.اهيعارذ نيب  اريك  ينتمض  .ةقيدحلا  تارمم 
.انه يدوجول  ةديعس  انأ  يل : تلاق 

هذه يف  هتفقوأل  نمزلا ، فقون  نأ  انعسو  يف  ناك  ول 
، ءارولا ىلإ  عوجرلا  ناكمإلا  ناك  ولو  .تاذلاب  ةظحللا 

ةقيدح تارمم  دحأ  يف  ضيبأ  درو  ةريجش  مامأ  انه  تعجرل 
.ناشكنج

دّوسأ نأ  رطضُأ  دقو  .يلامشلا  اهباب  نم  ةنيدملا  انلخد 
رهاظم لك  فصأل  رتفدلا  اذه  تاحفص  نم  ةحفص  ةئام 

ثيح ةميدقلا  تاقادرسلا  اننيعأل : ىءارتت  تناك  يتلا  لامجلا 
تناك يتلا  روطاربمالا  ةقيدح  ةدع ، تالالس  تبقاعت 

ةيعيبرلا حمالملا  وذ  رمحألا  دبعملا  اهيف ، هزنتت  هتايظحم 
، لكشلا ةبيرغلا  تاجومتلا  تاذ  لزانملا  حوطس  ةددعتملا ،

اهيلع ثحبت  تلاز  ام  ةيبهذلا  نينانتلا  ضعب  نأ  ليخي  يتلا 
ةصخاشلا ةيزنوربلا  نيزحلا  كلام  رويط  اهل ، ةسيرف  نع 

ملالس لزألا ، ذنم  تدمج  اهنأكو  ءامسلا  ىلإ  اهرصبب 
ناجوز ناك  كلذ ، ىلإ  .اليتندلا  امك  ةتوحنملا  رمرملا 

، ةمخض ةرجش  برق  دعقم  ىلع  نيسلاج  نامره  ناينيص 
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مهفن نكن  ملو  اهببس ، ِردن  مل  لصاوتم  كحض  ةبون  امهتباتنا 
ام يرحلابو  اهنالدابتي ، اناك  يتلا  تاملكلا  نم  ةملك  يأ 

حيتت امهراظنأ  تناك  اهدحو  كحضلا ، يف  نابرغي  امهلعجي 
.امهنيب عمجي  يذلا  ؤطاوتلا  فشك  انل 

دعقملا اذه  ىلإ  امهتدوع  ًاضيأ  مويلا  روصتأ  نأ  ديرأ 
.ًاعم كحضلا  يف  امهتكراشمو  ةمرحملا ، ةنيدملا  طسو 

ىلع فقت  اريك  دعت  ملف  ةرملا ، هذه  انبلغ  بعتلا  نأ  ىلع 
ىلإ انجاردأ  اندعف  .ًاليلق  الإ  مادقإلاب  مستأ  انأ  دعأ  ملو  اهيمدق 

.قدنفلا
انروطف انلوانت  مث  .رابتعالا  يف  تقولا  ذخأ  نود  انمن  دقل 

، انراظتنا يف  تناك  ةليوط  قبرط  .نيكب  انرداغو  لجع  ىلع 
ةعفد ةلحرلا  هذه  مامتإل  يفكي  ًادحاو  ًاراهن  نأ  كشأ  تنكو 

.ةدحاو
هل ةياهن  ال  لهسلا  ادبو  ةنيدملا ، لحم  فيرلا  ّلح 

ةئامثالث .ةتبلا  برتقت  ال  قفألا  يف  اهحملن  يتلا  لابجلاو 
ًاندم رخآل  نيح  نم  زاتجت  انك  امنيب  انفلخ ، تدّدمت  رتموليك 

.سيراضتلا ةباتر  ريغت  تذخأو  ناكم ، يأ  يف  تتبن  ةيعانص 
تررقو .دوقولاب  نازخلا  ءلمل  غناوهزايجيش  يف  انفقوت 
يحوي اهرهظم  داكي  ةطحملا  يف  ةريطش  عاتبت  نأ  اريك 

عون ديدحت  ليحتسي  ناك  كلذ  ادع  غود ،» توه  « ـ لاب
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تناك اميف  اهقوذت ، تضفرف  انأ  امأ  .اهلخادب  يذلا  قناقملا 
نيسمخ دعب  .اهيف  غلابم  اهنأ  باترا  ةذلب  ةمقل  لك  علتبت  اريك 

ًالاح تفقوت  اهنول ، لدبتي  يتبكار  تعرش  امدنع  ًارتموليك ،
تدعص مث  ردحنم ، ءارو  اريك  تعرهف  .قيرطلا  ةفاح  ىلع 

يأ يئادبإ  نيبو  ينيب  ةلئاح  ةرايسلا  يف  قئاقد  رشع  دعب 
.قيلعت

هببس نع  توكسلاب  ُتدعو  يذلا  نايثغلا ـ  اريك  حفاكتل 
دق ناوك ، غناي  ىلإ  انلوصو  ىدل  انك ، .دوقملا  ْتملتسا   ـ

ةيرجح ةيرق  اريك  تفشتكاو  رتموليك ، ةئامعبرألا  انغلب 
يلإ تلسوت  .ةروجهم  اهنأ  اهل  نيبت  ةلت ، ةمق  ىلع  ةريغص 

يدؤملا يبارتلا  بردلا  كلستو  قيرطلا  نع  جرخت  نأب 
حلصَت يك  تقولا  ناحو  تلفسالاب  ًاعرذ  تقض  دقل  .اهيلإ 

.ام ءيشل  انترايسل  ةكرحملا  عبرألا  تالجعلا 
تناك .ةريغصلا  ةعيضلا  لخدم  ىتح  بدحم  برد  انلصوأ 

تويبلا مظعم  تناكو  انه ، شيعي  دحأ  دعي  مل  قح ، ىلع  اريك 
مل .هفقسب  ًاظفتحم  لاز  ام  اهنم  ًاضعب  نأ  ول  ىتح  ةيعادتم ،
اريك نكل  اهترايز ، ىلإ  ءرملا  وعديل  بعرملا  وجلا  نكي 
ىوس رخآ  رايخ  يل  َقبي  ملو  ةميدقلا ، ةقزألا  ربع  تللست 

ام طسو  يف  ناك ، .حبشلا  ةيرقلا  هذه  يف  اهرثأ  ءافتقا 
ىنبمو ءام  ضوح  ةيسيئرلا ، ةحاسلاب  يضاملا  يف  فرُع 
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.نامزلا تابلقت  لضفأ  وحن  ىلع  امواق  امهنأ  ودبي  يبشخ 
.جردلا ىلع  اريك  تسلج 
؟ اذه ام  اهتلأس :

سويشوفنوك ذيمالت  ناك  .يسويشوفنوك  دبعم  هنإ   ـ
نم ديدعلا  تدشرأ  ملعملا  ةمكحو  ةميدقلا ، نيصلا  يف  ًارثك 

.لايجألا
؟ لخدن له  اهيلع : تحرتقاف 

هعفدت نأ  ًايفاك  ناك  .بابلا  نم  تبرتقاو  اريك  تضهن 
.حتفنيل ةفيفخ  ةعفد 

! لخدنل ينتباجأ :
باشعأ نيب  ةمئاق  ةراجح  ةعضب  ًايلاخ ، ىنبملا  لخاد  ناك 

.ةراض
؟ ةيرقلا هذه  سانلا  رجه  ىتح  لعفلاب  ىرج  اذام   ـ

ال ءابو ، ناكسلا  دصح  وأ  فج ، ءاملا  عبن  نوكي  دق   ـ
اي ماع ، فلأ  هلقأ  عقوملا  اذه  رمع  نوكي  نأ  دب  .يردأ ال 

! لاحلا هذه  يف  تكرُت  دق  نوكت  نأ  ةراسخ  نم  اهل 
ىعرتسا دبعملا  ىصقأ  يف  ضرألا  نم  ريغص  عّبرم 
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تناك .ةمات  ةقرب  اهيديب  رفحت  تعرشو  تثجف  .اريك  هابتنا 
ًابناج اهيّحنتو  ةقدلا ، غلابب  ىصحلا  جرختست  ىنميلا  اهدي 
اياصو عيمج  ولتأ  نأ  يتعاطتساب  ناك  .ىرسيلا  اهديب 

تناك ام  اهنكل  هركذ ، يذلا  بيترتلا  قفو  سويشوفنوك 
.هابتنا يأ  ينريعتل 

؟ نيلمعت اذام  فرعأ  نأ  يل  له   ـ
.تاظحل نوضغ  يف  هفشتكتس  كلعل   ـ

ةءانحنالا هتبلق ، يذلا  بارتلا  بلق  نم  رهظ ، ةأجف 
تضمأو اهتيعضو  اريك  تريغ  .ةيزنورب  سأكل  ةفيطللا 

، اهيتبكر ًةيناث  ضرألا  ىلع  ةسلاج  يهو  ةعاس ، ةبارق 
مث .ًاريسأ  هزجتحي  ناك  يذلا  فاجلا  يمطلا  نم  ءانإلا  رّرحت 

.يلإ اهتمدقو  سأكلا  رحسلا ، لثمك  تعفر ،
! يذ يه  اه  ًالوهذو : ًاحرف  عشت  تلاق 

يدابلا ءانإلا  اذه  لامجل  طقف  سيل  ةشهدلا ، ينتكلمت 
مهسأ يذلا  رحسلل  امنإو  بارتلاب ، هثولت  نم  مغرلاب  نآلا 

.نايسنلا نم  هلاشتنا  يف 
دوجوم هنأ  يفرعت  نأ  كنكمأ  فيك  اذه ، ِتلعف  فيك   ـ

؟ انه
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روثعلا يف  ةياغلل  ةديرف  ةبهوم  يدل  ةبصتنم : يل  تلاق 
يف ماوكألا  هذه  تناك  ول  ىتح  نبتلا ، ماوكأ  طسو  ربإ  ىلع 

؟ كلذك سيلأ  كنئمطي ، نأب  ليفكل  اذه  نإ  نيصلا ،
.اهرس فشكب  يل  حوبت  نأ  لبق  ًاليوط  اهيلإ  ُتلسوت  دقل 
رصقأ هيف ، رفحت  تأدب  يذلا  عقوملا  يف  شئاشحلا ، تناك 

يف يه  امم  ًاضيأ  ًارارضخا  لقأو  ةردن  لقأ  تاتابنلاو  ةماق ،
.ةفاك ىرخألا  نكامألا 

ةادأ نوكت  امدنع  ًامومع  لاحلا  يه  هذه  يلإ : تّرسأ 
.ضرألا يف  ةنيفد 

.سأكلا نع  رابغلا  اريك  تضفن 
دوعي ال  ةرجح : قوف  قفرب  اهعضت  يهو  يل  تلاق 

.ةحرابلا ىلإ  اهخيرات 
؟ انه اهنيكرتتأ   ـ

يتلا ةيرقلا  هذه  ناكس  ةصق  اهنإ  انل ، ًاكلم  تسيل   ـ
، لاعت ايه  .هل  ولحي  ام  اهب  لعفيو  مهدحأ  اهدجيس  .انه  تبتك 

! اهشبنن نبتلا  نم  ىرخأ  ماوكأ  انيدل 
رثكأ ىدحإ  ةنيدملا  تناك  ذإ  نفنل ، يف  دهشملا  لّدبت 
ربنعلا نول  ءامسلا  تذختاو  ًاثولت ، ملاعلا  يف  ندم  رشع 
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يف ُتركف  اهدنع  .ءامسلا  ملظت  ةزّزقم  ةباحس  تحارو  ةتغب 
يمتني نأ  نكمملا  نمأ  اماكاطأ ، ةبضه  قوف  يلايللا  ءافص 

ىلع ذوحتسا  نونج  يأ  دحاو ؟ بكوك  ىلإ  ناعقوملا  ناذه 
نيذه نم  يأ  ةجردلا ؟ هذه  ىلإ  هتئيب  هوشي  ىتح  ناسنإلا 

؟ ًاموي ةبلغلا  هل  نوكتس  نفنل ، وأ  اماكاطأ  خانم  نيخانملا ،
ودبتو قئاقد ، سمخ  لك  لعست  اريكو  ذفاونلا ، انقلغأ  دق  انك 

.ينازخت يانيع  تماد  ام  ةحضاو  ريغ  يمامأ  قيرطلا 
اهنإ لاعسلا : نم  ةديدج  ةبون  اهتباتنا  دقو  اريك  تكش 

.ةيمنهج ةحئار 
سابل نع  ًاثحب  اهتعتمأ  يف  شتفت  دعقملا  وحن  ترادتسا 
ةخرص اهنع  تّدن  .نيتقؤم  نيعانق  هنم  انل  لعجت  ينطق 

.ةتفاخ
؟ ِكلاب ام  اهتلأسف :

ةناطب يف  ام  ءيشب  يسفن  تزخو  دقل  ءيش ، ال   ـ
.كبشم وأ  ةربإ  ديكأت  لكب  اهنإ  .يتبيقح 

؟ مدلا ليسي  له   ـ
.ًاليلق اهتبيقح : قوف  ةينحنم  يهو  تلاق 

ظفتحأل ىتح  ةياغلل  ةئيدر  ةيؤرلاو  ةرايسلا  دوقأ  تنك 
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.دوقملا ىلع  نيتنثالا  ّيديب 
تالاحلل ةظفحم  اهيف  ةرايسلا ، ةبلع  يف  يرظنأ   ـ

، ةبلعلا اريك  تحتف  .تادامض  اهلخادب  نيدجتس  ةئراطلا ،
ًاصقم اهنم  تجرخأو  ةيلوألا  تافاعسإلا  ةظفحم  تلوانت 

.ًاريغص
؟ ةحيرج تنأ  له   ـ

نأ ديرأ  نكلو  قالطإلا ، ىلع  ًائيش  وكشأ  ال  الك ،  ـ
نمث ُتعفد  دقل  .ينزخو  يذلا  رذقلا  ءيشلا  اذه  ام  فرعأ 

! اهب ناهتسي  ةورث ال  ةبيقحلا  هذه 
شبنل ةلماك  ةيندب  ةضاير  ىلإ  ةفرصنم  نآلا  يه  اه 

.اهتعتمأ
: يعالضأ يف  اهتبكرب  ةلكر  اهنم  ُتيقلت  نيح  اهتلأسو 

؟ نيلعفت اذام  فرعأ  نأ  يل  له 
.قّتفأ ينإ   ـ

؟ نيقتفت اذام   ـ
.ةرايسلا دُقو  ْتكسأ  ةرذقلا ، ةناطبلا  هذه   ـ

؟ ءيشلا اذه  ام  نكلو  مهمهت : اريك  ُتعمس  مث 
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يف سولجلا  دواعتل  هاجتا  لك  يف  رّبشت  نأ  تّرطضاو 
نيب كسمت  تناك  ًاريخأ ، كلذ  نم  تنكمت  امدنع  .اهناكم 

.راصتناو وهزب  هايإ  ينترأ  يندعم  ةنيز  سوبدب  اهعباصأ 
.ةنيعل ةربإ  اهنإ  يل : تلاق 

سوبد طلغلا ، يف  عوقولا  ناكمإ  عم  هبشي ، ءيشلا  ناك 
الو ًانكاد  ًايدامر  ناك  اذه  نأ  الإ  سوبد  عون  ةياعدلل ، ةنيز 

.ةباتك يأ  نمضتي 
.اهنول عقتمي  اهتيأرف  بثك  نع  اريك  هتصحفت 

؟ ِكب ام   ـ
تبثت اههجو  حمالم  تناك  امنيب  ءيش ، ال  ينتباجأ ،
ةناطب يف  ةيسنم  ةطايخ  ةادأ  حجرألا  ىلع  هنإ  .سكعلا 

.ةبيقحلا
ةفاح دنع  ةرايسلا  نْكربو  تمصلاب ، اريك  يلإ  تأموأ 

.ةصرفلا حنست  املاح  قيرطلا 
املك جرعتت  تأدب  قيرطلاو  نفنل ، ةيحاض  نع  دعتبن  انك 
ةباحس رتم ، ةئامثالث  ولع  ىلع  انءارو ، انكرت  .لبجلا  دعصن 

ام ًاددجم  اندجو  ةمامغ ، انقرتخا  انك  ول  امك  ةأجفو ، ثولتلا ،
.ءاقرزلا ءامسلا  هبشي 
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ةريغص ةطحم  ةحاس  تحاتأ  فطعنم ، نم  انجورخ  دنع 
ةحول قوف  ةنيزلا  سوبد  اريك  تكرت  .ةرايسلا  نكرأ  نأ 

.اهتعباتمب يلع  تراشأو  ةرايسلا  نم  تلّجرت  ةدايقلا ،
.ًابيرغ كرهظم  ودبي  اهب : تقحل  دقو  اهل  تلق 

لخاد نيعل  ةبقارم  زاهج  نم  تدجو  ام  وه  بيرغلا   ـ
.يتبيقح

؟ ِتدجو اذام   ـ
زاهج هنإ  هنع ، كملكأ  ام  فرعأ  ةكايح ، ةرانص  سيل   ـ

.ريغص تّصنت 
تدجوف سسجتلا ، عوضوم  يف  ةعساو  ةربخ  يل  نكت  مل 

.يل هتلاق  ام  قيدصت  يف  ةبوعص 
برق نع  هيلإ  رظنتو  ةرايسلا ، ىلإ  ةيناث  دوعنس   ـ

.كسفنب كلذ  نم  ققحتتسو 
ًالعف قلعتي  رمألا  ناك  .قح  ىلع  اريك  .ُتلعف  ام  اذه 

يك ديدج  نم  ةرايسلا  نم  انجرخف  .ريغص  لاسرإ  زاهجب 
.ةلفطتملا ناذآلا  نع  ىأنم  يف  ثداحتن 

نم اوفخأ  يذلا  ببسلا  نع  ةركف  كيدل  له  اريك : تلأس 
؟ يتبيقح يف  تصنت  زاهج  هلجأ 
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عمج ىلإ  ةقاوت  ةينيصلا  تاطلسلا  نإ  ًالئاق : ُتحملأف 
دقو .اهقطانم  نوبوجي  نيذلا  بناجألاب  قلعتت  تامولعم 

.حايسلا عيمج  لايح  ًايداع  ءارجإ  اذه  نوكي 
نودصقي رئاز  نويلم  نورشع  كانه  نوكي  نأ  يغبني   ـ

ددعلا عضو  يف  نوهلتي  مهنأ  ركفت  له  ماع ، لك  نيصلا 
؟ مهتعتمأ يف  تصنتلا  ةزهجأ  نم  هسفن 

.ةيطابتعا ةقيرطب  كلذ  نولعفي  مهلعل  يردأ ، تسل   ـ
لوأ نحن  انك  امل  اذكه ، عضولا  ناك  ول  نولعفي ! وأ ال   ـ
مالكلا تدّدر  ةيبرغلا  ةفاحصلا  تناكلو  كلذ ، فشتكي  نم 

.تاءارجإلا هذه  ىلع 
؟ دهعلا ةثيدح  اهلعل   ـ

ةرارق يف  عضولا  اذه  دجأ  تنك  ينكل  اهنئمطأل ، اذه  تلق 
ثيداحألا ركذتأ  نأ  تلواح  .ًاضيأ  ًاجعزمو  ًابيرغ  يسفن 

يف انلعجي  دق  ًائيش  ركذتأ  ملف  ةرايسلا ، لخاد  اهانلدابت  يتلا 
ةراذقلا لوح  تاظحالم  نم  اريك  هتدبأ  ام  ادع  جرح ، عضو 

يتلا ةيعانصلا  ندملا  يف  نيتيشفتملا  ةهيركلا  ةحئارلاو 
.ًارهظ هلوانت  مت  يذلا  بيرملا  ماعطلا  لوحو  اهانربع ،

، ءيشلا اذه  ىلع  انرثع  دقو  نآلا  ُتحرتقا : ذئدنع 
.ءودهب انقيرط  لصاونو  انه  هكرتنس 
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ام ضيقن  لوقن  نأ  يفكي  ذإ  انعم ، هب  ظفتحنل  ال ،  ـ
مّكحتنس اذكهو  اهذختن ، يتلا  ةهجولا  ددصب  بذكنو  ركفن ،

.انيلع نوسسجتي  نيذلا  يف  نحن 
؟ كلذ يف  انتايصوصخ  نع  اذامو   ـ

كتقيرط ىلع  فرصتلل  ًامئالم  تقولا  سيل  نايردأ ،  ـ
اومتخ اذإف  ًاضيأ ، كتبيقح  ءاسملا  اذه  شتفنس  ةيزيلكنإلا ،
.كلذ نم  كنوفعيس  اذامل  ًارربم  دجأ  ال  يتبيقح ، صاصرلاب 

تايوتحم تغرفأو  ةرايسلا ، ىلإ  ةعراستم  ىطخب  ُتدع 
، ًاديعب اهتيمر  مث  ةرشابم ، قودنصلا  يف  ةليئضلا  يتعتما 

ًاقحال تدعتساو  .ليبس  رباع  لوأ  لاحلا  ةعيبطب  دعستس  اهنإ 
.ةذفانلا نم  ةبقارملا  زاهجب  تفذقو  دوقملا  ءارو  يناكم 

الف كيدهن ، بحأ  يننإ  كل  لوقأ  نأ  يل  تبغر  ول   ـ
ةبعش يف  يناوهش  فظوم  كلذ  لغتسي  نأ  ينمهي 

! تارباخملا
ةباجإلل اريكل  تقولا  عستي  نأ  لبق  ةيناث  كرحملا  ُتردأ 

.ام ءيشب 
؟ ّيدهن بحت  كنإ  يل  لوقت  نأ  يونت  تنك  له   ـ

! ًامتح  ـ
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تمص يف  ةيلاتلا  ًارتموليك  نيسمخلا  ةفاسم  انعطقو 
.قبطم

امهيلك وأ  امهدحأ  رتب  ىلإ  موي  تاذ  ُتررطضا  نإو   ـ
؟ ًاعم

! كيدهن الإ  بحأ  ينإ ال  لقأ  مل  كتّرس ، ًاذإ  ليختأس   ـ
.لثامم تمص  يف  ىرخألا  ًارتموليك  نوسمخلا  تلاوتو 

هبحت امب  ةمئاق  يل  دعت  نأ  كتعاطتسابأ  اريك : تفدرأ 
؟ يف

.نآلا سيل  نكلو  لجأ ،  ـ
؟ ىتم  ـ

.بسانملا تقولا  يف   ـ
؟ بسانملا تقولا  اذه  نيحيس  ىتمو   ـ

! كيف هبحأ  ام  اهيف  نيبأ  يتلا  ةمئاقلا  ّدعأ  امدنع   ـ
ءايعلاب سحأ  تنكو  ةعيبطلا  ىلع  ميخي  أدب  ليللا  ناك 

عطقن نأ  بجي  هنأ  ىلإ  ريشي  تافاسملا  زاهجو  .ينلكمتي 
ىلإ لوصولا  لبق  ًارتموليك  نيسمخو  ةئام  نم  ليلقب  رثكا 

بعتلا ينم  لان  ىتح  ينافجأ  لقثأ  ساعنلا  ناك  .نآ  يسك 
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، ينم ًالاح  نسحأ  اريك  نكت  ملو  .نيتحوتفم  ينيع  ءاقبإل 
جاجز ىلإ  اهسأر  ةدنسم  قيمع  مون  يف  ْتقرغتسا  دقو 
تناك .فطعنم  دنع  ًافيفط  ًافارحنا  ةرايسلا  تفرحنا  .ةذفانلا 

نيح يف  انتايح ، عايضل  ةيفاك  ةالابملا  مدع  نم  ةدحاو  ةيناث 
، يسفنب فزاجأل  نكأ  ملف  يتقفارم ، ةايح  ىلع  ًاصيرح  ُتنك 

رظتني نأ  هعسوبف  هنع ، ثحبن  انقلطنا  يذلا  ءيشلا  نكي  ًايأ 
ةريغص قيرط  ةيواز  دنع  يترايس  ُتنكر  اذل  .ةيفاضإ  ةليل 

.لاحلا يف  تمنو  كرحملا  تأفطأ  انقيرط ، عم  عطاقتت 
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ندنل

، رتسنم تساو  رسج  ءاقرزلا  راوكاجلا  ةرايس  تزاتجإ 
ةنيزخلا ىنبم  ةاذاحمب  ترج  ناملربلا ، ةحاس  لوح  ترادتسا 
قئاسلا فطصا  .سميج  تناس  ةقيدح  ىلإ  ةهجتم  ةماعلا 
ةقيدحلا وحن  راسو  هبكار  لّجرت  ةلايخلل ، رمم  دادتما  ىلع 

.ةماعلا
عجب ةريحب  راوجب  دعقم  ىلع  نوتشآ  ديسلا  سلج 

.هبناج ىلإ  سلجي  ءاجو  باش  هبوص  هجتا  اهنم  يوتري 
ىلع نآلا  امهو  نيكب  يف  ىلوألا  ةليللا  ايضمأ  دقل   ـ
امهنأ ودبي  ثيح  نآ ، يسك  نم  ًارتموليك  نيسمخو  ةئام  دعب 

نأ بجي  ناك  كب ، قاحلل  بتكملا  ترداغ  امدنع  .ناهجوتم 
.نيتعاس نم  رثكأ  نم  كرحتت  مل  ةرايسلاو  اماني ،

اذهو امهيدل ، اهنأ 22  نيح  يف  اندنع 17 ، ةعاسلا   ـ
؟ نآ يسك  يف  هب  ناموقيس  ام  متملع  له  .نظلا  بلاغ 

نيتنثا وأ  ةرم  املكت  دقل  ًائيش ، فرعن  نآلا ال  ىتح   ـ
.ضيبأ مره  ىلع 

ينكل ةعطاقملا ، هذه  يف  امهدوجو  ببس  رسفي  اذه   ـ
.هافشتكي نأ  كشأ 
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؟ دوصقملا ام   ـ
انرامقأ نكل  يكريمأ ، رايط  هعدتبا  لّيختب  قلعتي  رمألا  نإ 

كيدل له  .ثحبلا  عوضوم  مرهلا  ىلع  طق  رثعت  مل  ةيعانصلا 
؟ يل اهلوقت  ىرخأ  ءايشأ 

.لاسرإ يزاهج  نوينيصلا  دقف   ـ
؟ امهودقف فيك   ـ

.لمعلا نع  افقوت   ـ
؟ افشتكا امهنأ  نظتوأ   ـ

، كلذ وزعي  يناديملا  انلاصتا  نكل  يديس ، نكمم ، اذه   ـ
تامولعم ىلع  لوصحلا  لمآ  .يدام  لطع  ىلإ  حجرألا ، ىلع 

.ًادغ ىرخأ 
؟ كبتكم ىلإ  دوعت  له   ـ

.يديس هيونأ ، ام  اذه   ـ
نيلئاق هوركشاو  يلبق ، نم  نيكب  ىلإ  ةلاسرب  اوثعبإ   ـ

، ًاريخأ .مهفيس  هنإ  .ماودلا  ىلع  بجاو  تمصلا  نإ  هل 
ام اذإ  نيصلا ، ىلإ  بيرق  رفس  مسارم  ريرحت  يف  اولجع 

ةبهأ ىلع  نوكن  نأ  لضفألا  ًايرورض ، تاب  كلذ  نأ  ُتيأترا 
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.دادعتسالا
؟ عوبسألا اذه  لالخ  كتامازتلا  يغلأ  نأ  يغبني  له   ـ

.حجرألا ىلع  ال ،  ـ
.رمملا يف  دعتباو  نوتشآ  ديسلا  باشلا  اّيح 

هل ئيهي  نأ  هنم  بلطو  همدخ  ريبك  نوتشآ  ديسلا  ىدان 
مودي رفسل  اهيلإ  جاتحي  دق  يتلا  ةعتمألا  ِوحتلو  .ةبيقح 

.ةثالث وأ  نيموي 
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يكسنآش ةعطاقم 

يف فشتكا  انأو  تضفتناف  جاجزلا ، ىلع  ًاعرق  ُتعمس 
.يل مستبيو  ةجقب  هفتك  ىلع  لمحي  زوجع  هجو  ليللا 

نيتمومضملا هيدي  ىلع  هدخ  لجرلا  عضوف  جاجزلا ، ُتضفخ 
ناك .انترايس  ىلإ  دعصي  هكرتا  نأ  ديري  هنأ  ينمهفأو 
ىلإ ةركاذلا  يب  تداعف  فجتري ، لجرلا  اذهو  ًادراب ، سقطلا 

تعفدو بابلا  ُتحتف  .موي  تاذ  ينلبقتسا  يذلا  يبويثألا  كلذ 
دعقملا ىلع  سلجو  لجرلا  ينركش  .ةيفقسلا  قوف  انيتبيقح 

عطق عضب  هرطاشأ  نأ  يلع  حرتقاو  هتجقب  ّلح  مث  .يفلخلا 
اذه نأل  اهنم ، ةعطق  ُتلوانت  .هئاشع  لك  يه  تيوكسبلا  نم 

لدابتن نأ  انتعاطتسا  يف  نكي  ملو  .هيضري  ًاقح  ادب  لمعلا 
ةعطق ينلوان  .ضرغلاب  يفت  تناك  انتارظن  نكل  ةملك ، يأ 

اهتعضوف اهنوفج ، ءلم  مانت  تناك  اهنأ  ريغ  اريكل ، ىرخأ 
مساقت نأ  دعبو  ًاديعس ، لجرلا  ادب  .اهمامأ  ةدايقلا  ةحول  قوف 
.هوذح توذحف  هينيع ، ًاقبطم  ددمت  ةعضاوتملا ، ةبجولا  هذه 
ُترشأف اريك  تّطمت  .يريغ  لبق  راهنلا  بوحش  ينظقيأ 
دعقملا ىلع  حاتري  ًافيض  انيدل  نأل  ًاجيجض ، ببست  الأ  اهيلإ 

.يفلخلا
؟ نوكي نم  ةلئاق : ْتسمه 
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يشمي ناك  لّوستم  هلعل  .هنع  ةركف  يأ  يدل  سيل   ـ
.سراق دراب  ليللاو  قيرطلا ، يف  هدحو 

.ءاقدصالا ةفرغ  نع  هل  يلختلاب  ًاعنص  َتنسحأ  كنإ   ـ
؟ نحن نيأ 

.نآ يسك  نم  ًارتموليك  ةئام  دعب  ىلع  ام ، ناكم  طسو 
.ةعئاج ينإ  يل : تلاق 

ةظحل تددرت  مث  هتمشو ، هْتذخأف  .تيوكسبلا  ىلإ  ترشأف 
.ةدحاو ةمقلب  هتعلتباو 

يف ةبغر  ينرواست  ديدش ، عوجب  ًامود  رعشأ  ينإ  تلاق :
.يقيقح روطف  يفو  شّودتلا » »

يف ًاناكم  لعفلاب  دجنس  اننكل  ًاركاب ، تقولا  لاز  ام   ـ
.ام ءيش  لكأ  نم  نكمتنس  ثيح  قيرطلا 

هيدي ًاماض  اريك  ايحو  ًاليلق  همادنه  بتر  لجرلا ، ظقيتسا 
.اهتاذ ةقيرطلاب  ةيحتلا  هيلع  تّدرف  .نيتنثالا 

هنأ دب  ال  يذوب ! بهار  هنإ  هلبأ ، نم  كل  اي  يل : تلاق 
.جحب مايقلا  ىلع  مزاع 

نم ديدعلا  الدابتف  انبكار ، عم  لصاوتلا  اريك  تلواح 

600



لهجأ تنك  ينكل  ةيضار ، يوحن  اريك  ترادتساو  .تاراشإلا 
.اهاضر ببس 

.هلزنن فوس  ةرايسلاب ، ْقلطنا 
ناكملا ناونع  كاطعأ  هنإ  يل  يلوقت  نأ  نيديرتأ   ـ

؟ روفلا ىلع  تمهف  كنأو  هدصقي  يذلا 
.ًامامت يب  قثو  قيرطلا  هذه  يف  ْدعصإ   ـ

، تاهاجتالا لك  يف  ليامتت  يعابرلا  عفدلا  ةرايس  تناك 
دصرت اريك  نأ  ودبيو  ًاليمج ، فيرلا  ناك  .ةلت  ةمق  قلستنف 
ةردحنم يلبجلا  رمملا  ةمق  دنع  قيرطلا  تّبعشت  .ام  ًائيش 
انجورخ ىدل  .ةيزرأو  ربونص  ةباغ  لفسأ  هاجتاب  ىرخأ  ةرم 
لجرلا يلع  راشأف  .انمامأ  قيرطلا  تشالت  ةباغلا ، نم 

نأ نآلا  انيلع  ناك  .كرحملا  ءافطإو  فقوتلاب  يفلخ  سلاجلا 
لجرلا انم  بلطف  ةيقاس ، انفشتكا  برد ، ةياهن  دنعو  .يشمن 
انقّلست .ًابيرقت  رتم  ةئام  دعب  ىلع  ًاربعم  زاتجنل  اهيذاحن  نأ 

.ريد فقس  ةأجف  انمامأ  رهظو  ةديدج  ةلت  ردحنم 
نأ انوجرو  اندشرم  مامأ  اونحنا  نابهر ، ةتس  انئاقلل  لبقأ 

.مهعبتن
ةيلاخ ءاضيب ، اهنرادج  ةريبك  ةعاق  ىلإ  انب  اوهجوت  مث 

.ضرألا يطغت  سفانطلا  ضعب  ادع  ام  ثاثألا ، عاونأ  لك  نم 
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نيحط نم  ًانّوكم  ةريطش  زبخو  ًازرأو  ًاياش  انيلإ  اولمحو 
.حمق

انوكرتو نابهرلا  عجارت  تالوكأملا ، هذه  اوعضو  نأ  دعب 
.اريكو انأ  اندحو 

؟ انه اه  لعفن  اذام  يل  يلوقت  نأ  كعسوبأ  اريك : تلأس 
؟ كلذك سيلأ  روطف ، يف  بغرن  انك   ـ
.ريد يف  معطم ال  يف  ركفأ  ُتنك  تسمه :

ةيلابلا هلامسأ  نع  ىلخت  دقو  ةفرغلا ، اندشرم  لخد 
يريرح حاشو  اهرّنزي  ءارمح  ةليوط  ةلح  نآلا  ىدتراو 

انولبقتسا نيذلا  ةتسلا  نابهرلا  ناك  .ًاقيشر  ًازيرطت  زرطم 
.ةعبرتم ةسلج  هفلخ  اوسلج  دقل  .هنوعبتي 

.يل امكتقفارم  امكل  ركشأ  ًاينحنم : انل  لاق 
اذه لثمب  ةيسنرفلا  نقتت  كنإ  انل  لقت  مل  اريك : تشهد 

.ناقتالا
، ةحرابلا ةليل  ام  ةملكب  تهوفت  ينأ  ركذأ  ال  اريكل : لاق 
مث .امكتغل  تملعتو  ملاعلا  ُتبج  دقل  .حابصلا  اذه  ءانثأ  الو 

؟ انه ناثحبت  ّمع  لجرلا : لأس 
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.ةقطنملا روزن  ناحئاس  نحن  ُتبجأ :
رخزت يسكنآش  ةعطاقم  نإ  لوقلا  يغبني  ًاقح ؟  ـ

دبعم فلأ  نم  رثكأ  ةمث  .اهفاشتكا  نم  دب  يتلا ال  بئاجعلاب 
مساوم اميف  .ةحايسلل  ٍتاؤم  لصفلاو  ةقطنملا ، هذه  يف 

هنكل ليمج ، جلثلا  .صاخ  لكشب  دربلا  ةسراق  انه  ءاتشلا 
كانه امكب ؛ ًالهسو  ًالهأ  .ةبوعص  دشأ  ءيش  لك  لعجي 

، المجتتو الستغت  نأ  ناعيطتست  امكفرصت ، تحت  ءام  ضوح 
احاترا ةرواجملا ، ةفرغلا  يف  ًارُصُح  يذيمالت  شرف  دقو 

، ةريهظلا يف  ةبجو  امكل  مدقنس  .راهنلا  اذه  نم  اديفتساو 
، امكقرافأ نأ  ّيلع  .دعب  ام  يف  ةيناث  ةرم  امكدجأسف  انأ  امأ 

.لمأتلا ىلع  فكعأو  يرفس  نع  ًاريرقت  مدقأ  نأ  يغبني  ذإ 
.هعم اوجرخو  ةتسلا  نابهرلا  ضهنف  لجرلا : فرصنا 

.مهدئاق هنأ  نيدقتعت  أ  اريك : ُتلأس 
نييذوبلا دنع  ةيبتارتلاف  ةبئاصلا ، ةملكلا  اهنأ  نظأ  ال   ـ

.ةيلكش يه  امم  رثكأ  ةيحور 
.قيرطلا يف  لوستم  درجم  هنأ  ىلع  لدت  هتئيه  تناك   ـ

، نابهرلا ةالؤه  ةمس  يه  هذه  ءيش ، لك  نم  درجتلا 
.ركفلا ىوس  ءيش  يأ  كالتما  مدعو 
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يف يشمن  انجرخ  انلاصوأ ، يف  شاعتنالا  بد  امدعب 
انملستسا فاصفص ، ةرجش  لفسأ  دنعو  .انلوح  نم  فيرلا 

، نامزلا جراخ  اننأك  .ةنكمألا  هذه  يف  ةدئاسلا  خانملا  ةبوذعل 
.ةراضحلا نع  ًاديعب 

ةيدابلا موجنلا  اريك  ُتيرأف  ليللا ، ّلحو  راهنلا ، ىضقنا 
.انم برقلاب  سلجو  بهارلا  انب  قحل  .ءامسلا  يف 

.كلفلا ملعب  ًاذإ  علوم  تنأ  يل : لاق 
؟ كلذ فرعت  فيك   ـ

رظني قفشلا ، لولح  دنع  .ةظحالم  ةلأسم  درجم  اهنإ   ـ
امتنأ امأ  قفألا ، طخ  ءارو  بيغت  سمشلا  ىلإ  ةداع  لاجرلا 
.كلذك ينيوهتست  ةدام  كلفلا  نإ  .ءامسلا  نادصرت  امتنكف 

يف ريكفتلا  ريغ  نم  ةمكحلا  وحن  ًامدق  يضملا  بعصلا  نم 
.يهانتماللا لوح  لؤاستلاو  نوكلا  ةمظع 

حرطأ ينكل  ًاميكح ، هومسي  نأ  سانلل  نكمي  ام  ُتسل   ـ
.يرافظأ ةموعن  ذنم  ةلئسألا  هذه  يسفن  ىلع 

ىتحو ًاميكح ، الإ  لفط ، تنأو  نكت ، مل  بهارلا : لاق 
ديعس انأو  كدوقي ، كيف  لفطلا  توص  كفنا  ام  غلاب ، تنأو 

.هعمست تلز  ام  كنأل 
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؟ نحن نيأ  اريك : ْتلأس 
.امكتيامحب ىنعيو  صاخ  ناكم  .كاسنلل  ريد  يف   ـ

.رطخلل نيضرعم  نكن  مل  اريك : تباجأ 
، سكعلا ةلاح  يف  نكلو  هتلق ، ام  اذه  سيل  بهارلا : ّدر 

.اننيناوق كلذ  عم  امرتحت  نأ  طرشب  نامألاب ، انه  نامعنتس 
؟ اهيأ  ـ

اهنيب نم  كلذ : كل  دكوأ  اهنم ، ليلقلا  الإ  انيدل  سيل   ـ
قحتسن يك  ضرألا  يف  لمعلا  راهنلا ، عولط  لبق  ظاقيتسالا 

لكش يأ  ىلع  ءادتعالا  ةلواحم  مدع  هايإ ، انبهت  يذلا  ءاذغلا 
نقيتم ينأ  ريغ  ًايناويح ، وأ  ناك  ًايرشب  ةايحلا ، لاكشأ  نم 

مدع ىسنأ  تدك  هآ  تاينلا ، هذهك  تاين  نم  ناولخ  امكنأ  نم 
.بذكلا ىلإ  ءوجللا 

.اريك ىلإ  بهارلا  تفتلا 
؟ كتقو نيقفنت  فيك  ِتنأو  كلف ، ملاع  كقيدص  ًاذإ  اذكه   ـ

.راثآ ةملاع  انأ   ـ
! ليمجلا ءاقلل  اي  كلف ، ملاعو  راثآ  ةملاع   ـ

اهلغشت بهارلا  تاملك  نأ  يل  ادبف  اريك ، قمرأ  ُتنك 
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.ةلماك
ءايشأ فاشتكا  يحايسلا  رفسلا  اذه  امكل  حاتأ  لهو   ـ

؟ ةديدج
.نيحئاس انسل  نحن  اريك : تفرتعا 

.ةنجهتسم ةرظنب  اهتقمرف 
! بذكلل انه  لاجم  ال  ليق  اهثيدح : عباتت  نأ  لبق  تلاق 

؟ نافشكتسم بهارلا : لأس  ...ىرحالاب    نحن 
.معن ام ، ًاعون   ـ

؟ ناشتفت َّمع   ـ
.ضيبأ مره  نع   ـ

.ًاكحض بهارلا  رجفت 
؟ رمألا يف  بيرغلا  ام  اريك : تلأسف 

جازملا اذهب  ًامئاد  ناتئيضم  هانيعو  بهارلا ، رسفتسا 
امكمره امتدجو  لهو  هيلع : رطيسي  حربي  ال  يذلا  حرملا 

؟ ضيبألا
هنأ دقتعن  .نآ  يسك  ىتح  بهذن  نأ  بجي  الك ،  ـ

.انقيرط ىلعو  انمامأ ، دوجوم 
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.لبق يذ  نم  رثكأ  كحضلا  يف  بهارلا  قرغتسا 
؟ بيرغ مالك  نم  ًاريخأ  ُتلق  اذام  نكلو   ـ

كشلا ينرواسي  ًاضيأ : حرملا  نم  ديزمب  بهارلا  فاضأ 
ًامامت امتسل  امكنكل  نآ ، يسك  يف  مرهلا  اذه  ادجت  نأ  يف 

.امكمامأو امكقيرط  ىلع  كلذ  عم  هنإ  أطخ ، ىلع 
دقتعأ عضولا : اذه  نم  قياضتت  تذخأ  دقو  اريك  يل  تلاق 

.انم رخسي  هنأ 
.كلذب امكدعأ  ًاقالطإ ، ال ، بهارلا : لاق 

.يمف ُتحتف  املك  كحضت  امل  ًاذإ  يل  حرشإ   ـ
يف ًاريثك  ُتوهل  يننإ  يذيمالتل  الوقت  ال  امكوجرأ ،  ـ

حرشأ نأب  امكل  مسقأف  يقابلا ، ىلإ  ةبسنلاب  امأ  امكتبحص ،
ىلإ فرصنال  يباحسنا  تقو  ناح  دقل  .ًادغ  ءيش  لك 

.افّلختت .رجفلا ال  دنع  ةيناث  امكارأس  .لمأتلا 
نحنو رزحن ، نأ  انعسو  يف  ناك  .انايحو  بهارلا  ضهن 

ىلإ ةيدؤملا  قيرطلا  يف  كحضي  لاز  ام  هنأ  دعتبي  هارن 
.ريدلا

.ملح نم  ينتظقيأ  اريك  نكل  قيمع ، مون  يف  انقرغتسا  دقل 
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نابهرلا عمسأل  ينإو  تقولا ، ناح  لاعت ، يل : تلاق 
.غوزبلا نع  راهنلا  رخأتي  نل  ةحابلا ، يف  نيعمتجم 

هلمعتسن يذلا  ناكملا  لخدم  دنع  اوعضو ، دق  اوناك 
انداق ذيمالتلا  دحأ  .اناوق  دادرتسا  ىلع  اندعاسي  ام  ةفرغك ،
لسغن نأ  تاكرحلا ، ضعبب  انيلع  ًاريشم  ءاملا ، ةرجح  وحن 
حرتقا مث  .انيلإ  مدقملا  ماعطلا  لوانت  لبق  انيهجوو  انيديأ 

سولجلاب انرهظم ، نيسحت  نم  انيهتنا  نأ  ام  انيلع ،
.عوشخلا نم  وج  يف  ةبجولا  نم  ةدافتسالاو 

كلذ وحن  لوقحلا ، ربع  انمدقتو  ريدلا  روس  انرداغ 
انراظتناب بهارلا  ناكو  دعوم ، انل  ناك  ثيح  فاصفصلا 

.نآلا
.ةديعس ةليل  امتيضق  انوكت  نأ  لمآ   ـ
.لفط ماني  امك  تمن  دقل  اريك : تباجأ 

؟ هنع نافرعت  اذام  ضيبأ ؟ مره  نع  ناثحبت  امتنأ  ًاذإ ،  ـ
نم رثكأ  ىلإ  عفتري  هنإ  يتامولعمل ، ًاقفو  اريك : تلاق 

.ملاعلا يف  مره  مخضأ  هنم  لعجي  ام  اذهو  رتم ، ةئامثالث 
.ريثكب كلذ  نم  ىلعأل  هنإ  بهارلا : لاق 
؟ ًاقح دوجوم  وه  له  اريك : تلأسف 
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.بهارلا مستبا 
.ام ةقيرطب  دوجوم ، هنإ  معن ،  ـ

؟ هناكم نيأ   ـ
.طبضلاب امكمامأ  هنإ  كسفنب ، ِتنأ  ةحرابلا  ِتلق  امك   ـ

ناك نإ  زاغلألا ، كفل  ةبوهوم  ُتسل  نكل  ينرذعأ ،  ـ
لك كل  ةنتمم  نوكأسف  ريغص ، ليلد  كلذ ، ىلع  ةوالع  كيدل ،

.نانتمالا
؟ قفألا يف  نادهاشت  اذام   ـ

.ًالابج  ـ
هذه مسا  ام  ناملعتأ  .غنلنك  لابج  ةلسلس  اهنإ   ـ

؟ انتلابق كلانه  هارن  يذلا  كلذ  لابجلا ،
.همسا لهجأ  اريك : تباجأ 

انلابج دحأ  وه  كلذك ؟ سيلأ  ليمج ، هنإ  ناش ،» اوه  « ـ
ةنس يفلأ  وحنل  .ربعلاب  لفاح  هخيراتو  .ةسدقملا  ةسمخلا 
اذه ناك  .يبرغلا  ردحنملا  لفسأ  دنع  يواط  دبعم  ديش  تلخ ،
ميقي ةيفخلا  ملاوعلا  هلإ  نأ  نودقتعي  ءامكح ، هنكسي  دبعملا 
نرقلا نم  بهار  وهو  يهزن ،» ايكوك   » سسأ .ممقلا  يف 
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هيف ىرجأ  هنأ  مسقأو  ةيوامسلا ، لامشلا  ةينابهر  سماخلا ،
لبج مضي  .لوقي  ناك  ام  ىلع  ًايحو ، لب  ال  ًاريبك ، ًافاشتكا 

بونجلا لامشلا ، برغلا ، قرشلا ، سوؤر ، ةسمخ  اوه 
؟ ماعلا هلكش  افصت  نأ  امكل  فيك  نكلو  طسولا ، سأرو 

.سّورم اريك : تباجأ 
ناش اوه  ىلإ  ًاديج  ارظنأ  امكنيعأ ، احتفت  نأ  امكوعدأ   ـ

.ريكفتلا يف  ارمتساو 
.ثلثم هنإ  بهارلل : ُتلق 

، لوألا نوناك  رهش  علطم  يف  .كلذكل  هنإ  عقاولا ، يف    ـ
ميدق يف  .ةعئارو  ةبيشق  جلثلا  نم  ةلحب  هممق  ىلعأ  نادزت 
بوذت هذه  انمايأ  يف  اهنكل  ةمئاد ، جولثلا  هذه  تناك  نامزلا ،

امكنأل ال فسآ  .ءاتشلا  يف  الإ  رهظت  يكل ال  عيبرلا  رخاوأ 
اذه لالخ  اوه  لبج  فاشتكال  لوطأ  ًانمز  ءاقبلا  ناعطيتست 
.هل ريظن  ال  لامج  وذ  انل  همدقي  يذلا  دهشملاف  لصفلا ،

؟ جلثلا نول  وه  ام  ريخأ : لاؤس  نآلاو 
بهارلا ناك  ام  مهفت  تأدب  دقو  اريك  تمتمت  ...ضيبأ   ـ

.انسفنأب هفشتكن  انلعجي  نأ  ريبك  دح  ىلإ  رصي 
لكشب ناكردت  نآلاو  امكمامأ ، مئاق  ضيبألا  مكمره   ـ

.ةحرابلا امكتعمس  امدنع  ًاريثك  ُتكحض  اذامل  لضفأ 
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! كانه ىلإ  بهذن  نأ  دب  ال  اريك : تلاق 
.صوصخلا هجو  ىلع  رِطخ  لبجلا  اذه  بهارلا : فدرأ 

دادتما ىلع  رخصلا  يف  ةتوحنم  ىرخأ  قيرط  لعفلاب  كانه 
سيل ةمق  ىلعأ  ىلإ  دوقت  ةسدقملا ، قيرطلا  اهنإ  ردحنم ، لك 

ةسدقملا ةسمخلا  نيصلا  لابج  يف  امنإو  اوه ، لبج  يف  طقف 
.مويغلا ةماعد  ىعدتو  ًاضيأ ،

؟ ةماعد َتلق  له  اريك : تلأس 
روصعلا يف  ةمقلا  هذه  نومسي  اوناك  اذكه  لجأ ،  ـ

هجوتلا يف  نابغرت  امكنأ  نم  ًاقح  ناقثاو  امتنأ  له  .ةيلاخلا 
نم ولخي  ال  رمأ  ةسدقملا  قيرطلا  كولس  نإ  كلانه ؟ ىلإ 

.رطخلا
لبج ممق  قلستنس  اننأ  مهفأل  اريك  قمرأ  نأ  يفكي  ناك 
كلذ ىلع  ةممصم  اهنإ  .انب  ةقدحملا  رطاخملا  نكت  ًايأ  اوه ،
ةريثك ليصافتب  بهارلا  انل  فصو  .ىضم  تقو  يأ  نم  رثكأ 
يضفت لبجلا  يف  ةتوحنم  ًاملس  رشع  ةسمخ  .انرظتني  ام 
ةريغص روسج  حمست  كانه  نمو  .ةرخص  فرح  لوأ  ىلإ 

فافتلالاو يواهملا  زايتجاب  يرخصلا  رادجلا  يف  ةزورغم 
رثكأل حيتت  ةسدقملا  قيرطلا  تناك  .تاردحنملا  فلتخم  لوح 

، اهنوكلسي اوناك  نيذلل  ًاميمصت ، مهدشألو  ةأرج ، سانلا 
ىلع ديشملا  هللا  دبعم  اوغلبي  نأ  عزعزتي ، ناميإ ال  مهودحي 
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.يلامشلا سأرلا  ةمق  قوف  رتم ، ةئامتسو  نيفلأ  ولع 
.كالهلا ىلإ  يدؤي  فارحنا  يأ  ةئطاخ ، ةوطخ  يأ   ـ

، لصفلا اذه  يف  ىتح  ًابلاغ ، يطغي  يذلا  جلثلل  اهبتناو 
، امكلجرأ قلزت  الأ  ىلع  ارهسإ  .ايلعلا  ةيرجحلا  تاجردلا 

نئل .هب  ناثبشتت  ام  اهيف  نادجت  يتلا  نكامألا  يه  ةردانف 
الإو هذاقنإ ، ةلواحم  يف  رخآلا  َّنرطاخي  الف  امكدحأ ، طقس 

.ةيواهلا يف  طوقسلل  امكالك  امتنأ  ناضرعتتس 
طيبثت لواحي  مل  هنكل  ءيش ، لك  بهارلا  انغلبأ  دقل 
كرتن نأ  انعسو  يفف  انسبالم ، رييغت  ىلإ  اناعد  .انتميزع 
تيقب ثيح  ءيش  يأ  ىشخت  ةرايسلا  نكت  ملو  .انه  انتعتمأ 
اهرجي لقن  ةبرع  انبكر  راهنلا ، طسو  يف  .ةباغلا  فرط  دنع 

ىتح نانعلاب  ًاكسمم  ناك  يذلا  ذيملتلا  انلصوأ  .رامح 
، كانه نم  رمت  تناك  ةريغص  ةنحاش  فقوأ  مث  .قيرطلا 

كلذ دعب  .يفلخلا  دعقملا  يف  انسلجأو  قئاسلا  عم  ثداحت 
عافترا فصتنم  دنع  ةريغصلا  ةنحاشلا  تفقوت  ةعاسب ،
.ربونص ةباغ  طسو  رمم  ىلإ  قئاسلا  راشأو  .لبجلا  ردحنم 
تاجردلا ديعبلا  يف  اريك  تحمل  .تاباغ  ربع  انرطاخ  دقل 

دشأ ةيلاتلا  ثالثلا  تاعاسلا  تناك  .بهارلا  اهنع  انثدح  يتلا 
ودبت تاجردلا  تناك  قلستن ، انك  املك  .ركفأ  تنك  امم  ًاقاهرإ 

ردحنملا ناك  اميف  عابطنا ، ىوس  كلذ  نكمي  ملو  ًاولع ، رثكأ 
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دعصن ًاملس  ًادعاصف  نآلا  نم  كلذ  نكي  مل  امك  .ًابلصت  دادزي 
يدومع لكشب  عفتري  رجح  نم  ًاملس  ىرحألاب  ناك  لب  هيلع ،
ةقيرطلا امأ  نونج ، ضحم  لفسأ  ىلإ  رظنلا  ناكو  .ًابيرقت 

.ممقلا ىلإ  قيدحتلا  يف  تناكف  مدقتلل  ةديحولا 
تاجرد  » وحن دوعصلا  نم  ىلوألا  ةلحرملا  انتلصوأ 

هبش ًاعضو  ةمق ، دادتما  ىلع  تذختا ، دق  تناكو  سودرفلا .»
قلزت نم  لك  نأل  : » مسالا اذهب  اهومس  اذامل  تمهفو  يقفأ ،

«. ةرشابم سودرفلا  ىلإ  هجوتي  هلجر 
.ةليلق ةفاسم  دعب  ىلع  ًاددجم  دوعصلا  رمتساو 

.يل يغبني  ناك  ام  رادجلاب : ةثبشتم  اريك  تلاق 
؟ كل يغبني  نكي  مل  اذام   ـ

ىلإ عامتسالا  لضفألا  نم  ناك  .انه  ىلإ  كرجأ  نأ   ـ
.رطخلاب فوفحم  رمالا  نأ  ًافلس  انغلبأ  دقل  .بهارلا  اذه 

مث ملعأ ، ام  ىلع  كنم ، رثكأ  هيلإ  عمتسا  مل  ًاضيأ  انأو   ـ
دورش يأ  نإ  انل ، هلاق  ام  يركذت  .ةشقانملا  ناوأ  اذه  سيل 

.ًاديج يزكر  اذل  كالهلا ، هريصم  نهذ 
ةعضب تناك  ثيح  غنول ، غناك  ةبضه  نم  نآلا  برتقن  انك 
تراوت نأ  تثبل  ام  اهنكل  لبجلا ، يف  رثانتت  ربونص  راجشأ 
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.دوسنج رمم  انزتجا  نيح  انراظنا  نع 
؟ هنع ثحبن  امع  ةركف  لقألا  ىلع  كيدل  له  اريك : ُتلأس 

نيحي امدنع  دجأس  ينكل  ةركف ، ىندأ  يدل  سيل   ـ
.ناوألا

اندك ّيقاسب : سحأ  نكأ  ملو  ةعجوتم ، انتالضع  تناك 
ثالث دكلا  دعب  انعجرتساو  اندوهج ، ىصقأ  لذبن  تارم  ثالث 

اذإو سأرلا ، تمس  يف  سمشلا  تناك  .اننزاوت  تارم 
ىلإ يضفت  ةدحاو  انمامأ ، نارهظت  رمملا  ةياهن  يف  نيقيرطب 

ةيبشخ حاولأ  تناك  .لامشلا  وحن  ةيناثلاو  يبرغلا ، سأرلا 
ةلصاومب حمست  رادجلا  يف  ةزورغم  تازر  قوف  ةدودمم 

ثبشتلل انيديأ  ريغ  ءيش  ال  بهارلا ، انل  لاق  امكو  .دوعصلا 
.اهب

ىلإ رظنت  ال  نكلو  عئار ، دهشملا  اريك : يلإ  ْتلسوت 
.لفسا

.كلذ يونأ  ُتنك  ام   ـ
دشأ رطخلاب  قلستلا ، نم  ناكملا  اذه  يف  تسسحأ ،

ةمغرم فصعت  حيرلا  تأدب  .ىضم  تقو  يأ  نم  ًاروضح 
ّرجنت انتاوذ  عدن  ال  يك  انسفنأ ، ىلع  شامكنالا  ىلع  انايإ 

ىلع ىقبن  نأ  انيلع  بجوتيس  تقولا  نم  مك  .غارفلا  ىلإ 
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تءاس اذإ  نكلو  كلذب ، ملع  ىلع  تنك  ام  لاحلا ؟ هذه 
اذه نم  جورخلل  ةصرف  يأ  انل  حنست  نلف  ةيوجلا ، لاوحألا 

.مالظلا طوبه  روف  قزأملا ،
؟ كيبقع ىلع  ةدوعلا  ديرتوأ  اريك : ينتلأس 

نم ًادغ  نيئدبتس  كفرعأ ، انأ  مث  نآلا ، سيل  ال ،  ـ
نكي ًايأ  اهانعطق ، يتلا  ةفاسملا  زايتجا  دواعأ  نلو  ديدج ،

.نمثلا
.لاحلا أدهت  نأ  ًاذإ  رظتننل   ـ

ناكو .رخآلا  ةهجاوم  يف  اندحاو  نيدبال  اريكو  انأ  انك 
حيرلاب اذإو  ًاتقؤم ، ًاذالم  انل  نّمؤي  رخصلا  يف  فّوجت 
راجشأ تاباؤذ  ةيؤر  عيطتسن  نحنو  ًاديدش ، ًافصع  فصعت 
حيرلا نم  ةفصع  تعفص  املك  ينحنت  ديعبلا  يف  ربونصلا 

.لبجلا
ةنيعللا حيرلا  هذه  نأ  نم  ةدكأتم  انأ  اريك : يل  تلاق 

.فاطملا ةياهن  يف  أدهتس 
نأو انه ، نوكتس  انتياهن  نأ  روصتأ  نأ  ردقأ  ُتنك  ام 

رطسأ ةعضب  يف  لقنتس  سيراب  يف  امك  ندنل  يف  ةديرج 
ىلإ ةليوط  ةلحر  يف  اهجوت  نيروهتم  نيحئاس  ةافو  ربخ 
لوقي ناك  امدنع  رتلاو  توص  عمسأ  لازأ  تنك ال  .اوه  لبج 
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ررك هنأ  ول  هيلع  دقحأل  تنك  امو  .قرخأ  انأ  دح  يأ  ىلإ  يل 
اريك تناك  .ةددحملا  ةظحللا  هذه  يف  داقتنالا  اذه  هيجوت 

.هلامتحا رذعتي  ملألاو  اهيقاس ، يف  تاجنشت  يناعت 
امو .يعضو  حلصأ  نأ  يغبني  دعب ، لمتحأ  ُتدع  ام  تلاق :

.اهلجر تقلز  ىتح  ثودحلا ، كشو  ىلع  ناك  ام  تنيبت  نأ 
.ةيواهلا هاجتاب  اهتضبق  تخرأو  ةزيجو  ةخرص  اهنع  تّدن 

، ينزاوت دقفأ  مل  ةبوجعأ  يأب  مويلا  ىلإ  فرعأ  ال  تزفقف ،
.اهعارذ ىلع  داكلاب  تضبقو  اهترتس ، ةقاي  نم  اهب  ًاكسمم 

ةعفاص ًافصع  دتشت  حيرلا  اميف  غارفلا ، يف  حجرأتت  تناك 
.قعزت اهعمسا  تلز  ام  ينإو  .فنعب  انايإ 

.ينكرتت ال  نايردأ ،  ـ
يهو اهرجت ، حيرلا  تناك  ياوق ، لكب  اهعفر  ُتلواح  ًاثبع 

.اهبايث نم  تبحسو  ةفاحلا  ىلع  ُتددمت  .رادجلاب  ثبشتت 
يعفدإ .ًاليلق  ينيدعاست  نأ  كيلع  اههجو : يف  ُتخرص  مث 

! كل ًابت  كيلجرب ،
اهيتاويل اهيلع  ناكو  .رطخلاب  ةفوفحم  ةيلمعلا  تناك 
ةعاجشلا اهسفن  يف  دجت  نأ  قزأملا  نم  جورخلا  يف  ظحلا 

.يب ثبشتلاو  اهيدي  ىدحإ  كرتل 
.اريك ةالص  عمس  ناكل  دوجوم  ةيفخلا  ملاوعلا  هلإ  نأ  ول 
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.حيرلا تأدهو 
ةنكمتم غارفلا  يف  تحجرأت  ىنميلا ، اهدي  عباصأ  تخرأ 
رسجلا قوف  اهعفرأ  نأ  ةرملا  هذه  ُتعطتسا  .يب  ثبشتلا  نم 

.ريغصلا
مل .انئوده  نم  ادب  ام  ةداعتسال  ةلماك  ةعاس  ىلإ  انجتحإ 
لقي ناك ال  نآلا ، ًاددجم  لوزنلا  نكل  ىشالت ، دق  فوخلا  نكي 

ينتناعأو ءطبب ، اريك  تبصتنا  .قلستلا  ةعباتم  نع  ًالوه 
يذلا يرخصلا  ردحنملا  انفشتكا  امدنع  .اهب  هبشتلا  ىلع 
.ًاضيأ ىوقأ  ةروصبو  فوخلا  اندواع  انراظتنا ، يف  ناك 

امل ليلق ، لبق  معن  اريكل  لقأ  ملف  هلبلا  ديدش  تنك  فيك 
نوكأ نأ  يغبني  ناك  له  يبقع ؟ ىلع  صوكنلا  يلع  ْتحرتقا 

هذه لثمك  ةينونج  ةرماغم  ىلإ  انرجت  يكل  ةلفغلا  ةياغ  يف 
اهسأر ْتعفرف  يلثم ، ركفت  تناك  اريك  نأ  دب  ال  ةرماغملا ؟
دبعملا ناك  .ةمقلا  نع  انلصفت  يتلا  ةفاسملا  ترّدقو 
يندعم ملسو  ًادج ، ًاديعب  لبجلا  ةمق  سأر  ىلع  ضبارلا 

، ةجردلا هذه  ىلإ  ةقلز  هنابضق  نكت  مل  ول  .ًايدومع  قلستي 
امل رتم ، يفلأ  ىتح  انلجرأ  تحت  دتمي  يداولا  نكي  مل  ولو 

.بيضق ةئامسمخ  نم  كلذ  عم  ًافلؤم  ًاطيسب ، ًاملس  الإ  ناك 
ناك .انيسأر  قوف  ًارتم  نيسمخو  ةئامب  ًاقلعم  انصالخ  ناك 
ُتنك ام  اذإ  اريك  ينتلأس  .انباصعأ  ةدورب  ىلع  ظافحلا  مهملا 
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.اهيف ةبّبحملا  ءايشألا  ةمئاق  ركذ  ىلع  نآلا  ًارداق 
ضراعأ نل  انأو  بسانملا ، ناوألا  ًاقح  هنإ  يل : تلاق 

.يراكفأ رييغت  ةقيقح 
تناك ةمئاقلا  نكل  كلذ ، ىلع  ةردقلا  يل  تناك  ول  تددو 
دبعملا كلذ  غولب  ىتح  هبنت  ةلاح  يف  اهعضن  يك  ًادج  ةليوط 

وه يادي  هب  تثبشت  يذلا  ناكملا  ىلإ  رظنلا  ناكو  نيعللا ،
يف انقّلست  انعباتف  .هب  مايقلا  يننكمي  يذلا  ديحولا  ءيشلا 

، انناجشا ةمتاخ  ىلإ  انلصو  دق  دعب  نكن  مل  .قبطم  تمص 
مدقلا هضرع  زواجتي  ًاليوط ال  ًارسج  ىطختن  نأ  انيلع  يقب 

.ًاقالطإ
ُترشأف برتقي ، ءاسملاو  ةسداسلا ، ةبارق  ةعاسلا  تناك 

ةعاس فصن  لالخ  انيرظانل  حُلي  مل  اذإ  ريدلا  نأ  اريك  ىلع 
ام .ليللا  ءاضقل  نمآ  ذالم  نع  ًايّدج  ثحبلا  انيلعف  نآلا ، نم 

ًاردحنم يذاحن  انك  ذإ  لوقعم ، ريغ  ناك  هلوق  ىلع  ُتيتأ 
نم الو  مامألا  نم  ال  ذالم ، يأ  كانه  رفاوتي  ملو  ًايرخص ،

.فلخلا
، اهراود يف  لضفأ  لكشب  مّكحتت  تأدب  دق  اريك  تناك 

.ةقاشرو ةفخ  يه  تدادزاو  ةنويل  ّدشأ  اهتاكرح  تدغف 
؟ اهفوخ تاكسإ  يف  ينم  رثكأ  حجنت  اهلعلأ 
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ةورذلا هقلستن ، انك  يذلا  ردحنملا  ءارو  ترهظ  ًاريخأ ،
ةبضه ةمثو  .لبجلل  ديعبلا  فرطلا  ىتح  ةدتمملا  ةليوطلا 

ريد ملحلا ، يف  امك  ىءارت ، ثيح  يداولا ، ىلع  فرشت 
.رمحأ هفقس 

فيطللا ردحنملا  ىلع  قاهرإلا ، اهالوت  دقو  اريك ، تثج 
ثيحب ًادج  ًايقن  ءاوهلا  ناك  .ةريبكلا  تاربونصلا  لالظ  يف 

.انترجنح قرحي 
هتهجاوو رخصلا ، يف  ةتوحنم  هتدعاق  ًابيهم ؛ دبعملا  ناك 

يضفي ًاملسو  ةريبك  ذفاون  تس  لمشتو  نيقباط ، ىلع  عفترت 
ةينبم لكشلا ) يجرب  دبعم  « ) ةدوكاب  » تناكو .لخدملا  ىلإ 

.فقسلا ةهبج  ءارج  لظلا  نم  ًاليلق  بكست  ةقيض  ةحاب  مامأ 
انل تحمس  يتلا  قيرطلا  تابوعص  يف  ريكفتلا  ُتدواع 

عاطتسا ةبوجعأ  يأب  تلءاستو  كانه ، ىلإ  لوصولاب 
رّنزت يتلا  باشخألا  تناك  له  .ًالثامم  ءانب  ديشي  نأ  ناسنإلا 

؟ اهعيمجت ىلع  لمعلا  لبق  هسفن  عضوملا  يف  تتحُن  تاحتفلا 
.انلصو دقل  عومدلاب : ناحفطت  اهانيعو  اريك  تلاق 

.انلصو دقل  لحأ ،  ـ
.كفلخ رظنأ  يل : تلاق  مث 

نينت نع  ةرابع  ةيرجح ، ةتوحنم  تدهاشو  تردتساف 
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.ةفيثك ةرفع  يذ  بيرغ 
هذه ...هتمئاق  تحتو  دحوتم ، دسأ  دسأ ، هنإ  تلاق :

! ةركلا
.يعارذ نيب  اهتنضتحاف  يكبت ، اريك  تناك 

؟ نيثدحتت َّمع  نكل   ـ
دقري : » يل تأرقو  اهْتطسب  ةلاسر  اهبيج  نم  ْتجرخأ 

«. ةفرعملا رجح  ىلع  دسألا 
.هتسارد نسحتل  اريك  تنحناف  .لاثمتلا  نم  انمّدقت 

هنأك اهيلع ، هتمئاق  دسألا  عضي  يتلا  ةناوطسالا  تصّحفت 
.هسفنب روخف  سراح 

؟ ًائيش ىرت  له   ـ
نكل رخآ ، ءيش  ال  ةركلا ، لوح  ةقيقد  ًازوزح  ىرأ   ـ

.رجحلا رخن  لكآتلاف  يساسألا ، ءيشلا  بناجأ  نأ  يلع 
دق تقولا  ناك  قفألا ، يف  ردحنت  سمشلا  ىلإ  ترظن 

ةليللا يضمن  نأ  دب  ال  .نآلا  ةدوعلا  يف  ريكفتلل  ًادج  رخأت 
انأو حيرلل  ًاعّرشم  ناك  هنأ  ريغ  دربلا ، انيقي  دبعملاف  .انه 

ةركلا ىلع  ةينحنم  اريك  ُتكرت  .ليلا  ءانثأ  دمجتن  نأ  ىشخأ 
ًاهجوتم ُتفزاجو  اههابتنا ، لك  تعرتسا  يتلا  ةيضرألا 
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يف ُتعمجو  .ةمقلا  ىلع  ةبصتنملا  تاربونصلا  بوص 
ضعبو اهلمح  تعطتسا  يتلا  ةتيملا  ناصغألا  لك  اهلفسأ 

ىدل تعرشو  .جنتارلا  رطع  اهنم  ثعبني  يتلا  زاوكألا 
.رانلا مارضإل  دادعتسالاب  ةحابلا  ىلإ  يتدوع 

مث .بعتلا  ةديدشل  ينإ  يب : تقحل  دقو  اريك  يل  تلاق 
سحأ ىلوألا ، نارينلا  ةنسلأ  مامأ  اهيدي  كرفت  يهو  تفاضأ 

! كتجوزتل لكؤي  ًائيش  كيدل  نإ  يل  تلق  نإو  .دربلاب 
، فاجلا تيوكسبلا  ضعبب  ىوصق  ةيانعب  تظفتحا  تنك 

لبق ًاليلق  ترظتنا  .قرتفن  نأ  لبق  يبيج  يف  بهارلا  هّسد 
.اهل ةعطق  ميدقت 

.حيرلا نم  ةيامح  نسحأ  ةفرغ  يف  انل  ًاذالم  اندجو  دقل 
ماننل ليوط  تقو  ىلإ  انجتحا  امف  انتلحر ، ءارج  نيقهرم  انك 

.اننيعأ ءلم 
تناك .راهنلا  نم  ىلوألا  تاعاسلا  يف  رسن  قيعز  انظقيأ 

، انيتدعمك ةغراف  يبويجو  دربلا ، نم  دعترت  انصئارف 
بايإلا يف  ةياغلل  ةرطخ  قيرطلاو  انيف ، رثؤي  ذخأ  شطعلاو 
حنجت تناك  ةيضرألا  ةيبذاجلا  نأ  ول  ىتح  باهذلا ، يف  امك 
دسألا ةمئاق  عفرت  ول  اريك  تّدو  .انتحلصمل  ةرملا  هذه 

نكل .لهم  ىلع  اهتسارد  نم  نكمتت  يك  هذه  هترك  رداصتو 
.نيمث زنك  اهنأك  اهيلع  ظفاحي  ناك  دماجلا ، شحولا ،
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ناك ذإ  ةحرابلا ، ران  نم  ريثكلا  ءيشلا  يقب  نكي  مل 
ماجسنا ناك  كلذ  عمو  اهجيجأت ، ةداعإل  بطحلا  انصقني 

ناك امهم  نصغ  يأ  سمل  ُتضفر  ثيحب  ًادج ، ًامات  ةنكمألا 
ةدعابمل تثجو  تعرهف  دامرلا ، ىلإ  اريك  ترظن  .ًاريغص 

.ةجهوتم تلاز  ام  يتلا  تارمجلا 
، ةقراح تسيل  يبشخ  محف  عطق  ديعتسأ  يك  يندعاس   ـ

.اهنم ثالث  وأ  نيتعطق  ىلإ  ةجاحب  انأف 
تداعو محف ، نم  مسر  ملقك  ةريبك  ةدحاوب  تكسمأ 

يذلا ريدتسملا  رجحلا  دّوست  تعرش  مث  .دسألا  وحن  ةضكار 
نكي مل  ذإ  اباترم ، اهتقمر  .ةوارضب  هنع  عفادي  دسألا  ناك 
امف كلذ ، ضيقن  ىرحألاب  لب  اهتاداع ، نم  ثارتلا  ديوست 

ميدقلا رجحلا  لكشلا  اذهب  خطلت  تضم  ىتح  اهعسل  يذلا 
؟ ًادج

ًاقاروأ ًاموي  ئيهت  ملأ  يوحن : اهرصبب  ةصخاش  يل  تلاق 
؟ ةسردملا تاناحتما  يف  اهنم  ديفتستل  ةدعاسم 

كلذ ّدعيس  اهلبق ، يرارسأب  فارتعالا  ىلإ  لقتنأل  تنك  ام 
.لوألا انءاقل  تقفار  يتلا  فورظلا  ىلإ  ًارظن  دحلل ، ًازواجت 

نأ يغبني  له  رظان : ةئيه  ًاددجم  ُتذختا  دقو  اهتلأسف 
؟ ًاريخأ كاياطخب  نيفرتعت  كنأ  كلذ  نم  مهفأ 
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.يسفن نع  كملكا  نكأ  مل  ًاقالطإ ، الك ،  ـ
تأجل ول  ىتحو  .ال  شغلا ، ىلإ  تدمع  ينأ  ركذأ  ال   ـ
ملحت نأ  كتعاطتسابف  كل ، هلوقأس  ينأ  نظت  تنك  نإو  هيلإ ،

.ماودلا ىلع 
ةمئاق لباقم  فارتعالا  اذه  ًاموي  كلدابأس  ًانسح ،  ـ

ذخ نآلا  نكلو  .يف  كباجعإب  ىظحت  يتلا  ةريهشلا  ءايشألا 
.رجحلا اذه  ديوست  يف  يندعاس  لاعتو  محف  ةعطق 

؟ هنيبعلت رود  يأ   ـ
، رجحلا ةطرفم  ةقدبو  راحشلاب  يلطت  اريك  تناك  امنيب 

بعللا كلذب  هبشأ  طوطخلا  نم  ةعومجم  زورب  ىرأ  يب  اذإف 
ىلع فرحأ  عبط  يغبني  ناك  .ةسردملا  يف  هسرامن  انك  يذلا 

ةنيخث ملق  ّنس  ريرمت  مث  راجرف ، ةربإب  ةناعتسالاب  ةقرو 
.ةقرولا ىلع  ةلّزنملا  تاملكلا  روهظ  ىرنل  اهقوف 

: ىضم تقو  يأ  نم  رثكأ  ةلعفنم  يهو  اريك  يل  تلاق 
.رظنأ

نم ةعومجم  زورب  ءادوسلا  ةيفلخلا  هذه  ىلع  اندهاش 
صرحي يذلا  رجحلا  اذه  .طاقنو  طوطخ  اهعطقت  ماقرألا 

تاذ ةناوطسا  نم  ًاعون  ناك  صرحلا  دشأ  دسألا  هيلع 
ريغ ةيكلفلا  تامولعملا  ىلع  دهشت  ةلخادتم ، تاقلح 
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.ةدع نورقب  داليملا  لبق  اهوزجنأ  نيذلل  ةلوقعملا 
؟ وه ام  اريك : ْتلأس 

لثمي نأ  نم  ًالدب  هنكل  .ملاعلل  ةطيرخ  نم  عون  هنإ   ـ
، رخآ ريبعتبو  ةيوامسلا ، ةركلاب  رمألا  قلعتي  ضرألا ،
نم ةيدابلا  ءامسلا  انيسأر ، قوف  ءامسلا  يفصن  ليثمتب 

فصن نم  ةيدابلا  كلتو  ةيلامشلا ، ةيضرألا  ةركلا  فصن 
.ةيبونجلا ةركلا 

نّيعتو ًاعئار ، اهوتل  اريك  هتقّقح  يذلا  فاشتكالا  ناك 
.ليصفت لك  اهل  حرشأ  نأ  يلع 

هذه هنيرت ، يذلا  طسوتملا ، ميقتسملا  طخلا  اذه  لوح   ـ
ةركلا عم  يئاوتسالا  حطسلا  عطاقت  يه  ةريبكلا  ةرئادلا 
ةركلا مسقيو  يوامسلا ، ءاوتسالا  طخب  فرعيو  ةيوامسلا ،

نم ةطقن  يأ  طاقسإ  نكمملا  نم  .يبونجو  يلامش  نيمسق :
عيمج اهيف  لّثمُت  نأ  نكمي  امك  ةيوامسلا ، ةركلا  ىلع  ضرألا 

.سمشلا اهيف  امب  موجنلا ،
جوربلا كلف  نيرادملا ، نيتيبطقلا ، نيترئادلا  انه  اهُتيرأ 

تابكوكلاب ةفوفحم  سمشلا  اهزاتجت  يتلا  قيرطلاو 
ةبسنلاب تمسلا  ةرئاد  ىلإ  كانه  ترشأو  ةيجوربلا ؛

.يفيرخلاو يعيبرلا  لادتعالاو  يفيصلاو  يوتشلا  نيبالقنالل 
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لالخ يأ  يئاوتسالا ، حطسلا  سمشلا  يقالت  امدنع   ـ
امأ .ليللا  ةدمل  ةيواسم  راهنلا  ةدم  حبصت  نيلادتعالا ،

سمشلا رادم  طاقسإ  يهف  كلانه  اهنيرت  يتلا  ىرخألا  ةرئادلا 
مساب فورعملا  افلأ  مجنلا  رغصألا ، بدلا  انه  .ةركلا  ىلع 

يلامشلا بطقلا  نم  ًادج  بيرق  وهو  يبطقلا ، مجنلا 
ةرئادلا هذهو  .ءامسلا  يف  ًاتباث  ودبيل  هنإ  ىتح  يوامسلا 

.يوامسلا طسوتملا  طخلا  يه  ىرخألا  ةريبكلا 
رأ مل  ينأب  اهل  تحب  ينأ  ةجردل  ًالماك  ناك  ليثمتلا  اذه 

تاقلحلا تاذ  ىلوألا  تاناوطسألا  نإ  .يتايح  يف  هلثم 
ثلاثلا نرقلا  ذنم  نيينانويلا  يديأ  ىلع  اهطبض  مت  ةلخادتملا 

مدقأ رجحلا  اذه  ىلع  ةروفحملا  تاميعطتلا  هذه  نكل  .م  .ق 
.ريثكب ًادهع 

اهبيج يف  اهب  تظفتحا  يتلا  ةلاسرلا  اريك  تبلق 
ىلع ةرهاظلا  تاباتكلا  خسنتل  ةحفصلا  رهظ  تلمعتساو 

.مسرلا يف  ةعراب  تناكو  ةركلا ،
؟ لعفت اذام  اهمسر : ىلع  نم  اهسأر  ةعفار  يل  تلاق 

ذنم يبيج  يف  اهتيفخأ  دق  تنك  ةريغص  ريوصت  ةلآ  اهتيرأ 
ىلع ؤرجأ  مل  اذامل  يردأ  تسلو  نيصلا ، ىلإ  انلوصو 
ضعب ديلختب  ملحأ  تنك  ينأب  ركبم  تقو  يف  اهل  حوبلا 

.انتلحر تاظحل 
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؟ وه ام  ًامامت : اهتفرعم  نم  مغرلاب  ينتلأس 
يمرلل ةلباق  ريوصت  ةلآ  ...يمأ  نم  ةاحوتسم  ةركف   ـ

.لامعتسالا دعب 
تقو ذنم  كتزوح  يف  ةلآلا  له  كلذب ؟ كمأ  ةقالع  ام   ـ

؟ ليوط
ةعطق اهيربتعا  .ليحرلا  لبق  ندنل  يف  اهتيرتشا   ـ

.ةيفاضإ هيومت 
؟ ريوصت ةلآ  نود  نم  ًاحايس  ًاموي  تيأر  له   ـ

؟ اهتلمعتسا نأ  قبس  لهو   ـ
رارقإلا ىلإ  لاقتنالا  ردجألاف  اذل  بيهر ، لكشب  بذكأ  ينإ 

.ًاروف عئاقولاب 
مث ةمئان ، ِتنك  امنيب  ًاثالث  وأ  نيتروص  كل  ُتطقتلا   ـ

ينوكت مل  ةرم  لك  يفو  قيرطلا ، ةفاح  ىلع  تضرم  امدنع 
يعم رضحأ  نأ  ديرأ  تنك  يدرحت ، ال  .كهابتنا  ينيريعت 

.تايركذلا ضعب 
؟ ةلآلا يف  تلاز  ام  ةروص  مك   ـ

نم وتلل  تيهتنا  دقل  اهعون ، نم  ةيناثلا  اهنإ  عقاولا   ـ
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.مليفلا لمعتسأ  املف  هذه  ىلإ  ةبسنلاب  امأ  ةدحاو ،
؟ مالفألا نم  عونلا  اذه  نم  تيرتشا  ًامليف  مك   ـ

.امبر ةسمخ  وأ  ...ةعبرأ   ـ
اذهل دح  عضو  يف  ًاعيرس  تبغرف  كابترالا  ةياغ  يف  تنك 

ريدتسملا رجحلا  روصأ  تعرشو  دسألا  نم  ُتوندف  .شاقنلا 
.ليصفت لكل  ةربكم  روص  طاقتلا  يف  ًاطرفم 

ةداعإ نم  نكمتن  يك  داوملا  نم  ديدعلا  انعمج  دق  انك 
ُتنكو .رجحلا  ىلع  ةشوقنملا  تامولعملا  لمجم  نيوكت 

لوصحلا ةيغب  كلذو  يلاطنب ، مازح  ةطساوب  اهداعبأ  تسق 
، اندنع رفاوتيس  اذكهو  .انتدوع  ىدل  سايقم  ةبسن  ىلع 

ةنيمأ ةخسن  اريك ، تاموسربو  اهتطقتلا  يتلا  روصلا  عمجب 
دق سدقملا  لبجلا  ةرداغم  ةظحل  تناك  .لصألا  رفاوت  رّذعتل 
يه ةعاسلا  نأ  سمشلا  عقوم  ىلإ  رظنأ  انأو  ترّدقف ، .تفزأ 

، قئاع نود  انلوزن  انلمكأ  اذإو  ًاحابص ، ةرشاعلا  ةبارق  نآلا 
.راهنلا ةياهن  لبق  ريدلا  غلبنسف 

ام لك  انل  اودعأ  نوديرملا  ناك  .ىوقلا  يكوهنم  انلصو 
نم ةنوكم  ماعط  ةبجو  لستغنل ، نخاسلا  ءاملا  هيلإ : جاتحن 

ةيمكب ًازرأو  ةيناث ، ءاملا ] عجرتسن   ] هّومتنل محل  ةقرم 
حرشو .ءاسملا  اذه  بهارلا  رضحي  مل  .اناوق  ديعتسنل  ةرفاو 
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يلاتلاب نكمي  الو  لمأتلا ، يف  قرغتسم  هنأ  نوديرملا  انل 
.هجاعزإ

ءانثتساب انتئيه ، تناك  .يلاتلا  مويلا  ةحيبص  هاندجو 
نم رثكأ  لجرألاو ، يديألا  يف  رثبلاو  شودخلا  ضعب 

.ةفّرشم
امكتلحر نع  نايضار  امتنأ  له  انم : ًابرتقم  بهارلا  لأس 
؟ هنع ناثحبت  امتنك  ام  امتدجو  له  ضيبألا ؟ مرهلا  ىلإ 
لجرلا اذه  علطن  نأ  يغبنيأ  اهتارظن ، ربع  اريك  ينتلأس 

يذلا مامتهالا  نع  يل  برعأ  انليحر ، ةيشع  رسلا ؟ ىلع 
فاشتكالا اذه  نع  هتيحنت  ىلع  لمعن  فيك  .كلفلا  ملعل  هيلوي 

اننإ هل  تلق  .ًاحيضوت  انديزي  نأ  هرودقم  يف  لعل  ريثملا ؟
دقل .هروصتن  انك  امم  قيدصتلا  مدعل  ىعدا  ًائيش  اندجو 
ىلإ ةجاحب  تنك  هل ، رمألا  حرشل  نكلو  هلوضف ، ترثأ 
دشأ روصلا  هذه  هل  هفشكت  ام  نوكي  دقف  يروص ، ريهظت 

.يحورش لك  نم  ةغالب 
رظتنأو ربصأس  ينأ  الإ  يلاب ، نالغشت  امكنإ  انل : لاق 

امكداتقيس .اهيلع  يعالطا  ناديرت  يتلا  روصلا  هذه  ريهظت 
ىلع واب  غنل  ىلإ  الصت  ًاقرش  اهّجوت  .امكترايس  ىلإ  يذيمالت 
تمنو تتبن  يتلا  ندملا  نم  ةدحاو  اهنإ  ًارتموليك ؛ نيتس  دعب 

نادجتسو ةريخألا ، تاونسلا  نوضغ  يف  ةراضلا  باشعألاك 
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.هيلإ ناجاتحت  ام  كلانه 
انقارتفا دعب  .يعابرلا  عفدلا  ةرايس  ىلإ  ةبرعلا  انتلصوأ 

تناك .واب  غنل  ةنيدم  بلق  انغلب  نيتعاسب ، بهارلا  نع 
ىلع حايسللو  نيينيصلل  ةصصخملا  تاينورتكلالا  تيناوح 

انرتخا .ىربكلا  ةيراجتلا  ةداجلا  دادتما  ىلع  ىلاوتت  ءاوسلا 
همهي يذلا  مسقلا  فظوم  ُتعدوأف  .ةفدصلا  قيرطب  اهدحا 

اذه انيلإ  داعأف  لامعتسالا ، دعب  يمرلل  لباقلا  زاهجلا  انرمأ 
نم ةعومجم  ناوي ، ةئام  لباقمو  ةعاس ، عبر  دعب  ريخألا ،

ةقاطبو اوه ، لبج  ىلع  ةطقتلم  ةروص  نيرشعو  عبرأ 
ماظنلا بسحب  اهيلع  ةلجسم  روصلا  تناك  ةريغص  ةينورتكلإ 

.يمقرلا
يتلا كلت  رهّظتف  ةصرفلا  منتغت  نأ  كعسو  يف  ناك   ـ

...قيرطلا ةفاح  ىلع  يئيقت  وأ  يمون  ءانثأ  اهتطقتلا 
«. كموبلأ  » ىلإ اهفيضتل 

.يلابب رطخي  مل  هنأ  يروصت  ةرخاس : ةربنب  اهتبجأ 
ةشاش نم  ةفلؤم  تناك  .يهابتنا  تتفل  ةبيرغ  ةلآ 

ناك ثيح  ةفلتخم ، ماجحأ  تاذ  بوقثب  ةزهجمو  سمالمو 
لاخدإبو .فظوملا  اهيناطعأ  يتلا  ةقاطبلا  عون  عاديإ  ًانكمم 
ةطساوب روصلا  هذه  لاسرإ  نكمي  ةيدقنلا ، عطقلا  ضعب 

رخزتل ايسآ  نإ  ًاقح ، .ملاعلا  يف  ناكم  يأ  ىلإ  تنرتنإلا 
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.يجولونكتلا لاجملا  يف  ةيرقبعلاب 
ةليلق قئاقد  يف  تثعبو  يرثأ ، ةعباتم  ىلإ  اريك  توعد 

نترامو اماكاطأ  يف  ناورأ  ّيقيدص ، ىلإ  ةينورتكلإ  ةلاسرب 
روصلا هذه  ةسارد  امهنم  لك  نم  تبلطو  .ارتلكنإ  يف 

ىلعو امهيلإ  هيحوت  ام  ىلع  يعالطاو  هابتنالا  ىهتنمب 
اهلسرت روص  اريك  ىدل  تناك  امو  .ةلمتحملا  امهتاجاتنتسا 

يف ةميقم  اهنأ  اهيف  تمعز  ةريغص ، ةملكب  تفتكاف  ناج  ىلإ 
اهنأو ماري  ام  ىلع  ءيش  لك  نأ  اهل  ةدكؤم  وموأ ، يداو 

.اهيلإ ةقاتشم 
تايجاحلا ضعب  عايتبال  ةنيدملاب  انرورم  ةبسانم  انمنتغا 

وحن انيضمأ  ناوبماش ،»  » ًامتح ديرت  اريك  تناك  .ةيساسألا 
، اهبسانت يتلا  ةيراجتلا  ةمالعلا  نع  ثحبن  ةعاس  فصن 

روثعلل ةليوط  ةرتف  ربتعت  دق  ةعاس ، نأ  ىلإ  اهرظن  ُّتفلو 
ينبحست مل  ول  اهنأ  يلع  تّدر  اهنكل  ناوبماش ، ىلع  ًامامت 

! تاينورتكلالا توناح  لخاد  نآلا  ىتح  انكل  يعارذ ، نم 
ةريطفو محللا  قرمو  زرألا  نم  انتصح  ىلع  انلصح 
انسفنأ كلامت  نم  اريك  الو  انأ  نكمتن ال  مل  كلذ  عمو  قاقرلا ،
نومدقي اوناك  ثيح  ةعيرس ، تابجو  ةهجاو  مامأ  نحنو 

تلاق .بئاذلا  نبجلاو  ةيلقملا  اطاطبلا  عم  يقيقحلا  رغربمهلا 
: روفلا ىلع  تفاضأو  ةدحاو ، لك  ةريرح  ةئامسمخ  يل :
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.ةصلاخلا ةذللا  نم  ةريرح  ةئامسمخ 
بهارلا نكي  مل  .ريدلا  ىلإ  ةرشابم  انبهذ  ءادغلا ، بقع 

انتدوع بقرتي  هنأ  ودبي  ناك  لب  لمأت ، ةسلج  يف  ةرملا  هذه 
.ربصلا دافنب 

؟ روصلا كلت  ًاذإ  يه  نيأ  انل : لاق 
انلمع فيك  هل  تحرشو  تاهيشيلكلا  هيلع  ُتضرع 

.رجحلا يف  ةلزنملا  ةيوامسلا  ةركلا  راهظإل 
له .وتلل  هب  امتمق  ام  عئار  فاشتكا  عقاولا ، يف  هنإ ،  ـ

؟ ةيلصألا هتلاح  ىلإ  رجحلا  ةداعإ  يف  امتركف 
.حابصلا ىدنب  ةللبم  قاروأب  هانفظن  دقل  معن ، اريك : تلاق 

؟ دسألا كلذ  ىتح  امتلصو  فيك  .ميكح  رارق  بهارلا : لأس 
.ةلحرلا هذه  لوط  ةليوط  ةصق  اهنإ   ـ

؟ اهنم ةمداقلا  ةلحرملا  نوكتس  نيأو   ـ
ثيح كانه  بهارلا : ىلع  اهتدالق  ةضراع  اريك  تلاق 

ةيوامسلا ةركلا  نأ  ركفنو  .ةدالقلا  هذهل  مأوتلا  ةعطقلا 
.اهناكم ديدحت  ىلع  اندعاستس  اوه  لبج  ىلع  ةفشتكملا 
لصوتن دق  تقولا  نم  ليلقب  نكلو  هلهجن ، انلز  ام  كلذ ؟ فيك 
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.حوضولا نم  ديزمب  هنّيبت  ىلإ  ًاريخأ 
يه ام  اريك : ةدالق  بثك  نع  صحفتي  وهو  بهارلا  لأس 

؟ لامجلا ةعرابلا  ةادألا  هذهل  ةيقيقحلا  ةمهملا 
ةركلا لبق  ةأشنملا  ءامسلا  ةطراخ  نم  ءزج  اهنإ   ـ

.ليوط تقوب  دسألا  ةمئاق  تحت  اهاندجو  يتلا  ةيوامسلا 
انرجي وهو  انل  لاق  مث  .ةرشابم  اننيعأ  يف  بهارلا  قّدح 

فاصفصلا ةرجش  ىتح  انداتقا  .يناعبتا  ريدلا : نع  ًاديعب 
له .سولجلا  انم  بلطو  اهلالظ  تحت  انشقانت  انك  ثيح 
يتلا ةصقلا  هذه  هل  يورن  نأ  هتفايض  لباقم  ىضرن 
بيطب هبلطل  انعذأو  هلاضفأ ، اريسأ  اننأب  انرعش  هيوهتست ؟

.رطاخ
يتلا ةادألا  نإف  مهفلا ، ُتنسحأ  نإ  لوقلا : ىلإ  صلخ 

ىءارتت تناك  امك  ءامسلل  ةطراخ  يه  كقنع  لوح  اهنيلمحت 
ودبي نيقفاوتس ، امك  رمأ ، وهو  تلخ ، ةنس  نويلم  ةئامعبرأل 

ةطراخلا هذهل  ىرخأ  ءازجأ  كلانه  نإ  نيلوقت  .ًاليحتسم 
ىلع نينهربت  اهديحوتبو  نهارلا ، تقولا  يف  ةلمتكملا  ريغ 

؟ اهتلاصأ
.طبضلاب كلذكل  هنإ   ـ

ديحولا ءيشلا  وه  كلذ  نأ  نم  نانقيتم  امتنأ  له   ـ
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يفو امكفاشتكا ، تاعبت  يف  امترّصبت  له  هيلع ؟ نهربي  يذلا 
نأ ثبلت  ال  يتلاو  ملاعلا  اذه  يف  ةررقملا  قئاقحلا  عيمج 

؟ ماهتالاو كشلا  عضوم  عضوت 
امأ ةدرجلاب ، مايقلل  تقولا  انل  عستي  مل  هنأب  هل  ُتررقأ 
لصأ لوح  ديزملا  ةفرعمب  ءازجألا  ديحوت  انل  حمس  لاح  يف 

، نوكلا ءوشن  لوح  ىتح  يردي ، نم  امبرو  ةيرشبلا ،
.نمثب ردقي  ذئنيح ال  فاشتكالا  اذه  نوكيسف 

له ةجردلا ؟ هذه  ىلإ  ناقثاو  امتنأ  له  بهارلا : انلأس 
ةلوفطلا تايركذ  لك  وحم  ىلإ  ةعيبطلا  تدمع  اذامل  امتلءاست 
تاظحللا نع  ءيش  لك  لهجن  اذامل  انتركاذ ؟ نم  ىلوألا 

؟ ضرألا ىلع  ىلوألا 
يذلا لاؤسلا  نع  ةباجإلا  نع  نيزجاع  اريكو  انأ  انك 

.بهارلا انيلع  هحرط 
نأ دب  ال  يتلا  تابوعصلا  نع  ةركف  يأ  امكيدل  له   ـ

يذلا لكشلاب  ةايحلا  دّلوتو  دسجب  دحتتل  سفن  اههجاوت 
قلخ ةلأسمب  كعلو  ىدم  روصتأ  كلفلا ، ملاع  تنأ ، هدهعن ؟

راجفنالا ريبكلا ، راجفنالا  كلذب  ىلوألا ، تاظحللاب  نوكلا ،
تاظحل نأ  دقتعتوأ  .ةداملا  ةدالو  ىلإ  ىدأ  يذلا  يرهاظلا 

نوكي نلأ  ًاريبك ؟ ًافالتخا  كلذ  نع  فلتخت  ىلوألا  ةايحلا 
تناك ول  اذامو  رغصلا ؟ يهانتملا  نوكلا  سايق ؟ ةبسن  ةلأسم 
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يضمي اذامل  ام ؟ ناكم  يف  نيتلثامتم  ناتدالولا  ناتاه 
؟ هنم بيرق  وه  امع  ثحبلل  ديعبلا  ىلإ  ًامئاد  ناسنإلا 

نأو ىلوألا  انتاظحل  ىركذ  لبزت  نأ  تأترا  ةعيبطلا  لعل  »
نمو .ةايحلا  كالتمال  ةلمتحملا  مالآلا  رّكذت  نم  انعنمب  انيمحت 

؟ ىلوألا تاظحللا  كلت  رس  ةنايخ  نم  نكمتن  يكل ال  يردي ،
ًاقح انكردأ  ول  ةيرشبلاب  لحيس  يذلا  ام  لءاستأ  املاطو 

؟ ًاهلإ ذئنيح  هسفن  ناسنإلا  نظيس  له  روطتلا ؟ اذه  ةريسم 
فرع ول  اميف  ءيش  لك  ريمدت  نيبو  هنيب  لوحيس  يذلا  ام 

هب صخنس  مارتحا  يأو  هل ؟ ولحي  امك  ةايحلا  قلخي  نأ 
.»؟ اهقلخ رس  انفشك  ول  ةايحلا 

، رفسلا اذه  نع  فكلاب  امكل  لوقأ  نأ  ينأش  نم  سيل  »
.ًايضرع ءاقل  نكي  مل  انءاقل  لعل  .امكاعسم  ىلع  مكحلاب  الو 

ال صئاصخب  زاتمي  ريثكلاب  امكيلإ  يحوي  يذلا  نوكلا  اذه 
ةركف يأ  كالتما  نع  نوكن  ام  دعبأ  نحنو  اهيف ، كشلا  نكمي 

ىلع ارصبتت  نأ  طقف  امكنم  بلطأ  .ةفدصلا  ًاقح  وه  امع 
اذه ناك  اذإ  .ًالعف  هيلع  نومدقت  ام  يف  امكتريسم ، ىدم 
كلذ ناك  امبرف  ايقالتت ، نأ  عقاولا  يف  امكل  حاتأ  دق  رفسلا 

«. كلذب ءافتكالا  ةمكحلا  نم  ناك  امبرو  لوألا ، هدصقم 
ىلإ هجوتو  انيلع  ملس  ضهن ، .روصلا  انيلإ  بهارلا  داعأ 

.ةيناث ريدلا 
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ىهقم انفشتكا  دق  انك  .واب  غنل  ىلإ  يلاتلا  مويلا  يف  اندع 
لاصتالا انعطتسا  ثيح  يكيتاموتوالا ، مكحتلاو  هيجوتلل 

اهتدرو اريك  .انم  لكب  صاخلا  انديرب  ةءارقو  تنرتنالاب 
دقو نييكلفلا ، نييئايزيفلا  ّيقيدص  نم  انأو  اهتخا ، نم  رابخأ 

تلصتا .نكمم  تقو  عرسأ  يف  لاصتإلا  ينم  امهالك  ابلط 
.ناورأب ًالوأ 

تأدب كنكل  هيف ، تنأ  يذلا  عضولا  فرعأ  ال  يل : لاق 
تاعاسلا هذه  لك  يضقأ  اذامل  فرعأ  ال  امك  .يلاب  لغشت 

ينأ ريغ  ًائيش ، يل  لوقت  كنأ ال  نيح  يف  اهلالخ ، كل  لغتشا 
هذه ىلع  رومألا  تناك  املو  .كقيدص  يننأل  كلذ  نأ  روصتأ 

، حورشب يندّوزتل  ةتباث  مدقب  انه  كرظتنأ  انأف  لاحلا ،
قرألا ةليل  ءاقل  ةبيط  ماعط  ةبجو  ىلإ  كلذك  ينوعدتو 

.يلع اهتضرف  يتلا  يلاوتلا  ىلع  ةيناثلا 
؟ ناورأ َتشفتكا ، اذام   ـ

دقل .ددحم  روحم  قفو  ةطوبضم  ةيوامسلا  كترك  نإ   ـ
طخو ةيئاوتسالا  تايثادحألا  تكبش  ثيلثت ، مسرب  ُتمق 

ميقتسملا علاطلا  دّدحأ  يكل  كتقلحم  لاوز  طخو  ءاوتسالا 
وه مجن  يأ  ةفرعم  لواحأ  انأو  ةدع  لايل  تيضمأ  .ليملاو 
كنأ ُتملعو  .يقيدص  اي  ًائيش ، دجأ  مل  ينكل  هعقوم ، دَّدحملا 

، ةلأسملا ىلع  فكعي  نأ  ًاضيأ  نترام  كقيدص  نم  تبلط 
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انأف ينينعي  ام  يف  امأ  ام ، ًائيش  فشتكا  نإ  هعم  ْرظنأ 
.ةباجإلا نم  قياضتم 

نترام ب ـ تلصتا  ناورأ ، عم  فتاهلا  ُتقلع  نأ  دعب 
نم ضوهنلا  يف  هجاعزإل  ُترذتعاف  هوتل ، ظقيتسا  يذلا 

.شارفلا
اي يلإ ، اهَتلسرأ  يتلا  كلت  ةنيعل  ةيجحأل  اهنإ   ـ
انأف ةقيرطلا ، هذهب  يب  زوفتس  كنأ  دقتعت  تنك  نإ  .يقيدص 

.كتطخ ُتطبحأ 
ىوقأ ةريتوب  قفخي  يبلق  نأب  ترعش  دقو  ملكتي ، هُتكرت 

.ةظحل لك  يف 
تايثادحألا عبطلاب  كلمأ  ال  هنأ  امب  ًالئاق : نترام  فدرأ 

جذومن هنإ  .كتين  يه  ام  تلءاست  اياوزلا ، سايقل  ةيعيوسلا 
يهو يتايح ، يف  هتيأر  ام  لك  نم  ًالامك  رثكأ  ةقلحمل ، عئار 

يف لخدنل  ًانسح ، .قدصت  ةروصب ال  كلذك  ةقيقدو  ةحيحص 
نأ ىلإ  ةبّوصم ، مجن  يأ  ىلإ  يسفن  ُتلأس  .عوضوملا  بلص 

ةطقن ىلإ  ةقلحملا  هذه  ريشت  ال  .رمألاب  دوصقملا  ام  مهفأ 
ةطقن ىلإ  ءامسلا  نم  ريشت  اهنإ  سكعلاب ، لب  ءامسلا ، يف 

، ةيلاحلا ةيعيوسلا  تايثادحالا  تلخد  طقف  انه  .ضرألا  ىلع 
يف ناكم ، يأ  طسو  ةدوجوم  ةطقنلا  هذه  يتاباسحل  ًاقفوو 

.اينامرب بونج  نامادنا ، رحب  بلق 
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ًالدعم كتاباسح ، ةداعإل  تايناكمإلا  كيدل  رفاوتت  له   ـ
فالآ ةثالث  رمعلا  نم  اهل  نوكي  ثيحب  ةيعيوسلا  تايثادحالا 

؟ ةنس ةئامسمخو 
؟ صاخ هجوب  خيراتلا  اذه  اذامل  نترام : لأس   ـ

هذه هيف  تدجُو  يذلا  يرجحلا  رصعلا  هنأل   ـ
.تايثادحالا

ملاعملا نم  ريثكلا  باسح  دواعأ  نأ  دب  ال   ـ
كدعأ ينكل ال  بوساح ، ريرحت  ىلإ  ىعسأسو  تارتمارابلا ،) )

.دغ ىتح  ينلهمأ  ءيشب ،
ىلع تلصتاو  اهلذب  يتلا  دوهجلا  لك  يقيدصل  ُتركش 

نيرمتلل هعضخأو  وجلا  يف  هعضأ  يك  ناورأ  ب ـ روفلا 
ناكو ًاليلق ، ناورأ  رمذت  .نترام  ىلع  هتضرف  يذلا  هسفن 

نأب رخآلا  وه  يندعوو  ًامود ، رمذتلا  ضعب  هعبط  نم 
.ًادغ هرابخأب  ينيفاوي 

.ًادج ريصق  تقو  يف  ققحت  يذلا  مدقتلاب  اريك  ُتغلبأ 
نايشتنم انالكو  نيسمحتم ، انك  مك  نيديعس ، انك  مك  ركذأو 

تاريذحتلا ىلإ  انعمتسا  نكن  مل  .انرظتني  يذلا  دعولا  نم 
تناكو هتيمهأ ، هدحو  ملعلل  .بهارلا  انيلع  اهقدغأ  يتلا 

.ءيش لك  نم  ىوقأ  فاشتكالل  انتيهش  ةيذغت  ىلإ  ةجاحلا 
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ىلإ ةدوعلا  يف  ةبغرلا  يدل  تسيل  اريك : يل  تلاق 
، ضيغب انفيضم  نأ  ينعي  اذه ال  .ريدلا  يف  انروطفو  انريرس 

ةياهنلا يف  ودغت  ةيقالخألا  هتالوثما  نأ  الإ  سكعلاب ، لب 
تنأو انأ  موقن  اذامل ال  دغلا ، راظتنا  انيلع  ّنأ  امبو  ةيساق ،
بهذنل انه ، نم  ةبرقم  ىلع  رفصألا  رهنلا  نيحئاس ؟ رودب 
كريعأ امدنع  ىتح  كروص ، طقتلت  نأ  كنكمي  هتدهاشمل ،

، مامحتسالل ًائداه  ًاريغص  ًانكر  انل  َتدجو  اذإ  كنأل  يهابتنا ،
.هروصتت امم  رثكأ  هابتنالا  نم  ديزملا  كريعا  نأ  يونأ 

اريك تناك  .رهنلا  يف  نييراع  انممحتسا  رصعلا ، اذه 
ةبضه ُتيسن  دقل  .ًامامت  اهتداعس  لثم  يف  انأو  ةديعس 

ىلع رطملا  ليسي  امدنع  يّيح  ةبوذعو  ندنل  اماكاطأ ،
انيليإ ةلاخلا  يمأ ، ارديه ، تيسنو  ليه ، زور  ميرب  حوطس 
تدقف يننأ  تيسن  .نيتعرسلا  تاذ  هريمحو  سونابيلاكو 
ماعلا لالخ  ةيميداكألا  يف  سيردتلل  لامتحا  لك  حجرألا  ىلع 

، يعارذ نيب  اريك  تناك  .نايس  يدنع  اذه  لك  نكل  مداقلا ،
ال ةيفاصلا ، رفصألا  رهنلا  هايم  يف  بحلا  سرامن  نحنو 

.رخآ ءيش  انمهي 
يف قدنف  يف  ةفرغ  داجيإ  انرّرق  امنإ  ريدلا ، ىلإ  دعن  مل 
انأ ملحأ  اميف  حيرم  مامحتساب  ملحت  اريك  تناك  .واب  غنل 

.ذيذل ءاشعب 
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اهنع ةباتكلا  تلاز  ام  واب ؛ غنل  يف  نيقشاع  ةيسمأ 
ةنيدملا هذه  عراوش  يف  ريسن  انك  .ماستبالا  ىلإ  ينعفدت 

ةفض دنع  انك ، .روصلا  ةبعلب  ةفوغشم  اريكو  ةدعبتسملا 
ترتشاف ريوصتلا ، زاهج  مليف  نم  ًابيرقت  انيهتنا  دق  رهنلا ،
.ةنيدملا عراوش  يف  ةرملا  هذه  روصتنل  رخآ  ًامليف  اريك 

لك دسفيس  كلذ  نأل  انه ، اهريهظت  مدع  لضفت  اهنإ  يل  تلاق 
ىلإ انتدوع  ىدل  ةديدج  ةرم  تاظحللا  هذه  عاجرتسا  يف  ةذل 

.ندنل
ولتأس تنك  ام  ذإ  معطم ، ةفرش  ىلع  نحنو  اريك ، ينتلأس 

ام اذإ  يرودب  اهتلأسو  .اهيف  هبحأ  ام  ةمئاق  ًاريخأ  اهيلع 
ةعاق يف  وأ ال  معن  شغت  تناك  له  يل  لوقت  نأ  ةدعتسم  يه 
اهتبجأ ْتضفرف ، .ىلوألا  ةرملل  انيقالت  ثيح  ناحتمالا ،

يط لاحلا ، هذه  يف  لظتس ، ةريهشلا  ةمئاقلا  نأ  كاذنيح 
.ًاضيأ نامتكلا 

ةنوشخ انتسنأ  هذه  قدنفلا  ةفرغ  يف  ريرسلا  ةيهافر  نإ 
.ةليللا هذه  ًاليوط  انمن  ام  اننكل  ريدلا ، يف  رُصُحلا 

تناك .يليشتلا  نع  انلصفت  تناك  ةعاس  ةرشع  اتنثإ 
يف ءاسم  ةرشاعلا  يأ  واب ، غنل  يف  ًاحابص  ةرشاعلا  ةعاسلا 

.ناورأ تلصتاف ب ـ اماكاطأ ،
هل بّبسأ  ينأ  تكردأو  داصرم ، يف  لطع  ةمث  ناك 
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يلاصتا ىقلت  كلذ  نم  مغرلاب  .ةنايص  ةيلمع  ءانثأ  ًاجاعزإ 
كشو ىلع  ةيندعم ، ةماعد  ىلع  ددمم  هنأ  يل  حرشو 
ةشيع شيعأ  انأ  تنك  نيح  يف  همواقت ، ةقزح  عم  كراعتلا 

نم لباوب  لاهنيو  ةخرص  قلطي  هتعمس  .نيصلا  يف  ةئناه 
.جايهلا هيلع  ذوحتساو  هعبصأ  وتلل  حرج  دقف  مئاتشلا ،

ينباتني اذامل  يردأ  الو  كتاباسح ، ُتزجنأ  يل : لاق 
! ةريخألا ةرملا  يه  هذه  كرّذحا  ينإ  دحلا ، اذه  ىلإ  رجضلا 

لضفب نكلو  نامادنأ ، رحب  يف  كتايثادحا  تلاز  ام 
.ةسبايلا قوف  ةرملا  هذه  نوكتس  اهتيرجأ ، يتلا  تاحيحصتلا 

؟ هب نّودت  ام  كيدل  له 
ةشيرلا نأ  ًابرطضم ، تدكأتو ، ةقروو  ربح  ملق  ُتلوانت 

.لامعتسالل ةحلاص 
و 521594 ًالامش ، ضرعلا  طخ  نم   502613  ـ

بونج نوكيس  مداقلا  انفقوت  نأ  اهل  فشكأ  نأ  لبق  ًاقرش ،
.ميحجلا رئب  ىعدت  ةريزج  قوف  اينامرب ،

ةحالم تاعاس  رشع  ةفاسم  ىلع  مادنوكرن  ةريزج  عقت 
ةطراخ ىلع  انسرد  دقو  .اينامربل  يبونجلا  فرطلا  نم 

ىلإ يدؤت  قرطلا ال  لك  نكل  اهيلإ ، هجوتلل  لئاسولا  فلتخم 
ملكتي يذلا  فظوملا  ريشتسن  تايرفس  ةلاكو  انلخد  .نوغنار 

.ةيبسن ةقالطب  ةيزيلكنإلا 
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ىلإ لوصولا  رفسلا ، نم  تاعاس  لالخ  انناكمإب ، ناك 
راظتناو يوناه  ىلإ  ةرئاطلاب  هجوتلاب  كلذو  نآ ، يسك 
نوغنار طبرت  يتلا  يلاتلا ، مويلا  ةادغ  ةمظتنملا  ةلحرلا 

ىتح اينامرب  بونج  غلبن  نأ  امو  عوبسالا ، يف  نيترم 
قرغتسيس لاوحألا ، نسحأ  يفو  .ةرخاب  داجيإ  انيلع  بجوتي 

.مايأ ةعبرأ  وأ  ةثالث  ةريزجلا  ىلإ  انلوصو 
اندع ول  اذام  .عرسأو  طسبأ  ةليسو  كلانه  نأ  دب  ال   ـ

؟ نيكب ىتح  انجاردأ 
، انثيدح نم  ةملك  يأ  هتوفت  تايرفسلا  ليكو  نكي  مل 

.ةيبنجأ تالمع  كلمن  انك  نإ  انلأسو  هبتكم  قوف  ىنحناف 
تارالودلاو ًامود  رفاسأ  نأ  ديعب  نمز  ذنم  تملعت  دق  تنكو 

قاروألا اهيف  ّلحت  يتلا  ملاعلا  نادلب  يه  ةريثك  .يبيج  يف 
نم ريثكلا  نيلكنارف ، نيماينب  ةروص  اهيلع  ءارضخلا 
دئاق وهو  هئاقدصأ ، دحأ  نع  فظوملا  انثدح  .تالكشملا 

دق ناكو  ينيصلا ، يوجلا  حالسلا  يف  ةدراطم  ةرئاطل  ميدق 
.ةميدق فونوسيل  ةرئاط  همودخم  نم  ىرتشا 

ًاعاضوأ نوناعي  نيذلا  حايسلا  ىلع  هتامدخ  ضرعي  ناك 
هترئاط نتم  ىلع  اهحرتقي  ةلحر  لوأب  مايقلا  ناكو  .ةجرح 

.عاونألا ةفلتخم  علس  بيرهتل  ءاطغ  عقاولا  يف  اهذختي 
يتلا ةيرسلا  تاكرشلا  نم  ديدعلا  ةيبونجلا  ايسآ  يف  ناك 
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ناك نيذلا  شيجلا ، نم  نيدعاقتملا  نيرايطلا  ىمادق  مدختست 
تناك اذل  .ءيشلا  ضعب  ًاليزه  مهل  ودبي  يدعاقتلا  مهبتار 

ىلع لقتنت  ةيبنجألا  تالمعلاو  ةحلسألاو  لوحكلاو  تاردخملا 
نيصلاو ادناليات  نيب  ةيكرمجلا ، تاطلسلا  نم  عمسمو  ىأرم 

هذه نمؤت  يتلا  تارئاطلا  تناكو  .اينامربو  ايزيلامو 
ةيراسلا ةباقرلا  ريياعم  نم  رايعم  يأل  عضخت  ال  تالحرلا 

؟ اهل ثرتكي  ناك  نم  نكلو  لوعفملا ،
، رمألا انل  ربدي  نأ  هعسو  يف  هنأ  تايرفسلا  ليكو  انل  دكأ 

كلذك انيلع  نيعتيس  ثيح  نوغنار  يف  طوبهلا  نم  لضفألاو 
ناك ًابايإو ، ًاباهذ  ةنيفسلا  يف  تاعاس  رشعل  رحبلا  بوكر 

ةمصاع ريلب  تروب  يف  انب  طحي  نأ  رايطلا  هقيدص  ناكمإب 
نكت مل  ريلب  تروب  نمو  .رابوكينو  نامادنأ  يتريزج 
ًاليم نيعبس  نم  رثكأ  دعبت  اهيلإ  هجوتلا  ديرن  يتلا  ةريزجلا 
قئاقد عضب  انل  حاتأف  ةلاكولا ، ىلإ  نوبز  لخد  .ًايرحب 

.ريكفتلل
نأ نيديرت  لهف  لبجلا ، يف  زجتحُن  اندك  اريك : ُتلأس 

؟ ةئرتهم ةميدق  ةرئاط  يف  انظح  برجن 
نم نسحلا  بناجلا  ىرنو  نيلئافتم  نوكن  نأ  اننكمي   ـ
قجس يتعطقك  نيقلعم  انك  نيح  اناقنع  ّقدت  مل  اذإف  .ثادحألا 
يذلا امف  غارفلا ، قوف  رتم  ةئامسمخو  نيفلأ  عافترا  ىلع 
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؟ ةحردلا هذه  ىلإ  ةعلخم  ةرئاط  نتم  ىلع  هب  رطاخن 
نم برض  نع  عقاولا  يف  منت  اريك  رظن  ةهجو  تناك 
هذهب رفسلا  .ىنعملا  نم  ًامامت  ةيراع  نكت  ملو  لؤافتلا ،

يأ انل  رفاوتت  مل  ذإ  رطخلا ـ  نم  ولخيل  ناك  ام  ةقيرطلا 
نع ىتح  الو  انبكاوتس ، يتلا  ةلومحلا  ةعيبط  نع  ةركف 

ءارفخ اهليبس  ضرتعا  ول  اميف  اهل  ضرعتنس  يتلا  رطاخملا 
ءيش لك  نأ  ضارتفاب  اننأ ، ىلع  دونهلا ـ  لحاوسلا 
ةريزج يف  دغلا  ءاسم  ذنم  طحنس  ماري ، ام  ىلع  يرجيس 

.مادنوكران
.انلجر عم  ديدج  نم  اندحو  انيقبف  ةلاكولا ، نوبزلا  رداغ 

الب رظني  كفني  ال  ناكو  نوبعرك ؛ رالود  يتئام  هتمّلس 
ضرغلاب يفت  اهنأ  ًاذإ  تجتنتسا  يدي ، ةعاس  ىلإ  عاطقنا 

يف اهعضوف  يمصعم ، نم  اهتعزنف  هل ؛ عفدت  ةلومع  ةباثمب 
يطعأ نأ  ُتدعوو  .ًاحرف  ريطي  داكو  همصعم  يف  لاحلا 

ىلإ انلصوأ  وه  نإ  يبيج  هيوحي  ام  لك  رايطلا  هقيدص 
فصنلاو باهذلا ، دنع  غلبملا  فصن  عفد  متي  .نامألا  ئطاش 

.بايإلا دنع  رخآلا 
انجرخأو هتلاكو  باب  قلغأف  تمربأ ، دق  ةقفصلا  تناك 
ةنوكرم ةيران  ةجارد  كلانه  تناك  .توناحلا  ةرخؤم  نم  هعم 

قبي مل  امنيب  طسولا ، يف  اريك  سلجأو  اهقّلستف  ةحابلا ، يف 
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.ّيدي دنسأل  ةعتمألا  ةلماحو  دعقملا  فرط  نم  ليلقلا  الإ  يل 
ةنيدملا انرداغو  ةريغصلا  ةحابلا  يف  ةيرانلا  ةجاردلا  تعقرف 

ىلع ةعرس  ىصقأب  نيقلطنم  ةعاس  عبر  دعب  انسفنأ  يفلنل 
ةصصخملا ةريغصلا  ضرألا  ةعطق  نكت  مل  .ةيفير  قيرط 

طسو ًاططخم  ًايبارت  ًاجردم  الإ  اهنم ، علقنس  يتلا  ناريطلل ،
عجطضت ثيح  ةئدصلا ، ةقيتعلا  هتريظح  نع  ًالضف  لقح 

.انترئاط امهاربك  ناتميدق  ناترئاط 
بسانملا نم  ىرأ  تنك  يلعلو  .ناصرق  سأر  رايطلل  ناك 

يست غناي ـ  قروز   » مليف يف  ام  رود  ليثمتب  ماق  ول 
، بونجلا راحب  ناصرق  ىلع  ًاقح  لدت  هتئيه  تناك  حلسملا .»

ليكو ثداحت  .هدخ  قوف  ةريبك  ةبدنو  نّضغتملا ، ههجوب 
لجرلا هيلإ  تصنأ  .هعم  صاخ ، طمن  وذ  وهو  انتايرفس ،

دّدسأ فيك  هدي  ًادام  يهاجتاب  مدقتو  ةملكب ، سبني  نأ  نود 
قيدانص ةرشع  يلاوح  ًانئمطم ، ينارأ ، مث  .يلع  بجوتي  ام 

، علقن نأ  ديرأ  تنك  نإ  يننأ ، ينمهفاو  ةريظحلا ، ةرخؤم  يف 
هلوانأ تنك  املكو  .ةدعاسملا  دي  هيلإ  دمأ  نأ  يتحلصم  نمف 

مدع لواحأ  ةرئاطلا ، ندب  ءارو  يفتخت  ةلومحلا  ىرأو  ًادرط 
.انعم رفاستس  يتلا  علسلا  عون  يف  ريكفتلا 

يف انأو  دعاسملا  رايطلا  ناكم  يف  ةسلاج  اريك  تناك 
ىلع ًافيطل  ناصرقلا  انرايط  ناك  .ةدايقلا  قيرف  وضع  دعقم 
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ةيزيلكنإ ةغلب  اهل ، ًالئاق  اريك  وحن  تفتلا  دقو  مومعلا ،
ام ىلإ  اهخيرات  دوعي  اهيف  قلحن  يتلا  ةرئاطلا  نإ  ةيئادب ،
نع هلاؤس  ىلع  ؤرجن  مل  اريك  الو  انأ  نكلو ال  برحلا ، دعب 

.ملكتي برح  يأ 
مارتحا مدعب  هل  ُترذتعاف  انيمازح ، دشن  نأ  انم  بلط 
يدعقم زهجي  نأ  يغبني  يذلا  مازحلا  نأل  نامألا ، تاميلعت 
ضعب ىرحألاب  وأ  ةدايقلا ، ةحول  تئيضأ  .ىفتخا  دق  ناك 

عفد .كارح  الب  رخآلا  اهضعب  ىلع  ربإلا  تيقب  امنيب  مقارملا ،
هنأ ودبي  ناك  رارزألا ـ  نم  ةعومجم  ّدرو  نيضبقم  رايطلا 

ةمالعلا تناك  ينتيوو ـ  تارب  ناكرحملاو  هلمع ـ  نقتي 
تقثبنا .ًافيثك  ًاناخد  اثفن  نييقاولا ـ  نيءاطغلا  ىلع  ةبوتكم 

، هروحم ىلع  ليذلا  رادو  رودت ، حوارملا  تأدبو  ررش  ةمزح 
قوف انك  ول  امك  تقلز  امدعب  جردملا  ىلع  ةرئاطلا  تفطصاف 

، ناذآلل ًامصم  رايطلا  ةرجح  لخاد  جيجضلا  تابو  .ديلجلا 
ليكو ىلإ  ىوكلا  ىدحإ  ربع  ُترظن  .شعتري  ءيش  لكو 
ًاصخش طق  تقمأ  مل  ةعساو ، تاراشإب  انل  حّولي  انتايرفس 
دادزت ةرئاطلا  تذخأ  .صاخشألا  نم  طمنلا  اذه  يتقم  لثم 
ةياهن تناك  .خوخلا  راجشأب  هبشأ  زتهن  نحن  اميف  اهتعرس ،

ليذ نأ  رعشأ  يب  اذإو  ًادج ، قلقم  لكشب  انم  برتقت  جردملا 
ىلع ُتنك  .ءاوجألا  يف  ًاريخأ  عفترن  اننأو  عفتري ، ةرئاطلا 

راجشألا تاباؤذ  تارتميتنس  ةعضبب  انزواجت  اننأ  نم  نيقي 
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دادزن ىرخأو ، ةقيقد  نيب  انك ، اننكل  انءارو ، اهانفلخ  يتلا 
.ًاولع

جلن ال  يك  ًادج ، ًايلاع  ريطن  نل  اننأ  رايطلا  انل  حرش 
.مستبي وهو  اذه  لاق  .تارادارلا  ةيطغت  قاطن  نمض 

.كلذ نم  رثكأ  قلقن  نأ  يغبني  هنأ ال  ُتصلختساف 
عفتراف لهس ، قوف  ىلوألا ، ناريطلا  ةعاس  ءانثأ  انقّلح ،

سيراضتلا ضعب  انمامأ  مسترت  تناك  نيح  يف  ًاليلق  رايطلا 
ةقطنم قرش  لامش  ىلإ  نيتعاس  دعب  انكو  ةفيفخلا ؛

دق .بونجلا  بوص  رثكأ  فطعناو  ههاجتا  ريغف  ناّنوي ،» »
نم جورخلل  عجنألا  ةليسولا  نكلو  لوطأ ، قيرطلا  نوكت 

ةباقرلا ثيح  سوال ، دودح  ةاذاحمب  ناريطلا  يه  نيصلا 
، تناك ةلحرلا  نإ  لوقلا  ينعسي  ال  .ةمودعم  هبش  ةيوجلا 

ةنراقم ًائيش  نكت  مل  اهنأ  ديب  ًاقح ، ةحيرم  نيحلا ، كلذ  ىتح 
قلحن انك  امنيب  ةبرطضم  ةقطنم  يف  انلغوت  نيح  ثدح  امب 
ّضقنا رهنلا ، نم  رايطلا  بارتقا  دنع  غنوكيم .» « ـ لا قوف 

اريك تدجو  .ءاملا  هجو  ىلع  قلحي  اميك  هترئاط  ةمدقمب 
نأل ًائيش ، ملعأ  نكأ  مل  كلذك ، دهشملا  ناك  امبر  .ًاعئار  كلذ 

اذامل ًالعف  لءاستأ  .عافترالا  سايقم  ىلع  ناتتبثم  ّينيع 
انرايط ناك  املك  ًالاح ، طبهتو  ةدشب  زتهت  ةربإلا  تناك 
ةرشع سمخ  لالخ  سوال  قوف  انقّلح  .اهيلع  قفرب  برضي 
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نارخآ نامقرم  .ةينامربلا  يضارألا  يف  لغوتلا  لبق  ةقيقد 
، هارأ تنك  ام  بسحب  .ًاضيأ  دوقولا  سايقمو  يهابتنا ، اتفل 

انرايط تلأسف  اهعبر ، ىلع  الإ  يوتحت  تانازخلا  نكت  مل 
نيعبصإ زازتعاب  عفر  .انلوصو  رّدقي  تقولا  نم  مك  لالخ 

دوقولا نابسحلا  يف  انذخأ  اذإ  .فصنلا  ىلإ  ةثلاثلا  ىنثو 
ناتعاس ةقيقحلا  يف  انل  ىقبي  ناك  انقالطنا ، ذنم  كلهتسملا 
لطعتتس انترئاط  تناك  كلذل  ناريطلا ، نم  ةعاسلا  فصنو 

.دوصقملا ناكملا  غولب  لبق  دوقولا  دافن  ءارج  ًايقطنم 
ام .اهيفتك  زهب  تفتكاو  ةيباسحلا  يتاجاتنتسا  اريك  ترطاش 
دحاو  ناكم  نم  كانه  سيلو  ًالابج ، الإ  يلوح  ىرأ  تنك 
نأ تيسن  تنك  .دوقولاب  لمتحم  دّوزتل  هيف  طوبهلا  عيطتسن 

امنيب .ًادراطم  ًارايط  ناك  هقيدص  نأ  حضوأ  تايرفسلا  ليكو 
ءارجإ لبق  ةرئاطلا  تحنج  نييلبج ، نيرمم  نيب  زاتجن  انك 

ةراثإل ًاببس  ناك  حانجلا ، ىلع  عفرلا  ةوقل  ئجافم  ضفخ 
فجتري ةرئاطلا  ندبو  ناقعزي  ناكرحملا  ناك  .اننايثغ 

زربي انيأرو  يعيبط ، هبش  ًاعضو  ةرئاطلا  تذختا  مث  ًامامت ،
.زرأ لقح  دادتما  ىلع  قيرطلا  هبشي  ام  رايطلا  دعقم  مامأ 
ةرهز اهنأك  ضرألا  ةرئاطلا  تسمال  اهينيع ، اريك  تضمغأ 

، لاعشالا حاتفم  رايطلا  أفطأ  .اهناكم  يف  ةدماج  ترقتساو 
ةرخؤم ىلإ  ينرج  .هعبتأ  نأ  ينم  بلطو  همازح  لح 
نيمخض نيليمرب  زجتحت  تناك  يتلا  ةمزحألا  كف  ةرئاطلا ،
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ىتح امهتجرحد  ىلع  هدعاسا  نأ  نآلا  يلع  نأ  ينمهفأو 
نتم ىلع  ةمدخلاو  ءيش ، ىلع  ضارتعا  ال  .نيحانجلا 

نميألا حانجلا  وحن  يليمرب  ُتعفد  ًاعادبا ! حفطت  ةرئاطلا 
.قيرطلا ةياهن  يف  عفترت  رابغلا  نم  ةباحس  حملأ  يب  اذإو 
انتاذاحمب اتلصو  امدنع  .انهاجتاب  نايرجت  بيج  اترايس  تناك 

انرايط عم  مالكلا  ضعب  اولدابت  .لاجر  ةعبرأ  اهنم  لَّجرت 
، ةلمعلا عون  ديدحتل  تقولا  يل  عستي  مل  ةيدقن  قاروأ  ةمزرو 

ًاتقو انم  تقرغتسا  يتلا  قيدانصلا  قئاقد  عضب  يف  اوغرفأو 
نود نم  اوتأ  ثيح  نم  اوداعو  .اهنحشل  كلذ  نم  لوطأ 

انتانازخ ءلم  ىلع  انتدعاسم  نود  نمو  انيلع ، مالسلا  ءاقلإ 
.دوقولاب

ةيئابرهك ةخضم  ةطساوب  تمت  تانازخلا  ءلم  ةيلمع  نإ 
اريك تمنتغا  ةعاس  فصن  لعفلاب  تقرغتساو  ةريغص 

يف ناغرافلا  ناليمربلا  لّمُح  مث  .اهيقاس  طيشنتل  ةصرفلا 
ذخأو انعوجر ، ىدل  امهيلإ  جاتحنس  اننإ  ذإ  ةرئاطلا ، ةرخؤم 

، اهسفن ناخدلا  ةباحس  .ةرئاطلا  نتم  ىلع  هناكم  انم  لك 
تعفتراو ديدج ، نم  رودت  حوارملا  تأدب  هسفن ، ررشلا  فْذق 

، نييلبجلا نيرمملا  نيب  داكلاب  ةزاتجم  ءاضفلا ، يف  ةرئاطلا 
.ليلقب كلذ  لبق  انضضقنا  انك  ثيح 

عافترا ىلع  قئاع ، نود  متف  اينامرب  قوف  قيلحتلا  امأ 
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اننأ رايطلا  انيلع  راشأو  .انرمأ  فاشتكال  ًابنجت  ًاضيأ  ضفخا 
قرزالا دادتمالا  ًالاح  انفشتكاو  ليلق ، امع  ئطاشلا  غلبنس 

ريطن انك  .بونجلا  وحن  رثكأ  ةرئاطلا  تهجتا  .نامادنأ  رحبل 
دشأ دونهلا  لحاوسلا  ءارفخ  ناكو  جاومالا ، حطس  ىلع 

.قفألا يف  ةطقن  اريك  ينترأ  .نيينامربلا  مهناريج  نم  ةظقي 
مازحب قلعملا  لومحملا  .سأ  .يب  .يج  لا ـ ىلإ  رايطلا  رظن 
جذامنلا كلت  نم  قدأو  بلصأ  جذومن  هنإ  ةدايقلا ، ةحول  ىلع 

.اهب تارايسلا  ديوزتل  اهؤارش  نكمي  يتلا 
.ةسبايلا هترجح : لخاد  رايطلا  حاص 

يقرشلا لحاسلا  لوح  انردتساو  انهاجتا  ديدج  نم  انريغ 
حطس نم  بيرق  ناريط  لوأب  انمق  نأ  دعبو  ةريزجلل ،

.لقح طسو  ةيعاوطب  ةرئاطلا  تطح  ضرألا ،
.فيرلا ربع  قئاقد  رشع  ةريسم  ىلع  ريلب  تروب  تناك 

ًاريغص ًالزن  فرعي  ناكو  انقفارو ، هجئاوح  رايطلا  داعتسا 
امأ ةيرحب ، ةلحرب  مايقلل  راهنلا  ةيقب  انمنتغا  .ًافرغ  رجؤي 
ديري ناك  رايطلا  نأل  دغلا ، حابص  تدّدُحف  ةدوعلا  ةلحر 

ذإ ةريهظلا  دنع  ةينيصلا  دودحلا  ربعن  نأ  يمازلإ  لكشب 
تاشاش نوبقاري  ال  مهءادغ ، رادارلا  وفظوم  لوانتي  امنيح 

.مهتارادار
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ريلب تروب 

عئاب ةفرش  ىلع  نيسلاج  رفسلا ، ءاثعو  نم  حيرتسن  انك 
.انرايط انوعد  ثيح  تاجلثم ،

ريلب تروب  تحبصأ  رشع ، عساتلا  نرقلا  علطم  يف 
، ايناطيرب كلم  ةلالج  بحاصل  ةدئاعلا  نفسلا  وسرل  ًازكرم 

نيب ىلوألا  برحلا  يف  ةهبجلا  ىلإ  هدونج  بكاوت  تناك  يتلا 
نم ةبرتقملا  نفسلا  ةراحب  ضرعت  دقل  .اينامربو  ارتلكنإ 
ىلع ةروثلا  اونلعأ  نيذلا  ةريزجلا  ءانبأ  موجهل  ئطاشلا 

ةموكح دوزت  دنهلا  يف  درمتلا  لامعأ  تذخا  نيحو  .ةازغلا 
هنوجس عيطتست  امم  ًاددع  رثكأ  ءانجسب  ةلالجلا  بحاص 
دجاوتن انك  يذلا  أفرملا  قوف  ةيحالصإ  تينبف  مهءاوتحا ،

انأ ّينطاوم  دّبك  صيغنتلا  لامعأو  بعاتملا  نم  مك  .هيف 
كئلوأب اولزنأ  ةلماعملا  ءوس  نم  مكو  ةريزجلا ، هذه  ناكس 
ماكحأو ةيشحو  تالماعمو  تاباذع  مهنولقتعي !؟ اوناك  نيذلا 
ءانجس ةيحالصإلا ، ءانجسل  ةيمويلا  ةصحلا  تناك  قنشلاب 

لالقتسا عضو  دقو  ةتحب ، ةيسايس  بابسأل  مهمظعم  لقتعا 
رحب بلق  يق  ريلب  تروب  تتابو  .عئاظفلا  كلتل  ًادح  دنهلا 
نرقب ناذذلتي  ناّيبص  ناك  .دونهلا  حايسلل  ًافيصم  نامادنأ 
ةعبق نع  ثحبلا  ىلع  نارصت  امهاّمأ  تناك  اميف  ةظوبلا  نم 
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هذه ىلع  ةرظن  يقلأ  انأو  ُتلءاست ، .مامحتسا  ةفشنم  وأ 
ركذتي لازي  ال  نم  أفرملا ، قوف  ًامئاد  ةمئاقلا  ةيحالصإلا 

؟ ةيرحلا مساب  انه  اوتام  نيذلا  كئلوأ 
داجيإ يف  ةبجولا ، نم  ءاهتنالا  دنع  انرايط ، اندعاس 
نفسلا يرجؤم  دحأ  قفاو  .مادنكران  ىلإ  انب  هجوتي  بكرم 
نسحلو .ةعيرسلا  هقراوز  نم  ًادحاو  ينملسي  نأ  ىلع 

ىلإ يهابتنا  اريك  تتفل  .نامتئالا  تاقاطب  كلذك  لبق  ظحلا ،
ىلإ انب  رمألا  لوؤيس  لاونملا  اذه  ىلع  انررمتسا  اذإ  اننأ 

.قح ىلع  تناكو  رامدلا ،
ناك نإ  رحبلا ، ضرع  ىلإ  هاجتالا  لبق  انرايط  ُتلأس 

لهجأ ينأب  ًاعرذتم  هتدايق ، زاهج  ينلمسي  نأ  ىضري 
.ةحالملا ةلصوب  ينيفكت  الأ  يلاتلاب  ىشخأو  ةقطنملا 

، هطبغتل سأ » .يب  .يج  « ـ لا يتداعإ  ةركف  نكت  مل 
ىلإ لوصولا  نم  نكمتن  نلف  هتدقف ، اذإ  يننأ  يل  حرشو 

.هب يمامتها  فعاضأ  نأب  هُتدعو  .نيصلا 
، وسرن فوس  .ًادكار  رحبلاو  ةيلاثم ، ةيوجلا  ةلاحلا  تناك 

انقروز نادوزي  ناصح  ةئامثالث  ةوقب  نيكرحم  لضفب 
دعبأ ىلع  نيتعاس  لالخ  ناطيشلا  رئب  ةريزج  يف  ةقاطلاب ،

.ريدقت
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اهيقاس نم  ةدحاو  لكو  قروزلا ، مدقم  يف  اريك  تسلج 
ءاخر نمو  سمشلا  نم  ديفتست  هنيزبارد ، نم  بناج  يف 
رحبلا وج  ريغت  ئطاشلا  نم  لايمأ  ةعضب  دعب  ىلع  .حيرلا 

قروزلا ناك  .ةدايقلا  رقم  لخاد  يب  قاحللا  ىلع  اهمغرأو 
ىلإ ريشت  ةعاسلاو  جاومألا ، براغ  ىلع  ًابثاو  يرجي 
لوح ُتردتسا  .مادنكران  لحاس  انحمل  امدنع  ءاسم  ةسداسلا 

، ريغص جيلخ  ىصقأ  يف  ًاطش  تدجوو  ةريغصلا  ةريزجلا 
.لمرلا ىلع  قروزلا  حينجت  ُتعطتسا  ثيح 

نأ انيلع  ناك  .ناكربلا  لفسأ  دنع  ريسلا  يف  اريك  تعرش 
مل .ةمقلا  غولب  لبق  لاغدأ  ربع  رتم  ةئامعبس  ًاضيأ  قلستن 

ُتلخدأو .سأ  .يب  .يج  لا ـ تردأ  .ةلهس  ةمهم  نكت 
.نترامو ناورأ  يل  اهمّدق  يتلا  تايثادحالا 
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ندنل

.ًاقرش و 521594  ًالامش ،  502613
.هنواعم اهايإ  هاطعأ  يتلا  ةقرولا  نوتشآ  ديسلا  ىوط 

؟ اذه ىنعم  ام   ـ
اذه نأ  كل  فرتعأ  نأ  دب  الو  يديس ، يردأ ، تسل   ـ

عراوش دحأ  يف  ةنوكرم  امهترايس  .همهف  ىلإ  ليبس  رمأ ال 
.ةحرابلا حابص  ذنم  كرحتت  ملو  نيصلا  لامش  يف  واب  غنل 

« سأ .يب  .يج   » يف تايثادحإلا  هذه  طقف  الخدأ  امهنإ 
نم ةدوصقملا  امهتياغ  ىلإ  الصي  نأ  ةوقب  كشأو  ةدايقلا ،

.ربلا قيرط 
؟ ًاذإ اذاملو   ـ

رحب طسو  ةريغص  ةريزج  ىلإ  امهدوقيس  كلذ  نأل   ـ
لوصولا ًالهس  سيل  عفدلا  ةيعابر  ةرايسب  ىتح  نامادنأ ،

.ةرايسلاب اهيلإ 
؟ ةريزجلا هذه  اهب  زيمتت  يتلا  ةديرفلا  ةمسلا  ام   ـ

نم رثكأ  تسيل  اهنإ  .يديس  ءيش ، ال  ةقيقحلا ، يف   ـ
ريغ اهنإ  ريفاصعلا ، ضعب  ءانثتساب  .ةيناكرب  ةريغص  ةريزج 
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.ًايلك ةلوهأم 
.طشان ناكربلا  اذه  لهو   ـ

.ةنس فالآ  ةعبرأ  نم  رثكأ  ذنم  رجفتي  مل  يديس ، ال ،  ـ
؟ هذه ءوسلا  ةريزج  ىلإ  نيهجوتم  نيصلا  ارداغ  له   ـ

تاكرش عيمج  ىدل  انققح  دقل  .يديس  دعب ، سيل  ال ،  ـ
امهنإف كلذ ، ىلإ  ةفاضإ  امهل ؛ رثأ  ىلع  رثعن  ملو  ناريطلا ،

يذلا ةبقارملا  زاهجل  ًاقفو  واب ، غنل  ةنيدم  بلق  يف  نالازي  ال 
.ةيلكفلا ءايزيفلا  ملاع  ةعاس  يف  هانعضو 

.ضهنو هأكتم  نوتشآ  ديسلا  عفد 
ةلحر لوأ  يف  ًاناكم  يل  ْزجحأ  ًاريثك ! حازملا  لاط  دقل   ـ

دقف نالجرو ، ةرايس  يراظتنا  يف  نكتلو  .نيكب  ىلإ  ةهجوتم 
.ناوألا تاوف  لبق  كلذ  لكل  دح  عضول  تقولا  ناح 

جرخأو هبتكم  جرد  نم  هتاكش  رتفد  نوتشآ  ديسلا  لوانت 
.هترتس بيج  نم  ربح  ملق 

نأ كل  كرتاو  ةصاخلا ، كنامتئا  ةقاطبب  يدنس  دّدستس   ـ
بجوتي امب  ءافولل  يرورضلا  غلبملا  كشلا  اذه  ىلع  نّودت 
لاصتالا اولواح  اذإو  .بهذأ  نيأ  دحأ  فرعي  الأ  لضفأ  .كل 

دنع حيرتسأ  عوجوم ، ينإ  مهل  لقو  ةلاسرلا ، لّجسف  يب ،
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.فيرلا يف  يل  ءاقدصأ 
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ميحجلا رئب  ةريزج 

عبرأ نوضغ  يف  ميخيس  ليللا  نأ  تبستحا  دق  ُتنك 
، مالظلا طسو  ةيناث  رحبلا  بكرأ  الأ  لضفأ  تنكو  .تاعاس 

لوأ اريك  تناك  .انمامأ  ًاليوط  ًاتقو  انل  كرتي  مل  يذلا  رمألا 
.ةمقلا تغلب  نم 

.عئار دهشمل  هنإ  عرسأ ، يل : تلاق 
تابن ناك  تغلاب ، دق  نكت  مل  .اهب  قحلأل  ىطخلا  ُتعرسأ 

هجاعزإب انمق  ناقوط  رئاط  .ناكربلا  ةهوف  يطغي  عتام 
يف هتقد  تناك  ةدايقلا ، زاهج  نم  ُتققحت  .وجلا  يف  عفترا 

زكرم نم  برتقت  فرت  يتلا  ةطقنلاو  .راتمأ  ةسمخ  دودح 
.فدهلا نع  ًادج  نيديعب  اندع  ام  .ةشاشلا 

يعسو يف  نأ  تفشتكاف  لفسألا ، يف  دهشملا  ىلإ  ُترظن 
نم هُترعتسا  يذلا  سإ » يب ، .يج  « ـ لا نع  ءانغتسالا 
مل ضرأ  ةعطق  ًامامت ، ناكربلا  طسو  يف  زيمأ ، تنك  .انرايط 

.اهيلع تبنت  شئاشحلا  نكت 
.بارتقالا يف  قحلا  يل  ناك  امو  اهيلإ ، اريك  تعره 

، ًاسورم ًارجح  تلوانت  .بارتلا  طشكت  ةيثاج  يهو  تعرش ،
ًاضيأ بارتلا ، اهعباصأ  تبلق  رفحت ، تضمو  ًاعبرم  تّطخ 
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.ًاضيأو
.رفحلا نع  اريك  فكت  نأ  نود  نم  ةعاس  تضقنا 

، قاهرإلا اهباصأ  دقل  .اهراوج  ىلإ  ةريغص  ةلت  تلكشت 
اهنكل اهناكم ، ّلحأ  نأ  ُتدرأف  اهنيبج ، نم  قرعلا  لاسو 
تيتوأ ام  لكب  يمسا  ةأجف  تخرص  مث  ًاديعب ، ءاقبلاب  ينترمأ 

.ةوق نم 
نيب عملت  سونبألاك  ةيساقو  ءاسلم  ةدام  ةعطق  تناك 

.اهنول اهنم  دمتسي  ثلثملاب  هيبشلا  اهلكش  ناكو  اهيدي ،
تبّرق اهقنع ، لوح  هلمحت  تناك  يذلا  دقعلا  اريك  تعلخ 
ةعطق انّوكتو  ادحتت  نأ  لبق  ناتعطقلا  تبذاجتف  اهتدالق 

.ةدحاو
هيبشلا دوسألا  نم  امهنول  لدبت  ىتح  امضنا  نأ  ام 

حطس ىلع  ألألتت  تأدب  ةأجفو  .ليللا  قرزأ  ىلإ  سونبألاب 
ىلع موجنلا ، نييالم  نمو  طاقنلا ، نييالم  ةدحتملا  ءازجألا 
.ةنس نويلم  ةئامعبرأ  لبق  ءامسلا  يف  ىءارتت  تناك  ام  وحن 
طاقنلا تناك  .يعباصأ  تحت  ةداملا  ةرارحب  رعشأ  ُتنك 
.اهريغ نم  دشأ  عملت  ةطقن  اهنيب  نمو  رثكأف ، رثكأ  عملت 

ذنم اهدصرأ  تنك  يتلا  ةمجنلا  لوألا ، مويلا  ةمجن  يهأ 
باضهلا يف  ًايزعتم  اهنع  ثحبأ  تحر  يتلا  كلت  يتلوفط ،

؟ ةيلاعلا ةيليشتلا 
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نيب ينتمض  .ضرألا  ىلع  ةقرب  ةداملا  اريك  تعضو 
، راهنلا حضو  يف  لازي  ال  تقولا  ناك  .ينتلبقو  اهيعارذ 
انل تحيتُأ  ةليل  لمجأ  انمادقأ ، تحت  عملت  كلذ ، عم  تناكو ،

.ًادبأ اهتيؤر 
ًاثبع .امهضعب  نع  نيتعطقلا  لصف  لهسلا  نم  نكي  مل 

، نيتعطقلا ىدحإ  ىلع  انم  لك  اناوق ، لكب  دشن  نأ  انلواح 
.ىودج الب  نكلو 

، ةرملا هذه  ًايفاك ، ناك  .لازو  ةفاثك  قيربلا  فخ  مث 
لوح اهدقع  اريك  تداعأ  .امهنيب  لصفلل  فيفط  دهجب  مايقلا 

.يبيج قمع  يف  ىرخألا  ةعطقلا  انأ  تعضو  اميف  .اهقنع 
ثدحي نأ  هاسع  ام  انم  لك  لءاستو  رخآلا ، اندحأ  قمر 

.ةسمخلا ءازجألا  ديحوت  يف  ًاموي  انحجن  نإ 
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نيصلا واب ، غنل 

ىتح ترجو  جردملا  ىلع  فونوزيل  لا ـ ةرئاط  تطح 
هتمّلس .اهنم  لوزنلا  ىلع  اريك  رايطلا  دعاس  .اهتريظح 

.ةمالسلاو ةحصلاب  انتداعإ  ىلع  هتركشو  ةريخألا  يتارالود 
ىلإ انلصوأف  ةيرانلا ، هتجاردب  انرظتني  انتايرفس  ليكو  ناك 
الأب هتدعو  .انتلحر  نم  نيرورسم  انعجر  نإ  لأسو  انترايس 

انييحيل فطلب  ىنحناو  ًاريثك ، ّرس  .هتلاكو  ةيصوت  ىسنأ 
.هتوناح ىلإ  ًادئاع  لفقو 

؟ ةدايقلا ىلع  ةردقلا  كيدل  تلاز  امأ  ةبئاثتم : اريك  ينتلأس 
قلحن انك  نيح  توفغ  ينأب  اهل  حوبلا  ىلع  ؤرجأ  مل 

.سوال قوف 
عفدلا ةرايس  كرحم  لغتشاف  لاعشإلا ، حاتفم  ُتردأ 

.يعابرلا
يف اهانكرت  يتلا  انتعتما  نع  ثحبلل  بهذن  نأ  دب  ناك ال 

، هتفايص نسح  بهارلل  ركشنل  ةبسانملا  منتغنس  .ريدلا 
.نيكب هاجتاب  دغلا  ذنم  قلطننو  ةريخأ  ةليل  كلانه  يضمنسو 
رظتنن نكمم ، تقو  عرسأ  يف  ندنل  ىلإ  ةدوعلا  ّدون  انك 

متي نأ  ام  ديدجلا  ءزجلا  اهيقليس  يتلا  ةروصلا  ةيؤر  فهلتب 
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فوس موجنلا  نم  تابكوك  يأ  .رزيل  رون  ىلع  هضرع 
.اهفشتكت

يف ركفأ  تنك  رفصألا ، رهنلا  دادتما  ىلع  يرجن  انك  امنيب 
تناك .ةبيرغلا  ةادألا  هذه  اهل  اهفشكتس  يتلا  قئاقحلا  لك 
عالطا لبق  لضفأ ، تنك  يننكل  راكفألا ، ضعب  ًالعف  يندوارت 

نم ققحتاو  ندنل  ىلإ  لوصولا  رظتنا  نأ  اهيلع ، اريك 
.ينيع مأب  ةرهاظلا 

انرطاشيس هنإ  .رتلاوب  دغلا ، ذنم  لصتأس ، اريكل : تلق 
.جايهلا

.ناجب لاصتالا  يف  ركفا  نأ  دب  ال  ينتباجأ :
ىلع اهعالطا  ريغ  نم  اهيف  تيقب  ةرتف  لوطأ  يه  ام   ـ

؟ كرابخأ
.رهشأ ةثالث  ةلئاق : تحّرص 

لواح ًاثبع  .راطقلاب  انقصلت  ةمخض  ةقلغم  ةبرع  تناك 
، ينزواجتي هعدأ  يك  ةيئوض  تاراشإب  يلإ  ثعبي  نأ  اهقئاس 
، لبجلا رادج  ةيحان ، نم  .ًادج  ةقيض  ةجرعتملا  قيرطلاو 

يديب هيلإ  ُتأموأف  رفصألا ، رهنلا  ىرجم  ىرخأ  ةيحان  نمو 
ام رورملا  لاجم  هل  حسفأل  يترايسب  فرحناس  ينأ  هتملعأو 

.كلذ يل  ىنستي  نأ 
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عم ينعي  ال  ام ، صخشب  لصتن  مل  اذإ  اننإ  اريك : تفدرأ 
.هيف ركفن  اننأ ال  كلذ 

؟ ًاذإ اهب  يلصتت  مل  ذامل  اهتلأسف :
تاملكلا ىلع  روثعلا  نود  ةفاسملا  لوحت  ًانايحأ ،  ـ

.ةبسانملا
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سيراب

بهذي يتلا  عوبسألا ، نم  ةرتفلا  هذه  بحي  يروفيإ  ناك 
: راجتلا نم  ًالك  فرعي  ناك  .رغيلا  ةحاس  يف  قوستلل  اهلالخ 

ديسلاو باصقلا  نايتإ  نابجألا ، عئاب  ليسرام  ةنارفلا ، ينآ 
ذنمو هتطسب ، قوف  ًامود  ناك  يذلا  تاوضرخلا ، عئاب  راريج 
بحي يروفيإ  ناك  .ةشهدلل  ريثم  ديدج  ءيش  ةنس ، نيرشع 

، نيسلا رهن  طسو  اهيف  شيعي  يتلا  ةريزجلا  سيراب ،
ةنيفس لكيهب  ةهيبشلا  اهتبيكرتب  رغيلا ، ةحاس  يف  قوسلاو 

.سوكعم
ةلواط قوف  سيكلا  عضو  هلزنم ، ىلإ  داع  امدنع 
قحتلاو ةليزهلا  هتايرتشم  طرفم  قيقدتب  بّتر  خبطملا ،

.فتاهلا نر  .ةرزج  مضقي  لابقتسالا  ةفرغب 
.ينظيغت ةمولعم  كمساقأ  نأ  ديرأ  ُتنك  زريكاف : لاق 

ىلإ عمتساو  ةئطاولا  ةلواطلا  ىلع  ةرزجلا  يروفيإ  عضو 
.جنرطشلا بعل  يف  هكيرش 

ًاريثك نالغشي  انيملاع  نإ  حابصلا ، اذه  انعمتجا  دقل   ـ
يف ةريغص  ةنيدم  واب ، غنل  يف  نآلا  امه  .ةعامجلا  لاب 

يذلا ام  كردي  دحأ  ال  .مايأ  ةدع  ذنم  اكرحتي  مل  نيصلا ،
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.يج لا ـ يف  الخدأ  امهنأ  الإ  كانه ، ىلإ  هجوتلاب  هنالعفي 
.ةبيرغ لقألا  ىلع  ودبت  تايثادحإ  .سأ  .يب 
؟ تايثادحإلا هذه  نيأ  يروفيإ : لأس 

رحب طسو  ركذي ، نأش  تاذ  تسيل  ةريغص  ةريزج   ـ
.نامادنأ

؟ ةريزجلا هذه  يف  ناكرب  نم  له  يروفيإ : لأس 
؟ كلذ تفرع  فيك  ةقيقحلا ، يف  معن ،  ـ

.ًاباوج يروفيإ  رحي  مل 
؟ زريكاف كظيغي ، يذلا  ام   ـ

انأ ُتسل  .عامتجالا  نع  باغو  نوتشآ  ديسلا  ضرامت   ـ
ددص يف  لفغم  دحأ  ال  كلذ ، هجعزي  يذلا  ديحولا  صخشلا 

.انسلجم هيلع  تّوص  يذلا  حارتقالل  هئادع 
عسوأ هنأب  ريكفتلا  ىلإ  كعفدت  بابسأ  كيدل  له   ـ

؟ انم ًاعالطا 
.نيصلا يف  رثك  ءاقدصأ  نوتشآ  ديسلل  زريكاف : باجأ 

؟» واب غن  لـ  » تلق له   ـ
ىلع ئكتي  داعو  هلاصتا ، ىلع  زريكاف  يروفيإ  ركش 
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ىلإ هجوت  .ريكفتلا  يف  ًاقراغ  تاظحل  كانه  ثبلو  ةفرشلا 
يف ًاناكم  هل  زجح  .هبوساح  ةشاش  ءارو  سلجو  هتفرغ 
ىلإ ةلاسرو  نيكب ، ىلإ  ةعاسلا 19  قلطنت  يتلا  ةلحرلا 

.يسكت ةرايس  ىدانو  رفس  ةبيقح  ّدعأ  مث  نآ ، يسك 
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نآ يسك  قيرط 

.انزواجتي هعدت  نأ  يغبني  ناك   ـ
انبقعتت تناك  يتلا  ةرايسلا  نأ  الإ  اهيأر ، اريك  ُترطاش 
ةياغلل ةقيض  قيرطلاو  انأ ، لمرفأ  يك  ةلئاه  ةعرسب  يرجت 

نأ ربصلا  دفانلا  قئاسلا  ىلع  .رورملا  نم  نكمتت  ىتح 
برتقا .هقوب  تاوصأ  لهاجتأ  نأ  ُتررقف  ًاليلق ، رظتني 

تناك امنيب  فطعنم ، نم  جورخلا  ىدل  ةرطخ ، ةروصب 
ةبرعلا راتويدار  ةيقاو  تيأرو  ديعصتلا ، يف  ةذخآ  قيرطلا 

.ةسكاعلا يتآرم  يف  مخضتت  ةقلغملا 
هب يهتنيس  يبغلا  اذه  نأل  كمازح ، يدش  اريكل : تلق 

.ةدهولا يف  انفذق  ىلإ  رمألا 
.كيلإ لسوتأ  نايردأ ، ريسلا ، ففخ   ـ

! راطقلاب انقصلي  هنإ  ةعرسلا ، فيفخت  عيطتسأ  ال   ـ
ةرايسلا جاجز  لالخ  نم  ترظنو  ءارولا  ىلإ  اريك  تتفتلا 

.يفلخلا
اذه ىلع  ةرايسلا  اودوقيل  روعشلا  وّلتخم  مهنإ   ـ

.لاونملا
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ةروصب عفدلا  ةيعابرلا  ةرايسلا  تفرحناو  تالجعلا  تّزأ 
عّرسملا ىلع  تطغضو  دوقملاب  مكحتلا  يف  ُتحلفأ  ةئجافم ،

.ءالؤه لاثمأ  نم  صلمتأل 
صخشلاو انيلع ، نودقاح  مهنإ  ليحتسم ، اريك : تلاق 

.ةئيذب ةكرحب  ينرداب  ةرايسلا  دوقي  يذلا 
ةدودشم تنأ  له  .ًاديج  يقلعتو  هيلإ  رظنلا  نع  يفك   ـ

؟ مازحلا
.لجأ  ـ

يخرأ نأ  لاحملا  نم  ناك  نكلو  ًالكبم ، يمازح  نكي  مل 
.دوقملا

انودراطم ناك  .مامألا  ىلإ  انتعفد  ةيوق  ةمدصب  انرعش 
اتلجع تقلزناف  ةماّدصلا ، تارايسلا  ةبعل  انعم  نوبعلي 
.اريك باب  لبجلا  رادج  شدخو  ًابناج  ناتيفلخلا  ةرايسلا 
تناك .ءاضيب  اهعباصأ  تراص  ىتح  ةوقب  ةقالعلا  ّدشت  تناك 

انك اننكل  قيرطلاب ، لوبقم  لكشب  ثبشتت  عفدلا  ةيعابرلا 
، برولاب انتعفد  ةيوق  ةمدصب  اذإو  .فطعنم  لك  دنع  زتهن 

ةآرملا يف  اندراطت  تناك  يتلا  ةرايسلا  ًاريخأ  تدعتباف 
فانئتسا يف  ةبوجعأب  قفوأ  تدك  ام  ينأ  ريغ  ةسكاعلا ،

ةقلغملا ةبرعلا  تند  ىتح  قيرطلا  روحم  لخاد  ريسلا 
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يدادع ةربإ  اميف  ًامدقت ، زرحي  دغولا  ناك  .انم  ةمخضلا 
يف اهب  ظافتحالا  نكمي  ةعرس ال  يهو  ًاليم ، نيعبسلا  براقت 
ىلع نيرداق  نكن  مل  .دحلا  اذه  ىلإ  ةجرعتم  ةيلبج  قيرط 

.مداقلا فطعنملا  زايتجا 
.كوجرأ نايردأ ، لمرف ،  ـ

حانجلا ّضع  ذإ  .ًاضيأ  ًافنع  دشأ  ةثلاثلا  ةمدصلا  تناك 
.مادصلا ريثأت  تحت  ةرايسلا  حابصم  رجفناو  رخصلا ، نميألا 

عفدلا ةيعابرلا  ةرايسلا  تفقوت  .اهدعقم  يف  اريك  تزرغنا 
رجفنت ةيمامألا  ةرايسلا  ةرتس  تيأر  .ترادتساو  ضرعلاب 

، ضرألا قوف  عفترن  اننأ  ةظحل  ُتليختو  اهانمدص ؛ امدنع 
ناتلجعلا تصاغ  مث  ءاضفلا ، يف  نيقلاعو  نيدمجم 

، ًالوأ اهحطس  ىلع  انترايس  تبلقناو  .ةيواهلا  يف  ناتيمامألا 
اهدنع .رهنلا  هاجتاب  ردحنملا  دادتما  ىلع  قلزنت  تضمو 

، تالجعلا ىلع  زكترن  ديدج  بّلقت  انَلَعجو  ةرخص ، انْمدص 
نود ةيواهلا  وحن  هقلحزلا  ترمتساو  راهنا  دق  حطسلا  ناكو 

انم برتقي  ةربونص  عذج  ناكو  .ءيش  لمع  نم  نكمتأ  نأ 
، برولاب يعابرلا  عفدلا  ةرايس  تقلطناف  ةعرس ، ىصقأب 
انك .انفاقيإ  ىلع  ًارداق  ادب  ءيش  .ةرجشلا ال  داكلاب  ةبنجتم 

، ءاضفلا يف  كرحملا  ءاطغ  عفترا  دقل  ردحنم ، هاجتاب  يرجن 
، ةلئاه ءامص  ةجض  تعمس  مث  وجلا ، يف  ةرايسلا  تقلحو 
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نآلا صوغت  عفدلا  ةيعابرلا  ةرايسلا  تناك  .هفينع  ةزه  اهتلت 
.رفصألا رهنلا  هايم  يف 

ةباصم تناك  اريك ، ىلإ  ةتافتلا  ينم  تناح  لاحلا ، يف 
.ةيعاو تلاز  ام  اهنكل  فزتن  اهنإ  .اهنيبج  يف  غيلب  حرجب 

نأل ًاليوط  مودي  نل  كلذ  نأ  الإ  ةيفاط ، تناكف  ةرايسلا  امأ 
.كرحملا ءاطغ  رمغ  دق  ناك  ءاملا 

.انه نم  جورخلا  بجي  اريك : يف  ُتخرص 
.نايردأ ةزجتحم ، انأ   ـ

تتابو هطخ ، نع  دعقملا  جرخ  ةمدصلا ، ريثأت  تحت 
نكلو ياوق  لكب  اهيلع  تطغض  .لانملا  ةبعص  همازح  ةضبق 
سفنتأ املك  تنك  .تمطحت  يعالضأ  نأ  دب  ال  .ىودج  الب 

امأ .ةحّربم  ًامالآ  يل  بّبسي  ديدش ، عجو  يردص  يف  رشتني 
اهعضو نم  اريك  ريرحت  يرورضلا  نمو  دعصي  ناكف  ءاملا 

.رطخلا
تأدبو انمادقأ ، دنع  هب  سحن  عفتري ، كفني  ءاملا ال  ناك 

.يفتخت ةرايسلا  ةهجاو 
.كل ًاحاتم  تقولا  ماد  ام  ْلحرإ  نايردأ ، ْلحرإ ، ايه ،  ـ
مازحلا اذه  هب  قزمأ  ام  دجأ  ينّلع  فلخلا  ىلإ  ُترد 
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نع ىلختأ  نل  ينكل  ًاقيض ، يسَفنو  ًازاخو  ملألا  ناك  .نيعللا 
، تازافقلا ةبلع  حتف  لواحأ  اريك ، يتبكر  ىلع  ُتينحنا  .كلذ 

.يرعش تبعادو  يقنع  ةرخؤم  ىلع  اهدي  ْتعضوف 
عيطتست نل  تنأو  ّيقاسب ، سحأ  دعأ  مل  ْتمتمت : مث 

.نآلا بهذت  نأ  كيلع  انه ، نم  يجارخإ 
معط ًادبأ  ىسنأ  نل  .انقناعتو  ّيدي  نيب  اهسأرب  ُتكسمأ 

.ةلبقلا هذه 
.ةماستبا اهرغث  تلع  دقو  اهتدالق  اريك  تقمر 

.لئاط ريغ  يف  مالآلا  هذه  لك  لمحتن  مل  .اهذخ  يل : تلاق 
ىقبأس لب  لحرأ  نل  انأف  اهقنع ، نم  اهعزنت  نأ  ُتضفر 

.انه اهعم 
.ةريخألا ةرملل  يراه  ىرأ  ول  ُتددو  تلاق :

انرجي رايتلاو  ةرايسلا ، لخاد  وزغ  لصاوي  ءاملا  ناك 
.ءطبب

ديرأ تنك  ناحتمالا ، ةعاق  يف  شغأ  ُتنك  ام  يل : تلاق 
.نيحلا كلذ  ذنم  ينبجعت  تنك  كنأل  بسحو ، كهابتنا  تفل 

مل ولو  كعراش ؛ ةياهن  دنع  ّيبقع  ىلع  ُتصكن  ندنل ، يفو 
، كبرقب دقرأل  يجاردأ  ُتدعل  كانه  نم  يسكت  ةرايس  رمت 

669



ذئذنيح تنك  يننأل  قشعلا ، ىتح  كب  مرغأ  نأ  ُتفخ  ينكل 
.كب ةهّلوم 

ةرايسلا تناك  اميف  رخآلا ، يعارذب  انم  لك  قصتلا 
.ًاريخأ ىشالتي  راهنلا  رون  حارو  .ءاملا  يف  اهصوغ  لصاوت 

امنيب شعترت  اريكو  .انيفتك  ىتح  نآلا  انرمغت  هايملا  تناك 
.ىسألاو نزحلا  لحم  فوخلا  ّلح 

اهتوالت يف  عراست  نأ  دب  ال  ةمئاقب ، ينتدعو  دق  َتنك   ـ
.نآلا يلع 

.كبحأ ينإ   ـ
لمجأ دجت  نأ  كعسي  ناك  ام  ةليمج ، ةمئاق  ًاذإ  اهنإ   ـ

.اهنم
ىتحو ةياهنلا ، ىتح  كعم  ُتيقب  دقل  يبح ، اي  كعم  ىقبأس 
رهنلا هايم  تناك  نيح  كتلّبق  .طق  كقرافأ  مل  .كلذ  دعب 

يف ءاوهلا  اذه  .ريخألا  يقمر  كتبهوو  انرمغت ، رفصألا 
ءاملا ىطغ  امدنع  كينيع  ِتضمغأ  دقل  .كءاوه  ناك  ّيتئر 

.ةريخألا ةظحللا  ىتح  نيتحوتفم  امهتيقبأف  انأ  امأ  انيهجو ،
قمع يف  ةينايبصلا  يتلئسأل  ةبوجأ  نع  ًاثحب  تلحر  دق  تنك 
كلانه كلذك  ِتنأو  ًادعب ، رثكألا  موجنلا  هاجتاب  نوكلا ، قامعأ 

دعأ ملو  يفتكب ، كاعارذ  تثبشت  ِتسمتبا ، .ًامامت  يراوجب 
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كلت تناكو  كقانع ، ّلحنا  دقل  .يبح  اي  ملأ ، يأب  رعشأ 
ُتدقفو يبح ، اي  ةريخألا ، يتايركذو  كعم ، ةريخألا  يتاظحل 

.كدقفب ييعو 
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يناثلا رتفدلا 
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ارديه

هذه يف  سلاج  ارديه  يف  انأو  رتفدلا ، اذه  تاحفص  بلقأ 
.رحبلا ىلإ  اهنم  رظنأ  ام  ًابلاغ  يتلا  ةفرشلا ،

دعب نآ ، يسك  تايفشتسم  دحأ  يف  ييعو  ُتدعتسا  دقل 
اوذقنا نيدايص  نإ  ليق  .ثداحلا  عوقو  ىلع  مايأ  ةسمخ 
عفدلا ةرايس  نم  ةريخألا  ةظحللا  يف  يجارخإب  يتايح 

نع ةرايسلا  تداح  .رهنلا  يف  صوغت  اهوأر  يتلا  يعابرلا 
ةثالثل كلذ  ناك  .اريك  ةثج  ىلع  روثعلا  متي  ملو  قيرطلا ،

الو .اهيف  ركفأ  نأ  ريغ  نم  موي  يضمي  ال  .تلخ  رهشأ 
ُتفرع ام  .يبناجب  دقرت  نأ  نود  نم  ةليل  يانيع  ضمغت 
قلقلا اهرواسي  يمأ  دعت  مل  .اهبايغ  ملأب  ًاهيبش  ًاملأ  ةتبلا 

يأ ةفاضإ  يغبني  ال  هنأ  تكردأ  اهنأ  ول  امك  .ءيش  ىلع 
ًاعم ءاشعلا  لوانتن  ءاسملا  يف  .انتيب  حاتجا  يذلا  مغلل  ءيش 

ةديحولا ةليسولا  اهنأل  بتكأ  .بتكأ  ثيح  ةفرشلا ، هذه  ىلع 
ثدحتأ ةرم  لك  يننأل  بتكأ  .اريك  يف  ةايحلا  ثعبل  يل  ةيقابلا 
اهترشب ةحئار  سسحتأ  نل  .يل  نيمأ  لظك  انه  اهدجأ  اهنع ،

نيح اهتاهقهق  عمسأ  نل  يب ، ةقصتلم  مانت  تناك  امدنع 
يف بقنت  ًادبأ  اهارأ  نل  ءاقرخلا ، يتافرصت  نم  كحضت  تناك 
تناك يتلا  بياطألا  كلت  لكآ  نلو  زنك ، نع  ًاثحب  ضرألا 

673



نكل اهنم ، اهترداصم  ىلع  مدقم  مهدحأ  نأ  ول  امك  اهمهتلت ،
يبسح .انع  تايركذلا  فالآو  اهنع  تايركذلا  فالآ  يدنع 

.ًاددجم ىءارتت  يك  ينوفج  ضمغأ  نأ 
تيبلا حبصأ  .انترايزل  انيليإ  ةلاخلا  مدقت  رخآل ، نيح  نم 

رمي ًانايحأ ، .نيموتك  ناريجلا  تابو  ًايلاخ  ىرحألاب 
، هرامح ةيؤرل  هكلم  يذاحت  يتلا  قيرطلا  يف  سونابيلاك 

ىلع سلجن  .حيحص  ريغ  اذه  نأ  ملعأ  ينكل  يعّدي ، ام  ىلع 
ذنم كلذ  ناك  بحأ ، رخآلا  وه  .رحبلا  ًاعم  لمأتنو  دعاقم 

ضرم لب  هتأرما ، فرج  نيصلا  يف  رهن  نكي  مل  .ديعب  نمز 
يف عمسأو  هنيع ، وه  همساقتن  يذلا  ملألا  نأ  الإ  طبضلاب ،

.اهبحي لازي  هنأ ال  هتمص  تاظحل 
عوبسأ لك  يب  لصتي  هنإ  ندنل ، نم  رتلاو  لصيس  ًادغ 

ريسلا نإ  .ندنل  ىلإ  ةدوعلا  تعطتسا  ام  .انه  يدوجو  ذنم 
، اهؤادصأ بواجتت  اريك  تاوطخ  تكفنا  ام  ثيح  يقاقز  يف 

قوف امهنإ  اهيف ، انمن  يتلا  ةفرغلا  باب  تيبلا ، باب  عْفدو 
ىلع ثعبي  ليصفت  رغصأف  قح ، ىلع  اريك  تناك  .يتقاط 

.ملألا
سرتفت ةدينع ، ًانايحأو  ةممصم ، ةنتاف ، ةأرما  اريك  تناك 

نيذلا مرتحتو  اهتنهم  بحت  تناك  .اهل  ريظن  ةيهشب ال  ةايحلا 
تناك .ميظع  عضاوتو  ئطخت  ةزيرغ ال  اهيدل  .اهعم  نولمعي 
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مايألا ُتددع  دقل  .اهتببحأ  يتلا  ةأرملاو  يتيبح  يتقيدص ،
اهنأ فرعأ  ةليلق ، تناك  ولو  ىتح  ًايوس ، اهانيضق  يتلا 

نمزلا يضمي  ول  نآلا  دوأو  ةيقابلا ، يتايح  ءلمل  ةيفاك 
.ًادج ًاعيرس 

ةروصب اهارأف  ءامسلا  ىلإ  رظنأ  ليللا ، ّلحي  امدنع 
قلطنأس .ةديعب  ةبكوك  يف  تدلُو  ةديدج  ةمجن  لعل  ةفلتخم ،

كلذ ةسدع  يف  اهدجأسو  ديدج ، نم  اماكاطأ  ىلإ  ًاموي 
ءامسلا دادتما  يف  تناك  امنيأ  اهدجأس  ريبكلا ، دصرملا 

.اهمساب اهوعدأسو  يهانتماللا 
، دعب ام  يف  نكلو  يبح ، اي  ةمئاقلا ، هذه  ِكل  بتكأ  فوس 

.لمعلا اذه  زاجنإل  ةلماك  ةايح  ىلإ  جاتحأ  يننأل 
ثحبأ تبهذف  ةريهظلا ، ةنيفس  نتم  ىلع  رتلاو  لصو 
انيكبو رخآلا  يعارذ  نيب  انم  لك  ىمترا  .أفرملا  يف  هنع 

، اهنزخم باب  ةبتع  ىلع  انيليإ  ةلاخلا  تناك  .نالفط  اننأك 
هتباجأ اننيب ، ناك  ام  ىهقملا  بحاص  اهراج  اهلأس  نيحو 
ةحيطس تناك  ولو  ىتح  هنئابزب ، مامتهالا  ىلإ  فرصني  نأب 

.سانلا نم  ةرفقم  ىهقملا 
.رامح ىلع  بوكرلا  ةقيرط  نم  ًائيش  يسن  رتلاو  نكي  مل 
تناك ام  ىلوألا  ةرملاو  نيترم ، ىوس  قيرطلا  يف  طقس  امف 

ول امك  يمأ  هتلبقتسا  انلصو  امدنع  .هبكترا  أطخ  ءارج  ًاقح 

675



يننأ اهنم  ًانظ  هنذأ ، يف  هتشوشوف  .اهتيب  لخدي  ًايناث  ًانبا  نأ 
.ناوألا لبق  كلذب  اهربخي  نأ  هعسو  يف  ناك  هنأب  عمسأ ، ال 

.اريك مسا  تمتمتو  اهيفتك  تزه  .ثدحتت  امع  رتلاو  اهلأسف 
انيلإ تمضنا  انيليإ  ةلاخلاو  .راوطألا  بيرغ  لجر  رتلاو 

تررطضا ينأ  ةجردل  اهكاحضإ  يف  غلاب  هنإ  .ءاشعلا  ءانثأ 
ىلع ةايحلا  ناولأ  تشعنا  ةمسبلا  هذه  .ماستبالا  ىلإ  ًاريخأ 

اهرورم ىدلو  ةدئاملا ، عفرب  ةعرذتم  تضهنف  يمأ ، هجو 
.يدخ ْتبعاد  .يتاذاحمب 

ةرملل كلذو  اهمومه ، نع  ينتثدح  دغلا ، حابص  يف 
ةباتك نم  غرفت  مل  اهرودب  يه  .يدلاو  ةافو  ذنم  ىلوألا 

: رهدلا دبأ  اهاسنأ  نل  يتلا  ةرابعلا  هذه  يل  تلاق  مث  .اهتمئاق 
نوكن الأ  وه  أوسألا  نكل  بيهر ، رمأ  انئازعأ  دحأ  نادقف 

.هانيقتلا
ةرجح يف  انيليإ  ةلاخلا  تمان  .ارديه  ىلع  ليللا  ميخ 
ةكيرأ انأ  ُتددعأ  اميف  .اهتفرغ  يف  يمأ  تفكتعاو  فويضلا ،

ىلع وزوأ  سأك  يستحن  انحرو  رتلاول ، لابقتسالا  ةفرغ 
.ةحيطسلا

نأ عيطتسأ  ام  ريخ  ىلع  هتبجأف  يلاح ، فيك  ينلأس 
ىدم نع  رتلاو  يل  برعأ  .ةايحلاب  معنأ  تلز  ام  ينإ  .نوكأ 
ًادرط يل ، ًائيش  هيدل  نإ  ًاضيأ  يل  لاق  .يتيؤرل  هرورس 
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.نيصلا نم  ًامداق  ةيميداكألا ، يف  يناونع  ىلع  ًالسرم 
يوتحت واب ، غنل  ديرب  ةعدوم  ةريبك ، نوترك  ةبلع  اهنإ 

تناك فوص  ةزنك  ريدلا : يف  اهانكرت  انك  يتلا  ةعتمألا  ىلع 
.روص يفرظو  جئاوحلا  ضعب  رعش ، ةاشرف  اريك ، اهيدترت 
ريوصت ازاهج  كلانه  ناك  ددرتم : توصب  رتلاو  يل  لاق 

، كل اهريهظتب  يسفنل  ُتنذأ  .لامعتسالا  دعب  يمرلل  نالباق 
لعل نآلا ، اذه  لك  كميلست  يغبني  ناك  نإ  ملعأ  نكأ  ملو 

.ًاركبم لاز  ام  تقولا 
رغصأ نأ  ينترذح  اريك  تناك  .لوألا  فرظلا  ُتحتف 
يدحو ينكرتف  يعم ، ًافيطل  رتلاو  ناكو  .ملألا  ججؤي  ليصفت 
رظنأ ليللا  نم  ًاريبك  ًارطش  تيضق  دقل  .هشارف  ىلإ  ىوأو 
انتدوع ىدل  اهفشتكنس  اريكو  انأ  انك  يتلا  تايركذلا  هذه  ىلإ 

كلذ يف  تطقتلا  يتلا  كلت  روصلا ، هذه  نيب  تناك  .ندنل  ىلإ 
.رفصألا رهنلا  يف  نييراع  محتسن  نحنو  مويلا 

.روصلا يعم  ًالماح  أفرملا  ىلإ  رتلاوو  تبهذ  دغلا ، يف 
يورأ نأ  دب  ناك ال  ىهقملا ، ةفرش  ىلع  نحنو  اهايإ  هُتيرأف 

نيكب نم  اريكو ، انأ  اهانشع  يتلا  ةصقلا  .اهنم  لك  ةصق  هل 
.مادنوكران ىلإ 

ةعطقلا هذه  ىلع  روثعلا  نم  ًاريخأ  َتنكمت  اذكه   ـ
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.ةيناثلا
يفف اريك  اولاتغا  نيذلا  كئلوأ  امأ  .ةثلاثلا  هتبجأ :

.ًاضيأ ةعطق  مهتزوح 
؟ ثداحلا اذه  عوقو  يف  اوببست  نيذلا  مه  اوسيل  امبر   ـ

.هل اهتمدقو  يبيج  نم  ةادألا  ُتلوانت 
امدنع قيدصتلل ! لباق  ريغ  ءيش  نم  هل  اي  ًالئاق : متمت 
مايقلا نم  دب  ال  ندنل ، ىلإ  ةدوعلا  ىلع  ةأرجلا  كسفن  يف  دجت 

.اهتساردب
ةعطق ًامئاد  ةمثف  ًاقالطإ ، كلذ  نم  ىودج  ال  ال ،  ـ

.رهنلا رعق  يف  دقرت  ةصقان 
ةدحاو اهيلإ  رظنو  ًاددجم  روصلا  فرظ  رتلاو  لوانت 

ىلإ ًابنج  اهنم  نيتنثا  عضو  .ههابتنا  لك  اهايإ  ًايلوم  ةدحاو 
.ًابيرغ ًالاؤس  يلإ  ًاهجوم  بنج 

.ناكملا فرعأ  انأو  محتست ، نيتدوسملا  يف  اريك  تناك 
يتلا راجشألا  لظ  نأ  ىلإ  يرظن  تفل  نيتروصلا ، ىدحإ  يف 
ةيحان دتمي  ىرخألا  ةروصلا  يفو  ًانيمي ، دتمي  رهنلاب  قدحت 
ةيناثلا يف  امنيب  ًاميلس ، اريك  هجو  ناك  ىلوألا ، يف  .راسيلا 

.يبلق فقوت  دقل  .ةريبك  ةبدن  اههجو  يف  ناك 
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روثعلا متي  ملو  رهنلا  اهفرج  ةرايسلا  نإ  يل  َتلق   ـ
ظقوأ نأ  هذه ، ةلاحلاو  ديرأ ، ال  كلذك ؟ سيلأ  اهتثج ، ىلع 
كيلع نأ  كلذ  عم  دقتعأ  ينكل  ةريرم ، اهنأ  نيّبتتس  ًالامآ  كيف 
.رتلاو ّيف  هسمه  ام  اذه  نيصلا ، ىلإ  تقو  برقأ  يف  ةدوعلا 

انيثآ ظخ  ةنيفس  تناك  .هسفن  حابصلا  يف  يتبيقح  تأيه 
بسانملا تقولا  يف  اهكاردإ  يف  انقّفوو  ةريهظلا ، دنع  رحبت 

تنك .ءاسم  نيكبب  لصت  ةلحر  تدجو  دق  تنكو  .طبضلاب 
دعوم ناكو  ندنل ، ىلإ  رتلاو  دوعي  اميف  نيصلا ، ىلإ  بهذأ 

.ًابيرقت اهتاذ  ةعاسلا  يف  انقالطنا 
نأ ام  هب  لاصتالاب  هل  دهعتلا  ىلع  ينلمح  راطملا ، يف 

.رابخألا نم  ًاديزم  فرعأ 
ثحب يبناجلا ، رمملا  يف  عادولا  تايحت  لدابتن  انك  امنيبو 

ينقمري حارو  هبويج  يف  شتفي  ناك  .هناريط  ةقاطب  نع 
.ةبرغتسم ةرظنب 

اذه مّلس  لاوج  مدختسم  ىسنأ ، تدك  هآ ، يل : لاق 
ًامئاد موقأ  نأ  يتعاطتساب  ناك  عبطلابو ، .كمساب  ةيميداكألل 

.ناريطلا ءانثأ  ةءارقلا  كل  حيتيس  اذه  .ديربلا  يعاس  رودب 
يل حصنو  يمسا  هيلع  رهظي  ًاروهمم  ًافالغ  ينملس 

.يترئاط تيوفت  يف  بغرأ  تنك ال  نإ  ضكرأ  نأ  حاحلإب 
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امنيب اننامأ ، ةمزحأ  ّلحب  انل  نذأ  دق  ةرئاطلا  دئاق  ناك 
ةمدقم رمملا ، يف  ةريغصلا  اهتبرع  عفدت  ةفيضملا  تناك 

.ىلوألا فوفصلا  باكرل  تابطرملا 
رتلاو اهينملس  يتلا  ةلاسرلا  يبيج  نم  ُتلوانت 

.اهتضضفو
، نايردأ يزيزع 

امك كلذل ، فسآل  ينإو  ًاقح  فراعتلا  ةصرف  انل  رفاوتت  مل 
دقل .نيصلا  يف  اهامتشع  يتلا  ةيوسأملا  ثادحالل  فسآ 

، ةعئار ةأرما  تناك  .اريك  رشاعأ  نأ  يف  ظحلا  ينفلاح 
نيذلا مه  نودايصلا  سيل  .ًاريبك  كمغ  ناك  مك  رّوصتأو 
تقولا يف  رهنلا ، يف  نومحتسي  اوناك  نابهر  لب  امكوذقنأ 
فرعأ فيك  لءاستت  كلعلو  .امكترايس  هيف  تروهدت  يذلا 

؟ اذه
لازت تنك ال  كنأل  ثدح ، ام  ركذتت  نأ  كعسو  يف  سيل 

ماق نم  انأ  .ىفشتسملا  يف  كُتدعف  انأ  امأ  يعولا ، دقاف 
ىلإ نيصلا  نم  كتداعإ  نيمأتل  ةيرورضلا  تاءارجإلاب 

؟ اذامل .ةيحصلا  كتلاح  كلذب  ْتحمس  نأ  ام  كنطو ،
.كل ىرج  امع  ءيشلا  ضعب  لوؤسم  ينأب  رعشأ  ينأل 

، ىرخأ تاقوأ  يفو  كنأش ، هنأش  علوُأ ، نسم ، لجر  ينإ 
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تمّدق نأ  يل  قفتا  دقو  .امكالك  اهب  امتمق  يتلا  ثاحبألاب 
مدعب اهعنقأ  نأو  ًاليبس ، كلذ  ىلإ  تعطتسا  ام  اريكل  نوعلا 
اهنود نم  دوت  كنأب  كردمل  ينإو  اهتلواحم ، نع  يلختلا 

ول ىنمتتس  تناك  اهنأ  فرعأ  ينأ  ىلع  .طاشن  لك  فقو 
ريغ نم  نوكيس  الإو  هتلصاوم ، يغبني  .كلمع  تلصاو 

هفشكتس ام  .ءيش  لجأ ال  نم  اهتايحب  يحضت  نأ  فصنملا 
نم نيقي  ىلع  ينإو  هدحو ، كدوجو  راطإ  ًاريثك  امبر  زواجتي 

ةلئسألا نع  ةباجإلا  ىلإ  رمألا  ةياهن  يف  كب  يدؤيس  هنأ 
.ةيادبلا ذنم  كسفن  ىلع  اهحرطت  يتلا 

دق رخآ  ًاصن  ُتفشتكا  هذه ، ةديدعلا  ثاحبألا  ماوعأ  لالخ 
رمألا قلعتي  .هيلع  بظاوت  يذلا  ثحبلا  نع  ىأنمب  نوكي  ال 

.اهيلع عالطالا  نم  سانلا  نم  ةلق  نّكمت  ةباتكب 
ًاذإ أرقت  ال  كيأر ، رييغت  ىلع  كلمح  يف  تقفخأ  لاح  يف 
نم ولخت  ال  اهنإ  كوجرأ ، يتلاسرب ، ةقفرملا  ةقرولا  هذه 

كساسحإ ىلع  دمتعأ  ينإ  .اهنومضمب  ًاملع  َتذخأ  نإ  رطخلا 
، سكعلا لاح  يف  امأ  .لوزي  ال  هنأ  فرعأ  يذلا  فرشلاب 

.ام ًاموي  مهفتس  كنأ  نم  نيقي  ىلع  انأو  اهأرقاف 
يهو نيدحتم ، ًاعيمج  انل  امم  رثكأ  لايخلا  نم  ةايحلل  نإ 
نكمم ءيش  لكف  ةريغص ، بيجاعأ  ًانايحأ  اهعم  بلجت  دق 

.اناوق لكب  هب  نمؤن  نأ  انبسح  هلوصح ،
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نايردأ ًاديعس ، ًارفس 
يروفيإ صلخملا  كقيدص 

ةروصلا ىلإ  ىرخأ  ةرم  رظنأل  روصلا  فرظ  ةيناث  ُتحتف 
تلاز ام  اريك  نأب  لوقعملا  ريغ  لمألا  َّيف  شعنت  تناك  يتلا 

.ةايحلا ديق  ىلع 
...يروفيأل ةيناثلا  ةلاسرلا  ةقرو  ُتطسب 

فرعي همأ  ءاشحأ  يف  لفطلا  نأ  يورت  ةروطسأ  ةمث  »
ةياهن ىتح  ملاعلا  ءوشن  ذنم  قلخلا ، ّرس  نع  ءيش  لك 
ًاعبصإ عضيو  هدهم  قوف  لوسر  ّرمي  هدلوم ، موي  .ةنمزألا 

يأ هيلع ، نمتئا  يذلا  رسلا  ًادبأ  فشكي  يك ال  هيتفش  ىلع 
دبألا ىلإ  وحمت  يتلا  ةعوضوملا  عبصألا  هذه  .ةايحلا  رس 
قوف ًاعيمج  اهكلمن  ةمالعلا  هذه  .ةمالع  كرتت  لفطلا  ةركاذ 

.انأ يادع  ام  ايلعلا ، ةفشلا 
اذهل يترايز ، لوسرلا  يسن  هيف ، ُتدلو  يذلا  مويلا  يفف 

«. ءيش لك  ركذأ  انأف 
يذلا ثيدحلا  اذه  ُتركذت  يروفيإ ، ةلاسر  يط  ىدل 

، ءارعلا يف  اهانيضمأ  ةرهس  نوضغ  يف  اريك  عم  هتيرجأ 
.ياونروك هاجتاب  انقيرط  عباتن  انك  نيح 
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ملحت ملأ  انيتأ ؟ نيأ  نم  ًاموي  كسفن  لأست  ملأ  نايردأ ،  ـ
نم ةقثبنم  وأ  ةفداصم  ةرمث  ةايحلا  تناك  نإ  فشتكت  نأ  طق 
ام ةلحرم  ًاقح  نحن  له  انروطت ؟ يطعت  ىنعم  يأ  هللا ؟ دي 

؟ ىرخأ ةراضح  هاجتاب 
؟ رجفلا أدبي  نيأ  ةفرعمب  ًاموي  تملح  له  اريك ، ِتنأو   ـ
نم وكشت  ندنل  ىلإ  انيثآ  نم  تعلقأ  يتلا  ةلحرلا  تناك 

تبّنأ .فتاه  ّنر  .موطرخلا  عفُر  ًاريخأ  .ةلماك  ةعاس  رخأت 
مّلست يذلا  ىلوألا  ةجردلا  يف  سلاجلا  بكارلا  ةفيضملا 

.هثيدح يف  ًابضتقم  نوكي  نأ  ريخألا  اذه  دعوو  ةملاكملا ،
؟ روصلا دهاش  امنيح  هلعف  ةدر  تناك  ام   ـ
؟ هناكم تنك  ول  تنأ  تفرصت  تنك  فيك   ـ

؟ ةلاسرلا هتملس  له   ـ
كشو ىلع  هنأ  دب  ال  هيف ، نحن  يذلا  تقولا  يفو  معن ،  ـ

.اهتءارق
كركشأ .ليحرلا  دواع  هنأ  ًاذإ  كلذ  نم  ُصلختسأ   ـ

.ديج لمعب  َتمق  دقل  رتلاو ،
.كعم لمعأ  نأ  يل  فرشل  هنإ  يروفيإ ، كوجرأ ،  ـ
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يف يترئاط ، يحانج  تحت  ىشالتي  هجيإ  رحب  ناك 
...نيصلا ىلإ  لصأس  تاعاس  رشع  نوضغ 

.مجرتملا ةيحلا ـ  تانئاكلل  ةرجحتملا  اياقبلا   [1]

رهن فافض  ىلع  رضح ، يف  يناثلا 1974  نيرشت  يف 30  يسول  فاشتكا  مت   [2]
مهدوقي ًايسنرفو ، ًايكريمأ  ًايبويثأ ، ًاثحاب  نيثالث  يلاوح  مض  عورشم  قاطن  يف  شاوأ ،

نأل يسول  يمظعلا  لكيهلا  يعدو  .سنبوك  فيإو  بيط  سيروم  نسناهوج ، دلانود 
Lucy in the sky with زلتيبلا ةينغأ  راهنلا  لاوط  نوندندي  اوناك  هيفشتكم 

Diamonds

.مجرتملا خيراتلا ـ  لبق  ام  روصع  ىلإ  اهلوصأ  دوعت  ةمخض  ةراجح  نملودلا :  [3]

يف ءامدقلا  نويرصملا  اهمدختساو  بطلا  يف  لامعتسالا  ةريثك  ةيغمص  ةدام  رملا   [4]
ـ  مجرتملا .طينحتلا ـ 
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